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แนะแนวการศึกษาตอ่โรงเรียนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโด

ยภาษาตา่งๆ 
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เอกสารนีท้ าจากขอ้มูลที่ไดม้าจนถึงปีที่แลว้ 

กฎระเบียบและขอ้ก าหนดในการสอบเขา้ของปี2015ที่เป็นทางการจะจดัท าโดยส านักการศึกษาจงัหวดัโทจิกิและจะเผยแพร่ในกลางเดือนพฤศจิกายน 

 

タイ語版 

Português 

 ESPAÑOL 

ภาษาไทย 

Filipino 

English 

 اُردو

 

Việt 

 

汉语 



 

 

 

プログラム 

หมายก าหนดการ 
 

  

 主催者
しゅさいしゃ

あいさつ   ผูจ้ดังานกลา่วปราศรยั 

 

 高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンス   งานแนะแนวการศึกษาตอ่โรงเรียนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

    

 休憩
きゅうけい

  พกั 

     

 質疑
し つ ぎ

応答
おうとう

  ถาม-ตอบค าถาม 

 

 卒業生
そつぎょうせい

の体験談
たいけんだん

  การเลา่ประสบการณข์องผูจ้บการศึกษา    

      

 アンケート用紙
よ う し

の記入
きにゅう

  การกรอกแบบสอบถาม 

   

 閉会
へいかい

のあいさつ  กลา่วปิดงาน 

 

 



１．ระบบการศึกษาของญีปุ่่น  

อาย ุ24 ปี                      

 

อาย ุ22 ปี 

 

 

                                  

อาย ุ18 ปี 

 

 

 

 

อาย ุ15 ปี                                

 

อาย ุ12 ปี 

 

 

 

 

อาย6ุขวบ 

 

 ความแตกตา่งระหวา่งช ัน้ประถม. มธัยมตน้และ มธัยมปลาย 

ช ัน้ประถม  และช ัน้มธัยมตน้น้ันเป็นการศึกษาภาคบงัคบั   แตช่ ัน้มธัยมปลายน้ันไม่ใชภ่าคบงัคบั 

ถา้ขาดเรียนบ่อยหรือผลการเรียนไม่ดี อาจจะไม่ไดเ้ล่ือนขึน้ช ัน้ หรือจะเรียนจบไม่ได ้

 เม่ือจบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายแลว้   … 

สามารถเลือกสอบเขา้เรียนต่อในช ัน้มหาวิทยาลยั วิทยาลยัระดบัอนุปริญญา หรือโรงเรียนสายอาชพีช ัน้สูงได ้

บริษทัเอกชนส่วนใหญ่จะรบัพนักงานเฉพาะผูที้่จบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายขึน้ไป  

ดงัน้ันผูที้่จบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายจะมีหนทางไดท้ างานมากกวา่ผูที้่จบการศึกษาช ัน้มธัยมตน้  

ดงัน้ันการคิดพิจารณาการเรียนต่อช ัน้มธัยมปลาย3ปีและใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคณุวติุอาชพีต่างๆ ความเหมาะสมกบัความสามารถความถนัดของตนเองถือเป็นเรื่องส าคญั                               

การศึกษา 
ปริญญาโท 
และเอก   

【2 ～ 5 ปี】 

  

  

  

มหาวิทยาลยั  
【4 ～ 6 ปี】 

วิทยาลยั 
ระดบัอนุปริญญา 
【2 ปี】 

 
โรงเรียน 
สายอาชีพ    
ระดบัสูง 
【5 ปี】 

  

มธัยมศึกษาตอนปลาย 【ภาคเรียนเต็มวนั 

3 ปี, ภาคเรียนตามเวลาที่ก าหนด 3～4 ปี,  

ภาคเรียนทางไปรษณีย ์4 ปี~】 

โรงเรียน 
มธัยมศึกษาตอ
นปลายเฉพาะ
ดา้น  【2～3 
ปี】 

โรงเรียน 
เฉพาะดา้น 
ทุกประเภท 
【1～ 3 ปี 】 

มธัยมศึกษาตอนตน้【3 ปี】 

ชัน้ประถมศึกษา【6 ปี】 

ชัน้อนุบาล  

 สถานเลีย้งดูเดก็กอ่นวยัเรียน 

                    

 

 Pg.1 

 
การศึกษา 

ภาคบงัคบั 
 

ปี 2013 
มีอตัราการศึกษาต่อระดบัชั้นมธัยม
ศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศสูงถึง 
98.4% ! 

เรามาคิดถึงเร่ืองของอนาคตขา้ง
หนา้อยา่งจริงจงักนัเถอะ ! 

 



 

 ２．โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัโทจิหงิ 

มีทั้งโรงเรียนมธัยมปลายท่ีก่อตั้งโดยรัฐบาล และโรงเรียนของเอกชน โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐบาลจะมทีัง้ภาคเรียนเตม็วนั ภาคเรียนตามเวลาก าหนด 
และภาคการเรียนทางไปรษณีย ์  

สายวิชาของโรงเรียนมธัยมปลายโดยสว่นใหญ่จะแบง่เป็น สายสามญั สายวิชาเฉพาะด้าน และสายวิชารวม  

(1) การเรียนภาคเรียนเต็มวนั ภาคเรียนตามเวลาก าหนด  และภาคการเรียนทางไปรษณีย์   
 

โรงเรียนภาคเรียนเตม็วนั           
（มี59 โรงเรียน）  

โรงเรียนภาคเรียนตามเวลาก าหนด（มี8โรงเรียน） 
ภาคการเรียนทางไปรษณีย ์    

（มี2โรงเรียน） 

วนัท่ีเรียน 

เวลาในแต่ละวิชา 

ทุกวนั（จนัทร์~ศุกร์） 

คาบวชิาละ 45~ 50นาที    
วนัละ 6~7คาบเรียน 

ทุกวนั（ตอนค ่า）   

คาบวชิาละ 45 นาที                
วนัละ 4~6 คาบเรียน 

เร่ิมเรียนเวลา 17:30 

ทุกวนั（จนัทร์~ศุกร์） 

มี3ภาคคือ เชา้ บ่าย หรือคํ่า 
แต่ละภาคเรียน คาบวชิาละ 
45นาที วนัละ 4~6คาบเรียน 

เรียนดว้ยตวัเองแลว้ตอ้งส่งรายงานมา
ให้อาจารยต์รวจ 

ไปเรียนท่ีโรงเรียน เดือนละ2~3คร้ัง  

ระยะเวลาโดยพื้นฐานจนถึง
จบหลกัสูตร 

3 ปี 3  ปีขึน้ไป   

สายสาขาวชิา
（ดูอา้งอิงประกอบในหนา้
ต่อไป ） 

สายสามญั 

สายวชิาเฉพาะดา้น 
สายวชิา รวม  

สายสามญั  
สายวิชาเฉพาะด้าน        
「เทคนคิวศิการ」 
「พาณิชย์การ」    

สายสามญั     

สายวชิาเฉพาะดา้น 
「พาณิชยก์าร」   

สายสามญั 

อ่ืนๆ  มีอาหารโรงเรียน มีอาหารโรงเรียนเฉ
พาะนกัเรียนภาคค ่า 

 

 จุดส าคญัในการเลือกโรงเรียน และสาขาวิชา 

 
 

 
  ตอนทีจ่ะพจิารณาเลอืกสายทางของอนาคต 

 

 

 

 

（１） ส ารวจดถูึงความสามารถตวัเอง พิจรณาวา่ตนมีความสนใจอะไร เหมาะกบัความสามารถตลอดจนลกัษณะนิสยัของตนเองหรือไม่ 

（２） พิจรณาดวูา่ในอนาคต ตวัเองอยากจะท างานอะไร  และเหมาะกบังานประเภทไหน 

（３） คิดดวูา่เขา้โรงเรียนมธัยมปลายแลว้ตัง้ใจจะเรียนอะไร 

（４） เขค็ดเูก่ียวกบัรายละเอียดเนื้อหาของวิชาเรียน สาขาวิชารวมถึงลกัษณะพิเศษของโรงเรียนท่ีตนตัง้ใจจะเขา้ศึกษาตอ่ 

（５） เชค็ดวูา่มีสายทางไปในอนาคตอะไรบา้งหลงัจากจบมธัยมปลายแลว้                                                 

 

ไตรต่รองคิดดใูหดี้ดว้ยตนเอง แลว้ปรึกษากบัผูป้กครอง 

และอาจารยท่ี์โรงเรียนกอ่นท่ีจะตดัสินใจ！                                                                                            

ลองไปท่ีโรงเรยีนในวนัท่ีโรงเรียนเปิดใหค้ าอธบิายหรือเขา้รว่มงานประสบการณล์องเรีย

น1วนัในชว่งวนัหยดุฤดูรอ้น  เพ่ือจะไดข้อ้มูลส าคญัเพ่ิมเติม！ 

 Pg.2 



(2)ลกัษณะพิเศษในแตล่ะสายวิชาเรียนของโรงเรียนรฐับาลจงัหวดัโทจิหงิ 

สายสามญั 
การเรียนสว่นใหญ่จะเป็นวิชาเรียนทั่วไป ในสายสามญัสว่นมากจะแยกเป็นสายวิทย ์
และสายศิลป์ตัง้แต่มธัยมปลายปีท่ี2 เพ่ือแยกเรียนใหลึ้กซึง้ขึน้ 

 

 

สาย 

วิชา  

เฉพาะ  

ดา้น 

ดา้นพาณิชยก์าร 
สว่นใหญ่จะเป็นการเรียนเก่ียวกบัการท าบญัช ี การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรติ์ดต่อธรุกิจ 

และการเรียน ระบบการจ าหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตสูผู่บ้ริโภค 

ดา้นเทคนิควิศวการ 

เก่ียวกบัเครื่องจกัร ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม( การกอ่สรา้ง ) 

เรียนรูถึ้งการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ จะเรียนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพิสจูน ์

ทดลอง และมีภาคปฏิบติัจริง 

ดา้นเกษตร 
การบรหิารการเกษตร ชวีวทิยา เคมีในอาหาร โยธาธกิารการเกษตรการปลกูไมป้ระดบัเป็นตน้  

จะเรียนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพิสจูน ์ ทดลอง และท าภาคปฏิบติัจรงิ 

ดา้นการประมง 

และการจดัการระบ

บนิเวศวิทยาแหลง่

น า้ 

เรียนรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการเพาะเลีย้งปลา และสตัวน์ า้อ่ืนๆ การแปรรปูผลผลิตจากสตัวน์ า้     

ระบบการจ าหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตสูผู่บ้ริโภค 

ในจงัหวดัโทจหิงินีจ้ะเรียนไดท่ี้โรงเรียนมธัยมปลายบะโตแห่งเดียวเท่าน้ัน 

ดา้นการเรือน 

การออกแบบเสือ้ผา้และเครื่องประดบั การวางแผนการด าเนินชวีติ วฒันธรรมในดา้นอาหาร 

คุณคา่ทางโภชนาการ วฒันธรรมในการด าเนินชวีติ                                                     

จะเรียนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพิสจูนแ์ละทดลองภาคปฏิบติั 

ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ เรียนรูถึ้งเทคนิคการปรนิบติัดูแลผูส้งูอาย ุ และผูป่้วยในระบบสงัคมสงเคราะห ์

ดา้นวิทยแ์ละ คณิต 
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ  ท่ีจงัหวดัโทจิกิเรียนไดท่ี้ 

ฃโอยา่มะแห่งเดียวเท่าน้ัน 

ดา้นพละศึกษา 
เรียนความรูด้า้นการกีฬาโดยเฉพาะ   พรอ้มกบัเรียนภาคปฎิบติัจริงทางกีฬาเฉพาะดา้น 

จงัหวดัโทจิกินีเ้รียนไดท่ี้โรงเรียนมธัยมปลายโอยา่มะมินามิแห่งเดียวเท่าน้ัน 

สายวิชารวม 
เรียนดว้ยระบบหน่วยกิตมีวิชาเปิดสอนถึง 110 วิชา ซึง่สามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีสนใจและ 

ชอบได ้

 สว่นมากในสาขาสายวิชาเฉพาะดา้นนี ้
จะเรียนโดยตัง้เป้าหมายใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคณุวฒิุอาชพีในดา้นตา่งๆ 
ตามสายการเรียนของแตล่ะดา้น   

 ส าหรบัสาขาวิชาของโรงเรียนเอกชน สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแผ่นพบัของแตล่ะโรงเรียน 

 นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนเอกชนท่ีมีภาคเรียนทางไปรษณีย ์

และภาคเรียนตามเวลาท่ีก าหนดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

โปรดดูหนา้ตอ่ไปดว้ย ! 
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 (3)วิชาการสอนและเรียนในสายสามญั-สายสาขาวิชาเฉพาะดา้น-สายวิชารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาญี่ปุ่น 

ภมิูศาสตร ์
/ประวติัศาสตร ์

สงัคม 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

อนามยัและพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การเรือน 

การสื่อสารคอมพิวเตอร ์

 

สายสามัญ 

า

ย

ส

า

มั

ญ 

 

พาณิชยการ 

การอุตสหกรรม 

การเกษตร 

การประมง 

การเรือน 

สงัคมสงเคราะห ์

วิทย ์คณิต 

ภาษาต่างประเทศ   
( ภาษาองักฤษ ) 

พลศึกษา ( กีฬา ) 
 

วิจยัหวัขอ้เฉพาะ(ศึ

กษาวิจยัในหวัขอ้ท่ี 

ตวัเองมีความสนใจ

) 

 

ภาษาญี่ปุ่น 
ภมิูศาสตร ์

/ประวติัศาสตร ์
สงัคม 
คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
อนามยัและ        

พละศึกษา 
ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การเรือน 

การสื่อสารคอมพิวเต

อร ์

 

 

【ตวัอย่างของวิชาเลือก】 

  

[สาขารวมวิทยแ์ละศิลป์] 
เรียนคณิตศาสตรป์ระยุกต ์
  

ภาษาองักฤษภาคปฎิบติั เป็นตนั 
 

[สาขารวมวิทย ์ และ คณิต ] 
วิทยาศาสตรท์ดลอง      
ชวีศาสตรป์ระยกุตเ์ป็นตน้ 

 

[สาขารวมวฒันธรรม 
อารยธรรม และ นานาชาติ] 
การอ่านวรรณคดี 
การศึกษาเขา้ใจในวฒันธรรม 
อื่นๆ 

 

[สาขารวมสิ่งแวดลอ้มและ 
การด าเนินชวิีต] 
วฒันธรรมเสือ้ผา้และเครือ่ง 
ประดบั 

การปรนิบติัดูแลผูสู้งอายุหรือ
ผูป่้วยท่ีบา้นและสงัคม 
สงเคราะห ์  เป็นตน้ 

[สาขารวมวฒันธรรมการ 

สื่อสาร] 

การขบัร ้อ่งดนตรี 

การจดัโปรแกรม คอมพิวเตอร ์        

เป็นตน้ 
   

 

 

 

 

สงัคมอุตสาหกรรมกบัมนุษย ์

 

【ตวัอย่างของวิชาเรียน】 

ภาพรวมของภาษาญี่ปุ่น 

สงัคมในยคุปัจจบุนั 

คณิตศาสตร ์ 1 
พลศึกษา 

ภาษาองักฤษ 1 เป็นตน้ 

เลือกเรียนท่ีโรงเรียนท่ีมีการ 
สอนวิชาเฉพาะดา้นท่ีตนสนใจ 

สายสาขาวชิาเฉพาะด้าน สายวชิารวม 
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หมวดหมู่วิชาใน สายสาข

าเฉ
พ
าะดา้น

 

             วิชาบงัคบั      วิช
ากึ่งบงัคบั(โดยหลกัแลว้ควรเลือกเรียน)                    วิชาเลือก

 
 
  

 



３．คา่ใชจ้า่ยในการเรียน 

（１）คา่ใชจ้า่ยในการเขา้เรียน                        

โรงเรียนมธัยมปลายของรฐับาลกบัเอกชนนัน้คา่ใชจ้า่ยแตกตา่งกนั 

 โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ โรงเรียนมธัยมปลายของเอกชน 

หลกัสตูร ภาคเรียนเต็มวนั ภาคเรียนตามเวลาก าหนด

（เป็นระบบหน่วยกิต） 

ภาคเรียนทางไปรษณีย ์        

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

เรียนเต็มวนั（ยกตวัอยา่ง） 

ค่าสอบเขา้ 2,200เยน 950เยน ไม่มี 12,000เยน～20,000เยน 

เงินค่าเขา้เรียน 5,650เยน 2,100เยน 500เยน 100,000เยน～200,000เยน 

ชดุนักเรียน・

ชดุพละเป็นตน้ 

40,000เยน～  

60,000เยน 

15,000～ ไม่มี 70,000เยน～

150,000เยน 

ค่าบ ารงุสถานท่ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 100,000เยน～ 

รวบยอดโดยประ

มาณ 

50,000เยน～ 18,000เยน～ 500เยน 300,000เยน～ 

โรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนน้ันค่าใชจ้า่ยของแต่ละโรงเรียนน้ันแตกต่างกนั 
ขอใหดู้รายละเอียดจากแผ่นพบัของแต่ละโรงเรียนน้ันใหดี้ โดยเฉพาะเรื่องค่าชดุนักเรียนของโรงเรยีนรฐับาล 
และโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนน้ันราคาแตกต่างกนัมาก 

✌ 

（２）คา่ใชจ้า่ยในระยะเวลา๑ปีหลงัจากเขา้เรยีน 

 โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ มธัยมปลายของเอกชน 

ภาคเรียนเ

ต็มวนั 

ภาคเรียนตามเวลาก า

หนด              

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

ภาคเรียนทางไปรษณีย ์

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

ภาคเรียนเต็มวนั             

(ยกตวัอยา่ง) 

ค่าเลา่เรียน 0   เยน  โรงเรียนมธัยมปลายของราชการไม่ตอ้งเสียค่าเทอม 300,000เยน～※2 

ค่าหนังสือเรียน  

อปุกรณก์ารสอน 

10,000~70,000เยน(แตกต่างกนัไปตามโรงเรียนและสาขาท่ีเลือกเรียน) 

ค่าใชจ้า่ยจิปาถะ※

1 

130,000เยน～ 30,000เยน～ ประมาณ10,000เยน 250,000เยน～ 

ค่าอาหาร ไม่มี ขึน้อยูก่บัแต่ละโรงเรียน ไม่มี ไม่มี 

※1 ค่าใชจ้า่ยจิปาถะ หมายถึง ค่าสมาชกิสมาคมผูป้กครองและอาจารย ์ ค่าสมาชกิสมาคมนักเรียน เป็นตน้ ค่าใชจ้า่ยจปิาถะนี ้

จะเรียกเก็บรายการอะไรบา้งจะขึน้อยูก่บัโรงเรียน นอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้า่ยอยา่งคา่ทศันศึกษาซึง่มกัจะเรียกเก็บสะสมตัง้แต่ปีแรก 

 ※2  เก่ียวกบัค่าเรียนของโรงเรยีนเอกชน ตัง้แต่เดือนเมษายน ปี2010 เป็นตน้มา จะไดร้บัเงินชว่ยการศึกษา 

จากระบบเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในช ัน้มธัยมปลาย เดือนละ 9,900 เยน (รวมปีละ 118,800 เยน)  

นอกจากนีบ้างกรณีอาจจะไดร้บัจ านวนเพ่ิมขึน้โดยขึน้อยูก่บัรายไดข้องผูป้กครอง 

 

ถา้มีรุ่นพี่ท่ีรู้จกัอยูโ่รงเรียนมธัยมปลายท่ีตนอยากเขา้ ลองขอชุดนกัเรียนจากรุ่นพี่ท่ีเรียนจะจบดู 
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（３）คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

＊ คา่กิจกรรมนอกเวลา(หลงัเลกิเรียน)                                                                                                  
ในกรณีเขา้รว่มกิจกรรมนอกเวลา  ก็จะมีค่าชดุฟอรม์ ค่าสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมเป็นตน้ 

＊ คา่เดินทางมาเรียน    

 

（４）ในกรณีท่ีมีปัญหาดา้นคา่ใชจ้า่ยในการเรียน 

＊การใชร้ะบบเงินทนุการศึกษา 

นักเรียนท่ีมีความเพียรพยายามอยากจะเรียนต่อแต่มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ก็มีระบบการกูย้มืเงินทุนให ้

เงินทุนการศึกษามีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั เชน่เงินทุนของรฐับาล รฐับาลทอ้งถ่ินและของเอกชน มีทัง้ทุนท่ีไม่ตอ้งใชคื้น 

และทุนท่ีตอ้งใชคื้นหลงัจากท างานไดแ้ลว้ จะใชทุ้นไหนก็แลว้แต ่

ก็ขึน้อยูท่ี่ผลการเรยีนของนักเรียนและเศรษฐกิจรายไดข้องทางครอบครวัดว้ย 

นอกจากนีย้งัตอ้งเตรียมเอกสารอีกหลายอยา่งท่ีจะใชป้ระกอบในการย่ืนค ารอ้งระบบขอยืมเงินทุน 

ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะใชร้ะบบทุนการศึกษาควรปรึกษาอาจารยท่ี์โรงเรียนมธัยมตน้ท่ีเรียนอยูห่รือบอกอาจารยท่ี์โรงเรียนมธัยม

ปลายท่ีจะเขา้เรียน 

４．การสอบเขา้  

จะเขา้โรงเรียนมธัยมปลายน้ัน จะตอ้งสอบเขา้ การสอบเขา้น้ัน เรยีกวา่  "นิวงะคุชะเฃม็บจัจ"ึ หรอื "นิวช"ิ  
ในการสอบเขา้ จะมีระเบียบการขอ้บงัคบัของการสอบเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีบา้นอยูไ่กลจะเดินทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ  เชน่กรณีท่ีเดินทางดว้ยรถไฟจะตอ้งซือ้ตั๋วไปกลบัรถไฟเป็นตน้ 

 

 

 Pg.6 



（１）ประเภทของการสอบเขา้โรงเรียนรฐับาล 
 

ถา้หากประสงคจ์ะสอบเขา้โรงเรียนมธัยมของจงัหวดัดว้ยการสอบเขา้พิเศษส าหรบันักเรียนท่ีกลบัมาประเทศหลงัจากติดดามผูป้กค

รองไปอยูต่่างประเทศ และนักเรียนชาวตา่งชาติ  ขอใหป้รึกษากบัอาจารยป์ระจ าช ัน้ใหดี้ 

โรงเรียนมธัยมปลายของรฐับาล และโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนจะแตกต่างกนัมากในดา้นการสอบเขา้ 

 

 คุณสมบติัของผูส้อบ เนือ้หาในการสอบ 

การสอบคดัเลือกทั่วไป 

(อิปปังเซม็บทัสึ) 

จบการศึกษาจากโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอ

นตน้ท่ีญ่ีปุ่นแลว้(หรือก าลงัจะจบ) 

ในกรณีต่างประเทศตอ้งเรียนตามหลกัสตู

รการศึกษาโรงเรียนมาแลว้ไม่ 

   นอ้ยกวา่ 9 ปี 

1.สอบขอ้เขยีน(5วิชา) 

2.สอบโดยดจูากเอกสาร(เชน่ผลการเรียน,กิจกร
รมชมรมฯลฯ) 

 นอกจากนีอ้าจมีการสอบสมัภาษณอี์กดว้ย 

 

การสอบคดัเลือกโดยพิจรณาจากคุณสมบติัเด่

นและความสามารถพิเศษ 

(โทะคโุชะกเุซม็บทัสึ) 

จบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน

ตน้ที่ญ่ีปุ่นแลว้(หรือก าลงัจะจบ) 

ในกรณีต่างประเทศตอ้งเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาโรงเรียนไม่นอ้ยกว่า 9 ปีและ  

มีคุณสมบติัตรงตามที่โรงเรียนรอ้งขอ 

1.สอบโดยดจูากเอกสาร                
2.เอกสารชีแ้จงแรงจงูในการสมคัรเรียน             
3.สอบสมัภาษณ ์                                      
4.สอบเรียงความหรือสอบตอบค าถามแบบบรรย
ายหรือทางโรงเรียนจดัสอบเฉพาะของตนเอง 

การสอบคดัเลือกพิเศษ
ส าหรบันักเรียนท่ีกลบัม
าประเทศหลงัจากติดตา
มผูป้กครองไป-อยูต่า่งป
ระเทศ หรือนักเรียนชาว 
ต่างชาติ 

การสอบ  
คดัเลือกพิเศษA 
(โทะคุบทัสึเซม็บทั
สึA) 

หลงัเขา้ประเทศมาแลว้ 3 ปี โดยทั่วไปจะเป็นการสอบสมัภาษณ ์
การตรวจสอบดูจากเอกสารเป็นตน้ 
แต่อาจมีสอบขอ้เขยีนและสอบเรียงความดว้ย 

การ สอบความ 
สามารถ 
โดยการสอบคดัเลื
อกพิเศษ 
B(โทะคุบทัสึเซม็บั
ทสึB) 

หลงัเขา้ประเทศมาแลว้ 3 ปี นอกจากสอบขอ้เขยีนและะสอบโดยดูจากเอกสา
รแลว้ยงัจะมีการสอบสมัภาษณแ์ละใหเ้ขยีนเรียง
ความดว้ย  การสอบขอ้เขยีนจะเนน้สอบเพียง 
3 วิชา (หลกัภาษาญ่ีปุ่น  คณิตศาสตร ์  
ภาษาองักฤษ ) 

โรงเรียนมธัยมปลาย 

ของรฐับาล  

โรงเรียนท่ีเรียนเต็มวนั จะเลือกสอบได ้ 1 โรงเรียนเท่าน้ัน  (ทุกโรงเรียนจะสอบในวนัเดียวกนั 

แต่ถา้เป็นโรงเรยีนภาคเรียนตามเวลาก าหนด หรือการเรียนทางไปรษณีย ์ น้ัน วนัสอบจะไม่เหมือนกนั 

สามารถเลือกสอบหลายโรงเรียนได)้  ถา้สอบไดแ้ลว้  หากไม่มีเหตผุลพิเศษอ่ืน  ก็สามารถเขา้เรียนได ้  

โรงเรียนมธัยมปลายของ

เอกชน 

 

เลือกสมคัรสอบไดห้ลายโรงเรียน（เพราะวนัท่ีจะสอบเขา้แตกต่างกนั ） 

การสมคัรสอบ 

เพียงโรงเรียน 

เดียว 

เป็นวิธสีอบชนิดสญัญาวา่ถา้สอบไดแ้ลว้จะเขา้เรียนท่ีโรงเรียนน้ัน                        

หลงัจากสอบไดแ้ลว้ จะไปสมคัรเขา้โรงเรียนของรฐับาลไม่ได ้  

การสมคัรสอบ 

มากกวา่2 

โรงเรียน 

เป็นวิธสีอบชนิดไม่มีสญัญาวา่ถา้สอบไดแ้ลว้จะเขา้เรียนท่ีน้ัน 
จะไปสมคัรสอบเขา้โรงเรียนของรฐับาลดว้ยได ้  

＊ในกรณีท่ีนักเรยีน มีผลการเรียนดี หรือผลการเลน่กีฬาเกง่เป็นเลิศ   
อาจไดร้บัพิจรณาเป็นนักเรยีนสอบคดัเลือกพิเศษเฉพาะ  
กรณีนีโ้ดยทั่วไปจะเป็นการสมคัรสอบเพียงโรงเรียนเดียว  
(ถา้สอบไดแ้ลว้จะไดก้ารยกเวน้คา่เลา่เรียนทัง้หมด หรือเพียงสว่นหน่ึง)  
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(2)ตารางหมายก าหนดการจนกวา่จะถึงการสอบเขา้โรงเรียน 
 หมายก าหนดการ 
เดือนพฤษจิก

ายน 

พบปะพูดคุยระหวา่งอาจารย ์ ผูป้กครอง และนักเรียน ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนท่ีอยากจะเขา้เรียน 

เดือนธนัวาคม                    

 

  

เดือนมกราคม                                  

                                         

เดือนกมุภาพั

นธ ์

 

   

 

เดือนมีนาคม  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ปรึกษากบัอาจารยท่ี์โรงเรียนและ คุณพอ่ คุณแม่ ใหดี้ก่อน ค่อยตดัสินใจเลือก 
โรงเรียนท่ีอยากจะเขา้ไปเรียน 

หลงัจากสอบไดแ้ลว้  …  

โรงเรียนมธัยมปลายจะแตกต่างกบัโรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมตน้ซงึเป็นภาคบงัคบัคือ 

โรงเรียนประถม  โรงเรียนมธัยมตน้ ลาออกจากโรงเรยีนแลว้ ก็ยงักลบัเขา้ไปเรียนต่อได ้  

แต่โรงเรียนมธัยมปลายน้ันถา้ลาออกแลว้ จะกลบัเขา้มาเรียนต่อไม่ได ้ ฉะน้ันอยา่ลาออกโดยงา่ยดาย 

มีปัญหาอะไรควรปรึกษากบัอาจารยป์ระจ าช ัน้ท่ีเรียนอยูใ่นปัจจบุนั 

หรือปรึกษากบัอาจารยท่ี์เคยสอนในช ัน้มธัยมตน้ กอ่นท่ีจะตดัสินใจ 

 

 Pg.8 

 
ชว่งเวลาท่ีจะตอ้งสง่ใบสมคัรสอบของโรงเรียนมธัยมปล
ายเอกชนประเภทการสอบของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชือ่คุ
ณสมบติัดีเด่นจากอาจารยใ์หญ(่ซยุเซน็นิวช)ิ 

 
ชว่งวนัสอบของโรงเรียน-เอกชนประเภทคดัเลือก
ทัว่ไป และประกาศรายชือ่ผูส้อบได ้
(บางโรงเรียนอาจมีรบัสมคัรสอบรอบ2) 

 

 ชว่งวนัสอบเขา้ของโรงเรียนรฐับาลภาคเรียนเต็มวนัประเภทพิจรณาจากคณุ
สมบตัิเดน่และความสามารถพิเศษ (วนัท่ี5-6) ประกาศผลผูส้อบไดว้นัท่ี12 

 
ชว่งย่ืนใบสมคัรสอบประเภทคดัเลือกทัว่ไปของโรงเรียนรฐับาลภาคเรียนเต็มวนั (จากวนัท่ี 18 ถึงวนัท่ี 19 
เวลาเท่ียง) (อิปปังเซม็บทัซ)ึ                          
ชว่งย่ืนใบสมคัรขอเขา้สอบคดัเลือกพิเศษของโรงเรียนรฐับาลภาคเรียนตามเวลาท่ีก าหนด (จากวนัท่ี 
23ถึงวนัท่ี 24 เวลาเท่ียง) (โทะคเุบทสึเซม็บทัสึ) 

วนัสอบประเภทคดัเลือกทัว่ไปภาคเรียนเต็มวนัและคดัเลือกพิเศษของโรงเรียนรฐับาล (วนัท่ี 5) 

(อิปปังเซม็บทัซแึละโทะคเุบทสึเซม็บทัสึ) 

วนัประกาศผลสอบของการสอบคดัเลือกทัว่ไปภาคเรียนเต็มวนัและคดัเลือกพิเศษของโรงเรียนรฐับาล (วนัท่ี 11) 

ชว่งย่ืนใบสมคัรสอบเขา้โรงเรียนรฐับาลประเภทสอบคดัเลือกทัว่ไปภาคเรียนตามเวลาก าหนด(วั

นท่ี 11 ถึงวนัท่ี 13 เวลาเท่ียง) วนัสอบวดัความรูค้วามสามารถ (วนัท่ี 17) 

และวนัประกาศผล(วนัท่ี 20) (อิปปังเซม็บทัซ)ึ                          

ชว่งย่ืนใบสมคัรเขา้สอบเขา้ของโ
รงเรียนมธัยมปลายเอกชนประเภ
ทสอบคดัเลือกทั่วไป 

ชว่งวนัสอบของโรงเรียนเอกชน ประเภทเสนอชือ่ 
และประกาศรายชือ่ของผูท่ี้สอบได(้ซยุเซน็นิวช)ิ 

 
ก าหนดวนัส่งใบสมคัรสอบของโรงเรียนรฐับาลภาคเรียนเต็มวนัปร
ะเภทพิจารณาจากคณุสมบติัเดน่และความสามารถพิเศษ(วนัที่ 
29-30 ถึงบ่าย 3) (โทะคโุชคุเซมบทัสึ) 


