
การสอบขั้นพื้นฐานในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม

การไปประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณต้องการที่จะไปอยู่กับพาร์ทเนอร์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้มาอยู่ที่

ประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจะต้องท�าการสอบขั้นพื้นฐานในต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมให้ผ่านเสียก่อน (ย่อมาจาก Basisexamen inburgering) คุณสามารถอ่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้ากับสังคมได้ในแผ่น

พับนี้

การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคมความเป็นอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ถ้าหากคุณต้องการที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจะต้องท�าสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

• คุณต้องเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์  เพื่อที่การอยู่อาศัยและมีส่วนร่วมในสังคมในประเทศเนเธอร์แลนด์

จะง่ายขึ้น

• คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์  การด�าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมของ

คนในประเทศเนเธอร์แลนด์

• คุณจะต้องมีส่วนร่วมในสังคมการอยู่ร่วมกัน เช่น โดยการท�างาน หรือ ท�างานอาสาสมัคร หรือจะ

เป็นการเรียนหนังสือ  การเป็นสมาชิคของชมรม หรือ การมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคมความเป็นอยู่ (inburgeren)  

หรือ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม (inburgering)

คุณจะต้องท�าการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม

หรือไม่

คุณจ�าเป็นต้องท�าการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างเช่น อายุ หรือ สัญชาติ คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตรวจคน

เข้าเมือง และเรื่องการโอนสัญชาติ (de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ) 

ว่าคุณจ�าเป็นต้องท�าการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมหรือไม่

คุณสามารถโทรไปที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องการโอนสัญชาติได้ (de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND)
เบอร์โทร 088-0430 430 (ราคาปกติทั่วไป)

โทรจากต่างประเทศ  +31 88 0430 430

หากคุณไม่สามารถที่จะท�าการสอบได้

บางคนอาจจะไม่สามาถที่จะท�าการสอบได้ ตัวอย่างเช่น มีปัญหาเรื่องสุขภาพ หากคุณต้องการทราบว่า 

คุณไม่จ�าต้องท�าการสอบหรือไม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/
vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

คุณสอบผ่านการสอบขั้นพื้นฐานในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้

เข้ากับสังคม

เพื่อที่จะสามารถอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้นั้น คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศในยุโรป จะต้องมีใบ

อนุญาตให้อยู่ในประเทศ การที่จะได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้น คุณจะต้องท�าการสอบขั้นพื้น

ฐานในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมให้ผ่านเสียก่อน

การสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม มีลักษณะ

อย่างไร

การสอบแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. ทักษะการพูด คุณจะต้องสามารถพูดภาษาเนเธอร์แลนด์ได้

2. ทักษะการอ่าน คุณต้องสามารถอ่านภาษาเนเธอร์แลนด์ได้

3.  ความรู้เกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณต้องรู้เกี่ยวกับการด�าเนิน

ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ กฏและแบบแผนในสังคมใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.naarnederland.nl

การเตรียมตัวส�าหรับการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับ

สังคม

คุณสามารถเตรียมตัวส�าหรับการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับ

สังคมได้โดยการใช้ชุดการศึกษาด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการของ Naar Nederland  ในชุดการศึกษา

ด้วยตัวเองนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการส�าหรับการเตรียมตัวสอบในหัวข้อที่จะต้องใช้สอบ เช่นทักษะการ

พูด ทักษะการอ่าน และความรู้เกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถ

ที่จะดาวน์โหลดชุดการศึกษาด้วยตัวเองได้ฟรี หรือ สามารถสั่งซื้อได้ในราคา 25 ยูโรที่เว็บไซต์  

www.naarnederland.nl.

ชุดการศึกษาด้วยตัวเองนี้มีถึง 33 ภาษา

ที่เว็บไซต์มตีัวอย่างข้อสอบส�าหรับน�าไปฝึกได้

คุณสามารถสอบได้ที่ไหนบ้าง

• ที่สถานทูตประเทศเนเธอร์แลนด์

• ที่สถานกงสุลของประเทศเนเธอร์แลนด์

ตอนลงทะเบียนส�าหรับการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม คุณ

สามารถเห็นข้อมูลว่ามีสถาททูต หรือสถานกงสุลในประเทศของคุณหรือไม่ ถ้าในประเทศของคุณไม่มี

สถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณสามารถจะไปท�าการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ตนเองให้เข้ากับสังคมได้ คุณต้องไปท�าการสอบที่ประเทศอื่น  หากคุณลงทะเบียนส�าหรับการสอบแล้ว 

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปท�าการสอบที่ไหน

คุณสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร

กรอกแบบฟอร์มส�าหรับการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายในการสอบราคา 150 ยูโร รวมทุกหัวข้อที่ใช้ในการสอบ คุณสามารถที่จะแยกหัวข้อในการ

สอบได้ เช่น ถ้าคุณสอบบางหัวข้อไม่ผ่าน ค่าใช้จ่ายส�าหรับหัวข้อทักษะการพูดราคา 60 ยูโร ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับหัวข้อทักษะการอ่านราคา 50 ยูโร ค่าใช้จ่ายส�าหรับหัวข้อความรู้เกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกัน

ของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ราคา 40 ยูโร

https://ind.nl/paginas/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.naarnederland.nl
http://www.naarnederland.nl
https://www.naarnederland.nl/category/voorbeeldexamens
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade


หลังจากคุณลงทะเบียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

หลังจากคุณลงทะเบียนเพื่อการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับ

สังคมแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์จากส�านักงานด�าเนินงานการศึกษา (De Dienst Uitvoering 
Onderwijs) (DUO) ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ถ้าหากทาง DUO ได้รับเงินจากคุณ

แล้ว คุณก็จะได้รับข้อความจากทาง DUO ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อท�าการสอบ คุณ

สามารถนัดหมายกับทางสถานทูตหรือทางสถานกงสุลได้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้

เข้ากับสังคม คุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.naarnederland.nl   

หากคุณมีค�าถาม สามารถโทรไปที่ศูนย์กลางหน่วยงานรัฐบาล (Rijksoverheid) ที่เบอร์ 1400    

โทรจากต่างประเทศเบอร์ +31 77 4656767    

คุณสามารถถามค�าถามได้ที่ www.rijksoverheid.nl

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันสอบ

• คุณอยู่ที่นั่นในวันและเวลาที่นัดหมาย

• คุณน�าการยืนยันที่ได้รับจาก DUO ไปในวันสอบด้วย

• คุณน�ารูปถ่ายส�าหรับติดบัตรล่าสุด สี ที่ตรงกับข้อก�าหนดของประเทศเนเธอร์แลนดม์าด้วย

• คุณมารายงานตัวที่เคาน์เตอร์

• คุณต้องน�าหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือจะใช้ หลักฐานแสดงตัวตนอันอื่นก็ได้

• เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร

• มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ

• ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

การสอบจะมีลักษณะอย่างไร ถ้าคุณสอบทุกหัวข้อในเวลาเดียวกัน

• ค�าอธิบายในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์

• ท�าข้อสอบในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์  เวลาใน

การสอบมากสุด 30 นาที

• พัก

• ค�าอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อของทักษะการอ่าน

• ท�าข้อสอบหัวข้อของทักษะการอ่าน เวลาในการสอบมากสุด 35 นาที

• พัก

• ค�าอธิบายในหัวข้อของทักษะการพูด

• ท�าข้อสอบในหัวข้อของทักษะการพูด เวลาในการสอบมากสุด 30 นาที

คุณท�าข้อสอบในคอมพิวเตอร์ คุณไม่ต้องเขียน ในการท�าการสอบทั้งหมดคุณต้องใช้เวลาอยู่ที่สถานทูต 

หรือที่สถานกงสุล ประมาณ 2 ชั่วโมง

คุณจะสอบผ่านเมื่อไหร่

คุณจะสอบผ่านเมื่อคุณท�าข้อสอบทั้ง 3 หัวข้อได้คะแนนที่เพียงพอที่จะสอบผ่าน คุณจะได้ฟังผลใน

แต่ละหัวข้อว่าคุณสอบผ่านหรือไม่ หากคุณสอบหัวข้อหนึ่งไม่ผ่าน คุณต้องท�าการสอบในหัวข้อนั้นใหม่

คุณจะทราบผลสอบเมื่อไหร่

คุณจะทราบผลสอบจาก DUO ภายใน 8 สัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้วจะเร็วกว่านั้น หากคุณสอบผ่าน

ทุกหัวข้อ คุณสามารถยื่นค�าร้องขออนุญาตเพื่อการพ�านักชั่วคราว (mvv-aanvraag) เพื่อ

ที่คุณจะสามารถยื่นค�าร้องขออนุญาตเพื่อการพ�านักชั่วคราวได้นั้น ยังมีกฏอีกหลายข้อที่คุณต้อง

ปฎิบัติตาม หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องการโอนสัญชาติ (De Immigratie en 
Naturalisatiedienst) สามารถให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  

www.ind.nl                                                              

คุณสามารถโทรไปที่ 088-0430430 (ราคาปกติทั่วไป) โทรจากต่างประเทศเบอร์  

+31 88 0430 430

คุณจะต้องยื่นค�าร้องขออนุญาตเพื่อการพ�านักชั่วคราว ภายในเวลา 1 ปี หลังจากที่คุณสอบ

ผ่าน

หากคุณยื่นเรื่องช้า คุณจะต้องท�าการสอบใหม่ทั้งหมด ทางเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณสอบผ่านหัวข้อ

สุดท้าย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคุณสอบไม่ผ่าน

คุณสามารถสอบใหม่ได้เรื่อยๆ แต่คุณต้องลงทะเบียนการสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคม(Basisexamen inburgering) ใหม่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

สอบใหม่ด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.naarnederland.nl หากคุณมีค�าถาม คุณสามารถโทรไปที่

ศูนย์กลางหน่วยงานรัฐบาล (Rijksoverheid) ที่เบอร์1400  โทรจากต่างประเทศเบอร์  

+31 77 4656767   คุณสามารถส่งค�าถามทางอีเมล์  ดูรายละเอียดได้ที่  

www.rijksoverheid.nl

การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคมความเป็นอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์      

ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคม

ความเป็นอยู่   เพื่อที่คุณจะสามารถอาศัยและมีส่วนร่วมในสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้น 

และคุณก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการหางาน ดังนั้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจึงต้องท�าการสอบเพื่อ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมให้ผ่านอีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็ปไซด์ www.inburgeren.nl

http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
http://www.ind.nl
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl
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