
ฉบบัประจ ำเดอืนตุลำคม - พฤศจกิำยน 2022                                                                                                                 タイ語版  

สมาคมนานาชาติคาวาซากิ   (องคก์รเพ่ือสาธารณประโยชน์) 
                                             

 

 
 

ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่ายส าหรบัชาวต่างชาติ 

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html 

สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จงัหวดัคานากาวะ เมืองคาวาซากิ เขตนากาฮาระ คิซูคิกิออนโจ 2-2 

โทรศพัท ์: 044-435-7000 แฟกซ์ : 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ e-mail : kiankawasaki@kian.or.jp 

 
วนัเวลา : วนัเสำรท์ี ่26 พฤศจกิำยน 2022 เวลำ 10:00 -12:00  สถำนที ่: หอ้งกจิกรรมชัน้ 2  สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ 

คณุสมบติัผูส้มคัร : นักศกึษำมหำวทิยำลยั, วทิยำลยัระยะสัน้, อำชวีศกึษำ, นักเรยีนมธัยมปลำย (หรอืผูม้วีุฒเิทยีบเท่ำ) 

จ านวน : 20 คน (เรยีงตำมล ำดบักำรสมคัร)                

วิทยากร : ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนักำรศกึษำอุเคน คุณฟำง เจนิหวั (Fang Zhen Hua)            

เน้ือหา : (1) ควำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรหำงำน  (2) ขัน้ตอนกำรหำงำน 

          (3) มำรยำทในกำรหำงำน  (4) ฝึกสมัภำษณ์งำน  (5) ช่วงถำม-ตอบ Q&A   

ติดต่อสอบถาม : สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิทำงโทรศพัทห์รอือเีมล     

โทรศพัท ์: 044-435-7000  อเีมล : soudan39@kian.or.jp     
 

 

วนัเวลา : วนัเสำรท์ี ่5 และ 19 พฤศจกิำยน 2022 เวลำ 14:00 -16:00  (ร่วมงำนฟร ีไม่มคี่ำใชจ้ำ่ย) 

จ านวน : 30 คน (เรยีงตำมล ำดบักำรสมคัร) เปิดรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่15 กนัยำยน           

วิธีการสมคัร : กรอกแบบฟอรม์สมคัรทำงโฮมเพจ 

เน้ือหา : นักเรยีนต่ำงชำตทิีม่ำแลกเปลีย่นทีเ่มอืงคำวำซำก ิร่วมกนัแนะน ำรำ้นขำยอำหำรเอเชยี  

เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหวำ่งญีปุ่่ นกบัประเทศของตวัเอง 

ใหแ้ต่ละกลุ่มน ำเสนอควำมคดิเหน็แลกเปลีย่นกนัทำงออนไลน์ 

ติดต่อสอบถาม : สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ                                   

โทรศพัท ์ 044-435-7000  อเีมล : kiankawasaki@kian.or.jp 

มำลองท ำอำหำรอร่อยแบบงำ่ย ๆ ทีบ่ำ้นดว้ยกนั  พรอ้มกบักำรแนะน ำวฒันธรรมไทย 
วนัเวลา : วนัเสารท่ี์ 15 ตุลาคม  2022 เวลา 11:00 - 13:00   
วิทยากร : นำคำดะ ศริวิรรณ (ชำวไทย) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม : ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ (เน่ืองจำกเป็นกำรออนไลน์) 
วิธีการสมคัร สมคัรทำงโฮมเพจกรอกแบบฟอรม์ทีน่ี่  https://www.kian.or.jp/wf/  
 หรอืสมคัรทำงอเีมล soudan39@kian.or.jp *ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 4 ตุลาคม* 
*ตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีดไดท้ีแ่ผ่นพบั โฮมเพจ Facebook หรอืทีส่มำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ

เข้าร่วมฟร ี จอง 

ล่วงหน้า 

https://www.kian.or.jp/
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มบีริการล่ามและฝากเลี้ยงเดก็ 

จองล่วงหน้า ! 

  
 
  

 

 

 

แนะน ำเกีย่วกบัระบบกำรศกึษำของญีปุ่่ น  กำรใชช้วีติในโรงเรยีน  กำรเตรยีมพรอ้มอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและค่ำเล่ำเรยีน เป็นตน้ 

 

 
 

 

ส าหรบัผู้ท่ีต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและมธัยมต้นของเมืองคาวาซากิ 
หำกท่ำนประสงคจ์ะใหบุ้ตรหลำนเขำ้เรยีนในโรงเรยีนประถม หรอืมธัยมตน้ของเมอืงในเดอืนเมษำยนปีหน้ำ กรุณำตดิต่อด ำเนินกำร ณ 
ทีว่่ำกำรเขตหรอืส ำนักงำนสำขำของเขตทีท่่ำนอำศยัอยู่  สำมำรถเขำ้เรยีนไดทุ้กคนแมจ้ะไม่มสีถำนะกำรพ ำนักกต็ำม 
เกณฑอ์ายุ  :  โรงเรยีนประถม : เดก็ทีเ่กดิระหว่ำงวนัที ่2 เมษำยน 2016 - 1 เมษำยน 2017  
                 (มกีำรตรวจสุขภำพทีโ่รงเรยีนประถมก่อนเขำ้เรยีน)  
  โรงเรยีนมธัยมตน้ : เดก็ทีค่ำดวำ่จะจบกำรศกึษำจำกโรงเรยีนประถมในเดอืนมนีำคม 2023  
ติดต่อสอบถาม  : ทีว่่ำกำรเขตหรอืส ำนักงำนสำขำ แผนกพลเมอืง หรอืศูนยพ์ลเมอืง (คมุนิเซน็เตอร)์ 
 
 
 
 
 

หากท่านตอ้งการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืกรุณาตดิต่อเราได ้(ไม่เสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ) 

สามารถใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ผ่าน ZOOM ไดด้ว้ย ! 
 

  
＊เวลาในการรบัค าปรกึษา 9:00 - 17:00 น. (ให้บริการระหว่างช่วงพกักลางวนัด้วย) 
＊สายตรงถงึผูใ้หค้ าปรกึษา  โทร. 044-455-881 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าภาษานัน้ไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์ได้                 
ภาษา วนั ภาษา วนั 

องักฤษ วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์ ภาษาจีน วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์
ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร  วนัศกุร ์ ภาษาสเปน วนัองัคาร   วนัพธุ 
ภาษาเกาหลี / เกาหลีเหนือ วนัองัคาร   วนัพฤหสั ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร   วนัพธุ 
ภาษาเวยีดนาม วนัองัคาร   วนัศกุร ์ ภาษาไทย วนัจนัทร ์     วนัองัคาร 
ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร   วนัพธุ ภาษาเนปาล วนัองัคาร      วนัเสาร ์

 

 

วนัเวลา : วนัที ่28 มกรำคม 2023 เวลำ 13:30 – 16:00 
สถานท่ี : หอประชุม (ฮอลล)์ สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ 
ติดต่อสอบถาม โทรศพัท ์044-435-7000  โทรสำร  044-435-7010 
 อเีมล : soudan39@kian.or.jp 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊การขอรบัค าปรึกษาทนายโนตารี ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่10 ตุลำคม 2022, วนัอำทติยท์ี ่20 พฤศจกิำยน 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ
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