คู่มือการสมัครเข้ าเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ประจาปี การศึกษา 2562
<การสอบเข้ าทั่วไป>

YANAGAWA.AC.TH
キミの今と未来に向き合う
เส้ นทางแห่ งปัจจุบันและอนาคตของนักเรียน
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โรงเรียนมัธยมยานากาวา
柳川高等学校附属タイ中学校
ยานากาวากับการสร้างคนเพื่อสร้างชาติ

โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2559 ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 หมู่ที่ 1 ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2560 (เน้นโปรแกรม SMTP และภาษาญี่ปุ่นความคู่กับภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ภายใต้แนวคิดการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐาน
การพัฒนาเยาวชน นาสิ่งดี ๆสู้ชีวิต และรับใช้สังคมไทย โดยมี สมาคมพัฒนาบุคลากร ไทย-ญี่ปุ่น และ
มูลนิธิคนสร้างคน ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือหลังจากจบการศึกษาสามารถเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
โครงสร้างหน่วยการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
-เทคโนโลยี
(ซอฟต์แวร์ประยุกต์)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9.0
9.0
9.0

สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
ภาษาญี่ปุ่น

12.0

รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2

6.0
6.0
6.0
(Pre MOS Certificate)
3.0
*(หน้าที่พลเมือง คสช.)

3.0
(โครงงาน PBL)

6.0
6.0
6.0
9.0
66.0

รวม
*วิชาหน้าที่พลเมือง คสช. กิจกรรมการเรียนนอกตาราง

6.0
9.0
36.0
ไม่น้อยกว่า

3.0
105
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จานวนที่รับสมัคร
ระดับชั้น
จานวน

ม.1
100

ม.2
63

ม.3
72

ขั้นตอนการสมัคร
การรับใบสมัคร

1.
2.
1.
2.

ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครผ่าน Online ที่ WWW.YANAGAWA.AC.TH
คุณสมบัติ
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน
3. มีระเบียบวินัย และมีความประพฤติเรียบร้อย
4. มีความตั้งใจมุ่งมั่นเรียนภาษาญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
5. สามารถพักอยู่ใน โรงเรียน ในลักษณะโรงเรียนประจา หรือ ไป-กลับได้
6. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกาหนดใน
อนาคต
นักเรียนย้ายเข้า
1. กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 หรือ 3
กลางเทอม ม.1-3
2. มีคุณสมบัติตามข้อ 2-6
หลักฐานการรับสมัครเพิ่มเติมกรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา
1. เวลาเรียน
2. ข้อมูลการวัดประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ข้อมูลประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
4. ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมาเข้าชมโรงเรียนได้ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
โดยประสานจองการเข้าเยี่ยมชมที่ Tel/Line : 08-7699-1155 ,Tel/Line : 08-3522-3955
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การสอบเข้าแบบทดลองเรียน (A0) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น
วันเวลารับสมัคร
วันทดลองเรียน

15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
10 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2561

วันเวลาสอบเข้า
ประกาศผลสอบ
รายงานตัว

22 – 23 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561

ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
09.00 น.- 11.00 น.| 13.00 น.-15.00 น.
เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
WWW.YANAGAWA.AC.TH
ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.

ตารางเรียนสอนโดยครูญี่ปุ่นและครูไทยที่จบการศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
วันที่

10 พ.ย.
61

เวลา
เสาร์
วันที่
เวลา

17 พ.ย.61

24 พ.ย.61

1 ธ.ค.61

09.00 - 11.00 น.
A1
ครูเคนต้า
11 พ.ย.
61

A2
ครูยูการิ
18 พ.ย.61

8 ธ.ค.61

22 ธ.ค.61

13.30 – 15.30 น.
A3
ครูทราย
25 พ.ย.61

B1
ครูแนน
2 ธ.ค.61

09.00 - 11.00 น.

B2
ครูเคนต้า
15 ธ.ค.61

B3
ครูยูการิ
23 ธ.ค.61

13.30 – 15.30 น.

C1
C2
C3
D1
D2
D3
อาทิตย์ ครูเคนต้า
ครูยูการิ
ครูทราย
ครูแนน
ครูเคนต้า
ครูยูการิ
รับนักเรียนที่มี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จานวน ห้องละ 25 คน จานวน 6 ห้องเรียน

สิทธิพิเศษสาหรับการสมัครสอบแบบเรียน (AO)
1.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น
2.เสียค่าเอกสารคนละ 100 บาท ต้องเข้าเรียน 80 %
3.รับสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวาโดยไม่ต้องสอบ วิชาอื่น เว้นสอบสัมภาษณ์
4.รับสิทธิ์ส่วนลดค่าชุดนักเรียน 3 ชุด ( ชุดสูทนักเรียน ชุดเอี้ยม และชุดยูกะตะ)
5.ได้รับประกาศนียบัตรจบการเรียนภาษาญี่ปุ่นตามจานวนชั่วโมงที่เข้าเรียน
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การสอบเข้าแบบปกติ
วันเวลารับสมัคร
วันเวลาสอบเข้า
ประกาศผลสอบ
รายงานตัว

15 กันยายน – 15 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562
26-31 มกราคม 2562

ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.
09.00 น.- 11.00 น.| 13.00 น.-15.00 น.
WWW.YANAGAWA.AC.TH
ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.

วิชาที่สอบ (วิชาละ 45นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิชา
เวลา
วิชา
เวลา
ภาษาไทย
09.00 น. – 09.45 น.
พักอาหารกลางวัน
11.45 น. – 12.30 น.
คณิตศาสตร์
10.00 น.– 10.45 น.
วิทยาศาสตร์
12.30 น. – 13.15 น.
ภาษาอังกฤษ
11.00 น.– 11.45 น.
สัมภาษณ์
13.15 การสัมภาษณ์พร้อมผูป้ กครอง
การสอบเข้าโดยการแนะนาจากบุคคลสาคัญหรือโรงเรียนต้นสังกัด
วันเวลารับสมัคร
15 กันยายน – 15 มกราคม 2562
ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.
วันเวลาสอบเข้า
สามารถสัมภาษณ์ได้ทุกวัน
ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.
วิชาที่สอบ
นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00
ประกาศผลสอบ
26 มกราคม 2562
WWW.YANAGAWA.AC.TH
รายงานตัว
26-31 มกราคม 2562
ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 17.00 น.
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รายละเอียดเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่าย
1.รายละเอียดราคาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและหนังสือของนักเรียนแรกเข้า
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ

ราคา

เสื้อสูท พร้อมปัก+กระโปรงสก๊อต
เสื้อสูท พร้อมปัก+กางเกงขายาว
ชุดนักเรียนชาย เสื้อ+กางเกงขาสัน้ (2 ชุด) +เนคไท
ชุดนักเรียนหญิง เสื้อ+เอี๊ยม 2,500 ต่อชุด (2ชุด)
ชุดพละ เสื้อ+กางเกง
ชุดยูกะตะ
เข็มขัด
กระเป๋า
รองเท้าหนังแท้
ชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี
รองเท้าผ้าใบสีน้าตาล(ลูกเสือ)
ค่าหนังสือเรียน /เอกสารประกอบการเรียน ต่อปี
รวม

นักเรียนชาย
2,500.1,300.600.2,000.250.300.ซื้อเองได้
ซื้อเองได้
ซื้อเองได้
3,500.10,450.-

นักเรียนหญิง
2,500.3,000.600.2,000.100.300.ซื้อเองบังคับรุ่นแคทซ่า
ซื้อเองได้
3,500.12,000.-

2.ค่ าธรรมเนียมการศึกษาและค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.1 ค่ าธรรมเนียมการศึกษา หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สาหรับนักเรียนชาย)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรี ยนละ 2,350 บาท
2.1.1 ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ
ค่าเรียนว่ายน้า
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าเอกสารทางวิชาการ
ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
ค่าเรียนวิทยาศาสตร์
ค่าเรียนคณิตศาสตร์
รวมอัตราค่าธรรมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น

ภาคเรียนที่ 1
5,500.150.250.600.600.250.200.10,000.4,000.3,000.3,000.

ภาคเรียนที่ 2
5,500.600.600.-

29,900.-

29,050.-

หมายเหตุ
เฉพาะนักเรียนไป-กลับ
เก็บปีละครั้ง
เก็บปีละครั้ง
เก็บปีละครั้ง
เก็บปีละครั้ง

10,000.4,000.3,000.3,000.-
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2.1.2 ค่ าหอพักนักเรียนชายประเภทอยู่ประจา ภาคเรียนละ 34,000.บาท (เฉลีย่ เดือนละ 5,700 บาท)
1
2
3

ค่าหอพัก ค่าน้า ค่าไฟ ค่า WIFI
ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
ค่าดูแลและบริการอื่น
- ครูดูแลหอพัก
- กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
***ค่าซักรีดนักเรียนเดือนละ 500 บาท
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2.2 ค่ าธรรมเนียมการศึกษา หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สาหรับนักเรียนหญิง)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรี ยนละ 2,350 บาท
2.2.1 ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่ รายการ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ
ค่าเรียนว่ายน้า
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าเอกสารทางวิชาการ
ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
ค่าเรียนวิทยาศาสตร์
ค่าเรียนคณิตศาสตร์
รวมอัตราค่าธรรมการศึกษา และค่าธรรมเนียม
อื่น

5,500.150.250.600.600.250.200.10,000.4,000.3,000.3,000.
29,900.-

5,500.- เฉพาะนักเรียนไป-กลับ
เก็บปีละครั้ง
เก็บปีละครั้ง
600.600.เก็บปีละครั้ง
เก็บปีละครั้ง
10,000.4,000.3,000.3,000.29,050.-

2.2.2 ค่ าหอพักนักเรียนหญิงประเภทอยู่ประจา ภาคเรียนละ 39,000.บาท (เฉลีย่ เดือนละ 7,000บาท)
1
2
3
4

ค่าหอพัก ค่าน้า ค่าไฟ ค่า WIFI
ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
ค่าดูแลและบริการอื่น
- ครูดูแลหอพัก
- กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
***ค่าซักรีดนักเรียนเดือนละ 500 บาท
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เอกสารหลักฐานสาหรับการสมัครเรี ยนของนักเรี ยนชั้น ม.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน)
สาเนาสูติบัตร ของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
(กรณีผู้ปกครองและผู้อุปการะไม่ใช่ บิดา มารดา) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้ปกครองและผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ
8. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ
9. สาเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนกรณีเปลี่ยนแปลง
10. (กรณีรับบุตรบุญธรรม) สาเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จานวน 1 ฉบับ
11. กรณีชาวต่างประเทศ (บิดา หรือ มารดา) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
จานวน 1 ฉบับ
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กรณีเอกสารย้ายโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนจากสถานศึกษาเดิม
หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน)
สาเนาสูติบัตร ของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
(กรณีผู้ปกครองและผู้อุปการะไม่ใช่ บิดา มารดา) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้ปกครองและผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ
9. สาเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
10. (กรณีรับบุตรบุญธรรม) สาเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จานวน 1 ฉบับ
11. (กรณีชาวต่างประเทศ (บิดา หรือ มารดา) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จานวน 1
ฉบับ

แผนที่การเดินทาง
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