Important Notice of JLPT (July) in Chiang Mai
the 1st Japanese Language Proficiency Test 2022 on July 3, 2022
Due to the situation of COVID-19, Chiang Mai Test Center is obliged to follow regulations and measures stipulated
by concerned authorities and organizations for the safety of applicants. Please carefully read the important items
below.
1. Applications can be purchased in person at OJSATN’s office and via ONLINE.
2. Applications are accepted on First-come-First-served basis with complete payment.
3. Applicants must agree to the attached Terms and Conditions in order to apply.
Upon the situation of COVID-19 and/or regulations/orders from concerned authorities, resulting to the inability to
conduct the test, the JLPT Organizing Committee reserves the right to cancel the test.
Apply in persons at Old Japan Students’Association, Kingdom of Thailand (Under The Patronage of
His Majesty The King), Northern Region Branch office
3/3 Sarmlarn Rd., T.Phrasing, A.Muang, Chiang Mai 50200
(Limited to 10 persons/entry, not allow to write down application forms at the office)
During March 21, 2022 – April 8, 2022
Office hours
Monday – Friday 10.30 – 17.00
Saturday – Sunday 09.30 – 15.00
Apply via Online at www.jlptonlinethailand.com
During March 25, 2022 (Starting at 9:00) – April 8, 2022 (Ending at 17:00)
Test Date

Sunday July 3, 2022

Test Fee

Level N4 / N5 THB600

Application Limit

Level N1 150 persons

(In person 50 persons and Online 100 persons)

Level N2 350 persons

(In person 50 persons and Online 300 persons)

Level N3 450 persons

(In person 50 persons and Online 400 persons)

Level N4 750 persons

(In person 150 persons and Online 600 persons)

Level N5 550 persons

(In person 150 persons and Online 400 persons)

Test Venue

Level N1 / N2 / N3 THB800

Chiang Mai University and/or other places in Chiang Mai in the event that it is necessary
to increase test venues according to measures against COVID-19
18 March 2022
The JLPT Organizing Committee

Terms and Conditions for JLPT (July 2022)
1. In case of force majeure (bad weather, disasters, unrest, state of emergency, etc.), the JLPT
Organizing Committee will consider the situation. If it is determined that the test cannot be conducted,
cancellation of the test shall be announced.
2. By the situation of COVID-19 and/or regulations/orders from concerned authorities, resulting to the
inability to conduct the test, the JLPT Organizing Committee reserves the right to cancel the test.
3. The cancellation of the test shall be announced via communication channels of each test center.
Applicants shall be informed through contact address (e-mail, phone); therefore, If there are any
changes of contact address, please update such information to your test centers.
4. The JLPT Organizing Committee reserves the right to close the submission before closing date if
number of applicants is over than application limit.
5. On the test day, applicants are required to strictly follow prevention measures of COVID-19.
5.1 Applicants must check their body temperature before entering test building.
Those with body temperature higher than 37.5 ℃ are not absolutely allowed to take JLPT.
5.2 Applicants with common cold symptoms, such as cough or sneezing, may be not allowed to enter
test room. Moreover, in case applicants show the above-mentioned symptoms during the test,
they may be not allowed to continue taking the test and are requested to leave test room.
Applicants shall not be entitled to any claims.
5.3 Applicants must wear a hygienic face mask or a fabric face mask all the time in test venue.
They must use their own face masks.
5.4 Applicants must maintain social distance.
5.5 For safety of applicants, they are requested to submit photo of COVID-19 result check (ATK)
within 24 hours by referring to the attached sample.

*Applicants with no photos of ATK result on test day are not absolutely allowed to enter test room*
5.6 Only applicants are allowed to enter test building.
6. Changes of test times
Since December 2020 test times of “Language Knowledge (Vocabulary)” and “Language
Knowledge (Grammar) & Reading” in level N4 and N5 has been changed as follows;
Level Language Knowledge (Vocabulary)
N4
N5

30 mins >>> 25 mins
25 mins >>> 20 mins

Language Knowledge
(Grammar) & Reading
60 mins >>> 55 mins
45 mins >>> 40 mins

Listening
35 mins
30 mins

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
ศูนย์สอบเชียงใหม่
โปรดอ่านประกาศก่อนทาการสมัคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สอบเชียงใหม่ มีความจาเป็ นต้องปฏิบัติต าม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านข้อความด้านล่างนี ้
โดยละเอียด
1. รับสมัครด้วยตนเองและออนไลน์ (Online) เท่านั้น
2. การรับสมัครจะเรียงตามลาดับก่อนหลังของใบสมัครทีช่ าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3. ผูส้ มัครสอบได้อ่านและยินยอมตามข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่แนบมาด้วยนีแ้ ล้วจึงทาการสมัครสอบ
หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคาสั่งจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง อาจมีความจาเป็ นในการยกเลิก
การจัดสอบวัดระดับ เดือนกรกฎาคม 2565
ทีท่ าการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สมัครด้วยตัวเอง

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
่ าการสมาคมฯได้
จึงมีมาตรการจากัดเข้าสมาคมฯ ได้ไม่เกิน 10 คน และ ไม่สามารถมากรอกใบสมัคร ณ ทีท

1

ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2565 – 8 เมษายน 2565
เวลาทาการ

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

เวลา 10.30 - 17.00 น.
เวลา 09.30 - 15.00 น.

สมัครทางออนไลน์ (Online)

www.jlptonlinethailand.com

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2565 (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 8 เมษายน 2565 (สิน้ สุดเวลา 17.00 น.)
วันสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2565

ค่าสมัครสอบ

ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

จานวนรับสมัคร

ระดับ N1 150 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 100 คน)

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

ระดับ N2 350 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 300 คน)
ระดับ N3 450 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 400 คน)
ระดับ N4 750 คน (ด้วยตัวเอง 150 คน และ ออนไลน์ 600 คน)
ระดับ N5 550 คน (ด้วยตัวเอง 150 คน และ ออนไลน์ 400 คน)
สถานทีส่ อบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ สถานที่อ่นื ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีมีความจาเป็ นต้องขยายสถานที่
จัดสอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
18 มีนาคม 2565
คณะทางานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ (JLPT)

ข้อกาหนดและเงือ่ นไขการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กรกฎาคม 2565
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ การเตือนภัยต่างๆ สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน
เป็ นต้น คณะทางานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการจัดสอบให้เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ
2. หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีระเบียบคาสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้
ไม่สามารถดาเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปนได้
ุ่ คณะทางานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปนุ่
3. การประกาศยกเลิกการจัดสอบ จะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง และจะพยายามสุด
ความสามารถที่จะติดต่อให้ผสู้ มัครสอบรับทราบ ดังนัน้ หากผูส้ มัครสอบมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ (อีเมล
และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์) โปรดแจ้งปรับปรุงข้อมูลที่ศนู ย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้
4. คณะทางานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดรับสมัครก่อนกาหนด หากจานวนผูส้ มัครสอบมีมากเกินกว่าที่กาหนด
5. ในวันสอบ ผูเ้ ข้าสอบต้องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
5.1 ตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายก่อนเข้าสนามสอบ ผูท้ ่มี ีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รบั
อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
5.2 ผูท้ ่ีมีอาการไข้หวัด เช่น ไอ จาม เป็ นต้น อาจไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี ้ หากพบว่าผูเ้ ข้า สอบมี
อาการดัง กล่าวขณะเข้าสอบแล้วก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยุติการสอบและเชิ ญออกนอกห้องสอบโดยไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี
5.3 ผูเ้ ข้าสอบต้องใส่หน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยต้องจัดเตรียมมาเอง
5.4 ผูเ้ ข้าสอบต้องเว้นระยะห่างโดยคานึงถึงหลัก Social Distancing
5.5 เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าสอบ ขอให้ผเู้ ข้าสอบนาภาพผลตรวจโควิด-19 (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมงมายืนยัน
ก่อนเข้าห้องสอบ (ตามตัวอย่างด้านล่าง)

* ผู้ทไี่ ม่สำมำรถนำผลตรวจ ATK มำแสดงในวันสอบ จะไม่ได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำห้ องสอบโดยเด็ดขำด *
5.6 อนุญาตให้เข้าอาคารเฉพาะผูเ้ ข้าสอบเท่านัน้
6. ตัง้ แต่การสอบเดือนธันวาคม 2563 เวลาสอบของ “วิชาความรูต้ วั ภาษา (ตัวอักษร-คาศัพท์)” และ “วิชาความรูต้ วั
ภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน)” ในระดับ N4 และระดับ N5 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
ระดับ
N4
N5

วิชาความรู้ตัวภาษา
(ตัวอักษร-คาศัพท์)
30 นาที >>> 25 นาที
25 นาที >>> 20 นาที

วิชาความรู้ตัวภาษา
(ไวยากรณ์-การอ่าน)
60 นาที >>> 55 นาที
50 นาที >>> 40 นาที

วิชาการฟั ง
35 นาที
30 นาที

หลักฐานในการสมัคร Online (ในกรณีทขี่ าดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดา ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็ นสีพนื ้ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มองเห็นใบหน้าของผูส้ มัครสอบอย่างชัดเจน
(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนได้)
Scan หลักฐานทัง้ 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็ นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 KB
3. วิธีการสมัคร: โปรดศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
4. การชาระค่าสมัคร: เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รบั ใบ Pay-in Slip นา Pay-in Slip ชาระค่าสมัครสอบตามระดับที่
สมัครภายใน 2 วัน(นับจากวันที่สมัคร) โดยต้องชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น *** ไม่สามารถ
ชาระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ต้องชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร
ทีส่ ามารถ Scan Barcode, ตู้ ATM ทีม่ ีช่องให้ยิง Barcode ได้ ***
*** การชาระค่าสมัครไม่ถกู ต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ ***
ถ55 5. บัตรสอบ (Test Voucher): เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารและการชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง
E-mail ของผูส้ มัคร ภายใน 14 วัน ถ้าไม่มีใน Inbox กล่องจดหมาย ขอให้ดทู ่ีอีเมลขยะ จดหมายขยะ Junk mail
และเมื่อได้รบั แล้วขอให้พิมพ์และนามาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน
*** หลังชาระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รบั บัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน 14 วันทาการ ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ***
(ถ้าไม่ได้ติดต่อกลับจะถือว่าได้รบั บัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)
ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online
การกรอกใบสมัคร
หมายเหตุ

➢
➢
➢
➢
➢

ผ่านทาง www.jlptonlinethailand.com

ต้องพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสารกรอกเป็ นภาษาไทยได้)
สมัครสอบที่จงั หวัดใดต้องสอบที่ศนู ย์สอบที่สมัครไว้เท่านัน้
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านัน้
ในวันสอบต้องแสดงเอกสารตัวจริงเท่านัน้ ไม่รบั ตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพท์มือถือ
บัตรสอบ (Test Voucher) เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง E-mail
ผูส้ มัครที่เป็ นผู้พิการ ให้กด ✓ ช่อง Request Special Accommodation
และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 053-272-331 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

ระดับ

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 - N5

N1

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
(การอ่าน) - อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็น
แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียด
สิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ
เป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์
ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว
เรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับ
ความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคล
และจับประเด็นได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ
ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน
(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งเขียนด้วยคำศัพท์ ตัวอักษร
คันจิระดับพื้นฐานได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็นส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) - สามารถเข้าใจถ้อยคำ ประโยค บทความตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรฮิระงะนะ
คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ในห้องเรียน ฯลฯ
และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สำคัญจากบทสนทนานั้นได้
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