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เกีย่วกบัการเขา้ศกึษาของนักเรยีนตา่งชาตใินโรงเรยีน
ประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้ของรัฐบาล 
* มลีงิก ์URL ทีม่ขีอ้มลูเฉพาะภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 
 

เกีย่วกบัระบบการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศญีปุ่่ น 

โรงเรยีนสว่นใหญ ่

ในกรณีทีเ่ด็กต่างชาตติอ้งการสมัครเขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้ของรัฐบาล 
จะสามารถเขา้เรียนไดฟ้รีโดยไม่ค่าใชจ้่ายเช่นเดียวกับนักเรียนชาวญี่ปุ่ น ซึง่จะมโีอกาสที่จะไดรั้บการศกึษา
เชน่เดยีวกบัชาวญีปุ่่ น 
ในประเทศญีปุ่่ น หากมอีายคุรบ 6 ขวบกอ่นเดอืนเมษายนของทุกปี เด็กผูนั้น้จะมสีทิธิเ์ขา้รับการศกึษาในโรงเรยีน
ประถมศกึษาเป็นระยะเวลา 6 ปี และหลังจากจบการศกึษาระดับประถมศกึษา จะสามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ตอ่เป็นระยะเวลา 3 ปีได ้
 
<การเปรยีบเทยีบระบบการศกึษาภาคบงัคบัในญีปุ่่ นกบั 5 ประเทศหลกัทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัจํานวนมากในกรงุโตเกยีว> 
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*ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยญีีปุ่่ น (ระบบโรงเรยีนทัว่โลก) 
*ชอ่งทีม่สีแีรเงา แสดงถงึการศกึษาภาคบงัคบั  

 
นอกจากนีย้งัมโีรงเรยีน (โรงเรยีนพเิศษ) สําหรับเด็กและนักเรยีนทีม่คีวามพกิาร 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง คณะกรรมการการศกึษาแหง่กรงุโตเกยีว (รายชือ่โรงเรยีนพเิศษ) 
และนอกจากโรงเรยีนของรัฐบาลแลว้ ยงัมโีรงเรยีนนานาชาตอิกีดว้ย 
 

ชวีติในโรงเรยีน 1 ปี 

เริม่ภาคการศกึษาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 

 

ประเทศ ญีป่ ุ่ น เกาหลใีต ้ เวียดนาม ฟิลปิปินส์ เนปาล

เริ่ม
การศกึษา

เมษายน มีนาคม กันยายน มิถนุายน เมษายน

5 ปี

19 ปี
ขึน้ไป

โรงเรยีน
ประถม

(6 ปี)

โรงเรยีน
ประถม

(5 ปี)

โรงเรยีน
มธัยมตน้

(4 ปี)

มหาวทิยาลัย 
วทิยาลัย

โรงเรยีน
มธัยมตน้

(4 ปี)

โรงเรยีน
ประถม

(6 ปี)

โรงเรยีน
มธัยมปลาย

(2 ปี)

มหาวทิยาลัย 
ปวช. ปวส.

โรงเรียนมัธยม
ปลาย

โรงเรียนมัธยม
ปลาย
(2 ปี)

มหาวทิยาลัย
มหาวทิยาลัย 
วทิยาลัยอาชวีะ

ศกึษา

โรงเรียนมัธยม
ปลาย

โรงเรยีน
มธัยมตน้

(3 ปี)

โรงเรียนมัธยม
ปลาย โรงเรียน

สอนอาชพี

มหาวทิยาลัย 
วทิยาลัยอาชวีะ

ศกึษา

โรงเรียนประถม
(5 ปี)

โรงเรียนมัธยมตน้
(3 ปี)

โรงเรียนมัธยม
กลาง
(2 ปี)

จนี

กันยายน

14 ปี

15 ปี

16 ปี

17 ปี

18 ปี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี

13 ปี โรงเรยีน
มธัยมตน้
(3 ～ 4 ปี)

โรงเรยีน
ประถม

(6 ปี)

มหาวทิยาลัย 
วทิยาลัยอาชวีะ

ศกึษา

โรงเรยีน
มธัยมตน้

(3 ปี)

โรงเรียนมัธยม
ปลาย

โรงเรยีน
ประถม

(6 ปี)

ม.ีค. เม.ย.

3 ภาคเรียน

2 ภาคเรียน

ส.ค. ก.ย.

ภาคเรียนที ่1

ภาคเรียนที ่1

ม.ิย. ก.ค.

หยุดฤดูรอ้น

หยุดฤดูรอ้น

ภาคเรียนที ่2

ภาคเรียนที ่1

ต.ค.เม.ย. พ.ค.

หยุดฤดู
ใบไมผ้ลิ

หยุดฤดู
ใบไมผ้ลิ

ม.ีค.

หยุดฤดู
หนาว

ภาคเรียนที่
 2

หยุดฤดู
หนาว

ภาคเรียนที ่3 หยุดฤดู
ใบไมผ้ลิ

ภาคเรียนที ่2 หยุดฤดู
ใบไมผ้ลิ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html


3 
 

ในประเทศญีปุ่่ นมทีัง้โรงเรยีนทีม่ ี2 ภาคการศกึษาทีแ่บง่หนึง่ปีออกเป็น 2 ชว่ง และโรงเรยีนทีม่ ี3 ภาคการศกึษาที่
แบง่หนึง่ปีเป็น 3 ชว่ง 
 

คา่เลา่เรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ของรฐับาล 

ค่าเล่าเรยีนและคา่หนังสอืเรยีนฟร ีแต่อาจมคี่าใชจ้่ายของอปุกรณ์การเรยีน (สือ่การสอนทีใ่ชใ้นโรงเรยีน) หรอื
อืน่ๆ 
หากมปัีญหาเกีย่วกับการไปโรงเรียนเนื่องจากปัญหาเรื่องเงนิ สามารถขอความชว่ยเหลอืได ้เชน่ การขอเงนิ
สนับสนุนเพือ่ซือ้อปุกรณ์การเรยีน เป็นตน้ 
สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง คณะกรรมการการศกึษาแห่งกรุงโตเกยีว (เงนิชว่ยเหลอืค่าเล่า
เรยีน) หรอืเว็บไซตข์อง กระทรวงศกึษาธกิาร วัฒนธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยญีีปุ่่ น (เงนิชว่ยเหลอื
คา่เลา่เรยีน) 

 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ของรฐับาลภาคคํา่ 

เรามบีรกิารใหคํ้าปรกึษาเกีย่วกบัการเขา้เรยีนสําหรับผูท้ีไ่มส่ามารถสําเร็จการศกึษาภาคบงัคบัหรอืผูท้ีไ่มส่ามารถ
เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ไดอ้ยา่งเต็มที ่ในกรงุโตเกยีวมโีรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ภาคคํา่ 8 แหง่ 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง คณะกรรมการการศกึษาแหง่กรงุโตเกยีว (โรงเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของรัฐบาลภาคคํา่) 

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
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การสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

เรามรีะบบพเิศษกบันักเรยีนทีเ่ดนิทางกลบัมาจากตา่งประเทศและนักเรยีนตา่งชาต ิเชน่ "การสอบคดัเลอืก
นักเรยีนตา่งชาตใินโตเกยีว" 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง คณะกรรมการการศกึษาแหง่กรงุโตเกยีว (การสอบเขา้โรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายของนักเรยีนตา่งชาต)ิ 
 

เกีย่วกบัการเขา้ศกึษาของนกัเรยีนตา่งชาต ิ

ข ัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง 

ผูป้กครองของเด็กหรอืนักเรยีนต่างชาตจิะตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทีสํ่านักงานเทศบาลทีอ่าศัยอยูก่อ่น ซึง่
สามารถยืน่เรือ่งไดต้ลอดเวลา 
สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่คณะกรรมการการศกึษาของเมอืง อําเภอ และหมูบ่า้น 

 

ลงิกส์าํหรบัผูป้กครอง 

การใหค้าํปรกึษาดา้นการศกึษา 

●ศนูยก์ารใหคํ้าปรกึษาดา้นการศกึษา 
(1) ใหคํ้าปรกึษาดา้นการศกึษาทัว่ไป/สายดว่นการโดนกลัน่แกลง้ 

โทรศพัท:์ 0120-53-8288 (24 ชัว่โมง 365 วนั: ฟร)ี 
*โดยปกต ิใหบ้รกิารเป็นภาษาญีปุ่่ น 

(2) การใหคํ้าปรกึษาดา้นการศกึษาทัว่ไป 
วันธรรมดา (จันทร-์ศกุร)์: 9.00-18.00 น.  
วันเสารท์ี ่3 ของเดอืน: 9.00-17.00 น. 
หากตอ้งการเดนิทางมาขอรับคําปรกึษา กรณุาโทรศพัทนั์ดเวลากอ่นลว่งหนา้ Tel: 0120-53-8288 
*สําหรับเด็กตา่งชาต/ินักเรยีนมธัยมปลายทีต่อ้งการขอรับคําปรกึษาเกีย่วกบัการเขา้เรยีนหรอืการเขา้ทํางาน 
หรอืรับคําปรกึษาดา้นการศกึษาผา่นลา่ม จะมบีรกิารทกุวนัศกุร ์เวลา 13.00-17.00 น. (รับนัดถงึ 16.00 น.) 
*ภาษาทีใ่หบ้รกิาร: ภาษาญีปุ่่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเกาหลใีต ้ภาษาเกาหลเีหนอื  

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/contact_list_for_foreign_people.html
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/
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การสนบัสนนุการใชช้วีติประจําวนั 

● “Life in Tokyo：Your Guide” (สํานักงานวฒันธรรมและการใชช้วีติในกรงุโตเกยีว) 
นีค่อืคูม่อืขอ้มลูการใชช้วีติสําหรับชาวตา่งชาตทิีเ่ร ิม่ตน้การใชช้วีติในกรงุโตเกยีวเป็นครัง้แรก 
ภาษาทีใ่หบ้รกิาร: ภาษาญีปุ่่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเกาหลใีต ้ภาษาเกาหลเีหนอื 

● พอรท์ลัสนับสนุนการใชช้วีติประจําวนัสําหรับชาวตา่งชาต ิ(สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงยตุธิรรมญีปุ่่ น) 
เป็นพอรท์ลัไซตท์ีม่ขีอ้มลูตา่งๆ ทีจํ่าเป็นสําหรับการใชช้วีติในประเทศญีปุ่่ น 
ภาษาทีใ่หบ้รกิาร: ภาษาญีปุ่่ น ภาษาญีปุ่่ นแบบงา่ย ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเกาหล ีภาษาสเปน 
ภาษาโปรตเุกส ภาษาเวยีดนาม ภาษาเนปาล ภาษาไทย ภาษาอนิโดนเีซยี ภาษาพมา่ ภาษาเขมร (กมัพชูา) 
ภาษาฟิลปิินส ์ภาษามองโกเลยี 

 

ลงิกส์าํหรบัผูร้บัผดิชอบในคณะกรรมการการศกึษาของ
เมอืง อาํเภอ และหมูบ่า้น 

การรบันกัเรยีน 

● ไกดบ์ุค๊สําหรับการเขา้เรยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยญีีปุ่่ น) 
ขอ้มลูการเขา้เรยีนในโรงเรยีนของญีปุ่่ นในแตล่ะภาษา 
ภาษาทีใ่หบ้รกิาร: ภาษาองักฤษ ภาษาเกาหลใีต ้ภาษาเกาหลเีหนอื ภาษาเวยีดนาม ภาษาฟิลปิปินส ์ภาษาจนี 
ภาษาโปรตเุกส ภาษาสเปน 

● ไกดบ์ุค๊สําหรับรับนักเรยีนตา่งชาต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยญีีปุ่่ น) 
คูม่อืพือ่ใหก้ารรับนักเรยีนตา่งชาตเิขา้เรยีนในโรงเรยีนของรัฐบาลราบรืน่ 

● CASTA-NET (กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยญีีปุ่่ น) 
เว็บไซตค์น้หาขอ้มลูทีส่นับสนุนการเรยีนรูข้องเด็กและนักเรยีนทีเ่กีย่วกบัตา่งประเทศ 

 

การเรยีนภาษาญีปุ่่ น 

● คูม่อืสําหรับเรยีนภาษาญีปุ่่ น (คณะกรรมการการศกึษาแหง่กรงุโตเกยีว) 
หนังสอืเรยีนภาษาญีปุ่่ นสําหรับเด็กหรอืนักเรยีนตา่งชาตทิีต่อ้งการเรยีนภาษาญีปุ่่ น 

● คูม่อืสําหรับเรยีนภาษาญีปุ่่ น “ทาโนชี ่กกัโก” (คณะกรรมการการศกึษาแหง่กรงุโตเกยีว) 
คูม่อืสําหรับเด็กหรอืนักเรยีนตา่งชาตทิีต่อ้งการเรยีนภาญีปุ่่ น ซึง่เนือ้หาในคูม่อืจะแนะนําเกีย่วกบัการปรับตวัให ้
เขา้กบัชวีติใหนโรงเรยีน และมเีนือ้หาทีส่อนภาษาญีปุ่่ น โดยคูม่อืนีไ้ดจั้ดทําขึน้หลายภาษา 
ภาษาทีใ่หบ้รกิาร: ภาษาจนี ภาษาฟิลปิปินส ์ภาษาเกาหลใีต ้ภาษาเกาหลเีหนอื ภาษาองักฤษ ภาษาสเปน 
ภาษาไทย ภาษาโปรตเุกส ภาษาพมา่ ภาษาเวยีดนาม ภาษามองโกเลยี ภาษารัสเซยี ภาษาเปอรเ์ซยี 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/handbook.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
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ภาษาอาหรับ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาลาว ภาษาโรมาเนยี ภาษาเนปาล ภาษาเบงกอล ภาษาฮนิด ู
ภาษาอนิโดนเีซยี ภาษาตรุก ีภาษาสงิหล 

 

 

 

ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม 

<เกีย่วกบัโรงเรยีนประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นการศกึษาภาคบงัคับของรัฐบาล> 
ฝ่ายรับผดิชอบโรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนตน้ กองการศกึษาภาคบังคับ ฝ่ายสนับสนุน
การศกึษาระดับภมูภิาคและหน่วยงานการศกึษา  
อเีมล: S8000810(at)section.metro.tokyo.jp 
เพือ่ป้องกนัอเีมลขยะ จงึปรับเปลีย่นวธิแีสดงทีอ่ยูอ่เีมล 
หากจะสง่อเีมลจรงิใหใ้ช ้@ แทน (at) ขออภัยในความไมส่ะดวกมา ณ ทีน่ี ้
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