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１．ระบบการศึกษาของญีปุ่่ น
อายุ 24 ปี

ปี 2013
มีอตั ราการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศสู งถึง
98.4% !
เรามาคิดถึงเรื่ องของอนาคตข้าง
หน้าอย่างจริ งจังกันเถอะ !

การศึกษา
ปริญญาโท
และเอก

อายุ 22 ปี 【2 ～5 ปี 】

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
【4 ～6 ปี 】 ระด ับอนุ ป ริญญา
【2 ปี 】
อายุ 18 ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย 【ภาคเรียนเต็มวัน
3 ปี , ภาคเรียนตามเวลาที่กาหนด 3～4 ปี ,

โรงเรียน
สายอาชีพ
ระด ับสู ง
【5 ปี 】

ภาคเรียนทางไปรษณี ย ์ 4 ปี ~】

โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอ
นปลายเฉพาะ
ด้าน 【2～3
ปี 】

โรงเรียน
เฉพาะด้าน
ทุกประเภท
【1～ 3 ปี 】

มัธยมศึกษาตอนต้น【3 ปี 】

อายุ 15 ปี

การศึกษา
ภาคบังคับ

้ั
ชนประถมศึ
กษา【6 ปี 】

อายุ 12 ปี

ชนอนุ
ั้
บาล
้
สถานเลียงดู
เด็กก่อนวัยเรียน

อายุ6ขวบ



้ั
ความแตกต่างระหว่างชนประถม.
มัธยมต ้นและ มัธยมปลาย

้ั
ชนประถม

้ั ธยมต ้นนั้นเป็ นการศึกษาภาคบังคับ
และชนมั

้ั ธยมปลายนั้นไม่ใช่ภาคบังคับ
แต่ชนมั

้ นั้ หรือจะเรียนจบไม่ได ้
ถ ้าขาดเรียนบ่อยหรือผลการเรียนไม่ดี อาจจะไม่ได ้เลื่อนขึนช

 เมื่อจบการศึกษาชันมั้ ธยมปลายแล ้ว

…

สามารถเลือกสอบเข ้าเรียนต่อในชนมหาวิ
ั้
ทยาลัย วิทยาลัยระดับอนุ ป ริญญา หรือโรงเรียนสายอาชีพชนสู
ั้ งได ้
้
บริษท
ั เอกชนส่วนใหญ่จะรับพนักงานเฉพาะผู ้ที่จบการศึกษาชนมั
ั้ ธยมปลายขึนไป
ดังนั้นผู ้ที่จบการศึกษาชนมั
ั้ ธยมปลายจะมีหนทางได ้ทางานมากกว่าผู ้ที่จบการศึกษาชนมั
ั้ ธยมต ้น
ดังนั้นการคิดพิจารณาการเรียนต่อชนมั
ั้ ธยมปลาย3ปี และให้ได ้ประกาศนี ยบัตรคุณวุติอาชีพต่างๆ ความเหมาะสมกับความสามารถความถนัดของตนเองถือเป็ นเรื่องสาคัญ
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２．โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดโทจิหงิ
มีท้ งั โรงเรี ยนมัธยมปลายที่ก่อตั้งโดยรัฐบาล และโรงเรี ยนของเอกชน โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐบาลจะมีทั ้งภาคเรี ยนเต็มวัน ภาคเรี ยนตามเวลากาหนด
และภาคการเรี ยนทางไปรษณีย์
สายวิชาของโรงเรี ยนมัธยมปลายโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ น สายสามัญ สายวิชาเฉพาะด้ าน และสายวิชารวม
(1) การเรี ยนภาคเรี ยนเต็มวัน ภาคเรี ยนตามเวลากาหนด และภาคการเรี ยนทางไปรษณีย์
โรงเรี ยนภาคเรี ยนเต็มวัน
（มี59 โรงเรี ยน）

โรงเรี ยนภาคเรี ยนตามเวลากาหนด（มี8โรงเรี ยน）

วันที่เรียน

ทุกวัน（จันทร์~ศุกร์）

ทุกวัน（ตอนค่า）

ทุกวัน（จันทร์~ศุกร์）

เวลาในแต่ละวิชา

คาบวิชาละ 45~ 50นาที
วันละ 6~7คาบเรี ยน

คาบวิชาละ 45 นาที
วันละ 4~6 คาบเรี ยน

มี3ภาคคือ เช้า บ่าย หรื อคํ่า
แต่ละภาคเรี ยน คาบวิชาละ
45นาที วันละ 4~6คาบเรี ยน

ภาคการเรี ยนทางไปรษณี ย ์
（มี2โรงเรี ยน）
เรี ยนด้วยตัวเองแล้วต้องส่ งรายงานมา
ให้อาจารย์ตรวจ
ไปเรี ยนที่โรงเรี ยน เดือนละ2~3ครั้ง

เริ่ มเรี ยนเวลา 17:30

ระยะเวลาโดยพื้นฐานจนถึง
จบหลักสู ตร
สายสาขาวิชา
（ดูอา้ งอิงประกอบในหน้า
ต่อไป ）
อื่นๆ



3 ปี ขึ ้นไป

3 ปี
สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้าน
สายวิชา รวม

สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้ าน
「เทคนิควิศการ」
「พาณิชย์การ」
มีอาหารโรงเรี ยน

สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้าน
「พาณิชย์การ」

สายสามัญ

มีอาหารโรงเรี ยนเฉ
พาะนักเรี ยนภาคค่า

จุดสาค ัญในการเลือกโรงเรียน และสาขาวิชา
（１） สารวจดูถึงความสามารถตัวเอง พิจรณาว่าตนมีความสนใจอะไร เหมาะกับความสามารถตลอดจนลักษณะนิ สยั ของตนเองหรือไม่
（２） พิจรณาดูวา่ ในอนาคต ตัวเองอยากจะทางานอะไร

และเหมาะกับงานประเภทไหน

้
（３） คิดดูวา่ เข ้าโรงเรียนมัธยมปลายแล ้วตังใจจะเรี
ยนอะไร
้
（４） เข็คดูเกี่ยวกับรายละเอียดเนื ้อหาของวิชาเรียน สาขาวิชารวมถึงลักษณะพิเศษของโรงเรียนที่ตนตังใจจะเข
้าศึกษาต่อ
（５） เช็คดูวา่ มีสายทางไปในอนาคตอะไรบ ้างหลังจากจบมัธยมปลายแล ้ว



ตอนทีจ่ ะพิจารณาเลือกสายทางของอนาคต
ไตร่ตรองคิดดูให ้ดีด ้วยตนเอง แล ้วปรึกษากับผู ้ปกครอง
และอาจารย ์ที่โรงเรียนก่อนที่จะตัดสินใจ！
ลองไปที่โรงเรียนในวันที่โรงเรียนเปิ ดให ้คาอธิบายหรือเข ้าร่วมงานประสบการณ์ลองเรีย
น1วันในช่วงวันหยุดฤดูร ้อน เพื่อจะได ้ข ้อมูลสาคัญเพิ่มเติม！

(2)ลักษณะพิเศษในแต่ละสายวิชาเรียนของโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดโทจิหงิ

สายสามัญ
ด ้านพาณิ ชย ์การ
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การเรียนส่วนใหญ่จะเป็ นวิชาเรียนทั่วไป ในสายสามัญส่วนมากจะแยกเป็ นสายวิทย ์
้ มธั ยมปลายปี ที่2 เพื่อแยกเรียนให ้ลึกซึงขึ
้ น้
และสายศิลป์ ตังแต่
ส่วนใหญ่จะเป็ นการเรียนเกี่ยวกับการทาบัญชี การใช ้เครื่องคอมพิวเตอร ์ติดต่อธุรกิจ
และการเรียน ระบบการจาหน่ ายสินค ้าจากผู ้ผลิตสูผ
่ ู ้บริโภค
เกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้ า สถาปัตยกรรม( การก่อสร ้าง )

ด ้านเทคนิ ควิศวการ

้
เรียนรู ้ถึงการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้านเหล่านี โดยการพิ
สจู น์
ทดลอง และมีภาคปฏิบต
ั ิจริง

สาย

ด ้านเกษตร

การบริหารการเกษตร ชีววิทยา เคมีในอาหาร โยธาธิการการเกษตรการปลูกไม้ประดับเป็ นต ้น
้
จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้านเหล่านี โดยการพิ
สจู น์ ทดลอง และทาภาคปฏิบต
ั ิจริง

วิชา

ด ้านการประมง

้
้ ่นๆ การแปรรูปผลผลิตจากสัตว ์นา้
เรียนรู ้เกี่ยวกับเทคนิ คการเพาะเลียงปลา
และสัตว ์นาอื

และการจัดการระบ

ระบบการจาหน่ ายสินค ้าจากผู ้ผลิตสูผ
่ ู ้บริโภค
้
ในจังหวัดโทจิหงินีจะเรี
ยนได ้ที่โรงเรียนมัธยมปลายบะโตแห่งเดียวเท่านั้น

เฉพาะ

บนิ เวศวิทยาแหล่ง
นา้

ด ้าน

้ ้าและเครื่องประดับ การวางแผนการดาเนิ นชีวต
การออกแบบเสือผ
ิ วัฒนธรรมในด ้านอาหาร
ด ้านการเรือน

คุณค่าทางโภชนาการ วัฒนธรรมในการดาเนิ นชีวต
ิ
้
จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้านเหล่านี โดยการพิ
สจู น์และทดลองภาคปฏิบต
ั ิ

ด ้านสังคมสงเคราะห ์

เรียนรู ้ถึงเทคนิ คการปรนิ บต
ั ิดูแลผู ้สูงอายุ และผู ้ป่ วยในระบบสังคมสงเคราะห ์

ด ้านวิทย ์และ คณิ ต

เรียนวิชาคณิ ตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์โดยเฉพาะ
ฃโอย่ามะแห่งเดียวเท่านั้น

ด ้านพละศึกษา

เรียนความรู ้ด ้านการกีฬาโดยเฉพาะ พร ้อมกับเรียนภาคปฎิบต
ั ิจริงทางกีฬาเฉพาะด ้าน
้ ยนได ้ที่โรงเรียนมัธยมปลายโอย่ามะมินามิแห่งเดียวเท่านั้น
จังหวัดโทจิกน
ิ ี เรี

สายวิชารวม

ที่จังหวัดโทจิกเิ รียนได ้ที่

่
เรียนด ้วยระบบหน่ วยกิตมีวิชาเปิ ดสอนถึง 110 วิชา ซึงสามารถเลื
อกเรียนในวิชาที่สนใจและ
ชอบได ้

 ส่วนมากในสาขาสายวิชาเฉพาะด ้านนี ้

้ าหมายให ้ได ้ประกาศนี ยบัตรคุณวุฒิอาชีพในด ้านต่างๆ
จะเรียนโดยตังเป้
ตามสายการเรียนของแต่ละด ้าน

 สาหรับสาขาวิชาของโรงเรียนเอกชน สามารถหาข ้อมูลได ้จากแผ่นพับของแต่ละโรงเรียน
 นอกจากนี ยั้ งมีโรงเรียนเอกชนที่มีภาคเรียนทางไปรษณี ย ์
และภาคเรียนตามเวลาที่กาหนดอีกด ้วย

โปรดดูหน้าต่อไปด ้วย !
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(3)วิชาการสอนและเรียนในสายสามัญ-สายสาขาวิชาเฉพาะด ้าน-สายวิชารวม

ภาษาญี่ปุ่ น

า

มั

วิทยาศาสตร ์

ย
ญ

การเรือน

การอุตสหกรรม
การเกษตร
การประมง
การเรือน

การสื่อสารคอมพิวเตอร ์

สังคมสงเคราะห ์
ภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ )
พลศึกษา ( กีฬา )
วิจยั หัวข ้อเฉพาะ(ศึ
กษาวิจยั ในหัวข ้อที่
ตัวเองมีความสนใจ
)

[สาขารวมวิทย ์ และ คณิ ต ]
วิทยาศาสตร ์ทดลอง
ชีวศาสตร ์ประยุกต ์เป็ นต ้น
[สาขารวมวัฒนธรรม
อารยธรรม และ นานาชาติ]
การอ่านวรรณคดี
การศึกษาเข ้าใจในวัฒนธรรม
อื่นๆ
[สาขารวมสิ่งแวดล ้อมและ
การดาเนิ นชีวิต]
้ ้าและเครือง
่
วัฒนธรรมเสือผ
ประดับ
การปรนิ บต
ั ิดูแลผู ้สูงอายุหรือ
ผู ้ป่ วยที่บ ้านและสังคม
สงเคราะห ์ เป็ นต ้น
[สาขารวมวัฒนธรรมการ
สื่อสาร]

่้
การขับรองดนตรี
การจัดโปรแกรม คอมพิวเตอร ์
เป็ นต ้น

วิชาเลือก

วิทย ์ คณิ ต

【ตัวอย่างของวิชาเลือก】

ภาษาอังกฤษภาคปฎิบต
ั ิ เป็ นตัน

หมวดหมู่วิชาใน สายสาขาเฉพาะด ้าน

มั

ภาษาต่างประเทศ

พาณิ ชยการ

สังคมอุตสาหกรรมกับมนุ ษย ์

เรียนคณิ ตศาสตร ์ประยุกต ์

อร ์

า

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ 1 เป็ นต ้น

[สาขารวมวิทย ์และศิลป์ ]

การเรือน
การสื่อสารคอมพิวเต

ส

อนามัยและพลศึกษา

พลศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

า

ญ

ส

คณิ ตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
อนามัยและ
พละศึกษา
ศิลปะ

คณิ ตศาสตร ์ 1

วิชากึ่งบังคับ(โดยหลักแล ้วควรเลือกเรียน)

ส

ภูมิศาสตร ์
/ประวัติศาสตร ์

สังคมในยุคปัจจุบน
ั

วิชาบังคับทั่วไป

ภาษาญี่ปุ่ น
ภูมิศาสตร ์
/ประวัติศาสตร ์
สังคม
คณิ ตศาสตร ์

ย

【ตัวอย่างของวิชาเรียน】
ภาพรวมของภาษาญี่ปุ่ น

วิชาบังคับ

เลือกเรียนที่โรงเรียนที่มีการ
สอนวิชาเฉพาะด ้านที่ตนสนใจ

า

สังคม

สายวิชารวม

สายสาขาวิชาเฉพาะด้ าน

สายสามัญ
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３．ค่าใช ้จ่ายในการเรียน
（１）ค่าใช ้จ่ายในการเข ้าเรียน
้ าใช้จา
โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาลกับเอกชนนันค่
่ ยแตกต่างกัน
โรงเรียนมัธยมปลายของราชการ
หลักสูตร

ภาคเรียนเต็มวัน

ภาคเรียนตามเวลากาหนด ภาคเรียนทางไปรษณี ย ์
（เป็ นระบบหน่ วยกิต）

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)

โรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน
เรียนเต็มวัน（ยกตัวอย่าง）

ค่าสอบเข ้า

2,200เยน

950เยน

ไม่มี

12,000เยน～20,000เยน

เงินค่าเข ้าเรียน

5,650เยน

2,100เยน

500เยน

ชุดนักเรียน・

40,000เยน～

15,000～

ไม่มี

ชุดพละเป็ นต ้น

60,000เยน

ค่าบารุงสถานที่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

100,000เยน～

รวบยอดโดยประ

50,000เยน～

18,000เยน～

500เยน

300,000เยน～

100,000เยน～200,000เยน
70,000เยน～
150,000เยน

มาณ
โรงเรียนมัธยมปลายของเอกชนนั้นค่าใช ้จ่ายของแต่ละโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน
ขอให ้ดูรายละเอียดจากแผ่นพับของแต่ละโรงเรียนนั้นให ้ดี โดยเฉพาะเรื่องค่าชุดนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนนั้นราคาแตกต่างกันมาก

✌

ถ้ามีรุ่นพี่ที่รู้จกั อยูโ่ รงเรี ยนมัธยมปลายที่ตนอยากเข้า ลองขอชุดนักเรี ยนจากรุ่ นพี่ที่เรี ยนจะจบดู

（２）ค่าใช ้จ่ายในระยะเวลา๑ปี หลังจากเข ้าเรียน
โรงเรียนมัธยมปลายของราชการ

มัธยมปลายของเอกชน

ภาคเรียนตามเวลากา

ภาคเรียนทางไปรษณี ย ์

ภาคเรียนเต็มวัน

หนด

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)

ภาคเรียนเ
ต็มวัน

(ยกตัวอย่าง)

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)
ค่าเล่าเรียน

0

เยน

โรงเรียนมัธยมปลายของราชการไม่ต ้องเสียค่าเทอม

300,000เยน～※2

10,000~70,000เยน(แตกต่างกันไปตามโรงเรียนและสาขาที่เลือกเรียน)

ค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การสอน
ค่าใช ้จ่ายจิปาถะ※

130,000เยน～

30,000เยน～

ประมาณ10,000เยน

250,000เยน～

ไม่มี

้
ขึนอยู
ก
่ บ
ั แต่ละโรงเรียน

ไม่มี

ไม่มี

1
ค่าอาหาร

※1 ค่าใช ้จ่ายจิปาถะ หมายถึง ค่าสมาชิกสมาคมผู ้ปกครองและอาจารย ์ ค่าสมาชิกสมาคมนักเรียน เป็ นต ้น ค่าใช ้จ่ายจิปาถะนี ้
้
้ งมีค่าใช ้จ่ายอย่างค่าทัศนศึกษาซึงมั
่ กจะเรียกเก็บสะสมตังแต่
้ ปีแรก
จะเรียกเก็บรายการอะไรบ ้างจะขึนอยู
ก
่ บ
ั โรงเรียน นอกจากนี ยั
้ เดือนเมษายน ปี 2010 เป็ นต ้นมา จะได ้รับเงินช่วยการศึกษา
※2 เกี่ยวกับค่าเรียนของโรงเรียนเอกชน ตังแต่
้ ธยมปลาย เดือนละ 9,900 เยน (รวมปี ละ 118,800 เยน)
จากระบบเงินทุนเพื่อสนับสนุ นการศึกษาในชันมั
้
้
้
นอกจากนี บางกรณี
อาจจะได ้รับจานวนเพิ่มขึนโดยขึ
นอยู
ก
่ บ
ั รายได ้ของผู ้ปกครอง

Pg.6

（３）ค่าใช ้จ่ายอื่นๆ
＊ ค่ากิจกรรมนอกเวลา(หลังเลิกเรียน)
ในกรณี เข ้าร่วมกิจกรรมนอกเวลา

ก็จะมีค่าชุดฟอร ์ม ค่าสมัครเข ้าร่วมกิจกรรมเป็ นต ้น

＊ ค่าเดินทางมาเรียน
้ ๋วไปกลับรถไฟเป็ นต ้น
ในกรณี ท่ีบ ้านอยูไ่ กลจะเดินทางด ้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่นกรณี ท่ีเดินทางด ้วยรถไฟจะต ้องซือตั

（４）ในกรณี ที่มีปัญหาด ้านค่าใช ้จ่ายในการเรียน
＊การใช ้ระบบเงินทุนการศึกษา
นักเรียนที่มีความเพียรพยายามอยากจะเรียนต่อแต่มีปัญหาทางด ้านเศรษฐกิจ ก็มีระบบการกู ้ยืมเงินทุนให ้
้ั นที่ไม่ต ้องใช ้คืน
เงินทุนการศึกษามีอยูห
่ ลายชนิ ดด ้วยกัน เช่นเงินทุนของรัฐบาล รัฐบาลท ้องถิ่นและของเอกชน มีทงทุ
และทุนที่ต ้องใช ้คืนหลังจากทางานได ้แล ้ว จะใช ้ทุนไหนก็แล ้วแต่
ก็ขนอยู
ึ้
ท
่ ่ีผลการเรียนของนักเรียนและเศรษฐกิจรายได ้ของทางครอบครัวด ้วย
้ งต ้องเตรียมเอกสารอีกหลายอย่างที่จะใช ้ประกอบในการยื่นคาร ้องระบบขอยืมเงินทุน
นอกจากนี ยั
ผู ้ที่มีความประสงค ์จะใช ้ระบบทุนการศึกษาควรปรึกษาอาจารย ์ที่โรงเรียนมัธยมต ้นที่เรียนอยูห
่ รือบอกอาจารย ์ที่โรงเรียนมัธยม
ปลายที่จะเข ้าเรียน

４．การสอบเข ้า
จะเข ้าโรงเรียนมัธยมปลายนั้น จะต ้องสอบเข ้า การสอบเข ้านั้น เรียกว่า
ในการสอบเข ้า จะมีระเบียบการข ้อบังคับของการสอบเข ้า

"นิ วงะคุชะเฃ็มบัจจึ" หรือ "นิ วชิ"
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（１）ประเภทของการสอบเข ้าโรงเรียนรัฐบาล
คุณสมบัติของผู ้สอบ

้
เนื อหาในการสอบ

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอ 1.สอบข ้อเขียน(5วิชา)
่ ่ปุ่ นแล ้ว(หรือกาลังจะจบ)
นต ้นทีญี
2.สอบโดยดูจากเอกสาร(เช่นผลการเรียน,กิจกร
ในกรณี ต่างประเทศต ้องเรียนตามหลักสูต รมชมรมฯลฯ)

การสอบคัดเลือกทั่วไป
(อิปปังเซ็มบัทสึ)

รการศึกษาโรงเรียนมาแล ้วไม่
น้อยกว่า 9 ปี

การสอบคัดเลือกโดยพิจรณาจากคุณสมบัติเด่

้
นอกจากนี อาจมี
การสอบสัมภาษณ์อีกด ้วย

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน 1.สอบโดยดูจากเอกสาร

้
2.เอกสารชีแจงแรงจู
งในการสมัครเรียน
3.สอบสัมภาษณ์
ในกรณี ต่างประเทศต ้องเรียนตามหลักสูตร 4.สอบเรียงความหรือสอบตอบคาถามแบบบรรย
ายหรือทางโรงเรียนจัดสอบเฉพาะของตนเอง
ต ้นที่ญี่ปุ่ นแล ้ว(หรือกาลังจะจบ)

นและความสามารถพิเศษ
(โทะคุโชะกุเซ็มบัทสึ)

การศึกษาโรงเรียนไม่นอ้ ยกว่า 9 ปี และ
มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนร ้องขอ

การสอบคัดเลือกพิเศษ
สาหรับนักเรียนที่กลับม
าประเทศหลังจากติดตา
มผู ้ปกครองไป-อยูต
่ า่ งป
ระเทศ หรือนักเรียนชาว
ต่างชาติ

การสอบ
หลังเข ้าประเทศมาแล ้ว 3 ปี
คัดเลือกพิเศษA
(โทะคุบท
ั สึเซ็มบัท
สึA)

โดยทั่วไปจะเป็ นการสอบสัมภาษณ์
การตรวจสอบดูจากเอกสารเป็ นต ้น
แต่อาจมีสอบข ้อเขียนและสอบเรียงความด ้วย

การ สอบความ
หลังเข ้าประเทศมาแล ้ว 3 ปี
สามารถ
โดยการสอบคัดเลื
อกพิเศษ
B(โทะคุบท
ั สึเซ็มบั
ทสึB)

นอกจากสอบข ้อเขียนและะสอบโดยดูจากเอกสา
รแล ้วยังจะมีการสอบสัมภาษณ์และให ้เขียนเรียง
ความด ้วย การสอบข ้อเขียนจะเน้นสอบเพียง
3 วิชา (หลักภาษาญี่ปุ่ น คณิ ตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ )

่ บมาประเทศหลังจากติดดามผู ้ปกค
ถ ้าหากประสงค ์จะสอบเข ้าโรงเรียนมัธยมของจังหวัดด ้วยการสอบเข ้าพิเศษสาหรับนักเรียนทีกลั
้ั ้ดี
รองไปอยูต
่ ่างประเทศ และนักเรียนชาวต่างชาติ ขอให ้ปรึกษากับอาจารย ์ประจาชนให
โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาล และโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชนจะแตกต่างกันมากในด ้านการสอบเข ้า
โรงเรียนมัธยมปลาย

โรงเรียนที่เรียนเต็มวัน จะเลือกสอบได ้ 1 โรงเรียนเท่านั้น

ของรัฐบาล

(ทุกโรงเรียนจะสอบในวันเดียวกัน
แต่ถ ้าเป็ นโรงเรียนภาคเรียนตามเวลากาหนด หรือการเรียนทางไปรษณี ย ์ นั้น วันสอบจะไม่เหมือนกัน
สามารถเลือกสอบหลายโรงเรียนได ้) ถ ้าสอบได ้แล ้ว หากไม่มีเหตุผลพิเศษอื่น ก็สามารถเข ้าเรียนได ้

โรงเรียนมัธยมปลายของ

เลือกสมัครสอบได ้หลายโรงเรียน（เพราะวันที่จะสอบเข ้าแตกต่างกัน ）

เอกชน

การสมัครสอบ

เป็ นวิธส
ี อบชนิ ดสัญญาว่าถ ้าสอบได ้แล ้วจะเข ้าเรียนที่โรงเรียนนั้น

เพียงโรงเรียน

หลังจากสอบได ้แล ้ว จะไปสมัครเข ้าโรงเรียนของรัฐบาลไม่ได ้

เดียว
การสมัครสอบ
มากกว่า2

เป็ นวิธส
ี อบชนิ ดไม่มีสญ
ั ญาว่าถ ้าสอบได ้แล ้วจะเข ้าเรียนที่นั้น
จะไปสมัครสอบเข ้าโรงเรียนของรัฐบาลด ้วยได ้

โรงเรียน
＊ในกรณี ท่ีนักเรียน มีผลการเรียนดี หรือผลการเล่นกีฬาเก่งเป็ นเลิศ
อาจได ้รับพิจรณาเป็ นนักเรียนสอบคัดเลือกพิเศษเฉพาะ
้
่วไปจะเป็ นการสมัครสอบเพียงโรงเรียนเดียว
กรณี นีโดยทั
้
(ถ ้าสอบได ้แล ้วจะได ้การยกเว ้นค่าเล่าเรียนทังหมด
หรือเพียงส่วนหนึ่ ง)
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(2)ตารางหมายกาหนดการจนกว่าจะถึงการสอบเข ้าโรงเรียน
หมายกาหนดการ
เดือนพฤษจิก

พบปะพูดคุยระหว่างอาจารย ์ ผู ้ปกครอง และนักเรียน ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่อยากจะเข ้าเรียน

ายน

 ปรึกษากับอาจารย์ที่โรงเรียนและ คุณพ่อ คุณแม่ ให้ดีก่อน ค่อยตัดสินใจเลือก
โรงเรี ยนที่อยากจะเข้าไปเรี ยน

เดือนธันวาคม
ช่วงเวลาที่จะต ้องส่งใบสมัครสอบของโรงเรียนมัธยมปล
่
ายเอกชนประเภทการสอบของผู ้ที่ได ้รับการเสนอชือคุ
ณสมบัติดีเด่นจากอาจารย ์ใหญ่(ซุยเซ็นนิ วชิ)

ช่วงยื่นใบสมัครเข ้าสอบเข ้าของโ
รงเรียนมัธยมปลายเอกชนประเภ
ทสอบคัดเลือกทั่วไป
เดือนมกราคม

ช่วงวันสอบของโรงเรียน-เอกชนประเภทคัดเลือก
่
่ ้สอบได ้
ทัวไป
และประกาศรายชือผู
(บางโรงเรียนอาจมีรบ
ั สมัครสอบรอบ2)

เดือนกุมภาพั

ช่วงวันสอบของโรงเรียนเอกชน ประเภทเสนอชือ่
่
และประกาศรายชือของผู
้ที่สอบได ้(ซุยเซ็นนิ วชิ)
กาหนดวันส่งใบสมัครสอบของโรงเรียนรัฐบาลภาคเรียนเต็มวันปร
ะเภทพิจารณาจากคุณสมบัติเด่นและความสามารถพิเศษ(วันที่
29-30 ถึงบ่าย 3) (โทะคุโชคุเซมบัทสึ)

ช่วงวันสอบเข ้าของโรงเรียนรัฐบาลภาคเรียนเต็มวันประเภทพิจรณาจากคุณ
สมบัติเด่นและความสามารถพิเศษ (วันที่5-6) ประกาศผลผู ้สอบได ้วันที่12

นธ ์

่
ช่วงยื่นใบสมัครสอบประเภทคัดเลือกทัวไปของโรงเรี
ยนรัฐบาลภาคเรียนเต็มวัน (จากวันที่ 18 ถึงวันที่ 19
เวลาเที่ยง) (อิปปังเซ็มบัทซึ)
ช่วงยื่นใบสมัครขอเข ้าสอบคัดเลือกพิเศษของโรงเรียนรัฐบาลภาคเรียนตามเวลาที่กาหนด (จากวันที่
่ (โทะคุเบทสึเซ็มบัทสึ)
23ถึงวันที่ 24 เวลาเทียง)

เดือนมีนาคม

่
วันสอบประเภทคัดเลือกทัวไปภาคเรี
ยนเต็มวันและคัดเลือกพิเศษของโรงเรียนรัฐบาล (วันที่ 5)
(อิปปังเซ็มบัทซึและโทะคุเบทสึเซ็มบัทสึ)
่
วันประกาศผลสอบของการสอบคัดเลือกทัวไปภาคเรี
ยนเต็มวันและคัดเลือกพิเศษของโรงเรียนรัฐบาล (วันที่ 11)

่
ช่วงยื่นใบสมัครสอบเข ้าโรงเรียนรัฐบาลประเภทสอบคัดเลือกทัวไปภาคเรี
ยนตามเวลากาหนด(วั
นที่ 11 ถึงวันที่ 13 เวลาเที่ยง) วันสอบวัดความรู ้ความสามารถ (วันที่ 17)
และวันประกาศผล(วันที่ 20) (อิปปังเซ็มบัทซึ)



หลังจากสอบได ้แล ้ว

…

โรงเรียนมัธยมปลายจะแตกต่างกับโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมต ้นซึงเป็ นภาคบังคับคือ
โรงเรียนประถม

โรงเรียนมัธยมต ้น ลาออกจากโรงเรียนแล ้ว ก็ยงั กลับเข ้าไปเรียนต่อได ้
แต่โรงเรียนมัธยมปลายนั้นถ ้าลาออกแล ้ว จะกลับเข ้ามาเรียนต่อไม่ได ้ ฉะนั้นอย่าลาออกโดยง่ายดาย
้ ่เรียนอยูใ่ นปัจจุบน
มีปัญหาอะไรควรปรึกษากับอาจารย ์ประจาชันที
ั
้ ธยมต ้น ก่อนที่จะตัดสินใจ
หรือปรึกษากับอาจารย ์ที่เคยสอนในชันมั

