
 

 

Important Notice of JLPT (July) in Bangkok 

the 1st Japanese Language Proficiency Test 2022 on July 3, 2022 

Due to the situation of COVID-19, Bangkok Test Center is obliged to follow regulations and measures 

stipulated by concerned authorities and organizations for the safety of applicants. Please carefully read the 

important items below. 

1. Applications can be purchased via ONLINE only.   

2. Applications are accepted on First-come-First-served basis with complete 

payment. 

3. Applicants must agree to the attached Terms and Conditions in order to 

apply. 

 

Upon the situation of COVID-19 and/or regulations/orders from concerned authorities, 

resulting to the inability to conduct the test, the JLPT Organizing Committee reserves the 

right to cancel the test. 

 
 

 
 Apply via Online at www.jlptonlinethailand.com 

. 

During March 25, 2022 (starting at 09:00) – April 8, 2022 (ending at 17:00) 

 

    Sunday July 3, 2022       

    Level   N4 / N5   THB600  Level N1 / N2 / N3     THB800 

                                    Level  N1  1,300 persons Level N4  4,000 persons 

            Level  N2   2,500 persons Level N5  4,000 persons 

            Level N3  4,000 persons 
4.    King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

                                    Chalong Krung 1 Alley, Lat Krabang, Bangkok 10520   

https://www.kmitl.ac.th/ 

 

 

18 March 2022 

The JLPT Organizing Committee 

  

Test Fee 

Test Date 

Application 

Limit 

Test Venue      

http://www.jlptonlinethailand.com/
https://www.kmitl.ac.th/


 
Terms and Conditions for JLPT (July 2022) 

 
1. In case of force majeure (bad weather, disasters, unrest, state of emergency, etc.), the JLPT 

Organizing Committee will consider the situation. If it is determined that the test cannot be 

conducted, cancellation of the test shall be announced. 

2. By the situation of COVID-19 and/or regulations/orders from concerned authorities, resulting 

to the inability to conduct the test, the JLPT Organizing Committee reserves the right to cancel 

the test. 

3. The cancellation of the test shall be announced via communication channels of each test 

center. Applicants shall be informed through contact address (e-mail, phone); therefore, If 

there are any changes of contact address, please update such information to your test centers. 

4. The JLPT Organizing Committee reserves the right to close the submission before closing date 

if number of applicants is over than application limit. 

      5.   On the test day, applicants are required to strictly follow prevention measures of COVID-19. 

      5.1 Applicants must check their body temperature before entering test building.  

            Those with body temperature higher than 37.5 ℃ are not absolutely allowed to take JLPT. 

      5.2 Applicants with common cold symptoms, such as cough or sneezing, may be not allowed  

            to enter test room. Moreover, in case applicants show the above-mentioned symptoms     

            during the test, they may be not allowed to continue taking the test and are requested to       

            leave test room. Applicants shall not be entitled to any claims. 

                  5.3 Applicants must wear a hygienic face mask or a fabric face mask all the time in test venue.            

            They must use their own face masks. 

      5.4 Applicants must maintain social distance. 

      5.5 For safety of applicants, they are requested to submit photo of COVID-19 result check     

            (ATK) within 24 hours by referring to the attached sample. 

 

           

 

 

 

           

*Applicants with no photos of ATK result on test day are not absolutely allowed to enter test room* 

      5.6 Only applicants are allowed to enter test building. 

            6. Changes 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 as follows; 

 

Level Language Knowledge (Vocabulary) 
Language Knowledge 

 (Grammar) & Reading 
Listening 

N4 30 mins >>> 25 mins 60 mins >>> 55 mins 35 mins 

N5 25 mins >>> 20 mins 45 mins >>> 40 mins    30  mins 
 



 
 

  การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2565 
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ 

 
โปรดอ่านประกาศก่อนท าการสมัคร 

 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนยส์อบกรุงเทพฯ มีความจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคระบาดขององคก์รที่เก่ียวขอ้งเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้สอบทุกท่าน โปรด
อ่านขอ้ความดา้นล่างน้ีโดยละเอียด 

1. รับสมคัรทางออนไลน์ (Online) เท่านั้น 
2. การรับสมคัรจะเรียงตามล าดับก่อนหลังของใบสมัครท่ีช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแลว้ 
3. ผูส้มคัรสอบได้อ่านและยินยอมตามข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่แนบมาดว้ยน้ีแลว้จึงท าการสมคัรสอบ 
 
หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปล่ียนแปลงและ/หรือมีค าส่ังจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจมีความ
จ าเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ เดือนกรกฎาคม 2565 
  

ขขขขขขขข 

 สมัครทางออนไลน์ (Online) www.jlptonlinethailand.com 
ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2565 (เร่ิมเวลา 09.00 น.) – 8 เมษายน 2565  (ส้ินสุดเวลา 17.00 น.) 

 
วนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม 2565       

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

                  ระดบั N1    1,300 คน  ระดบั N4  4,000 คน   

                ระดบั N2  2,500 คน  ระดบั N5  4,000 คน 

                ระดบั N3  4,000 คน  

                    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

           ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520   

        https://www.kmitl.ac.th/ 

   
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  18 มีนาคม 2565 
  คณะท างานจดัการสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น (JLPT) 

ค่าสมัครสอบ 

วันสอบ 

จ านวนรับสมัคร 

สถานที่สอบ      

http://www.jlptonlinethailand.com/


 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น กรกฎาคม 2565 
 

1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัพิบตัิ การเตือนภยัต่างๆ  สถานการณ์ความไม่สงบ   สถานการณ์ 
ฉุกเฉิน เป็นตน้  คณะท างานฯ จะประเมินสถานการณ์  หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการจดัสอบให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยได ้จะประกาศยกเลิกการสอบ  

2. หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีระเบียบ   ค าส่ังจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   อนัอาจ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการจดัสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ นได ้   คณะท างานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การจดัสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น  

3. การประกาศยกเลิกการจดัสอบ     จะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ   ของศูนยส์อบแต่ละแห่ง    และจะ 
พยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผูส้มคัรสอบรับทราบ   ดงันั้น     หากผูส้มคัรสอบมีการเปลี่ยนแปลง 
ขอ้มูลการติดต่อ (อีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศพัท)์ โปรดแจง้ปรับปรุงขอ้มูลที่ศูนยส์อบที่ท่านไดส้มคัรไว ้

4. คณะท างานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับสมคัรก่อนก าหนด หากจ านวนผูส้มคัรสอบมีมากเกินกว่าที่ก  าหนด    
5. ในวนัสอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

5.1 ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้สนามสอบ  ผูท้ี่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  
จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้สอบโดยเด็ดขาด 

5.2 ผูท้ี่มีอาการไขห้วดั  เช่น ไอ จาม เป็นตน้   อาจไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้สอบ  นอกจากน้ี หากพบว่าผูเ้ขา้ 
สอบมีอาการดงักล่าวขณะเขา้สอบแลว้ก็ตาม     ขอสงวนสิทธ์ิในการยตุิการสอบและเชิญออกนอกห้อง 
สอบโดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ทุกกรณี 

5.3 ผูเ้ขา้สอบตอ้งใส่หนา้กากอนามยั / หนา้กากผา้ตลอดเวลา โดยตอ้งจดัเตรียมมาเอง 
5.4 ผูเ้ขา้สอบตอ้งเวน้ระยะห่างโดยค านึงถึงหลกั Social Distancing 
5.5 เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้สอบ  ขอให้ผูเ้ขา้สอบน าภาพผลตรวจโควิด-19 (ATK) ภายใน 24 ชัว่โมงมา

ยืนยนัก่อนเขา้ห้องสอบ (ตามตวัอยา่งดา้นล่าง)  
 
 
 

    
 
 
   * ผู้ที่ไม่สำมำรถน ำผลตรวจ ATK มำแสดงในวนัสอบ จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบโดยเดด็ขำด * 
5.6  อนุญาตให้เขา้อาคารเฉพาะผูเ้ขา้สอบเท่านั้น 

6. ตั้งแต่การสอบเดือนธนัวาคม 2563 เวลาสอบของ “วิชาความรู้ตวัภาษา (ตวัอกัษร-ค าศพัท)์” และ “วิชาความรู้ตวั
ภาษา (ไวยากรณ์-การอา่น)” ในระดบั N4 และระดบั N5 มีการเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 

ระดับ 
วิชาความรู้ตัวภาษา 
(ตัวอักษร-ค าศัพท์) 

วิชาความรู้ตัวภาษา 
(ไวยากรณ์-การอ่าน) 

วิชาการฟัง 

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

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

                                             

 



 
หลักฐานในการสมัคร Online  (ในกรณีที่ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 

1. รูปถ่าย  (หนา้ตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาด า ไม่ใส่หมวก ดา้นหลงัเป็นสีพ้ืน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่มองเห็นใบหนา้ของผูส้มคัรสอบอยา่งชดัเจน 

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอยีดไม่เกิน 300 KB 

3. วิธีการสมคัร:  โปรดศึกษาวิธีการสมคัรใน www.jlptonlinethailand.com กอ่นสมคัร 
4. การช าระค่าสมัคร:  เมือ่สมคัรเสร็จแลว้จะไดรั้บใบ Pay-in Slip น า Pay-in Slip ช าระค่าสมคัรสอบตามระดบัที่

สมคัรภายใน 2 วนั(นบัจากวนัที่สมคัร) ขอให้ช าระเงินกบั SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถช าระเงิน
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร   ตอ้งช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB ,   Easy Net 
SCB, ตู ้ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode) หรือ App ธนาคารอื่นๆที่สามารถ Scan Barcode ได ้*** 

              *** การช าระค่าสมคัรไม่ถกูตอ้งและไมเ่ขา้ระบบจะถือว่าใบสมคัรไม่สมบูรณ์ *** 

ถ55 5.   บัตรสอบ (Test Voucher): เมื่อศูนยส์อบตรวจเอกสารและการช าระค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้จะส่งบตัรสอบไปทาง 
E-mail ของผูส้มคัร   ถา้ไมม่ีใน inbox กล่องจดหมาย  ขอให้ดูที่อีเมลขยะ จดหมายขยะ และเมื่อไดรั้บแลว้ขอให้
พิมพแ์ละน ามาในวนัสอบพร้อมบตัรประชาชน       ***หลงัช าระค่าสมคัร ถา้ไมไ่ดรั้บบตัรสอบ (Test Voucher) 

             ภายใน 10 วันท าการ ขอให้ติดต่อกลบัศนูยส์อบ*** (ถา้ไม่ไดต้ิดต่อกลบัจะถอืว่าไดรั้บบตัรสอบเรียบร้อยแลว้) 
 
 

        ศึกษาระบบและเร่ิมสมัคร Online      ผ่านทาง www.jlptonlinethailand.com 

 

การกรอกใบสมัคร          ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน  (ยกเว้นท่ีอยู่ส่งเอกสาร) 
 

 หมายเหตุ        ➢ สมคัรสอบที่จงัหวดัใดตอ้งสอบที่ศูนยส์อบที่สมคัรไวเ้ท่านั้น 
  ➢ สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั้น 
 ➢ ในวนัสอบตอ้งแสดงเอกสารตวัจริงเท่านั้น ไม่รับตรวจสอบเอกสารทางโทรศพัทม์ือถือ 
 ➢ บตัรสอบ (Test Voucher)   เมื่อศูนยส์อบตรวจเอกสารเรียบร้อยแลว้จะส่งบตัรสอบไปทาง E-mail  
 ➢ ผูส้มคัรที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✓ ช่อง Request Special Accommodation  
  และโปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ โทร. 02 357 1241-5  เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมคัรเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ น N1-N5 

N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนงัสือพิมพท์ี่เขียนเก่ียวกบัหัวเร่ืองต่างๆ ในวงกวา้งหรือขอ้ความที่เป็น  

แนวตรรกะ มีความซบัซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแลว้สามารถเขา้ใจโครงสร้างและเน้ือหาได ้
- อ่านเร่ืองที่มีหัวขอ้หลากหลายและมีเน้ือหาลึกซ้ึงแลว้สามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ืองและรายละเอียด 
  ส่ิงที่ตอ้งการส่ือในส านวน                     

 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพูดที่เป็น
ธรรมชาติและสามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ือง เน้ือหา ความสัมพนัธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ    
เป็นมาของเน้ือหาอยา่งละเอียดและจบัประเด็นได ้

N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ใน
วงกว้างได้ในระดับหนึ่ง 
(การอ่าน)- อ่านบทความทีม่ีประเด็นชดัเจนอยา่งเช่น บทความในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารที่เขียนเก่ียวกบัหัว                         
                  เร่ืองต่างๆ ในวงกวา้ง หรือค าอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเขา้ใจเน้ือหาของบทความได ้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยมี

ระดบัความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แลว้สามารถเขา้ใจล าดบัเน้ือเร่ือง เน้ือหา ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลและจบัประเด็นได ้

N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ในระดับหนึ่ง                                                                           
(การอ่าน)  - อ่านบทความที่มีเน้ือหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั แลว้สามารถเขา้ใจได ้
                   สามารถจบัใจความคร่าวๆ ของขอ้มลูที่มาจากหัวขอ้ข่าว เป็นตน้ 
                 - หากให้ขอ้ความที่ใชส้ านวนอีกแบบหน่ึง จะสามารถเขา้ใจความส าคญัของขอ้ความทีพ่บเห็นใน    
                   ชีวิตประจ าวนัที่ค่อนขา้งมีความยากได ้                                                                                              
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาที่เป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั  โดยมีระดบัความเร็วในการพูดใกลเ้คียงกบัระดบั        
                   ธรรมชาติ แลว้สามารถพอจะเขา้ใจเน้ือหารวมทั้งความสัมพนัธ์ของบุคคลได ้          

N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นในระดับพื้นฐาน 
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเขา้ใจบทความที่มีหัวขอ้ใกลต้วัในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเขียนดว้ยค าศพัท ์ตวัอกัษร 
                    คนัจิระดบัพ้ืนฐานได ้
(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนัที่พูดชา้เล็กนอ้ย และสามารถเขา้ใจเน้ือหานั้นไดเ้ป็นส่วนใหญ่       

N5 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นพื้นฐานได้ในระดับหนึง่ 
(การอ่าน) -  สามารถเขา้ใจถอ้ยค า ประโยค บทความตามรูปแบบที่ก  าหนด ซ่ึงเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิระงะนะ 
                    คะตะคะนะ และตวัอกัษรคนัจิระดบัพ้ืนฐานที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
(การฟัง)   -  ฟังบทสนทนาส้ันๆ ที่พูดชา้ๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวนั เช่น ในห้องเรียน ฯลฯ  
                    และสามารถเขา้ใจขอ้มูลที่ส าคญัจากบทสนทนานั้นได ้

 
 

 
 


