
＜การเลอืกโรงเรยีนมธัยมปลาย＞ 
 
Q1.  ถงึจะเรยีนจบจากโรงเรยีนมธัยมปลายภาคพเิศษหรอืโรงเรยีนมธัยมปลายภาค 
ไปรษณีย ์ ก็ไดร้บัวุฒกิารศกึษาเหมอืนกบัโรงเรยีนมธัยมปลายภาคปกตหิรอื? 
 

A1.  ไดร้บัวุฒกิารศกึษาระดบัจบมธัยมศกึษหาช ัน้ปีที ่6 เหมอืนกนั 
 
Q2  ถา้จะเขา้ศกึษาต่อหมาวทิยาลยัทางดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ เรยีนทีโ่รงเรยีนมธัยมปลาย 
ดา้นวศิวกรรมกอ่นดกีว่าหรอื? 
 

A2.  ถงึไม่เรยีนจบจากโรงเรยีนมธัยมปลายดา้นวศิวกรรม ก็สามารถศกึษาต่อหมาวทิยาลยั 
ทางดา้นวศิวกรรมศาสตรไ์ด ้  กรณีโรงเรยีนมธัยมปลายดา้นวศิวกรรมและโรงเรยีนมธัยม 
ปลายดา้นพาณิชยกรรม  นักเรยีนส่วนใหญ่หลงัจบการเรยีนจะเขา้ทํางานบรษิทั 
(พนักงานประจาํ)   โรงเรยีนมธัยมปลายสาขาวชิาสามญัมคีนทีจ่ะศกึษาต่อหมาวทิยาลยั 
มากกว่า 
 
Q3  ถงึแมว่้าไม่เรยีนต่อโรงเรยีนมธัยมปลาย  แต่สามารถเขา้ทํางานบรษิทั (พนักงานประจาํ) 
ไดห้รอืไม่? 
 

 

A3  ในกรณีแค่จบระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  บรษิทัทีส่ามารถเขา้ทํางาน (พนักงานประจาํ)  
มจีาํกดัและมนีอ้ยมาก  งานส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งมวุีฒกิารศกึษาระดบัจบมธัยมศกึษาช ัน้ปีที ่
6 ขึน้ไป 
 
Q4  ชว่ยแนะนําวธิกีารเลอืกโรงเรยีนมธัยมปลายหน่อยไดไ้หม 
 

A4 
・ควรเลอืกโดยพจิารณาจาก “สามารถเรยีนหนังสอืทีม่ปีระโยชนต่์อชวีติในอนาคตของ 
ตนเองหรอืไม่”  “พอดกีบัความสามารถในการเรยีนของตนเองหรอืไม่”  “โรงเรยีนมคีวาม 
พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนภาษาญีปุ่่ นและดา้นอืน่ ๆ หรอืไม่” หรอืเร ือ่งอืน่ ๆ 
・ฟังคําแนะนําของนักเรยีนรุน่พีแ่ละใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบก็ได ้
・โปรดไปดูโรงเรยีน เชน่ เขา้รว่มการประชมุแจง้ขอ้มูลของโรงเรยีนมธัยมปลายทีต่วัเอง 

Q＆ A 

คาํถามทีพ่บบ่อย 

タイ語 



อาจจะเขา้รบัการทดสอบก็ได ้หรอืเขา้รว่มกจิกรรมอืน่ ๆ 
・หลงัจากคุณยืน่ใบสมคัรแลว้ อาจตอ้งเลอืกโรงเรยีนทีจ่ะเปลีย่นแปลงการสมคัร (→ดู Q7 
ประกอบ) ภายในระยะเวลาสัน้  ดงัน้ัน โปรดเลอืกโรงเรยีนมธัยมปลายประมาณ 3 แห่งไว ้
ล่วงหนา้ 

 
 
Q5   ถา้จะศกึษาต่อมหาวทิยาลยั ฉันจะไปเรยีนโรงเรยีนมธัยมปลายแบบไหนด?ี 
 
A5  โปรดดู “สถาบนัการศกึษาทีศ่กึษาต่อสําคญั”  ในหนังสอืขอ้มูลเร ือ่งการเรยีนต่อ 
โรงเรยีนมธัยมปลายทีม่ขีายทั่วไป หรอืในเว็บไซตข์องโรงเรยีนมธัยมปลายแต่ละแห่ง  
และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบว่าศษิยเ์กา่ทีจ่บจากโรงเรยีนมธัยมปลายแห่งน้ันไดศ้กึษาต่อ 
มหาวทิยาลยัอะไร   โดยทั่วไปแลว้  โรงเรยีนมธัยมปลายทีไ่นซนิเต็น (คะแนนรวม 
ผลการเรยีน) และ เฮ็นซะฉิ (ค่าเบีย่งเบน) สูง   มอีตัราส่วนของนักเรยีนทีศ่กึษาต่อ 
มหาวทิยาลยัมาก 
 
※ไนซนิเต็น (คะแนนรวมผลการเรยีน) คอื คะแนนรวมของผลการเรยีนในโรงเรยีนมธัยม 
ตน้  คํานวณดว้ยสูตรต่อไปนี ้  5 คะแนนต่อ 1 วชิา × 9 วชิาในช ัน้ ม. 2  ＋ 10 คะแนน 
ต่อ 1 วชิา × 9 วชิาในช ัน้ ม. 3 
คะแนนรวมทีสู่งทีส่ด คอื 135 คะแนน 
 
※เฮ็นซะฉิ (ค่าเบีย่งเบน)  คํานวณโดยหาค่าเฉลยีของคนทีเ่ขา้รบัการทดสอบของโรงเรยีน 
มธัยมปลายทุกคน และกาํหนดค่าเบีย่งเบนของคนทีอ่นัดบักึง่กลางใหเ้ป็น 50   โรงเรยีน 
มธัยมปลายแต่ละแห่งมค่ีาเบีย่งเบนของโรงเรยีนน้ัน 
 
 
A6 
・ถา้ดูไนซนิเต็น (คะแนนรวมผลการเรยีน) พอจะบอกไดว่้าสามารถเขา้เรยีนไดท้ีโ่รงเรยีน 
ไหน  สําหรบัคนทีม่ไีนซนิเต็นไม่เพยีงพอ  ก็ตอ้งทําคะแนนสูงจากการทดสอบความ 
สามารถในการเรยีนและการสมัภาษณ ์
・ในโรงเรยีนมธัยมปลายทีม่กีารรบัสมคัรชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัคานางาวะเป็น 
กรณีพเิศษส่วนใหญ่  ไม่ใชผ้ลการเรยีนในโรงเรยีนมธัยมตน้ (ผลการเรยีนในรายงานผล 
การเรยีน) เพือ่เป็นขอ้มลูในการพจิารณาว่าบุคคลทีเ่ขา้รบัการทดสอบผ่านการคดัเลอืก 
หรอืไม ่
・มโีรงเรยีนมธัยมปลายทีไ่มม่กีารทดสอบความสามารถในการเรยีนทีเ่รยีกว่า ครเีอทฟิ 
สคูล อกีดว้ย 
・โปรดเตรยีมความพรอ้มล่วงหนา้ทีจ่ะเขา้รบัการทดสอบของการรบัสมคัรรอบ 2 และโรง 
เรยีนมธัยมปลายภาคพเิศษ 
 
Q7   การเปลีย่นแปลงการสมคัร จะทําเมือ่ไร? 
 

A7  ในกรณีทีเ่ปลีย่นแปลงการสมคัร หลงัจากยืน่ใบสมคัรไปแลว้ โปรดดู “ซงินั โจเคยีว 
(ขอ้มูลเร ือ่งการสมคัร)” ทีป่ระกาศในหนังสอืพมิพ ์และตรวจสอบ “โบซวินินซ ู(จาํนวน 
บุคคลทีร่บัสมคัร)” และ “สงินันินซ ู(จาํนวนบุคคลทีส่มคัร)”  และตดัสนิใจว่าสมควร 
เปลีย่นแปลงการสมคัรหรอืไม่ โดยพจิารณาจากความสามารถของตนเองประกอบ 
ในขณะตดัสนิใจ โปรดปรกึษาผูป้กครอง คนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและครูโรงเรยีนมธัยม 
ตน้ใหด้ ี ตัง้แต่มปีระกาศในหนังสอืพมิพจ์นถงึตดิต่อเพือ่เปลีย่นแปลงการสมคัรมเีวลา 
สัน้   ดงัน้ันถา้จะใชโ้อกาสการเปลีย่นแปลงการสมคัรใหไ้ดผ้ลน้ัน   คุณจาํเป็นตอ้ง 
เตรยีมใจตัง้แต่ยงัไม่ยืน่ใบสมคัรฉบบัแรก 



 
 
Q8  ในขณะเปลีย่นแปลงการสมคัร จะทําอย่างไร? 
 

A8  ในขณะเปลีย่นแปลงการสมคัร ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ความตอ้งการใหค้รูโรงเรยีน 
มธัยมตน้ทราบ  ในกรณีทีอ่าจเปลีย่นแปลงการสมคัรก็ได ้ โปรดแจง้ความตอ้งการ 
ใหค้รูประจาํช ัน้ในโรงเรยีนมธัยมตน้ทราบไวก้อ่นทุกกรณีในขณะซนัชะเม็นดนั (พบ 
ปะพูดกนั 3 ฝ่ายโดยมนัีกเรยีน ผูป้กครองและครูประจาํช ัน้) หรอืในโอกาสอืน่ ๆ 
 
 
Q9  ครูโรงเรยีนมธัยมตน้กาํลงัแนะนําใหส้มคัรแบบเฮงนั (สมคัรโรงเรยีนมธัยมปลายของรฐั 
และโรงเรยีนมธัยมปลายเอกชนพรอ้มกนั)  ฉันจะสมคัรแบบเฮงนัดกีว่าไหม? 
 

A9   
・ถา้คุณมโีรงเรยีนมธัยมปลายทีอ่ยากเขา้เรยีนจรงิ แต่ไมแ่น่ใจว่าผ่านการคดัเลอืกหรอื 
ไม่ โปรดพจิารณาการสมคัรแบบเฮงนั   แต่กรณีทีคุ่ณไดผ้่านการคดัเลอืกของโรงเรยีน 
มธัยมปลายเอกชนและไม่ผ่านการคดัเลอืกของโรงเรยีนมธัยมปลายของรฐั  คุณจะตอ้ง 
ไปเรยีนทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายเอกชนทีไ่ดผ้่านการคดัเลอืก   นอกจากนี ้ถา้ไปเรยีนที ่
โรงเรยีนมธัยมปลายเอกชน จะตอ้งใชเ้งนิมาก   คุณควรระวงั เพราะถงึแมว่้าคุณไดร้บั 
การลดค่าสอนดว้ยระบบเงนิชว่ยเหลอืเพือ่การศกึษา   แต่ก็ตอ้งมค่ีาใชจ้า่ยนอกจาก 
ค่าสอน 
・ในกรณีคุณไม่สมคัรแบบเฮงนั  คุณยงัมโีอกาสการรบัสมคัรรอบ 2 ของโรงเรยีนมธัยม 
ปลายของรฐั หรอืเขา้รบัการทดสอบของโรงเรยีนมธัยมปลายภาคพเิศษ ก็ได ้  โปรด 
ปรกึษากบัผูป้กครองใหด้กีอ่นตดัสนิใจว่าจะสมคัรแบบเฮงนัหรอืไม ่
 
  
 
＜โทคุเบซโึบซวิ (การรบัสมคัรเป็นกรณีพเิศษ)＞ 
 
Q10  ฉันไม่รูว่้าตวัเองมคุีณสมบตักิารสมคัรของการรบัสมคัรไซเค็น ไกโคคะจนิ โทคุเบซ ึ
โบซวิ (การรบัสมคัรชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัคานางาวะเป็นกรณีพเิศษ) หรอืไม ่
 
A10  โโปรดตรวจสอบคุณสมบตักิารสมคัรในหนา้ 5 ของคู่มอืเขา้เรยีนต่อ  เมือ่ดูคู่มอืเขา้ 
เรยีนต่อแลว้ แต่ยงัไม่รูว่้าตวัเองมคุีณสมบตัหิรอืไม่  โปรดตดิต่อสอบถามคณะกรรมการ 
การศกึษาจงัหวดัคานางาวะ 
 
 
Q11  ในกรณีทีฉั่นไปอยู่ต่างประเทศ 2 ปีขึน้ไป แต่ผูป้กครองไดอ้ยู่ญีปุ่่ น  ฉันจะสามารถ 
เขา้รบัการทดสอบของทัง้ไซเค็นไกโคคะจนิ โทคุเบซโึบซวิและไคไงคโิคคุเซ โทคุเบซ ึ
โบซวิ (การรบัสมคัรนักเรยีนทีเ่ดนิทางกลบัจากต่างประเทศเป็นกรณีพเิศษ) ไดไ้หม? 
 
 
A11  กลุ่มเป้าหมายของ  ไคไง  คโิคคุเซ  โทคุเบซโึบซวิ  คอื  บุคคลทีไ่ดใ้ชช้วีติดว้ยกนั 
กบัผูป้กครองในต่างประเทศ  ในขณะผูป้กครองใชช้วีติในต่างประเทศเพือ่ทํางานหรอื 
เหตุผลอืน่ ๆ   ดงัน้ัน กรณีทีเ่ฉพาะบุตรเรยีนหนังสอืทีโ่รงเรยีนในต่างประเทศ  ถูกจดั 
เป็นศกึษาต่างประเทศและไมอ่ยู่ในกลุ่มเป้าหมายของ ไคไง  คโิคคุเซ โทคุเบซโึบซวิ  
แต่ กรณีทีม่เีหตุผลทีเ่ฉพาะบุตรจาํเป็นตอ้งไปต่างประเทศคนเดยีว  โปรดปรกึษา 
คณะกรรมการการศกึษาจงัหวดัคานางาวะ 
 



 
Q12  เมือ่ทําหนังสอืเดนิทางหาย  ไม่มหีนังสอืเดนิทางฉบบัเกา่อยู่ทีใ่กลต้วั หรอืไมม่ ี
การประทบัตราเขา้-ออกจากประเทศบนหนังสอืเดนิทาง จะทําอย่างไรด?ี 
 
 
A12  คุณจาํเป็นตอ้งใช ้“ขอ้มูลเขา้-ออกจากประเทศ” ทีอ่อกโดยกระทรวงยุตธิรรมญีปุ่่ น 
คุณสามารถยืน่คํารอ้งจากเว็บเพจของกระทรวงยุตธิรรมญีปุ่่ นและขอรอ้งใหส่้งทาง 
ไปรษณียไ์ด ้ แต่ใชเ้วลาประมาณ 1 เดอืน   ดงัน้ัน คุณควรยืน่คํารอ้งโดยเรว็ 
 
＜การโอนเขา้โรงเรยีน＞ 
 
Q13  ในกรณีทีจ่บช ัน้มธัยมปีที ่4 ในต่างประเทศและเดนิทางมายงัญีปุ่่ น จะสามารถโอน 
เขา้โรงเรยีนมธัยมปลายไดไ้หม? 
 
 
A13  หากจบระดบัช ัน้มธัยมปีที ่4 แลว้  จะสามารถโอนเขา้โรงเรยีนมธัยมปลายของญีปุ่่ น 
ได ้ แต่โรงเรยีนและชว่งเวลาทีส่ามารถโอนเขา้โรงเรยีนมจีาํกดั   นอกจากนี ้ บุคคลที ่
ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่่ นไม่เพยีงพออาจจะไม่สามารถไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้น 
การเรยีนภาษาญีปุ่่ น และอาจไม่สามารถเรยีนหวัขอ้การเรยีนในช ัน้ปีที ่1 ของช ัน้มธัยม 
ปลายของญีปุ่่ นก็ได ้  ดงัน้ัน โปรดขอคําปรกึษาจาก “เทนเพน นิวกคัคุ โจโฮเซน็เตอร ์
(ศูนยข์่าวสารการโอนเขา้เรยีน)“ ในหนา้ 19 ของคู่มอืเขา้เรยีนต่อ 
 
 
＜เร ือ่งอืน่ ๆ＞ 
 
Q14  ฉันไม่รูว่้าอ่านหนังสอืเตรยีมสอบเขา้อย่างไร  ชว่ยแนะนําวธิกีารหน่อยไดไ้หม 
 

A14  มหีองเรยีนสอนวชิาการเรยีนในทอ้งถิน่หลายแห่งสําหรบัคนทีอ่่านหนังสอืเตรยีมสอบ 
เขา้ดว้ยตนเองยากหรอืคนทีไ่ปเรยีนทีโ่รงเรยีนกวดวชิายาก   หอ้งเรยีนสอนวชิาการเรยีน 
หลายแห่งไม่เก็บค่าสอน   ม ี“รายชือ่หอ้งเรยีนสอนวชิาการเรยีน“ ทีเ่อกสารขอ้มลู  โปรด 
ใชร้ายชือ่ฉบบันีเ้พือ่เป็นขอ้มูลประกอบ 
 
 
Q15  หากทํากจิกรรมชมรมของโรงเรยีนจะไดเ้ปรยีบในขณะเขา้รบัการสมัภาษณไ์หม? 
 

A15  ในกรณีทีบุ่คคลทีเ่ขา้รบัการสมัภาษณทํ์ากจิกรรมในโรงเรยีนมธัยมตน้และมปีระสบ 
การณ ์เชน่ “ไดเ้ขา้รว่มการแข่งขนัระดบัจงัหวดั”  “เคยไดร้บัรางวลั” และอืน่ ๆ  ไม่เป็นขอ้ 
ไดเ้ปรยีบในการสมัภาษณโ์ดยตรง   สิง่สําคญัในการสมัภาษณ ์คอื ถ่ายทอดโดยมคีวาม 
เป็นรูปธรรมว่าตนเองทํากจิกรรมชมรมดว้ยความพยายามอย่างไร 
 
 
Q16  ชว่ยแนะนําโรงเรยีนมธัยมปลายทีส่ามารถไดร้บัการเรยีนเป็นภาษาองักฤษหน่อยไดไ้หม 
 

A16  ในบรรดาโรงเรยีนมธัยมปลายของรฐับาลระดบัทอ้งถิน่ของจงัหวดัคานางาวะ ไม่ม ี
โรงเรยีนมธัยมปลายทีส่อนวชิาการเรยีนเป็นภาษาองักฤษทุกวชิา   แต่มโีรงเรยีนมธัยม 
ปลายบางแห่งทีเ่นน้การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 


