
  การเ�อกโรงเ�ยน�ธยมปลาย   
 

Q1.  �งจะเ�ยนจบจากโรงเ�ยน�ธยมปลายภาค�เศษห�อโรงเ�ยน�ธยมปลายภาค
ไปรษ�� �ไ��บ��การ�กษาเห�อน�บโรงเ�ยน�ธยมปลายภาคปก�ห�อ
 

A1.  ไ��บ��การ�กษาระ�บจบ�ธยม�กษหา�น�� เห�อน�น
 

Q2  �าจะเ�า�กษา�อหมา�ทยา�ยทาง�าน�ศวกรรมศาสต� เ�ยน�โรงเ�ยน�ธยมปลาย
�าน�ศวกรรม�อน�ก�าห�อ
 

A2.  �งไ�เ�ยนจบจากโรงเ�ยน�ธยมปลาย�าน�ศวกรรม �สามารถ�กษา�อหมา�ทยา�ย
ทาง�าน�ศวกรรมศาสต�ไ� กร�โรงเ�ยน�ธยมปลาย�าน�ศวกรรมและโรงเ�ยน�ธยม
ปลาย�านพา�ชยกรรม �กเ�ยน�วนให�ห�งจบการเ�ยนจะเ�า�งานบ��ท
พ�กงานประ� โรงเ�ยน�ธยมปลายสาขา�ชาสา�ญ�คน�จะ�กษา�อหมา�ทยา�ย
มากก�า 
 

Q3  �งแ��าไ�เ�ยน�อโรงเ�ยน�ธยมปลาย แ�สามารถเ�า�งานบ��ท พ�กงาน
ประ� ไ�ห�อไ�
 
 

A3  ในกร�แ�จบระ�บ�ธยม�กษาตอน�น บ��ท�สามารถเ�า�งาน พ�กงานประ�
���ดและ��อยมาก งาน�วนให��เ�น�อง���การ�กษาระ�บจบ�ธยม�กษา�น��
�นไป 

 

Q4  �วยแนะ���การเ�อกโรงเ�ยน�ธยมปลายห�อยไ�ไหม
 
A4  

  ควรเ�อกโดย�จารณาจาก สามารถเ�ยนห�ง�อ��ประโยช��อ��ตในอนาคตของ
ตนเองห�อไ� พอ��บความสามารถในการเ�ยนของตนเองห�อไ� โรงเ�ยน�ความ
พ�อม�จะ�วยเห�อ�านการเ�ยนภาษา��นและ�าน�น ๆ ห�อไ� ห�อเ�อง�น ๆ

  �ง�แนะ�ของ�กเ�ยน�น�และใ�เ�น�อ�ลประกอบ�ไ�
  โปรดไป�โรงเ�ยน เ�น เ�า�วมการประ�มแ�ง�อ�ลของโรงเ�ยน�ธยมปลาย��วเอง



อาจจะเ�า�บการทดสอบ�ไ� ห�อเ�า�วม�จกรรม�น ๆ
  ห�งจาก�ณ�นใบส�ครแ�ว อาจ�องเ�อกโรงเ�ยน�จะเป�ยนแปลงการส�คร   �

ประกอบ ภายในระยะเวลา�น �ง�น โปรดเ�อกโรงเ�ยน�ธยมปลายประมาณ แ�งไ�
�วงห�า
 
 

Q5  �าจะ�กษา�อมหา�ทยา�ย �นจะไปเ�ยนโรงเ�ยน�ธยมปลายแบบไหน�
 

A5  โปรด� สถา�นการ�กษา��กษา�อ��ญ ในห�ง�อ�อ�ลเ�องการเ�ยน�อ
โรงเ�ยน�ธยมปลาย��ขาย�วไป ห�อในเ�บไซ�ของโรงเ�ยน�ธยมปลายแ�ละแ�ง
และใ�เ�น�อ�ลประกอบ�า�ษ�เ�า�จบจากโรงเ�ยน�ธยมปลายแ�ง�นไ��กษา�อ
มหา�ทยา�ยอะไร โดย�วไปแ�ว โรงเ�ยน�ธยมปลาย�ไน�นเ�น คะแนนรวม
ผลการเ�ยน และ เ�นซะ� �าเ�ยงเบน �ง ��ตรา�วนของ�กเ�ยน��กษา�อ
มหา�ทยา�ยมาก
 

  ไน�นเ�น คะแนนรวมผลการเ�ยน �อ คะแนนรวมของผลการเ�ยนในโรงเ�ยน�ธยม
�น �นวณ�วย�ตร�อไป� คะแนน�อ �ชา ×  �ชาใน�น ม   คะแนน
�อ �ชา ×  �ชาใน�น ม
คะแนนรวม��ง�สด �อ คะแนน
 

  เ�นซะ� �าเ�ยงเบน �นวณโดยหา�าเฉ�ยของคน�เ�า�บการทดสอบของโรงเ�ยน
�ธยมปลาย�กคน และ�หนด�าเ�ยงเบนของคน��น�บ�งกลางใ�เ�น โรงเ�ยน
�ธยมปลายแ�ละแ�ง��าเ�ยงเบนของโรงเ�ยน�น 

 
A6  

  �า�ไน�นเ�น คะแนนรวมผลการเ�ยน พอจะบอกไ��าสามารถเ�าเ�ยนไ��โรงเ�ยน
ไหน �ห�บคน��ไน�นเ�นไ�เ�ยงพอ ��อง�คะแนน�งจากการทดสอบความ
สามารถในการเ�ยนและการ�มภาษ�

  ในโรงเ�ยน�ธยมปลาย��การ�บส�ครชาว�างชา��อา�ยอ�ใน�งห�ดคานางาวะเ�น
กร��เศษ�วนให� ไ�ใ�ผลการเ�ยนในโรงเ�ยน�ธยม�น ผลการเ�ยนในรายงานผล
การเ�ยน เ�อเ�น�อ�ลในการ�จารณา�า�คคล�เ�า�บการทดสอบ�านการ�ดเ�อก
ห�อไ�

  �โรงเ�ยน�ธยมปลาย�ไ��การทดสอบความสามารถในการเ�ยน�เ�ยก�า ค�เอ�ฟ
ส�ล �ก�วย

  โปรดเต�ยมความพ�อม�วงห�า�จะเ�า�บการทดสอบของการ�บส�ครรอบ และโรง
เ�ยน�ธยมปลายภาค�เศษ 
 

Q7  การเป�ยนแปลงการส�คร จะ�เ�อไร
 

A7  ในกร��เป�ยนแปลงการส�คร ห�งจาก�นใบส�ครไปแ�ว โปรด� ��น โจเ�ยว
�อ�ลเ�องการส�คร �ประกาศในห�ง�อ�ม� และตรวจสอบ โบ�ว�น� �นวน
�คคล��บส�คร และ ��น�น� �นวน�คคล�ส�คร และ�ด�นใจ�าสมควร
เป�ยนแปลงการส�ครห�อไ� โดย�จารณาจากความสามารถของตนเองประกอบ
ในขณะ�ด�นใจ โปรดป�กษา�ปกครอง คน�ใ�ความ�วยเห�อและค�โรงเ�ยน�ธยม
�นใ�� �งแ��ประกาศในห�ง�อ�ม�จน�ง�ด�อเ�อเป�ยนแปลงการส�คร�เวลา
�น �ง�น�าจะใ�โอกาสการเป�ยนแปลงการส�ครใ�ไ�ผล�น �ณ�เ�น�อง
เต�ยมใจ�งแ��งไ��นใบส�ครฉ�บแรก



 

Q8  ในขณะเป�ยนแปลงการส�คร จะ�อ�างไร
 

A8  ในขณะเป�ยนแปลงการส�คร �ปกครองจะ�องแ�งความ�องการใ�ค�โรงเ�ยน
�ธยม�นทราบ ในกร��อาจเป�ยนแปลงการส�คร�ไ� โปรดแ�งความ�องการ
ใ�ค�ประ��นในโรงเ�ยน�ธยม�นทราบไ��อน�กกร�ในขณะ�นชะเ�น�น พบ
ปะ�ด�น �ายโดย��กเ�ยน �ปกครองและค�ประ��น ห�อในโอกาส�น ๆ
 
 

Q9  ค�โรงเ�ยน�ธยม�น��งแนะ�ใ�ส�ครแบบเฮ�น ส�ครโรงเ�ยน�ธยมปลายของ
�ฐ
และโรงเ�ยน�ธยมปลายเอกชนพ�อม�น �นจะส�ครแบบเฮ�น�ก�าไหม  
 

A9 

  �า�ณ�โรงเ�ยน�ธยมปลาย�อยากเ�าเ�ยนจ�ง แ�ไ�แ�ใจ�า�านการ�ดเ�อกห�อ
ไ� โปรด�จารณาการส�ครแบบเฮ�น แ�กร���ณไ��านการ�ดเ�อกของโรงเ�ยน
�ธยมปลายเอกชนและไ��านการ�ดเ�อกของโรงเ�ยน�ธยมปลายของ�ฐ �ณจะ�อง
ไปเ�ยน�โรงเ�ยน�ธยมปลายเอกชน�ไ��านการ�ดเ�อก นอกจาก� �าไปเ�ยน�
โรงเ�ยน�ธยมปลายเอกชน จะ�องใ�เ�นมาก �ณควรระ�ง เพราะ�งแ��า�ณไ��บ
การลด�าสอน�วยระบบเ�น�วยเห�อเ�อการ�กษา แ���อง��าใ��ายนอกจาก
�าสอน

  ในกร��ณไ�ส�ครแบบเฮ�น �ณ�ง�โอกาสการ�บส�ครรอบ ของโรงเ�ยน�ธยม
ปลายของ�ฐ ห�อเ�า�บการทดสอบของโรงเ�ยน�ธยมปลายภาค�เศษ �ไ� โปรด
ป�กษา�บ�ปกครองใ���อน�ด�นใจ�าจะส�ครแบบเฮ�นห�อไ� 

   
 

  โท�เบ�โบ�ว การ�บส�ครเ�นกร��เศษ   
 

Q10  �นไ���า�วเอง��ณสม��การส�ครของการ�บส�ครไซเ�น ไกโคคะ�น โท�เบ�
โบ�ว การ�บส�ครชาว�างชา��อา�ยอ�ใน�งห�ดคานางาวะเ�นกร��เศษ ห�อไ�

A10  โโปรดตรวจสอบ�ณสม��การส�ครในห�า ของ��อเ�าเ�ยน�อ เ�อ���อเ�า
เ�ยน�อแ�ว แ��งไ���า�วเอง��ณสม��ห�อไ� โปรด�ด�อสอบถามคณะกรรมการ
การ�กษา�งห�ดคานางาวะ �แผน�ในห�า ของ��อเ�าเ�ยน�อ  

 

Q11  ในกร���นไปอ��างประเทศ ��นไป แ��ปกครองไ�อ���น �นจะสามารถ
เ�า�บการทดสอบของ�งไซเ�นไกโคคะ�น โท�เบ�โบ�วและไคไง�โค�เซ โท�เบ�
โบ�ว การ�บส�คร�กเ�ยน�เ�นทางก�บจาก�างประเทศเ�นกร��เศษ ไ�ไหม  

 

A11    ก�มเ�าหมายของ ไคไง �โค�เซ โท�เบ�โบ�ว �อ �คคล�ไ�ใ���ต�วย�น
�บ�ปกครองใน�างประเทศ ในขณะ�ปกครองใ���ตใน�างประเทศเ�อ�งานห�อ
เห�ผล�น ๆ �ง�น กร��เฉพาะ�ตรเ�ยนห�ง�อ�โรงเ�ยนใน�างประเทศ �ก�ด
เ�น�กษา�างประเทศและไ�อ�ในก�มเ�าหมายของ ไคไง �โค�เซ โท�เบ�โบ�ว
แ� กร���เห�ผล�เฉพาะ�ตร�เ�น�องไป�างประเทศคนเ�ยว โปรดป�กษา
คณะกรรมการการ�กษา�งห�ดคานางาวะ 



 

Q12  เ�อ�ห�ง�อเ�นทางหาย ไ��ห�ง�อเ�นทางฉ�บเ�าอ��ใก��ว ห�อไ��
การประ�บตราเ�า ออกจากประเทศบนห�ง�อเ�นทาง จะ�อ�างไร�

 

A12  �ณ�เ�น�องใ� �อ�ลเ�า ออกจากประเทศ �ออกโดยกระทรวง��ธรรม��น
�ณสามารถ�น��องจากเ�บเพจของกระทรวง��ธรรม��นและขอ�องใ��งทาง
ไปรษ��ไ� แ�ใ�เวลาประมาณ เ�อน �ง�น �ณควร�น��องโดยเ�ว
 

  การโอนเ�าโรงเ�ยน   
 

Q13  ในกร��จบ�น�ธยม�� ใน�างประเทศและเ�นทางมา�ง��น จะสามารถโอน
เ�าโรงเ�ยน�ธยมปลายไ�ไหม  

 

A13  หากจบระ�บ�น�ธยม�� แ�ว จะสามารถโอนเ�าโรงเ�ยน�ธยมปลายของ��น
ไ� แ�โรงเ�ยนและ�วงเวลา�สามารถโอนเ�าโรงเ�ยน���ด นอกจาก� �คคล�
ความสามารถ�านภาษา��นไ�เ�ยงพออาจจะไ�สามารถไ��บความ�วยเห�อ�าน
การเ�ยนภาษา��น และอาจไ�สามารถเ�ยน�ว�อการเ�ยนใน�น�� ของ�น�ธยม
ปลายของ��น�ไ� �ง�น โปรดขอ�ป�กษาจาก เทนเพน �ว�ค� โจโฮเ�นเตอ�
�น��าวสารการโอนเ�าเ�ยน ในห�า ของ��อเ�าเ�ยน�อ 

 

  เ�อง�น ๆ   
 

Q14  �นไ���า�านห�ง�อเต�ยมสอบเ�าอ�างไร �วยแนะ���การห�อยไ�ไหม 
 

A14  �หองเ�ยนสอน�ชาการเ�ยนใน�อง�นหลายแ�ง�ห�บคน��านห�ง�อเต�ยมสอบ
เ�า�วยตนเองยากห�อคน�ไปเ�ยน�โรงเ�ยนกวด�ชายาก �องเ�ยนสอน�ชาการเ�ยน
หลายแ�งไ�เ�บ�าสอน � ราย�อ�องเ�ยนสอน�ชาการเ�ยน �เอกสาร�อ�ล โปรด
ใ�ราย�อฉ�บ�เ�อเ�น�อ�ลประกอบ 

 

Q15  หาก��จกรรมชมรมของโรงเ�ยนจะไ�เป�ยบในขณะเ�า�บการ�มภาษ�ไหม  
 

A15  ในกร���คคล�เ�า�บการ�มภาษ���จกรรมในโรงเ�ยน�ธยม�นและ�ประสบ
การ� เ�น ไ�เ�า�วมการแ�ง�นระ�บ�งห�ด เคยไ��บราง�ล และ�น ๆ ไ�เ�น�อ
ไ�เป�ยบในการ�มภาษ�โดยตรง �ง��ญในการ�มภาษ� �อ �ายทอดโดย�ความ
เ�น�ปธรรม�าตนเอง��จกรรมชมรม�วยความพยายามอ�างไร 

 

Q16  �วยแนะ�โรงเ�ยน�ธยมปลาย�สามารถไ��บการเ�ยนเ�นภาษา�งกฤษห�อยไ�
ไหม
 

A16  ในบรรดาโรงเ�ยน�ธยมปลายของ�ฐบาลระ�บ�อง�นของ�งห�ดคานางาวะ ไ��
โรงเ�ยน�ธยมปลาย�สอน�ชาการเ�ยนเ�นภาษา�งกฤษ�ก�ชา แ��โรงเ�ยน�ธยม
ปลายบางแ�ง�เ�นการเ�ยนการสอน�ชาภาษา�งกฤษ


