
< รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล > 

แผนทีแ่สดงเขตการศึกษทั้งหมดในจงัหวดัโอซาก้าทีจ่ดัการสอบคัดเลือกประจ าปีค.ศ.2014  

แสดงให้ทราบถึงโรงเรียนมธัยมปลายในเขตการศึกษาเดมิทีใ่ช้จนถึงปีค.ศ. 2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

การจราจร เช่น ทางรถไฟ เป็นต้น 



- รายช่ือโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทีจ่ดัการสอบคดัเลือกประจ าปี ศักราชเรวะที ่5 (ค.ศ. 2023)   เขตการศึกษา ที ่1 เดมิ - 
หมาย 
เลข ช่ือโรงเรียน อกัษรโรมาจ ิ ภาควชิา 

1 โรงเรียนมธัยมปลายโทโยนาคะสาขาโนะเซะ TOYONAKA NOSE-BUNKO สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

2 โรงเรียนมธัยมปลายชิบุทานิ SHIBUTANI สาขาวิชาสามญั 

3 โรงเรียนมธัยมปลายอิเคดะ IKEDA สาขาวิชาสามญั 

4 โรงเรียนมธัยมปลายมิโน่ MINOO สาขาวิชาสามญั, สาขาภาควิชาโลกาภิวฒัน์ 

5 โรงเรียนมธัยมปลายเทะชิม่ะ TESHIMA สาขาวิชาสามญั 

6 โรงเรียนมธัยมปลายเซ็นริเซอุง SENRI SEIUN สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

7 โรงเรียนมธัยมปลายโทโยนาคะ TOYONAKA สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

8 โรงเรียนมธัยมปลายโทะเนยาม่ะ TONEYAMA สาขาวิชาสามญั 

9 โรงเรียนมธัยมปลายเอ็งเกอิ ENGEI 

สาขาดา้นการเกษตรสวนครัว,    
สาขาพ้ืนท่ีสีเขียวกบัส่ิงแวดลอ้ม,    
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

10 โรงเรียนมธัยมปลายซากุระซึคะ SAKURAZUKA สาขาวิชาสามญั 

11 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิโยโดกาวะ่ HIGASHI 

YODOGAWA 
สาขาวิชาสามญั 

12 โรงเรียนมธัยมปลายคิตะโนะ KITANO สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

13 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิโยโดโควเกียว HIGASHIYODO-KOGYO ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

14 โรงเรียนมธัยมปลายโยโดโชวเกียว YODO-SHOGYO 
สาขาพาณิชยการ,  
สาขาสวสัดิการอาสาสมคัร 

15 โรงเรียนมธัยมปลายโอวะ OWA สาขาวชิาการศึกษาวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ 

16 โรงเรียนมธัยมปลายคุนิจิม่ะ KUNIJIMA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

17 โรงเรียนมธัยมปลายโยโดกาวะ่เซริว YODOGAWA SEIRYU สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

18 โรงเรียนมธัยมปลายเซทซึ SETTSU สาขาวิชาสามญั, สาขาวิชาการกีฬา 

19 โรงเรียนมธัยมปลายโฮะคุเซทซึ ซึบาสะ HOKUSETSU TSUBASA สาขาวิชาสามญั 

20 โรงเรียนมธัยมปลายโอคมัมุริ OHKANMURI สาขาวิชาสามญั 

21 โรงเรียนมธัยมปลายซึคิโนะคิ TSUKINOKI สาขาวิชาสามญั (ระบบหน่วยกิต) 

22 โรงเรียนมธัยมปลายอิบาราคิ IBARAKI สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

23 โรงเรียนมธัยมปลายคะสึกะโอคะ KASUGAOKA สาขาวิชาสามญั 

24 โรงเรียนมธัยมปลายอิบาราคินิชิ IBARAKINISHI สาขาวิชาสามญั 

25 โรงเรียนมธัยมปลายซุยตะฮิกาชิ SUITAHIGASHI สาขาวิชาสามญั 

26 โรงเรียนมธัยมปลายยามาดะ YAMADA สาขาวิชาสามญั 

27 โรงเรียนมธัยมปลายซุยตะ SUITA สาขาวิชาสามญั 

28 โรงเรียนมธัยมปลายเซ็นริ SENRI สาขาวฒันธรรมนานาชาติ, สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์ 

29 โรงเรียนมธัยมปลายคิตะเซ็นริ KITASENRI สาขาวิชาสามญั 

30 โรงเรียนมธัยมปลายมิโน่ฮิกาชิ MINOOHIGASHI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

31 โรงเรียนมธัยมปลายฟคุุย FUKUI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

32 โรงเรียนมธัยมปลายอิบาราคิโควคะ IBARAKI-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 



33 โรงเรียนมธัยมปลายมิชิม่ะ MISHIMA สาขาวิชาสามญั 

34 โรงเรียนมธัยมปลายอะบุโนะ ABUNO สาขาวิชาสามญั 

35 โรงเรียนมธัยมปลายอะคุตะกาวะ่ AKUTAGAWA สาขาวิชาสามญั 

36 โรงเรียนมธัยมปลายทาคาซึคิคิตะ TAKATSUKIKITA สาขาวิชาสามญั 

*1 หมายเลข 10 โรงเรียนมธัยมปลายซากุระซึคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 
หมายเลข 23 โรงเรียนมธัยมปลายคะสึกะโอคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 
หมายเลข 32 โรงเรียนมธัยมปลายอิบาราคิโควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 

*2 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีฟ้านั้นคือ โรงเรียนท่ีมีก าหนดเปิดการสอบคดัเลือก สาขาวฒันธรรมนานาชาติ, ภาควิชาโลกาภิวฒัน์, ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชาวญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ  

*3 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีม่วง จะเปิดการสอบคดัเลือกส าหรับนกัเรียนชาวญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ, นกัเรียนต่างชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
 

 

 

-  รายช่ือโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทีจ่ดัการสอบคดัเลือกประจ าปีศักราชเรวะที ่5 (ค.ศ. 2023)   เขตการศึกษา ที ่2 เดมิ -  
หมาย 
เลข ช่ือโรงเรียน อกัษรโรมาจ ิ ภาควชิา 

1 โรงเรียนมธัยมปลายฮิราคะตะนากิสะ HIRAKATA NAGISA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

2 โรงเรียนมธัยมปลายมะคิโน MAKINO สาขาวิชาสามญั 

3 โรงเรียนมธัยมปลายนิชิเนยากาวะ่ NISHINEYAGAWA สาขาวิชาสามญั 

4 โรงเรียนมธัยมปลายโมริกุจิฮิกาชิ MORIGUCHIHIGASHI สาขาวิชาสามญั 

5 โรงเรียนมธัยมปลายอะชิม่ะ ASHIMA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

6 โรงเรียนมธัยมปลายโยโดกาวะ่โควคะ YODOGAWA-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

7 โรงเรียนมธัยมปลายอะซาฮี ASAHI สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

8 โรงเรียนมธัยมปลายซากุระโนะมิยะ่ SAKURANOMIYA สาขาวิชาสามญั, สาขาดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬามนุษย ์

9 โรงเรียนมธัยมปลายมิยาโคะจิม่ะโควเกียว MIYAKOJIMA-KOGYO ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

10 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิ HIGASHI สาขาวิชาสามญั, สาขาภาษาองักฤษ, สาขาวิทย-์คณิต 

11 โรงเรียนมธัยมปลายโอเทะมาเอะ OTEMAE สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

12 โรงเรียนมธัยมปลายจูโอ CHUO 
สาขาวิชาสามญั, สาขาธุรกิจ 
（ระบบหน่วยกิตภาคกลางวนัและภาคค ่า） 

13 โรงเรียนมธัยมปลายอิฉิโอคะ ICHIOKA สาขาวิชาสามญั(ระบบหน่วยกิต) 

14 โรงเรียนมธัยมปลายไทโชวฮะคุเรียว  TAISHO HAKURYO สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

15 โรงเรียนมธัยมปลายอิซุโอะโควเกียว IZUO-KOGYO ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

16 โรงเรียนมธัยมปลายมินาโตะ MINATO สาขาวิชาสามญั 

17 โรงเรียนมธัยมปลายนิชิโนะดะโควคะ NISHINODA-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

18 โรงเรียนมธัยมปลายเซโจว SEIJO สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

19 โรงเรียนมธัยมปลายฮนัไอ HAN-AI สาขาวิชาสามญั, สาขาดา้นการกีฬา 

20 โรงเรียนมธัยมปลายซึรุมิโชวเกียว TSURUMI-SHOGYO สาขาพาณิชยการ 

21 โรงเรียนมธัยมปลายคะโดม่ะนิชิ KADOMANISHI สาขาวิชาสามญั 

22 โรงเรียนมธัยมปลายคะโดม่ะนามิฮายะ่ KADOMA NAMIHAYA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

23 โรงเรียนมธัยมปลายเรียวคุฟคูงั RYOKUFUKAN สาขาวิชาสามญั 



24 โรงเรียนมธัยมปลายโนะซาคิ NOZAKI สาขาวิชาสามญั 

25 โรงเรียนมธัยมปลายชิโจวนาวะ่เทะ SHIJONAWATE สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

26 โรงเรียนมธัยมปลายเนยากาวะ่ NEYAGAWA สาขาวิชาสามญั 

27 โรงเรียนมธัยมปลายอิฉิริซึ ICHIRITSU สาขาวิชาสามญั, สาขาภาษาองักฤษ, สาขาวิทย-์คณิต 

28 โรงเรียนมธัยมปลายโคริกะโอคะ KORIGAOKA สาขาวิชาสามญั 

29 โรงเรียนมธัยมปลายฮิราคะตะ HIRAKATA สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

30 โรงเรียนมธัยมปลายนากะโอะ NAGAO สาขาวิชาสามญั 

31 โรงเรียนมธัยมปลายคะตะโนะ KATANO สาขาวิชาสามญั 

32 โรงเรียนมธัยมปลายคิตะคาวาฉิ สะซึคิกะโอคะ KITAKAWACHI 

SATSUKIGAOKA 
สาขาวิชาสามญั 

33 โรงเรียนมธัยมปลายฮิราคะตะซึดะ HIRAKATA TSUDA สาขาวิชาสามญั 

34 โรงเรียนมธัยมปลายสาคุยะ่โคโนฮานะ SAKUYAKONOHANA 
สาขาวิชาการละคร, สาขาวิชาวฒันธรรมทางดา้นอาหาร,  
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

*1  หมายเลข 9 โรงเรียนมธัยมปลายมิยาโคะจิม่ะโควเกียว ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
      หมายเลข 11 โรงเรียนมธัยมปลายโอเทะมาเอะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 

หมายเลข 17 โรงเรียนมธัยมปลายนิชิโนะดะโควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 18 โรงเรียนมธัยมปลายเซโจว ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 26 โรงเรียนมธัยมปลายเนยากาวะ่ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 

*2   หมายเลข 12 โรงเรียนมธัยมปลายจูโอ เปิดระบบหน่วยกิต ทั้งภาคกลางวนั และภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั, สาขาธุรกิจ) 
*3  โรงเรียนในตารางท่ีลงสีฟ้านั้นคือ โรงเรียนท่ีมีก าหนดเปิดการสอบคดัเลือก สาขาภาษาองักฤษ, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

ส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ 
*4  โรงเรียนในตารางท่ีลงสีม่วง เปิดการสอบคดัเลือกส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ, นกัเรียนต่างชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
 

 

 

-  รายช่ือโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทีจ่ดัการสอบคดัเลือกประจ าปีศักราชเรวะที ่5 (ค.ศ. 2023)   เขตการศึกษา ที ่3 เดมิ -  
หมาย 
เลข ช่ือโรงเรียน อกัษรโรมาจ ิ ภาควชิา 

1 โรงเรียนมธัยมปลายชิมิซึดานิ SHIMIZUDANI สาขาวิชาสามญั 

2 โรงเรียนมธัยมปลายโคซึ KOZU สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

3 โรงเรียนมธัยมปลายยฮิูกะโอคะ YUHIGAOKA สาขาวิชาสามญั, สาขาวิชาดนตรี 

4 โรงเรียนมธัยมปลายโอซากา้บิจิเนสึ ฟรุอนเทีย OSAKA BUSINESS  

FRONTIER 
สาขาธุรกิจโลกาภิวฒัน์ 

5 โรงเรียนมธัยมปลายโมโมดานิ MOMODANI 
สาขาวิชาสามญั (หลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า),  
(หลกัสูตรภาคการเรียนผา่นการส่ือสาร) 

6 โรงเรียนมธัยมปลายโอซากา้ วะกะบ่ะ OSAKA WAKABA 
สาขาวิชาสามญั (หลกัสูตรระบบหน่วยกิตหลายภาค  
ภาค I และภาค II, ครีเอทีฟสคูล)    

7 โรงเรียนมธัยมปลายอิคุโนโควเกียว IKUNO-KOGYO ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

8 โรงเรียนมธัยมปลายเทน็โนจิ TENNOJI สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

9 โรงเรียนมธัยมปลายโควเกอิ KOGEI ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม, สาขาวิชาศิลปะ 

10 โรงเรียนมธัยมปลายอะเบโน ABENO สาขาวิชาสามญั 

11 โรงเรียนมธัยมปลายสุมิโยชิ SUMIYOSHI สาขาวฒันธรรมนานาชาติ, สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์ 

12 โรงเรียนมธัยมปลายอิม่ะมิยะ่ IMAMIYA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 



13 โรงเรียนมธัยมปลายอิม่ะมิยะ่โควคะ IMAMIYA-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

14 โรงเรียนมธัยมปลายนิชินาริ NISHINARI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

15 โรงเรียนมธัยมปลายโควนนัโซวเคอิ KONAN-ZOKEI สาขาวิชารวมประติมากรรม 

16 โรงเรียนมธัยมปลายสึมิโยชิโชวเกียว SUMIYOSHI-SHOGYO สาขาพาณิชยการ 

17 
โรงเรียนมธัยมปลายโอซากา้ฟุ 
เคียวอิคุเซ็นเตอร์ฝโุซะคุ 

OSAKAFU KYOIKU 

CENTER FUZOKU 
สาขาวิชาสามญั (ระบบหน่วยกิต) 

18 โรงเรียนมธัยมปลายฮนันนั HANNAN สาขาวิชาสามญั 

19 โรงเรียนมธัยมปลายโนวเกอิ NOGEI 
สาขาดา้นการเกษตรไฮเทค, สาขาการแปรรูปอาหาร,   
สาขาสตัวแ์ละทรัพยากร 

20 โรงเรียนมธัยมปลายซุยโทะ-โคะคุไซ SUITO-KOKUSAI สาขาวิชาการแสวงหาโลกาภิวฒัน์ 

21 โรงเรียนมธัยมปลายสายาม่ะ SAYAMA สาขาวิชาสามญั 

22 โรงเรียนมธัยมปลายนากาโนะ NAGANO สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

23 โรงเรียนมธัยมปลายมิฮาร่ะ MIHARA สาขาวิชาสามญั 

24 โรงเรียนมธัยมปลายคองโกว KONGO สาขาวิชาสามญั 

25 โรงเรียนมธัยมปลายโอซึคะ OTSUKA สาขาวิชาสามญั, สาขาวิชาการกีฬา 

26 โรงเรียนมธัยมปลายอิคุโนะ IKUNO สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

27 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิสึมิโยชิ HIGASHISUMIYOSHI สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมศิลปะการแสดง 

28 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิสึมิโยชิโซวโกว HIGASHISUMIYOSHI-

SOGO 
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (ครีเอทีฟสคูล) 

29 โรงเรียนมธัยมปลายมะซึบาร่ะ MATSUBARA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

30 โรงเรียนมธัยมปลายนาก๊ะโยชิ NAGAYOSHI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

31 โรงเรียนมธัยมปลายฮิราโนะ HIRANO สาขาวิชาสามญั 

32 โรงเรียนมธัยมปลายฟุจิเดร่ะ FUJIIDERA สาขาวิชาสามญั 

33 โรงเรียนมธัยมปลายฟุจิเดร่ะโควคะ FUJIIDERA-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

34 โรงเรียนมธัยมปลายคะนนั KANAN สาขาวิชาสามญั 

35 โรงเรียนมธัยมปลายโทนดะบายาชิ TONDABAYASHI สาขาวิชาสามญั 

36 โรงเรียนมธัยมปลายไคฟคูงั KAIFUKAN สาขาวิชาสามญั 

37 โรงเรียนมธัยมปลายยะ่โอซุยโชว YAO SUISHO สาขาวิชาสามญั 

38 โรงเรียนมธัยมปลายฮะน่ะโซโนะ HANAZONO สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

39 โรงเรียนมธัยมปลายมิโดริเซโฮ MIDORI SEIHO สาขาวิชาสามญั 

40 โรงเรียนมธัยมปลายยามาโมโตะ YAMAMOTO สาขาวิชาสามญั 

41 โรงเรียนมธัยมปลายยะโอ YAO สาขาวิชาสามญั 

42 โรงเรียนมธัยมปลายยะโอคิตะ YAOKITA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

43 โรงเรียนมธัยมปลายฟเุซโควคะ FUSE-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

44 โรงเรียนมธัยมปลายฟเุซ FUSE สาขาวิชาสามญั 

45 โรงเรียนมธัยมปลายฟเุซคิตะ FUSEKITA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

46 โรงเรียนมธัยมปลายคาวาฉิโนะ KAWACHINO สาขาวิชาสามญั 

47 โรงเรียนมธัยมปลายโจโตโควคะ JOTO-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

48 โรงเรียนมธัยมปลายฮิราโอคะโชวฝุ HIRAOKA SHOFU สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 



49 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิโอซากา้ชิริซึ นิชชิน NISSHIN สาขาวิชาสามญั, สาขาพาณิชยการ, สาขาภาษาองักฤษ 

*1 หมายเลข 9 โรงเรียนมธัยมปลายโควเกอิ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 13 โรงเรียนมธัยมปลายอิม่ะมิยะ่โควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 33 โรงเรียนมธัยมปลายฟจิุเดร่ะโควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 44 โรงเรียนมธัยมปลายฟเุซ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 

*2 หมายเลข 5 โรงเรียนมธัยมปลายโมโมดานิ จะจดัท าการสอบคดัเลือกระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) และหลกัสูตรภาคการเรียนผ่านการส่ือสาร 
(สาขาวิชาสามญั) 

      หมายเลข 6 โรงเรียนมธัยมปลายโอซากา้วะกะบ่ะ เป็นครีเอทีฟสคูล สาขาวิชาสามญั (หลกัสูตรระบบหน่วยกิตหลายภาค ภาค I และภาค II)  
*3 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีฟ้านั้นคือ โรงเรียนท่ีมีก าหนดเปิดการสอบคดัเลือก หลกัสูตรภาควิชาภาษาองักฤษ, ภาควิชาวฒันธรรมนานาชาติ, 

ภาควิชาการแสวงหาโลกาภิวฒัน์, ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ  
*4 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีม่วงจะเปิดการสอบคดัเลือกส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ, นกัเรียนต่างชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
 
 

 

- รายช่ือโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทีจ่ดัการสอบคดัเลือกประจ าปีศักราชเรวะที ่5 (ค.ศ. 2023)   เขตการศึกษา ที ่4 เดมิ - 
หมาย 
เลข ช่ือโรงเรียน อกัษรโรมาจ ิ ภาควชิา 

1 โรงเรียนมธัยมปลายทะคะอิชิ TAKAISHI สาขาวิชาสามญั 

2 โรงเรียนมธัยมปลายชิโนะดะ SHINODA สาขาวิชาสามญั 

3 โรงเรียนมธัยมปลายอิซุมิโซวโกว IZUMI-SOGO สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

4 โรงเรียนมธัยมปลายอิซุมิโอซึ IZUMIOTSU สาขาวิชาสามญั 

5 โรงเรียนมธัยมปลายฮะคะตะ HAKATA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

6 โรงเรียนมธัยมปลายคุเมดะ KUMEDA สาขาวิชาสามญั 

7 โรงเรียนมธัยมปลายคิชิวาดะชิริซึ ซงัเกียว SANGYO สาขาพาณิชยการ, สาขาสารสนเทศ, สาขาดีไซน์ซิสเทม็ 

8 โรงเรียนมธัยมปลายอิซุมิ IZUMI สาขาวิชาสามญั, สาขาภาควิชาโลกาภิวฒัน์ 

9 โรงเรียนมธัยมปลายคิชิวาดะ KISHIWADA สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

10 โรงเรียนมธัยมปลายไคซึคะ KAIZUKA สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

11 โรงเรียนมธัยมปลายสาโนะ SANO สาขาวิชาสามญั, สาขาวฒันธรรมนานาชาติ 

12 โรงเรียนมธัยมปลายสาโนะโควคะ SANO-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

13 โรงเรียนมธัยมปลายริงคูวโชวนนั RINKU SHONAN สาขาวิชาสามญั 

14 โรงเรียนมธัยมปลายมิสาคิ MISAKI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (เอน็พาวเวอร์เมนทส์คูล) 

15 โรงเรียนมธัยมปลายฮิเนโนะ HINENO สาขาวิชาสามญั 

16 โรงเรียนมธัยมปลายไคซุคะมินามิ KAIZUKAMINAMI สาขาวิชาสามญั 

17 โรงเรียนมธัยมปลายเซบิ SEIBI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

18 โรงเรียนมธัยมปลายเซ็มโบคุ SENBOKU สาขาวฒันธรรมนานาชาติ, สาขาวิชารวมวิทยาศาสตร์ 

19 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคฮิกาชิ SAKAIHIGASHI สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

20 โรงเรียนมธัยมปลายฮิกาชิโมะซุ HIGASHIMOZU สาขาวิชาสามญั 

21 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคนิชิ SAKAINISHI สาขาวิชาสามญั 

22 โรงเรียนมธัยมปลายฟคุุอิซุมิ FUKUIZUMI สาขาวิชาสามญั 

23 โรงเรียนมธัยมปลายโอโอโทริ OHTORI สาขาวิชาสามญั (ระบบหน่วยกิต) 

24 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคคามิ SAKAIKAMI สาขาวิชาสามญั 



25 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคโควคะ SAKAI-KOKA ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

26 โรงเรียนมธัยมปลายมิคุนิกะโอคะ MIKUNIGAOKA สาขาวิชาวิทย-์ศิลป์ 

27 โรงเรียนมธัยมปลายเซ็นโย SEN-YO สาขาวิชาสามญั 

28 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคชิริซึ สะไค SAKAI 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, 
 สาขาวิชาวสัดุเคร่ืองจกัรกลศาสตร์,  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์  

29 โรงเรียนมธัยมปลายคะนาโอคะ KANAOKA สาขาวิชาสามญั 

30 โรงเรียนมธัยมปลายโทะมิโอคะ TOMIOKA สาขาวิชาสามญั 

*1 หมายเลข 3 โรงเรียนมธัยมปลายอิซุมิโซวโกว ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ดว้ย 
      หมายเลข 12 โรงเรียนมธัยมปลายสาโนะโควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 

หมายเลข 25 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคโควคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์) ดว้ย 
หมายเลข 26 โรงเรียนมธัยมปลายมิคุนิกะโอคะ ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาสามญั) ดว้ย 

*2 หมายเลข 7 โรงเรียนมธัยมปลายคิชิวาดะชิริซึ ซงัเกียว ไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาพาณิชยการ) ดว้ย 
หมายเลข 28 โรงเรียนมธัยมปลายสะไคชิริซึ สะไคไดเ้ปิดหลกัสูตรระบบจดัเวลาเรียนภาคค ่า (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, ภาควิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม) ดว้ย 

*3 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีฟ้านั้น คือ โรงเรียนท่ีมีก าหนดเปิดการสอบคดัเลือก หลกัสูตรภาควิชาวฒันธรรมนานาชาติ, ภาควิชาการโลกาภิวฒัน์, 
ภาควิชารวมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ 

*4 โรงเรียนในตารางท่ีลงสีม่วงจะเปิดการสอบคดัเลือกส าหรับนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ, นกัเรียนต่างชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
 


