
 
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2565  

ศูนย์สอบอุบลราชธานี 
 

โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนซื้อใบสมัครหรือสมัครสอบ 
 

1. หากคณะท างานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ เป็นไป
โดยเรียบร้อยและปลอดภัย คณะท างานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยจะ
ประกาศให้ทราบทางช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่งและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งเรื่องการ
ยกเลิกดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบรับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

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 วิชาการฟ ัง 

N1 110 นาท ี 60 นาที  >>>  55 นาท ี 

 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สอบอุบลราชธานี มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้า
สอบทุกท่าน โดยจ ากัดจ านวนรับสมัครแต่ละระดับและปิดรับสมัครเม่ือมีผู้สมัครครบตามจ านวน  

ระดับ จ านวนผู้สมัครสอบ (คน) 

N1 30 

N2 50 

N3 210 

N4 100 

N5 210 

 

 
  

 
 

 



 
 

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 
ศูนย์สอบอุลบลราชานี 

 

วิธีการสมัครสอบ           1. ด้วยตนเอง 

                               2. ทางไปรษณีย์ 

                               3. ทางออนไลน์  

ค่าสมัครสอบ     ระดับ  N1-N3   ชุดละ 800 บาท  ระดับ  N4-N5   ชุดละ 600 บาท 

วันสอบ   วันอาทิตย์ที่  4  ธันวาคม  2565 

การสอบ   ระดับ  N1, N2  และ N3   เข้าห้องสอบ 13.10 น. 

ระดับ  N4, N5   เข้าห้องสอบ 8.40 น. 

สถานที่สอบ                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หมายเหตุ           สมัครสอบที่จังหวัดใด ต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น 

 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น 

 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง Request Special Accommodation และ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 045 353038 เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม 

 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 นาท ี >>>  55 นาที           35 นาท ี

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

  ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1 

  วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-ค าศัพท์-ไวยากรณ์) การอ่าน วิชาการฟ ัง 

N1 110 นาท ี 60 นาที  >>>  55 นาท ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมัครด้วยตนเอง 

 
 

สมัครทางไปรษณีย์ 
 

 

 
 

วันเวลารับสมัคร  วันที่  1 สิงหาคม –  2 กันยายน 2565  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2565) 
                  วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา  09.00 – 16.00 น. 
สถานที่        ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                         อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

                  โทร. 045 353038 
หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ (กรอกด้วยปากกาหมึกด า หรือหมึกน้ าเงิน) 
   2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง   
                             *ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายท่ีพิมพ์คอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายท่ีถ่ายส าเนาจากเครื่องถ่ายเอกสาร* 

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

   

 
 
ขายใบสมัคร           วันที่  1 สิงหาคม –  22  สิงหาคม  2565   
ยื่นใบสมัคร                วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือวันที ่26 สิงหาคม 2565 (ถือตราประทับวันที่ส่งจาก 
                                   ไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร 
วิธีการสั่งซ้ือ    1. ฝากเงินเข้าบัญชี     “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ค่าสมัครสอบคัดเลือก)” 
     ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บัญชีกระแสรายวัน    
     เลขที่บญัชี  869-300105-7 
                                                  *ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์* 
                              2. แจ้งรายละเอียดระดับที่ต้องการสมัครสอบ  ชื่อ-สกุล ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน  

            กรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่ม กรุณาแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน 
                                 ส่งมาที ่E-mail: intercoop@ubu.ac.th  หัวเรื่อง แจ้งโอนเงินสมัครสอบวัดระดัภาษาญี่ปุ่น 
                               *หากไม่ได้รับใบสมัครภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ โทร. 045 353038*  
เอกสารที่ต้องส่งกลับเพื่อสมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 
โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ (เพ่ือให้ติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างขั้นตอนในคู่มือ 

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ (กรอกด้วยปากกาหมึกด า หรือหมึกน้ าเงิน)  
2. ติดรูปถ่าย 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาด า ไม่ใส่หมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ที่บัตรประจ าตัวผู้สอบ 

(Test Voucher) และท่ีส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  
*ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายส าเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร* 

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

4. ส่งมาที ่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น” 

5. ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจ าตัวผู้สอบไปให้ หากท่านไม่ได้รบัภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ โทร. 045 353038 
 

mailto:intercoop@ubu.ac.th


สมัครออนไลน์ (Online) 

 
 

 
 

   
 
 

วันเวลาสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) - 29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)                     

                      และปิดรับสมัครเม่ือมีผู้สมัครครบตามจ 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 หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb 

 

วิธีการสมัครสอบ       ขอให้ศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com   

ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเว้นที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร กรอกเป็นภาษาไทยได้) 

 

การช าระค่าสมัครสอบ 

1.เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะได้รับใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 
2. สแกน Qr Code หรือบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนใบน าฝากท่ีได้รับ (Pay-in Slip) และช าระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัคร

ภายใน 2 วันท าการ (นับจากวันที่ได้รับใบน าฝาก)  

*ช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น แอพพลิเคชั่นธนาคาร (ทุกธนาคาร) หรือตู้ ATM ที่มีช่องให้สแกน 

Barcode (ทุกธนาคาร)* 

**ไม่สามารถช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร** 

***ช าระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์*** 

 

บัตรประจ าตัวผู้สอบ 

เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับลิงก์บัตรประจ าตัวผู้สอบส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัคร ผู้สอบจะต้อง

พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สอบเองเพ่ือน ามายื่นในวันสอบ 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.jlptonlinethailand.com/


 
 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

N1 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 
【การอ่าน】 -  อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเร่ืองต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนว

ตรรกะ  มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ 
                   - อ่านเร่ืองที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจล าดบัเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่ง

ที่ต้องการสื่อในส านวน 
【การฟัง】   -  ฟงับทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพูดที่เปน็

ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมา
ของเนื้อหาอย่างละเอียดและจบัประเด็นได้ 

N2 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นสถานการณ์ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ที่ใช้ในสถานการณ์ในวง
กว้างได้ในระดับหนึง่ 
【การอ่าน】- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเก่ียวกับหัวเร่ือง

ต่างๆ ในวงกว้าง หรือค าอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได ้
  - อ่านเร่ืองที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจล าดับเนื้อเร่ืองและสิ่งที่ต้องการสื่อในส านวน 

【การฟัง】  -  ฟงับทสนทนา ข่าว ที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยมี   
                     ระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แลว้สามารถเข้าใจล าดับเนื้อเร่ือง เนื้อหา ความสัมพนัธ์ของ 
                     บุคคลและจบัประเด็นได้ 

N3 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ในระดับหนึ่ง 
【การอ่าน】-  อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเร่ืองเก่ียวกับชีวิตประจ าวนั แล้วสามารถเข้าใจได ้

     -  สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น 
                   - หากให้ข้อความที่ใช้ส านวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความส าคัญของข้อความที่พบเห็นใน 

       ชีวิตประจ าวนัที่ค่อนข้างมคีวามยากได้ 
【การฟัง】  -  ฟงับทสนทนาที่เป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัโดยมีระดบัความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับระดับ 
                     ธรรมชาติแล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพนัธ์ของบุคคลได้ 

N4 
สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นขั้นพื้นฐานได้ 
【การอ่าน】-  อ่านเร่ืองที่ใกล้ตัวในชีวติประจ าวันที่เขียนด้วยค าศัพท์และคนัจิขั้นพืน้ฐาน แล้วเข้าใจ  
【การฟัง】   -  ฟงับทสนทนาในชีวิตประจ าวันที่พูดอย่างช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ 

N5 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง 
【การอ่าน】-  อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคนัจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจ าวนั 
                      แล้วเข้าใจ  
【การฟัง】   -  ฟงับทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือ

สถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจบัข้อมูลที่ส าคัญได้ 
 




