
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565 
ศูนย์สอบสงขลา 

 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนซื้อใบสมัครหรือสมัครสอบ 

 
1. หากคณะท างานจัดการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นให้

เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย คณะท างานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดย
จะประกาศให้ทราบทางช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่งและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งเร่ือง
การยกเลิกดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบรับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

2. ในวันสอบอาจจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การ
ยื่นผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นต้น ทั้งนี้ จะประกาศรายละเอียดมาตรการให้ทราบก่อนวันสอบล่วงหน้า  
1 เดือนทีช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่ง  

3. ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1 
 

 
วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-ค าศัพท์-ไวยากรณ์) การอ่าน วิชาการฟัง 

N1 110 นาที 60 าที  >>>  55 นาท ี
 

4. เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และภายใต้เงื่อนไขการ
จัดสอบด้วยข้อบังคับการควบคุมโรคระบาดของมหาวิทยาลัย ทางศูนย์สอบสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะ
ด าเนินการจัดสอบแบบจ ากัดจ านวน โดยปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวน 

ระดับ จ านวนผู้สมัครสอบ (ด้วยตนเอง, 
ไปรษณีย์) 

จ านวนผู้สมัครสอบ (ออนไลน์) 

N1 (จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 10 คน) 3 7 
N2 (จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 38 คน) 10 28 

N3 (จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 130 คน) 60 70 
N4 (จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 141 คน) 61 80 
N5 (จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 429 คน) 209 220 
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การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565 
ศูนย์สอบสงขลา 

วิธีการสมัครสอบ             1. ด้วยตนเอง 
  2. ทางไปรษณีย์ 

 3. ทางออนไลน์                         
ค่าสมัครสอบ     ระดับ  N1 - N3   ชุดละ 800 บาท  ระดับ  N4 - N5   ชุดละ 600 บาท 
วันสอบ   วันอาทิตย์ท่ี  4  ธันวาคม  2565 
การสอบ  ระดับ  N1, N2  และ N3   เข้าห้องสอบ 13.10 น. 

ระดับ  N4, N5   เข้าห้องสอบ 8.40 น. 
สถานที่สอบ                     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
หมายเหต ุ              สมัครสอบที่จังหวัดใด ต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น 

 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น 
 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง Request Special Accommodation และโปรด

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 045 353038 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 
 ตั้งแต่การสอบเดือนธันวาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาความรู้ตัวภาษา 

(ตัวอักษร-ค าศัพท์)” และ “วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน)” ในระดับ N4 และระดับ N5 
  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 

  ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1 
  วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-ค าศัพท์-ไวยากรณ์) การอ่าน วิชาการฟ ัง 

N1 110 นาที  60 นาที  >>>  55 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สมัครทางไปรษณีย์ 

สมัครด้วยตนเอง 

 
 

  
 
 
วันเวลารับสมัคร      วันที่ 1 สิงหาคม –  2 กันยายน 2565  (หยุดวันท่ี 12 สิงหาคม 2565) 
         วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
สถานที่   ส านกังานการเงิน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000    โทร. (074) 317-600  ต่อ 1107 
หลักฐานการสมัคร  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ ์(กรอกด้วยปากกาหมึกด า หรือหมึกน้ าเงิน) 
   2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันทีส่องแผ่นหลัง   
   *ไม่อนญุาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์คอมพิวเตอร์ และรปูถ่ายที่ถ่ายส าเนาจากเครื่องถ่ายเอกสาร* 

  3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดนิทาง โดยต้องส าเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 
        (กรณีอายไุม่ถึง 15 ปี ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนได้)  

 
 
 
 
 
ขายใบสมัคร                             วันที่  1 สิงหาคม –  22  สิงหาคม  2565   
ยื่นใบสมัคร                              วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือวันที ่26 สิงหาคม 2565 (ถือตราประทับวนัที่ส่งจาก 
                                                               ไปรษณีย์ตน้ทาง)  ใบสมัครที่ส่งหลงัวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จะถูกตดัสิทธิการสมัคร 
วิธีการสั่งซื้อ                              1. ฝากเงินเข้าบัญชี     “นางสาวพัชราภรณ์ นิลอบุล” 
               ธนาคารกรุงเทพ สาขา กาญจนวนิช-สงขลา  บัญชอีอมทรพัย์ เลขที่บัญช ี 617-7-03136-3 

               * ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์* 
                                                    2. ส่งส าเนาใบน าฝาก พร้อมรายละเอียดระดับที่จะสอบ  ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ใหล้ะเอียดชัดเจน  
                                                        โดยส่งมาที ่ E-mail: tan-patcha@hotmail.com   หัวเรื่อง แจ้งโอนเงินสมัครสอบวัดระดบั 
                                          * ถา้ไม่ได้รับใบสมัครภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ โทร. 086-9475789, 091-0340685  
                                                            ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่ก าหนด *  

                                    

เอกสารที่ต้องส่งกลับเพือ่สมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 
โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ (เพือ่ให้ติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างขั้นตอนในคู่มือ 

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ (กรอกด้วยปากกาหมึกด า หรือหมึกน้ าเงนิ)  
2. ติดรูปถ่าย 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาด า ไม่ใส่หมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ที่บตัรประจ าตัวผู้สอบ (Test Voucher) 

และที่ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  
*ไม่อนญุาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพม์าจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถา่ยส าเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร* 

3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องส าเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 
   (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนได ้

4. ส่งมาที ่ หลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
       อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุ่น” 
5. ผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขทีน่ั่งสอบไปให้ หากท่านไม่ได้รับภายใน 1 สัปดาห ์กรุณาติดต่อที่ โทร. 086-9475789, 091-0340685 
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สมัครออนไลน์ (Online) 

 
 

 
 

 
 

  
 

วันเวลาสมัคร   ตั้งแต่ 1 สิงหาคม (เร่ิมเวลา 09.00 น.) –  29 สิงหาคม  2565  (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.) 
                         และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวน 
 

หลักฐานการสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 
1.รูปถ่าย  (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาด า, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2.ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องส าเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 
(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนได้)  
Scan หลักฐานท้ัง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb 
 
วิธีการสมัครสอบ       ขอให้ศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com   
  ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเว้นท่ีอยู่ส าหรับส่งเอกสาร กรอกเป็นภาษาไทยได้) 
 
การช าระค่าสมัครสอบ 
1.เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะได้รับใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 
2. สแกน Qr Code หรือบาร์โค้ดที่ปรากฏบนใบน าฝากที่ได้รับ (Pay-in Slip) และช าระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัคร
ภายใน 2 วันท าการ (นับจากวันที่ได้รับใบน าฝาก)  
*ช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น แอพพลิเคชั่นธนาคาร (ทุกธนาคาร) หรือตู้ ATM ท่ีมีช่องให้สแกน 
Barcode (ทุกธนาคาร)* 
**ไม่สามารถช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร** 
***ช าระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมคัรไม่สมบูรณ์*** 
 
บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับลิงก์บัตรประจ าตัวผู้สอบส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัคร ผู้สอบจะต้อง
พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สอบเองเพื่อน ามาแสดงในวันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jlptonlinethailand.com/


 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

N1 

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ที่ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในวงกวา้งได้ 
【การอา่น】 -  อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ทีเ่ขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ  มคีวาม

ซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเขา้ใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ 
                      - อ่านเรื่องที่มีหวัข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึง้ แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเรือ่งและรายละเอียดของส่ิงทีต่้องการส่ือ

ในส านวน 
【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้ว

สามารถเข้าใจล าดับเนื้อเรื่อง เนือ้หา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอยีดและ
จับประเด็นได ้

N2 

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ที่ใชใ้นสถานการณ์ชีวติประจ าวนัได้ และสามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้
ในระดับหนึ่ง 
【การอา่น】- อา่นบทความทีม่ีประเด็นชดัเจนอยา่งเช่นบทความในหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารท่ีเขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องตา่งๆ ในวงกว้าง 

หรือค าอธิบายหรือบทวิจารณ์งา่ยๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ 
                        - อ่านเรื่องที่มีหวัข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเรื่องและส่ิงทีต่้องการส่ือในส านวน 
【การฟัง】  -  ฟังบทสนทนา ข่าว ท่ีมเีรื่องราวในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทั้งสถานการณ์ทีใ่ชใ้นชวีิตประจ าวันโดยมีระดับ  
                          ความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับ  
                          ประเด็นได้ 

N3 

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ที่ใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ในระดับหนึ่ง 
【การอา่น】-  อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรือ่งเกี่ยวกับชีวติประจ าวัน แล้วสามารถเข้าใจได้ 

       -  สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลท่ีมาจากหัวขอ้ข่าว เป็นต้น 
       - หากให้ข้อความที่ใช้ส านวนอีกแบบหน่ึง จะสามารถเขา้ใจใจความส าคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวติประจ าวัน   

                          ที่ค่อนข้างมคีวามยากได ้
【การฟัง】   - ฟังบทสนทนาทีเ่ป็นเรื่องราวในชวีิตประจ าวันโดยมีระดับความเรว็ในการพูดทีใ่กล้เคียงกับระดับธรรมชาตแิล้ว 
                         สามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทัง้ความสมัพันธข์องบุคคลได้ 

N4 
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ขัน้พื้นฐานได ้
【การอา่น】-  อ่านเรื่องทีใ่กลต้ัวในชีวติประจ าวันท่ีเขียนดว้ยค าศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเขา้ใจ  
【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวันที่พูดอยา่งช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ 

N5 

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ขัน้พื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง 
【การอา่น】-  อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใชใ้นชวีิตประจ าวันแล้ว  
                          เข้าใจ  
【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนาส้ันๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวติประจ าวันอย่างเช่น ในห้องเรยีนหรือสถานการณ์

ใกล้ตวั แล้วพอจะจับข้อมูลที่ส าคัญได้ 
 




