การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
ศูนย์สอบขอนแก่น
โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนซื้อใบสมัครหรือสมัครสอบ
1. หากคณะทางานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย คณะทางานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
โดยจะประกาศให้ทราบทางช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่งและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการ
แจ้งเรื่องการยกเลิกดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบรับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
2. ในวันสอบอาจจาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
การยื่นผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นต้น ทั้งนี้ จะประกาศรายละเอียดมาตรการให้ทราบก่อนวันสอบ
ล่วงหน้า 1 เดือนทีช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่ง
3. ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1

N1

วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-คาศัพท์-ไวยากรณ์) การอ่าน
110 นาที

วิชาการฟัง
60 นาที >>> 55 นาที

4. เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID -19 ทางศูนย์สอบสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้
เงื่อนไข การจัดการสอบด้วยข้อบังคับการควบคุมโรคระบาดของมหาวิทยาลัย, จังหวัดขอนแก่น,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ JLPT จัดการสอบโดยให้สมัครทางออนไลน์ได้ที่
www.jlptonlinethailand.com เท่านั้น และรับสมัครโดยจากัดจานวนรับสมัครแต่ละระดับและปิดรับ
สมัครเมื่อมีผ้สู มัครครบตามจานวน
N1 จากัดจานวนผู้สมัครสอบ 50 คน
N2 จากัดจานวนผู้สมัครสอบ 234 คน
N3 จากัดจานวนผู้สมัครสอบ 350 คน
N4 จากัดจานวนผู้สมัครสอบ 284 คน
N5 จากัดจานวนผู้สมัครสอบ 350 คน

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
ศูนย์สอบขอนแก่น
ทางออนไลน์ ที่ www.jlptonlinethailand.com

วิธีการสมัครสอบ
วันเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

ค่าสมัครสอบ

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

วันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

การสอบ

ระดับ N1, N2 และ N3 เข้าห้องสอบเวลา 13.10 น.
ระดับ N4, N5 เข้าห้องสอบเวลา 8.40 น.
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่สอบ

และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจานวน

หลักฐานในการสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดา, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสาเนารูปถ่ายให้ชัดเจน
(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนได้)
Scan หลักฐานทั้ง 3 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb
วิธีการสมัคร

ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร

การกรอกใบสมัคร

ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ทีอ่ ยู่ในการจัดส่งผลสอบ พิมพ์เป็นภาษาไทยได้

การชาระค่าสมัครสอบ
1. เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าสมัครสอบภายใน 2 วันทาการ (นับจากวันที่สมัคร) ผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่นธนาคาร (ทุกธนาคาร) เท่านั้น โดยโอนเงินไปยัง “ศูนย์ทดสอบภาษาญี่ปุ่น มข.” ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-400728-5 ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ-สกุล และระดับการสอบในช่องบันทึกช่วยจา
*ห้ามโอนเงินก่อนวันเปิดรับสมัครสอบ*
*ไม่สามารถชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร / ชาระไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์*
2. ส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินที่ https://kku.world/p5daz
หมายเหตุ

N4
N5
N1

 สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ
 บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail
 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ด้วยการ
โทร. 043-203-469 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม
 หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคาสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความ
จาเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ เดือนธันวาคม 2565
 ตั้งแต่การสอบเดือนธันวาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษรคาศัพท์) และ “วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์–การอ่าน)” ในระดับ N4 และระดับ N5
วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร–คาศัพท์)
วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์–การอ่าน
วิชาการฟัง
30 นาที >>> 25 นาที
60 นาที >>> 55 นาที
35 นาที
25 นาที >>> 20 นาที
50 นาที >>> 40 นาที
30 นาที
 ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1
วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร–คาศัพท์–ไวยากรณ์) การอ่าน
วิชาการฟัง
110 นาที
60 นาที >>> 55 นาที

ระดับ

เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดสาหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 - N5

N1

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
(การอ่าน) - อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็น
แนวตรรกะมีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่องและรายละเอียด
สิ่งที่ต้องการสื่อในสานวน
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ
เป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจาวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวง
กว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว
เรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคาอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยมี
ระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลาดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของ
บุคคลและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สานวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสาคัญของข้อความที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ
ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจาวัน ซึ่งเขียนด้วยคาศัพท์ ตัวอักษร
คันจิระดับพื้นฐานได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจาวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็นส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - สามารถเข้าใจถ้อยคา ประโยค บทความตามรูปแบบที่กาหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรฮิระงะนะ
คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน เช่น ในห้องเรียน ฯลฯ
และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สาคัญจากบทสนทนานั้นได้
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N3
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N5

The Japanese-Language
Proﬁciency Test
FB:JLPT Khonkaen

Khon Kaen

ขันตอนการชําระเงิน
ขันที 1 ชําระเงินผ่าน แอพพลิเคชันธนาคาร (ทุกธนาคาร)
เลือก : โอนเงิน
เลือกธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ ( SCB )
เลขที 551-400728-5 ชือบัญชี ศูนย์ทดสอบภาษาญีปุน มข.
ค่าสมัครสอบ
N1=800.-บาท, N2=800.-บาท, N3=800.-บาท,
N4=600.-บาท และ N5=600.-บาท
บันทึกช่วยจํา : ระบุชือ-สกุลและระบุระดับการสอบ
ขันที 2 ส่งหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ
==>> https://kku.world/p5daz หรือ

การชําระเงินศูนย์ขอนแก่น
เมือสมัครสอบเสร็จแล้ว ชําระค่าสมัครสอบ ตามระดับทีสมัคร
ภายใน 2 วัน (นับจากวันสมัครสอบ) เท่านัน

** ห้ามชําระเงินก่อนวันเปดรับสมัครสอบ**
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่าน FB:JLPT Khonkaen**

