การสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ เดือน ธันวาคม 2564 (ศูนย์สอบกรุงเทพฯ)
1. Due to the situation of COVID-19 and authorities’ orders, December 2021 JLPT might be
cancelled.
หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลีย่ นแปลงและ/หรือมีคาสังจากหน่
่
วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง อาจมีความ
จาเป็ นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับเดือนธันวาคม 2564
2. Change of test times
Since December 2020 test times of “Language Knowledge (Vocabulary)” and
“Language Knowledge(Grammar)& Reading” in level N4 and N5 has been changed.
ตัง้ แต่การสอบเดือนธันวาคม 2563 มีการเปลีย่ นแปลงเวลาสอบของ “วิชาความรูต้ วั ภาษา (ตัวอักษรคาศัพท์)” และ “วิชาความรูต้ วั ภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน)” ในระดับ N4 และระดับ N5
วิ ชาความรู้ตวั ภาษา(ตัวอักษรวิ ชาความรู้ตวั ภาษา(ไวยากรณ์-การ
ระดับ
คาศัพท์)
อ่าน)
วิ ชาการฟัง
N4
30 นาที >>> 25 นาที
60 นาที >>> 55 นาที
35 นาที
N5
25 นาที >>> 20 นาที
50 นาที >>> 40 นาที
30 นาที
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
1 สิงหาคม 2564
คณะทางานจัดการสอบวัดระดับภาษาญีป่ ่ ุน (JLPT)

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
ศูนย์ สอบกรุงเทพฯ
รับ-ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไทยเท่ านั้น
วิธีการสมัคร 1. สมัครทางไปรษณีย์
2. สมัครทาง online ได้ ที่ www.jlptonlinethailand.com

1. กรณีสมัครทางไปรษณีย์
กาหนด วันเวลาการขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
ขายใบสมัครทางไปรษณีย์

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2564

ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ไทย
ไทย
ค่ าสมัครสอบ

วันสุ ดท้ ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ไทย คือ 16 สิงหาคม 2564 (ถือตราประทับวันทีส่ ่ ง
จากไปรษณีย์ไทยต้นทาง) ใบสมัครทีส่ ่ งหลังวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วิธีการสั่ งซื้อ

ฝากเงินเข้าบัญชี “ สมาคมนักเรียนเก่ าญี่ปุ่น ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ”

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ลิเบอร์ต้ ีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 401-488860-6
** รับ – ส่ งใบสมัครผ่ านไปรษณีย์ไทยเท่ านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) **
** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
ส่ งlสาเนาใบนาฝาก พร้ อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่ อ-นามสกุล , E-mail , ที่อยู่และโทรศัพท์ ให้ ละเอียด
ชัดเจน โดยส่ งมาทางใดทางหนึ่ง คือ
1. ส่งสาเนาใบนาฝากมาที่ สมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปุ่นฯ Fax: 02 357 1246 หรื อ
2. ส่งรายละเอียดทาง E-mail : jlptpost@gmail.com หรื อ
3. ส่งสาเนาใบนาฝากทางไปรษณีย์ไทย ถึง : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ - 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้ อง 408/65
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
** ถ้ าไม่ ได้ รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่ อที่ 02 357 1241 - 5 ทั้งนีต้ ้ องอยู่ภายในเวลาที่กาหนด **
เอกสารการสมัคร
1) ผูส้ มัครจะได้รับ: 1.ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น) 2. คู่มือการสมัคร 3. ตารางสอบ 4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็ นภาษาอังกฤษ ลงในใบสมัคร
(ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตวั อย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
*** ในกรณีสมัครเป็ นกลุ่ม กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ ชัดเจน***
เอกสารที่ต้องส่ งกลับมาเพื่อสมัครสอบ (ในกรณีทขี่ าดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ สามารถสมัครได้ )
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดา หรื อ หมึกน้ าเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรู ปถ่ายในบัตรประจาตัวผูส้ อบ(Test Voucher) และสาเนาบัตรประจาตัวผูส้ อบ (Test Voucher Copy)
( รู ปถ่ายเหมือนกัน 2 รู ป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดา ,ไม่ใส่หมวก และ รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรู ปถ่ายที่ถ่ายสาเนามาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร)
3. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน
โดยรู ปถ่ายในสาเนาต้องปรากฏใบหน้าของผูส้ มัครสอบอย่างชัดเจน
4. ชื่อ-นามสกุล และที่อยูใ่ นการจัดส่งทางไปรษณียไ์ ทย
** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ - 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16
ห้ อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(** ศูนย์สอบจะส่งบัตรประจาตัวผูส้ อบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **) ถ้าไม่ได้รับ กรุ ณาติดต่อกลับมาที่ โทร 02 357 1241-5

วันสอบ
หมายเหตุ

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564

➢ สมัครสอบที่จงั หวัดใด ต้องสอบที่ศูนย์สอบที่สมัครไว้เท่านั้น
➢ สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
➢ ผูส้ มัครที่เป็ นผูพ้ กิ าร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 357 1241-5 เพือ่ รับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
1. สมัครทางไปรษณีย์ รับ-ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไทยเท่ านั้น

วิธีการสมัคร

2. สมัครทาง

online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

2. กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online)
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
วันสอบ
ค่าสมัครสอบ ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

กาหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 5 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุ ดเวลา 17.00 น.)
หลักฐานในการสมัคร Online (ในกรณีที่ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รู ปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดา, ไม่ใส่ หมวก ด้านหลังเป็ นสี พ้นื และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มองเห็นใบหน้าของผูส้ มัครสอบอย่างชัดเจน
Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ ชัดเจน ต้องเป็ นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb
3. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผสู ้ มัครศึกษาวิธีการสมัครใน
www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
4. การชาระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็ จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นา Pay-in Slip ชาระค่าสมัครสอบตามระดับที่
สมัครภายใน 2 วัน(นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชาระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชาระเงิน
ผ่านช่ องทางเคาน์ เตอร์ ธนาคาร ต้องชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy
Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยงิ Barcode) หรื อ App ธนาคารอื่นๆที่สามารถ Scan Barcode ได้ ***
**** ชาระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ ****
ถ55 5. บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารและการชาระค่าสมัครเรี ยบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง
e-mail ของผูส้ มัคร ถ้าไม่มีใน inbox กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้วขอให้
พิมพ์และนามาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ***หลังชาระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ(Test Voucher)
ภายใน 10 วันทาการ ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ*** (ถ้าไม่ได้ติดต่อกลับจะถือว่าได้รับบัตรสอบเรี ยบร้อยแล้ว)
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online

การกรอกใบสมัคร
หมายเหตุ

➢
➢
➢
➢
➢

เข้ าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

ต้ องพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร)

สมัครสอบที่จงั หวัดใดต้องสอบที่ศูนย์สอบที่สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
ในวันสอบต้องแสดงเอกสารตัวจริ งเท่านั้น ไม่รับตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพท์มือถือ
บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรี ยบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail
ผูส้ มัครที่เป็ นผู้พกิ าร ให้กด ✓ ช่อง Request special accommodation
และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 357 1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

ระดับ

เกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนดสาหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N5

N1

สามารถเข้ าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ในวงกว้ างได้
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสื อพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่ องต่างๆ ในวงกว้างหรื อข้อความที่เป็ น
แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็ นนามธรรมสู งแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่ องที่มีหวั ข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่ องและรายละเอียด
สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อในสานวน
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่ องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็ น
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่ อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ
เป็ นมาของเนื้ อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้ าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในสถานการณ์ ชีวิตประจาวันได้ และสามารถเข้ าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในสถานการณ์ใน
วงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว
เรื่ องต่างๆ ในวงกว้าง หรื อคาอธิบายหรื อบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่ องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยมี
ระดับความเร็ วในการพูดที่เป็ นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้ อเรื่ อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของ
บุคคลและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็ นรู ปธรรมที่เป็ นหัวเรื่ องเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
สามารถจับใจความคร่ าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็ นต้น
- หากให้ขอ้ ความที่ใช้สานวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสาคัญของข้อความที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาที่เป็ นเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ
ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้ อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหวั ข้อใกล้ตวั ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเขียนด้วยคาศัพท์ ตัวอักษร
คันจิระดับพื้นฐานได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจาวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็ นส่วนใหญ่
สามารถเข้ าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - สามารถเข้าใจถ้อยคา ประโยค บทความตามรู ปแบบที่กาหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรฮิระงะนะ
คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน เช่น ในห้องเรี ยน ฯลฯ
และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สาคัญจากบทสนทนานั้นได้
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