
จังหวัดสงขลา   

กาํหนดวนัเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังท ี2 ปี 2561 (สมัครด้วยตนเอง) 

                 .   รับสมัครวนัท ี 1 สิงหาคม –  31  สิงหาคม  2561  (หยุดวนัที 13 สิงหาคม 2561) 

        วนัจนัทร์ - ศุกร์    เวลา  09.00 – 16.3  น. 

  2.   สถานท ี   สํานกังานสาขาวชิาภาษาตะวนัออก ชนั 2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัทกัษิณ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000   

โทร (074) 317-600  ต่อ 302  

ค่าสมคัรสอบ    ระดบั  N1 -  N3   @ 800 บาท 

  ระดบั  N4 -  N5   @ 600 บาท 

วนัสอบ  วนัอาทติย์ท ี 2  ธันวาคม  2561 

การสอบ  ระดบั  N1, N2  และ ระดบั N3 สอบช่วงบ่าย    และระดบั  N4, N5   สอบช่วงเชา้  

สถานทีสอบ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 

หลกัฐานในการยนืใบสมคัร 1. ใบสมคัรทีกรอกสมบูรณ์ 

   2. ติดรูปถ่ายหนา้ตรงเหมือนกนัทีสองแผน่หลงั   

   3. สาํเนาบตัรประชาชนทีเห็นรูปชดัเจน 

หมายเหตุ                  สมคัรสอบทีจงัหวดัใดจะตอ้งสอบที ๆ สมคัรไวเ้ท่านนั 

 สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านนั 

 หากทางโรงเรียนของท่านมีนกัเรียนพิการทางสายตามาสมคัรสอบกรุณาแจง้ใหท้ราบดว้ย 

 
ระดบั เกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด 

N1 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นทใีช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 

【การอา่น】  - อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนงัสือพิมพ์ทีเขียนเกียวกบัหวัเรืองตา่งๆ ในวงกว้างหรือข้อความทีเป็นแนวตรรกะ มคีวามซบัซ้อน มคีวามเป็นนามธรรมสงูแล้ว 

                          สามารถเข้าใจโครงสร้างและเนือหาได้ 

                        - อา่นเรืองทีมีหวัข้อหลากหลายและมเีนือหาลึกซงึ แล้วสามารถเข้าใจลําดบัเนือเรืองและรายละเอียดของสงิทีต้องการสือในสํานวน 

【การฟัง】    -  ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายทีมีเรืองราวในสถานการณ์ตา่งๆ โดยมรีะดบัความเร็วในการพดูทีเป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลําดบัเนือเรือง เนือหา  

                          ความสมัพนัธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนือหาอยา่งละเอียดและจบัประเด็นได้ 

N2 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นทใีช้ในสถานการณ์ชวีิตประจาํวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นทใีช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึง 

【การอา่น】  - อ่านบทความทีมีประเดน็ชดัเจนอยา่งเช่นบทความในหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารทีเขียนเกียวกบัหวัเรืองต่างๆ ในวงกว้าง หรือคําอธิบายหรือบทวจิารณ์งา่ยๆ  

                          แล้วสามารถเข้าใจเนือหาของบทความได้ 

                        - อา่นเรืองทีมีหวัข้อทวัๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลําดบัเนือเรืองและสงิทีต้องการสือในสํานวน 

【การฟัง】     - ฟังบทสนทนา ข่าว ทีมีเรืองราวในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทงัสถานการณ์ทีใช้ในชีวิตประจําวนัโดยมีระดบัความเร็วในการพดูทีเป็นธรรมชาติ แล้วสามารถ  

                          เข้าใจลําดบัเนือเรือง เนือหา ความสมัพนัธ์ของบคุคลและจบัประเด็นได้ 

N3 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นทใีช้ในชวีิตประจาํวันได้ในระดับหนึง 

【การอา่น】  - อ่านบทความทีมเีนือหาเป็นรูปธรรมทีเป็นหวัเรืองเกียวกบัชีวิตประจาํวนั แล้วสามารถเข้าใจได้ 

       - สามารถจบัใจความคร่าวๆ ของข้อมลูทีมาจากหวัข้อข่าว เป็นต้น 

       - หากให้ข้อความทีใช้สํานวนอีกแบบหนึง จะสามารถเข้าใจใจความสําคญัของข้อความทีพบเห็นในชีวติประจําวนัทีคอ่นข้างมคีวามยากได้ 

【การฟัง】    - ฟังบทสนทนาทีเป็นเรืองราวในชวีิตประจําวนัโดยมีระดบัความเร็วในการพดูทีใกล้เคียงกบัระดบัธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนือหารวมทงั 

                         ความสัมพนัธ์ของบุคคลได้ 

N4 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นขนัพนืฐานได้ 

【การอา่น】  - อ่านเรืองทีใกล้ตวัในชีวิตประจําวนัทีเขียนด้วยคําศพัท์และคนัจิขนัพืนฐาน แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】     - ฟังบทสนทนาในชีวติประจําวนัทีพดูอยา่งช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ 

N5 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่ นขนัพนืฐานได้ในระดับหนึง 

【การอา่น】  - อ่านวลี ประโยคหรือข้อความทีเขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคนัจิขนัพืนฐานใช้ในชีวติประจําวนั  แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】     - ฟังบทสนทนาสนัๆ ทีพดูอยา่งช้าๆ ในสถานการณ์ทีมกัพบเหน็ในชีวิตประจําวนัอยา่งเชน่ ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตวั แล้วพอจะจบัข้อมลูทีสําคญัได้ 

 



กาํหนดวนัเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังท ี2 ปี 2561 

กรณสีมัครทางไปรษณย์ี 

 

 

 

 

 

                                       วนัท ี 23 กรกฎาคม –  24  สิงหาคม  2561   
                                    

                                                                   วนัสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 28 สิงหาคม 2561 (ถือตราประทบัวนัทส่ีงจาก      

     ไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครทส่ีงหลงัวนัท ี28 สิงหาคม 2561 จะถูกตดัสิทธิการสมัคร 

                                     ระดบั  N4, N    ชุดละ    บาท                 ระดบั  N1, N2, N3     ชุดละ   บาท 
 

                                                            ฝากเงินเข้าบัญชี     “นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล” 

                                

   ธนาคารกรุงเทพ     สาขา กาญจนวนิช-สงขลา      บญัชีออมทรัพย ์ เลขทีบญัชี  617-7-03136-3  
 

** ไม่รับสังซือใบสมัครทางโทรศัพท์ **                                                    
                 l                                                   พร้อมเขียนรายละเอยีดระดบัทีจะสอบ  ชือ-สกลุ , ทอียู่และโทรศัพท์ให้ละเอยีดชัดเจน  

                                                                     โดยส่งมาท ี E-mail: tan-patcha@hotmail.com             

            หัวเรือง แจ้งโอนเงนิสมคัรสอบวดัระดบั 

              **  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน  สัปดาห์ กรุณาติดต่อที โทร 086-9475789 ทงันต้ีองอยู่ภายในเวลาทีกําหนด  **  

 1. ผูส้มคัรจะไดรั้บ 

  1.   ใบสมคัรสอบ  ชุด มี  แผ่น และคู่มือ 

  1.2   เอกสารการสมคัรสอบเป็นภาษาไทย 

 2. เมือไดรั้บเอกสารแลว้ใหอ่้านใหเ้ขา้ใจก่อน แลว้จึงลงมือเขียนดว้ยตวับรรจงและชดัเจนเป็นภาษาองักฤษ  

(เพอืใหร้ายละเอียดติดลงบนแผน่สุดทา้ย) ดูตวัอยา่งทุกขนัตอนในคู่มือ 

 3. ใหส่้งใบสมคัรกลบัคืนสถานทียนืใบสมคัร    ภายในวนัท ี28 สิงหาคม 2561 

(ถือตราประทบัวนัทีส่งจากไปรษณียต์น้ทาง) ส่งหลงัวนัที 28 สิงหาคม 2561 จะถูกตดัสิทธิในการสมคัร 

  

เอกสารทีตอ้งส่งกลบัคืนสถานทียนืใบสมคัรสอบ 

1.  ใบสมคัรทีกรอกอยา่งสมบูรณ์และชดัเจน พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรงเหมือนกนัทีสองแผน่หลงั 

2.   สาํเนาบตัร ประชาชนทีเห็นรูปชดัเจนแนบมาดว้ย      

**  ในกรณีซือใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมคัรตามระดบัทีสอบให้ชัดเจน  ** 

ส่งมาที  หลกัสูตรวชิาภาษาญีปุ่ น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

       อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 โดยวงเลบ็มุมซอง “สมคัรสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่ น” 

 

 4. หลงัจากส่งใบสมคัรและเอกสารกลบัคืนมาสถานทีรับสมคัรสอบแลว้ผูจ้ดัสอบจะส่งบตัรเลขทีนงัสอบไปใหห้ากท่านไมไ่ด ้

รับภายใน   สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลบัมาทีทีท่านยนืใบสมคัรสอบ โทร 086-9475789 

 

สถานทสีอบ :  มหาวทิยาลยัทกัษิณ      *  สมคัรสอบได้เพยีงระดบัเดยีวเท่านัน * 

 

ยืนใบสมัครทางไปรษณีย์  

ค่าสมัครสอบ 

วธีิการสังซือ 

ส่งสําเนาใบนําฝาก 

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์  



กาํหนดวนัเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังท ี2 ปี 2560 

กรณสีมัครออนไลน์ (Online) 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวันเวลาสมัคร Online  ตังแต่ 6 สิงหาคม (เริมเวลา .  น.) - 24 สิงหาคม 2561  (สินสุดเวลา .  น.) 
 

หลกัฐานในการสมัคร Online  (ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง ไม่สามารถสมคัรได)้ 

1. รูปถ่าย  (หนา้ตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แวน่ตาดาํ, ไม่ใส่หมวก ดา้นหลงัเป็นสีพืน และถ่ายไม่เกิน  เดือน) 

2. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง โดยตอ้งสาํเนารูปถ่ายใหช้ดัเจน 

(กรณีอายุไม่ถึง  ปี ใชส้ําเนาบตัรประจาํตวันกัเรียนได)้  

Scan หลกัฐานทงั  อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านัน โดยมีขนาดความละเอยีดไม่เกนิ  Kb 

3. วธีิการสมคัร (การสมคัรสอบตงัแต่ปี  ไดเ้ปลียนแปลงระบบใหม่  ขอใหผู้ส้มคัรศึกษาวิธีการสมคัรใน 

www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมคัร 

4. การชําระค่าสมัคร : เมือสมคัรเสร็จแลว้จะไดรั้บใบ Pay-in Slip นาํ Pay-in Slip ชาํระค่าสมคัรสอบตามระดบัที

สมคัรภายใน 2 วนัทาํการ (นบัจากวนัทีสมคัร) ขอใหช้าํระเงินกบั SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านนั ***ไม่สามารถชําระ

เงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชําระผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์เท่านัน เช่น App ธนาคาร SCB , Easy 

Net SCB, ตู้ ATM SCB (ทมีีช่องให้ยิง Barcode)*** 

 

        ศึกษาระบบและเริมสมัคร Online         เข้าไปที www.jlptonlinethailand.com 
 

การกรอกใบสมัคร          ต้องพมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน  (ยกเว้นทอียู่ส่งเอกสาร) 

 

 หมายเหตุ         สมคัรสอบทีจงัหวดัใดจะตอ้งสอบทีทีสมคัรไวเ้ท่านนั 

   สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านนั 

  ในวนัสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ 

  บตัรสอบ (Test Voucher) : เมือศูนยส์อบตรวจเอกสารเรียบร้อยแลว้จะส่งบตัรสอบไปทาง e-mail  

  ผูส้มคัรทีเป็นผู้พิการ ใหก้ด   ช่อง Request special accommodation  

และโปรดติดต่อเจา้หนา้ที โทร. 086-947 5789  เพือรับเอกสารประกอบการสมคัรเพิมเติม  

 


