การสมัครสอบวัดระดับความรูภ้ าษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
ศูนย์สอบสงขลา
กรณีสมัครด้วยตนเอง
กำหนดวันเวลำกำรขำยใบสมัครและกำรยื่นใบสมัคร
1. รับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2563)
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
2. สถานที่ สำนักงำน UMDC เก่ำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลำ 90000 โทร (074) 317-600 ต่อ 1107
ค่ำสมัครสอบ
ระดับ N1 - N3 @
800
บำท
ระดับ N4 - N5 @
600
บำท
วันสอบ
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
กำรสอบ
ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่ำย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้ำ
สถำนที่สอบ
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ
หลักฐำนในกำรยื่นใบสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ำยหน้ำตรงเหมือนกันทีส่ องแผ่นหลัง
3. สำเนำบัตรประชำชนที่เห็นรูปชัดเจน
หมำยเหตุ
 สมัครสอบทีจ่ ังหวัดใดจะต้องสอบจังหวัดที่สมัครไว้เท่ำนัน้
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่ำนั้น
 หำกทำงโรงเรียนของท่ำนมีนักเรียนพิกำรทำงสำยตำมำสมัครสอบกรุณำแจ้งให้ทรำบด้วย
ระดับ

N1

N2

N3

N4

N5

เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
สามารถเข้าใจภาษาญีป่ ุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
【การอ่าน】 -อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็ นนามธรรมสูงแล้ว
สามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
-อ่านเรือ่ งที่มีหวั ข้อหลากหลายและมีเนือ้ หาลึกซึง้ แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิง่ ที่ตอ้ งการสื่อในสานวน
【การฟัง】 - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่อง เนือ้ หา
ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนือ้ หาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญีป่ ุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจาวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 -อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารทีเ่ ขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคาอธิบายหรื อบทวิจารณ์งา่ ยๆ
แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
- อ่านเรือ่ งที่มีหวั ข้อทัว่ ๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่องและสิง่ ทีต่ อ้ งการสือ่ ในสานวน
【การฟัง】 - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ สถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถ
เข้าใจลาดับเนือ้ เรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญีป่ ุ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 -อ่านบทความที่มเี นือ้ หาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สานวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสาคัญของข้อความทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจาวันที่คอ่ นข้างมีความยากได้
【การฟัง】 - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทัง้
ความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้าใจภาษาญีป่ ุ่นขั้นพื้นฐานได้
【การอ่าน】 -อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจาวันที่เขียนด้วยคาศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ
【การฟัง】 - ฟังบทสนทนาในชีวติ ประจาวันที่พดู อย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ
สามารถเข้าใจภาษาญีป่ ุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 -อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวติ ประจาวัน แล้วเข้าใจ
【การฟัง】 - ฟังบทสนทนาสัน้ ๆ ทีพ่ ูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวติ ประจาวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้ อมูลทีส่ าคัญได้

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
ศูนย์สอบสงขลา
กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ขายใบสมัครทางไปรษณีย์

วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563

ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
ค่าสมัครสอบ

วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 7 กันยายน 2563 (ถือตราประทับวันที่ส่งจาก
ไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครทีส่ ่งหลังวันที่ 7 กันยายน 2563 จะถูกตัดสิทธิก์ ารสมัคร
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วิธีการสั่งซื้อ

ฝากเงินเข้าบัญชี “นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล”

ธนำคำรกรุงเทพ สำขำ กำญจนวนิช-สงขลำ บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 617-7-03136-3

** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
ส่งl สาเนาใบนาฝาก

พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน
โดยส่งมาที่

E-mail: tan-patcha@hotmail.com

หัวเรื่อง แจ้งโอนเงินสมัครสอบวัดระดับ
** ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ โทร 086-9475789 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กาหนด **
1. ผู้สมัครจะได้รับ
1.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
1.2 เอกสำรกำรสมัครสอบเป็นภำษำไทย
2. เมื่อได้รับเอกสำรแล้วให้อ่ำนให้เข้ำใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภำษำอังกฤษ
(เพื่อให้รำยละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้ำย) ดูตัวอย่ำงทุกขั้นตอนในคู่มือ
* Mailing Address (ช่อง 33) กรุณำกรอกชื่อ-ที่อยู่ภำษำไทยให้ชัดเจน เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
3. ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถำนทีย่ ื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563
(ถือตรำประทับวันที่ส่งจำกไปรษณีย์ต้นทำง) ส่งหลังวันที่ 7 กันยายน 2563 จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสมัคร
เอกสำรที่ต้องส่งกลับคืนสถำนทีย่ ื่นใบสมัครสอบ
1. ใบสมัครที่กรอกอย่ำงสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
2. สำเนำบัตร ประชำชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมำด้วย
** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
ส่งมำที่ หลักสูตรวิชำภำษำญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000 โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น”
4. หลังจำกส่งใบสมัครและเอกสำรกลับคืนมำสถำนที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นงั่ สอบไปให้หำกท่ำนไม่ได้
รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณำติดต่อกลับมำที่ที่ท่ำนยื่นใบสมัครสอบ โทร 086-9475789
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

* สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
ศูนย์สอบสงขลา
กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online)
กาหนดวันเวลาสมัคร Online ตั้งแต่ 5 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) - 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
หลักฐานในการสมัคร Online (ขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ไม่สำมำรถสมัครได้)
1. รูปถ่ำย (หน้ำตรงแต่งกำยสุภำพ ไม่ใส่แว่นตำดำ, ไม่ใส่หมวก ด้ำนหลังเป็นสีพื้น และถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง โดยต้องสำเนำรูปถ่ำยให้ชัดเจน
(กรณีอำยุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนำบัตรประจำตัวนักเรียนได้)
Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb
3. วิธีกำรสมัคร (กำรสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษำวิธีกำรสมัครใน
www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
4. การชาระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รบั ใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่ำสมัครสอบตำมระดับที่สมัครภำยใน 2 วัน
ทำกำร (นับจำกวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ***ไม่สามารถชาระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร,
ต้องชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีชอ่ งให้ยิง Barcode)***
ชาระค่าสมัครไม่ถกู ต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์****
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online

การกรอกใบสมัคร
Mailing Address
หมำยเหตุ







เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ต้องกรอกที่อยู่ภาษาไทยให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งผลสอบ
สมัครสอบทีจ่ ังหวัดใดจะต้องสอบจังหวัดที่สมัครไว้เท่ำนัน้
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่ำนั้น
ในวันสอบไม่รับดูเอกสำรทำงมือถือ
บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสำรเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทำง e-mail
ผู้สมัครทีเ่ ป็นผูพ้ ิการ ให้กด  ช่อง Request special accommodation
และโปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ โทร. 091-0340685, 086-947 5789 เพื่อรับเอกสำรประกอบกำรสมัครเพิม่ เติม

 หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 มีควำมเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัดสอบเดือนธันวำคม 2563
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำสอบของ “วิชำควำมรู้ตัวภำษำ (ตัวอักษร-คำศัพท์)” และ
“วิชำควำมรู้ตัวภำษำ (ไวยำกรณ์-กำรอ่ำน)” ในระดับ N4 และระดับ N5
วิชำควำมรู้ตัวภำษำ (ตัวอักษร-คำศัพท์) วิชำควำมรู้ตัวภำษำ (ไวยำกรณ์-กำรอ่ำน
วิชำกำรฟัง
30 นำที >>> 25 นาที
60 นำที >>> 55 นาที
N4
35 นำที
25 นำที >>> 20 นาที
50 นำที >>> 40 นาที
N5
30 นำที

