การสมัครสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
วิธีการสมัคร 1. สมัครด้ วยตนเอง 2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง on line ได้ ที่ www.jlptonlinethailand.com
1. กรณีสมัครด้ วยตนเอง

กาหนดวันเวลาการขายและยืน่ ใบสมัคร ดังนี้
ขายและยืน่ ใบสมัคร

ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561
( หยุด วันมาฆบูชา ที่ 1 มีนาคม 2561 )

วันเวลาทาการ

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

เวลา 10.00-19.00 น.
เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที สมาคมนักเรียนเก่ าญีป่ ุ่ นในพระบรมราชู ปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

3/3 ถ.สามล้าน ต. พระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร (053) 272-331, 080-491-1298

หลักฐานในการยืน่ ใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดาหรื อหมึกน้ 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 ไม่ใส่ แว่นตาดา ,ไม่ใส่ หมวก และรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรู ปถ่ายที่ถ่ายสาเนามาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร)
3. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ในกรณี อายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน
โดยต้องสาเนารู ปถ่ายให้ชดั เจนด้วย
ค่ าสมัครสอบ
วันสอบ

หมายเหตุ

ระดับ N4, N5
ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3
ชุดละ 800 บาท
วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561

การสอบ

ระดับ N4, N5
ระดับ N1, N2, N3

สถานทีส่ อบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบช่วงเช้า
สอบช่วงบ่าย

 สมัครสอบที่จงั หวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 ผูส้ มัครที่เป็ นผูพ้ ิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญีป่ ุ่ นครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
วิธีการสมัคร 1. สมัครด้ วยตนเอง 2. สมัครทางไปรษณีย์
3.สมัครทาง on line ได้ ที่ www.jlptonlinethailand.com
2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์
กาหนด วันเวลาการขายและยืน่ ใบสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2561
ขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
ค่ าสมัครสอบ
วิธีการสั่ งซื้อ

วันสุ ดท้ ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือวันที่ 2 เมษายน 2561 (ถือตราประทับวันทีส่ ่ ง
จากไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครทีส่ ่ งหลังวันที่ 2 เมษายน 2561 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

ฝากเงินเข้ าบัญชี “สมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
ภาคเหนือ (สอบวัดระดับ)”
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขทีบ่ ัญชี 6673010846
** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **

ส่ งlสาเนาใบนาฝาก

พร้ อมเขียนรายละเอียดระดับทีจ่ ะสอบ ชื่อ-สกุล , ทีอ่ ยู่และโทรศัพท์ ให้ ละเอียดชัดเจน
โดยส่ งมาทางใดทางหนึ่ง คือ
1. ส่งรายละเอียดทาง E-mail: ojsatn@hotmail.com หรื อ
2. ส่งสาเนาใบนาฝากทางไปรษณี ย ์ สมาคมนักเรียนเก่ าญีป่ ุ่ นในพระบรมราชู ปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถ. สามล้ าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
** ถ้ าไม่ ได้ รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ (053) 272-331หรื อ 080-491-1298
ทั้งนีต้ ้ องอยู่ภายในเวลาทีก่ าหนด **
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 กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับทีส่ อบให้ ชัดเจน***
เอกสารทีต่ ้ องส่ งกลับมาเพือ่ สมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
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 ,ไม่ใส่ หมวก และ รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรู ปถ่ายที่ถ่ายสาเนามาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร)
3. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน
โดยต้องสาเนารู ปถ่ายให้ชดั เจนด้วย
4. ชื่อ-นามสกุล และที่อยูใ่ นการจัดส่ง ในกรณี ที่ให้ส่งบัตรประจาตัวผูส้ อบทางไปรษณี ย ์
** ส่ งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่ าญี่ปุ่นในพระบรมราชู ปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถ. สามล้ าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
(** ผูจ้ ดั สอบจะส่งบัตรประจาตัวผูส้ อบให้ภายใน 2 สัปดาห์ **)
ถ้าไม่ได้รับ กรุ ณาติดต่อกลับมาที่ โทร (053) 272-331หรื อ 080-491-1298

สถานทีส่ อบ
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสอบ

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561

 สมัครสอบที่จงั หวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 ผูส้ มัครที่เป็ นผูพ้ ิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร (053) 272-331หรื อ 080-491-1298
เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญีป่ ุ่ นครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
วิธีการสมัคร 1. สมัครด้ วยตนเอง 2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง on line ได้ ที่ www.jlptonlinethailand.com
3. กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online)
กาหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) - 23 มีนาคม 2561 (สิ้นสุ ดเวลา 24.00 น.)
หลักฐานในการสมัคร Online (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รู ปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุ ภาพ ไม่ใส่ แว่นตาดา, ไม่ใส่ หมวก ด้านหลังเป็ นสี พ้นื และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง โดยต้องสาเนารู ปถ่ายให้ชดั เจน
(กรณี อายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ ชัดเจน ต้ องเป็ นไฟล์ jpg เท่ านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่ เกิน 300 Kb
3. วิธีการสมัคร (การสมัครในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ขอให้ผสู ้ มัครศึกษาวิธีการสมัคร JLPT online

ในระบบก่อนสมัคร)

ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online

ในการกรอกใบสมัคร
หมายเหตุ

เข้ าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

ต้ องพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น

(ยกเว้ นทีอ่ ยู่ส่งเอกสาร)

 สมัครสอบที่จงั หวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ
 ผูส้ มัครที่เป็ นผู้พกิ าร ให้กด  ช่อง Request special accommodation
และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. (053) 272-331หรื อ 080-491-1298 เพื่อรับเอกสาร
ประกอบการสมัครเพิ่มเติม

ระดับ

เกณฑ์ มาตรฐานทีก่ าหนดสาหรับการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น N1-N5

N1

สามารถเข้ าใจภาษาญีป่ ุ่ นทีใ่ ช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ในวงกว้ างได้
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสื อพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่ องต่างๆ ในวงกว้างหรื อข้อความที่เป็ น
แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็ นนามธรรมสู งแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่ องที่มีหวั ข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ งแล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่ องและรายละเอียด
สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อในสานวน
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่ องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็ วในการพูดที่เป็ น
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่ อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ
เป็ นมาของเนื้ อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีป่ ุ่ นทีใ่ ช้ ในสถานการณ์ ชีวติ ประจาวันได้ และสามารถเข้ าใจภาษาญีป่ ุ่ นทีใ่ ช้ ในสถานการณ์ ใน
วงกว้างได้ ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว
เรื่ องต่างๆ ในวงกว้าง หรื อคาอธิ บายหรื อบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่ องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวันโดยมี
ระดับความเร็ วในการพูดที่เป็ นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้ อเรื่ อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของ
บุคคลและจับประเด็นได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีป่ ุ่ นทีใ่ ช้ ในชี วติ ประจาวันได้ ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)- อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็ นรู ปธรรมที่เป็ นหัวเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
สามารถจับใจความคร่ าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็ นต้น
- หากให้ขอ้ ความที่ใช้สานวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสาคัญของข้อความที่พบเห็นใน
ชีวติ ประจาวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาที่เป็ นเรื่ องราวในชีวติ ประจาวัน โดยมีระดับความเร็ วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ
ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้ อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีป่ นในระดั
บพืน้ ฐาน
ุ่
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหวั ข้อใกล้ตวั ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งเขียนด้วยคาศัพท์ ตัวอักษร
คันจิระดับพื้นฐานได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวติ ประจาวันที่พดู ช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็ นส่ วนใหญ่
สามารถเข้ าใจภาษาญีป่ ุ่ นพืน้ ฐานได้ ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - สามารถเข้าใจถ้อยคา ประโยค บทความตามรู ปแบบที่กาหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษริิระงะนะ
คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พดู ช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวติ ประจาวัน เช่น ในห้องเรี ยน ฯลฯ
และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สาคัญจากบทสนทนานั้นได้
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