
จงัหวดัขอนแก่น   
กําหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื�นใบสมัครสอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่นครั!งที� 2 ปี 2555 

                1.   รับสมัครวนัที�  1 สิงหาคม –  14  กันยายน  2555 (หยดุวันที� 12 สิงหาคม 2555) 
        วนัจนัทร์ - ศุกร์    เวลา  09.00 – 17.00 น. 
  2.   สถานที�    สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ชั%น 1 อาคารพจนส์ารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002   
โทร (043) 204 -141 

คา่สมคัรสอบ    ระดบั  N1 -  N3   @ 800 บาท 
  ระดบั  N4 -  N5   @ 600 บาท 
วนัสอบ  วันอาทิตย์ที�  2  ธันวาคม  2555 
การสอบ  ระดบั  N1, N2  และ ระดบั N3 สอบช่วงบ่าย    และระดบั  N4, N5   สอบช่วงเชา้  
สถานที:สอบ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
หลกัฐานในการยื:นใบสมคัร 1. ใบสมคัรที:กรอกสมบูรณ์ 
   2. ติดรูปถ่ายหนา้ตรงเหมือนกนัที:สองแผน่หลงั   
   3. สาํเนาบตัรประชาชนที:เห็นรูปชดัเจน 
หมายเหตุ                �  สมคัรสอบที:จงัหวดัใดจะตอ้งสอบที: ๆ สมคัรไวเ้ท่านั%น 

� สมคัรสอบไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั%น 
� หากทางโรงเรียนของท่านมีนกัเรียนพกิารทางสายตามาสมคัรสอบกรุณาแจง้ใหท้ราบดว้ย 
 

ระดบั เกณฑ์มาตรฐานที�กําหนด 

N1 

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่ นที�ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ 
【การอา่น】- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนงัสือพิมพ์ที�เขียนเกี�ยวกบัหวัเรื�องตา่งๆ ในวงกว้างหรือข้อความที�เป็นแนวตรรกะ มีความซบัซ้อน มีความเป็นนามธรรมสงูแล้ว 
                          สามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื 1อหาได้ 
                        - อา่นเรื�องที�มีหวัข้อหลากหลายและมีเนื 1อหาลกึซึ 1ง แล้วสามารถเข้าใจลาํดบัเนื 1อเรื�องและรายละเอียดของสิ�งที�ต้องการสื�อในสาํนวน 
【การฟัง】  -  ฟังบทสนทนา ขา่ว การบรรยายที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ตา่งๆ โดยมีระดบัความเร็วในการพดูที�เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลาํดบัเนื 1อเรื�อง เนื 1อหา  
                          ความสมัพนัธ์ของบคุคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื 1อหาอยา่งละเอียดและจบัประเด็นได้ 

N2 

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่ นที�ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนัได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่นที�ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ�ง 

【การอา่น】- อ่านบทความที�มีประเดน็ชดัเจนอยา่งเช่นบทความในหนงัสอืพิมพ์หรือนิตยสารที�เขียนเกี�ยวกบัหวัเรื�องตา่งๆ ในวงกว้าง หรือคําอธิบายหรือบทวิจารณ์งา่ยๆ  
                          แล้วสามารถเข้าใจเนื 1อหาของบทความได้ 
                        - อา่นเรื�องที�มีหวัข้อทั�วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลําดบัเนื 1อเรื�องและสิ�งที�ต้องการสื�อในสาํนวน 

【การฟัง】   - ฟังบทสนทนา ข่าว ที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทั 1งสถานการณ์ที�ใช้ในชีวิตประจําวนัโดยมีระดบัความเร็วในการพดูที�เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถ  
                          เข้าใจลาํดบัเนื 1อเรื�อง เนื 1อหา ความสมัพนัธ์ของบคุคลและจบัประเด็นได้ 

N3 

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่ นที�ใช้ในชีวติประจาํวันได้ในระดับหนึ�ง 

【การอา่น】- อ่านบทความที�มีเนื 1อหาเป็นรูปธรรมที�เป็นหวัเรื�องเกี�ยวกบัชีวิตประจําวนั แล้วสามารถเข้าใจได้ 
       - สามารถจบัใจความคร่าวๆ ของข้อมลูที�มาจากหวัข้อขา่ว เป็นต้น 
       - หากให้ข้อความที�ใช้สาํนวนอีกแบบหนึ�ง จะสามารถเข้าใจใจความสําคญัของข้อความที�พบเห็นในชีวิตประจําวนัที�คอ่นข้างมีความยากได้ 

【การฟัง】  - ฟังบทสนทนาที�เป็นเรื�องราวในชีวิตประจําวันโดยมีระดบัความเร็วในการพดูที�ใกล้เคียงกบัระดบัธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื 1อหารวมทั 1ง 
                         ความสมัพนัธ์ของบคุคลได้ 

N4 

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่ นขั )นพื )นฐานได้ 

【การอา่น】- อ่านเรื�องที�ใกล้ตวัในชีวิตประจําวนัที�เขียนด้วยคําศพัท์และคนัจิขั 1นพื 1นฐาน แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】   - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจําวนัที�พดูอยา่งช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ 

N5 

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ่ นขั )นพื )นฐานได้ในระดับหนึ�ง 

【การอา่น】- อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที�เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคนัจิขั 1นพื 1นฐานใช้ในชีวิตประจําวนั  แล้วเข้าใจ  

【การฟัง】   - ฟังบทสนทนาสั 1นๆ ที�พดูอยา่งช้าๆ ในสถานการณ์ที�มกัพบเห็นในชีวิตประจําวนัอยา่งเชน่ ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตวั แล้วพอจะจับข้อมลูที�สําคญัได้ 

 



การสมัครสอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่ นครั!งที� 2 ประจําปี 2555 

สําหรับผู้ที�จะสอบที�จังหวัดขอนแก่น 

สําหรับผู้ที�ต้องการสมัครทางไปรษณย์ีมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดงันี! 

 

 
 

 
 
 

การสั�งซื!อใบสมัครสอบตั!งแต่วนัที�  1  สิงหาคม –  7  กนัยายน  2555 

โดยการสั�งจ่ายธนาณัติในนามดงัต่อไปนี! 
  สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ปณ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 40002) 

ชั%น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002   
โทร (043) 204 -141 

 
                           กรุณาส่งสําเนาใบนําฝากพร้อม      กรอกรายละเอียด ชื:อ-สกลุ , ที:อยูใ่หล้ะเอียดและชดัเจน โทรศพัท,์ ระดบัที:จะสอบ 
  

              คา่สมคัรสอบ                 ระดบั  N1 -  N3  @ 800  บาท  และระดบั  N4 -  N5  @  600  บาท 

    
       1. ส่งสาํเนาใบนาํฝากทางไปรษณีย ์สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
            ชั%น 1 อาคารพจนส์ารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002 

                  * ไม่รับสั�งซื!อใบสมัครทางโทรศัพท์ และไม่รับธนาณัติออนไลน์ * 
1) ผูส้มคัรจะไดรั้บ 

2.1  ใบสมคัรสอบ 1 ชุด มี 4 แผน่ และคูมื่อ 
2.2   เอกสารการสมคัรสอบเป็นภาษาไทย 

2) เมื:อไดรั้บเอกสารแลว้ใหอ้่านใหเ้ขา้ใจก่อน แลว้จึงลงมือเขียนดว้ยตวับรรจงและชดัเจนเป็นภาษาองักฤษ  
(เพื:อใหร้ายละเอียดติดลงบนแผน่สุดทา้ย) ดูตวัอยา่งทุกขั%นตอนในคูม่ือ 

3) ใหส่้งใบสมคัรกลบัคืนสถานที:ยื:นใบสมคัร    ภายในวันที� 7 กันยายน 2555     
(ถือตราประทบัวนัที:ส่งจากไปรษณียต์น้ทาง) ส่งหลงัวนัที: 7  กันยายน 2555 จะถูกตดัสิทธิJ ในการสมคัร 

  เอกสารที:ตอ้งส่งกลบัคืนสถานที:ยื:นใบสมคัรสอบ 
1.  ใบสมคัรที:กรอกอยา่งสมบรูณ์และชดัเจน พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรงเหมือนกนัที:สองแผน่หลงั 
2.   สาํเนาบตัร ประชาชนที:เห็นรูปชดัเจนแนบมาดว้ย      
**  ในกรณีซื!อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดบัที�สอบให้ชัดเจน  ** 

โดยส่งมาที:  สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
            ชั%น 1 อาคารพจนส์ารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002 
4) หลงัจากส่งใบสมคัรและเอกสารกลบัคืนมาสถานที:รับสมคัรสอบแลว้ผูจ้ดัสอบจะส่งบตัรเลขที:นั:งสอบ 

ไปใหห้ากท่านไม่ไดรั้บภายใน 2  สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลบัมาที:ที:ท่านยื:นใบสมคัรสอบ โทร : (043) 204-141 
 

สถานที�สอบ :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น *  สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั!น * 


