
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2566 
ศูนย์สอบอุบลราชธานี 

 

 

วิชาทีส่อบและเวลาสอบ 

 วิชาที่สอบ    試験科目 เวลา  時間 

N1 
 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) – การอ่าน 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 

  2.วิชาการฟัง  聴解 
13：30 ～ 16：35 

N2 
 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) – การอ่าน 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 

  2.วิชาการฟัง  聴解 
13：30 ～ 16：25 

N3 

  1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์) 言語知識（文字・語彙） 

  2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ)์ – การอ่าน 言語知識（文法）・読解 

  3.วิชาการฟัง  聴解 

13：30 ～ 16：30 

N4 

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์) 言語知識（文字・語彙） 

 2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) – การอ่าน 言語知識（文法）・読解 

  3.วิชาการฟัง  聴解 

09：00 ～ 11：35 

N5 

  1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์) 言語知識（文字・語彙） 

  2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ)์ – การอ่าน 言語知識（文法）・読解 

  3.วิชาการฟัง  聴解 

09：00 ～ 11：10 

 

1. จำนวนรับสมัครสอบแต่ละระดับและปิดรับสมัครเม่ือมีผู้สมัครครบตามจำนวน 
  

ระดับ จำนวนผู้สมัครสอบ (คน) 
N1 180 
N2 326 
N3 630 
N4 506 
N5 630 

 



สมัครด้วยตนเอง 
 

 

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
ศูนย์สอบอุบลราชธานี 

 
วิธีการสมัครสอบ  1. ด้วยตนเอง 
   2. ทางออนไลน์ 
ค่าสมัครสอบ  ระดับ N1-N3 ชุดละ 800 บาท  ระดับ N4-N5 ชุดละ 600 บาท  
วันสอบ   วันอาทิตย์ที่  2  กรกฎาคม 2566 
การสอบ   ระดับ  N1, N2  และ N3  เข้าห้องสอบ 13.10 น.     

ระดับ  N4, N5   เข้าห้องสอบ 08.40 น. 
สถานที่สอบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หมายเหตุ         ➢  สมัครสอบที่จังหวัดใด ต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น 

➢ สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น 
➢ ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่อง Request Special Accommodation และ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 045 353052 เพ่ือรับเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม 
 
 
  
 
วันเวลารับสมัคร  วันที่  27 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566 (หยุดวันที่ 6 มีนาคม 2566) 
                   วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  09.00 – 16.00 น. 
สถานที่      สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
                โทร. 045 353052 

หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครทีก่รอกสมบูรณ์ (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือหมึกน้ำเงิน) 
2. ติดรูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน) เหมอืนกนัที่สองแผ่นหลัง 

   *ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์คอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนาจากเครื่องถ่ายเอกสาร*   
   3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 
   (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้) 
 
 
 
 
 



สมัครออนไลน์ (Online) 

 
 

 
 

 
วันเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 24 มีนาคม 2566 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.) 

และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 
หลักฐานในการสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 

1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน 

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)  
Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb 

 
วิธีการสมัครสอบ ขอให้ศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com  
 
ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเวน้ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร กรอกเป็นภาษาไทยได้) 
 
การชำระค่าสมัคร  

1. เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะได้รับใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 
2. สแกน Qr Code หรือบาร์โค้ดที่ปรากฏบนใบนำฝากท่ีได้รับ (Pay-in Slip) และชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัคร

ภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) โดยชำระผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นธนาคาร (ทุกธนาคาร) ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อ-
สกุล และระดับที่สมัครสอบในช่องบันทึกช่วยจำ 

3. ส่งหลักฐานการขำระเงิน (Slip) มายังอีเมล jlptubon@ubu.ac.th โดยระบุชื่อ-สกุล และระดับที่สมัครสอบลงใน
อีเมลที่ส่งมาด้วย 
 
*ไม่สามารถชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร* 
**ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไมส่่งหลักฐานการชำระเงินจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์** 

 
บัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) 
เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับลิงก์บัตรประจำตัวผู้สอบส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัคร ผู้สอบจะต้อง
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบเองเพ่ือนำมายื่นในวันสอบ  
 

 
 
 
 
 

http://www.jlptonlinethailand.com/


 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

N1 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 

【การอ่าน】 -  อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนว
ตรรกะ  มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได ้

                   - อ่านเร่ืองที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจลำดบัเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่ง
ที่ต้องการสื่อในสำนวน 

【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเร่ืองราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพูดที่เปน็
ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมา
ของเนื้อหาอย่างละเอียดและจบัประเด็นได้ 

N2 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุน่ที่ใช้ในสถานการณ์ในวง
กว้างได้ในระดับหนึง่ 

【การอ่าน】- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเก่ียวกับหัวเร่ือง
ต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ 

                          - อ่านเร่ืองที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและสิ่งที่ตอ้งการสื่อในสำนวน 

【การฟัง】  -  ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใชใ้นชีวิตประจำวนัโดยมีระดับ 
                      ความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและ 
                      จับประเด็นได้ 

N3 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นที่ใชใ้นชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง 

【การอ่าน】-  อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเร่ืองเก่ียวกับชีวิตประจำวนั แล้วสามารถเข้าใจได้ 
     -  สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น 
     -  หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นใน 
        ชีวิตประจำวนัที่ค่อนข้างมีความยากได้ 

【การฟัง】   - ฟังบทสนทนาที่เป็นเร่ืองราวในชีวิตประจำวนัโดยมีระดบัความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ                       
                      แล้ว สามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้ 

N4 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นขั้นพื้นฐานได้ 

【การอ่าน】-  อ่านเร่ืองที่ใกล้ตัวในชีวติประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคนัจิขั้นพืน้ฐาน แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ 

N5 

สามารถเข้าใจภาษาญีปุ่่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง 

【การอ่าน】-  อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคนัจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวนั 
                      แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】   -  ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือ
สถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจบัข้อมูลที่สำคัญได้ 

 


