
    

 

 

 

ประกาศเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดบัภาษาญีปุ่น่ JLPT คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

คณะทำงานจดัการสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุน่ (JLPT) ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้สมัครสอบ ณ ศนูยส์อบกรุงเทพฯ ที่ไมส่ามารถ 

เดินทางไปสอบที่ IMPACT Forum ในวันอาทิตย์ที ่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินคา่สมัครสอบคนืได้เต็ม 

จำนวนผา่นสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. 

โดยวิธีการดังนี ้

วิธีที่ 1 

กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ดา้นล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุดา้นลา่งให้ครบถ้วน  

https://forms.gle/ZaTSu6rXYhGqDd3s6 หรือ 

วิธีที่ 2 

กรอกเอกสารด้วยตัวเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบดุ้านลา่งให้ครบถ้วน 

ที่สมาคมนักเรียนเก่าญีปุ่่น ในพระบรมราชปูถัมภ์ สาขาพหลโยธิน (เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.) 
 

เอกสารประกอบ 

1. สำเนาบตัรประจำตัวผูส้อบวดัระดับภาษาญีปุ่่น JLPT คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 

2. สำเนาบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

3. สำเนาหนา้บัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อผูส้มัครสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกัน) 

4. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (ถ้าม)ี 
 

เมื่อผู้จัดสอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี 

ธนาคารตามที่ทา่นแจง้ไว้ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
 

ผู้จัดสอบขอสงวนสิทธไิม่คืนเงนิค่าสมัครสอบ หากตรวจสอบพบว่า ท่านได้เข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่งหรือเข้าสอบทุกวิชาของ 

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่ JLPT ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 
 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ยืน่ความจำนงขอรับเงินคา่สมัครสอบคืนภายในเวลาที่กำหนดไวข้้างต้น จะถือว่าผู้สมัครสอบ 

สละสทิธิ์การขอรับเงินคืนและไม่สามารถเรียกร้องได้ในภายหลงั 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

คณะทำงานจดัการสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุน่ (JLPT) 

 

https://forms.gle/ZaTSu6rXYhGqDd3s6


Announcement of Refund of Test Fee of December 2019 JLPT 
 

Please be informed that, taking into account the location of the venue of the Japanese Language  

Proficiency Test at IMPACT Forum on Sunday 1 December 2019, we, JLPT Organizing Committee, have decided  

to accept a refund request of the test fees from applicants who find it difficult to take the Test at the IMPACT  

Forum on condition that applicants should send the refund request to Old Japan Students Association,  

Kingdom of Thailand (OJSAT) by either means below on or before Saturday 30 November 2019 at 17:00. 
 

Method 1 

Fill in the form at the link below and upload necessary documents  

URL: https://forms.gle/ZaTSu6rXYhGqDd3s6 
 

Method 2 

Apply in person with necessary documents at Old Japan Students Association, Kingdom of Thailand,  

Phaholyothin Branch. (Office Hour 08.00 – 17.00) 
 

Necessary documents 

1. Copy of Test Voucher as of December 2019 JLPT 

2. Copy of identification card of passport 

3. Copy of bank passbook (account owner and applicant must be the same person) 

4. Copy of test fee payment slip (If any) 
 

After your information and documents are checked and confirmed, refund of test fee will be  

transferred to the designated account by December 20, 2019. 
 

JLPT Organizing Committee shall reserve the right of test fee refund in case that it is found that the  

applicant attended the test either one section or all sections on the test date Sunday 1 December 2019. 
 

Applicants who have not applied for the refund by the specified deadline above, it is obliged that you  

give up the right of refund and will not make any claims/demands afterwards.  

 

Your understanding will be highly appreciated. 

 

JPLT Organizing Committee 

https://forms.gle/ZaTSu6rXYhGqDd3s6

