คูม่ ือการเข้าเรียนมัธยมต้นหลักสูตรภาคค่า(Yakanchugaku)
คณะกรรมการศึกษาธิการของจังหวัดโอซาก้า
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองโอซาก้า
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองคิชิวาดะ
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองฮิกาชิโอซาก้า
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองยะโอะ
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองสาไก
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองโมริกจุ ิ
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองโทโยนากะ
１．

โรงเรียนมัธยมต้นหลักสูตรภาคค่า(Yakanchugaku)

เป็ นโรงเรียนมัธยมต้นที่สามารถเรียนช่วงกลางคืน สาหรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า
15 ปี ขนึ ้ ไปทีไ่ ม่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น หรือจบการศึกษาโดยที่ไม่ได้รบั
การศึกษาอย่างพอเพียง
２．

โรงเรียนมัธยมต้นที่มีหลักสูตรภาคค่า(Yakanchugaku)

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองโอซาก้า Osaka
・โรงเรียนมัธยมต้นเทนโนจิ Tennouji
・โรงเรียนมัธยมต้นเทมมะ Temma
・โรงเรียนมัธยมต้นฟุมิโนะซาโตะ Fuminosato
・โรงเรียนมัธยมต้นฮิกาชิอค
ิ โุ นะ Higashiikuno
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองคิชิวาดะ Kishiwada
・โรงเรียนมัธยมต้นคิชิคิ Kishiki
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองฮิกาชิโอซาก้า Higashiosaka
・โรงเรียนมัธยมต้นฟุเสะ Fuse
・โรงเรียนมัธยมต้นโอคิเบ Okibe
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยะโอะ Yao
・โรงเรียนมัธยมต้นยะโอะ Yao
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองสาไก Sakai
・โรงเรียนมัธยมต้นโทโนะบาบา Tonobaba
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองโมริกจุ ิ Moriguchi
・โรงเรียนซัทสึคิกก
ั คุเอ็น Satuki Gakuen
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองโทโยนากะ Toyonaka
・โรงเรียนมัธยมต้นไดยง Daiyon
３．

ผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติในการเข้ารับการศึกษา

ผูท้ มี่ ีคณ
ุ สมบัติในการเข้าเรียนนัน้ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติในข้อ (1)ถึงข้อ (3) ดังต่อไปนี ้
（１）ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 15 ปี
（２）ผูท้ ไี่ ม่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น หรือจบการศึกษาโดยที่ไม่ได้รบั การศึกษาอย่างพอเพียง
（３）ผูท้ ี่มีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดโอซาก้า
（หมายเหตุ）สาหรับผูท้ ี่ไม่จบการศึกษาระดับประถม หรือไม่ได้อาศัยอยูใ่ น

จังหวัดโอซาก้านัน้ กรุณาปรึกษากับคณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาล
เมืองที่ทาการจัดตัง้ โรงเรียนหลักสูตรภาคค่า หรือทีโ่ รงเรียนทีม่ ีหลักสูตรภาคค่า
４． ช่วงเวลาเข้ารับการศึกษา

เดือนเมษายนของทุกปี
５．

ช่วงเวลาเรียน
มีการเรียนตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา17.00 - 21.00 น.
(อาจมีบางโรงเรียนทีม่ ีเวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุดแตกต่างกัน)

６．

ระยะเวลาที่ใช้ในการจบการศึกษาของโรงเรียนที่มี
หลักสูตรภาคค่า
３ปี

７．

ระยะเวลารับสมัคร, สถานที่,เวลา

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ของปี ทแี่ ล้วจนถึงสิน้ เดือนเมษายนของปี ที่
ต้องการสมัครเข้ารับการศึกษา
(ยกเว้นวันเสาร์・อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิ ดรับสมัครที่สถานทีด่ งั ต่อไปนี ้
・ คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองที่ทาการจัดตัง้
โรงเรียนหลักสูตรภาคค่า･･････ตัง้ แต่เวลา10.00 - 16.00น.
(ยกเว้นวันเสาร์・อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
・ โรงเรียนที่มีหลักสูตรภาคค่า･･････ตัง้ แต่เวลา16.00 - 19.00น.
(ยกเว้นวันเสาร์・อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
８．

สถานที่ติดต่อสอบถาม
(สถานที่รบั เอกสารประกอบการสมัคร)

กรุณาปรึกษาและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คณะกรรมการศึกษา
ธิการของเทศบาลเมืองที่ทาการจัดตัง้ โรงเรียนหลักสูตรภาคค่าทีต่ อ้ งการ
เข้ารับการศึกษา หรือทีโ่ รงเรียนที่มีหลักสูตรภาคค่า
９．
①

②

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
ใบสมัครยื่นขอเข้ารับการศึกษา
ขอรับเอกสารนี,้ ได้ทคี่ ณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองที่ทาการ
จัดตัง้ โรงเรียนหลักสูตรภาคค่า หรือทีโ่ รงเรียนที่มีหลักสูตรภาคค่า
สาเนาทะเบียนบ้านของผูท้ ี่ตอ้ งการสมัครเข้ารับการศึกษา
ขอรับเอกสารนี,้ ได้ที่สานักงานเขตที่ผทู้ ี่ตอ้ งการเข้ารับการศึกษาอาศัยอยู่

สาเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สาหรับผูท้ ี่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีประกาศนียบัตร แสดงการจบการศึกษา กรุณาติดต่อปรึกษา

③

10．

การยอมรับให้เข้ารับการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองที่ทาการจัดตัง้ โรงเรียน
หลักสูตรภาคค่า จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิน
11．

กรณีท่ีผตู้ อ้ งการเข้ารับการศึกษาอาศัยอยู่ในเขตที่ไม่มี
โรงเรียนหลักสูตรภาคค่า

การที่ผตู้ อ้ งการสมัครเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมต้นหลักสูตรภาคค่า
จะได้รบั การตอบรับให้เข้าเรียนนัน้ ทางคณะกรรมการศึกษาธิการของ
เทศบาลเมืองที่ทาการจัดตัง้ โรงเรียนหลักสูตรภาคค่าจะเป็ นผูต้ ิดต่อไปยัง
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองที่ผตู้ อ้ งการสมัครเข้ารับการศึกษา
อาศัยอยู่ และจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อไปอีกเช่นกันเมื่อผูต้ อ้ งการสมัครเข้ารับ
การศึกษาได้จบการศึกษา หรือเลิกเรียนกลางคัน หรือเปลืย่ นที่อยูอ่ าศัย

แผนกธุรการ ฝ่ ายธุรการทั่วไปและการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง Kishiwada


ที่อยู่

7-1,Kishikicho, Kishiwada,

（จากรถไฟฟ้า Nankai

สถานี「Kishiwada 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ８００เมตร）


◎


โทรศัพท์

０７２-４２３-９６０７

โรงเรียนเทศบาลเมือง

ที่อยู่

มัธยมต้น

Kishiwada

Kishiki

2-19-19, Nodacho,Kishiwada,

（จากรถไฟฟ้า Nankai

สถานี「Kishiwada 」
เดินออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ５００เมตร）



โทรศัพท์

０７２-４３８-６５５３

แผนกการศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง Sakai


ที่อยู่

3-1, Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai

（จากรถไฟฟ้า Nankai

สาย Kouya สถานี「Sakaihigashi」
เดินออกไปทางใต้ １００เมตร）

◎


โทรศัพท์

０７２-２２８-７４８５

โรงเรียนเทศบาลเมือง

ที่อยู่

มัธยมต้น Tonobaba

Sakai

3-2-1 Kushiyachohigashi,Sakai-ku,Sakai

（จากรถไฟฟ้า Nankai

สาย

สถานี「Sakaihigashi」

Kouya

เดินออกไปทางตะวันตก ８００เมตร
หรือจากรถรางไฟฟ้า Hankai สถานี「Hanataguchi 」
เดินออกไปทางตะวันออก ３００เมตร）


โทรศัพท์

０７２-２２１-０７５５

แผนกส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง


ที่อยู่

Yao

1-1-1Hommachi,Yao

（จากรถไฟฟ้า Kintetsu

สาย Osaka สถานี「Kintetsu-Yao 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ３２０เมตร）


◎


โทรศัพท์

０７２-９２４-３８７３

โรงเรียนเทศบาลเมือง Yao มัธยมต้น Yao

ที่อยู่

1-17,Midorigaoka,Yao

（จากรถไฟฟ้า Kintetsu

สาย

Osaka

สถานี「Kintetsu-Yao 」

เดินออกไปทางเหนือ １０００เมตร）


โทรศัพท์

０７２-９９８-９５５１

แผนกการศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง Moriguchi


ที่อยู่

2-5-5,Keihanhondori,Moriguchi

（จากรถไฟฟ้า Keihan

สถานี「Moriguchi」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ３００เมตร、
หรือ รถไฟใต้ดิน สาย Tanimachi สถานี「Moriguchi 」
เดินออกไปทางตะวันตก ３００เมตร ）


◎


โทรศัพท์

０６-６９９５-３１５１

โรงเรียนเทศบาลเมือง Moriguchi

ที่อยู่

Satsuki Gakuen

13-26,Kasugacho,Moriguchi,

（จากรถไฟฟ้า Keihan

สถานี「 Doi 」
เดินออกไปทางตะวันออก １００เมตร ）



โทรศัพท์

０６-６９９１-０６３７

แผนกธุรการการศึกษา ฝ่ ายวิชาการ
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง Toyonaka


ที่อยู่

3-1-1,Nakasakurazuka,Toyonaka,

（จากรถไฟฟ้า Hankyu

เดินออกไปทางตะวันออก


◎


โทรศัพท์

สาย

Takarazuka

สถานี 「Okamachi 」

５００เมตร ）

０６-６８５８-２５５３

โรงเรียนเทศบาลเมือง Toyonaka มัธยมต้น Daiyon

ที่อยู่

4-5-7, Hattorihonmachi,Toyonaka,

（จากรถไฟฟ้า Hankyu

สาย Takarazuka สถานี 「 Hattori-tenjin」
เดินออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ６５０เมตร）



โทรศัพท์

０６-６８６３-６７４４

แผนกการศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมือง


ที่อยู่

1-1-1-17,Aramotokita,Higashiosaka

（จากรถไฟฟ้า

Kintetu

เดินออกไปทางตะวันตก


◎


Higashiosaka

โทรศัพท์

สาย

Keihanna

２００เมตร ）

０６-４３０９-３２７１

โรงเรียนเทศบาลเมือง Higashiosaka มัธยมต้น

ที่อยู่

สถานี「Aramoto 」

Okibe

1-3-46,Aramotonish,Higashiosaka

（จากรถไฟฟ้า Kintetu

สาย Keihanna สถานี「Aramoto 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ７００เมตร ）


◎


โทรศัพท์

０６-６７８３-８１００

โรงเรียนเทศบาลเมือง

ที่อยู่

Higashiosaka

มัธยมต้น

Fuse

2-1-39,Taiheiji,Higashiosaka,

（จากรถไฟฟ้า Kintetu

สาย Osaka สถานี「Shuntokumichi 」
หรือ รถไฟＪＲ สาย Higashiosaka สถานี「ＪＲ Shuntokumichi 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ４００เมตร）



โทรศัพท์

０６-６７２２-６８５０

แผนกอบรมพัฒนา ฝ่ ายการศึกษาระดับประถม・มัธยมต้น
คณะกรรมการศึกษาธิการของเทศบาลเมืองโอซาก้า


ที่อยู่

Osaka

1-3-20,Nakanoshima，Kita-ku, Osaka

（จากรถไฟฟ้า Keihan

สถานี「Yodoyabashi 」หรือ
รถไฟใต้ดิน สาย Midosuji สถานี「Yodoyabashi 」
เดินออกไปทางเหนือ ５０เมตร）


◎


โทรศัพท์

０６-６２０８-９１８６

โรงเรียนเทศบาลเมือง Osaka มัธยมต้น

ที่อยู่

Tennoji

6-20, Kitakawahoricho,Tennoji-ku,Osaka

（จากรถไฟＪＲ

สถานี「Tennoji」หรือ รถไฟใต้ดิน สถานี「Tennoji」
หรือ รถไฟฟ้า Kintetu สถานี「Osaka-Abenobashi 」
เดินออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ５００เมตร ）


◎


โทรศัพท์

０６-６７７１-２７５７

โรงเรียนเทศบาลเมือง Osaka มัธยมต้น Temma

ที่อยู่

12-9,Kamiyamacho,Kita-ku,Osaka

（จากรถไฟＪＲ

สถานี「Osaka 」หรือ รถไฟใต้ดิน สถานี「Umeda 」
เดินออกไปทางตะวันออก ８００เมตร）
（จากรถไฟＪＲ สาย Circular สถานี「Temma 」
เดินออกไปทางตะวันตก ６００เมตร ）
（จากรถไฟใต้ดิน สาย Sakaisuji สถานี「Ogimachi 」
เดินออกไปทางตะวันตก ３００เมตร ）

◎


โทรศัพท์

０６-６３１２-８４６２

โรงเรียนเทศบาลเมือง Osaka มัธยมต้น

ที่อยู่

Fuminosato

1-5-52,Bishoen, Abeno-ku,Osaka

（จากรถไฟＪＲ

สาย Hanwa สถานี「Bishoen 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ２００เมตร）
（จากรถไฟฟ้า Kintetu สาย Minami Osaka สถานี「Koboreguchi 」
เดินออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ２００เมตร）
（จากรถไฟใต้ดิน สาย Tanimachi สถานี「Fuminosato 」
เดินออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ５００เมตร）

◎


โทรศัพท์

０６-６６２１-０７９０

โรงเรียนเทศบาลเมือง Osaka มัธยมต้น

ที่อยู่

Higashiikuno

7-9-25, Shinimazato,Ikuno-ku,Osaka

（จากรถไฟฟ้า Kintetu

สาย Nara สถานี「Imazato 」
เดินออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ６００เมตร ）
（จากรถไฟใต้ดิน สาย Sennichimae สถานี「Shoji 」
เดินออกไปทางตะวันตก ５００เมตร）



โทรศัพท์

０６-６７５２-２８８９

