
                    การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีปุ่่นครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563                                               
                                                  ศูนย์สอบขอนแก่น 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 และภายใต้เงื่อนไขการจัดการสอบด้วยข้อบังคับการควบคุมโรคระบาด
ของมหาวิทยาลัย, จังหวัดขอนแก่น, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และTest Center เจ
แปนฟาวน์เดชั่น  ศูนย์สอบขอนแก่น โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถด าเนินการจัดสอบได้เฉพาะ
ระดับ N1 และ N2 แบบจ ากัดจ านวนและรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจ านวน 

N1 จ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบ 50 คน                                                                                                                                    
N2 จ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบ 150 คน  

ท้ังนี ้จะไม่มีการจัดสอบระดับ N3 N4 N5 ท่ีศูนย์สอบขอนแก่น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี้  
 
                       สมัครทางออนไลน์ (Online) ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com 

ตั้งแต่วันที่ 5 สงิหาคม (เริม่เวลา 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.) และ/หรือ  
ปิดรับสมัคร เมื่อมผีู้สมัครครบเต็มจ านวน 

หลักฐานในการสมัคร Online โดยการอัพโหลด (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 

1. รูปถ่าย  (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาด า, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องส าเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนได้)  

    Scan หลักฐานท้ัง 3 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb 

3. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2020 ได้เปล่ียนแปลงระบบใหม่)  ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน 
www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร 

4. การช าระค่าสมัคร : เม่ือสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip น า Pay-in Slip ช าระคา่สมัครสอบตามระดับ 
ทีส่มัครภายใน 2 วันท าการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ช าระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน  
***ไม่สามารถช าระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร,   
ต้องช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ท่ีมีช่อง
ให้ยิง Barcode)***   

ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online เข้าไปท่ี www.jlptonlinethailand.com 
การกรอกใบสมัคร    ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น                  ยกเว้นที่อยู่ในการจัดส่งผลสอบ พิมพ์เป็นภาษาไทยได้ 
 
หมายเหตุ              สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น 

  สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเทา่นั้น 
  ในวันสอบไม่รับดเูอกสารทางมอืถือ 

  บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail  
 ผู้สมัครทีเ่ป็นผู้พิการ ให้กด   ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ด้วยการโทร. 

043-203-469  เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม  
  หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมคี าส่ังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจดัสอบเดือนธันวาคม 2563 

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 

 
 

 


