
ได้เวลามาเท่ากัน… แต่ความสำเร็จต่างกัน !? 

“..การเล็งเห็นคุณภาพของประชากรญี่ปุ่นกับการพัฒนาประเทศที่ประสบความสำเร็จบนพื้นฐาน  
ที่ก้าวทันเทคโนโลยีแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงมีแนวคิด
ในการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชนไทย และนำสิ่งดี ๆ จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับ
สังคมไทยอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเกิด..” 

 โรงเรียนยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา 

(MOU) กับ สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ตาม 

โครงการพัฒนาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่เพื่อสังคมไทย ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียน

ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น จากความร่วมมือดังกล่าว ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ 
นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงร่วมทุนกับ Mr. Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียน

ยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  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ดร.เชาว์  เต็มรักษ์ 
น า ย ก ส ม า ค ม พั ฒ น า
บุคลากร ( ไทย -ญี่ ปุ่ น ) 
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
มัธยมยานากาวา 

MR.KEN  KOGA 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนยานากาวา จังหวัด
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

ติดต่อ 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา 
โทรศัพท์ 0-7580-0849    
Line ID : 0876991155  
E-Mail : 
yanagawa.th@gmail.com 

WWW.YANAGAWA.AC.T
H

GIFTED SMTP 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

1
GIFTED LANGUAGE 

ภาษาญี่ปุ่น 
 และภาษาอังกฤษ

2
CLUB ACTIVITIES 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

3
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หลักสูตรโปรแกรม SMTP และ LANGUAGE 

     เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาญี่ปุ่น 
และภาษอังกฤษ 

1. เน้นการพัฒนารอบด้าน พุทธศึกษา จริยศึกษา  
พลศึกษา และหัตถศึกษา 

2. สาระพื้นฐาน  สอดคล้องครอบคลุมหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สาระเพิ่มเติม เน้นวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,  
คอมพิวเตอร์, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ 

4. เข้มข้น การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น,   
ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกลยุทธ์สู่เป้าหมาย  
คุณลักษณะและอุดมการณ์ของโรงเรียน 

6. บ่มเพาะความคิด การแก้ปัญหา โดยการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ศาสตร์พระราชามา  
ประยุกต์ใช้ และนำเสนอผลงานการเรียนรู้แบบ PBL 

แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย  
@นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนแห่งความร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการสไตส์ญี่ปุ่น บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา เสริมภาษาญี่ปุ่น & อังกฤษ 

“มัธยมยานากาวา...ประตูสู่ญี่ปุ่น” 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
1. หลักสูตรรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงาน 
    เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างองค์ความรู้ ความมีวินัย  
การเป็นผู้นำและผู้ตามความรับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
การตัดสินใจแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี การมีจิต
สาธารณะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PLC / PBL) 

2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมผ่าน Application 
“sugoiNihongo” 

  เป็นการเสริมสร้างวินัยในการเรียนรู้และการใช้ Smart 
Phone หรือ Mobile Phone เพื่อการเรียนรู้แทนการใช้เวลา
โดยเสียเปล่า 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนไทย-นักเรียนญี่ปุ่น 
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางทัศนศึกษา ณ 
โรงเรียนยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเข้าชั้น
เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและร่วมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมกับรุ่นพี่ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ ม.ปลาย 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การสมัครเข้าเรียน 

สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนที่จบชั้นป. 6 หรือเทียบเท่า) 
 ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 
 *** ผู้สมัคร และผู้ปกครอง สามารถสอบเข้าเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ 
 (วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง) 

 หรือ สมัครออนไลน์ผ่าน WWW.YANAGAWA.AC.TH 

สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ย้ายเข้า ม.1, ม.2 และ ม.3) 
 ผู้สมัคร และผู้ปกครอง ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา



อตัราคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียนแรกเข้า 

‣  นักเรียนชาย  10,450.- บาท 

‣  นักเรียนหญิง  12,000.- บาท 

2. ค่าหอพักสำหรับนักเรียนประจำ 

‣  นักเรียนชาย  เดือนละ 6,500.- บาท 

‣  นักเรียนหญิง  เดือนละ 7,000.- บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ที่ รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,350.- 2,350.- บุตรข้าราชการเบิกได้

ค่าธรรมเนียมอื่น

1 ค่าอาหารกลางวัน 5,500.- 5,500.-

2 ค่าตรวจสุขภาพ 150.- - ปีละ 1 ครั้ง

3 ค่าประกันอุบัติเหตุ 250.- - ”

4 ค่าเรียนว่ายน้ำ 600.- 600.-

5 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 600.- 600.-

6 ค่าบริการเอกสารทางวิชาการ 250.- - ปีละ 1 ครั้ง

7 ค่าบำรุงห้องสมุด 200.- - ”

8 ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10,000.- 10,000.-

9 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4,000.- 4,000.-

10 ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ 3,000.- 3,000.-

11 ค่าเรียนคณิตศาสตร์ 3,000.- 3,000.-

รวมทั้งสิ้น 29,900.- 29,050.-
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การศึกษาต่อเมื่อจบหลักสูตร  
กรณีศึกษาต่อภายในประเทศ   
‣ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชื่อเสียง สามารถเข้าเรียนได้ทั้ง
สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คำนวณ หรือสายศิลป์-ภาษา  
(โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น) 

‣ วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยเทคนิค, โรงเรียนอาชีพระยะสั้นที่
ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ - เรือสำราญ, อาหารและ
การโรงแรม ฯลฯ 

** นักเรียนที่จบ ม.3 จากที่นี่จะมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าที่อื่น  

กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ   
‣  ศึกษาต่อโรงเรียนยานากาวา  จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  
    (**รับนักเรียนที่จบจากที่นี่ทุกคนที่มีความพร้อมไปศึกษาต่อ) 

‣ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือวิทยาลัยในเครือความร่วมมือของ  
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น ) และโรงเรียนยานากาวา

รางวัลเกียรติยศ 
HONOR AWARD

เหรียญทองระดับชาติ 
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

เด็กหญิงสู่ขวัญ สุวรรณเอกฉัตร    
และ เด็กชายภูริภัทร มีบัว

 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 
124/8 ซอยยานากาวา หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
โทร. 0-7580-0849  WWW.YANAGAWA.AC.TH 
E-Mail : yanagawa.th@gmail.com
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