
  

คณะกรรมการศกึษาธิการของจงัหวดัโอซากา้   

คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองโอซากา้ 
 คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองคชิิวาดะ   

คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองฮิกาชิโอซากา้ 
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองยะโอะ 
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองสาไก 

คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองโมรกิจิุ    
 คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองโทโยนากะ 

 

１． โรงเรยีนมธัยมตน้หลกัสตูรภาคค ่า(Yakanchugaku) 
เป็นโรงเรยีนมธัยมตน้ท่ีสามารถเรยีนช่วงกลางคืน ส าหรบัผูท้ี่มีอายมุากกวา่  
15 ปีขึน้ไปทีไ่มจ่บการศกึษาระดบัมธัยมตน้ หรอืจบการศกึษาโดยที่ไมไ่ดร้บั 
การศกึษาอยา่งพอเพยีง  
 

２． โรงเรยีนมธัยมตน้ท่ีมีหลกัสตูรภาคค ่า(Yakanchugaku) 
โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองโอซากา้ Osaka 

・โรงเรยีนมธัยมตน้เทนโนจิ Tennouji       

・โรงเรยีนมธัยมตน้เทมมะ Temma   

・โรงเรยีนมธัยมตน้ฟมุิโนะซาโตะ Fuminosato  

・โรงเรยีนมธัยมตน้ฮิกาชิอคิโุนะ   Higashiikuno  

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองคิชิวาดะ  Kishiwada 

・โรงเรยีนมธัยมตน้คิชิค ิKishiki  

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองฮิกาชิโอซากา้ Higashiosaka 
・โรงเรยีนมธัยมตน้ฟเุสะ Fuse    

・โรงเรยีนมธัยมตน้โอคิเบ Okibe  

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองยะโอะ Yao 
・โรงเรยีนมธัยมตน้ยะโอะ Yao 

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองเมืองสาไก  Sakai 

・โรงเรยีนมธัยมตน้โทโนะบาบา Tonobaba   

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองโมรกิจิุ  Moriguchi 
・โรงเรยีนซทัสคึิกกัคเุอ็น Satuki Gakuen 

โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองโทโยนากะ Toyonaka 

・โรงเรยีนมธัยมตน้ไดยง Daiyon  

  

３． ผูท่ี้มีคณุสมบตัิในการเขา้รบัการศกึษา  
 ผูท้ีม่ีคณุสมบตัิในการเขา้เรยีนนัน้  จะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิในขอ้ (1)ถึงขอ้ (3) ดงัตอ่ไปนี ้
（１）ผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 15 ปี 
（２）ผูท้ีไ่มจ่บการศกึษาระดบัมธัยมตน้  หรอืจบการศกึษาโดยที่ไมไ่ดร้บัการศกึษาอยา่งพอเพียง 

（３）ผูท้ี่มีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัโอซากา้ 
（หมายเหต）ุส าหรบัผูท้ี่ไมจ่บการศกึษาระดบัประถม  หรอืไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่น 

คูม่ือการเขา้เรียนมธัยมตน้หลกัสตูรภาคค ่า(Yakanchugaku) 



  

จงัหวดัโอซากา้นัน้  กรุณาปรกึษากบัคณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาล 

เมืองที่ท าการจดัตัง้โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่า  หรอืทีโ่รงเรยีนทีม่ีหลกัสตูรภาคค ่า  

 

４． ช่วงเวลาเขา้รบัการศกึษา 
เดือนเมษายนของทกุปี 
 

５． ช่วงเวลาเรยีน 
มีการเรยีนตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ ตัง้แตเ่วลา17.00 - 21.00 น. 
(อาจมีบางโรงเรยีนทีม่ีเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุแตกตา่งกนั)  

 

６． ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจบการศกึษาของโรงเรยีนท่ีมี 
หลกัสตูรภาคค ่า 
３ปี 
 

７． ระยะเวลารบัสมคัร, สถานท่ี,เวลา 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม ของปีทีแ่ลว้จนถงึสิน้เดือนเมษายนของปีที่ 
ตอ้งการสมคัรเขา้รบัการศกึษา 

 (ยกเวน้วนัเสาร・์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)   
เปิดรบัสมคัรที่สถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้
・ คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองที่ท าการจดัตัง้ 

โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่า･･････ตัง้แตเ่วลา10.00 - 16.00น.  
(ยกเวน้วนัเสาร・์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  

・ โรงเรยีนที่มีหลกัสตูรภาคค ่า･･････ตัง้แตเ่วลา16.00 - 19.00น.  
(ยกเวน้วนัเสาร・์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

 

８． สถานท่ีติดต่อสอบถาม 
(สถานท่ีรบัเอกสารประกอบการสมคัร) 

กรุณาปรกึษาและสง่เอกสารประกอบการสมคัรไดท้ี่คณะกรรมการศกึษา 

ธิการของเทศบาลเมืองที่ท าการจดัตัง้โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่าทีต่อ้งการ 

เขา้รบัการศกึษา  หรอืทีโ่รงเรยีนที่มีหลกัสตูรภาคค ่า  

 

９． เอกสารประกอบการสมคัรเรยีน 

① ใบสมคัรยื่นขอเขา้รบัการศกึษา 
ขอรบัเอกสารนี,้ ไดท้ีค่ณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองที่ท าการ 

จดัตัง้โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่า  หรอืทีโ่รงเรยีนที่มีหลกัสตูรภาคค ่า 

② ส าเนาทะเบียนบา้นของผูท้ี่ตอ้งการสมคัรเขา้รบัการศกึษา   
ขอรบัเอกสารนี,้ ไดท้ี่ส  านกังานเขตที่ผูท้ี่ตอ้งการเขา้รบัการศกึษาอาศยัอยู่ 



  

③ ส าเนาประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนตน้   
ส าหรบัผูท้ี่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ส าหรบัผูท้ี่ไมม่ีประกาศนยีบตัร แสดงการจบการศกึษา กรุณาติดตอ่ปรกึษา 
 

10． การยอมรบัใหเ้ขา้รบัการศกึษา 
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองที่ท าการจดัตัง้โรงเรยีน 

หลกัสตูรภาคค ่า  จะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสนิ 
 

11． กรณีท่ีผูต้อ้งการเขา้รบัการศกึษาอาศยัอยู่ในเขตท่ีไม่มี 
โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่า 

  การท่ีผูต้อ้งการสมคัรเขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมตน้หลกัสตูรภาคค ่า 

จะไดร้บัการตอบรบัใหเ้ขา้เรยีนนัน้ ทางคณะกรรมการศกึษาธิการของ 

เทศบาลเมืองที่ท าการจดัตัง้โรงเรยีนหลกัสตูรภาคค ่าจะเป็นผูต้ิดตอ่ไปยงั 

คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองที่ผูต้อ้งการสมคัรเขา้รบัการศกึษา 

อาศยัอยู ่และจะเป็นผูต้ดิตอ่ไปอกีเช่นกนัเมื่อผูต้อ้งการสมคัรเขา้รบั 

การศกึษาไดจ้บการศกึษา หรอืเลกิเรยีนกลางคนั  หรอืเปลืย่นที่อยูอ่าศยั    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนกสง่เสริมการศกึษาโรงเรียน   
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง Yao  
 ท่ีอยู่ 1-1-1Hommachi,Yao 

（จากรถไฟฟา้ Kintetsu    สาย Osaka    สถาน「ีKintetsu-Yao 」 

เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ３２０เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０７２-９２４-３８７３ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Yao  มธัยมตน้ Yao 

 ท่ีอยู่ 1-17,Midorigaoka,Yao 

（จากรถไฟฟา้ Kintetsu   สาย Osaka   สถาน「ีKintetsu-Yao 」 

เดินออกไปทางเหนือ １０００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０７２-９９８-９５５１ 

แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการทั่วไปและการศกึษา  
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง Kishiwada  

 ท่ีอยู่ 7-1,Kishikicho, Kishiwada,  

（จากรถไฟฟา้ Nankai   สถาน「ีKishiwada 」 

เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ８００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０７２-４２３-９６０７ 
 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Kishiwada    มธัยมตน้ Kishiki 
 ท่ีอยู่  2-19-19, Nodacho,Kishiwada, 

（จากรถไฟฟา้ Nankai  สถาน「ีKishiwada 」 

เดินออกไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ ５００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０７２-４３８-６５５３ 

แผนกการศกึษาโรงเรียน    

คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง Sakai  

 ท่ีอยู่  3-1, Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai  

（จากรถไฟฟา้ Nankai  สาย Kouya   สถาน「ีSakaihigashi」  
เดินออกไปทางใต ้ １００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０７２-２２８-７４８５ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Sakai     มธัยมตน้ Tonobaba 

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

（จากรถไฟฟา้ Nankai  สาย Kouya   สถาน「ีSakaihigashi」 

เดินออกไปทางตะวนัตก ８００เมตร    

หรอืจากรถรางไฟฟา้ Hankai     สถาน「ีHanataguchi 」 

 เดินออกไปทางตะวนัออก ３００เมตร）    

 โทรศพัท ์ ０７２-２２１-０７５５ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกการศกึษาโรงเรียน   
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง Moriguchi  

 ท่ีอยู่  2-5-5,Keihanhondori,Moriguchi 

（จากรถไฟฟา้ Keihan    สถาน「ีMoriguchi」 

เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ３００เมตร、 

 หรอื  รถไฟใตด้ิน สาย Tanimachi   สถาน「ีMoriguchi 」 

เดินออกไปทางตะวนัตก ３００เมตร  ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６９９５-３１５１ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Moriguchi   Satsuki Gakuen 

 ท่ีอยู่  13-26,Kasugacho,Moriguchi, 

（จากรถไฟฟา้ Keihan    สถาน「ี Doi 」 

เดินออกไปทางตะวนัออก １００เมตร  ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６９９１-０６３７ 

แผนกธุรการการศกึษา  ฝ่ายวิชาการ    
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง Toyonaka  
 ท่ีอยู่  3-1-1,Nakasakurazuka,Toyonaka, 

（จากรถไฟฟา้ Hankyu    สาย Takarazuka  สถานี 「Okamachi 」  
เดินออกไปทางตะวนัออก ５００เมตร ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６８５８-２５５３ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Toyonaka     มธัยมตน้ Daiyon 

 ท่ีอยู่ 4-5-7, Hattorihonmachi,Toyonaka, 

（จากรถไฟฟา้ Hankyu   สาย Takarazuka  สถานี 「 Hattori-tenjin」 

เดินออกไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ６５０เมตร） 
 โทรศพัท ์  ０６-６８６３-６７４４ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนกการศกึษาโรงเรียน   
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมือง  Higashiosaka  

 ท่ีอยู่ 1-1-1-17,Aramotokita,Higashiosaka 

（จากรถไฟฟา้  Kintetu   สาย Keihanna   สถาน「ีAramoto 」 

เดินออกไปทางตะวนัตก ２００เมตร  ） 

 โทรศพัท ์  ０６-４３０９-３２７１   

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Higashiosaka  มธัยมตน้ Okibe 
 ท่ีอยู่  1-3-46,Aramotonish,Higashiosaka 

（จากรถไฟฟา้ Kintetu    สาย Keihanna    สถาน「ีAramoto 」 

เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ７００เมตร  ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６７８３-８１００ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Higashiosaka  มธัยมตน้  Fuse 
 ท่ีอยู่   2-1-39,Taiheiji,Higashiosaka, 

（จากรถไฟฟา้ Kintetu    สาย Osaka   สถาน「ีShuntokumichi 」   
 หรอื  รถไฟＪＲ  สาย Higashiosaka    สถาน「ีＪＲ Shuntokumichi 」 

เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้   ４００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０６-６７２２-６８５０    

 



  

 

   แผนกอบรมพฒันา ฝ่ายการศกึษาระดบัประถม・มธัยมตน้  
คณะกรรมการศกึษาธิการของเทศบาลเมืองโอซากา้ Osaka  
 ท่ีอยู่  1-3-20,Nakanoshima，Kita-ku, Osaka        

（จากรถไฟฟา้ Keihan   สถาน「ีYodoyabashi 」หรอื   
รถไฟใตด้ิน สาย Midosuji    สถาน「ีYodoyabashi 」  
เดินออกไปทางเหนือ ５０เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０６-６２０８-９１８６ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Osaka    มธัยมตน้  Tennoji  

 ท่ีอยู่  6-20, Kitakawahoricho,Tennoji-ku,Osaka 

（จากรถไฟＪＲ   สถานี「Tennoji」หรอื  รถไฟใตด้ิน สถานี「Tennoji」  

หรอื รถไฟฟา้ Kintetu    สถาน「ีOsaka-Abenobashi 」 

เดินออกไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  ５００เมตร ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６７７１-２７５７  

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Osaka    มธัยมตน้ Temma 

 ท่ีอยู่ 12-9,Kamiyamacho,Kita-ku,Osaka 

（จากรถไฟＪＲ   สถานี「Osaka 」หรอื  รถไฟใตด้ิน สถาน「ีUmeda 」 
เดินออกไปทางตะวนัออก   ８００เมตร） 

（จากรถไฟＪＲ   สาย Circular    สถาน「ีTemma 」 

เดินออกไปทางตะวนัตก   ６００เมตร ） 

（จากรถไฟใตด้ิน  สาย Sakaisuji  สถาน「ีOgimachi 」 

เดินออกไปทางตะวนัตก   ３００เมตร ） 

 โทรศพัท ์  ０６-６３１２-８４６２  

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Osaka   มธัยมตน้ Fuminosato 
 ท่ีอยู่ 1-5-52,Bishoen, Abeno-ku,Osaka 

（จากรถไฟＪＲ  สาย Hanwa  สถาน「ีBishoen 」   
เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ  ２００เมตร） 

（จากรถไฟฟา้ Kintetu    สาย Minami Osaka    สถานี「Koboreguchi 」  
เดินออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้  ２００เมตร）   

（จากรถไฟใตด้ิน สาย Tanimachi   สถาน「ีFuminosato 」  
เดินออกไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ５００เมตร） 

 โทรศพัท ์       ０６-６６２１-０７９０ 

 

◎ โรงเรยีนเทศบาลเมือง Osaka   มธัยมตน้ Higashiikuno 
 ท่ีอยู่ 7-9-25, Shinimazato,Ikuno-ku,Osaka 

（จากรถไฟฟา้ Kintetu    สาย Nara   สถาน「ีImazato 」  
เดินออกไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ ６００เมตร ） 

（จากรถไฟใตด้ิน สาย Sennichimae   สถาน「ีShoji 」 

เดินออกไปทางตะวนัตก   ５００เมตร） 

 โทรศพัท ์  ０６-６７５２-２８８９   


