< รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล>
แผนทีแ
่ สดงเขตการศึกษทัง้ หมดในจังหวัดโอซาก้าทีจ
่ ด
ั การสอบคัดเลือกประจาปีค.ศ.2014
แสดงให้ทราบถึงโรงเรียนมัธยมปลายในเขตการศึกษาเดิมทีใ
่ ช้จนถึงปีค.ศ.

2013

－รายชือ
่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีจ
่ ด
ั การสอบคัดเลือกประจาปี ศักราชเรวะที่

3 (ค.ศ.

2021) เขตการศึกษา ที่ 1 เดิม－
หมาย
เลข

ชือ
่ โรงเรียน

อักษรโรมาจิ

ภาควิชา

1

โรงเรียนมัธยมปลายโทโยนาคะสาขา TOYONAKA
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
โนะเซะ
NOSE-BUNKO

2

โรงเรียนมัธยมปลายชิบุทานิ

SHIBUTANI

สาขาวิชาสามัญ

3

โรงเรียนมัธยมปลายอิเคดะ

IKEDA

สาขาวิชาสามัญ

4

โรงเรียนมัธยมปลายมิโน่

MINOO

สาขาวิชาสามัญ, สาขาภาควิชาโลกาภิวัฒน์

5

โรงเรียนมัธยมปลายเทะชิม่ะ

TESHIMA

สาขาวิชาสามัญ

6

โรงเรียนมัธยมปลายเซ็นริเซอุง

SENRISEIUN

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

7

โรงเรียนมัธยมปลายโทโยนาคะ

TOYONAKA

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

8

โรงเรียนมัธยมปลายโทะเนยาม่ะ

TONEYAMA

สาขาวิชาสามัญ
สาขาด้านการเกษตรสวนครัว,
สาขาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับบุคลากรและชุ
มชน,
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

9

โรงเรียนมัธยมปลายเอ็งเกอิ

ENGEI

10

โรงเรียนมัธยมปลายซากุระซึคะ

SAKURAZUKA สาขาวิชาสามัญ

11

โรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิโยโดกาว่ะ

HIGASHIYODO
สาขาวิชาสามัญ
GAWA

12

โรงเรียนมัธยมปลายคิตะโนะ

KITANO

13

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
ฮิกาชิโยโดโควเกียว

HIGASHIYODO
ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
-KOGYO

14

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
โยโดโชวเกียว

YODOSHOGYO

สาขาพาณิชยการ,
สาขาสวัสดิการอาสาสมัคร

15

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
โอวกิมะจิโซวโกว

OUGIMACHISOGO

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

16

โรงเรียนมัธยมปลายคุนิจม
ิ ่ะ

KUNIJIMA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

17

โรงเรียนมัธยมปลายโยโดกาว่ะเซริว

18

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

YODOGAWASEI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(เอ็นพาวเวอร์เมน
RYU

ท์สคูล)

โรงเรียนมัธยมปลายเซททฺสึ

SETTSU

สาขาวิชาสามัญ, สาขาด้านการพละ(กีฬา)

19

โรงเรียนมัธยมปลายโฮะคุเซททฺสึ
ทฺสึบาสะ

HOKUSETSUTSU

20

โรงเรียนมัธยมปลายโอโอคัมมุริ

OHKANMURI

สาขาวิชาสามัญ

21

โรงเรียนมัธยมปลายทฺสึคิโนะคิ

TSUKINOKI

สาขาวิชาสามัญ(ระบบหน่วยกิต)

22

โรงเรียนมัธยมปลายอิบาราคิ

IBARAKI

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

23

โรงเรียนมัธยมปลายคะสึกะโอคะ

KASUGAOKA

สาขาวิชาสามัญ

BASA

สาขาวิชาสามัญ

24

โรงเรียนมัธยมปลายอิบาราคินิชิ

IBARAKINISHI สาขาวิชาสามัญ

25

โรงเรียนมัธยมปลายซุยตะฮิกาชิ

SUITAHIGASHI สาขาวิชาสามัญ

26

โรงเรียนมัธยมปลายยามาดะ

YAMADA

สาขาวิชาสามัญ

27

โรงเรียนมัธยมปลายซุยตะ

SUITA

สาขาวิชาสามัญ

28

โรงเรียนมัธยมปลายเซ็นริ

SENRI

สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ,
สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์

29

โรงเรียนมัธยมปลายคิตะเซ็นริ

KITASENRI

สาขาวิชาสามัญ

30

โรงเรียนมัธยมปลายมิโน่ฮิกาชิ

MINOOHIGASHI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(เอ็นพาวเวอร์เมน
ท์สคูล)

31

โรงเรียนมัธยมปลายฟุคุย

FUKUI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

32

โรงเรียนมัธยมปลายอิบาราคิโควคะ

IBARAKI-KOKA ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

33

โรงเรียนมัธยมปลายมิชิม่ะ

MISHIMA

สาขาวิชาสามัญ

34

โรงเรียนมัธยมปลายอะบุโนะ

ABUNO

สาขาวิชาสามัญ

35

โรงเรียนมัธยมปลายอะคุตะกาว่ะ

AKUTAGAWA

สาขาวิชาสามัญ

36

โรงเรียนมัธยมปลายทาคาทฺสึคิคิตะ

TAKATSUKIKITA สาขาวิชาสามัญ

37

โรงเรียนมัธยมปลายชิม่ะโมโตะ

SHIMAMOTO

※1

สาขาวิชาสามัญ

หมายเลข10โรงเรียนมัธยมปลายซากุระซึคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน（สาขาวิชาสามัญ）ด้วย
หมายเลข23โรงเรียนมัธยมปลายคะสึกะโอคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน（สาขาวิชาสามัญ）ด้วย
หมายเลข32โรงเรียนมัธยมปลายอิบาราคิโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน（สาขาวิชารวม）ด้วย

※2 โรงเรียนในตารางที่ลงสีฟ้านั้นคือ โรงเรียนทีม
่ ีกาหนดเปิดการสอบคัดเลือก

สาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศมี สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ,
ภาควิชาโลกาภิวฒ
ั น์, ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์
※3 โรงเรียนในตารางที่ลงสีม่วง จะเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ,
นักเรียนต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่น ยังไม่พอเพียง

－รายชือ
่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จด
ั การสอบคัดเลือกประจาปีศักราชเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021)
เขตการศึกษา ที่ 2 เดิม－
หมาย
เลข

ชือ
่ โรงเรียน

อักษรโรมาจิ

ภาควิชา

1

โรงเรียนมัธยมปลายฮิราคะตะนากิ
HIRAKATANAGISA
สะ

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

2

โรงเรียนมัธยมปลายมะคิโน

สาขาวิชาสามัญ

3

โรงเรียนมัธยมปลายนิชิเนยากาว่ะ NISHINEYAGAWA

4

โรงเรียนมัธยมปลายโมริกจ
ุ ิฮิกาชิ

MORIGUCHIHIGASHI สาขาวิชาสามัญ

5

โรงเรียนมัธยมปลายอะชิม่ะ

ASHIMA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

6

โรงเรียนมัธยมปลายโยโดกาว่ะ

YODOGAWA-KOKA

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

MAKINO

สาขาวิชาสามัญ

โควคะ
สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

7

โรงเรียนมัธยมปลายอะซาฮี

8

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
SAKURANOMIYA
ซากุระโนะมิย่ะ

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามนุษย์

9

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ MIYAKOJIMAมิยาโคะจิม่ะโควเกียว
KOGYO

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

10

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ MIYAKOJIMADAINI สาขาวิชาสามัญ,
มิยาโคะจิม่ะไดนิโควเกียว
ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
-KOGYO

11

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
HIGASHI
ฮิกาชิ

12 โรงเรียนมัธยมปลายโอเทะมาเอะ

ASAHI

OTEMAE

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวิทย์-คณิต

สาขาภาษาอังกฤษ,

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

13

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
CHUO
จูโอ

สาขาวิชาสามัญ, สาขาธุรกิจ
（ระบบหน่วยกิตภาคกลางวันและภาคค่า）

14

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
NISHI
นิชิ

สาขาสื่อสารคอมพิวเตอร์วิทยา

15 โรงเรียนมัธยมปลายอิฉิโอคะ

ICHIOKA

สาขาวิชาสามัญ(ระบบหน่วยกิต)

16

โรงเรียนมัธยมปลายไทโชวฮะคุเรี
TAISHOHAKURYO
ยว

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

17

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
IZUO-KOGYO
อิซุโอะโควเกียว

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

18 โรงเรียนมัธยมปลายมินาโตะ
19

โรงเรียนมัธยมปลายนิชิโนะดะโคว
NISHINODA-KOKA
คะ

20 โรงเรียนมัธยมปลายเซโจว
21

MATTA

สาขาวิชาสามัญ
ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(เอ็นพาวเวอร์เ
มนท์สคูล)
สาขาวิชาสามัญ, สาขาด้านการกีฬา,
สาขาด้านการต่อสู้(กีฬา)
สาขาวิชาสามัญ

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
TSURUMI-SHOGYO สาขาพาณิชยการ
ทฺสึรุมิโชวเกียว

24 โรงเรียนมัธยมปลายคะโดม่ะนิชิ
25

SEIJO

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
HANAI
ฮันไอ

22 โรงเรียนมัธยมปลายมัตตะ
23

MINATO

KADOMANISHI

โรงเรียนมัธยมปลายคะโดม่ะนามิฮ
KADOMANAMIHAYA
าย่ะ

สาขาวิชาสามัญ
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

26 โรงเรียนมัธยมปลายเรียวคุฟูคัง

RYOKUFUKAN

สาขาวิชาสามัญ

27 โรงเรียนมัธยมปลายโนะซาคิ

NOZAKI

สาขาวิชาสามัญ

28 โรงเรียนมัธยมปลายชิโจวนาว่ะเทะ SHIJONAWATE

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

29 โรงเรียนมัธยมปลายเนยากาว่ะ

สาขาวิชาสามัญ

NEYAGAWA

สาขาภาษาอังกฤษ,

30 โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ SHIRITSU

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวิทย์-คณิต

31 โรงเรียนมัธยมปลายโคอุรก
ิ ะโอคะ KORIGAOKA

สาขาวิชาสามัญ

32 โรงเรียนมัธยมปลายฮิราคะตะ

HIRAKATA

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

33 โรงเรียนมัธยมปลายนากะโอะ

NAGAO

สาขาวิชาสามัญ

34 โรงเรียนมัธยมปลายคะตะโนะ

KATANO

สาขาวิชาสามัญ

35

โรงเรียนมัธยมปลายคิตะคาวาฉิ
สะทฺสึคิกะโอคะ

36

โรงเรียนมัธยมปลายฮิราคะตะทฺสึด
HIRAKATATSUDA
ะ

KITAKAWACHISATSU
KIGAOKA

สาขาวิชาสามัญ
สาขาวิชาสามัญ

สาขาวิชาการละคร,
โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
37
SAKUYAKONOHANA สาขาวิชาวัฒนธรรมทางด้านอาหาร,
สาคุย่ะโคโนฮานะ
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
※1

หมายเลข 12โรงเรียนมัธยมปลายโอเทะมาเอะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาสามัญ）ด้วย
หมายเลข 19โรงเรียนมัธยมปลายนิชิโนะดะโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรีย

（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 20โรงเรียนมัธยมปลายเซโจว ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 29โรงเรียนมัธยมปลายเนยากาว่ะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาสามัญ）ด้วย
※2

หมายเลข 10โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึมิยาโคะจิม่ะไดนิโควเกียว
เปิดเฉพาะหลักสูตรภาคค่า（สาขาวิชาสามัญภาควิชาเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม）เท่านั้น
หมายเลข 13โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึจูโอ เปิดระบบหน่วยกิตภาค กลางวัน

และภาคค่า（สาขาวิชาสามัญ, สาขาธุรกิจ）
※3 โรงเรียนในตารางที่ลงสีฟ้านั้น คือ
โรงเรียนทีม
่ ีกาหนดเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ
※4 โรงเรียนในตารางที่ลงสีม่วง เปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ,
นักเรียนต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่น ยังไม่พอเพียง

－รายชือ
่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จด
ั การสอบคัดเลือกประจาปีศักราชเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021)
เขตการศึกษา ที่ 3 เดิม－
หมาย
เลข

ชือ
่ โรงเรียน

อักษรโรมาจิ

ภาควิชา

1

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
MINAMI
มินามิ

ภาควิชาการแสวงหาภาษาอังกฤษ

2

โรงเรียนมัธยมปลายชิมิซึดานิ

SHIMIZUDANI

สาขาวิชาสามัญ

3

โรงเรียนมัธยมปลายโคซึ

KOZU

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

4

โรงเรียนมัธยมปลายยูฮิกะโอคะ

YUHIGAOKA

สาขาวิชาสามัญ, สาขาวิชาดนตรี

5

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ OSAKA BUISINESS
โอซาก้าบิจิเนสึฟุรอนเทีย
FRONTIER

สาขาธุรกิจบูรณาการ
สาขาวิชาสามัญ

6

โรงเรียนมัธยมปลายโมโมดานิ

MOMODANI

(หลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน),
(หลักสูตรภาคการเรียนผ่านการสื่อสาร)

7

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าวะกะ
OSAKA WAKABA
บ่ะ

สาขาวิชาสามัญ
(สาขาวิชาโดยรวมหลักสูตรระบบหน่วยกิ
ต
ภาค I และภาคII) (ครีเอทีฟสคูล)

8

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
IKUNO-KOGYO
อิคุโนโควเกียว

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

9

โรงเรียนมัธยมปลายเท็นโนจิ

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

10

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
KOGEI
โควเกอิ

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาศิลปะ

11

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ
DAINI-KOGEI
ไดนิโควเกอิ

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

TENNOJI

12 โรงเรียนมัธยมปลายอะเบโน

ABENO

สาขาวิชาสามัญ

13 โรงเรียนมัธยมปลายสึมิโยชิ

SUMIYOSHI

สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ,
สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์

14 โรงเรียนมัธยมปลายอิม่ะมิย่ะ

IMAMIYA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

15

โรงเรียนมัธยมปลายอิม่ะมิย่ะโควค
IMAMIYA-KOKA
ะ

16 โรงเรียนมัธยมปลายนิชินาริ

NISHINARI

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(เอ็นพาวเวอร์เ
มนท์สคูล)

17

โรงเรียนมัธยมปลายโควนันโซวเค
KONAN-ZOKEI
อิ

สาขาวิชารวมประติมากรรม

18

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึ SUMIYOSHIสึมิโยชิโชวเกียว
SHOGYO

สาขาพาณิชยการ

19

โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าฟุ
เคียวอิคุเซ็นเตอร์ฝุโซะคุ

OSAKAFU KYOIKU
CENTER FUZOKU

สาขาวิชาสามัญ (ระบบหน่วยกิต)

20 โรงเรียนมัธยมปลายฮันนัน

HANNAN

สาขาวิชาสามัญ

NOGEI

สาขาด้านการเกษตรไฮเทค,
สาขาการแปรรูปอาหาร,
สาขาสัตว์และทรัพยากร

SUITO-KOKUSAI

สาขาวิชาการแสวงหาโลกาภิวัฒน์

23 โรงเรียนมัธยมปลายสายาม่ะ

SAYAMA

สาขาวิชาสามัญ

24 โรงเรียนมัธยมปลายนากาโนะ

NAGANO

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

25 โรงเรียนมัธยมปลายมิฮาร่ะ

MIHARA

สาขาวิชาสามัญ

26 โรงเรียนมัธยมปลายคองโกว

KONGO

สาขาวิชาสามัญ

27 โรงเรียนมัธยมปลายโอทฺสึคะ

OTSUKA

สาขาวิชาสามัญ, สาขาด้านการกีฬา

28 โรงเรียนมัธยมปลายอิคุโนะ

IKUNO

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

21 โรงเรียนมัธยมปลายโนวเกอิ

22

โรงเรียนมัธยมปลายซุอิโทะโคะคุไซ

29 โรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิสึมิโยชิ HIGASHISUMIYOSHI
30

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมศิลปะการแสดง

โรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิสึมิโยชิโ HIGASHISUMIYOSHIสาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(ครีเอทีฟสคูล)
ซวโกว
SOGO

31 โรงเรียนมัธยมปลายมะทฺสึบาร่ะ

MATSUBARA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

32 โรงเรียนมัธยมปลายนากาโยชิ

NAGAYOSHI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
(เอ็นพาวเวอร์เมนท์สคูล)

33 โรงเรียนมัธยมปลายฮิราโนะ

HIRANO

สาขาวิชาสามัญ

34 โรงเรียนมัธยมปลายฟุจิเดร่ะ

FUJIIDERA

สาขาวิชาสามัญ

35

โรงเรียนมัธยมปลายฟุจิเดร่ะโควค
FUJIIDERA-KOKA
ะ

36 โรงเรียนมัธยมปลายคะนัน

KANAN

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสามัญ

37 โรงเรียนมัธยมปลายโทนดะบายาชิ TONDABAYASHI

สาขาวิชาสามัญ

38 โรงเรียนมัธยมปลายไคฟูคัง

KAIFUKAN

สาขาวิชาสามัญ

39 โรงเรียนมัธยมปลายยะโอซุยโชว

YAOSUISHO

สาขาวิชาสามัญ

40 โรงเรียนมัธยมปลายฮะน่ะโซโนะ

HANAZONO

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

41 โรงเรียนมัธยมปลายมิโดริเซอิโฮ

MIDORISEIHO

สาขาวิชาสามัญ

42 โรงเรียนมัธยมปลายยามาโมโตะ

YAMAMOTO

สาขาวิชาสามัญ

43 โรงเรียนมัธยมปลายยะโอ

YAO

สาขาวิชาสามัญ

44 โรงเรียนมัธยมปลายยะโอคิตะ

YAOKITA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

45 โรงเรียนมัธยมปลายฟุเซโควคะ

FUSE-KOKA

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

46 โรงเรียนมัธยมปลายฟุเซ

FUSE

สาขาวิชาสามัญ

47 โรงเรียนมัธยมปลายฟุเซคิตะ

FUSEKITA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์(เอ็นพาวเวอร์เ
มนท์สคูล)

48 โรงเรียนมัธยมปลายคาวาจิโนะ

KAWACHINO

สาขาวิชาสามัญ

49 โรงเรียนมัธยมปลายโจโตโควคะ

JOTO-KOKA

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

50

โรงเรียนมัธยมปลายฮิราโอคะโชว
HIRAOKASHOFU
ฝุ

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

51

โรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิโอซาก้า
NISSHIN
ชิริทฺสึ นิชชิน

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาภาษาอังกฤษ

※1

สาขาพาณิชยการ,

หมายเลข 15โรงเรียนมัธยมปลายอิม่ะมิย่ะโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 35โรงเรียนมัธยมปลายฟุจิเดร่ะโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 46โรงเรียนมัธยมปลายฟุเซ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน（สาขาวิชาสามัญ）ด้วย

※2

หมายเลข 6โรงเรียนมัธยมปลายโมโมดานิ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์） และหลักสูตรภาคการเรียนผ่านการสื่อสาร
(สาขาวิชาสามัญ (ภาคกลางวัน, ภาคกลางคืน) ด้วย
หมายเลข 7โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าวะกะบ่ะ เป็นครีเอทีฟสคูล เปิดหลักสูตรสาขาวิชาสามัญ
(หลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน, หลักสูตรระบบหน่วยกิตภาค I
และภาคII )
หมายเลข 11โรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าชิริทฺสึไดนิโควเกอิ เปิดเฉพาะหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน

※3

※4

（ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม）เท่านั้น
โรงเรียนในตารางที่ลงสีฟ้านั้นคือ
โรงเรียนทีม
่ ีกาหนดเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ
เปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษ, ภาควิชาวัฒนธรรมนานาชาติ, ภาควิชาการแสวงหาโลกาภิวฒ
ั น์,
ภาควิชาการแสวงหาภาษาอังกฤษ, ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์
โรงเรียนในตารางที่ลงสีม่วงจะเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ,
นักเรียนต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่น ยังไม่พอเพียง

－รายชือ
่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จด
ั การสอบคัดเลือกประจาปีศักราชเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021)
เขตการศึกษา ที่
หมาย
เลข

ชือ
่ โรงเรียน

อักษรโรมาจิ

4 เดิม－
ภาควิชา

1

โรงเรียนมัธยมปลายทะคะอิชิ

TAKAISHI

สาขาวิชาสามัญ

2

โรงเรียนมัธยมปลายชิโนะดะ

SHINODA

สาขาวิชาสามัญ

3

โรงเรียนมัธยมปลายอิซุมโิ ซวโกว

IZUMI-SOGO

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
(เอ็นพาวเวอร์เมนท์สคูล)

4

โรงเรียนมัธยมปลายอิซุมโิ อโอทฺสึ

IZUMIOTSU

สาขาวิชาสามัญ

5

โรงเรียนมัธยมปลายฮาคะตะ

HAKATA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

6

โรงเรียนมัธยมปลายคุเมดะ

KUMEDA

สาขาวิชาสามัญ

7

โรงเรียนมัธยมปลายคิชิวาดะ
ชิริทฺสึซังเกียว

SANGYO

สาขาพาณิชยการ, สาขาสารสนเทศ,
สาขาซิสเท็มดีไซน์

8

โรงเรียนมัธยมปลายอิซุมิ

IZUMI

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาภาควิชาโลกาภิวฒ
ั น์

9

โรงเรียนมัธยมปลายคิชิวาดะ

KISHIWADA

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

10 โรงเรียนมัธยมปลายไคซึคะ

KAIZUKA

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

11 โรงเรียนมัธยมปลายสาโนะ

SANO

สาขาวิชาสามัญ,
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

12 โรงเรียนมัธยมปลายสาโนะโควคะ

SANO-KOKA

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

13 โรงเรียนมัธยมปลายริงคูวโชวนัน

RINKUSHONAN

สาขาวิชาสามัญ

14 โรงเรียนมัธยมปลายมิสาคิ

MISAKI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
(เอ็นพาวเวอร์เมนท์สคูล)

15 โรงเรียนมัธยมปลายอิซุมโ
ิ ทตโทริ

IZUMITOTTORI

สาขาวิชาสามัญ

16 โรงเรียนมัธยมปลายฮิเนโนะ

HINENO

สาขาวิชาสามัญ

17 โรงเรียนมัธยมปลายไคซึคะมินามิ

KAIZUKAMINAMI

สาขาวิชาสามัญ

18 โรงเรียนมัธยมปลายเซบิ

SEIBI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

19 โรงเรียนมัธยมปลายเซ็มโบคุ

SENBOKU

สาขาวัฒนธรรมนานาชาติ,
สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์

20 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคฮิกาชิ

SAKAIHIGASHI

สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์

21 โรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิโมะซุ

HIGASHIMOZU

สาขาวิชาสามัญ

22 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคนิชิ

SAKAINISHI

สาขาวิชาสามัญ

23 โรงเรียนมัธยมปลายฟุคุอซ
ิ ุมิ

FUKUIZUMI

สาขาวิชาสามัญ

24 โรงเรียนมัธยมปลายโอโอโทริ

OHTORI

สาขาวิชาสามัญ (ระบบหน่วยกิต)

25 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคคามิ

SAKAIKAMI

สาขาวิชาสามัญ

26 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคโควคะ

SAKAI-KOKA

ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

27 โรงเรียนมัธยมปลายมิคุนิกะโอคะ

MIKUNIGAOKA

สาขาวิชาวิทย์-ศิลป์

28 โรงเรียนมัธยมปลายเซ็นโยว

SENYO

สาขาวิชาสามัญ

SAKAI

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,
สาขาวิชาเครื่องจักรกลศาสตร์,
สาขาวิชาก่อสร้างดีไซน์,
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

30 โรงเรียนมัธยมปลายคะนาโอคะ

KANAOKA

สาขาวิชาสามัญ

31 โรงเรียนมัธยมปลายโทะมิโอคะ

TOMIOKA

สาขาวิชาสามัญ

29

※1

โรงเรียนมัธยมปลายสะไคชิริทฺสึ
สะไค

หมายเลข 3 โรงเรียนมัธยมปลายอิซุมิโซวโกว ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน

（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 12 โรงเรียนมัธยมปลายสาโนะโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย

หมายเลข 26 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคโควคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
หมายเลข 27 โรงเรียนมัธยมปลายมิคุนิกะโอคะ ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์）ด้วย
※2

หมายเลข 7 โรงเรียนมัธยมปลายคิชิวาดะชิริทส
ฺ ึซังเกียว ได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน
（สาขาพาณิชยการ）ด้วย
หมายเลข 29 โรงเรียนมัธยมปลายสะไคชิริทฺสึสะไคได้เปิดหลักสูตรระบบจัดเวลาเรียน

（สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, ภาควิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม）ด้วย
※3 โรงเรียนในตารางที่ลงสีฟ้านั้น คือ
โรงเรียนที่มก
ี าหนดเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ
ภาควิชาวัฒนธรรมนานาชาติ, ภาควิชาการโลกาภิวัฒน์, ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์
※4 โรงเรียนในตารางที่ลงสีม่วงจะเปิดการสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กลับมาจากต่างประเทศ,
นักเรียนต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่น ยังไม่พอเพียง

