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Ⅰ

วิธีการดําเนินงานของโรงเรี ยนญีปุ่น

１

ระบบการศึกษาของญีปุ่ น

24 ปี บัณฑิตวิทยาลัย (2ปี หรื อ5ปี )
22 ปี
20 ปี

มหาวิทยาลัย (4ปี )

โรงเรี ยนเฉพาะทาง
โรงเรี ยน
(1～4ปี )
มัธยมปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(3ปี )
สาขาเฉพาะ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้น
ภาคปกติเต็มเวลา 3ปี ภาคพิเศษ・เรี ยนทาง
ทาง (5ปี )
หลักสู ตรรอบหลัง(3ปี )
ไปรษณีย ์ 3ปี
หลักสู ตรรอบแรก (3ปี )
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3ปี )
ระดับประถมศึกษา(6ปี )
โรงเรี ยนอนุบาล, สถานเลียงเด็ก

18 ปี

15 ปี
12 ปี
6 ปี

วิทยาลัย (2ปี )

โรงเรี ยนมัธ
ยมปลายวิชา
ชีพ(1～3ปี )

ระบบการศึกษา ６・３・３・４

（１）

ระบบการศึกษาญีปุ่ นโดยพืนฐาน คือ ประถมศึกษา 6ปี , มัธยมศึ กษาตอนต้น 3ปี , มัธยมศึ กษาตอนปลาย 3ปี ,
มหาวิทยาลัย 4ปี (มหาวิทยาลัยระยะสันต่างๆ 2ปี )

การศึกษาภาคบังคับ

（２）

ถือว่าระดับประถมและมัธยมต้นเป็ นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนจะต้องเข้าเรี ยนจนจบการศึกษา การศึกษาภาค
บังคับเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของประชาชนญีปุ่ นทุกคนแต่ เด็กทีถือสัญชาติต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นญีปุ่ นอายุ
6～15ปี บริ บรู ณ์ผมู้ ีความประสงค์สามารถเข้าเรี ยนทีโรงเรี ยนหรื อเข้าเรี ยนระหว่างเทอมในโรงเรี ยนประถมหรื อ
โรงเรี ยนมัธยมต้นโดยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเหมือนกันกับคนญีปุ่ นโดยไม่คาํ นึ งถึงสัญชาติ
ในปี 1994ประเทศญี ปุ่ นก็ได้ให้สัตยาบันต่อ (สนธิ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก) จากความเห็ นชอบในการ
ประชุมสหประชาชาติเมือปี 1989
ในสนธิสัญญานีกําหนดให้รักษาสิ ทธิ ในการเข้ารับการศึกษาของเด็กทีประเทศญีปุ่ นไม่ได้มีการบังคับให้ผปู ้ กครอง
ของเด็กทีถือสัญชาติต่างด้าวส่ งเด็กเข้าเรี ยนตามปกติ แต่เด็กมีสิทธิ ทีจะเข้าเรี ยนได้

หลังจากการจบศึกษาชันมัธยมต้ น

（３）

ภายหลังทีจบการศึกษามัธยมต้นภาคบังคับก่อนอืน นักเรี ยนต้องตัดสิ นใจด้วยตัวเอง ทีญีปุ่ นนักเรี ยน 98％ ขึนไปจะ
ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย(รวมไปถึงมัธยมปลายสายอาชีพ)
นอกเหนือจากนียังมีโรงเรี ยนหลายชนิดมีโรงเรี ยนเฉพาะทางการศึกษาทักษะ(เทคนิค)เพือใช้ในการทํางาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็เหมือนกันมีหลายประเภทนักเรี ยนต้องตัดสิ นใจว่าจะเข้าโรงเรี ยนไหนดีหรื อไม่ พร้ อม
กับคิดไปด้วยว่าตัวเองอยากจะทําอะไรบ้างแล้วก็ควรตรวจสอบให้ดีเป็ นต้น
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การเข้าเรียนต่ อในระดับมัธยมปลาย

（４）

ก่อนอืนต้องอายุ15ปี ขึนไปและต้องจบการศึกษาภาคบังคับเรี ยบร้อบแล้วถึงแม้วา่ จะจบการศึกษาภาคบังคับ(ซึงใช้เวลา
9 ปี )ของประเทศนันก็ตาม จะต้องมีประกาศนียบัตรของโรงเรี ยนนัน
ในกรณี ทีไม่จบการศึกษาภาคบังคับต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการสอบเทียบเท่ากับโรงเรี ยนมัธยมตอนต้นของญีปุ่ น
(กรุ ณาดูหน้า 7)
นอกจากนี นักเรี ยนต้องผ่านการสอบเพือเข้าศึกษาระดับมัธยมปลาย「คัดเลือกผูเ้ ข้าเรี ยน( เข้าสอบ)」(กรุ ณาดูหน้า4)
２

ทําไมถึงเข้าเรี ยนต่อในระดับศึกษาตอนปลาย
อาชีพในอนาคตกว้ างขวางมากขึน

（１）

ทีญีปุ่ น มีจาํ นวนมากของบริ ษทั ทีจําเป็ นต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเงือนไขของการจ้างงาน นักศึกษาสามารถมีจุดมุ่งหมายอืนๆจากประเภท
ของอาชีพโดยจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย นอกจากนี มีคุณสมบัติจะได้รับการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรี ยนเฉพาะทางอีกด้วย

นักเรียนสามารถนําติดตัวไปจะได้ เป็ นทียอมรับอย่ างมันคงในสั งคมโดย
การเรียนรู้ ของแต่ ละวัน

（２）

Ⅱ

โรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนีกาตะ

ประเภทต่างๆของโรงเรียนมัธยมปลาย
（１）โรงเรี ยนมัธยมปลายของรั ฐ . มัธยมปลายของเอกชน
１

ในจังหวัดนี กาตะมี โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ(ดําเนิ นงานโดยจังหวัด,เมือง)และโรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน,
โรงเรี ยนมัธยมปลายสาขาเฉพาะทางในสังกัดรัฐ(ดําเนินงานโดยประเทศ)
โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐกับโรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน ค่าเข้าสอบและการสอบต่างๆจะแตกต่างกันไป
ในทีนี จะอธิ บายเกียวกับโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐเป็ นส่ วนใหญ่
（２）หลักสู ตร
หลักสู ตรของโรงเรี ยนแบ่งเป็ น3หลักสู ตรด้วยกันคื อ ภาคปกติ ภาคพิเศษ(ระบบหลายภาคเรี ยน) การศึกษานอก
โรงเรี ยน(เรี ยนทางไปรษณี ย)์
หลักสู ตร
ภาคปกติ
เต็มเวลา
ภาคพิเศษ

วันศึกษา . เวลา

เวลาเรี ยนของใน 1 วัน

วันจันทร์ ～ วันศุกร์
แต่ละคาบกินเวลา 50 นาที
รอบเช้า 8:30 นาฬิกา รอบบ่าย รวม 6 คาบวิชาเป็ นขัน
3:30 นาฬิกา
พืนฐาน
กิจกรรมพิเศษก็มี
วันจันทร์ ～ วันศุกร์
ระบบปี การศึกษาเรี ยน
ระบบปี การศึ กษาภาคคําบ่ าย 4 คาบวิชา เรี ยน 50 นาที
ราวๆ 6:00 ～บ่าย 9:00 นาฬิกา เป็ นขันพืนฐานทําตาราง
ระบบหน่วยกิตมี ภาคเช้า , ภาค เวลาด้วยตนเอง
คํา แต่ละโรงเรี ยนแตกต่างกัน กิจกรรมพิเศษก็มี
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ใช้เวลาจบการศึกษา

แผนกวิชา

แผนกวิชาสาย
สามัญ
วิชาเฉพาะทาง
วิชารวมทัวไป
ระบบปี การศึกษา 4 ปี วิชาสายสามัญ
3 ปี

ระบบหน่วยกิต 3 ปี
ขึนไป

ระบบการ
เรี ยน
ทางไกล

โดยปกติเรี ยนทีบ้าน เรี ยนด้วยตัวเอง
3 ปี ขึนไป
วิชาสายสามัญ
นักเรี ยนต้องไปโรงเรี ยนเดื อนละ 2～3 ครั ง เพื อการรั บ
คําแนะนําจากผูส้ อน(เรี ยกว่า สครู ลิง)
หากผ่านการสอบและส่ งรายงานก็จะสามารถสําร็ จการศึกษา
ได้
※หลักสู ตรแบ่งเป็ น 3 หลักสู ตร โรงเรี ยนมัธยมปลายทีใช้ระบบหน่ วยกิตหรื อเครดิตหรื อเรี ยกว่า “ทันอิ”ก็มี
ระบบหน่ วยกิ ตไม่แยกหลักสู ตรการศึกษาสําหรับปี การศึกษาถ้าสอบได้หน่ วยกิ ตตามที กําหนดไว้จะเป็ นที
ยอมรับสําเร็ จการศึกษา

（３） แผนกวิชา

โรงเรี ยนมัธยมปลายมีแผนกวิชาตามตารางที （２）ข้างบนนี ทีโรงเรี ยนจะแยกออกเป็ นสามกลุ่มได้แก่ วิชาสามัญ,
แผนกวิชาอาชีพและแผนกวิชาทัวไป
โรงเรี ยนหนึงๆอาจจะมีการสอบหลายแผนกรวมกันก็ได้
①วิชาสายสามัญ
เน้นเนือหาวิชาเกียวกับ ภาษาญีปุ่ น คณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษเป็ นต้น
การเรี ยนต่อเข้ามหาวิทยาลัยมีหนทางหางานทําเกียวกับกิจการค้าต่างๆ
ชื อแผนกวิชา : สามัญ , สามัญ . ศึ กษาความรู ้ มากเพื อเข้าโรงเรี ยนที ยาก , สามัญ . ทางวิชาการ , สามัญ .
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
②แผนกวิชาสายอาชี พ

มีสาขาวิชาการเรี ยนรู ้มีความเชียวชาญในเนือหาทีจะนําไปสู่ การประกอบอาชีพ ดนตรี เป็ นต้น
เกษตรกรรม ：เรี ยนรู้เกียวกับความหลากหลายของการเกษตรและป่ าไม้ การเพาะปลูกดอกไม้และพืชผัก การแปรรู ป
อาหารเป็ นต้น
ชือแผนกวิชา ： เทคนิคการผลิต , วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม , วิทยาศาสตร์ เครื องบริ โภค, ทรัพยากร
ชีวภาพและสิ งแวดล้อมการครองชีพเป็ นต้น
อุตสาหกรรม：เรี ยนผ่าน(การผลิต) ได้แก่ ความรู ้พนฐานของอุ
ื
ตสาหกรรม การปฏิบตั ิงานเครื องจักร เป็ นต้น
ชือแผนกวิชา：เครื องกล , ระบบเครื องกล , ไฟฟ้า ,สถาปัตยกรรม ,การ
โยธา เคมีอุตสาหกรรม เครื องอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสเตอร์
สถาปัตยกรรมของญีปุ่ น
พานิชยกรรม：การทําบัญชีและการจัดการข้อมูลต่างๆทีจะได้เรี ยนรู้เทคนิ คและความรู ้ในทางปฏิบตั ิทีจําเป็ นโดย
สังคมธุ รกิจ
ชือแผนกวิชา：พานิชยกรรม , การประมวลผลข้อมูล , ธุรกิจทัวไป , ข้อมูลทางธุรกิจ
คหกรรม ：เรี ยนรู ้ความรู ้และทักษะทีเกียวข้องกับชีวติ เช่น การทําอาหารและผลิตเครื องนุ่งห่ม , พลศึกษา เป็ นต้น
ชือแผนกวิชา ： คหกรรม(การเรื อนคหเศรษฐศาสตร์ )ธัญญาหาร , วัฒนธรรมกับการดํารงชีวติ
การประมง ：การเรี ยนรู ้การทําฟาร์ มของทรัพยากรนําและการทํางานของเรื อประมง , การแปรรู ปอาหาร เป็ นต้น
ชือแผนกวิชา：การทําฟาร์ มของทรัพยากรนํา,การพัฒนามหาสมุทร
อืนๆ
：เรี ยกแผนกวิชาดังต่อไปนี
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วิทย์ – คณิต：ศึกษาวิทยาศาสตร์ ในระดับสู งและคณิ ตศาสตร์ , การเลียงดูอบรมคนทีมีทกั ษะแขนง
การบําบัดรักษา
อังกฤษ – วิทย์ – คณิต：ศึกษาด้านวิชาทางเฉพาะ , เกียวกับภาษาอังกฤษและการนํามาใช้ในด้านข่าวสาร
ให้เกิดประโยชน์
ดนตรี ：เลียงดูอบรมคนทีมีพรสวรรค์ในด้านดนตรี เช่น เปี ยโนและการเล่นเครื องดนตรี เป็ นต้น
วัฒนธรรมนานาชาติ：เลียงดูอบรมคนทีมีความเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษทีใช้งานในประชาคม
ระหว่างประเทศ
สหพันธ์เสรี นิยมสากล：เรี ยนรู้ทกั ษะการปฏิบตั ิเช่น ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
วิทยาการสารสนเทศ ：เลียงดูอบรมคนทีเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที
ทํางานอยูใ่ นสังคมข่าวสาร
③แผนกวิชาทัวไป

ศึกษาวิชาสามัญต่างๆเช่นวิชาภาษาญีปุ่ นและคณิตศาสตร์ ควบคู่กนั ไปกับวิชาเลือกตามความถนัดทีประสงค์ในเส้นทางจะ
ศึกษาและเป็ นความสนใจของตนเอง นักเรี ยนสามารถทําตารางสอนได้ และใช้ระบบการวัดเป็ นระดับหน่วยกิต
ในแต่ละโรงเรี ยนว่ามีวชิ าอะไรบ้าง กรุ ณาดูขอ้ มูล นอกจากนียังมีการแนะนําข่าวสารต่างๆ แผนกศึกษาทบวงศึกษา
มัธยมปลายการศึกษาจังหวัดนีกาตะทีโฮมเพจ（http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/）
ในโรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน โรงเรี ยนมัธยมปลายสาขาเฉพาะทาง
(ในสังกัดรัฐ ：โรงเรี ยนมัธยมปลายสาขาเฉพาะทางอุตสาหกรรมนากาโอกะ)
กรุ ณาติดต่อสอบถามข้อมูลทีท่านต้องการทราบในแต่ละโรงเรี ยนโดยตรง
（４）เกียวกับเขตการศึ กษา

โรงเรี ยนมัธยมปลายซึ งดําเนิ นโดยจังหวัดกับโรงเรี ยนมัธยมปลายดําเนิ นงานโดยเมืองนีกาตะจากบริ เวรทัวไปทุก
พืนทีในจังหวัด สามารถเลือกโรงเรี ยนเป็ นอย่างอิสระดังตามความต้องการในเส้นทางของตนเองได้เป็ นต้น
（５）วิธีตัดสิ นใจเข้ าศึกษาโรงเรี ยนทีต้ องการ

ในจังหวัดนีกาตะมีโรงเรี ยนมัธยมปลายมากมาย แผนกวิชาก็มีหลายวิชา
นักเรี ยนควรปรึ กษาหารื อกับครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อพูดคุ ยกันอย่างดี กบั ครอบครัวเป็ นประจําว่าใน
อนาคตของตนเองต้องการมีอาชี พอะไร และต้องการศึกษาอะไรเป็ นต้น
นอกจากนี แต่ละโรงเรี ยนจะมีการประชุมเพือให้คาํ อธิบายและมีการทดลองสอบ เป็ นต้น ถ้ามีโรงเรี ยนทีมีความสนใจ
ก็ไปทีโรงเรี ยนนันแล้วรวบรวมข้อมูลเกียวกับโรงเรี ยนไว้
การเรี ยนในระดับมัธยมปลาย ถ้ามีการสอบไม่ผา่ นก็ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ คะแนนสําหรับในการสอบให้ผา่ น
แต่ละโรงเรี ยนจะแตกต่างกัน ถึงแม้โรงเรี ยนทีต้องการไปศึกษาแต่กาํ ลังความสามารถไม่พอเพียงก็ไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อได้ ควรหาโรงเรี ยนเข้าสอบและก็ไม่คิดถึงความประสงค์ของตนเองอย่างเดียวต้องคิดถึงความสามารถด้วย
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２

วิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษา

（１）ประเภทของการสอบคัดเลือกเข้ าศึ กษา

นักเรี ยนมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลายจําเป็ นต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม
ปลายนันการสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมปลายของรั ฐจะมี การสอบคัดเลื อกปกติ กบั การเลื อกผูท้ ี มี
คุณสมบัติความสามารถพิเศษต่อการเข้าเรี ยน(เน้นการสัมภาษณ์เป็ นหลัก)และมีการรับสมัครครังที2สําหรับเสริ มจํานวน
นักเรี ยนทีขาดและมีการคัดเลือกพิเศษนักเรี ยนทีกลับมาจากต่างประเทศเป็ นต้น
โรงเรี ยนทีใช้บงั คับสอบคัดเลือกปกติแม้วา่ จะผ่านพ้นไปแล้วหากปรากฎว่าจํานวนนักเรี ยนทีสอบเข้ามีมากกว่าหนึงคน
ก็ตามก็อาจจัดให้มีการสอบเป็ นครังทีสําหรับเสริ มจํานวนนักเรี ยนทีขาดและถ้ามีความพอใจในเงือนไขจะมีการสอบ
คัดเลือกปกติและจัดให้มีการสอบเป็ นครังทีสําหรับเสริ มจํานวนนักเรี ยนทีขาดนักศึกษาทีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
เป็ นตนจะได้รับเข้าสอบคัดเลือกเป็ นพิเศษ จํานวนรับสมัครของแต่ละโรงเรี ยนจะประกาศผลให้ทราบภายในปลายเดือน
ตุลาคม
วิธีการสอบคัดเลือกของโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายเอกชน กําหนดการต่างๆสอบถามรายระเอียดได้ทีแต่ละโรงเรี ยน
การสอบคัดเลือกผู้ทมีี คุณสมบัติพิเศษ
ผูท้ ีมีผลงานทีผ่านมาดีเลิศในกิจกรรมทางกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ,กิจกรรมด้านแขนงเคมีต่างๆถึงแม้วา่ จะ
เข้าเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลายแล้วก็ตามผูท้ ีทํากิจกรรมต่อเนื องจะได้รับการคัดเลือกและจําเป็ นต้องมีการแนะนําจาก
โรงเรี ยนมัธยมตอนต้นคณะกรรมการศึกษาจะประชุมเงือนไขทีกําหนดในแต่ละโรงเรี ยนจะใช้บงั คับหรื อดําเนิ นการ
หรื อไม่ก็ขึนอยูก่ บั โรงเรี ยนนัน
นักเรี ยนทีมีความประสงค์ทุกคนจะต้องสัมภาษณ์เป็ นส่ วนตัว นอกจากนีจําเป็ นต้องมีการทดสอบ
การสอบคัดเลือกคุณสมบัติพิเศษเมือผ่านการสอบครังนีถ้ายืนเอกสารไปแล้วก็ไม่สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกปกติ
ได้
①

② การสอบคัดเลือกปกติ

ทุกโรงเรี ยนจะมีการจัดแผนกวิชาสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้โรงเรี ยนวิชาแต่อีกส่ วนหนึงของโรงเรี ยนวิชาอืนๆนันเป็ น
ความประสงค์ท2ได้
ี
ภาคปกติ , ทดสอบความสามารถทางวิชาการ5วิชา (ภาษาญีปุ่ น , สังคม , คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ)
ภาคพิเศษ , สอบสัมภาษณ์กบั ทดลองความสามารถทางวิชาการ3วิชา (ภาษาญีปุ่ น , คณิ ตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ) แล้วผู ้
ทีมีอายุ20ปี ขึนไป เข้าสอบได้โดยการเขียนเรี ยงความก็ได้แทนวิชา3วิชาเหล่านี
นอกจากนี โรงเรี ยนการทดสอบของตัวเองจะทําในแผนกวิชาของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่
รั บสมัครครังที２สํ าหรับเสริมจํานวนนักเรียนทีขาด
นักเรี ยนทีสอบผ่าน แม้วา่ จํานวนนักเรี ยนทีสอบเข้ามากกว่า１คนก็ตามถ้ามีนอ้ ยก็จะจัดการให้มีการสอบ
นักเรี ยนทีสอบไม่ผา่ นถึงแม้วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนมัธยมปลายของฝ่ ายใดก็ตาม อนึง「โรงเรี ยนมัธยมปลายฝ่ ายใดก็ตาม」
คือโรงเรี ยนมัธยมปลาย (นอกเหนือในจังหวัด,ไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาลหรื อเอกชน) แผนกโรงเรี ยนมัธยมปลายทีสนับสนุน
เป็ นพิเศษหรื อโรงเรี ยนมัธยมปลายวิชาชีพ สามารถเข้าสอบคัดเลือกได้ นักเรี ยนทีลาออกจากการเข้าศึกษาทังๆทีสอบ
ผ่านเข้ามัธยมปลายได้แล้วนันไม่สามารถยืนคําร้องได้
อย่างไรก็ตาม สําหรับผูท้ ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดและผ่าน「การคัดเลือกผูส้ มัครโรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชน
ภายในจังหวัดทีสามารถสมัครเข้าร่ วมกับโรงเรี ยนมัธยมปลายประจําจังหวัด」ได้ นักเรี ยนสามารถสมัคร รับสมัครเป็ น
③
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ครังที2 เพือเสริ มจํานวนนักเรี ยนทีขาด
การสอบสัมภาษณ์ ก ับการทดลองสอบความสามารถของ ภาคปกติ และภาคพิเศษมี ร่วมกัน3วิชา (ภาษาญี ปุ่ น ,
คณิ ตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี ยังมีสถานทีทีจําเป็ นต้องทดสอบ
การคัดเลือกพิเศษนักศึกษาทีกลับจากต่างประเทศเป็ นต้ น
การเลือกทัวไปในการรับสมัครครังที2โรงเรี ยนมีอาสาสมัคร ทําในภาควิชา นักศึกษาทีอยูต่ ่างประเทศต่อเนือง 2ปี ขึน
ไปและเดินทางกลับจากต่างประเทศพร้อมกับผูป้ กครองในหรื อหลังวันที 1 เมษายน ปี 2018 นักศึกษาทีมีความประสงค์จะ
ได้รับการเข้าสอบคัดเลือกพิเศษ การยืนคําร้องคุณสมบัติเหมาะสมได้หรื อไม่นนั จําเป็ นต้องปรึ กษาครู โรงเรี ยนมัธยม
ตอนต้น
การสัมภาษณ์กบั การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (คณิ ตสาสตร์ , ภาษาอังกฤษ) กับการเขียนเรี ยงความ (การ
ทดสอบจะแสดงออกมาเป็ นภาษาญีปุ่ น) นอกจากนียังมีสถานทีทีจะทดสอบของโรงเรี ยนของตัวเอง
④
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（２）

กําหนดการสอบเข้าเรียน（ปี 2020）

คุณสมบัติของการคัดเลือก
โรงเรี ยนทีดําเนิ นการเท่า
นัน

การสอบคัดเลือกทัวไป

รับสมัครครังที 2

การยืนคําร้อง
วันที 3 กุมภาพันธ์～วันที
5กุมภาพันธ์(แต่วา่ ละเว้น
เสาร์,อาทิตย์)
วันทดลองสอบ วันที12
กุมภาพันธ์
ประกาศผลให้ทราบเป็ น
การภายในวันที 14 กุมภา
พันธ์
สอบผ่าน
ถ้าสอบผ่าน , จําเป็ นต้องเข้า
เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม
ปลายนัน

สอบ
ไม่
ผ่าน

การยืนคําร้อง
วันที 19 กุมภาพันธ์～วันที 21
กุมภาพันธ์
‘

การเปลียนแปลงการสมัคร
วันที 26 กุมภาพันธ์～วันที 28
กุมภาพันธ์

จัดทําการสอบครังที 2
สําหรับโรงเรี ยนทีมีนกั เรี ยนสอบเข้า
ยังไม่ถึงจํานวนทีรับสมัครโดยการ
สอบคัดเลือกปกติ

ทดลองสอบความสามารถ
วันที 5 มีนาคม
การทดสอบของโรงเรี ยนเอง
วันที 6 มีนาคม ※
ทดลองสอบเพิม(ทดลองสอบ
ความสามารถ)วันที 10 มีนาคม
ทดลองสอบเพิม(ทดลองสอบ
โรงเรี ยนของตัวเอง)วันที 11
มีนาคม ※
ทดสอบนีมีไว้สาํ หรับผูท้ ีไม่สา
มารถทําการทดสอบเนืองจาก
โรคไข้หวัดใหญ่เป็ นต้น
ประกาศผลการสอบผ่าน
วันที 13 มีนาคม

สอบไม่ ประกาศโรงเรี ยนรับมัครครังที 2
ผ่าน
การยืนคําร้อง
วันที 18 มีนาคม～วันที 19 มีนาคม
ทดลองสอบความสามารถ
วันที 23 มีนาคม
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ประกาศผลการสอบผ่าน
วันที 24 มีนาคม
การสอบคัดเลือกปกติ . จะดําเนินการกับนักเรี ยนทีมีความประสงค์โดย
การคัดเลือกพิเศษนักเรี ยนทีกลับจาก
การรับสมัครครังที 2 สําหรับเสริ มจํานวนนักเรี ยนทีขาด ในการสอบคัดเลือกปกติก็
ต่างประเทศเป็ นต้น
จะดําเนินการทดลองสอบเพิม
※มีโรงเรี ยนบางแห่ งไม่มีการทดสอบด้วยของตนเอง ในหลักสู ตรภาคพิเศษ จะดําเนิ นการทดสอบของโรงเรี ยนเอง
(ทดสอบเพิม) ในวันทดสอบความสามารถทางวิชาการ
(หมายเหตุ) การรับสมัครสอบนักเรี ยนทางไปรษณี ย ์ จะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน
（３）อืนๆ

เนือหาการสอบคัดเลือกและจํานวนนักเรี ยนทีสมัครไม่เหมือนกันแล้วแต่ละโรงเรี ยนกรุ ณาสอบถามล่วงหน้าโดยการ
สอบถามครู โรงเรี ยนมัธยมต้นหรื อสอบถามโรงเรี ยนที ต้องการรับสมัครเข้าสอบคัดเลื อกและติ ดต่อสอบถามได้ที
สถานทีดังต่อไปนี
【ติดต่ อสอบถาม】
①การสอบเข้าศึกษามัธยมปลายของรัฐประจําจังหวัด ： ฝ่ ายการแนะนําอบรมการศึกษาที1แผนกการศึกษาโรงเรี ยน
มัธยมปลายทบวงการศึกษาจังหวัดนีกาตะ
เบอร์โทรศัพท์：025 -280 -5611 แฟกซ์：025 – 285 - 7998
http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/

⑤

การสอบเข้าศึกษาโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐประจําเมืองนีกาตะ：แผนกหน่วยหลักสู ตรการศึกษา แผนก
สนับสนุนโรง เรี ยนคณะกรรมการศึกษาเมืองนีกาตะ
เบอร์โทรศัพท์ :025 -226 -3262 แฟกซ์ :025 – 230 - 0432
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/index.html

３

สอบวินิจฉัยวัดระดับของการสํ าเร็จการศึกษามัธยมต้ น

（１）สอบวินิจฉั ยวัดระดับของการสํ าเร็ จการศึกษามัธยมต้ น

สําหรับนักเรี ยนทีไม่สาํ เร็ จการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมต้นทีญีปุ่ นหรื อการศึกษาจากประเทศอืนในกรณีเข้าสอบโรงเรี ยน
มัธยมปลายของภายในจังหวัดนี กาตะจําเป็ นต้อง「เข้าสอบยืนยันรับรองระดับการสําเร็ จการศึกษามัธยมต้น」ซึ ง
จัดทําโดยกระทรวงศึกษาธิ การ
ระยะเวลาสมัคร:ตังแต่วนั ที 19 เดือนสิ งหาคมถึงวันที 6 เดือนกันยายน ค.ศ. 2019
วันสอบ:วันที 24 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019
ประกาศผลการสอบผ่าน:กําหนดการจัดส่ งผลการสอบวันที 2 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 (อาจใช้เวลาหลายวัน)
สถานทีทดสอบ:เข้าสอบได้ทีแต่ละจังหวัด
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ทีฝ่ ายการปรับปรุ งการตรวจพิจารณาตัดสิ นแผนกการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมปลายทบวง
การศึกษาจังหวัดนีกาตะ (เบอร์ โทรศัพท์ . 025-280-5609)

（２）นักเรี ยนทีสํ าเร็ จการศึ กษาโรงเรี ยนมัธยมต้ นจากประเทศอืน
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ในกรณี ทีนักเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษามัธยมต้นจากประเทศอืนแต่จะเข้าสอบโรงเรี ยนมัธยมปลายของภายในจังหวัดนี
กาตะกรุ ณายืนเอกสารรับรองจบการศึกษาในระดับสุ ดท้ายของโรงเรี ยนทีประเทศอืน(ใบรับรองจบการศึกษาในระดับ
โรงเรี ยนมัธยมต้น, ใบรับรองผลการศึกษา ) ทีโรงเรี ยนมัธยมปลายทีต้องการเข้าสอบ
４

เกียวกับการดําเนินชีวติ ของนักเรียนมัธยมปลายของญีปุ่ น

（１）ความแตกต่ างจากโรงเรี ยนมัธยมต้ น

การเรี ยนในระดับมัธยมปลาย ต้องสอบให้ได้หน่วยกิตหรื อ เครดิต ทีเรี ยกว่า“ทันอิ”วิชาทีเรี ยนอาทิตย์ละ1ชัวโมงใน
ระยะเวลา 1ปี (รวม35ชัวโมง) ถือเป็ นวิชา 1ทันอิ วิชาทีเรี ยนอาทิตย์ละ 3ชัวโมง ถือเป็ น 3ทันอิ และวิชาทีเรี ยนอาทิตย์ละ 4
ชัวโมง ถือเป็ น4ทันอิ เป็ นต้น โดยนักเรี ยนจะได้รับ“ทันอิ”วิชานันๆก็ตอ่ เมือเข้าเรี ยนวิชานันเวลาหนึงปี และสอบผ่านตาม
เกณฑ์ หากไม่ได้รับ“ทันอิ”นักเรี ยนอาจจะไม่สามารถเลือนชันในปี การศึกษาต่อไปหรื ออาจไม่สามารถจบการศึกษาได้
นอกเหนื อจากสาเหตุการป่ วย โดยการขาดเรี ยนเป็ นเวลานานๆ จะกลับเข้ามาเรี ยนทีโรงเรี ยนเดิมนันยาก
นอกเหนือจากนี หากนักเรี ยนมัธยมปลายสร้ างปั ญหาเดือดร้ อนให้แก่โรงเรี ยนหรื อนักเรี ยนคนอืน และไม่สามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขตัวเองให้ดีขึนได้นกั เรี ยนอาจจะถูกให้พกั การเรี ยนและให้งดการมาทีโรงเรี ยน(เทอิกกั กุ)หรื อในบางกรณี
อาจถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน(ไทกักกุ)ก็ได้
（２）เกียวกับค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการสอบเข้า
ค่าธรรมมเนียมแรกเข้า
ค่าเล่าเรี ยน

(อ้างอิง ：ปี 2018)
โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ

โรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชน

ภาคปกติเต็มวัน
ภาคพิเศษ
2,200 เยน (จังหวัดใช้อากร 950 เยน (จังหวัดใช้อากร
แสตมป์ , เมืองนีกาตะใช้เงิน แสตมป์ , เมืองนีกาตะใช้เงิน
สด)
สด)
2,100 เยน
5,650 เยน
จํานวนเงินรายเดือน 9,900
※ตามตารางข้างล่าง
เยน

ภาคปกติเต็มวัน
10,000 ～20,000 เยน
90,000 ～180,000 เยน
(ต่อปี )ประมาณ 262,800 ～

564,750 เยน

※ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมัธยมปลายภาคพิเศษของรัฐ

หลักสู ตรนอกไปจากหลักสู ตรขึนอยูก่ บั จํานวนเงินรายเดือน 2,700 เยน
ระบบหน่วยกิจ
หลักสู ตรขึนอยูก่ บั ระบบหน่วยกิจ
วิชาการศึกษาใน 1ปี ต่อ 1หน่วยกิต จํานวนเงินรายเดือน 145เยน
วิชาการศึกษาในครึ งปี ต่อ 1หน่วยกิต จํานวนเงินรายเดือน 290 เยน
※ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆที ระบุ ไว้เป็ นเพียงการคํานวนคร่ าวๆกรุ ณาติ ดต่ อโรงเรี ยนมัธยมปลายแต่ ละโรงเรี ยนโดยตรงเพื อ
สอบถามรายละเอียดดังกล่าว
※ นอกจากนีแล้วยังต้องใช้เงินจํานวนประมาณ 100,000 ～150,000 เยน สําหรับค่าแบบเรี ยน ค่าเสื อกี ฬา ,ค่ารองเท้า , ค่า
เครื องแบบนักเรี ยน , ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครอง , ค่าสมาชิกชมรมนักเรี ยน เป็ นต้น
※ผูท
้ ีมีรายได้นอ้ ยประจํา เพือผ่อนเบาภาระค่าเล่าเรี ยนให้นอ้ ยลง
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เงิ นช่วยเหลื อเข้ารี ยนทางประเทศจะจ่ายให้(ภาคปกติเต็มเวลาของโรงเรี ยนแห่ งชาติ และของรัฐต่อปี 118,800 เยน ,
โรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชนต่อปี 118,800 ～297,000 เยน)
５

เกียวกับทุนการศึกษาและอืนๆ

（１）ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา คือ ระบบให้กยู้ มื เงินสําหรับนักเรี ยนทีศึกษาอยูโ่ รงเรี ยนมัธยมปลาย , โรงเรี ยนมัธยมปลาย สาขาเฉพาะ
ทาง แต่ทว่า ขึนอยูก่ บั ระบบคือต้องจ่ายคืนและไม่ตอ้ งจ่ายคืนก็ได้

① ทุนการศึกษาของจังหวัดนีกาตะ

ทุนการศึกษารับสมัครของจังหวัดนีกาตะ จําเป็ นต้องคืนเงินภายใน15ปี หลังจากจบการศึกษามัธยมปลาย นอกจาก
นีจําเป็ นต้องยืนเอกสารรายได้ต่อปี และการวัดผลการสอบความสามารถต่างๆ
วิธีการสมัครต้องจองไว้ในเดือนพฤศจิกายนในระหว่างเรี ยนมัธยมต้นของปี ที3กับวิธีการสมัครหลังจากทีได้เข้าศึกษา
ในโรงเรี ยนมัธยมปลายแล้วในเดือนพฤษภาคม ถ้ากําหนดการได้รับทุนการศึกษาแล้วละก็สามารถกูเ้ งินได้โดย
เงือนไขดังต่อไปนี
โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ
โรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชน
บ้าน
นอกบ้าน
บ้าน
นอกบ้าน
ทุกเดือน 18,000 เยน
ทุกเดือน 23,000 เยน
ทุกเดือน 30,000 เยน
ทุกเดือน 35,000 เยน
รายละเอียด กรุ ณาติดต่อสอบถามได้ที
ฝ่ ายกองทุนการศึกษาแผนกการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมปลายทบวงการศึกษาจังหวัดนีกาตะ（เบอร์โทรศัพท์：025 - 280
- 5638）
② ระบบช่ วยเหลือทุนการศึกษาเมืองนีกาตะ

เมืองนี กาตะเปิ ดรับสมัครผูต้ อ้ งการความช่ วยเหลือทุนการศึกษา คุ ณสมบัติของผูร้ ับสมัครผูป้ กครองของผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูท้ ีอาศัยอยู่มีสถานภาพการพํานักในเมืองนี กาตะต้องมีผลการเรี ยนดีผทู ้ ีสามารถสมัครได้จะต้องเป็ นผูท้ ี
ต้องการความช่วยเหลื อทางด้านเศรษฐกิจแต่ในกรณี ของผูท้ ีไม่จาํ เป็ นค่าเล่ าเรี ยนในระบบไม่ตอ้ งเสี ยค่าเล่าเรี ยนต่างๆ
และระบบสนับสนุ นการเข้าศึกษาของโรงเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลายหรื อได้รับเงินช่วยเหลือในการดํารงชี วิตไม่สามารถ
รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาได้
รับสมัครในเดือนมิถุนายน ภายในระยะ1ปี สามารถกูย้ มื เงินในจํานวนเงินได้ 200,000 เยน
หลังจากทีจบการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมปลายทุนการศึกษาทียืมไปจะต้องนํามาคืนระยะเวลาทีต้องนํามาคืนและจํานวน
เงินทีต้องนํามาคืนนันจะไม่เท่ากัน ขึนอยูก่ บั จํานวนเงินการศึกษาทีได้ขอยืมไปในตอนแรก
สําหรับรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที แผนกการศึกษาคณะกรรมการศึกษาเมืองนีกาตะ（ เบอร์โทรศัพท์：025 – 226 3618）
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（２）ระบบการลดค่ าเล่ าเรี ยนและอืนๆ

① โรงเรี ยนมัธยมปลายประจําจังหวัด

เนืองด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรื อนของนักเรี ยนทีเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมปลาย เช่น ค่าเข้าเรี ยน
และค่าเล่าเรี ยนจะได้รับการยกเว้นบางส่ วนหรื อเต็มจํานวนเงิน
สําหรับรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ ฝ่ ายจัดการด้านการเงินแผนกงานด้านการเงินทบวงการศึกษาจังหวัดนี กาตะ
(เบอร์โทรศัพท์：025 – 280 – 5590)
② โรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน

สําหรับโรงเรี ยนปลายของเอกชน ,เพือลดภาระทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครองมี ระบบผ่อนผันค่าเล่ าเรี ยนตลอดจน
ค่าใช้จ่ายแรกเข้าเป็ นต้น รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ทีมหาวิทยาลัยกองควบคุมการธุ รกิ จทัวไปจังหวัดนีกาตะ กอง
การสนับสนุนแผนกส่ งเสริ มโรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชนผูร้ ับผิดชอบโรงเรี ยนมัธยมปลายเอกชน (เบอร์ โทรศัพท์：025 –
280 - 5020）
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สําหรับประสบการณ์ การเข้าศึกษา

ในโรงเรี ยนมัธยมปลายส่ วนใหญ่ในจังหวัดนีกาตะมี(ประสบการณ์ การเข้าศึกษา)เพือเป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อ
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมต้น
ประสบการณ์การเข้าศึกษานีคือการทีสามารถเยียมชมชัวโมงการเรี ยนการสอน ,ชมรมและได้พูดคุ ยสอบถามข้อมูล
จากนักเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนมัธยมปลายนันๆ
เนืองจากมีโรงเรี ยนมัธยมปลายจํานวนมากได้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนประสบการณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม หากมีโรงเรี ยนมัธยมทีกําลังมองหาทีจะไปศึกษาต่อ พยายามไปมีส่วนร่ วมโครงการนี
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ข้ อมูล
● ＭＡＰโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ

●

ตารางโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนีกาตะ
โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ

：ภาคปกติเต็มเวลา

โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ

：ภาคพิเศษ・การสอบทางไปรษณีย์

โรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน ：ภาคปกติเต็มเวลา
โรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน ：การสอบทางไปรษณีย์

[หมายเหตุ]
แผนกวิชาทีจะรับสมัครนักเรี ยนในประจําปี 2020 ซึ งจะกําหนดโดยในเดือนตุลาคม ปี 2019
โรงเรี ยนส่ วนหนึงทีเขียนไว้ในทีนี เกียวกับแผนกวิชา อาจจะมีการเปลียนแปลง
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MAPโรงเรียนมัธยมปลายของรั ฐจังหวัดนีกาตะ
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●ตารางโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนีกาตะ

โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ：ภาคปกติเต็มเวลา
Name

เมืองนีกาตะ」นอกนันเป็ นจังหวัด

※นอกเหนื อจากทีเขียนว่ า 「
Address

วิชา

Telephone

Murakami
High School
Murakami
Sakuragaoka High
School

〒958-0854
Murakami-shi Tabata-machi 7-12

0254-53-2109

สามัญ

〒958-0856
Murakami-shi Iino Sakuragaoka 10-25

0254-52-5201

ทัวไป

Nakajo High School

〒959-2643
Tainai-shi Higashi Honcho 19-1

0254-43-2047

สามัญ

Shibata High School

〒957-8555
Shibata-shi Yutaka-cho 3-7-6

0254-22-2008

Shibata Minami High
School

〒957-8567
Shibata-shi Daiei-cho 3-6-6

0254-22-2178

Shibata Nogyo High
School

〒957-8502
Shibata-shi Daiei-cho 6-4-23

0254-22-2303

Shibata Shogyo High
School

〒957-8558
Shibata-shi Itajiki 521-1

0254-26-1388

Agano High School

〒959-2032
Agano-shi Gakko-cho 3-9

0250-62-2049

สามัญ

Aga Reimei High
School

〒959-4402
Higashi Kanbara-gun Aga-machi Tsugawa
361-1

0254-92-2650

สามัญ

Gosen High School

〒959-1861
Gosen-shi Awashima 1-23

0250-43-3314

ทัวไป

Muramatsu High
School

〒959-1704
Gosen-shi Muramatsukou 5545

0250-58-6003

สามัญ

Niitsu High School

〒956-0832
Niigata-shi Akiha-ku Akiha 1-19-1

0250-22-1920

สามัญ
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สามัญ
วิทย์ – คณิ ต
สามัญ
วิศวกรรมเครื องกล
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทาง
วิศวกรรม
วิศวกรรมสถาปั ตยกรรม
วิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรชีววิทยา
เคมีเครื องบริ โภค
เคมีสิงแวดล้อม
พานิชยกรรม
การประมวลผลข้อมูล

Name

Address

Telephone

วิชา
อุตสาหกรรมสเตอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมหุ่นยนต์
สถาปั ตยกรรมของญีปุ่ น

Niitsu Kogyo High
School

〒956-0816
Niigata-shi Akiha-ku Niitsu Higashi-cho
1-12-9

0250-22-3441

Niitsu Minami High
School

〒956-0113
Niigata-shi Akiha-ku Yashiroda 3200-1

0250-38-2912

สามัญ

Toyosaka High School

〒950-3343
Niigata-shi
Kita-ku
Omagari 761

Kamidochigame 025-387-2761

สามัญ

Niigata Kita High
School

〒950-0804
Niigata-shi Higashi-ku Honjo 847-1

025-271-1281

สามัญ

Niigata Higashi High
School

〒950-8639
Niigata-shi Higashi-ku Kogane-cho 2-6-1

025-271-7055

สามัญ

Niigata Shiritsu*
Bandai High School

〒950-8666
Niigata-shi Chuo-ku Nuttari Higashi 6-8-1

025-241-0193

Niigata High School

〒951-8127
Niigata-shi Chuo-ku Sekiya
Shimokawara-machi 2-635

025-266-2131

Niigata Chuo High
School

〒951-8126
Niigata-shi Chuo-ku Gakkocho-dori
2-bancho 5317-1

025-229-2191

Niigata Minami High
School

〒950-0994
Niigata-shi Chuo-ku Kamitokoro 1-3-1

025-247-3331

Niigata Konan High
School

〒950-0948
Niigata-shi Chuo-ku Meike Minami 3-6-1

025-283-0326

สามัญ

Niigata Shogyo High
School

〒951-8131
Niigata-shi Chuo-ku Hakusan Ura 2-68-2

025-266-0101

ธุรกิจทัวไป
การจัดข้อมูลข่าวสาร
ศิลปศาสตร์นานาชาติ

Niigata Koyo High
School

〒950-0121
Niigata-shi Konan-ku Kameda Koyo 4-3-1

025-382-3221

สามัญ

Shirone High School

〒950-1214
Niigata-shi Minami-ku Jogesuwaki 1214

025-372-2185

สามัญ

Niigata Nishi High
School

〒950-2156
Niigata-shi Nishi-ku Uchino Sekiba 4699

025-262-1561

สามัญ

Niigata Kogyo High
School

〒950-2024
Niigata-shi Nishi-ku Koshin Nishi 1-5-1
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025-266-1101

สามัญ
ภาษาอังกฤษ วิทย์-คณิต
สามัญ
วิทย์-คณิต
สามัญ
สามัญ (หลักสู ตรวิชาการ)
ธัญญาหาร ดนตรี
สามัญ
สามัญ (หลักสู ตร วิทย์-คณิต)

เครื องกล ไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา
สถาปั ตยกรรม (หลักสูตรสถาปัต
กรรมแบบแผน)
สถาปั ตยกรรม (หลักสูตรอุป
กรณ์การก่อสร้าง)
เคมีอตุ สาหกรรม

Name

Address

วิชา

Telephone

〒953-0044
Niigata-shi Nishikan-ku Makiotsu 30-1

0256-72-2351

สามัญ

Maki Sogo High School

〒953-0041
Niigata-shi Nishikan-ku Makiko 4295-1

0256-72-3261

ทัวไป

Yoshida High School

〒959-0265
Tsubame-shi Yoshida Higashi-machi 16-1

0256-93-3225

สามัญ

Bunsui High School

〒959-0113
Tsubame-shi Oigashima 104-4

0256-98-2191

สามัญ

Sanjo High School

〒955-0803
Sanjo-shi Tsukioka 1-2-1

0256-35-5500

สามัญ

Sanjo Higashi High
School

〒955-0053
Sanjo-shi Kita Irikura 2-9-36

0256-38-6461

สามัญ

Maki High School

Niigata Ken-O Kogyo
High School

〒955-0823
Sanjo-shi Higashi Honjoji 13-1

0256-32-5251

การแปรรูปเครื องกล
เครื องกลอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกร์ข่าวสาร
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Sanjo Shogyo High
School

〒955-0044
Sanjo-shi Tajima 2-24-8

0256-33-2631

ธุรกิจทัวไป

Kamo High School

〒959-1313
Kamo-shi Saiwai-cho 1-17-13

0256-52-2030

สามัญ

0256-52-3115

เทคโนโลยีการผลิต
พืนทีสีเขียวสภาพสิ งแวดล้อม
เทคโนโลยีเครื องบริ โภค
วิศวกรรมชีววิทยา

0258-62-0080

สามัญ

Kamo Norin High
School

Mitsuke High School

〒959-1325
Kamo-shi Jinmei-cho 2-15-5

〒954-0051
Mitsuke-shi Honsho 1-20-6

สามัญ
วิทย์-คณิต
สามัญ
คหศาสตร์

Nagaoka High School

〒940-0041
Nagaoka-shi Gakko-cho 3-14-1

0258-32-0072

Nagaoka Ote
Senior High School

〒940-0857
Nagaoka-shi Okita 2-357

0258-32-0096

Nagaoka Koryo High
School

〒940-2184
0258-29-1300
Nagaoka-shi Kita-machi Kawahara 1030-1

สามัญ

Nagaoka Nogyo High
School

〒940-1198
Nagaoka-shi Magari Aramachi 3-13-1

เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตร์เครื องบริ โภค
สิ งแวดล้อมกับการดํารงชีวติ

16

0258-37-2266

Name

Address

Telephone

Nagaoka Kogyo High
School

〒940-0084
Nagaoka-shi Saiwai-cho 2-7-70

Nagaoka Shogyo High
School

〒940-0817
0258-35-1502
Nagaoka-shi Nishi Katakai-machi Oki
1726
〒940-2401
Nagaoka-shi Yoita-machi Higashi-Yoita 0258-72-3121
173

Shotokukan High
School

0258-35-1976

วิชา
วิศวกรรมเครื องกล วิศวกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศว
กรรมพัสดุ การออกแบบอุตสา
หกรรม
ธุรกิจทัวไป
ธุรกิจข่าวสาร
สามัญ

Tochio High School

〒940-0293
Nagaoka-shi Kanazawa 1-2-1

0258-52-4155

ทัวไป

Ojiya High School

〒947-0005
Ojiya-shi Asahi-cho 7-1

0258-83-2262

สามัญ

Ojiya Nishi High
School

〒947-0028
Ojiya-shi Jounai 3-3-11

0258-82-4335

ทัวไป

Koide High School

〒946-0043
Uonuma-shi Aoshima 810-4

025-792-0220

สามัญ

Kokusai Joho High
School

〒949-7302
Minamiuonuma-shi Urasa 5664-1

025-777-5355

วัฒนธรรมนานาชาติ
วิชานิเทศศาสตร์

Muikamachi High
School

〒949-6633
Minamiuonuma-shi Yokawa 1380-2

025-772-3224

สามัญ

Hakkai
Senior High School

〒949-6632
Minamiuonuma-shi Yokawa 1276

025-772-3281

สามัญ

Shiozawa Shoko High
School

〒949-6433
Minamiuonuma-shi Izumimoridera 701-1

025-782-1111

ระบบเครื องกล
พานิชยกรรม

Tokamachi High School

〒948-0083
Tokamachi-shi Honcho-nishi 1-203

025-752-3575

สามัญ
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Name

Address

วิชา

Telephone

Tokamachi HighSchool, 〒942-1405
Matsunoyama Branch
Tokamachi-shi Matsunoyama Hikaruma 025-596-2025
School
39-1

สามัญ

Tokamachi Sougou
High School

〒948-0055
Tokamachi-shi Takayama 461

025-752-3186

ทัวไป

Matsudai High School

〒942-1526
Tokamachi-shi Matsudai 4003-1

025-597-2064

สามัญ

Kashiwazaki High
School

〒945-0065
Kashiwazaki-shi Gakko-cho 4-1

0257-22-4195

สามัญ

Kashiwazaki Tokiwa
High School

〒945-0047
Kashiwazaki-shi Hisumi 1-5-57

0257-23-6205

สามัญ

Kashiwazaki Sogo
High School

〒945-0826
Kashiwazaki-shi Motoshiro-cho 1-1

0257-22-5288

ทัวไป

Kashiwazaki Kogyo
High School

〒945-0061
Kashiwazaki-shi Sakae-cho 5-16

0257-22-5178

เครื องกล เครื องกลอิเล็กทรอ
นิกส์ ไฟฟ้า เคมีอตุ สาหกรรม

Kubiki High School

〒949-3216
Joetsu-shi Kakizaki-ku Kakizaki 7075

025-536-2379

สามัญ

Takada High School

〒943-8515
Joetsu-shi Minamishiro-cho 3-5-5

025-526-2325

สามัญ
วิทย์ – คณิ ตวิทย์

Takada High School
Yasuzuka Branch
School

〒942-0411
Joetsu-shi Yasuzuka-ku Shimogata 129

025-592-2027

สามัญ

Takada Kitashiro High
School

〒943-8525
Joetsu-shi Kitashiro-cho 2-8-1

025-522-1164

Takada Nogyo
Senior High School

〒943-0836
Joetsu-shi Higashishiro-cho 1-4-41

025-524-2260

Joetsu Sogo Gijutsu
High School

〒943-8503
Joetsu-shi Motoshiro-cho 3-1

025-525-1160

Takada Shogyo High
School

〒943-8550
Joetsu-shi Oaza Nakadahara 90-1

025-523-2271
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สามัญ
วัฒนธรรมกับการดํารงชีวติ
ทรัพยากรชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เครื องบริ โภค
วิศวกรรมกษตร
วิศวกรรมเการสร้างครื องกล
ข่าวสารการไฟฟ้า สิ งแวดล้อม
อาคาร การป้ องกันภัยพิบตั ิ
ธุรกิจทัวไป

Name

Address

วิชา

Telephone

Yuko High School

〒944-0131
Joetsu-shi Itakura-ku Hari 583-3

0255-78-2003

สามัญ

Arai High School

〒944-0031
Myoko-shi Tamachi 1-10-1

0255-72-4151

ทัวไป

Itoigawa High School

〒941-0047
Itoigawa-shi Oaza Hiraushi 248-2

025-552-0004

สามัญ

Itoigawa Hakurei High
School

〒941-0063
Itoigawa-shi Kiyosaki 9-1

025-552-0046

ทัวไป

Kaiyo High School

〒949-1352
Itoigawa-shi Oaza No 3040

025-566-3155

ทรัพยากรนํา การพัฒนาการมหา
สมุทร

Sado High School

〒952-1322
Sado-shi Ishida 567

0259-57-2155

สามัญ

Hamochi High School

〒952-0504
Sado-shi Hamochi-hongo 410

0259-88-3155

สามัญ

Sado Sogo High School

〒952-0202
Sado-shi Kurinoe 377-1

0259-66-3158

ทัวไป

โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ ：ภาคพิเศษ . การสอบทางไปรษณีย์
※นอกเหนื อจากทีเขียนว่ า「เมื องนีกาตะ」นอกนันเป็ นจังหวัด
Name

Address

Telephone

Arakawa High School

〒959-3194
Murakami-shi Sakamachi 2616-4

0254-62-2503

Nishi Shibata High
School,

〒957-8522
Shibata-shi NIshizono-cho 3-1-2

0254-22-2009

Niigata Suiko High
School

〒950-1112
Niigata-shi Nishi-ku Kanamaki
1657

025-377-2175

Niigata Shiritsu*
Meikyo High School

〒950-0075
Niigata-shi Chuo-ku Nuttari
Higashi 6-11-1

025-246-3535

Nagaoka Meitoku High 〒940-0093
School
Nagaoka-shi Suido-cho 3-5-1

0258-33-5821

Horinouchi High School

〒949-7413
Uonuma-shi Horinouchi 3720

025-794-3317

Tokamachi High School

〒948-0083
Tokamachi-shi Honcho-nishi 1

025-752-3575
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วิชา
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิจ)
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต )
การสอบทางไปรษณี ย ์
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
ภาคเช้าสามัญ . ภาคคําสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
สามัญ(ภาคพิเศษของปี การศึกษา)

Name

Address

วิชา

Telephone

Izumozaki High School

〒949-4352
Santo-gun Izumozaki-machi,
Daimon 71

0258-78-3125

Takada Minamishiro
High School

〒943-0837
Joetsu-shi Minamishiro-cho 3-3-8

025-523-7672

Sado High School
Aikawa Branch School

〒952-1501
Sado-shi Shimoaikawa 162

0259-74-3257

ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)
การสอบทางไปรษณี ย ์
ภาคเช้าสามัญ
(ภาคพิเศษระบบหน่วยกิต)

โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ：ภาคปกติเต็มเวลา
Name

Address

วิชา

Telephone

〒950-0116
Niigata-shi Kounan-ku Kitayama
1037-banchi
〒950-2101
Niigata Seishin Joshi High
Niigata-shi Nishi-ku Ikarashi Ichino-cho
School
6370
Niigata Meikun High School

025-257-2131

สามัญ

025-269-2041

สามัญ

Hokuetsu High School

〒950-0916
Niigat-shi Chuo-ku Yoneyama 5-12-1

025-245-5681

สามัญ

Niigata Seiryou High School

〒951-8121
Niigata-shi Chuo-ku Suidou-cho 1-5932

025-266-8131

สามัญ

Keiwa Gakuen High School

〒950-3112
Niigata-shi Kita-ku Tayuhama 325

025-259-2391

สามัญ

Niigata Daiichi High School

〒951-8141
Niigata-shi Chuo-ku Sekishin 3-3-1

025-231-5643

สามัญ

Tokyo Gakkan Niigata High 〒950-1141
School
Niigata-shi Chuo-ku Shumoku 185-1

025-283-8857

สามัญ

Nihon Bunri High School

〒950-2035
Niigata-shi Nishi-ku Shindori 1072

025-260-1000

สามัญ

Shibata Chuo High School

〒957-8533
Shibata-shi Sone 570

0254-27-2466

สามัญ

Chuetsu High School

〒940-8585
Nagaoka-shi Niibo-machi 1371-1

0258-24-0203

สามัญ

Teikyo Nagaoka High School

〒940-0044
Nagaoka-shi Sumiyoshi 3-9-1

0258-36-4800

สามัญ

Kamo Gyosei High School

〒959-1322
Kamo-shi Gakko-cho 16-18

0256-52-2000

สามัญ
การพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล

Niigata Sangyo University
High School

〒945-1397
Kashiwazaki-shi Yasuda 2510-2

0257-24-6644

สามัญ
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Name

Address

วิชา

Telephone

Joetsu High School

〒943-0892
Joetsu-shi Teramachi 3-4-34

025-523-2601

สามัญ

Sekine Gakuen High School

〒943-8561
Joetsu-shi Onuki 2-9-1

025-523-2702

สามัญ

Kaishi Kokusai High School

〒959-2637
Tainai-shi Nagahashikami 439-1

0254-44-3330

สามัญ

โรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน： การสอบทางไปรษณีย์
Name

วิชา

Address

Telephone

Kaishi Gakuen High
School

〒950-0925
Niigata-shi Chuo-ku
Bentenbashi-dori 1-4-1

025-287-3390

สามัญ (การสอบทางไปรษณีย)์

Soshin High School

〒954-0051
Mitsuke-shi Honjo 2-2-21

0258-62-0703

สามัญ ( การสอบทางไปรษณี ย)์

Nagaoka Eichi High
School

〒940-1154
Nagaoka-shi Miyasakae 3-16-14

0258-31-6771

สามัญ (การสอบทางไปรษณี ย)์

※นอกเหนื อจากนี มีการเรี ยนทางไปรษณี ยท
์ ีโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายทัวประเทศ

โรงเรี ยนมัธยมปลายสาขาเฉพาะทาง (ของรัฐ)
Name

Nagaoka Kogyo
Vocational High School

Address

Telephone

〒940-8532
Nagaoka-shi Nishi Katakai-machi
888

21

0258-32-6435

วิชา
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็ก
ทรอนิกส์
วิศวกรรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมพัสดุ
วิศวกรรมสิงแวดล้อมในเมือง

《หนังสื ออ้างอิง》
・
『เกียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐในจังหวัดนีกาตะ 』

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนีกาตะ
・
『งานแนะแนวการศึกษาสําหรับผูป
้ กครองและนักเรี ยนทีไม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาแม่』

ผูจ้ ดั ：มูลนิ ธิสมาคมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจังหวัดนางาโน่ (ANPIE)
・
『งานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายสําหรับผูป
้ กครองและนักเรี ยนทีไม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาแม่』

ผูจ้ ดั ：มูลนิ ธิสมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจังหวัดไซตามะ
・มูลนิ ธิทวไปสมาคมเทศบาลนานาชาติ
ั
โฮมเพจ『ข้อมูลการใช้ชีวิตประจําวันนานาภาษา／J การศึกษา 』

ตามเอกสารอ้างอิงทีได้กล่าวมาข้างต้น ในปี
2009ศูนย์นานาชาติมหาวิทยาลัยนีกาตะได้รับความร่ วมมือจากนักศึกษาต่างชาติในการจัดทําเอกสารใน「งานแนะแนว
การศึกษาในระดับมัธยมปลายสําหรับผูป้ กครองและนักเรี ยนทีไม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาแม่」ในครังนี

บรรณาธิการ . พิมพ์โดย มูลนิ ธิเพือการแลกเปลียนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศจังหวัดนีกาตะ
〒950-0078

Niigata-shi chuo-ku bandaijima 5-1 bandaijima building 2 F

TEL：025－290－5650 FAX：025－249－8122
E-mail：nia21c@niigata-ia.or.jp
URL：http://www.niigata-ia.or.jp

