
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนะแนวการศกึษาตอ่โรงเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

โดยภาษาตา่งๆ 
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โครงการแฮนด ์มหาวทิยาลยัอุซโึนะมยิะ 

 

เอกสารนีจ้ดัท าขึน้ตามขอ้มูลทีไ่ดม้าจนถงึปีทีแ่ลว้ 

กฎระเบยีบและขอ้ก าหนดในการสอบเขา้ของปีการศกึษา 2020  (เรวะปีที ่2 )ทีเ่ป็นทางการจดัท าโดยส านักการศกึษาจงัหวดัโทจหิง ิ
จะประกาศเผยแพรภ่ายในเดอืนกนัยายน (หมายก าหนดการของการสอบเขา้และอืน่ๆไดก้ าหนดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้) 

タイ語版 

Português 

 ESPAÑOL 

ภาษาไทย 

Filipino 

English 

 اُردو

Việt 

汉语 



 

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   งานแนะแนวการศกึษาตอ่โรงเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    

 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

  การเลา่ประสบการณข์องผูจ้บการศกึษา    

      

 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．ระบบการศกึษาของญีปุ่่น  

อาย ุ24 ปี                      

 

อาย ุ22 ปี 

 

 

                                  

อาย ุ18 ปี 

 

 

 

 

อาย ุ15 ปี                                

 

อาย ุ12 ปี 

 

 

 

อาย6ุขวบ 

 

☺ ความแตกตา่งระหวา่งช ัน้ประถม. มธัยมตน้และ มธัยมปลาย 

ช ัน้ประถมและช ัน้มธัยมตน้น้ันเป็นการศกึษาภาคบงัคบั  แตช่ ัน้มธัยมปลายน้ันไม่ใชภ่าคบงัคบั  

ดงัน้ันถา้จะเขา้เรยีนช ัน้มธัยมปลายจะตอ้งมกีารสอบเขา้ ในระดบัช ัน้มธัยมปลายถา้ขาดเรยีนบ่อยหรอืผลการเรยีนไม่ด ี

อาจจะไม่ไดเ้ลือ่นขึน้หรอืจะเรยีนจบไม่ได ้
☺ เมือ่จบการศกึษาช ัน้มธัยมปลายแลว้   … 

สามารถเลอืกสอบเขา้เรยีนต่อในช ัน้มหาวทิยาลยั วทิยาลยัระดบัอนุปรญิญา หรอืโรงเรยีนสายอาชพีช ัน้สูงได ้ 

บรษิทัเอกชนส่วนใหญ่จะรบัพนักงานเฉพาะผูท้ีจ่บการศกึษาช ัน้มธัยมปลายขึน้ไป  

ดงัน้ันผูท้ีจ่บการศกึษาช ัน้มธัยมปลายจะมหีนทางไดท้ างานมากกวา่ผูท้ีจ่บการศกึษาช ัน้มธัยมตน้  

ดงัน้ันการคดิพจิารณาการเรยีนต่อช ัน้มธัยมปลาย3ปีและใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคณุวตุอิาชพีต่างๆ 

ความเหมาะสมกบัความสามารถความถนัดของตนเองถอืเป็นเร ือ่งส าคญั                               

การศกึษา 
ปรญิญาโท 
และเอก   

【2 ～ 5 
ปี】 

  

  

  

มหาวทิยาลยั  
【4 ～ 6 ปี】 

วทิยาลยั 
ระดบัอนุปรญิญา 
【2 ปี】 

 

โรงเรยีนสา

ยอาชพี 
 

 
โรงเรยีน 
สายอาชพี    
ระดบัสูง 
【5 ปี】 

  

มธัยมศกึษาตอนปลาย 【ภาคเรยีนเต็มวนั 3 ปี, 

ภาคเรยีนตามเวลาทีก่ าหนด 3～4 ปี,  

ภาคเรยีนทางไปรษณีย ์4 ปี~】 

โรงเรยีน 
มธัยมศกึษาต
อนปลายเฉพ
าะดา้น【2～3 
ปี】 

โรงเรยีน 
เฉพาะด ้
าน 
ทุกประเภ
ท 
【1～3 
ปี 】 

มธัยมศกึษาตอนตน้【3 ปี】 

ชัน้ประถมศกึษา【6 ปี】 

ชัน้อนุบาล  

 สถานเลีย้งดูเดก็กอ่นวยัเรยีน 

                    

 

 Pg.1 

 
การศกึษา 

ภาคบงัคบั 

 

ปี2018 
มีอตัราการศึกษาต่อระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศสูงถึง 
99.0% ! 

เรามาคิดถึงเร่ืองของอนาคตขา้ง 
หนา้อยา่งจริงจงักนัเถอะ ! 

 



 

 ２．โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัโทจหิง ิ

มีทั้งโรงเรียนมธัยมปลายท่ีก่อตั้งโดยรัฐบาล และโรงเรียนของเอกชน โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐบาลจะมทีัง้ภาคเรียนเตม็วนั ภาคเรียนตามเวลาก าหนด 
และภาคการเรียนทางไปรษณีย์  

สายวิชาของโรงเรียนมธัยมปลายโดยสว่นใหญ่จะแบง่เป็น สายสามญั สายวิชาเฉพาะด้าน และสายวิชารวม  

(1) การเรียนภาคเรียนเต็มวนั ภาคเรียนตามเวลาก าหนด  และภาคการเรียนทางไปรษณีย์   
 

โรงเรียนภาคเรียนเตม็วนั           
（มี59 โรงเรียน）  

โรงเรียนภาคเรียนตามเวลาก าหนด（มี8โรงเรียน） 
ภาคการเรียนทางไปรษณีย ์    

（มี2โรงเรียน） 

วนัทีเ่รยีน 

เวลาในแต่ละวชิา 

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 าคญัในการเลอืกโรงเรยีน และสาขาวชิา 

 
 

 
☺  ตอนทีจ่ะพจิารณาเลือกสายทางของอนาคต 

 

 

 

 

（１） ส ารวจดถูงึความสามารถตวัเอง พจิารณาวา่ตนมคีวามสนใจอะไร เหมาะกบัความสามารถตลอดจนลกัษณะนิสยัของตนเองหรอืไม่ 

（２） พจิารณาดวูา่ในอนาคต ตวัเองอยากจะท างานอะไร  และเหมาะกบังานประเภทไหน 

（３） คดิดวูา่เขา้โรงเรยีนมธัยมปลายแลว้ตัง้ใจจะเรยีนอะไร 

（４） เชค็ดเูกีย่วกบัรายละเอยีดเนือ้หาของวชิาเรยีน สาขาวชิารวมถงึลกัษณะพเิศษของโรงเรยีนทีต่นตัง้ใจจะเขา้ศกึษาต่อ 

（５） เชค็ดวูา่มสีายทางไปในอนาคตอะไรบา้งหลงัจากจบมธัยมปลายแลว้                                                 

 

ไตรต่รองคดิดใูหด้ดีว้ยตนเอง แลว้ปรกึษากบัผูป้กครอง 

และอาจารยท์ีโ่รงเรยีนกอ่นทีจ่ะตดัสนิใจ！                                                                                            

ลองไปทีโ่รงเรยีนในวนัทีโ่รงเรยีนเปิดใหค้ าอธบิายหรอืเขา้รว่มงานประสบการณล์องเร ี

ยน1วนัในชว่งวนัหยดุฤดรูอ้น  เพือ่จะไดข้อ้มูลส าคญัเพิม่เตมิ！ 

 Pg.2 



(2)ลกัษณะพเิศษในแตล่ะสายวชิาเรยีนของโรงเรยีนรฐับาลจงัหวดัโทจหิง ิ

สายสามญั 
การเรยีนสว่นใหญ่จะเป็นวชิาเรยีนทั่วไป ในสายสามญัสว่นมากจะแยกเป็นสายวทิย ์
และสายศลิป์ตัง้แต่มธัยมปลายปีที2่ เพือ่แยกเรยีนใหล้กึซ ึง้ขึน้ 

 

 

สาย 

วชิา  

เฉพาะ  

ดา้น 

ดา้นพาณิชยก์าร 
สว่นใหญ่จะเป็นการเรยีนเกีย่วกบัการท าบญัช ีการใชเ้คร ือ่งคอมพวิเตอรต์ดิต่อธรุกจิ 

และการเรยีน ระบบการจ าหน่ายสนิคา้จากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภค 

ดา้นเทคนิควศิวการ 

เกีย่วกบัเคร ือ่งจกัร ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม( การกอ่สรา้ง ) 

เรยีนรูถ้งึการจดัท าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะเรยีนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพสิจูน ์

ทดลอง และมภีาคปฏบิตัจิรงิ 

ดา้นเกษตร 
การบรหิารการเกษตร ชวีวทิยา เคมใีนอาหาร โยธาธกิารการเกษตรการปลกูไมป้ระดบัเป็นตน้  

จะเรยีนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพสิจูน ์ทดลอง และท าภาคปฏบิตัจิรงิ 

ดา้นการประมง 

และการจดัการระบ

บนิเวศวทิยาแหลง่

น า้ 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการเพาะเลีย้งปลา และสตัวน์ า้อืน่ๆ การแปรรปูผลผลติจากสตัวน์ า้     

ระบบการจ าหน่ายสนิคา้จากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภค 

ในจงัหวดัโทจหิงนีิจ้ะเรยีนไดท้ีโ่รงเรยีนมธัยมปลายบะโตแห่งเดยีวเท่าน้ัน 

ดา้นการเรอืน 

การออกแบบเสือ้ผา้และเคร ือ่งประดบั การวางแผนการด าเนินชวีติ วฒันธรรมในดา้นอาหาร 

คุณคา่ทางโภชนาการ วฒันธรรมในการด าเนินชวีติ                                                     

จะเรยีนเทคนิคเฉพาะดา้นเหลา่นีโ้ดยการพสิจูนแ์ละทดลองภาคปฏบิตั ิ

ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ เรยีนรูถ้งึเทคนิคการปรนิบตัดิูแลผูส้งูอาย ุและผูป่้วยในระบบสงัคมสงเคราะห ์

ดา้นวทิยแ์ละ คณิต 
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ  ทีจ่งัหวดัโทจกิเิรยีนไดท้ี ่

โอยา่มะแห่งเดยีวเทา่น้ัน 

ดา้นพละศกึษา 
เรยีนความรูด้า้นการกฬีาโดยเฉพาะ   พรอ้มกบัเรยีนภาคปฎบิตัจิรงิทางกฬีาเฉพาะดา้น 

จงัหวดัโทจกินีิเ้รยีนไดท้ีโ่รงเรยีนมธัยมปลายโอยา่มะมนิามแิห่งเดยีวเท่าน้ัน 

สายวชิารวม 
เรยีนดว้ยระบบหน่วยกติมวีชิาเปิดสอนถงึ 110 วชิา ซ ึง่สามารถเลอืกเรยีนในวชิาทีส่นใจและ 

ชอบได ้

☺ สว่นมากในสาขาสายวชิาเฉพาะดา้นนี ้
จะเรยีนโดยตัง้เป้าหมายใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคณุวฒุอิาชพีในดา้นตา่งๆ ตามสายการเรยีนของแตล่ะดา้น   

☺ ส าหรบัสาขาวชิาและเนือ้หาของโรงเรยีนเอกชน สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแผ่นพบัของแตล่ะโรงเรยีน 

☺ นอกจากนีย้งัมโีรงเรยีนเอกชนทีม่ภีาคเรยีนทางไปรษณีย ์และภาคเรยีนตามเวลาทีก่ าหนดอกีดว้ย 

☺ การเรยีนการสอนในโรงเรยีนมธัยมปลายจะใชภ้าษาญีปุ่่ นทัง้หมด แทบไม่มกีารใชภ้าษาอืน่ๆ 

☺ ในระหวา่งปี  2018 ถงึปี  2022 โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายของรฐัในจงัหวดัโทจหิง ิ

จะมกีารปฏริปูปรบัรวมหรอืปิดโรงเรยีนบางแห่ง และอาจมกีารเปลีย่นแปลงสาขาวชิาดว้ย 

ดงัน้ันขอใหส้อบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตพืน้ทีอ่าศยัของตน 

รวมทัง้ขอ้มูลใหม่ลา่สดุ จากอาจารยข์องโรงเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยูด่ว้ย 

  

 

โปรดดูหนา้ตอ่ไปดว้ย ! 

 
Pg.3 



 

 

 (3)วชิาการสอนและเรยีนในสายสามญั-สายสาขาวชิาเฉพาะดา้น-สายวชิารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาญีปุ่่น 

ภมูศิาสตร ์
/ประวตัศิาสตร ์

สงัคม 

คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์

อนามยัและพลศกึษา 

ศลิปะ 

ภาษาองักฤษ 

การเรอืน 

การสือ่สารคอมพวิเตอร ์

 

สายสามัญ 

 

พาณิชยการ 

การอุตสาหกรรม 

การเกษตร 

การประมง 

การเรอืน 

สงัคมสงเคราะห ์

วทิย ์คณิต 

พลศกึษา ( กฬีา ) 
 

 

 
วจิยัหวัขอ้เฉพาะ(

ศกึษาวจิยัในหวัขอ้

ที ่

ตวัเองมคีวามสนใจ

) 

 

ภาษาญีปุ่่น 
ภมูศิาสตร ์

/ประวตัศิาสตร ์
สงัคม 
คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์
อนามยัและ        

พละศกึษา 
ศลิปะ 

ภาษาองักฤษ 

การเรอืน 

การสือ่สารคอมพวิเต

อร ์

 

 

【ตวัอย่างของวชิาเลอืก】 

  

[สาขารวมวทิยแ์ละศลิป์] 
เรยีนคณิตศาสตรป์ระยุกต ์
  

ภาษาองักฤษภาคปฎบิตั ิ
เป็นตนั 

 

[สาขารวมวทิย ์และ คณิต ] 
วทิยาศาสตรท์ดลอง      
ชวีศาสตรป์ระยุกตเ์ป็นตน้ 

 

[สาขารวมวฒันธรรม 
อารยธรรม และ นานาชาต]ิ 
การอ่านวรรณคด ี
การศกึษาเขา้ใจในวฒันธรรม 
อืน่ๆ 

 

[สาขารวมสิง่แวดลอ้มและ 
การด าเนินชวีติ] 
วฒันธรรมเสือ้ผา้และเคร ือ่ง 
ประดบั 

การปรนิบตัดิูแลผูสู้งอายุหรอื
ผูป่้วยทีบ่า้นและสงัคม 
สงเคราะห ์ เป็นตน้ 

[สาขารวมวฒันธรรมการ 

สือ่สาร] 

การขบัรอ้งดนตร ี

การจดัโปรแกรม คอมพวิเตอร ์        

เป็นตน้ 
   

 

 

 

สงัคมอตุสาหกรรมกบัมนุษย ์

 

【ตวัอย่างของวชิาเรยีน】 

ภาพรวมของภาษาญีปุ่่น 

สงัคมในยุคปัจจบุนั 

คณิตศาสตร ์1 
พลศกึษา 

ภาษาองักฤษ 1 เป็นตน้ 

เลอืกเรยีนทีโ่รงเรยีนทีม่กีาร 
สอนวชิาเฉพาะดา้นทีต่นสนใจ 

สายสาขาวชิาเฉพาะด้าน สายวชิารวม 
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３．คา่ใชจ้า่ยในการเรยีน 

（１）คา่ใชจ้า่ยในการเขา้เรยีน                        

โรงเรยีนมธัยมปลายของรฐับาลกบัเอกชนนัน้คา่ใชจ้า่ยแตกตา่งกนั 

 โรงเรยีนมธัยมปลายของราชการ โรงเรยีนมธัยมปลายของเอกชน 

หลกัสตูร ภาคเรยีนเต็มวนั ภาคเรยีนตามเวลาก าหนด

（เป็นระบบหน่วยกติ） 

ภาคเรยีนทางไปรษณีย ์        

(เป็นระบบหน่วยกติ) 

เรยีนเต็มวนั

（ยกตวัอยา่ง） 

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

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

ชดุนักเรยีน・

ชดุพละเป็นตน้ 

40,000เยน～  

60,000เยน 

15,000～ ไม่ม ี 70,000เยน～

150,000เยน 

ค่าบ ารงุสถานที ่ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 100,000เยน～ 

รวบยอดโดยประ

มาณ 

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

โรงเรยีนมธัยมปลายของเอกชนน้ันค่าใชจ้า่ยของแต่ละโรงเรยีนน้ันแตกต่างกนั 
ขอใหด้รูายละเอยีดจากแผ่นพบัของแต่ละโรงเรยีนน้ันใหด้ ีโดยเฉพาะเร ือ่งคา่ชดุนักเรยีนของโรงเรยีนรฐับาล 
และโรงเรยีนมธัยมปลายเอกชนน้ันราคาแตกต่างกนัมาก 

☺✌ 

（２）คา่ใชจ้า่ยในระยะเวลา๑ปีหลงัจากเขา้เรยีน 

 โรงเรยีนมธัยมปลายของราชการ มธัยมปลายของเอกชน 

ภาคเรยีนเ

ต็มวนั 

ภาคเรยีนตามเวลาก า

หนด              

(เป็นระบบหน่วยกติ) 

ภาคเรยีนทางไปรษณีย ์

(เป็นระบบหน่วยกติ) 

        (ภาคเรยีนเต็มวนั ) 

ค่าเลา่เรยีน 0   เยน  โรงเรยีนมธัยมปลายของราชการไม่ตอ้งเสยีค่าเทอม※3 300,000เยน～※2   ※3 

ค่าหนังสอืเรยีน  

อปุกรณก์ารสอน 

10,000~70,000เยน(แตกต่างกนัไปตามโรงเรยีนและสาขาทีเ่ลอืกเรยีน) 

ค่าใชจ้า่ยจปิาถะ 

※1 

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

ค่าอาหาร ไม่ม ี ขึน้อยูก่บัแต่ละโรงเรยีน ไม่ม ี ไม่ม ี

※1 ค่าใชจ้า่ยจปิาถะ หมายถงึ ค่าสมาชกิสมาคมผูป้กครองและอาจารย ์ค่าสมาชกิสมาคมนักเรยีน เป็นตน้ ค่าใชจ้า่ยจปิาถะนี ้

จะเรยีกเก็บรายการอะไรบา้งจะขึน้อยูก่บัโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมคี่าใชจ้า่ยอยา่งค่าทศันศกึษาซึง่มกัจะเรยีกเก็บสะสมตัง้แต่ปีแรก 

 ※2  เกีย่วกบัค่าเรยีนของโรงเรยีนเอกชน ตัง้แต่เดอืนเมษายน ปี2010 เป็นตน้มา จะไดร้บัเงนิชว่ยการศกึษา 

จากระบบเงนิทุนเพือ่สนับสนุนการศกึษาในช ัน้มธัยมปลาย เดอืนละ 9,900 เยน (รวมปีละ 118,800 เยน)  

นอกจากนีบ้างกรณีอาจจะไดร้บัจ านวนชว่ยเหลอืเพิม่ขึน้โดยขึน้อยูก่บัรายไดข้องครอบครวั 

※3หากรายไดข้องครอบครวัมากวา่ทีก่ าหนดไว(้1ปี9ลา้น1แสน เยนโดยประมาณ) ตอ้งจา่ยค่าเลา่เรยีน 

ถา้มีรุ่นพี่ท่ีรู้จกัอยูโ่รงเรียนมธัยมปลายท่ีตนอยากเขา้ ลองขอชุดนกัเรียนจากรุ่นพี่ท่ีเรียนจะจบดู 

 Pg.5 



 

（３）คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

＊ คา่กจิกรรมนอกเวลา(หลงัเลกิเรยีน)                                                                                                  
ในกรณีเขา้รว่มกจิกรรมนอกเวลา  ก็จะมคี่าชดุฟอรม์ ค่าสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมเป็นตน้ 

＊ คา่เดนิทางมาเรยีน    

 

（４）ในกรณีทีม่ปัีญหาดา้นคา่ใชจ้า่ยในการเรยีน 

＊การใชร้ะบบเงนิทนุการศกึษา 

นักเรยีนทีม่คีวามเพยีรพยายามอยากจะเรยีนต่อแต่มปัีญหาทางดา้นเศรษฐกจิ ก็มรีะบบการกูย้มืเงนิทุนให ้

เงนิทุนการศกึษามอียูห่ลายชนิดดว้ยกนั เชน่เงนิทุนของรฐับาล รฐับาลทอ้งถิน่และของเอกชน มทีัง้ทุนทีไ่ม่ตอ้งใชค้นื 

และทุนทีต่อ้งใชค้นืหลงัจากท างานไดแ้ลว้ จะใชทุ้นไหนก็แลว้แต่ 

ก็ขึน้อยูท่ีผ่ลการเรยีนของนักเรยีนและเศรษฐกจิรายไดข้องทางครอบครวัดว้ย 

นอกจากนีย้งัตอ้งเตรยีมเอกสารอกีหลายอยา่งทีจ่ะใชป้ระกอบในการยืน่ค ารอ้งระบบขอยมืเงนิทุน 

ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะใชร้ะบบทุนการศกึษาควรปรกึษาอาจารยท์ีโ่รงเรยีนมธัยมตน้ทีเ่รยีนอยูห่รอืบอกอาจารยท์ีโ่รงเรยีนมธัยม

ปลายทีจ่ะเขา้เรยีน 

 
☺ 

 

 

 

 
☺ 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีบ่า้นอยูไ่กลจะเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ  เชน่กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยรถไฟจะตอ้งซือ้ตั๋วไปกลบัรถไฟเป็นตน้ 
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หลงัจากสอบไดแ้ลว้  …  

โรงเรยีนมธัยมปลายจะแตกต่างกบัโรงเรยีนประถมและโรงเรยีนมธัยมตน้ซงึเป็นภาคบงัคบัคอื 

โรงเรยีนประถม  โรงเรยีนมธัยมตน้ ลาออกจากโรงเรยีนแลว้ ก็ยงักลบัเขา้ไปเรยีนต่อได ้ 

แต่โรงเรยีนมธัยมปลายน้ันถา้ลาออกแลว้ จะกลบัเขา้มาเรยีนต่ออกีไม่ได ้ฉะน้ันอยา่ลาออกโดยง่ายดาย 

มปัีญหาอะไรควรปรกึษากบัอาจารยป์ระจ าช ัน้ทีเ่รยีนอยูใ่นปัจจบุนั หรอืปรกึษากบัอาจารยท์ีเ่คยสอนในช ัน้มธัยมตน้ 

กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจ 

 
ขัน้ตอนการสอบเขา้เรยีน(เชน่การยืน่ใบสมคัรและการเตรยีมค่าเขา้สอบ)แต่ละโรงเรยีนมธัยมตน้ต่างๆจะประกาศหรอืแ

นะน าใหท้ราบ กรณุาเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มและถกูตอ้งเรยีบรอ้ยกอ่นถงึวนัยืน่ใบสมคัร 

นอกจากนี ้โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายของเอกชนในจงัหวดัโทจหิง ิ
สว่นใหญ่จะท าขัน้ตอนการสมคัรสอบผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต    
ดงัน้ันขอใหส้อบถามเกีย่วกบัวธิกีารท าขัน้ตอนการสมคัรสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีคุ่ณ 
ตัง้ใจจะสอบเขา้เรยีนต่อจากอาจารยข์องโรงเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยูใ่หเ้รว็ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้



 

4.เกีย่วกบัการสอบเขา้ 

（１）ประเภทของการสอบเขา้โรงเรยีนรฐับาล 

 

ถา้หากประสงคจ์ะสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมของจงัหวดัดว้ยการสอบเขา้พเิศษส าหรบันักเรยีนทีก่ลบัมาประเทศหลงัจากตดิดามผูป้ก

ครองไปอยู่ต่างประเทศ และนักเรยีนชาวต่างชาต ิ ขอใหป้รกึษากบัอาจารยป์ระจ าช ัน้ใหด้ ี

โรงเรยีนมธัยมปลายของรฐับาล และโรงเรยีนมธัยมปลายของเอกชนจะแตกต่างกนัมากในดา้นการสอบเขา้ 

 คุณสมบตัขิองผูส้อบ เนือ้หาในการสอบ 

การสอบคดัเลอืกทั่วไป 

(อปิปังเซม็บทัส)ึ 

จบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอ

นตน้ทีญ่ีปุ่่นแลว้(หรอืก าลงัจะจบ) 

ในกรณีต่างประเทศตอ้งเรยีนตามหลกัสตู

รการศกึษาโรงเรยีนมาแลว้ไม่ 

   นอ้ยกวา่ 9 ปี 

1.สอบขอ้เขยีน(5วชิา) 

2.สอบโดยดจูากเอกสาร(เชน่ผลการเรยีน,กจิก
รรมชมรมฯลฯ) 

 นอกจากนีอ้าจมกีารสอบสมัภาษณอ์กีดว้ย 

 

การสอบคดัเลอืกโดยพจิรณาจากคุณสมบตัเิด่

นและความสามารถพเิศษ 

(โทะคุโชะกเุซม็บทัส)ึ 

จบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ตน้ทีญ่ีปุ่่นแลว้(หรอืก าลงัจะจบ) 

ในกรณีต่างประเทศตอ้งเรยีนตามหลกัสูตร

การศกึษาโรงเรยีนไม่นอ้ยกว่า 9 ปีและ  

มคีุณสมบตัติรงตามทีโ่รงเรยีนรอ้งขอ 

1.สอบโดยดจูากเอกสาร                
2.เอกสารชีแ้จงแรงจงูในการสมคัรเรยีน             
3.สอบสมัภาษณ ์                                      
4.สอบเรยีงความหรอืสอบตอบค าถามแบบบรรย
ายหรอืทางโรงเรยีนจดัสอบเฉพาะของตนเอง 

การสอบคดัเลอืกพเิศษ
ส าหรบันักเรยีนที ่
กลบัมาประเทศหลงัจาก
ตดิตามผูป้กครองไป-
อยู่ต่างประเทศหรอื 
นักเรยีนชาวต่างชาต ิ

การสอบ  
คดัเลอืกพเิศษA 
(โทะคุบทัสเึซม็ 
บทัสAึ) 

หลงัเขา้ประเทศมาแลว้ 3 ปี โดยทั่วไปจะเป็นการสอบสมัภาษณ ์
การตรวจสอบดูจากเอกสารเป็นตน้ 
แต่อาจมสีอบขอ้เขยีนและสอบเรยีงความดว้ย 

การ สอบความ 
สามารถ 
โดยการสอบคดัเลื
อกพเิศษ 
B(โทะคุบทัสเึซม็ 
บทัสBึ) 

หลงัเขา้ประเทศมาแลว้ 3 ปี นอกจากสอบขอ้เขยีนและะสอบโดยดูจากเอกสา
รแลว้ยงัจะมกีารสอบสมัภาษณแ์ละใหเ้ขยีนเรยีง
ความดว้ย  การสอบขอ้เขยีนจะเนน้สอบเพยีง 
3 วชิา (หลกัภาษาญีปุ่่น  คณิตศาสตร ์  
ภาษาองักฤษ ) 

โรงเรยีนมธัยมปลาย 

ของรฐับาล  

โรงเรยีนทีเ่รยีนเต็มวนั จะเลอืกสอบได ้1 โรงเรยีนเท่าน้ัน  (ทุกโรงเรยีนจะสอบในวนัเดยีวกนั 

แต่ถา้เป็นโรงเรยีนภาคเรยีนตามเวลาก าหนด หรอืการเรยีนทางไปรษณีย ์น้ัน วนัสอบจะไม่เหมอืนกนั 

สามารถเลอืกสอบหลายโรงเรยีนได)้  ถา้สอบไดแ้ลว้  หากไม่มเีหตุผลพเิศษอืน่  ก็สามารถเขา้เรยีนได ้ 

โรงเรยีนมธัยมปลายของ

เอกชน 

*แต่ละโรงเรยีนเอกสารที่
ใชใ้นการสอบ 
ชือ่ขอ้สอบและวธิกีารสอ
บจะแตกต่างกนั 

เลอืกสมคัรสอบไดห้ลายโรงเรยีน（เพราะวนัทีจ่ะสอบเขา้แตกต่างกนั ） 

การสมคัรสอบ 

เพยีงโรงเรยีน 

เดยีว 

เป็นวธิสีอบชนิดสญัญาวา่ถา้สอบไดแ้ลว้จะเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนน้ัน                        

หลงัจากสอบไดแ้ลว้ จะไปสมคัรเขา้โรงเรยีนของรฐับาลอืน่ๆอกีไม่ได ้ 

การสมคัรสอบ 

มากกวา่2 

โรงเรยีน 

เป็นวธิสีอบชนิดไม่มสีญัญาวา่ถา้สอบไดแ้ลว้จะเขา้เรยีนทีน้ั่น 
จะไปสมคัรสอบเขา้โรงเรยีนของรฐับาลดว้ยได ้ 
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(2)ตารางหมายก าหนดการจนกวา่จะถงึการสอบเขา้โรงเรยีน（2019～2020） 
 หมายก าหนดการ 
เดอืนพฤษจ ิ

กายน 

พบปะปรกึษาพดูคุยระหวา่งอาจารย ์ผูป้กครอง และนักเรยีน ในการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนทีอ่ยากจะเขา้เรยีน 

(โรงเรยีนทีจ่ะสมคัรสอบเขา้) 

เดอืนธนัวาคม                    

 

  

เดอืนมกราคม                                  

                                         

เดอืนกมุภาพั

นธ ์

 

    

เดอืนมนีาคม  

 

 

 

 

 
 

 

 

＊ในกรณีทีนั่กเรยีน มผีลการเรยีนด ีหรอืผลการเลน่กฬีาเกง่เป็นเลศิ   
อาจไดร้บัพจิรณาเป็นนักเรยีนสอบคดัเลอืกพเิศษเฉพาะ  
กรณีนีโ้ดยทั่วไปจะเป็นการสมคัรสอบเพยีงโรงเรยีนเดยีว  (ถา้สอบไดแ้ลว้จะไดก้ารยกเวน้ค่าเลา่เรยีนทัง้หมด 
หรอืเพยีงสว่นหน่ึง)  

☺ ปรกึษาพูดคุยกบัอาจารยท์ีโ่รงเรยีนและ คุณพ่อ คุณแม่ ใหด้กีอ่น 
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① ชว่งยืน่ใบสมคัรสอบเขา้ของโรงเรยีนมธัยมปลาย 
เอกชนประเภทการสอบของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
คุณสมบตัดิเีด่นจากอาจารยใ์หญ่(ซยุเซน็นิวช)ิ 

 

ชว่งวนัสอบของโรงเรยีนเอกชนประเภทคดัเลอืก 
ทัว่ไป และประกาศรายชือ่ผูส้อบได ้
(บางโรงเรยีนอาจมรีบัสมคัรสอบรอบ2) 

 

 

ชว่งวนัสอบเขา้ของโรงเรยีนรฐับาลภาคเรยีนเต็มวนัประเภทพจิารณาจากคุ
ณสมบตัเิดน่และความสามารถพเิศษ (วนัที6่-7) 
ประกาศผลผูส้อบได(้วนัที1่3) 

 ④ชว่งยืน่ใบสมคัรสอบประเภทคดัเลอืกทัว่ไปของโรงเรยีนรฐับาลภาคเรยีนเต็มวนั (วนัที ่19-20 ) (อปิปังเซม็บทัซ)ึ                          
⑤ชว่งยืน่ใบสมคัรสอบคดัเลอืกพเิศษของโรงเรยีนรฐับาลภาคเรยีนตามเวลาทีก่ าหนด (วนัที ่25- 26 ) (โทะคเุบทสเึซม็บทัส)ึ 

วนัสอบของ④ประเภทคดัเลอืกทัว่ไปภาคเรยีนเต็มวนั(อปิปังเซม็บทัซ)ึ และ⑤คดัเลอืกพเิศษของโรงเรยีนรฐับาล 

(โทะคเุบทสเึซม็บทัส)ึ  (วนัทึ ่5) 

วนัประกาศผลสอบของการสอบคดัเลอืกทัว่ไปภาคเรยีนเต็มวนัและคดัเลอืกพเิศษของโรงเรยีนรฐับาล (วนัที ่11) 

⑥ชว่งยืน่ใบสมคัรสอบเขา้โรงเรยีนรฐับาลประเภทสอบคดัเลอืกทัว่ไปภาคเรยีนตามเวลาก าหนด 

(อปิปังเซม็บทัซ)ึ (วนัท ี11- 13)  วนัสอบวดัความรูค้วามสามารถ (วนัที ่17) 

และวนัประกาศผล(วนัที ่23)                          

②
ชว่งยืน่ใบสมคัรเขา้สอบเขา้ของ 
โรงเรยีนมธัยมปลายเอกชน 
ประเภทสอบคดัเลอืกทั่วไป 

ชว่งวนัสอบของโรงเรยีนเอกชน ประเภทเสนอชือ่ 
และประกาศรายชือ่ของผูท้ีส่อบได(้ซยุเซน็นิวช)ิ 

 

③ชว่งยืน่ใบสมคัรสอบของโรงเรยีนรฐับาลภาคเรยีนเต็มวนัประเภทพจิารณาจ
ากคณุสมบตัเิดน่และความสามารถพเิศษ(วนัที ่30-31 มกราคม) 
(โทะคโุชคเุซมบทัส)ึ 


