
กรณสีมัครด้วยตนเอง 

 
 

การสมัครสอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่ นครั�งที� 2 ประจําปี 2555  

ที�กรุงเทพฯ    

                            
                                                                                                
     กําหนดวนัเวลาการขายและยื�นใบสมัคร   ดังนี�    

                                              ตั�งแต่    14  สิงหาคม  –  14  กันยายน   2555      
                                    

                                                                  ตั�งแต่    23  สิงหาคม –   14 กันยายน   2555       
                                                               
               ห                                                จันทร์ – ศุกร์   09.00-18.00 น. 

                                                  เสาร์- อาทิตย์  09.00-16.00 น.  
                                                                 โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนกัเรียนเก่าญี�ปุ่น ในพระบรมราชูปถมัภ ์

          (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ 
                                                          408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั&นที� 16  ห้องเลขที� 408/65 ถนนพหลโยธิน  
                                                                 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-357-1241/-5    
    หลักฐานในการยื�นใบสมัคร (ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ไม่สามารถสมคัรได)้ 

1.  ใบสมคัรที�กรอกสมบูรณ์แลว้ (กรอกดว้ยปากกาหมึกดาํ หรือ หมึกนํ&าเงิน และเขยีนกดใหเ้ห็นชดัเจนทั&ง 5 แผน่) 

2.  ติดรูปถ่ายในบตัรประจาํตวัผูส้อบ (Test Voucher)  และสาํเนาบตัรประจาํตวัผูส้อบ (Test Voucher Copy) 
 รูปถ่ายเหมือนกนั 2 รูป ขนาด 3-4 ซม x 3 ซม  หนา้ตรง, ไม่ใส่แว่นตาดาํ, ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี 

3.  สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน (กรณีอายไุม่ถึง 15ปี) 
        โดยตอ้งสาํเนารูปถ่ายให้ชดัเจนดว้ย 

                                         ระดบั  N4, N5  ชุดละ  600 บาท 
                                          ระดบั  N1, N2, N3 ชุดละ  800 บาท 

                           อาทิตย์ที�  2 ธันวาคม   2555 
   
                                    ระดบั  N4, N5   สอบช่วงเชา้ 

                                    ระดบั  N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย  
 

                                                 จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
 
     หมายเหตุ           �      สมคัรสอบที�จงัหวดัใดจะตอ้งสอบที�ที�สมคัรไวเ้ท่านั&น 

�      สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั&น 
�      ผูส้มคัรที�เป็นผูพิ้การ  กรุณาแจง้ใหท้ราบ เพื�อการจดัเตรียมการสอบ 

 
 
 

ยื�นใบสมัคร 

ขายใบสมัคร 

สถานที�ขายและยื�นใบสมัคร 

ค่าสมัครสอบ 

วันสอบ 

การสอบ 

สถานที�สอบ 

วนัเวลาทําการ



กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 

                         

                                   การสมัครสอบวัดระดบัภาษาญี�ปุ่นครั�งที� 2 ประจําปี 2555   

                                        ที�กรุงเทพฯ 
  

 

กาํหนด วันเวลาการขายและยื�นใบสมัครทางไปรษณย์ี   ดังนี� 

                                               ตั�งแต่ 1 สิงหาคม   – 3 กันยายน  2555   
                                    

                                                                     วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 10 กนัยายน  2555 (ถือตราประทบัวันที�ส่งจาก 

                                                                     ไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครที�ส่งหลังวนัที� 10 กันยายน  2555 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร 

                                       ระดับ  N4, N5   ชุดละ   600 บาท                 ระดับ  N1, N2, N3     ชุดละ  800 บาท 
 

                                                             ฝากเงนิเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญี�ปุ่น  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ” 
                                  1.   ธนาคารไทยพาณิชย ์     สาขา ลิเบอร์ตี&สแควร์    บญัชีออมทรัพย ์     เลขที�บญัชี  401-488860-6      หรือ 

                  2.    ธนาคารกสิกรไทย        สาขายอ่ยซีพ ีทาวเวอร์       บญัชีออมทรัพย ์     เลขที�บญัชี  620-2-02633-6                                                                       
** ไม่รับสั�งซื�อใบสมัครทางโทรศัพท์ **                                                    

                 l                                                   พร้อมเขียนรายละเอียดระดบัที�จะสอบ  ชื�อ-สกลุ , ที�อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน  
                                                                     โดยส่งมาทางใดทางหนึ�ง คือ 

       1.  ส่งสาํเนาใบนาํฝากทาง  Fax: 02-357-1246    หรือ 
       2.  ส่งรายละเอียดทาง Internet E-mail: admin@ojsat.or.th     หรือ 
       3.  ส่งสาํเนาใบนาํฝากทางไปรษณียถึ์ง  สมาคมนักเรียนเก่าญี�ปุ่ น ในพระบรมราชูปถัมภ์  408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั�นที� 16 
            เลขที� 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

        **  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที� 02-357-1241/-5   ทั�งนี�ต้องอยู่ภายในเวลาที�กาํหนด  **            
               เอกสารการสมัคร  
               1)        ผูส้มคัรจะไดรั้บ: 1. ใบสมคัรสอบ (1 ชุด มี 5 แผน่)   2. คู่มือการสมคัร   3. ตารางสอบ    4. ขอ้ชี&แจงเกี�ยวกบัการสอบ 
               2)        เมื�อไดรั้บเอกสารแลว้ใหอ่้านให้เขา้ใจก่อน แลว้จึงลงมือเขียนดว้ยตวับรรจงและชดัเจนเป็นภาษาองักฤษ ลงในใบสมคัร 

          (ให้รายละเอียดติดชดัเจนทั&ง 5 แผน่) โปรดดูตวัอยา่งทุกขั&นตอนในคู่มือ 

                                       *** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม  กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที�สอบให้ชัดเจน***   
               เอกสารที�ต้องส่งกลับมาเพื�อสมัครสอบ  (ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ไมส่ามารถสมคัรได)้ 

1. ใบสมคัรที�กรอกสมบูรณ์แลว้ (กรอกดว้ยปากกาหมึกดาํ หรือ หมึกนํ&าเงิน และเขียนกดใหช้ดัเจนทั&ง 5 แผน่) 
2.        ติดรูปถ่ายในบตัรประจาํตวัผูส้อบ (Test Voucher)  และสาํเนาบตัรประจาํตวัผูส้อบ (Test Voucher Copy) 
           (รูปถา่ยเหมือนกนั 2 รูป ขนาด 3-4 ซม x 3 ซม  หนา้ตรง, ไม่ใส่แว่นตาดาํ, ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
3.        สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน (กรณีอายไุม่ถึง 15ปี) 
           โดยตอ้งสาํเนารูปถ่ายใหช้ดัเจนดว้ย 
4.        ชื�อ-นามสกุล และที�อยูใ่นการจดัส่ง  ในกรณีที�ใหส่้งบตัรประจาํตวัผูส้อบทางไปรษณีย ์   

               ** หลงัจากส่งใบสมคัรและเอกสารกลบัคืนมาสถานที�รับสมคัรสอบแลว้  ผูจ้ดัสอบจะส่งบตัรประจาํตวัผูส้อบให ้ภายใน 4 สปัดาห ์** 
                      (ถา้ไม่ไดรั้บ  กรุณาติดต่อกลบัมาที�   โทร 02-357-1241/-5)  

                                               จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
               หมายเหตุ                   �      สมคัรสอบที�จงัหวดัใด จะตอ้งสอบที�ที�สมคัรไวเ้ทา่นั&น 

                   �     สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั&น 
                   �     ผูส้มคัรที�เป็นผูพิ้การ  กรุณาแจง้ใหท้ราบ เพื�อการจดัเตรียมการสอบ 

 

ยื�นใบสมคัรทางไปรษณย์ี  

ขายใบสมคัรทางไปรษณย์ี 

ค่าสมคัรสอบ 

วธีิการสั�งซื�อ 

สถานที�สอบ 

ส่งสําเนาใบนําฝาก 



 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที�กําหนดสําหรับการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญี�ปุ่ น N1-N5 

N1 สามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นที�ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในวงกวา้งได ้
(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนงัสือพิมพที์�เขียนเกี�ยวกบัหวัเรื�องต่าง ๆ ในวงกวา้งหรือขอ้ความที�เป็น         

แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแลว้สามารถเขา้ใจโครงสร้างและเนื&อหาได ้
- อ่านเรื�องที�มีหวัขอ้หลากหลายและมีเนื&อหาลึกซึ& งแลว้สามาถเขา้ใจลาํดบัเนื&อเรื�องและรายละเอียด 
   สิ�งที�ตอ้งการสื�อในสาํนวน                     

 (การฟัง)   - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพูดที�เป็น
ธรรมชาติและสามารถเขา้ใจลาํดบัเนื&อเรื�อง เนื&อหา ความสัมพนัธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ    
เป็นมาของเนื&อหาอยา่งละเอียดและจบัประเด็นได ้

N2 สามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นที�ใชใ้นสถานการณ์ชีวติประจาํวนัได ้และสามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นที�ใชใ้นสถานการณ์ใน
วงกวา้งไดใ้นระดบัหนึ�ง 
(การอ่าน) - อ่านบทความที�มีประเด็นชดัเจนอยา่งเช่น บทความในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารที�เขียนเกี�ยวกบัหัว          

เรื�องต่างๆ ในวงกวา้ง หรือคาํอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเขา้ใจเนื&อหาของบทความได ้
(การฟัง)   - ฟังบทสนทนา ข่าว ที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั&งสถานการณ์ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยมี

ระดบัความเร็วในการพดูที�เป็นธรรมชาติ แลว้สามารถเขา้ใจลาํดบัเนื&อเรื�อง เนื&อหา ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลและจบัประเดน็ได ้

N3 สามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดใ้นระดบัหนึ�ง 
(การอ่าน) - อ่านบทความที�มีเนื&อหาเป็นรูปธรรมที�เป็นหวัเรื�องเกี�ยวกบัชีวิตประจาํวนั แลว้สามารถเขา้ใจได ้
                   สามารถจบัใจความคร่าวๆ ของขอ้มูลที�มาจากหวัขอ้ข่าว เป็นตน้ 
                 - หากให้ขอ้ความที�ใชส้าํนวนอีกแบบหนึ�ง จะสามารถเขา้ใจความสาํคญัของขอ้ความที�พบเห็นใน    
                   ชีวิตประจาํวนัที�ค่อนขา้งมีความยากได ้
 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนาที�เป็นเรื�องราวในชีวิตประจาํวนั  โดยมีระดบัความเร็วในการพดูใกลเ้คียงกบัระดบั        
                   ธรรมชาติ แลว้สามารถพอจะเขา้ใจเนื&อหารวมทั&งความสัมพนัธ์ของบุคคลได ้          

N4 สามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นในระดบัพื&นฐาน 
(การอ่าน)  - สามารถอ่านและเขา้ใจบทความที�มีหวัขอ้ใกลต้วัในชีวิตประจาํวนั ซึ� งเขียนดว้ยคาํศพัท ์ตวัอกัษร 
                    คนัจิระดบัพื&นฐานได ้
(การฟัง)    - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจาํวนัที�พดูชา้เล็กน้อย และสามารถเขา้ใจเนื&อหานั&นไดเ้ป็นส่วนใหญ่       

N5 สามารถเขา้ใจภาษาญี�ปุ่นพื&นฐานไดใ้นระดบัหนึ�ง 
(การอ่าน)  - สามารถเขา้ใจถอ้ยคาํ ประโยค บทความตามรูปแบบที�กาํหนด ซึ� งเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิระงะนะ 
                    คะตะคะนะ และตวัอกัษรคนัจิระดบัพื&นฐานที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
(การฟัง)    - ฟังบทสนทนาสั&นๆ ที�พดูชา้ๆ ในสถานการณ์ที�พบบ่อยในชีวิตประจาํวนั เช่น ในหอ้งเรียน ฯลฯ  
                    และสามารถเขา้ใจขอ้มูลที�สาํคญัจากบทสนทนานั&นได ้

 


