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令和２年度千葉県公立高等学校入学者選抜の手続（タイ語版） 

（ขั้นตอนการสอบคดัเลอืกเข้าระดับมัธยมปลายของโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชบิะปกีารศึก

ษา 2563） 

前期選抜 ( การคัดเลือกรอบแรก ) 
 

１ 出願資格 (คุณสมบัติในการยื่นขอสมัคร ) 
คุณสมบัติในการสมัคร ( เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ) 

ก.  

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีก าหนดจบการศกึ

ษาตามหนัาที่ในระดบั 

มัธยมศึกษาตอนต้นในเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ข.  

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคต้นหรือมีก าหนด

จบการศึกษาในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นในเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ค.  

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่ได้รบัการยอมรับ

ว่ามีความสามารถ 

ทางการศึกษาเทียบเทา่(ส าหรับต่างชาติต้องท าการศกึษาครบ ９  ปี 

ตามหลักสูตร) 

志願資格（次のいずれか） 

ア 中学校若しくはこれに準じる学校

若しくは義務教育学校を卒業した

者又は令和２年３月卒業見込みの

者 

 

イ 中等教育学校の前期課程を修了

した者又は令和２年３月修了見込

みの者 

 

 

 

ウ 中学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められる者 

  （外国において学校教育における９

年の課程を修了した者） 

 

２ 出願書類 ( เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร ) 

① เอกสารการสมัคร และอืน่ๆ 
② หนังสือการตรวจสอบ  

③ ซองที่ใช้ส าหรับส่งผลสอบคัดเลอืก 

④ 

หนังสือที่เขียนเหตุผลที่สมัคร(ส าหรับรร.มัธยมที่ต้องการหนังสือที่เ

ขียนเหตุผลที่สมัคร) 

⑤ ใบแสดงขอัมูลส่วนตัว (ผู้ที่ขาดเรียนมากกว่า３０วันภายใน １

ปี,ผู้ที่มีร่างกายผดิปกติ, 

ผู้ที่ต้องการจะอธิบายเรื่องราวส่วนตัวตัวโดยเฉพาะ ทัง้นี ้

เท่าที่จ าเป็น ) 

⑥ หนังสือสัญญา (ผู้ยื่นสมัครที่อยู่นอกเขต 

รวมถึงต่างประเทศและอื่นๆ) 

 

 

 

ในกรณทีีผู่ส้มคัรจบการศกึษาระดบัมธัยมตน้ในประเทศของตน 

 

⑦ ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3  

ในการจบการศึกษาปีที９่ในประเทศของตน 

( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 

 

⑧ ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในการจบการศึกษาปีที９่ในประเทศของตน 

  ( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน , 

ถ้าไม่มีให้แนบใบรับรองผลการเรียนฉบับที่แปล เป็นภาษาญีปุ่่น) 

①入学願書等 

②調査書 

③選抜結果通知用封筒 

④志願理由書（志願する高等学校が

提出を求める場合のみ） 

⑤自己申告書（欠席が１年間で３０日

以上の者、障害のある者や特に説

明しようとする事柄のある者が必

要に応じて） 

⑥誓約書（他の都道府県及び海外か

ら志願する者など） 

 

外国の中学校在籍（出身）者が志願

する場合 

⑦外国における在籍（出身）中学校

の第９学年修了証明書（英語又は

中国語） 

⑧外国における在籍（出身）中学校

の第９学年の成績証明書（英語又

は中国語、提出できない場合は

成績証明書に日本語訳を添付） 
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３ 出願期間 ( ระยะเวลาการยื่นสมัคร ) 

การยื่นสมัคร 

ระยะเวลา ：วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ช่วงเช้าเวลา9:00 ถึง16:30 

น. ) และวันที ่4 (ช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ถึงช่วงวลา 16:00 น.) 

 

ขั้นตอน ：ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ใหญ ่, 

เพราะจะได้รับบัตรเข้าสอบในวันที่ท าการ 

ยื่นใบสมัคร, 

ผู้สมัครหรือผู้ปกครองจะต้องมากระท าการยื่นใบสมัครด้วยตน

เอง 

出願 

期間：令和２年２月３日（午前９時から

午後４時３０分まで）及び４日（午前

９時から午後４時まで） 

手続：校長の承認を受け､出願の際､

高校から受検票が交付されること

になるので、志願者または保護者

が直接出願手続きを行う。 

 

４ 出願できる学校 ( โรงเรียนที่สามารถยื่นสมัครได้ ) 
โรงเรียนมัธยมปลายของรฐับาลทกุแห่งยกเว้นโรงเรยีนมัธยมปลายป

ระจ าจังหวัดอิซึมิ,โรงเรียนมัธยมปลายประจ าจังหวัดโควากามา ,โรง

เรียนมัธยมปลายประจ าจังหวัดนะกะเละยามาคีตะกับโรงเรียน 

มัธยมปลายประจ าจังหวัดอะมะฮะ 

県立泉高等学校、県立船橋古和釜

高等学校、県立流山北高等学校及

び県立天羽高等学校を除く全ての

公立高等学校 

 

５ 選抜 ( การคดัเลือก ) 

วันสอบ ：วันที่  12 และ 13  กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

 

เนื้อหาการสอบ ：  

วันแรก ： 5วิชา ( ภาษาญี่ปุน่ ・สังคม ・คณิตศาสตร ์・วิทยาศาสตร์ ・

ภาษาอังกฤษ ，ภาษาญีปุ่่นทดสอบการฟัง ，
ภาษาอังกฤษทดสอบการฟัง ) 

 

วันที่สอง ： การก าหนดการสอบล่วงหน้าของแต่ละโรงเรียน 

( สัมภาษณ์ , 

 การอภิปรายกลุ่ม , การแสดง ความสามารถของตนเอง , 

 เรียงความ ,  เขียนบทความ ,  การทดสอบความเหมาะสม , 

 ข้อสอบของแต่ละ โรงเรียน , จากนีอ้ยา่งน้อยหนึ่งหัวข้อ ) 

 

สถานที ่： โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร 

 

การประกาศผล  ： วันที่ 19 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ช่วงเช้าเวลา 9：00 

น(แต่ละโรงเรียนมัธยมปลาย) 

       ช่วงเช้าเวลา 11：00 น. ( ที่เว๊ปไซด ์: 

Chibakenkyoikuiinkaitokusetu) 

              (ผลสอบคัดเลอืกจะส่งถึงผู้สมัคร) 

 

ระยะเวลาการยื่นหนังสือขอมอบตัวรวมถึงซองผลตัดสินผู้ที่มีคุณสม

บัติที่จะได้รับอนุญาตเข้าเรยีน： 

วันที ่20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ก่อนเวลา 16：00 น 

(ถ้าไมไ่ด้ท าการยื่นหนังสือมอบตัวในการเขา้เรียนต่อผู้อ าน 

วยการโรงเรียนของโรงเรียนมัธยม 

ปลายทีไ่ด้ยื่นสมัครไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหน 

ดจะถอืว่าไม่มีความประสงค์ในการเข้าเรยีน) 

◇検査日：令和２年２月１２日・１３日 

 

◇検査内容： 

第１日 ５教科 国・数・英・理・社

（国語で聞き取り検査、英語でリスニ

ングテストを行う。） 

 

第２日 各学校で事前に決めた検

査（面接、集団討論、自己表現、作

文、小論文、適性検査、学校独自問

題、その他から１つ以上） 

 

◇実施校：志願した高等高校 

 

◇発表日：令和２年２月１９日 

午前９時（各高等学校） 

午前１１時（千葉県教育委員会特設 

ウェブサイト） 

（選抜結果は志願者本人宛郵送さ

れる。） 

 

◇入学確約書及び入学許可候補者決

定通知用封筒の提出期限： 

令和２年２月２０日午後４時まで 

 （指定した日時までに、志願した高

校の校長に入学確約書の提出がな

い場合には、入学の意思がないも

のとして取り扱う。） 
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外国人の特別入学者選抜の出願 

（การสมัครสอบคัดเลือกแบบพิเศษส าหรับคนต่างชาติ） 
 

１ 出願資格 ( ณสมบัติในการยื่นขอสมัครค ุ) 

(1)  คุณสมบัติในการสมัคร ( เข้าขา่ยขอ้ใดข้อหนึ่ง ) 

ก. 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีก าหนดจบการศกึ

ษาตามหนัาที่ในระดบัมัธยมศึกษา ตอนต้นในเดือนมนีาคม พ.ศ. 

2563 

ข. 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคต้นหรือมีก าหนด

จบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในเดอืนมีนาคม พ.ศ. 

2563 

ค. 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่ได้รบัการยอมรับ

ว่ามีความสามารถทางการ 

ศึกษาเทียบเท่า(ส าหรับต่างชาติต้องท าการศกึษาครบ 9  ปี 

ตามหลักสูตร) 

 

(2) เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้ถือสัญชาติต่างชาติผู้ปกครองต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะหรือมีโค

รงการทีจ่ะย้ายมาอยู่ในจังหวัดชิบะ, 

ชาวต่างชาติต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน  3 

ปีนับต้ังแต่วันที่เข้า 

ประเทศญี่ปุ่น   

（１）志願資格（次のいずれか） 

ア 中学校若しくはこれに準じる学校

若しくは義務教育学校を卒業した者

又は令和２年３月卒業見込みの者 

イ 中等教育学校の前期課程を修了

した者又は令和２年３月修了見込

みの者 

ウ 中学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められる者 

 （外国において学校教育における９

年の課程を修了した者） 

 

（２）志願要件 

   保護者等とともに千葉県内に居住

しているか居住予定のある外国籍

の者等のうち、入国後の在日期間

が３年以内の者 

 

２ 出願書類 ( เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร ) 
① เอกสารการสมัคร 

② เอกสารสมัครส าหรับชาวต่างชาติ 

③ เอกสารที่รับรองวา่เป็นชาวต่างชาติ 

④ หนังสือการตรวจสอบ 

⑤ ซองที่ใช้ส าหรับส่งผลสอบคัดเลอืก 

⑥ ขัอมูลส่วนตัว( (ภายใน 

1ปีผู้ที่ขาดเรยีนมากกวา่30วัน,ผู้ที่มีร่างกายผดิปกติ,ผูท้ี่ต้องการจะ

อธิบายเรื่องราวส่วนตัวโดยเฉพาะทั้งนี้เท่าที่จ าเป็น ) 

 

⑦ หนังสือสัญญา (ผู้ยื่นสมัครที่อยู่นอกเขต 

รวมถึงต่างประเทศและอื่นๆ) 

 

⑧ ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3  

ในการจบการศึกษาปีที3่ในประเทศของตน 

( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 

⑨ ใบรับรองผลการเรยีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ในการจบการศึกษาปีที ่9 

ในประเทศของตน(เป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาจีน ,  

ถ้าไม่มีภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนให้แนบใบรับรอง 

ผลการเรยีนฉบับที่แปลเป็นภาษาญีปุ่่น) 

①入学願書等 

②外国人特設措置適用申請書 

③外国人であることを証する書類 

④調査書 

⑤選抜結果通知用封筒 

⑥自己申告書（欠席が１年間で３０日

以上の者、障害のある者や特に説

明しようとする事柄のある者が必

要に応じて） 

⑦誓約書（他の都道府県及び海外か

ら志願する者など） 

⑧外国における在籍（出身）中学校の

第９学年修了証明書（英語又は中

国語） 

⑨外国における在籍（出身）中学校の

第９学年の成績証明書（英語又は

中国語、提出できない場合は成

績証明書に日本語訳を添付） 
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３ 出願期間 ( ระยะเวลาการยื่นสมัคร ) 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ต้ังแต่ช่วงเช้าเวลา9:00 ถงึ16:30 น)  

และ 

วันที่ 4 (ช่วงเช้าเวลา9:00ถึงเวลา 16.00 น) 

 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ใหญ ่, 

เพราะจะได้รับบัตรเข้าสอบในวันที่ท าการยื่นใบสมัคร ,  

ผู้สมัครหรือผู้ปกครองจะต้องมากระท าการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

 令和２年２月３日（午前９時から午後

４時３０分まで）及び４日（午前９時から

午後４時まで） 

校長の承認を受け、出願の際、高

校から受検票が交付されることになる

ので、志願者または保護者が直接

出願手続きを行う。 

４ 実施する学校 ( โรงเรียนที่ท าการรับสมัคร ) 

 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซเึคโยโคเกียว 

ภาคเครือ่งจกัรกล ・ ภาคอีเลคโทนิค ・ ภาคระบบการติดต้ัง ・ 

ภาคการกอ่สร้าง 

県立京葉工業高等学校 

機械科・電子工業科・設備システム科・建

設科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซมึะคุหะรินโสโก   ภาควิชารวม 県立幕張総合高等学校 総合学科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซคึะชิไวอิ   ภาคปกติ 県立柏井高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซยึะชิโยฮิกะชิ  ภาคปกติ  県立八千代東高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซอึิชิคะว ะสึบะร ุ ภาคปกติ 県立市川昴高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซมึะซึโดะโคะไส   

ภาคการศึกษาระหว่างประเทศ 

県立松戸国際高等学校 国際教養科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซนึะกะเละยะมะโอทะคะโนะโมริ    

ภาคการส่ือสารระหวา่งประเทศ 

県立流山おおたかの森高等学校 

国際コミュニケーション科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซนึาริตะโคะไส   ภาคนานาชาติ 県立成田国際高等学校 国際科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซโึทมิสะโตะ   ภาคปกต ิ 県立富里高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซอึิชิฮะระยะวะตะ   ภาคปกติ 県立市原八幡高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายมัทซึโดชิริซึมัทซึโด  ภาคปกติ 松戸市立松戸高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายคะชิวะชิริซึคะชิวะระ   ภาคปกติ 柏市立柏高等学校 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซอึิจิคาวาโคเกยีว   (ระบบตามเวลา) 

ภาคอุตสาหกรรม 

県立市川工業高等学校 （定時制） 

工業科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซสึะคุระฮิกะชิ(ระบบตามเวลา)  

ภาคปกติ 

県立佐倉東高等学校（定時制） 普通科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซโึชวชิโชวเกียว(ระบบตามเวลา)  

ภาคการพาณิชย ์

県立銚子商業高等学校（定時制） 商業科 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซโึออิหะมะ (ระบบตามเวลา) 

ภาคปกติ(รอบค่ า) 

県立生浜高等学校（定時制） 普通科（夜間

部） 

 

５ 選抜 ( การคดัเลือก ) 

วันสอบ ： 13 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

เนื้อหาการสอบ ： 

สัมภาษณ์(ภาษาญี่ปุ่นรวมถึงภาษาอังกฤษเท่าที่

จ าเป็น)รวมถึงการเขียนเรยีง 

ความ(ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครเป็นผู้เลือก) 

สถานที ่： โรงเรียนมัธยมทีย่ื่นสมัคร 

วันประกาศผล ： 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 ช่วงเช้าเวลา 9：00 

น(แต่ละโรงเรียนมัธยมปลาย) 

   ช่วงเช้าเวลา 11：00 น. (ที่เว๊ปไซด ์: Chibakenkyoikuiinkaitokusetu) 

              (ผลสอบคัดเลอืกจะส่งถึงผู้สมัคร) 

 

◇検査日：令和２年２月１３日 

◇検査内容：面接（日本語及び必要に応じ

て英語）及び作文（日本語又は英語を

志願者が選択する） 

 

◇実施校：志願した高等学校 

◇発表日：令和２年２月１９日 

午前９時（各高等学校） 

午前１１時（千葉県教育委員会特設ウェ 

ブサイト） 

（選抜結果は志願者本人宛郵送される） 
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ระยะเวลาการยื่นหนังสือขอมอบตัวรวมถึงซองผลตัดสินผู้ที่มีคุ

ณสมบัติที่จะได ้

รับอนุญาตเข้าเรยีน：20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 ก่อนเวลา 16：00 

น 

(ถ้าไมไ่ด้ท าการยื่นหนังสือมอบตัวในการเขา้เรียนต่อผู้อ านวย

การโรงเรยีนของโรงเรียน 

มัธยมปลายที่ไดย้ื่นสมัครไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถอืว่า

ไม่มีความประสงค์ใน 

การเขา้เรียน) 

◇入学確約書及び入学許可候補者決定

通知用封筒の提出期限： 

令和２年２月２０日午後４時まで 

（指定した日時までに、志願した高校の

校長に入学確約書の提出がない場合に

は、入学の意思がないものとして取り扱

う。） 
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後期選抜 (การคัดเลือกรอบสอง) 
 

１ 出願資格  ( คุณสมบัติในการยื่นขอสมัคร ) 

คุณสมบัติในการสมัคร ( เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ) 

ก. 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีก าหนดจบการศกึ

ษาตามหนัาที่ในระดบั 

มัธยมศึกษาตอนต้นในเดอืนมีนาคมพ.ศ.  2563 

 

ข.  

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคต้นหรือมีก าหนด

จบการศึกษาในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นในเดอืนมีนาคม พ.ศ.  2563 

 

ค. 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่ได้รบัการยอมรับ

ว่ามีความสามารถทางการ 

ศึกษาเทียบเท่า (ส าหรับต่างประเทศต้องท าการศึกษาครบ 9 ปี 

ตามหลักสูตร) 

志願資格（次のいずれか） 

ア 中学校若しくはこれに準じる学校

若しくは義務教育学校を卒業した

者又は令和２年３月卒業見込みの

者 

 

イ 中等教育学校の前期課程を修了

した者又は令和２年３月修了見込

みの者 

 

 

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者 

   （外国において学校教育における

９年の課程を修了した者） 

 

２ 出願書類 ( เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร )  

① เอกสารการสมัคร    

②  เหตุผลที่สมัคร ( ส าหรับภาคพิเศษ 

(รอบเย็น)ที่โรงเรียนมัธยมมีความต้องการเท่านั้น) 

 

③ หนังสือรายงานการได้คะแนนในอัตราส่วนหมวดหมู่วิชาที่เรียน 

( ส าหรับภาคพิเศษ ( รอบเย็น)) 

④ หนังสือการตรวจสอบ 

⑤ ซองที่ใช้ส าหรับส่งผลสอบคัดเลอืก 

⑥ ขัอมูลส่วนตัว( (ภายใน 

1ปีผู้ที่ขาดเรียนมากกว่า30วัน,ผู้ที่มีร่างกายผดิปกติ,ผูท้ี่ต้องการจะ

อธิบายเรื่องราวส่วนตัวโดยเฉพาะ ทั้งนี้เท่าทีจ่ าเป็น ) 

  

⑦  หนังสือสัญญา (ผู้ยื่นสมคัรที่อยู่นอกเขต 

รวมถึงต่างประเทศและอื่นๆ) 

 

 

ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศกึษาระดับมัธยมต้นในประเทศของตน 

 

⑧ ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3  

ในการจบการศึกษาปีที9่ในประเทศของตน 

( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 

⑨ ใบรับรองผลการเรยีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในการจบการศึกษาปีที9่ในประเทศของตน 

  ( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ,  

ถ้าไม่มีให้แนบใบรับรองผลการเรียนฉบับ 

ที่แปล เป็นภาษาญีปุ่่น) 

 

①入学願書等 

②志願理由書（志願する三部制定時

制を有する高等学校が提出を求め

る場合のみ） 

③得点に倍率をかける教科の申告書

（三部制定時制のみ） 

④調査書 

⑤選抜結果通知用封筒 

⑥自己申告書（欠席が１年間で３０

日以上の者、障害のある者や特に

説明しようとする事柄のある者が

必要に応じて） 

⑦誓約書（他の都道府県及び海外か

ら志願する者など） 

 

外国の中学校在籍（出身）者が志願

する場合 

⑧外国における在籍（出身）中学校

の第９学年修了証明書（英語又は

中国語） 

⑨外国における在籍（出身）中学校

の第９学年の成績証明書（英語又

は中国語、提出できない場合は

成績証明書に日本語訳を添付） 
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３ 出願期間 ( ระยะเวลาการยื่นสมัคร ) 

การยื่นสมัคร 

วันที่ก าหนด ： 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563  ช่วงเช้าเวลา 9： 00 

น.ถึงเวลา 16:30 น 

 

ขั้นตอน ： ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ใหญ ่, 

เพราะจะได้รับบัตรเข้าสอบในวันที่ท าการยื่น 

ใบสมัคร , 

ผู้สมัครหรือผู้ปกครองจะต้องมากระท าการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

 

การเปลีย่นการสมัคร 

ระยะเวลา ： วันที ่2 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ช่วงเช้าเวลา 9:00 ถึง 

16:30 น )  และ 

วันที่ 27กุมภาพันธ(์ช่วงเช้าเวลา 9:00 ถึงเวลาก่อน 12:00 น) 

ขั้นตอน ： 

การเปลีย่นใบสมัครต้องผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ใหญ่ของโ

รงเรียนมัธยมต้น 

ยื่นใบสอบพร้อมกับใบทีข่อสมัครที่โรงเรียนมัธยมปลาย  

เอกสารทีไ่ด้รับคืนก่อนการเปลี่ยนสถานที่สมัครโรง 

เรียนมัธยมปลายกับเอกสารที่จัดท าขึ้นใหม่ฯลฯยื่นต่อโรงเรียนมัธ

ยมปลายที่ต้องการเปลี่ยน 

 

出願 

期日：令和２年２月２５日（午前９時か

ら午後４時３０分まで） 

手続：校長の承認を受け、出願の

際、高校から受検票が交付され

ることになるので、志願者または

保護者が直接出願手続きを行う。 

 

 

志願変更 

期間：令和２年２月２６日（午前９時か

ら午後４時３０分まで）及び２７日（午

前９時から正午まで） 

手続：志願変更願を中学校の校長の

確認を経て、受検票とともに志願

した高校に提出し、志願変更前の

高校から返却された書類と新たに

作成した願書等を志願変更の高

校に提出する。 

 

４ 出願できる学校 ( โรงเรียนที่สามารถยื่นสมัครได้ ) 
โรงเรียนมัธยมปลายของรฐับาลทกุแห่งยกเว้นโรงเรยีนมัธยมปลายป

ระจ าจังหวัดอิซึมิ,โรงเรียนมัธยมปลายประจ าจังหวัดโควากามา ,โรง

เรียนมัธยมปลายประจ าจังหวัดนะกะเละยามาคีตะกับโรงเรียนมัธยม 

ปลายประจ าจังหวัดอะมะฮะ(ถ้าในการรบัสมัครรอบที่แล้วจ านวนที่เปิ

ดรับสมัครเต็มแล้วจะไม่ท าการเปดิรับสมัคร) 

県立泉高等学校、県立船橋古和釜

高等学校、県立流山北高等学校及

び県立天羽高等学校を除く全ての

公立高等学校 （前期選抜等で募集

定員を満たした場合は実施しない。） 

 

５ 選抜 ( การคดัเลือก ) 

วันสอบ ： วันที ่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

เนื้อหาการสอบ ： 5 วิชา  ( ภาษาญีปุ่่น ・ สังคม ・ คณิตศาสตร์ ・

วิทยศาสตร ์・ ภาษาอังกฤษ ,  ภาษาญี่ปุ่น 

กับภาษาอังกฤษเป็นการทดสอบการฟัง )  

สัมภาษณ์ , เรียงความ ,  การทดสอบความเหมาะสม ฯลฯ 

 

สถานที ่： โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร 

 

วันประกาศผลวันที ่：6  มีนาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้าเวลา 9:00 

น(แต่ละโรงเรียนมัธยมปลาย) 

ช่วงเช้าเวลา 11：00 น. 

( ที่เว๊ปไซด์ทีจ่ัดต้ังขึ้นพิเศษของChibakenkyouikuiinkai) 

            (ผลสอบคัดเลือกจะส่งถึงผู้สมัคร) 

 

◇検査日：令和２年３月２日 

 

◇検査内容：５教科 国・数・英・理・

社 （国語で聞き取り検査、英語

でリスニングテストを行う。） 

面接、作文、適性検査など 

 

◇実施校：志願した高等高校 

 

◇発表日：令和２年３月６日 

午前９時（各高等学校） 

午前１１時（千葉県教育委員会特

設ウェブサイト） 

（選抜結果は志願者本人宛郵送さ

れる。） 
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２次募集 （การรับสมัครรอบสอง） 

 

โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร ： โรงเรียน  ・ ภาควิชา ที่ผู้สอบเข้ายังไม่ 

เต็มจ านวน 

 

วันที่เปิดรับสมัคร ： วันที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ช่วงเช้าเวลา9:00 

ถึง 16：30 น )  

 

เปลี่ยนสถานที่ที่สมัคร ：11   มีนาคม พ.ศ. 2563 (ช่วงเช้าเวลา9:00 

ถึง 16：30 น )  

 

วันสอบ ： 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

เนื้อหาการสอบ ： สัมภาษณ์ , 

การทดสอบขึ้นอยู่กบัแต่ละโรงเรียน  

( การอภิปรายกลุ่ม , 

การแสดงความสามารถของตนเอง ,  เรียงความ ,  

เขียนบทความ ,  การทดสอบความเหมาะสม , 

ข้อสอบของแต่ละ โรงเรียน ,  จากนี้หนึ่งหัวข้อ ) 

 

วันประกาศผล ： 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้าเวลา 10：00 น 

◇実施校：入学許可候補者が募集定員に

満たない学校・学科 

 

◇出願：令和２年３月１０日（午前９時から

午後４時３０分まで） 

 

◇志願変更：令和２年３月１１日（午前９時

から午後４時３０分まで） 

 

◇検査日：令和２年３月１３日 

 

◇検査内容：面接と、各学校で事前に決

めた検査（集団討論、自己表現、作

文、小論文、適性検査、学校独自問

題、その他から１つ） 

 

◇発表日：令和２年３月１７日午前１０時 
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学力検査問題のルビ振り申請 

(การยืน่ขอขอ้สอบของการทดสอบความรูท้างวชิาการที่มตีวัฮริาคะนะเขยีนก ากบั  

                               

◇ ส่ิงที่เป็นเป้าหมาย： ชาวต่างชาติผู้ที่เข้ามาอาศัยในญี่

ปุ่นฯที่ไม่เกิน3ปี 

   ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ.  2563             

◇ ระยะเวลาการยื่นขอ ：วันกอ่นวันเปิดรับสมัครของใบส

มัครการสอบคัดเลอืกฯ 

ของผู้ยื่นสมัคร แต่ทว่า ยกเว้นวันเสาร,์วันอาทิตย,์วั

นหยุด 

ราชการ,วันส้ินปีวันเริ่มต้นปีรวมถึงวันหยุดฤดูร้อนข

อง 

โรงเรียน 

◇ วิธีการยื่นขอ：ขึ้นอยู่กบัเอกสารที่จ าเป็น  ยื่นความจ า

นงกับอาจารยใ์หญ่ของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น 

◇ เอกสารการยืนขอ：ใบยื่นขอเป็นการพิเศษ(โทะคุเบะซึ

หัยเรียวชินเสโชะ)ที่ครอบ 

คลุมถึงขอ้สอบของการทดสอบความรู้ทางวิชาการที่มี

ตัว 

ฮิราคะนะเขยีนก ากบั (รูปแบบ２４⑴หรือ⑵ ), เอกสารที่รับ 

รองว่าเป็นคนต่างชาติ(บัตรคนต่างด้าว,ใบรบัรองวา่

การต้ัง 

หลักแหล่งอยูถ่าวรเป็นพิเศษ(Tokubetsueijushashomeish

o),  หรือเอกสารที่สามารแทนเอกสารดังกลา่วได้),ซอง 

จดหมายส าหรับใส่ใบประกาศผล 

◇対象：令和２年２月２日（日）までに、入国後の在

日期間が３年を経過していない外国籍の者等 

 

 

 

 

◇申請期間：志願する入学者選抜の願書等の受付

開始日の前日まで。ただし、土曜日、日曜日、祝

日、年末年始及び夏季休業中の学校閉庁日を除

く。 

 

 

 

 

 

 

◇申請方法：必要書類により、志願する高等学校の

校長に申請する。 

 

 

 

 

◇申請書類：学力検査問題のルビ振りに係る特別

配慮申請書（様式２４の⑴又は⑵）、外国籍であ

ることを証する書類（在留カード、特別永住者証

明書又はこれに代わる書類）、結果通知用封筒 
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入学者選抜についてのＱ＆Ａ（ ปญัหาและการตอบปัญหาเกี่ยวกบัการสอบคดัเลอืก ） 
 

１. จะหาใบสมัครได้จากที่ไหน? 問１ 出願書類をどこで入手

できるか。 

ค าตอบ ข้อ 1 

 ฝ่ายให้ค าช้ีแจ้งการทบทวนของจังหวัด ( เค็งเคียวอิคโุจวกะคุชูชิโดคะ )  

หรือแจกตามโรงเรียนมัธยมปลายที่รบัสมัคร 

（答１） 

県教育庁学習指導課又は

実施する高校で配付する。 

２． ส่ิงที่จะต้องยื่นแสดงว่าเป็นชาวต่างชาติควรจะเป็นเอกสาร 
แบบไหน? 

問２ 外国籍であることを証す

る書類とはどのようなものを提

出すればよいか。 

ค าตอบ ข้อ 2  

 

ยื่นเอกสารที่แสดงการพักอาศัยในช่วงหนึ่งที่ทางส านกังานตรวจคนเข้าเมอื

ง 

ตามท้องถิ่นหรือที่ต้ังตามสนามบินเป็นผู้ออกให้ 

（答２） 

 特定の空港や地方入国管理

官署で交付を受けた「在留カ

ード」等を提出すればよい。 

３． ใบรับรองการจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีที ่3 สถานทีจ่บ 

การศกึษาในต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารแบบไหน? 
問３ 海外の現地校で９年の

課程を修了した証明にはどの

ようなものを用意すればいい

のか。 

ค าตอบ ข้อ 3 

 ใบทีรับรองวา่จบการศกึษา ตามหลักสูตร 9  ปี ( ประถม  

1－6, มัธยม1－3) 

（答３） 

 現地の学校の９年の課程を

修了したことを証明する修了

証書を用意してもらいたい。 

４． ในการคัดเลอืกรอบที่แล้วของแต่ละแขนงวิชาถ้าครบก าหนด 100% , 

จะเปิดรับการคดัเลือกรอบหลังหรือไม่จะทราบได้อยา่งไร 

問４ 前期選抜枠を１００％と

定めた学科において、後期選

抜を実施するかしないかはい

つわかるのか。 

ค าตอบ ข้อ 4  

วันที่ 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 หลังเวลา 18：30 น, 

มีบอกอยูใ่นเว๊ปไซด์ที่จัดต้ังขึ้นพิเศษของKenkyoikuiinkaiทางด้านบน 

（答４） 

 令和２年２月２０日午後６時３

０分以降、 県教育委員会特

設Ｗｅｂサイト上に記載され

る。 

５．  ตอนยื่นสมัครต้องใช้ใบตรวจสุขภาพรึเปลา่ ? 問５ 出願の際、健康診断は

必要か。 

ค าตอบ ข้อ 5 

 ไม่ต้องใช้ 

（答５） 

必要ない。 

 

６.  จบการศึกษาจากต่างประเทศของประเทศนั้น 
จะกรอกในหนังสือสัญญาตรง 

หัวข้อเหตุผลว่าอยา่งไร 

問６ 海外の現地校を卒業し

た。誓約書の理由欄はどのよ

うに記入するのか。 

６． ให้กรอกเป็นภาษาญี่ปุน่ 「หลังจบการศกึษามัธยมต้นจากโรงเรียน○○แล้ว 

ได้มาญีปุ่่น,ได้อาศัยตามทีอ่ยู่ที่กรอกทางดา้นบนนี」้ 
（答６） 

 日本語で「○○中学校を

卒業後に来日し、上記住所

に居住しているため。」を記

入する。 
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７． แต่ละโรงเรียนมัธยมปลายได้มีการตัดสินผู้สอบผ่านการคดัเลือกอยา่งไร 

 

問７ 各高校はどのようにして

合格者を決定するのか。 

７． วิธีการประเมิณ・

การตัดเลือกได้เขียนไว้ตามเว๊ปไซด์ของโรงเรียนมัธยมแต่ละโรงเรียนด้านบน

ของแต่ละ 

โรงเรียนมัธยมปลาย 

（答７） 

 各高校のＷｅｂページ上に

ある「選抜・評価方法」に記載

されている。 

 

８． จะซื้อแสตมป์(ชูนิวโชชิ)ได้ที่ไหน 

 

問８ 収入証紙はどこで購入

できるか。 

８． ที่สหกรณ์ของชิบะเค็งโจ,ตามสถานที่รัฐของอ าเภอเขตหมู่บ้าน, 

ตามสถานที่สาธารณะสุข,สถานนีต ารวจ,ศูนย์ใบขับขี,่สถานที่ที่สอนขับรถฯล

ฯ 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด(์https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/shoushi) 

（答８） 

 千葉県庁の生協、市町村役

場、保健所、警察署、運転免

許センター、自動車教習所

等。詳しい場所については、

左記ウェブサイト参照。 

 

９．

คนต่างชาติสามารถยื่นสมคัรตามแบบการสอบคัดเลอืกพิเศษส าหรับนักเรีย

น 

ที่กลับมาจากต่างประเทศได้หรือไม ่

問９ 外国人は海外帰国生徒の

特別入学者選抜に志願できる

か。 

９． ไม่ได ้

แต่ทว่าถือสัญชาติญี่ปุ่นมคีุณสมบัติครบตรงตามการรับสมัครนั้นก็ 

สามารถสมัครได ้

      

（答９） 

 できない。ただし、日本国籍が

あり、その応募資格を満たして

いるものは志願できる。 

 

１０．  ถา้ต้องการยื่นใบสมัครของโรงเรยีนมัธยมปลายเค็งริซึอิซึมิ, 
โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซโึควากามา , 

โรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซนึะกะเละยามาคีตะ 

หรือว่าโรงเรียนมัธยมปลายเค็งริซึอะมะฮะจะต้องท าอย่างไร ? 

問１０ 県立泉高等学校、県

立船橋古和釜高等学校、

県立流山北高等学校また

は県立天羽高等学校に出願

するにはどうすればよいか。 

１０． 

โรงเรียนทั้ง 4 

แห่งนี้มีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากโรงเรียนมัธยมปลายโคริซึของจังหวัด

ชิบะ 

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ชิบะเค็งโสโกเคียวอิคุเซ็นต้า 

(ตามที่อยู่ด้านล่าง) 

（答１０） 

 この４校は他の千葉県の公

立高等学校とは異なる選抜

を実施しているので、詳しく

は千葉県総合教育センター

（下記参照）まで問い合わせ

ること。  

 

＜問い合わせ先＞ 

For further information, please contact: 

 千葉県総合教育センター学力調査部（高校入試担当） 

 （Chiba Prefectural General Education Center） 

  ＴＥＬ ０４３－２１２－７５８８   ＦＡＸ ０４３－２１２－７５９８ 

 

ติดต่อสอบถาม : 

ชิบะเค็งโสโกเคียวอิคุเซ็นต้ากะคุเรียวคโุชสะบุ (โคโคนิวชิคิทันโต) 

  โทร ０４３－２１２－７５８８、 แฟกซ์ ０４３－２１２－７５９８ 


