
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
 ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

        วิธีการสมัคร  1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทาง online ได้ที ่ www.jlptonlinethailand.com

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

 ก าหนดวันเวลาการขายและย่ืนใบสมัคร   ดังนี้

 โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย ์ (ทางออก 4) 
       408 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 16 ห้อง 408/65  ถนนพหลโยธิน  
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   กรุงเทพฯ 10400  โทร 02 357 1241-5   

  ขายและยื่นใบสมัคร        ตั้งแต่      24  สิงหาคม 2563  –  10  กันยายน  2563 

  วันเวลาท าการ        จันทร์ - ศุกร์        เวลา      09.00-18.00 น. 
   เสาร์  - อาทิตย์        เวลา      09.00-16.00 น. 

 หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ในกรณีที่ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกด้า หรือ หมึกน ้าเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั ง 5 แผ่น)

2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจ้าตัวผู้สอบ (Test Voucher) และส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาด้า ,ไมใ่ส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายส้าเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)

3. ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
โดยรูปถ่ายในส้าเนาต้องปรากฎใบหน้าของผู้สมัครสอบอย่างชัดเจน

                  ระดับ  N4, N5 ชุดละ  600 บาท 
  ระดับ  N1, N2, N3 ชุดละ  800 บาท 

  อาทิตย์ท่ี 6  ธันวาคม 2563 

            ระดับ  N4, N5 สอบช่วงเช้า 
 ระดับ  N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย 

                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

     หมายเหตุ   สมัครสอบที่จังหวัดใดต้องสอบที่ศูนย์สอบที่สมัครไว้เท่านั น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั น
 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม

    หากสถานการณ์ โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลง และ / หรือ มีค าสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบเดือนธันวาคม 2563 

อน่ึง  มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาความรู้ตัวภาษา(ตัวอักษร-ค าศัพท์)”และ“วิชาความรู้ตัวภาษา(ไวยากรณ์-การอ่าน)” 
  ในระดับ N4 และระดับ N5 ตามตารางดังนี ้

วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-ค าศัพท์) วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน) วิชาการฟัง 

N4 30 นาที  >>>  25 นาท ี 60 นาที  >>>  55 นาท ี 35 นาท ี

N5 25 นาที  >>>  20 นาที 50 นาที  >>>  40 นาท ี 30 นาท ี

ค่าสมัครสอบ

วันสอบ

การสอบ

สถานท่ีสอบ

http://www.jlptonlinethailand.com/


  การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

    วิธีการสมัคร  1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

2. กรณีสมัครทางออนไลน์  (Online)

ก าหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 5 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) - 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.) 

หลักฐานในการสมัคร Online  (ในกรณีทีข่าดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 
1. รูปถ่าย  (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาด า, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพ้ืน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่องเห็นใบหน้าของผู้สมัครสอบอย่างชัดเจน

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb
3. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่  ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน

www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
4. การช าระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip น า Pay-in Slip ช าระค่าสมัครสอบตามระดับที่

สมัครภายใน 2 วัน (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ช าระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถช าระเงินผ่าน
ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ต้องช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net
SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode) หรือ App ธนาคารอ่ืนๆ ที่สามารถ Scan Barcode ได้
***ช าระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์****

5. บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารและการช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง
e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่มีใน inbox กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ จดหมายขยะ และเม่ือได้รับแล้วขอให้พิมพ์
และน ามาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน *** หลังช าระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน
10 วันท าการ ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ ***(ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าผู้สมัครได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

       ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online      เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com 

การกรอกใบสมัคร     ตอ้งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร)

 หมายเหตุ        สมัครสอบที่จังหวัดใดต้องสอบที่ศูนย์สอบที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 ในวันสอบต้องแสดงเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่รับตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพทมื์อถือ
 บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail
 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด   ช่อง Request special accommodation

และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 357 1241-5 เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม

http://www.jlptonlinethailand.com/
http://www.jlptonlinethailand.com/
http://www.jlptonlinethailand.com/


 
 
 

 

ระดับ 
 

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 - N5 

N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเร่ืองต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็น  

แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเน้ือหาได้ 
- อ่านเร่ืองที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเร่ืองและรายละเอียด 
  สิ่งที่ต้องการสื่อในส านวน                     

 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเร่ือง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ    
เป็นมาของเน้ือหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้ 

N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ใน
วงกว้างได้ในระดับหนึ่ง 
(การอ่าน)- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว                         
                  เร่ืองต่างๆ ในวงกว้าง หรือค าอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ 
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยมี

ระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเร่ือง เน้ือหา ความสัมพันธ์ของ
บุคคลและจับประเด็นได้ 

N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับหนึ่ง                                                                           
(การอ่าน)  - อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน แล้วสามารถเข้าใจได้ 
                   สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น 
                 - หากให้ข้อความที่ใช้ส านวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความส าคัญของข้อความที่พบเห็นใน    
                   ชีวิตประจ าวันที่ค่อนข้างมีความยากได้                                                                                               
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาที่เป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวัน  โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ        
                   ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเน้ือหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้           

N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน 
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเขียนด้วยค าศัพท์ ตัวอักษร 

                    คันจิระดับพื้นฐานได้ 
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็นส่วนใหญ่       

N5 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง 
(การอ่าน) -  สามารถเข้าใจถ้อยค า ประโยค บทความตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรฮิระงะนะ 
                    คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(การฟัง)   -  ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน เช่น ในห้องเรียน ฯลฯ  
                    และสามารถเข้าใจข้อมูลที่ส าคัญจากบทสนทนานั้นได้ 

 
 

 


