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초기화면 
ပထမဆုံး စာမျက်ှာ

메시지 화면 
စာတိ ု ပးပို ခင်း 

စာမျက်ှာ

클릭 ှိပ်ပါ



최초 설치 시 안내 단문 메시지를 자동으로

받습니다.  
ကနဦး ထည့်သွင်းပီးပါက စာတိုတစ် စာင ်

အလိုအ လျာက ်လက်ခံရရှိပါမည်။ 

약 30초 정도 후에 회원가입요구 문자 메시지

를 받습니다. 
စကန့် ၃၀ခန့် ကာပီး နာက ်အဖွဲဝင ်

လုပ် ဆာင်ရန်အတွက ်စာတိုတစ် စာင ်ထပ်မ ံ

ရရှိပါမည်။

클릭 ှိပ်ပါ

미얀마어로 표시 
စာများကို 

မန်မာဘာသာစကား ဖင့် 

ဖာ် ပပါမည်။



회원가입 후 가입완료 메시지를 받습니다. 
အဖွဲဝင်ပီး နာက ်အဖွဲဝင် ခင်းပီး မာက် ကာင်း  

စာတို လက်ခံရရှိပါမည်။

클릭 X 
မှိပ်ရ X 

기능이 완료된 메시지는 더 이상 클릭이 안

됩니다. 
လုပ် ဆာင်မပီးဆုံးသွား သာ စာတိုများကို ထပ ်

ှိပ်၍မရပါ။



회원가입 후 관리자가 사진과 여권사본 등을 검수합니다. 
အဖွဲတင်ပီး နာက ်တာဝန်ရှိသူမ ှ ပးပိုထား သာ ဓာတ်ပုံှင့် 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပုံများကိ ုစစ် ဆးပါမည်။

관리자에서 필요한 추가 요청사항(사진 재 요청, 여권사본 이

미지 재 요청) 등을 해당 회원에게 메시지로 보냅니다. 
တာဝန်ရှိသူမ ှလိုအပ်ပါက ပန်လည် တာင်းခံိုင်သည့် အချက်များ 

(ဓာတ်ပုံ ပန် တာင်း ခင်း၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပု ံ ပန် တာင်း ခင်း) 

စသဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲဝင်များထံသို စာတို ပးပို၍ တာင်းခံပါမည်။

여권사진을 재 요청하는 화면입니다. 
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပုံကိ ု ပန် တာင်းသည့ ်စာမျက်ှာပုံစံ ဖစ်ပါသည်။

클릭 ှိပ်ပါ



해당 메시지를 클릭하면 관리자가 요청하는 필요 화면이

나타납니다. 
သက်ဆိုင်ရာ စာတိုကို ှိပ်ပါက တာဝန်ရှိသူမ ှ တာင်းဆိုသည့် 

လိုအပ်ချက ်စာမျက ် ပလာပါလိမ့်မည်။ 

여권사진을 재 첨부하는 화면입니다.

여기에서 다시 사진을 첨부하고 제출합니다. 
ဓာတ်ပုံကို ပန်လည် ပးပိုရမည့ ်စာမျက်ှာ ဖစ်ပါတယ်။ 

ဤ နရာတွင ်ဓာတ်ပုံကို ပန်တွဲ၍ ပန်လည် ပးပိုရပါမည်။

클릭 
ှိပ်ပါ

클릭 
  ှိပ်ပါ



관리자의 요청사항 등의 완료가 되면 확인 할 수 있는 메

시지가 관리자에게 보내집니다.  
တာဝန်ရှိသူ၏ တာင်းဆိုချက်ကိ ု ပန်လည် ပးပိုပီး ကာင်းကိ ု

သိရှိစစ် ဆးိုင်ရန ်စာတို ဖင့ ်တာဝန်ရှိသူထ ံအသိ ပးရပါမည်။

관리자에게 여권사진을 보냈다는 메시지 전송 화면입

니다. 
တာဝန်ရှိသူထ ံိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိ ု ပန်လည် ပးပိုပီး ကာင်း 

စာတို ပးပိုပီးသည့ ်စာမျက်ှာ ဖစ်ပါသည်။



시험응시 접수 공고가 나오면 관리자에서는 접수공고를

메시지로 일괄적으로 보내지게 됩니다. 
စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့် လာက်တင်ရမည့ ် ကညာချက် ပလာပါက 

တာဝန်ရှိသူမှ လာက်တင် ခင်းဆိုင်ရာ ကညာချက်ကို စာတို ဖင့် 

တ ပါင်းတစည်းတည်း ပးပိုမည် ဖစ်ပါသည်။

클릭 
ှိပ်ပါ

클릭 ှိပ်ပါ

시험응시 접수 공고가 동시에 하단 application 메뉴에도

나타나게 됩니다. 
စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့် လာက်တင် ခင်း ကညာချက် တချနိ်တည်းမှာ 

ပးပိုိုင်ပါသည်။ Application နရာတွင်လည်း ဖာ် ပပါမည်။



클릭 ှိပ်ပါ

클릭 ှိပ်ပါ

메시지의 글 또는 공지문의 신청 버튼을 클릭하면 해당 시험응시

접수화면으로 이동됩니다.  
စာတို အ ကာင်းအရာ (သို) ကညာချက်စာ၏ လာက်တင် ခင်း နရာကိ ု

ှိပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့ ် လာက်တင် ခင်းစာမျက်ှာသို 

အလိုအ လျာက ်ကူး ပာင်းသွားပါမည်။ 



응시접수 신청 시 회원가입에서 등록한 기본 정보(이름, 생년월일, 성별, 여권사진, 여

권사본 이미지)가 배치됩니다. 
စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့ ် လာက်တင်စ ် အဖွဲဝင်လုပ် ဆာင်စ ် ထည့်သွင်းထား သာ အ ခခံအချက်အ 

လက်များ(အမည်၊ မွးသကရာဇ်၊ လိင(်ကျား/မ)၊ ဓာတ်ပုံ၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံ)အတိုငး် မှတ်သား 

သွားပါမည်။  



클릭 ှိပ်ပါ

응시접수 제출 버튼 클릭 시 접수 전 주의사항 등을 알려줍니다. 
စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့် လာက်တင် ခင်း ပးပို ခင်း နရာကိ ု ှိပ်စ် လာက်ထား ခင်းှင့ ် စပ်ဆိုင ်

သည့် သတိ ပလိုက်နာရမည့် အချက်များကို အသိ ပးပါမည်။


