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１．แผนผงัของระบบโรงเรียนญ่ีปุ่น  

อายุ24ปี                      

 

อายุ22ปี 

 

 

                                  

อายุ18ปี 

 

 

อายุ15ปี                                

 

อายุ12ปี 

 

 

 

 

อายุ6ขวบ 

 

 ความแตกต่างระหว่างช ัน้ประถม. มธัยมตน้และ มธัยมปลาย 

 ช ัน้ประถม  และช ัน้มธัยมตน้น้ันเป็นการศึกษาภาคบงัคบั   แต่ช ัน้มธัยมปลายน้ันไม่ใชภ่าคบงัคบั ถา้ขาดเรียนบ่อยหรือผลการเรียน
ไม่ดี อาจจะไม่ไดเ้ลื่อนขึน้ช ัน้ หรือจะเรียนจบไม่ได ้

 จบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายแลว้   … 

สามารถเลือกสอบเขา้เรียนต่อในช ัน้มหาวิทยาลยั วิทยาลยัระดบัอนุปริญญา หรือโรงเรียนสายอาชพีช ัน้สงูได ้

บริษทัเอกชนส่วนใหญ่จะรบัพนักงานเฉพาะผูท้ี่จบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายขึน้ไป  ดงัน้ันผูท้ี่จบการศึกษาช ัน้มธัยมปลายจะมีหนทาง

ไดท้ํางานมากกว่าผูท้ี่จบการศึกษาช ัน้มธัยมตน้ 

การคิดพิจารณาเรียนต่อช ัน้มธัยมปลาย3ปีและใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคุณวุติอาชพีต่างๆ เหมาะกบัความสามารถความถนัดของตนเอง

จงึเป็นเรื่องสาํคญั                               

การศึกษา 
ปริญญาโท 
และเอก   

【２～５ปี】 

  

  

  

มหาวทิยาลยั  
【 ４ ～６  
ปี】 

วทิยาลยั 
ระดบั  
อนุปริญา 
【２ปี 】 

 
โรงเรียน 
สายอาชีพ    
ระดบัสูง 
 
【５ปี 】 

  

มธัยมปลาย【ภาคเรียน

เต็มวนั ３ ปี  ภาคเรียน

ตามเวลาที่ กําหนด３～

４ปี】 

โรงเรียน 
สายอาชีพ  
【 2 ～ 3 
ปี】 

โรงเรียน
เฉพาะ
ดา้นทุก 
ประเภท【1
～ 3 ปี 】 

มธัยมตน้【３ปี 】 

ชัน้ประถม【６ปี 】 

ชัน้อนุบาล สถานเลีย้งดูเด็ก 
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หลงัจบแลว้จะสอบ
เขา้ เรียนต่อในช ัน้ปี 
3 ของมหาวิทยาลยั
ได ้

 

หลงัจากจบการศึกษาชั้นมธัยมปลาย

แลว้จะสอบเขา้เรียนต่อโรงเรียนสาย

อาชีพหรือโรงเรียนเฉพาะด้านทุก 

ประเภทได ้

 

ปี 2010 อตัราการเขา้เรียน

ต่อมธัยมปลาย  98.0％！ 

ดงันั้นควรไตรต่รองคิด   
เกี่ยวกบัอนาคตใหดี้ 

 

 
การศึกษา 
ภาคบงัคบั 

 



 

 ２．ประเภทของโรงเรียนมธัยมปลาย 

มีทั้งโรงเรียนมธัยมปลายท่ีกอ่ตั้งโดยราชการ (ก่อตัง้โดยจังหวดั)และโรงเรียนของเอกชน โรงเรียนมธัยมปลายของราชการจะมีทัง้ภาคเรียนเต็มวนั (เรียนในเวลากลางวนั) 
ภาคเรียนตามเวลากําหนด ( ส่วนมากเป็นภาคค่ํา )  และภาคการเรียนทางไปรษณีย์  แต่โรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนทกุแห่งมีแต่ภาคเรียนเต็มวนัเท่านัน้ 

สายวิชาที่เรียนนัน้ โรงเรียนของราชการกบัโรงเรียนเอกชนจะแตกต่างกัน  ณ ที่นีจ้ะอธิบายถงึโรงเรียนส่วนราชการ โรงเรียนส่วนราชการนัน้จะมีสายสาขาวิชาเรียนส่วนใหญ่ 

คือสายสามญั สายวิชาเฉพาะด้าน  และสายวิชารวม  (ส่วนโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนนัน้ จะไม่เหมือนกันขึน้อยู่กับแต่ละโรงเรียน ควรศกึษาดจูากเอกสารแนะนําของ
โรงเรียนนัน้ๆ )             

(1) การเรียนภาคเรียนเต็มวนั ภาคเรียนตามเวลากําหนด  และภาคการเรียนทางไปรษณีย์   
 

โรงเรียนภาคเรียนเต็มวนั           
（มี59 โรงเรียน）  

โรงเรียนภาคเรียนตามเวลากาํหนด（มี8โรงเรียน） 
ภาคการเรียนทางไปรษณีย ์    

（มี2โรงเรียน） 

วนัที่เรียน 

เวลาในแต่ละวิชา 

ทุกวนั（จนัทร์～ศุกร์） 

คาบวิชาละ 45~ 50นาที    

วนัละ 6～7คาบเรียน 

ทุกวนั（ตอนกลางคืน）   

คาบวิชาละ 45 นาที                

วนัละ 4～6 คาบเรียน 

เร่ิมเรียนเวลา 17:30 

ทุกวนั（จนัทร์～ศุกร์） 

มี3ภาคคือ เชา้ บ่าย หรือคํ่า 

แต่ละภาคเรียน คาบวชิาละ 

45นาที วนัละ 4～6คาบ

เรียน 

เรียนดว้ยตวัเองแลว้ตอ้งส่งผลเรียนมา

ให้อาจารยต์รวจ 

จะไดรั้บการสอนจากอาจารยโ์ดยตรง 

เดือนละ2~3คร้ัง  

ระยะเวลาโดยพ้ืนฐานจนถึง

จบหลกัสูตร 
3 ปี 3  ปีขึน้ไป   

สายสาขาวชิา（ดูอา้งอิง

ประกอบในหนา้ต่อไป ） 
สายสามญั 
สายวิชาเฉพาะดา้น 

สายวิชา รวม  

สายสามญั  
สายวิชาเฉพาะด้าน        
「เทคนิควิศการ」 
「พาณิชย์การ」    

สายสามญั     
สายวิชาเฉพาะดา้น 

「พาณิชยก์าร」   

สายสามญั 

อ่ืนๆ  มีอาหารโรงเรียน มีอาหารโรงเรียน

เฉพาะนกัเรียน

ภาคคํ่า 

 

 จดุสงัเกตุในการเลือกโรงเรียน  แผนกสาขาวิชา 

 
 

 
  ตอนท่ีจะพิจารณาเลือกสายทางของอนาคต 

 

 

（１）สํารวจดูว่าตวัเองมีความสนใจ และเหมาะกบัความสามารถตลอดจนลกัษณะนิสยัของตนเองหรอืไม่ 

（２）คิดดูก่อนว่าในอนาคต ตวัเองอยากจะทํางานอะไร  และเหมาะกบังานดา้นไหน 

（３）เม่ือเขา้โรงเรียนมธัยมปลายแลว้จะเรียนในสาขาไหน 

（４）ตรวจสอบเก่ียวกบัโรงเรียนในดา้นวิชาการสอนว่ามีการสอนอะไรเป็นพิเศษสมกบัความตอ้งการจะเขา้เรียนของตนเองหรือไม่ 

（５）ตรวจสอบดูวา่มีสายทางไปในอนาคตอะไรบา้งหลงัจากจบมธัยมปลายแลว้                                                

ไตร่ตรองคิดดูใหดี้ ปรึกษากบัผูป้กครอง และครูที่โรงเรียนก่อนทีจ่ะตดัสินใจ！ 

ลองไปดูที่โรงเรียน ในวนัที่เปิดใหคํ้าอธบิาย  เพ่ือจะไดข้อ้มูลทีส่าํคญัเพ่ิมเติม！ 
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(2)เก่ียวกบัลกัษณะพิเศษของแต่ละสายวิชาเรียน 

สายสามญั 
การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเรียนทัว่ไป ในสายสามญัส่วนมากจะแยกเป็นสายวิทย ์ และสาย
ศิลป์ตัง้แต่มธัยมปลายปีที2่ เพ่ือแยกเรียนใหล้ึกซึง้ขึน้ 

 

 

สาย 

วิชา  

เฉพาะ  

ดา้น 

ดา้นพาณิชยก์าร 
ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเก่ียวกบัการทําบญัช ี การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรติ์ดต่อธรุกิจ และการ

เรียน การกระจายสนิคา้จากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค 

ดา้นเทคนิควิศวการ 

เก่ียวกบัเครื่องจกัร ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม( การก่อสรา้ง ) เรียนรูถึ้งการจดัทําโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ วิชาเฉพาะดา้นเทคนิค( เทคโนโลยี )  สอนใหท้ําการพิสูจน ์ และมีภาคปฏิบติั

จริง 

ดา้นเกษตร 
การบริหารการเกษตร ชวีวิทยา เคมีในอาหาร โยธาธกิารการเกษตรการปลูกไมป้ระดบัเป็นตน้  

ท ัง้หมดน้ีคือวิชาเฉพาะดา้นซึง่จะตอ้งเรียนรูด้ว้ยการพิสูจน ์ และทาํภาคปฏิบติัจริง 

ดา้นการประมง   

เรียนรูเ้ก่ียวกบั สตัวป์ระเภทปลา และ ผลผลิตสิง่มีชวิีตทางน้ํา แปรรูปผลผลิตทางน้ํา     

การกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคในจงัหวดัโทจหิงิน้ีจะเรยีนไดท้ี่โรงเรียนมธัยมปลาย  

บะโต แห่งเดียวเท่าน้ัน 

ดา้นการเรือน 

การออกแบบเสือ้ผา้และเครื่องประดบั การวางแผนการดําเนินชวีิต วฒันธรรมในดา้นอาหาร 

คุณค่าทางโภชนาการ วฒันธรรมในการดําเนินชวีิต                                                     

ท ัง้หมดน้ีเป็นวิชาเฉพาะดา้น ซึง่มีท ัง้ดา้นพิสูจนแ์ละภาคปฏิบติั 

ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ เรียนรูถึ้งวิธกีารปรนิบติัดูแล ในระบบสงัคมสงเคราะห ์

ดา้นวิทยแ์ละ คณิต 
เรียนวิชาเฉพาะ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ที่จงัหวดัโทจกิิ เรยีนไดท้ี่ โอย่ามะแห่ง

เดียวเท่าน้ัน 

ดา้นภาษา     

ต่างประเทศ 

เรียนรูเ้ฉพาะภาษาองักฤษโดยเฉพาะ  จงัหวดัโทจกิิเรียนไดท้ี่โรงเรียนมธัยมปลาย คุโลยโซ ที่

เดียวเท่าน้ัน 

ดา้นพละศึกษา 
สอนใหมี้ความรูด้า้นการกีฬาโดยเฉพาะ   พรอ้มกบัเรียนภาคปฎิบติัจริงทางกีฬาเฉพาะดา้น 

จงัหวดัโทจกิิน้ีเรียนไดท้ี่โรงเรียนมธัยมปลายโอย่ามะมินามิแห่งเดียวเท่าน้ัน 

สายวิชารวม การเรียนระบบหน่วยกิตมีวิชาเรียนถึง ๑๑๐วิชา สามารถเลือกเรยีนในวิชาที่สนใจและ ชอบได ้

 ในสาขาสายวิชาเฉพาะดา้นน้ี จะเรียนโดยตัง้เป้าหมายใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรคณุวฒิุอาชพีใน

ดา้นต่างๆ ตามสายการเรียนของแต่ละดา้น   

 

 

 

 

 

 

โปรดดหูนา้ต่อไปดว้ย ! 

 
Pg.3 



 (3)วิชาการสอนและเรียนในสายสามญั-สายสาขาวิชาเฉพาะดา้น-สายวิชารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาญี่ปุ่ น 

ภูมิศาสตร ์ /
ประวติัศาสตร ์

สงัคม 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

อนามยัและพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การบา้นการเรือน 

การสื่อสารคอมพิวเตอร ์

 

สายสามญั 

 

พาณิชยการ 

การอตุสหกรรม 

การเกษตร 

การประมง 

การบา้นการเรือน 

สงัคมสงเคราะห ์

วิทย ์ คณิต 

ภาษาต่างประเทศ   
( ภาษาองักฤษ ) 

พละ ( กีฬา ) 
 

วิจยัหวัเร่ืองเฉพาะ

(ศึกษาคน้ควา้หา 

ขอ้มูลในหวัเร่ืองท่ี 

ตวัเองมีความ

สนใจ) 

 

ภาษาญี่ปุ่ น 

ภูมิศาสตร ์ /
ประวติัศาสตร ์

สงัคม 
คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
อนามยัและ        

พละศึกษา 
ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การเรือน 

การสื่อสาร

คอมพิวเตอร ์

 

【ตวัอย่างของวชิาเลือก】 

  

[สาขารวมวิทยแ์ละศิลป์] 
เรียนคณิตศาสตรป์ระยกุต ์
  

ภาษาองักฤษภาคปฎิบติั เป็น
ตนั 

[สาขารวมวิทย ์ และ คณิต ] 
วิทยาศาสตรท์ดลอง      
ชวีศาสตรป์ระยกุตเ์ป็นตน้ 

[สาขารวมวฒันธรรม อารย
ธรรม และ นานาชาติ] 
การอ่านวรรณคดี 
การศึกษาเขา้ใจในวฒันธรรม 

อ่ืนๆ 

[สาขารวมสภาพแวดลอ้มและ 
การดําเนินชวีิต] 
วฒันธรรมเสือ้ผา้และเคร่ือง 

ประดบั 
การปรนิบติัดแูลผูส้งูอายหุรือ

ผูป่้วยท่ีบา้นและสงัคม 
สงเคราะห ์  เป็นตน้ 

[สาขารวมวฒันธรรมการ 

สื่อสาร] 

ดนตรีและการขบัร ้่อง 

การจดัโปรแกรม คอมพิวเตอร ์        

เป็นตน้ 
   

สงัคมอตุสาหกรรมกบัมนุษย ์

 

【ตวัอย่างของวชิาเรียน】 

ภาษาญี่ปุ่ นทัง้หมด 

สงัคมในยคุปัจจบุนั 

คณิตศาสตร ์ ๑ 

พละศึกษา 

ภาษาองักฤษ ๑ เป็นตน้ 

เลือกเรียนที่โรงเรียนที่มีการ 
สอนวิชาที่ตวัเองชอบ 

สายสาขาวชิาเฉพาะด้าน สายวชิารวม 
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３．เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการเรียน 

（１）ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการเขา้เรียน                  

โรงเรียนของราชการ(ซึง่กอ่ต ัง้โดยจงัหวดั)มธัยมปลายของราชการกบัเอกชนนัน้ค่าใชจ้า่ยแตกต่างกนั 

 โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ（โรงเรียนของจงัหวดั） โรงเรียนมธัยมปลายของเอกชน 

หลกัสูตร ภาคเรียนเต็มวนั ภาคเรียนตามเวลากําหนด

（เป็นระบบหน่วยกิต） 

ภาคเรียนทางไปรษณีย ์        

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

เรียนเต็มวนั（ยกตวัอย่าง） 

ค่าสอบเขา้ 2,200เยน 950เยน ไม่มี 10,000เยน～20,000เยน 

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

ชดุนักเรียน・ชดุ

พละเป็นตน้ 

40,000เยน～  

60,000เยน 

15,000～ ไม่มี 70,000เยน～150,000

เยน 

ค่าบํารุงสถานที ่ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 100,000เยน～ 

รวบยอด

โดยประมาณ 

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

โรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนน้ันแต่ละโรงเรยีนแตกต่างกนั ขอใหดู้ รายละเอียด จากเอกสารแนะนําของแต่ละโรงเรยีนน้ันใหดี้                                          

โดยเฉพาะเรื่องค่าชดุนักเรียน โรงเรียนของราชการ (โรงเรียนของจงัหวดั)  และโรงเรยีนมธัยมปลายของเอกชน ราคาแตกต่างกนัมาก 

✌ 

（２）ค่าใชจ้่ายในระยะเวลา๑ปีหลงัจากเขา้เรียน 

  โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ (โรงเรียนของจงัหวดั ) มธัยมปลายของเอกชน 

ภาคเรียน

เต็มวนั 

ภาคเรียนตามเวลา

กําหนด              

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

ภาคเรียนทางไปรษณีย ์

(เป็นระบบหน่วยกิต) 

ภาคเรียนเต็มวนั             

(ยกตวัอย่าง) 

ค่าเล่าเรยีน 0   เยน  โรงเรียนมธัยมปลายของราชการไม่ตอ้งเสียค่าเทอม 300,000เยน～※３ 

ค่าหนังสือเรียน  

อุปกรณก์ารสอน 

※１ 

ค่าใชจ้า่ย※２ 130,000เยน～ 30,000เยน～ 3,000เยน～ 250,000เยน～ 

ค่าอาหาร ไม่มี ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงเรียน ไม่มี ไม่มี 

รวมยอดโดย 

ประมาณ 

145,000เยน～ 30,000เยน～ 3,000เยน～ 600,000เยน～ 

※１ ขึน้อยูก่บัโรงเรียน และสาขาวิชาเรียนดว้ย                                           

※２ ค่าใชจ้า่ยจปิาถะ หมายถึงค่าใชจ้า่ยประจาํช ัน้เรียน ค่าสมาชกิสมาคมผูป้กครองและอาจารย ์ค่าสมาชกิสมาคมนักเรียน ค่าบํารุง

การศึกษา เป็นตน้ ค่าใชจ้า่ยจปิาถะน้ี จะเรียกเก็บรายการอะไรบา้ง ขึน้อยู่กบัโรงเรยีน ในวงเงินประจาํค่าใชจ้า่ยประจาํช ัน้เรียนน้ัน     

จะมีส่วนของเงินทีเ่ก็บที่สะสมไวใ้ชใ้นเวลาไปศึกษาคา้งคืนนอกสถานที่รวมอยู่ดว้ย                                       

※３  เก่ียวกบัโรงเรียนเอกชน ตัง้แต่เดือน 4 ปี2510 เป็นตน้มา จะไดร้บัเงินชว่ยในการศึกษา จากระบบเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา

ในช ัน้มธัยมปลาย เดือนละ 9,900 เยน (รวมปีละ 118,800 เยน)  นอกจากน้ียงัขึน้อยู่กบัรายไดข้องผูป้กครอง บางกรณีอาจจะไดร้บั

จาํนวนเพ่ิมขึน้ 

โรงเรียนมธัยมปลายท่ีตวัเองอยากเขา้เรียน ถา้มีรุ่นพ่ีท่ีรู้จกั ใหพู้ดขอชุดนกัเรียนจากรุ่นพ่ีท่ีเรียนจบไว ้
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（３）เก่ียวกบัค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

＊ ค่ากิจกรรมนอกเวลา(หลงัเลิกเรียน)                                                                                                  
ในกรณีเขา้ร่วมกิจกรรมนอกเวลา  ก็จะตอ้งเตรียมซือ้ ชดุฟอรม์ที่ใส่เหมือนกนั  ใส่ในเวลาที่ไปแขง่ขนัและเงินค่าสมคัร

เขา้แขง่ดว้ย 

＊ ค่าทศันศึกษาก่อนเรียนจบ   

 

＊ ค่าเดินทางมาเรียน    

 

（４）ในกรณีท่ีมีปัญหาดา้นค่าใชจ้่ายในการเรียน 

＊ระบบการใชเ้งินทนุการศึกษา 

นักเรียนที่มีความเพียรพยายามอยากจะเรียนต่อแต่มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ก็มีระบบการกูยื้มเงินทุนให ้

เงินทุนการศึกษามีอยู่หลายชนิดดว้ยกนั เชน่เงินทุนของรฐับาล หรือของเอกชน บางชนิดก็ไม่ตอ้งใชคื้น แต่บางชนิดก็ตอ้งใช ้

คืนหลงัจากทํางานไดแ้ลว้ จะใชทุ้นไหนก็แลว้แต่ ก็ขึน้อยู่ที่ผลการเรียนของนักเรียนและเศรษฐกิจรายไดข้องทางครอบครวัดว้ย 

นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมเอกสารอีกหลายอย่างที่จะใชป้ระกอบในการย่ืนคํารอ้งระบบขอยืมเงินทุน ผูท้ี่มีความประสงคโ์ปรด

ปรึกษาครูที่โรงเรียนมธัยมตน้ที่เรียนอยู่หรือบอกครูที่โรงเรียนมธัยมปลายที่จะเขา้เรียน 

４．เกี่ยวกบัเรื่องการสอบเขา้  
จะเขา้โรงเรียนมธัยมปลายน้ัน จะตอ้งสอบเขา้ การสอบเขา้น้ัน เรียกว่า  "นิวงะคุชะเฃน็มบจัจ"ึ หรือ "นิวช"ิ  
การสอบเขา้ จะมีระเบียบการขอ้กําหนดของการสอบเขา้ 

 

 

【โรงเรียนมธัยมปลาย ของราชการ( โรงเรียนของจงัหวดั ) มีขอบเขตในการไปศึกษา（เรียกว่าเขต

การศึกษา)】 

ในกรณีโรงเรียนมธัยมปลายของราชการ ( สายสามญั สายวิชารวม )  เขตการศึกษาจะถูกกําหนดโดยที่อยู่อาศยัของผูเ้รียนดว้ย 

หลกัโดยทัว่ไปแลว้ควรเลือกสอบเขา้เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาของที่อยู่ตนเอง (โรงเรียนภายในเขตการศึกษาที่อยู่   จะ

สอบเขา้ไดง้่ายกว่า) แต่ว่าถา้จะไปสอบเขา้ที่นอกเขตการศึกษาก็ได ้  นอกจากน้ีโรงเรียนของราชการก็ตามที่เป็นสายวิชาเฉพาะ

ดา้น หรือภาคเรียนตามเวลากําหนดน้ัน จะไม่กําหนดขอบเขตการศึกษา        

（โปรดดูในหนา้ที ่    ９⇒） 

ก่อนจบการศึกษามธัยมปลาย  ทุกๆโรงเรียน ทัง้โรงเรียนราชการ และเอกชน จะจดัไปทศันศึกษา  อาจจะไปตอน      

ช ัน้ ม.๕ หรือม. ๖ ขึน้อยู่แต่ละโรงเรียน ค่าใชจ้า่ยในทศันศึกษาจะประมาณ 100,000 ถึง 150,000 เยน 

ในกรณีที่บา้นอยู่ไกลก็จะตอ้งเสยีค่าเดินทางดว้ย  เชน่จะตอ้งซือ้ตัว๋เดือนน่ังรถเมลไ์ป กลบั ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 
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（１）ประเภทของการสอบเขา้ 
ทัง้โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ และ มธัยมปลายของเอกชนน้ัน มีวิธกีารสอบเขา้อยู่ ๒ ประเภท 
 

ถา้หากประสงคจ์ะสอบเขา้โรงเรียนมธัยมของจงัหวดัดว้ยการสอบเขา้พิเศษสําหรบันักเรียนท่ีกลบัมาประเทศหลงัจากติดดาม

ผูป้กครองไปอยู่ต่างประเทศ และนักเรียนชาวต่างชาติ  ขอใหป้รึกษากบัครูประจําช ัน้ใหดี้ 

โรงเรียนมธัยมปลายของราชการ ( ของจงัหวดั ) และโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนแตกต่างกนัมากในดา้นการสอบเขา้ 

 

 คุณสมบติัของผูส้อบ เน้ือหาในการสอบ 

การสอบเขา้ประเภททัว่ไป ไม่ว่าใครก็สามารถเขา้สอบได ้ โดยทัว่ไปก็จะตดัสินสอบไดห้รือไม่จากการสอบ
ขอ้เขยีน + เอกสารที่บนัทึกถึงผลการเรียนและ
ผลงานในดา้นกิจกรรม เป็นตน้วิชาสอบขอ้เขยีน
ของโรงเรียนมธัยมปลายราชการ มี 5วิชา โรงเรียน
เอกชนบางโรงเรียนสอบเพียง 3 วิชา และอาจจะมี
การสอบสมัภาษณด์ว้ย 

การสอบเขา้โดยไดร้บัการเสนอชือ่คุณสมบติั

ดีเด่น จากโรงเรียน 

ตอ้งเป็นบุคคลที่ครใูหญ่ของโรงเรียน

เสนอเเท่าน้ัน 

โดยทัว่ไปจะเป็นการสอบสมัภาษณ ์ + การ
ตรวจสอบดูจากเอกสาร และจดหมายสนับสนุน
ของครใูหญ่+ การเรียงความอธบิายอย่างละเอียด 
พิจราณาดูจากสิ่งเหล่าน้ีก็จะกําหนดไดว้่า สอบได ้
หรือไม่ได ้

การสอบเขา้พิเศษ
สําหรบันักเรียนท่ี
กลบัมาประเทศหลงัจาก
ติดดามผูป้กครองไป อยู่
ต่างประเทศ และ
นักเรียนชาว ต่างชาติ 

การสอบ  
คดัเลือกพิเศษA 

หลงัเขา้ประเทศมาแลว้ 3ปี โดยทัว่ไปจะเป็นการสอบสมัภาษณ ์การตรวจสอบ
ดูจากเอกสาร ความสามารถในการเรยีน และ
อาจจะใหเ้ขยีนเรียงความอธบิายอย่างละเอียด                     

การ สอบความ 
สามารถ โดยการ
สอบคดัเลือก
พิเศษ B 

เหมือนกนั นอกจากสอบขอ้เขยีนและะตรวจสอบจากเอกสาร
แลว้ยงัจะมีการสอบสมัภาษณแ์ละใหเ้ขยีน
เรียงความดว้ย  การสอบขอ้เขยีนจะเนน้สอบ
เพียง 3 วิชา (หลกัภาษาญ่ีปุ่น  คณิตศาสตร ์  
ภาษาองักฤษ ) 

โรงเรียนมธัยมปลาย 

ของราชการ      

(ของจงัหวดั) 

โรงเรียนทีเ่รียนเต็มวนั จะเลือกสอบได ้ 1โรงเรียนเท่าน้ัน  ทกุโรงเรียนจะสอบในวนัเดียวกนั  (แต่ถา้เป็น

โรงเรียนภาคเรียนตามเวลากําหนด หรือการเรียนทางไปรษณีย ์ น้ัน วนัสอบจะไม่เหมือนกนั สามารถเลือก

สอบได)้              ถา้สอบไดแ้ลว้  ถา้ไม่มีเหตุผลพิเศษอ่ืน  ก็เขา้เรียนได ้  

โรงเรียนมธัยมปลายของ

เอกชน 

 

สมคัรสอบไดห้ลายโรงเรยีน（เพราะวนัที่จะสอบเขา้แตกต่างกนั ） 

การสมคัรสอบ 

เพียงโรงเรียน 

เดียว 

การสอบแบบสญัญาว่าถา้สอบไดแ้ลว้จะตอ้งเขา้เรียนที่โรงเรียนน้ี                        

จะมีเปอรเ์ซน็ตส์อบไดม้ากกว่าการสมคัรหลายโรงเรียน แต่มีขอ้แมว้่าถา้สอบไดแ้ลว้ จะ

ไปสมคัรเขา้โรงเรียนของราชการไม่ได ้  

การสมคัรสอบ 

มากกว่า2 

โรงเรียน 

การสอบแบบไม่มีสญัญาว่าจะเขา้เรียนที่น่ี จะไปสมคัรสอบเขา้โรงเรียนของราชการก็
ทําได ้ ถา้สอบเขา้โรงเรียนของราชการติด ก็เขา้เรียนที่โรงเรียนราชการได ้

＊ในกรณีที่นักเรียน มีผลการเรยีนดี หรือผลการเล่นกีฬาเก่งเป็นเลิศ   มีกรณีรบัรองเป็นนักเรียนสอบ
คดัเลือกพิเศษ  กรณีน้ีโดยทัว่ไปจะเป็นการสมคัรสอบเพียงโรงเรียนเดียว  (ถา้สอบไดแ้ลว้จะไดก้ารยกเวน้
ในเรื่องค่าเล่าเรียนทัง้หมด หรือเพียงส่วนหน่ึง)  
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(2)   ตารางหมายกําหนดการจนกว่าจะถึงการสอบเขา้โรงเรียน 
 หมายกําหนดการ  
เดือน10  

วนัที่24 

วนัที่เปิดใหคํ้าแนะนํา ในการศึกษาต่อในช ัน้มธัยมปลายดว้ยหลากหลายภาษา 

เดือน 11 พบปะพูดคุยระหว่างครู ผูป้กครอง และนักเรียน ในการตดัสิน ใจเลือกโรงเรียนที่อยากจะเขา้เรียน 

เดือน  12                    

 

      

เดือน  1                                                        

   

เดือน ２  

   

 

เดือน  ３  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ปรึกษากบัครูท่ีโรงเรียนและ คุณพ่อ คุณแม่ ใหดี้กอ่น ค่อยตดัสินใจเลือก โรงเรียนท่ี

อยากจะเขา้ไปเรียน 

หลงัจากสอบไดแ้ลว้  …  

โรงเรียนประถม  โรงเรียนมธัยมตน้ ลาออกจากโรงเรียนแลว้ ก็ยงักลบัเขา้ไปเรียนต่อได ้  แต่โรงเรียนมธัยมปลายน้ัน

ถา้ลาออกแลว้ จะกลบัเขา้มาเรียนต่อไม่ได ้ฉะน้ันอย่าลาออกง่ายๆ มีปัญหาอะไรควรปรึกษากบัครูประจาํช ัน้ที่เรียนอยู่ใน

ปัจจบุนั หรือปรึกษากบัครูที่เคยสอนในช ัน้มธัยมตน้ ก่อนที่จะตดัสินใจ  

 

 Pg.8 

 ชว่งเวลาที่จะตอ้งส่งใบสมคัรสอบประเภทการสอบ  
ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชือ่คุณสมบติัดีเด่น จาก
ครใูหญ่ของโรงเรียนเอกชน 

 

ชว่งเวลาสอบประเภททัว่ไปของโรงเรียน 
เอกชน                                     
ประกาศรายชือ่ผูส้อบได ้ (บางโรงเรียนอาจ
มีรบัสมคัรสอบรอบ2) 

 
กาํหนดวนัส่งใบสมคัรสอบประเภทเสนอช่ือของภาคเรียนเต็มวนัโรงเรียนของราชการ 

(วนัท่ี 6 ถึงวนัท่ี 7เวลาบ่าย 3โมง)                                                              

วนัสอบสมัภาษณ์ของประเภทเสนอช่ือของภาคเรียนเต็มวนัของโรงเรียนราชการ   

(วนัท่ี10)                                                                                        
วนัท่ีจะรู้ผลสอบ（วนัท่ี14） 

ย่ืนใบสมคัรสอบประเภททัว่ไปของโรงเรยีนราชการภาคเรียนเต็มวนั(จากวนัที่16ถึงวนัที่17 
เวลาเที่ยง)                              
ย่ืนใบสมคัรขอเขา้สอบคดัเลือกพิเศษ(จากวนัที่ 22 ถึงวนัที่ 23เวลาเที่ยง) 

วนัสอบประเภททัว่ไปภาคเรียนเต็มวนัและประเภทสอบคดัเลือกพิเศษของโรงเรียนราชการ (วนัที่7) 

วนัประกาศผลสอบของนักเรียนภาคเรียนเต็มวนัและสอบคดัเลือกพิเศษของโรงเรียน ราชการ     

(วนัที่ 13) 

วนัท่ีตอ้งยืน่ใบขอสมคัรสอบเขา้โรงเรียนของราชการภาคเรียนตามเวลกาํหนด (วนัท่ี13ถึงวนัท่ี15เวลาเท่ียง) 

วนัสอบ(วนัท่ี 19)                                                                                        

วนัประกาศผล(วนัท่ี 23) 

ชว่งระหว่างยื่นใบสมคัรเขา้สอบ 
ประเภททัว่ไปของโรงเรียนมธัยม
ปลายเอกชน 

ประกาศรายชือ่ของผูท้ี่สอบได ้  

ชว่งเวลาสอบประเภทเสนอชือ่ของโรงเรียน 
เอกชน 


