จังหวัดสงขลา
กําหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังที 2 ปี 2561 (สมัครด้ วยตนเอง)
. รับสมัครวันที 1 สิ งหาคม – 31 สิ งหาคม 2561 (หยุดวันที 13 สิงหาคม 2561)
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 – 16.3 น.
2. สถานที สํานักงานสาขาวิชาภาษาตะวันออก ชัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร (074) 317-600 ต่อ 302
ค่าสมัครสอบ
ระดับ N1 - N3 @
800
บาท
ระดับ N4 - N5 @
600
บาท
วันสอบ
วันอาทิตย์ ที 2 ธันวาคม 2561
การสอบ
ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
สถานทีสอบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หลักฐานในการยืนใบสมัคร 1. ใบสมัครทีกรอกสมบูรณ์
2. ติดรู ปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันทีสองแผ่นหลัง
3. สําเนาบัตรประชาชนทีเห็นรู ปชัดเจน
หมายเหตุ
 สมัครสอบทีจังหวัดใดจะต้องสอบที ๆ สมัครไว้เท่านัน
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านัน
 หากทางโรงเรี ยนของท่านมีนกั เรี ยนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุ ณาแจ้งให้ทราบด้วย
ระดับ

N1

N2

N3

N4

N5

เกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด
สามารถเข้ าใจภาษาญีปุ่ นทีใช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ในวงกว้ างได้
【การอ่าน】 -อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ทีเขียนเกียวกับหัวเรื องต่างๆ ในวงกว้ างหรื อข้ อความทีเป็ นแนวตรรกะ มีความซับซ้ อน มีความเป็ นนามธรรมสูงแล้ ว
สามารถเข้ าใจโครงสร้ างและเนือหาได้
-อ่านเรืองทีมีหวั ข้ อหลากหลายและมีเนือหาลึกซึง แล้ วสามารถเข้ าใจลําดับเนือเรื องและรายละเอียดของสิงทีต้ องการสือในสํานวน
【การฟัง】 - ฟั งบทสนทนา ข่าว การบรรยายทีมีเรื องราวในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดทีเป็ นธรรมชาติ แล้ วสามารถเข้ าใจลําดับเนือเรื อง เนือหา
ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้ างความเป็ นมาของเนือหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีปุ่ นทีใช้ ในสถานการณ์ ชวี ิตประจําวันได้ และสามารถเข้ าใจภาษาญี ปุ่ นทีใช้ ในสถานการณ์ ในวงกว้ างได้ ในระดับหนึง
【การอ่าน】 -อ่านบทความทีมีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารทีเขียนเกียวกับหัวเรื องต่างๆ ในวงกว้ าง หรือคําอธิบายหรื อบทวิจารณ์งา่ ยๆ
แล้ วสามารถเข้ าใจเนือหาของบทความได้
- อ่านเรืองทีมีหวั ข้ อทัวๆ ไป แล้ วสามารถเข้ าใจลําดับเนือเรื องและสิงทีต้ องการสือในสํานวน
【การฟัง】 - ฟั งบทสนทนา ข่าว ทีมีเรื องราวในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทังสถานการณ์ทีใช้ ในชีวิตประจําวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดทีเป็ นธรรมชาติ แล้ วสามารถ
เข้ าใจลําดับเนือเรื อง เนือหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีปุ่ นทีใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ในระดับหนึง
【การอ่าน】 -อ่านบทความทีมีเนือหาเป็ นรูปธรรมทีเป็ นหัวเรื องเกียวกับชีวิตประจําวัน แล้ วสามารถเข้ าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้ อมูลทีมาจากหัวข้ อข่าว เป็ นต้ น
- หากให้ ข้อความทีใช้ สํานวนอีกแบบหนึง จะสามารถเข้ าใจใจความสําคัญของข้ อความทีพบเห็นในชีวติ ประจําวันทีค่อนข้ างมีความยากได้
【การฟัง】 - ฟั งบทสนทนาทีเป็ นเรื องราวในชีวิตประจําวันโดยมีระดับความเร็ วในการพูดทีใกล้ เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้ วสามารถพอจะเข้ าใจเนือหารวมทัง
ความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้ าใจภาษาญีปุ่ นขันพืนฐานได้
【การอ่าน】 -อ่านเรื องทีใกล้ ตวั ในชีวิตประจําวันทีเขียนด้ วยคําศัพท์และคันจิขนพื
ั นฐาน แล้ วเข้ าใจ
【การฟัง】 - ฟั งบทสนทนาในชีวติ ประจําวันทีพูดอย่างช้ าๆ แล้ วพอจะเข้ าใจ
สามารถเข้ าใจภาษาญีปุ่ นขันพืนฐานได้ ในระดับหนึง
【การอ่าน】 -อ่านวลี ประโยคหรื อข้ อความทีเขียนด้ วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขนพื
ั นฐานใช้ ในชีวติ ประจําวัน แล้ วเข้ าใจ
【การฟัง】 - ฟั งบทสนทนาสันๆ ทีพูดอย่างช้ าๆ ในสถานการณ์ทีมักพบเห็นในชีวิตประจําวันอย่างเช่น ในห้ องเรี ยนหรือสถานการณ์ใกล้ ตวั แล้ วพอจะจับข้ อมูลทีสําคัญได้

กําหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังที 2 ปี 2561
กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ขายใบสมัครทางไปรษณีย์

วันที 23 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561

ยืนใบสมัครทางไปรษณีย์
ค่ าสมัครสอบ

วันสุดท้ ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 28 สิงหาคม 2561 (ถือตราประทับวันทีส่ งจาก
ไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครทีส่ งหลังวันที 28 สิงหาคม 2561 จะถูกตัดสิ ทธิการสมัคร
ระดับ N4, N ชุดละ
บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ บาท

วิธีการสั งซื อ

ฝากเงินเข้ าบัญชี “นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล”

ธนาคารกรุ งเทพ สาขา กาญจนวนิช-สงขลา บัญชีออมทรัพย์
ส่ งl สําเนาใบนําฝาก

เลขทีบัญชี 617-7-03136-3

** ไม่ รับสังซื อใบสมัครทางโทรศัพท์ **

พร้ อมเขียนรายละเอียดระดับทีจะสอบ ชื อ-สกุล , ทีอยู่และโทรศัพท์ ให้ ละเอียดชัดเจน
โดยส่ งมาที

E-mail: tan-patcha@hotmail.com

หัวเรื อง แจ้ งโอนเงินสมัครสอบวัดระดับ
** ถ้ าไม่ได้รับใบสมัครภายใน สัปดาห์ กรุณาติดต่อที โทร 086-9475789 ทังนีต้องอยู่ภายในเวลาทีกําหนด **
1. ผูส้ มัครจะได้รับ
1. ใบสมัครสอบ ชุด มี แผ่น และคู่มือ
1.2 เอกสารการสมัครสอบเป็ นภาษาไทย
2. เมือได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็ นภาษาอังกฤษ
(เพือให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตวั อย่างทุกขันตอนในคู่มือ
3. ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานทียืนใบสมัคร ภายในวันที 28 สิงหาคม 2561
(ถือตราประทับวันทีส่งจากไปรษณียต์ น้ ทาง) ส่งหลังวันที 28 สิงหาคม 2561 จะถูกตัดสิ ทธิในการสมัคร
เอกสารทีต้องส่ งกลับคืนสถานทียืนใบสมัครสอบ
1. ใบสมัครทีกรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรู ปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันทีสองแผ่นหลัง
2. สําเนาบัตร ประชาชนทีเห็นรู ปชัดเจนแนบมาด้วย
** ในกรณีซือใบสมัครเป็ นกลุ่มกรุณาช่ วยคัดแยกใบสมัครตามระดับทีสอบให้ ชัดเจน **
ส่งมาที หลักสู ตรวิชาภาษาญีปุ่ น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ น”
4. หลังจากส่ งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานทีรับสมัครสอบแล้วผูจ้ ดั สอบจะส่งบัตรเลขทีนังสอบไปให้หากท่านไม่ได้
รับภายใน สัปดาห์ กรุ ณาติดต่อกลับมาทีทีท่านยืนใบสมัครสอบ โทร 086-9475789
สถานทีสอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

* สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่ านัน *

กําหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยืนใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่ นครังที 2 ปี 2560
กรณีสมัครออนไลน์ (Online)
กําหนดวันเวลาสมัคร Online ตังแต่ 6 สิ งหาคม (เริมเวลา . น.) - 24 สิ งหาคม 2561 (สิ นสุ ดเวลา . น.)
หลักฐานในการสมัคร Online (ขาดอย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รู ปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุ ภาพ ไม่ใส่ แว่นตาดํา, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็ นสี พืน และถ่ายไม่เกิน เดือน)
2. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทาง โดยต้องสําเนารู ปถ่ายให้ชดั เจน
(กรณี อายุไม่ถึง ปี ใช้สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยนได้)
Scan หลักฐานทัง อย่างให้ ชัดเจน ต้องเป็ นไฟล์ jpg เท่ านัน โดยมีขนาดความละเอียดไม่ เกิน Kb
3. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตังแต่ปี
ได้เปลียนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผสู ้ มัครศึกษาวิธีการสมัครใน
www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
4. การชําระค่าสมัคร : เมือสมัครเสร็ จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นํา Pay-in Slip ชําระค่าสมัครสอบตามระดับที
สมัครภายใน 2 วันทําการ (นับจากวันทีสมัคร) ขอให้ชาํ ระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิ กส์เท่านัน ***ไม่ สามารถชํ าระ
เงินผ่ านช่ องทางเคาน์ เตอร์ ธนาคาร, ต้ องชํ าระผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่ านัน เช่ น App ธนาคาร SCB , Easy
Net SCB, ตู้ ATM SCB (ทีมีช่องให้ ยิง Barcode)***
ศึกษาระบบและเริมสมัคร Online

การกรอกใบสมัคร
หมายเหตุ







เข้ าไปที www.jlptonlinethailand.com

ต้ องพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน (ยกเว้นทีอยู่ส่งเอกสาร)

สมัครสอบทีจังหวัดใดจะต้องสอบทีทีสมัครไว้เท่านัน
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านัน
ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ
บัตรสอบ (Test Voucher) : เมือศูนย์สอบตรวจเอกสารเรี ยบร้อยแล้วจะส่ งบัตรสอบไปทาง e-mail
ผูส้ มัครทีเป็ นผู้พิการ ให้กด  ช่อง Request special accommodation
และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที โทร. 086-947 5789 เพือรับเอกสารประกอบการสมัครเพิมเติม

