
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา 

ที ่6/2560 
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

……………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนมัธยมยานากาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 หมู่ 1 
ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม SMTP และโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ  

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา โทรศัพท์
และแฟ็กซ์ 0-7580-0849, Line: 0876991155, E-mail: yanagawa.th@gmail.com, WWW.YANAGAWA.AC.TH 
จ านวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน จ านวน 100 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. นักเรียนต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้น ป.6 และจะส าเร็จ

การศึกษา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 
2. ร่างกายและจิตใจที่ สมบูรณ์ แข็งแรง  
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย และเจาะหูเกินกว่าปกติ 
4. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะก าหนดขึ้นในอนาคต 
5. สนใจเรียนโปรแกรม SMTP หรือโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาอังกฤษ หรือศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น 
6. รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ใบสมัครเรียน 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา 

ข้อมูลนักเรียน 
5555 
1.ชื่อผู้สมัคร เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................................ชื่อเล่น.................ส่วนสูง.................น้ าหนัก.............. 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... เกดิวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........อาย.ุ.............ปี   

จบประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 จากโรงเรียน...................................................................................................เกรดเฉลี่ย.......................... 

เชื้อชาติ.............สัญชาต.ิ..................ศาสนา.................. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบยีนบ้าน บ้านเลขท่ี.................................................. 

หมู่ที่..........ต าบล...............................อ าเภอ........................ จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์............................ 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียน................................. Facebook......................................LineID...................................... 

 
 ข้อมูลบิดา-มารดา 
55555 
2. บิดาชื่อ นาย...............................................................................อายุ.....................ปี  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม   หย่าร้าง 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... เชือ้ชาติ................สญัชาติ..................ศาสนา............................ 

อาชีพของบิดา.......................................ที่อยู่ที่ท างาน....................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบิดา....................................... Facebook.........................................LineID................................... 

3. มารดาชื่อ นาง/น.ส...................................................................อายุ.....................ปี  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม   หย่าร้าง 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................... เชื้อชาติ.................สญัชาติ...................ศาสนา............................ 

อาชีพของมารดา..................................ท่ีอยู่ท่ีท างาน........................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมารดา.................................... Facebook........................................LineID................................... 

 
4. ข้อมูลผู้ปกครองและผู้อุปการะ (ในกรณีที่ผู้ปกครอง ไม่ใช่ บิดา มารดา) 
ชื่อผู้ปกครอง  นาย/น.ส./นาง............................................................อายุ.................ปี เกี่ยวข้องกับนักเรียน..................................   

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... เชือ้ชาติ..............สัญชาติ...................ศาสนา............................. 

อาชีพของผู้ปกครอง.......................................ท่ีอยู่ท่ีท างาน.............................................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูป้กครอง.................................... Facebook......................................LineID................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ ในการสมัครเรียนคร้ังนี้ บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้
อุปการะของข้าพเจ้าได้รับทราบและข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาแสดงต่ออาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
        

  ลงช่ือ...................................................................ผูส้มัคร 
             วันท่ีสมัคร............/............../............ 

 

รูปถ่าย  

1 น้ิว 



 
 

ระเบียบการสมัครเรียน 
1. คุณสมบัติของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.1. นักเรียนต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้น ป.6 
      (จะส าเร็จการศึกษา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) 
1.2. ร่างกายและจิตใจที่ สมบูรณ์ แข็งแรง  
1.3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย เจาะหูเกินกว่าปกติ 
1.4. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในปัจจุบันหรือท่ีจะก าหนดขึ้นในอนาคต 
1.5  สนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารที่ต้องน ามาสมัคร  
1. หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน) 
3. ส าเนาสูติบัตร ของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและหรือผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ 
    (กรณีผู้ปกครองและผู้อุปการะไม่ใช่ บิดา มารดา)  
8. ส าเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล) 
9. ส าเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จ านวน 1 ฉบับ (กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม) 
10. ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีบิดา มารดา เป็นชาวต่างประเทศ) 

3. วันและเวลา รับสมัคร 
          ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
4. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร 
          จ านวน 4 ห้องเรียน ห้องละ 25 คน รวม 100 คน 
5. การรายงานตัวและมอบตัว มีรายละเอียดดังนี้  
         5.1. การมอบตัวนักเรียนใหม่ บิดาและมารดาหรือผู้อุปการะ ต้องน านักเรียนมามอบตัวลงทะเบียนด้วยตนเอง 
         5.2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 
6. ก าหนดการ    

วันที่  16 ธันวาคม 2560 - รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโควตา  เวลา 08.00 น.- 16.00 น. 
วันที่  20 มกราคม 2561 - สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป เวลา 08.00 น.- 16.00 น. 
วันที่  22 มกราคม 2561 - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  เวลา 08.00 น.- 16.00 น. 
วันที่  27 มกราคม 2561 - รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนทั่วไป เวลา 08.00 น.- 16.00 น. 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - ช่วงเช้า ปฐมนิเทศ ม.1 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. 

- ช่วงบ่าย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. 
  หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนได้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

   กรณีเอกสารย้ายโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา 
1. หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
2. หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน) 
4. ส าเนาสูติบัตร ของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบบั 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
8. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและหรือผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ 
    (กรณีผู้ปกครองและผู้อุปการะไม่ใช่ บิดา มารดา) 
9. ส าเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 
10. ส าเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จ านวน 1 ฉบับ (กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม) 
11. ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีบิดา มารดา เป็นชาวต่างประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา 

ที่ 8/2560 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

(ส าหรับนักเรียนชาย ปีการศึกษา 2561) 
……………………………………………… 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3        ภาคเรียนละ   2,350 บาท  
 

2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน  

ที ่ รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวัน 5,500 5,500 เฉพาะนักเรียนเดินเรียน 
2 ค่าตรวจสุขภาพ 150  เก็บปีละครั้ง 
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ 250  เก็บปีละครั้ง 
4 ค่าเรียนว่ายน้ า 600 600  
5 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 600 600  
6 ค่าบริการเอกสารทางวิชาการ 250  เก็บปีละครั้ง 
7 ค่าบ ารุงห้องสมุด 200  เก็บปีละครั้ง 
8 ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10,000 10,000  
9 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4,000 4,000  
10 ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ 3,000 3,000  
11 ค่าเรียนคณิตศาสตร์ 3,000 3,000  

รวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา+ค่าธรรมเนียมอื่น 29,900 29,050  
 

 3.2ค่าอยู่หอพัก               ภาคเรียนละ 34,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 5,666.66 บาท)  
1 ค่าเช่าหอพัก ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า WIFI   

2 ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) 
3 ค่าดูแลและบริการอ่ืน (ครูประจ าหอพัก) / เสริมทักษะชีวิต เป็นต้น 
4 *** ค่าซักผ้านักเรียนเป็นผู้ช าระเองเดือนละ 500 บาท / หรือสามารถซักเองได้ 

 
***หมายเหตุ  
     1. สามารถผ่อนช าระให้เสรจ็สิ้นภายใน 2 งวด ดังนี ้
         - ภาคเรียนท่ี 1 ภายในเดอืนมิถุนายนและกันยายน 
         - ภาคเรียนท่ี 2 ภายในเดอืนธันวาคมและกุมภาพันธ ์
     2. หากช าระผ่านบัตรเครคิดคา่ธรรมเนียม 2% 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
ที่ 9/2560 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
(ส าหรับนักเรียนหญิง ปีการศึกษา 2561) 
……………………………………………… 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3        ภาคเรียนละ   2,350 บาท  
 

2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน  

ที ่ รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวัน 5,500 5,500 เฉพาะนักเรียนเดินเรียน 
2 ค่าตรวจสุขภาพ 150  เก็บปีละครั้ง 
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ 250  เก็บปีละครั้ง 
4 ค่าเรียนว่ายน้ า 600 600  
5 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 600 600  
6 ค่าบริการเอกสารทางวิชาการ 250  เก็บปีละครั้ง 
7 ค่าบ ารุงห้องสมุด 200  เก็บปีละครั้ง 
8 ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10,000 10,000  
9 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4,000 4,000  
10 ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ 3,000 3,000  
11 ค่าเรียนคณิตศาสตร์ 3,000 3,000  

รวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา+ค่าธรรมเนียมอื่น 29,900 29,050  
  
3.2ค่าอยู่หอพัก               ภาคเรียนละ 39,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 6,500 บาท)  
1 ค่าเช่าหอพัก ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า WIFI   

2 ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) 
3 ค่าดูแลและบริการอ่ืน (ครูประจ าหอพัก) / เสริมทักษะชีวิต เป็นต้น 
4 *** ค่าซักผ้านักเรียนเป็นผู้ช าระเองเดือนละ 500 บาท / หรือสามารถซักเองได้ 

 
***หมายเหตุ  
     1. สามารถผ่อนช าระให้เสรจ็สิ้นภายใน 2 งวด ดังนี ้
         - ภาคเรียนท่ี 1 ภายในเดอืนมิถุนายนและกันยายน 
         - ภาคเรียนท่ี 2 ภายในเดอืนธันวาคมและกุมภาพันธ ์
    2. หากช าระผ่านบัตรเครคดิคา่ธรรมเนียม 2% 
 

 


