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สิงหาคม 2561 

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

 

 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น  เปิดรับสมคัรนักศกึษาคอรส์ภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

1. ระยะเวลาเรียน 
      ปีการศึกษา 2561 เทอมปลาย  วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2561 – วันเสาร์ที่ 23 กมุภาพันธ์ 2562 
※ วันเปิดเรียนและวันเรียนวันสุดท้ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส  
 
2. คอร์สที่เปิดสอน 

คอร์สที่เปิดสอนในเทอมปลาย ปกีารศึกษา 2561 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
ทั้งนี้ อาจมกีารเปล่ียนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงก าหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวชิาทีเ่ปิดสอน” ที่จะเริ่ม

แจกในวันท่ี 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
 
ระดับ JLPT คอร์สที่จะเปิดสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) 

ชั้นเบือ้งตน้ ― คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นเบื้องต้น  
ชั้นต้น N5 คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นต้น1 -2  

ชั้นต้นกลาง N4 คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นต้นกลาง ・การออกเสียง 
ชั้นกลาง N3-N2 คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นกลาง 1-2 ・การออกเสียง 

・ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท างาน (ชั้นกลาง – ชั้นสูง) 
・ญี่ปุ่นปัจจุบัน (ชั้นกลาง – ชั้นสูง) 
・การแปล (ชั้นกลาง – ชั้นสูง) 

ชั้นสูง N2-N1 คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นกลาง 2-2 

 

 

3. เวลาเรียน 
        จ านวนคาบเรียนต่อสัปดาห ์： คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส) 
       เวลาเรียน  ： คาบเรียน 1 ครั้ง มเีวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที (ขึ้นอยูก่ับแต่ละคอร์ส) 
                     วันอังคาร – วันศุกร ์ 18:15 - 20:15 น. และ 18:45 - 20:15 น.  
  วันเสาร์   10.00 -12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.  
  ※กรุณาตรวจสอบจาก “เอกสารรายวชิาทีเ่ปิดสอน” เนื่องจากแตล่ะคอร์สเรียนมีเวลา

เรียนแตกต่างกัน 
 

4. ค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าต ารา) 
คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น และชั้นต้น 1, 2  120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห ์ 5,000 บาท 
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง   120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 15 สัปดาห ์ 4,500 บาท 
คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง1-2 และชั้นกลาง2-2  120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 18 สัปดาห ์ 4,000 บาท 
คอร์สอื่นๆ      120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห ์ 2,000 บาท 

        90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห ์ 2,000 บาท 
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5. ขั้นตอนการรับสมัคร 

 

 
 

6. ระเบียบการรับสมัคร 
 

วันและเวลารับสมัคร นักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ที่เรียนต่อเนื่อง และนักเรียนท่ีได้ยกเว้นการสอบวัดระดับ 
(มีผลสอบ JLPT) 

วันที่15 - 22 กนัยายน 

 

・สมัครลงทะเบียนล่วงหน้าทางเพจ Facebook 

  ( https://www.facebook.com/jfkouzabkk/ ) 
    จับฉลากผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในคอร์สชั้นต้นกลางถงึชั้นสูง  
 (อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้า ต้องช าระค่าธรรมเนียมในวันที่ 27 – 29 กันยายน 
2561 ที่สถาบัน หากไม่มาช าระในเวลาที่ก าหนดถือวา่สละสิทธิ์) 

วันที่27 – 29 กนัยายน 

 

วันธรรมดา  
     17.00 -19.00 น.  

วันเสาร์  
     10.00 – 12.00 น. 
     และ 13.00 -16.00 น. 

 

・นักเรียนท่ียังไมม่ีพื้นฐานมากอ่น (ไม่มีสอบ) 
・นักเรียนท่ีเรียนจบ “คอร์สมะรโุกะโตะ” และเรียนต่อในคอร์สถดัไป 

・นักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ที่เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นต้นกลาง, ชั้นกลาง และ
ชั้นสูง 
・นักเรียนใหม่ที่ไดย้กเว้นการสอบวัดระดับ (มีผลสอบ JLPT ภายใน 2 ปี) 
（ลงทะเบยีนตามล าดับก่อนหลัง โดยลงไดเ้พียง 1คอร์สเทา่นั้น จ านวน 75％ ของ
จ านวนที่รับลงทะเบียนท้ังหมด） 

วันที่4 – 6 ตุลาคม 

 

วันธรรมดา (สอบเป็นรอบ) 
     17.30 น. และ 18.30 น.   

วันเสาร์ (สอบเป็นรอบ) 
     11.00 น.13.00 น.และ14.30 น. 

นักเรียนใหม่ และนักเรียนเกา่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้ว 
ต้องสอบวดัระดับภาษาญี่ปุ่น 

・นักเรียนระดับชั้นต้นขึ้นไป  
・นักเรียนท่ีไมม่ีผลสอบ JLPT ภายใน 2 ปี  
（ลงทะเบยีนตามล าดับก่อนหลัง โดยลงได้เพยีง 1 คอร์สเท่านั้น） 

วันที่11 – 12 ตุลาคม 

วันธรรมดา 
     17.00 -19.00 น.   

ลงทะเบียนเสริมส าหรับนักเรียนทุกคอร์ส ทุกระดับในคอร์สที่ยังวา่งอยู่ 

・นักเรียนใหม่ (ต้องสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุ่น หรือ ได้รับการยืนยนัระดับแล้ว) 
・นักเรียนทีเ่รียนจบคอร์สในเทอมต้น และเรียนต่อเนื่อง 

(ลงทะเบยีนได้หลายคอร์ส หากคอร์สนั้นตรงกับระดับของผู้เรียนและมีที่ว่าง) 
 

 สถานท่ี ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
 
 เอกสารที่ใช ้ เอกสารที่ต้องส่ง : รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ หรือท่านสามารถถ่ายรูป ณ ที่สมัคร กรณีมา

สมัครด้วยตนเอง 
เอกสารที่ต้องแสดง : บัตรประจ าตัวประชาชน ตวัจรงิ หรือส าเนา   
(ชาวตา่งชาติใช้พาสปอร์ต ตวัจรงิ หรือส าเนา) 

และแสดงใบประกาศ หรือส าเนาใบประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้าม)ี 

 

 

สมัครเรียน สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรยีน เปิดเรียน 



-3- 

7. การสอบวดัความรู้ภาษาญี่ปุน่ 
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้  อนึ่ง ผู้ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะข้อ (1) และ (2) เท่านั้นที่จะได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวกรุณาท า
การลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันท่ี 27 – 29 กันยายน 2561 ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น กรุณาท าการ
สอบวัดระดับ และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันท่ี 4 – 6 ตุลาคม 2561 
  
● ผู้ที่ได้รับการยกเวน้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่ ( ลงทะเบียนเรียน วนัที่ 27 – 29 กนัยายน 2561 ) 

(1) ผู้ที่ไม่เคยเรยีนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน (นักเรียนชั้นเบื้องต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ)   
 

(2) ผู้ทีม่ีใบประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับท่ีระบุดา้นล่าง (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องน าตัวจรงิ หรือส าเนามา
แสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
 ระดับชั้นสูง  คือ ผู้ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2  สอบผ่านในปี 2016 - 2018 
 ระดับชั้นกลาง  คือ ผู้ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สอบผ่านในปี 2016 - 2018 
 ระดับชั้นต้น-กลาง  คือ ผู้ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 สอบผ่านในปี 2016 - 2018 
 

(3) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ปีการศึกษา 2561 
       ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับท่ีสูงกวา่ได้  
 ・ระดับชั้นเบื้องต้น → ระดับชั้นต้น 1  
 ・ระดับชั้นต้น 1 → ระดับชั้นต้น 2  
 ・ระดับชั้นต้น 2 → ระดับชั้นต้นกลาง 

 
(4) ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ 

      ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิมจะได้รับยกเวน้การสอบวัดระดบัความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือก
เรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในวันท่ี 4 – 6 ตุลาคม 2561 และสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
※ผู้จบคอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลางที่ต้องการต่อคอร์สชั้นกลาง และผู้จบคอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1 ที่
ต้องการต่อคอร์สชั้นกลาง 2 ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
 

 
● ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 4 – 6 ตุลาคม) 
 

▽ คอร์สมะรุโกะโตะ   ― นกัเรียนมีพื้นฐานระดับตน้ สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขยีน โดยสอบตามล าดับก่อนหลัง 
กรณีที่มีผู้สอบมาก กรุณารอเขา้สอบตามล าดับ (สอบข้อเขยีน 20 นาที สอบสัมภาษณ์ 10 นาทีโดยประมาณ)  

4 – 5 ตุลาคม 6 ตุลาคม 
17.00 – 19.00 น. 10.00 – 16.00 น. 

(พักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.) 
 
▽ คอร์สอื่นๆ  ― นักเรียนระดับชั้นตน้กลางขึน้ไป และนกัเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้ว 
 ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น โดยสอบประมาณ 30 นาท ี

 การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจดัสอบตามเวลาด้านล่าง นกัเรียนที่จะมาลงทะเบียน กรุณามากอ่นเวลาสอบ
ประมาณ 10 นาที ※หากเลยเวลาเร่ิมสอบ ท่านอาจต้องเลือ่นไปสอบในเวลาถัดไป 

4 – 5 ตุลาคม 6 ตุลาคม 
17.30 น. 11.00 น. 
18.30 น. 13.00 น. 

- 14.30 น. 
เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรุณารอผลยนืยันระดับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รบัการยืนยันระดับจึงท าการลงทะเบียนได้ 
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8. การลงทะเบียน 

การลงทะเบยีนเรียน จะเรียงตามล าดับกอ่นหลัง 
● ผู้ที่ได้รับการยกเวน้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่ ( ลงทะเบียนเรียน วนัที่ 27 - 29 กนัยายน 2561 ) 
● ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( ลงทะเบียนเรียน วนัที ่4 – 6 ตุลาคม 2561 ) 

 ★กรุณาตรวจสอบวา่ตนเองตอ้งลงทะเบยีนในชว่งเวลาใด ให้ถกูต้อง 

    วันท่ี 11 - 12  ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนเสริม ส าหรับคอร์สที่ผู้สมัครยังไม่เต็มจ านวน ( ลงทะเบียนกีค่อร์สกไ็ด้ ) 
 โดยลงทะเบียนดว้ยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบยีนแทนได้  

※ อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปดิคอร์สเรยีนทีม่ีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถงึครึง่ของจ านวนท่ีเปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและ
ค่าอุปกรณ์การเรยี นให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว 

 

9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

The Japan Foundation, Bangkok 
10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2261-7500-4  (Thanchanit) 15:00-20:00 
http://www.jfbkk.or.th/ 
 
หรือ https://www.facebook.com/jfkouzabkk (สามารถสอบถามทางข้อความได้) 
 

http://www.jfbkk.or.th/
https://www.facebook.com/jfkouzabkk

