
1.  กรณสีมัครทางไปรษณีย์                   
 

 

                              

                                          การสมัครสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564   
                                       ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

                                      วิธีการสมัคร       1. สมัครทางไปรษณีย์    

                                                                    2. สมัครทาง on line ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com 
 
 

ก าหนด วันเวลาการขายและย่ืนใบสมัครทางไปรษณีย์   ดังนี ้             
                          ตั้งแต่  4 มีนาคม  –  10 มีนาคม 2564                     

                                    
                                                                     วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ไทย  คือ  20 มีนาคม 2564  (ถือตราประทับวนัที่ส่ง 
                                                                      จากไปรษณีย์ไทยต้นทาง)  ใบสมัครทีส่่งหลังวนัที่  20 มนีาคม 2564 จะถูกตัดสิทธิการสมคัร 

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

                                                             ฝากเงินเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ” 
                                            ธนาคารไทยพาณิชย ์     สาขา ลิเบอร์ต้ีสแควร์    บญัชีออมทรัพย ์     เลขท่ีบญัชี  401-488860-6      

** รับ – ส่งใบสมัครผ่านไปรษณย์ีไทยเท่านั้น เพ่ือลดความเส่ียงจากการสัมผัสและการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา  
     (COVID-19) ** 
** ไม่รับส่ังซ้ือใบสมัครทางโทรศัพท์ **                                                    

                 l                                  พร้อมเขียนรายละเอียดระดบัที่จะสอบ  ช่ือ-นามสกุล , E-mail , ท่ีอยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียด 
                                                    ชัดเจน  โดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง คือ       

1. ส่งส าเนาใบน าฝากมาท่ี สมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่ นฯ     Fax: 02 357 1246      หรือ                
        2.     ส่งรายละเอียดทาง   E-mail : jlptpost@gmail.com     หรือ 
        3.     ส่งส าเนาใบน าฝากทางไปรษณีย์ไทย ถึง :  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นฯ   - 408 อาคารพหลโยธนิเพลส  ช้ัน 16 ห้อง 408/65 
                ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

         **  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อท่ี 02 357 1241 - 5   ท้ังนีต้้องอยู่ภายในเวลาท่ีก าหนด  **        

               เอกสารการสมัคร  
               1)        ผูส้มคัรจะไดรั้บ: 1.ใบสมคัรสอบ (1 ชุด มี 5 แผน่)   2. คู่มือการสมคัร   3. ตารางสอบ    4. ขอ้ช้ีแจงเก่ียวกบัการสอบ 
               2)        เม่ือไดรั้บเอกสารแลว้ใหอ้่านให้เขา้ใจก่อน แลว้จึงลงมือเขยีนดว้ยตวับรรจงและชดัเจนเป็นภาษาองักฤษ ลงในใบสมคัร 

          (ให้รายละเอียดติดชดัเจนทั้ง 5 แผน่) โปรดดูตวัอยา่งทุกขั้นตอนในคู่มือ 
                                       *** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม  กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับท่ีสอบให้ชัดเจน***   
               เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพ่ือสมัครสอบ  (ในกรณีทีข่าดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 

1.        ใบสมคัรท่ีกรอกสมบูรณ์แลว้ (กรอกดว้ยปากกาหมึกด า หรือ หมึกน ้าเงิน และเขยีนกดให้เห็นชดัเจนทั้ง 5 แผน่) 
        2.        ติดรูปถ่ายในบตัรประจ าตวัผูส้อบ(Test Voucher) และส าเนาบตัรประจ าตวัผูส้อบ (Test Voucher Copy)  
                   ( รูปถ่ายเหมือนกนั 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หนา้ตรง ไมใ่ส่แว่นตาด า ,ไมใ่ส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

            ไมอ่นุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายท่ีพิมพม์าจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายท่ีถ่ายส าเนามาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
3.        ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง  ในกรณีอายไุม่ถึง 15 ปี ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน 
           โดยรูปถ่ายในส าเนาตอ้งปรากฏใบหนา้ของผูส้มคัรสอบอยา่งชดัเจน 

        4.        ช่ือ-นามสกลุ และท่ีอยูใ่นการจดัส่งทางไปรษณียไ์ทย    
              ** หลงัจากส่งใบสมคัรและเอกสารกลบัคืนมาท่ี สมาคมนกัเรียนเก่าญี่ปุ่ นฯ  -  408 อาคารพหลโยธินเพลส   ช้ัน 16    
                   ห้อง 408/65     ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

                           (** ศูนยส์อบจะส่งบตัรประจ าตวัผูส้อบให ้ภายใน 4 สัปดาห์ **)  ถา้ไม่ไดรั้บ  กรุณาติดต่อกลบัมาท่ี   โทร 02 357 1241-5  

                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                         วันอาทิตย์ท่ี 4 กรกฎาคม 2564                                     
               หมายเหตุ                   ➢ สมคัรสอบท่ีจงัหวดัใด ตอ้งสอบท่ีศูนยส์อบท่ีสมคัรไวเ้ท่านั้น 

                   ➢ สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั้น 
                   ➢ ผูส้มคัรท่ีเป็นผูพิ้การ  โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี โทร 02 357 1241-5 เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมคัรเพ่ิมเติม 

 

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ 
 
ย่ืนใบสมัครทางไปรษณีย์ไทย
ไทย  
ค่าสมัครสอบ 

วิธีการส่ังซ้ือ 

ส่งส าเนาใบน าฝาก 

สถานท่ีสอบ 

รับ-ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น  

วันสอบ 

http://www.jlptonlinethailand.com/


 

  การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

                                            วิธีการสมัคร        1. สมัครทางไปรษณีย์    

                                                                        2. สมคัรทาง  on line ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com 
       
 

2. กรณสีมัครทางออนไลน์ (Online) 
 

                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      
                                วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564       

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

ก าหนดวันเวลาการสมัคร Online  ตั้งแต่ 4 มีนาคม (เร่ิมเวลา 09.00 น.) – 1 เมษายน  2564  (ส้ินสุดเวลา 17.00 น.) 
หลกัฐานในการสมัคร Online  (ในกรณีท่ีขาดเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถสมัครได้) 

1. รูปถ่าย  (หนา้ตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แวน่ตาด า, ไม่ใส่หมวก ดา้นหลงัเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมองเห็นใบหนา้ของผูส้มคัรสอบอยา่งชดัเจน 

Scan หลกัฐานท้ัง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอยีดไม่เกนิ 300 Kb 
3. วิธีการสมคัร (การสมคัรสอบตั้งแต่ปี 2018 ไดเ้ปล่ียนแปลงระบบใหม่  ขอใหผู้ส้มคัรศึกษาวิธีการสมคัรใน  

www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมคัร 
4. การช าระค่าสมัคร : เม่ือสมคัรเสร็จแลว้จะไดรั้บใบ Pay-in Slip น า Pay-in Slip ช าระค่าสมคัรสอบตามระดบัท่ี

สมคัรภายใน 2 วนั (นบัจากวนัท่ีสมคัร) ขอใหช้ าระเงินกบั SCB อิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถช าระเงิน
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตอ้งช าระผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net 
SCB, ตู ้ATM SCB (ท่ีมีช่องใหย้งิ Barcode) หรือ App ธนาคารอ่ืนๆท่ีสามารถ Scan Barcode ได ้*** 

              **** ช าระค่าสมคัรไม่ถูกตอ้งและไม่เขา้ระบบจะถือวา่ใบสมคัรไม่สมบูรณ์ **** 

ถ55 5.   บัตรสอบ (Test Voucher) : เม่ือศูนยส์อบตรวจเอกสารและการช าระค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้จะส่งบตัรสอบไปทาง 
              e-mail ของผูส้มคัร  ถา้ไม่มีใน inbox กล่องจดหมาย ขอใหดู้ท่ี อีเมลขยะ จดหมายขยะ และเม่ือไดรั้บแลว้ขอให้ 

พิมพแ์ละน ามาในวนัสอบพร้อมบตัรประชาชน  ***หลงัช าระค่าสมคัร ถา้ไม่ไดรั้บบตัรสอบ(Test Voucher) 
             ภายใน 10 วันท าการ ขอใหติ้ดต่อกลบัศูนยส์อบ*** (ถา้ไม่ไดติ้ดต่อกลบัจะถือวา่ไดรั้บบตัรสอบเรียบร้อยแลว้) 
 

        ศึกษาระบบและเร่ิมสมัคร Online         เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com  

 

การกรอกใบสมัคร          ต้องพมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร) 
 

 หมายเหต ุ       ➢ สมคัรสอบท่ีจงัหวดัใดตอ้งสอบท่ีศูนยส์อบท่ีสมคัรไวเ้ท่านั้น 
  ➢ สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั้น 
 ➢ ในวนัสอบตอ้งแสดงเอกสารตวัจริงเท่านั้น ไม่รับตรวจสอบเอกสารทางโทรศพัทมื์อถือ 
 ➢ บตัรสอบ (Test Voucher) : เม่ือศูนยส์อบตรวจเอกสารเรียบร้อยแลว้จะส่งบตัรสอบไปทาง e-mail  
 ➢ ผูส้มคัรท่ีเป็นผู้พกิาร ใหก้ด  ✓ ช่อง Request special accommodation  
  และโปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี โทร. 02 357 1241-5  เพื่อรับเอกสารประกอบการสมคัรเพิ่มเติม  

รับ-ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น  

สถานที่สอบ 

วันสอบ 

ค่าสมัครสอบ 

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


 
 
 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ น N1-N5 

N1 สามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนงัสือพิมพท่ี์เขียนเก่ียวกบัหวัเร่ืองต่างๆ ในวงกวา้งหรือขอ้ความท่ีเป็น  

แนวตรรกะ มีความซบัซอ้น มีความเป็นนามธรรมสูงแลว้สามารถเขา้ใจโครงสร้างและเน้ือหาได ้
- อ่านเร่ืองท่ีมีหวัขอ้หลากหลายและมีเน้ือหาลึกซ้ึงแลว้สามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ืองและรายละเอียด 
  ส่ิงท่ีตอ้งการส่ือในส านวน                     

 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายท่ีมีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพูดท่ีเป็น
ธรรมชาติและสามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ือง เน้ือหา ความสัมพนัธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ    
เป็นมาของเน้ือหาอยา่งละเอียดและจบัประเด็นได ้

N2 สามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ใน
วงกว้างได้ในระดับหนึ่ง 
(การอ่าน)- อ่านบทความท่ีมีประเด็นชดัเจนอยา่งเช่น บทความในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารท่ีเขียนเก่ียวกบัหวั                         
                  เร่ืองต่างๆ ในวงกวา้ง หรือค าอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเขา้ใจเน้ือหาของบทความได ้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ท่ีมีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยมี

ระดบัความเร็วในการพูดท่ีเป็นธรรมชาติ แลว้สามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ือง เน้ือหา ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลและจบัประเด็นได ้

N3 สามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับหนึง่                                                                           
(การอ่าน)  - อ่านบทความท่ีมีเน้ือหาเป็นรูปธรรมท่ีเป็นหัวเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั แลว้สามารถเขา้ใจได ้
                   สามารถจบัใจความคร่าวๆ ของขอ้มูลท่ีมาจากหวัขอ้ข่าว เป็นตน้ 
                 - หากใหข้อ้ความท่ีใชส้ านวนอีกแบบหน่ึง จะสามารถเขา้ใจความส าคญัของขอ้ความท่ีพบเห็นใน    
                   ชีวิตประจ าวนัท่ีค่อนขา้งมีความยากได ้                                                                                              
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาท่ีเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั  โดยมีระดบัความเร็วในการพูดใกลเ้คียงกบัระดบั        
                   ธรรมชาติ แลว้สามารถพอจะเขา้ใจเน้ือหารวมทั้งความสัมพนัธ์ของบุคคลได ้          

N4 สามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นในระดับพื้นฐาน 
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเขา้ใจบทความท่ีมีหวัขอ้ใกลต้วัในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเขียนดว้ยค าศพัท ์ตวัอกัษร 
                    คนัจิระดบัพื้นฐานได ้
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนัท่ีพูดชา้เลก็นอ้ย และสามารถเขา้ใจเน้ือหานั้นไดเ้ป็นส่วนใหญ่       

N5 สามารถเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหน่ึง 
(การอ่าน) -  สามารถเขา้ใจถอ้ยค า ประโยค บทความตามรูปแบบท่ีก าหนด ซ่ึงเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิระงะนะ 
                    คะตะคะนะ และตวัอกัษรคนัจิระดบัพื้นฐานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
(การฟัง)   -  ฟังบทสนทนาสั้นๆ ท่ีพูดชา้ๆ ในสถานการณ์ท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ าวนั เช่น ในหอ้งเรียน ฯลฯ  

                    และสามารถเขา้ใจขอ้มูลท่ีส าคญัจากบทสนทนานั้นได ้
 
 

 



 


