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ยนิดตีอ้นรับสูโ่รงเรยีนประถมเมอืงคำวำซำก!ิ 
（タイ語） 



 

 

ส ำหรบัเด็กและผูป้กครองทีม่ำจำกตำ่งประเทศ 

ทีม่คีวำมประสงคต์อ้งกำรเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนในประเทศญีปุ่่น 

เน่ืองจากโรงเรยีนญีปุ่่นมรีะบบและกฎระเบยีบทีแ่ตกต่างจากประเทศของท่าน 

ท่านอาจมคีวามกังวลและไม่ทราบในหลาย ๆ สิง่เกีย่วกับโรงเรียน 

หนังสอืแนะน าการศกึษาน้ีจัดท าขึน้เพือ่ชว่ยใหเ้กดิควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัโรงเรยีนของประเทศญีปุ่่ นแ

ละกำรเตรยีมตวัเขำ้โรงเรยีนซึง่จะชว่ยลดควำมวติกกงัวลของผูป้กครอง รวมทัง้เดก็ ๆ 

สำมำรถมชีวีติทีส่นุกสนำนในโรงเรยีนญีปุ่่ น 

 

  ระบบกำรศกึษำในประเทศญีปุ่่ น 

 

โรงเรยีนอนุบำล สถำนรับเลีย้งเด็กเนอสเซอรี ่

↓ 

 

โรงเรยีนประถม (6ปี) 

 ↓ 

↓  

โรงเรยีนมัธยมตน้(3 ปี)  

  

↓ 

โรงเรยีนมัธยมปลำย（3 ปี）  

      

 ↓ 

มหำวทิยำลัย 4 ปี วทิยำลัยอำชวีะ / อำชวีศกึษำ 2 ปี 

 

 

กฎพืน้ฐานทีโ่รงเรยีนญีปุ่่ น 
อนุญำตใหน้ ำน ้าหรอืชาไมใ่สน่ ้าตาล 

ใสก่ระตกิน ้ำไปโรงเรยีนได ้

กำรศกึษำภำคบังคับ

教育
きょういく

กำรศกึษำภำคบังคับ 

ตอ้งผา่นการสอบจงึจะสามารถเขา้เรยีนได ้

โรงเรยีนประถมเริม่ตัง้แตเ่ดอืนเมษายนถงึเดอืนมนีาคมปีถัดไป 

โดยเด็กทีจ่ะเขา้ตอ้งมอีายคุรบ 6 ปีเต็มนับจากเดอืนเมษายน 

ตอ้งผา่นการสอบจงึจะสามารถเขา้เรยีนได ้

 

ส ำหรับกำรศกึษาของบตุรชำวตำ่งชำตนัิน้ 

ไมไ่ดม้ขีอ้บังคับของระดับกำรศกึษำ 

แตห่ำกมคีวำมประสงคก์ส็ำมำรถเขำ้เรยีนได ้

ในระหวำ่งกำรศกึษำภำคบังคับระดับชัน้เรยีนจะขึน้อยูก่บัอำย ุ

และไมม่กีารซ ้าชัน้ 

แตใ่นระดับมัธยมปลายนักเรยีนทกุคนจะตอ้งมกีารสอบเขา้เรยีนตอ่ 

ฉะนัน้การศกึษาจงึมคีวามส าคัญมาก、 

 



☺ หา้มน าเงนิ,ขนมขบเคีย้ว,สมำรท์โฟนหรอืโทรศพัทม์อืถอื, ของเลน่ไปโรงเรยีน 

☺ หลังจากเขา้โรงเรยีนแลว้ไมอ่นุญาตใหอ้อกจากโรงเรยีนจนกวา่จะถงึเวลำเลกิเรยีน 

☺ เขำ้เรยีนและรว่มท ำกจิกรรมของโรงเรยีน 

☺ ไป-กลับโรงเรยีนดว้ยกำรเดนิ หำ้มผูป้กครองรับสง่เด็กโดยรถยนต ์

☺ การตดิตอ่โรงเรยีนใหใ้ชส้มดุตดิตอ่ทีโ่รงเรยีนจัดให ้กรณีฉุกเฉนิสามารถโทรศัพทต์ดิตอ่โรงเรยีนโดยตรง 

☺ ระหวำ่งเรยีนไมส่ำมำรถไปเขำ้หอ้งน ้ำหรอืออกไปดืม่น ้ำ 

☺ หำ้มพูดคยุเลน่กนัระหวำ่งอยูใ่นชัว่โมงเรยีน ใหน่ั้งประจ ำทีน่ั่งของตัวเอง 

☺ เมือ่เลกิเรยีนแลว้จะตอ้งตรงกลับบำ้นโดยไมแ่วะเลน่ทีอ่ืน่ 

กจิกรรมประจ าปี (เครือ่งหมายดอกจันทร＊์เป็นกจิกรรมทีผู่ป้กครองเขำ้ร่วมดว้ย) 

เมษำยน 
*พธิรัีบเขา้เป็นนักเรยีน,เปิดภำคเรยีนใหม,่ ตรวจสขุภำพ การเยีย่มบา้นนักเรยีน  

*งำนประชมุผูป้กครอง 

 

 

 

ภาคการศกึษา 

แรก 

พฤษภำคม *กำรประชมุใหญ ่PTA / กำรบรรยำยแนะน ำโรงเรยีน、＊ 

มถินุำยน ทัศนศกึษา *การเขา้ชมการเรยีนการสอน, วชิำวำ่ยน ้ำ 

กรกฎำคม *พูดคยุกับผูป้กครองรำยบคุคล 

 
วันหยดุฤดรูอ้น (มกีำรบำ้น) สงิหำคม 

*ฝึกซอ้มป้องกันภัยพบิตั,ิ ชัง่น ้าหนักและวดัสว่นสงู *เขา้ชมการเรยีนการสอน  

*ประชมุผูป้กครอง, *งานแสดงของนักเรยีน 
กันยำยน 

ตลุำคม ปิดภำคเรยีนแรก,วันหยดุฤดใูบไมร่้วง, เปิดภำคเรยีนหลงั 
 

 

 

ภำคกำรศกึษำ

หลัง 

พฤศจกิำยน  

ธันวำคม *พูดคยุกับผูป้กครองรำยบคุคล 

วันหยดุฤดหูนำว (มกีำรบำ้น) 

มกรำคม 
ชัง่น ้ำหนักและวัดสว่นสงู *ชมการเรยีนการสอน 

กมุภำพันธ ์ แนะน ำกำรเขำ้โรงเรยีนประถมศกึษำส ำหรับเด็กปีกำรศกึษำใหม ่

มนีำคม 
กำรประชมุ PTA  ประชมุผูป้กครอง 

*พธิจีบการศกึษาระดับประถม/พธิจีบของชัน้ปีกำรศกึษำ/วันหยดุฤดใูบไมผ้ล ิ

 

พธิกีำรเขำ้เรยีน :  นักเรยีนใหมช่ัน้ประถมปีที ่1และผูป้กครองจะไปโรงเรยีนเป็นครัง้แรก 

มกีารเฉลมิฉลองและกลา่วค าทักทายจากอาจารยใ์หญข่องโรงเรยีน การประกาศชัน้เรยีน/หอ้งเรยีน 

พบครปูระจ ำชัน้ ไมม่กีำรเรยีนกำรสอนในวันน้ี เสือ้ผำ้ส ำหรับผูใ้หญแ่ละเด็ก ๆ 

มโีรงเรยีนทีจ่ัดระบบเดนิไปโรงเรยีนเป็นกลุม่ 



ควรเป็นชดุแตง่กำยแบบทำงกำรเชน่สทูเป็นตน้ ไมใ่สช่ดุเสือ้ผา้แบบไปปารต์ี ้น ากระเป๋านักเรยีน 

(ถงุหรอืกระเป๋ำใสข่องอืน่ ๆ ถำ้จ ำเป็น)ไปดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรวดัควำมเจรญิเตบิโต :  โรงเรยีนจะวัดความสงู/น ้าหนักและ 

บันทกึการเจรญิเตบิโตของรา่งกายลงในบัตรบันทกึ 

เมือ่เด็กน ำบัตรบันทกึกลับมาบา้น ใหผู้ป้กครอง 

ประทับตรำ (ฮังโกะ) แลว้คนืบัตรบันทกึใหโ้รงเรยีน 

 

กำรเยีย่มบำ้นนกัเรยีน : ครปูระจ าชัน้จะไปเยีย่มบา้นของนักเรยีน เพือ่เป็นการยนืยันทีอ่ยู ่ 

ใชเ้วลา 10 -15 นาท ีไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมชาและขนม ครจูะไมเ่ขา้ไปภายในบา้นเพือ่ส ำรวจใด ๆ  

 

กำรฝึกซอ้มภยัพบิตั ิ: เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับรับมอืเมือ่มภีัยพบิตัเิกดิขึน้ 

เชน่แผน่ดนิไหว เป็นการฝึกซอ้มเพือ่สง่มอบเดก็ใหก้บัผูป้กครองอยา่งปลอดภัย 

ผูป้กครองตอ้งมารับเด็กทีโ่รงเรยีนในวันเวลาทีก่ าหนด 

ทศันศกึษำ :โรงเรยีนจะพานักเรยีนไปทีพ่พิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าหรอืสวนสาธารณะ มทีัง้กรณีเดนิไป 

หรอืน่ังรถเมลห์รอืรถไฟ ผูป้กครองตอ้งเตรยีมอาหารกลอ่ง (เบนโตะ) ใหเ้ดก็ 

 

กำรเขำ้ชมกำรเรยีนกำรสอน : การประชุมผูป้กครอง: 

ผูป้กครองสำมำรถเขา้ชมการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีน 

และดวูา่เด็กๆใชเ้วลาเรยีนทีช่ัน้เรยีนอยา่งไร 

หลังจากนัน้ผูป้กครองจะยงัคงอยูใ่นหอ้งเรยีนพรอ้มผูป้กครองอืน่ๆ  

เพือ่ฟังรำยงำนเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอนจำกครปูระจ าชัน้ 

จากนัน้จะเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวำ่งผูป้กครองและครปูระจ ำชัน้ 

(เน่ืองจำกบำงครัง้มหีัวขอ้ทีส่ ำคัญ ผูป้กครองจงึควรเขำ้รว่มเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได)้ 

 

 

 

 

 

พูดคยุกบัผูป้กครองรายบคุคล : ผูป้กครองจะไปโรงเรยีนเพือ่พูดคยุกบัครปูระจ าชัน้แบบตัวตอ่ตัว  

โดยโรงเรยีนจะพูดถงึการใชช้วีติในโรงเรยีนของเด็ก นอกจากนี้ผูป้กครองยงัสามารถปรกึษาเรือ่งตำ่ง 



ๆเกีย่วกบัเด็กไดด้ว้ย 

* หำกทำ่นมคีวำมกงัวลเกีย่วกบักำรใชภ้ำษำญีปุ่่ น โปรดตดิตอ่ทำงโรงเรยีนลว่งหนำ้ 

ทำงโรงเรยีนสำมำรถเตรยีมลำ่มไวใ้หใ้นกรณีตอ้งกำร 

 

เทศกำลกฬีำ : ในวันกฬีาจะมกีารแขง่ขันกฬีาและการแสดงอืน่ ๆ เชน่เตน้ร า เด็ก ๆ จะถกูแบง่ออกเป็นทมี 

และแขง่ขันชงิถว้ยรำงวัล เด็ก ๆ จะเริม่ฝึกออกก ำลังกำยเป็นเวลำหลำยสปัดำหล์ว่งหนำ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พธิจีบกำรศกึษำ : นักเรยีนชัน้ประถมปีที ่6 และผูป้กครองจะเขา้รว่มในพธิ ี

โดยจะตอ้งแตง่กำยอยำ่งเป็นทำงกำร และนักเรยีนชัน้ประถมปีที ่6 จะไดร้ับใบประกำศส าเร็จการศกึษา 

นักเรยีนชัน้ประถมปีที ่5 จะเป็นตัวแทนของนักเรยีนชัน้ปีอืน่ ๆ ของโรงเรยีนเขำ้รว่มงำนพธินีี้ดว้ย 

แตแ่ตง่กำยธรรมดำปกตไิด ้ 

ไมต่อ้งเป็นชดุทำงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนึง่วนัของนกัเรยีนช ัน้ประถมศกึษำปีที ่1   
       (บำงโรงเรยีนอาจแตกตำ่งกนัเล็กนอ้ย) 



7:00  ตืน่ 

7:15  อาหารเชา้ (โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เด็กๆรับประทานอาหารเชา้! 

7:45  ออกจำกบำ้นไปโรงเรยีน  

8:30  กำรประชมุตอนเชำ้ 

8:50 - 9:35 ชัว่โมงที ่1 

 

9:35 - 10:20 ชัว่โมงที ่2 

 

10:20 - 10:50 หยดุพัก 

 

10:50 - 11:35 ชัว่โมงที ่3  

 

11:35 - 12:20 ชัว่โมงที ่4 

 

12:20 - 13:00 อาหารกลางวัน 

 

13:10 - 13:30 ท าความสะอาด 

 

13:35 - 14:20 ชัว่โมงที ่5 (ชัว่โมงที ่6 เริม่ตอนประถมปีที ่2) 

 

ประชมุเลกิเรยีน 

 

กลับบา้น 

 

 

 

 

21:00 เป็นเวลำควรเขา้นอน 

 

สิง่ของทีจ่ ำเป็นส ำหรบัโรงเรยีน(ตอ้งเขยีนชือ่ทกุอยา่ง） 

 

สิง่ทีผู่ป้กครองจะตอ้งซือ้กอ่นเปิดเรยีน 

 
□ กระเป๋านักเรยีน         □กระเป๋าผำ้มหีหูิว้      □รองเทำ้ใสใ่นอำคำรเรยีน         □ถุงผำ้ใสร่องเทำ้ 

ทางเลอืกในการดแูลเดก็หลังเลกิเรยีน 
⚫ “วำควุำคพุลำชำ่” (จ ำเป็นตอ้งยืน่ขอใชบ้รกิำรลว่งหนำ้) 
เป็นสถำนทีใ่หบ้รกิำรดแูลเด็กหลังเลกิเรยีน ตัง้แตเ่ลกิโรงเรยีน-18:00 น. 
และในวันทีโ่รงเรยีนหยดุตัง้แต ่8:30 - 18:00 น.ไมเ่สยีคำ่บรกิำรใด ๆ 
แตม่คีำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับกจิกรรมพเิศษ, คำ่อำหำรว่ำง และคำ่ประกนัภัย 
 

สถำนทีท่ีใ่หบ้รกิำรดแูลเดก็หลังเลกิเรยีนบรหิารงานโดยภาคเอกชน" 

⚫ "ศนูยวั์ฒนธรรมเด็ก"(โคโดะโมะบงุกะเซ็นเตอร)์ 

ระหวำ่งชัว่โมงที ่2 กบัชัว่โมงที ่3  

ตำมปกตจิะคั่นใหห้ยดุพกั 30 นำท ี

ในตอนเชา้นักเรยีนรวมตัวกนัทีล่านโรงเรยีน 

ฟังค ำกลำ่วจำกอาจารยใ์หญ ่

มำถงึโรงเรยีนระหวำ่ง 8:00 - 8:20 น. 

 



 

 

 

 

 

□กลอ่งดนิสอ ดนิสอ ยางลบ ทีเ่หลาดนิสอ 

       ดนิสอสดี า 2B ประมำณ 5 แทง่,ดนิสอสแีดง 1 แทง่ 
ตอ้งเหลาดนิสอทีบ่า้นกอ่นมำโรงเรยีนควรทีจ่ะมเีครือ่งเหลาดนิสอทีบ่า้

น  

 

 

□แผน่รองเขยีนหนังสอื      □กรรไกร/กำว/ดนิสอส/ีกระดำษOrigami      □หมวกนักเรยีน 

(ใสใ่นกลอ่งเครือ่งเขยีน） 

 

          

￥2,800 くらい 

 

□ ชดุกฬีา                  □ หมวกกฬีาขำวแดง     □ ถงุผำ้ใสช่ดุกฬีา   □ หมวกป้องกนัภัยพบิัต ิ

 

 

 

 

 

 

□ ผา้รองกนัเป้ือนส าหรับอาหารกลางวัน (ปบูนโต๊ะ) □ ถงุใสผ่ำ้รองกนัเป้ือน  □ผา้ท าความสะอาด 

 

    

 

 

 

 

 

สิง่ของทีโ่รงเรยีนจดัเตรยีมให ้(ช ำระเงนิโดยโอนเขำ้บัญชธีนำคำร คำ่ใชจ้ำ่ยจะแตกตำ่งกนัแลว้แตโ่รงเรยีน) 

กลอ่งอปุกรณเ์ครือ่งเขยีน สมดุจดส ำหรับวชิำภาษาญีปุ่่ นและคณติศาสตร ์ บล็อกนับเลข 

ซองใสส่มดุตดิตอ่โรงเรยีน วัสดอุปุกรณ์ประกอบกำรเรยีนอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจำกหนังสอืเรยีน 

 

สิง่ทีต่อ้งซือ้หลงัเขำ้เรยีนแลว้ (ทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้ราบเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งซือ้) 

 

□ เปียโนแบบเป่ำ             □ เชอืกกระโดด 



 

   

 

 

□เซตอปุกรณว์ำ่ยน ้ำ 

(กระเป๋ำใสช่ดุวำ่ยน ้ำ ชดุวำ่ยน ้ำ หมวกว่ำยน ้ำ ผำ้ขนหนู รองเทำ้แตะชำยหำด แวน่ตำว่ำยน ้ำ) 

                        

□ ขลุย่ (เริม่ ป.3)            □ไมบ้รรทัดสำมเหลีย่ม       □ วงเวยีน     □ ไมวั้ดองศา     □อปุกรณ์แกะสลกั 

 

 

 

 

 

 

□ ชดุพู่กนัเขยีนอักษร (เริม่ ป.3)     □ชดุสสี ำหรับวำดภำพ (เริม่ ป.2)   □ชดุเย็บผา้ (เริม่ ป.5) 

 

 

 

 

 

 

※แตล่ะโรงเรยีนอปุกรณ์กำรเรยีนทีจ่ ำเป็นจะแตกตำ่งกนั ดังนัน้โปรดตรวจยนืยันกบัทำงโรงเรยีนทีจ่ะเขำ้เรยีน  



   วชิาทีเ่รยีนของช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
 

ภำษำญีปุ่่ น 

พูดในสิง่ทีต่ัวเองคดิ และฟังเพือ่น ๆ พูด เริม่ตน้จำกกำรเรยีนพยัญชนะฮริะงานะ 

 

คณิตศำสตร ์ 

เรยีนรูก้ำรใชต้ัวเลขทีม่คีวำมเชือ่มโยงกบัชวีติประจ ำวัน เชน่ดภูำพและตอบค ำถำม "มสีนัุขอยูก่ ีต่ัว ?"  

เริม่ตน้เรยีนจำกตัวเลข 1-10 

 

วชิาชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติใกลต้ัวของพวกเด็ก ๆ และในทอ้งถิน่  

ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จะแยกออกเป็นวชิาวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศกึษา 

 

วชิำดนตร ี

สนุกกบัการรอ้งเพลง  ใชเ้ครือ่งดนตรตีำ่ง ๆ เชน่เปียโนแบบเป่ำ/กรับสเปน(คำสทำเน็ต) กลองฉิง่ (แทมโบรนี) 

ในกำรบรรเลงดนตรรีว่มกนั 

 

วชิำศลิปะ 

วาดภาพและท างำนประดษิฐโ์ดยใชก้ระดาษ ดนิเหนียวและวัสดอุืน่ ๆ 

 

พละศกึษำ 

วิง่ไลจ่ับ เลน่ลกูบอล ออกก ำลังกำยบนเบำะเป็นตน้  

เมือ่เขำ้ฤดรูอ้น (ตัง้แตเ่ดอืน 6) จะมชีัว่โมงเรยีนทีส่ระวำ่ยน ้ำ ตอ้งเตรยีมชดุวา่ยน ้า,หมวก, ผำ้เช็ดตัว, 

กระเป๋ำใสอ่ปุกรณ์วำ่ยน ้ำ  อำจมกีรณีทีป่กครองตอ้งมาชว่ยในชัว่โมงเรยีนว่ายน ้า 

 

 

ในระดับชัน้เรยีนทีส่งูขึน้ ... 

 

☺ วชิาคหกรรมจะมกีำรฝึกท าอาหาร ตอ้งเตรยีมผา้กนัเป้ือน,ผา้คลมุศรีษะและผา้เช็ดมอื 

 

☺ มกีารทดลองวทิยำศำสตร ์

 

☺ มอีอกไปทัศนศกึษำดว้ย  

ระดับชัน้ปีสงูขึน้จะใชข้ลุย่ดว้ย 

 



   

กรณีขาดเรยีน / มาสาย 

   

ตดิตอ่กบัทำงโรงเรยีนโดยใชแ้อปพลเิคชนั “kids security mimamorume” 

(คดิส ์เซเคยีวรติี ้มมิำโมรเุมะ) 

 

✎วธิกีำรสือ่สำรเมือ่ตอ้งกำรแจง้โรงเรยีน 

 

ภำษำญีปุ่่ น ภำษำไทย 

けっせきします（やすみます） ไมเ่ขำ้เรยีน (หยดุเรยีน) 

ちこくします มาสาย 

そうたいします กลับกอ่น 

ねつがあります มไีข ้

きもちがわるい รูส้กึไมด่ ี

はきけがする รูส้กึคลืน่ไส ้

おなかが いたい ปวดทอ้ง 

あたまが いたい ปวดหัว 

せき ไอ 

げり ทอ้งเสยี 

かぜ เป็นหวัด 

インフルエンザ
い ん ふ る え ん ざ

 
เป็นไขห้วัดใหญ่ 

けがを した ไดร้ับบำดเจ็บ 

びょういんに いく ไปโรงพยำบำล 

  

  

 

※กรณีทีไ่มส่ำมำรถใชแ้อปพลเิคชนัได ้กรณุำโทรศพัทแ์จง้กำรขำดเรยีน/มำสำยใหท้ำงโรงเรยีนทรำบ 

 

อำหำรกลำงวนัและอำหำรกลอ่งเบนโตะ 



 

 อำหำรกลำงวนัของโรงเรยีน 

 

อาหารกลางวันทีโ่รงเรยีน คอือำหำรทีท่ำงโรงเรยีนจัดเตรยีม 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายโภชนาเป็นผูป้ระกอบอำหำรในหอ้งครัวของโรงเรยีน 

เด็ก ๆ จะรับประทานอาหารกลางวันในหอ้งเรยีนกบัครแูละเพือ่นรว่มชัน้ 

รำยกำรอำหำรนัน้ 

นักโภชนาการจะค ำนวณแคลอรแีละสำรอำหำรทีจ่ าเป็นส ำหรับเด็ก คา่อาหารกลางวันประมาณ 4,600 

เยน/เดอืน 

※กรณีทีเ่ด็กมขีอ้จ ำกดัเกีย่วกบัอำหำร เชน่แพอ้ำหำร หรอืตอ้งรับประทำนอำหำรฮำลำล  

สำมำรถน ำอำหำรจำกบำ้นมำได ้หำกมคีวำมประสงคด์ังกลำ่วกรณุำปรกึษำกบัทำงโรงเรยีน 

 

เด็กทีเ่ป็นเวรปฏบิัตหินำ้ทีใ่นวันนัน้ จะไปรับอาหารและน ำมำแจกใหก้บัทกุคน  

เวรปฏบิัตหินา้ทีอ่ำหำรกลำงวันจะหมนุเวยีนสลับเป็นสปัดำห ์

เด็กทีป่ฏบิตัหินา้ทีจ่ะสวมชดุสขีาว สวมหมวกและใสห่นา้กาก (ดภูาพดำ้นขวำ) 

ในวันศกุรเ์ด็กทีเ่ป็นเวรจะน าชดุกนัเป้ือนทีส่วมใสป่ฏบิัตหินำ้ทีก่ลับบา้น 

กรณำซกั-รดีชดุ แลว้ใหเ้ด็กน ำกลับไปทีโ่รงเรยีนในวันจันทรส์ปัดำหถั์ดมำ 

 

อำหำรกลอ่งเบนโตะ 

ส าหรับเวลาไปทัศนศกึษา หรอืมงีำนแข่งขันกีฬา  เน่ืองจำกตอ้งท ำอำหำรตอนเชำ้ และรับประทำนในตอนกลำงวัน 

จงึควรเป็นอำหำรทีม่นี ้ำซปุนอ้ย ๆ  ไมบ่ดูเสยีงำ่ย ถำ้เป็นไปไดเ้ป็นอำหำรทีป่รงุเองก็จะด ี

แตไ่มจ่ ำเป็นตอ้งท ำเมนูพเิศษสามารถซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ หรืออาหารแชแ่ข็งก็ได ้

น ำอำหำรทีเ่ตรยีมจัดใสก่ลอ่งขำ้วทีเ่ด็กชอบ 

 

 

 

             

               

 

(ตอ้งไมใ่ชข่นมกนิเลน่,ขนมหวำน,คอรน์เฟลก) 

         

 

 

 

(กล่องอำหำรขนาดใหญ่ ส ำหรับครอบครัวรับประทานพรอ้มกนัในวันงำนแขง่กฬีา） 

 

 

ท ำอยำ่งไรหากลกูป่วยหรอืไดร้บับำดเจ็บในโรงเรยีน? 



การตดิตอ่ระหวำ่งโรงเรยีนกบัผูป้กครองเป็นเรือ่งทีส่ าคัญมาก 

หากเด็กมอีำกำรไมส่บำยขณะอยูท่ีโ่รงเรยีน ทำงโรงเรยีนจะตดิตอ่แจง้ไปยังผูป้กครอง 

กรณุำรับโทรศัพทเ์มือ่โรงเรยีนตดิตอ่ไป  

ทีโ่รงเรยีนมหีอ้งพยำบำล กรณไีดร้ับบำดเจ็บ คณุครปูระจ ำหอ้งพยำบำลจะปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ให ้

ถำ้รูส้กึไมส่บำยมเีตยีงใหน้อนพัก  

อยา่งไรก็ตามโรงเรยีนไมส่ามารถพาเด็กไปโรงพยาบาลไดผู้ป้กครองเทา่นัน้ตอ้งเป็นผูพ้าไป 

กรณีน้ีทำงโรงเรยีนจะโทรศัพทแ์จง้ผูป้กคครอง 

กรณุำตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดแ้จง้หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดใ้หโ้รงเรยีนทรำบแลว้ 

 

กรณีป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ 
 

ไขห้วัดใหญ ่         หัด         หัดเยอรมัน          ไอรอ้ยวัน         อสีกุอใีส 

โรคตาแดง        โรคคางทมู  เป็นตน้ 

 

 

หากบตุรของทา่นมหีรอือาจเป็นโรคใดๆทีร่ะบไุวด้า้นบนพวกเขาไมส่ามารถมาโรงเรยีนได ้

การหยดุเรยีนในกรณีทีเ่ป็นโรคตดิเชือ้เหลา่น้ีโรงเรยีนจะไมถ่อืวา่เป็นการขาดเรยีน 

เมือ่บตุรของทา่นหายและพรอ้มทีจ่ะกลับไปโรงเรยีน ใหข้อ “ใบบอนุญาตใหไ้ปโรงเรยีน” จากแพทยท์ีร่ักษำ 

ทีค่ลนิกิจะมแีบบฟอรม์เตรยีมไวแ้ลว้ มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 500 เยนตอ่ฉบับ  

*ส ำหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 

・กรณีมไีขห้รอืไอใหห้ยดุเรยีนกอ่น ・รบีพำไปตรวจทีโ่รงพยำบำล 

ระบบประกนัสขุภำพรวม 

ตำมหลักนักเรยีนทกุคนตอ้งเขำ้ระบบประกนัน้ี ถำ้นักเรยีนไดร้ับบำดเจ็บขณะทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน 

หรอื อยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของโรงเรยีน ประกนัจะจำ่ยคำ่รักษำพยำบำลใหแ้กเ่ด็ก             

อยำ่งไรก็ตำมกำรบำดเจ็บจำกอบุัตเิหตจุรำจรหรอืในสถำนทีท่ีไ่มร่ะบไุวใ้นประกนั 

จะไมไ่ดร้ับควำมคุม้ครอง คำ่เบีย้ประกนัภัยเมอืงคำวำซำกเิป็นผูร้ับผดิชอบสว่นหนึง่ 

ผูป้กครองจะตอ้งจำ่ยเบีย้ประกนั 460 เยน(ตอ่ปี) ส ำหรับครอบครัวทีไ่ดร้ับสวัสดกิำรคุม้ครองกำรด ำรงชพี 

หรอืไดร้ับกำรสนับสนุนดำ้นกำรศกึษำจำกรัฐบำล (→หนำ้12) ผูป้กครองไมจ่ ำเป็นตอ้งจำ่ยเบีย้ประกนัน้ี 

 

 

   

คา่ใชจ้า่ยของโรงเรยีนประถมศกึษา 



 

ส ำหรับโรงเรยีนประถมศกึษาของรัฐไมต่อ้งเสยีคา่เลา่เรยีนและต าราเรยีน 

แตจ่ะมคีำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีผู่ป้กครองตอ้งรับผดิชอบ เชน่ คำ่อำหำรกลำงวันทีโ่รงเรยีน 

คำ่อปุกรณ์กำรเรยีนและสือ่กำรสอนจำกโรงเรยีน คำ่ธรรมเนียมสมำชกิ PTA กจิกรรมนอกหลักสตูร 

(เชน่ทัศนศกึษำ ทอ่งเทีย่วกอ่นจบกำรศกึษำ) รวมทัง้มอีปุกรณ์กำรเรยีนอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรับแตล่ะปีกำรศกึษำ 

(คำ่ใชจ้ำ่ยขึน้อยูก่บัชว่งเวลำทีจ่ ำเป็นตอ้งใช)้ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งเปิดบัญชกีบัธนำคำรทีโ่รงเรยีนก ำหนด (เชน่ 

ธนำคำรคำวำซำกชินิกงิ) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นใหญช่ ำระโดยกำรหักบัญชธีนำคำร 

※ชว่งเวลำกำรช ำระและจ ำนวนเงนิจะแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัโรงเรยีน 

 

 

          วธิกีำรเปิดบัญชแีละกำรหักบัญชธีนำคำร 

    น ำตราประทับ（ฮังโคะ） หลักฐานแสดงตัวตน(บตัรไซรวิ)เงนิสดจ ำนวนหนึง่ ไปขอเปิดบัญชทีีธ่นำคำร  

กรอกแบบฟอรม์ “ขอหักบญัชเีงนิฝำกอัตโนมัตเิพือ่คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรศกึษำ”ทีไ่ดร้ับจำกทำงโรงเรยีน 

หากมปัีญหำในกำรกรอกแบบฟอรม์ใหม้ำที”่ศนูยน์ำนำชำตคิำวำซำก”ิ 

เจำ้หนำ้ทีจ่ะชว่ยอธบิำยวธิกีำรกรอกแบบฟอรม์ให ้ 

※เน่ืองจำกเอกสำรมกี ำหนดเวลำในกำรยืน่กรณุำรบีมำตดิตอ่โดยเร็ว 

 

    ระบบสนับสนุนทำงกำรเงนิของโรงเรยีน  

โรงเรยีนมรีะบบทีใ่หก้ำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นเชน่อปุกรณ์กำรเรยีน อำหำรกลำงวันทีโ่รงเรยีน 

และกำรทัศนศกึษำของโรงเรยีน 

ส ำหรับผูป้กครองทีป่ระสบปัญหำทำงกำรเงนิในกำรสง่บตุรหลำนเขำ้เรยีนในระดับประถมศกึษำ 

สำมำรถขอรับกำรชว่ยเหลอืโดยสมคัรกบัคณะกรรมกำรโรงเรยีน 

หำกทำ่นตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืกรณุำปรกึษำกบัทำงโรงเรยีน 

 

 

 

เมือ่คณุกงัวลใจเรือ่งภำษำญีปุ่่ น 



＜สำมำรถเรยีนภำษำญีปุ่่ นได＞้ 

ทีโ่รงเรยีนในเมอืงคำวำซำก ิมกีำรชว่ยเหลอืเรือ่งกำรเรยีนภำษำญีปุ่่ นของเด็ก ๆ  

คณุครจูะชว่ยสอนภำษำญีปุ่่ นให ้และมเีจำ้หนำ้ทีพู่ดภำษำตำ่งชำตไิดม้ำทีโ่รงเรยีน 

ถงึแมว้่ำจะพูดภำษำญีปุ่่ นได ้แตก่็เป็นเรือ่งยำกมำกทีต่อ้งทัง้อำ่นและเขยีนขณะเรยีน 

หำกกงัวลเรือ่งภำษำญีปุ่่ นของบตุรหลำนกรณุำปรกึษำกบัทำงโรงเรยีนกอ่นเขำ้โรงเรยีน 

＜สำมำรถขอใชบ้รกิำรลำ่มได＞้ 

หำกคณุกงัวลเรือ่งภำษำญีปุ่่ นเวลำคยุกบัครทูีโ่รงเรยีน สำมำรถขอใชบ้รกิำรลำ่มได ้

ใหแ้จง้ควำมประสงคข์อจองใชบ้รกิำรลำ่มกบัทำงโรงเรยีน 

ทีโ่รงเรยีนมเีครือ่งแปลภำษำ หำกเป็นเรือ่งเล็ก ๆ ก็สำมำรถใชส้ือ่สำรได ้

＜ใชแ้อปพลเิคชนัโทรศัพท＞์ 

ทำงโรงเรยีนมเีรือ่งทีต่อ้งตดิตอ่หลำยเรือ่ง เมือ่อำ่นเอกสำรภำษำญีปุ่่ นไม่เขำ้ใจ อำจใชว้ธิถีำมคนรูจ้ัก 

หรอืใชแ้อปพลเิคชนัแปลภำษำ ใหแ้ปลเป็นภำษำทีต่นเองถนัดเพือ่อำ่นรำยละเอยีดตำ่ง ๆ ทีโ่รงเรยีนแจง้ 

และหำกมขีอ้สงสยัหรอืไมเ่ขำ้ใจใหต้ดิตอ่สอบถำมกบัทำงโรงเรยีน 

＜ใชบ้รกิำรจำกหน่วยงำนชว่ยเหลอืทีม่บีรกิำรหลำยภำษำ＞ 

ทีศ่นูยน์ำนำชำตเิมอืงคำวำซำก ิมบีรกิำรใหค้ ำปรกึษำชำวตำ่งชำต ิสำมำรถปรกึษำไดห้ลำยภำษำ 

สำมำรถปรกึษำไดท้ำงโทรศัพทห์รอื Zoom หำกคณุมปัีญหำใด ๆ ลองตดิตอ่ขอรับค ำปรกึษำได ้

 

◎หน่วยงำนทีส่ำมำรถตดิตอ่เพือ่รับค ำปรกึษำ 

1 ศนูยน์ำนำชำตคิำวำซำก(ิหน่วยบรกิำรใหค้ ำปรกึษำชำวตำ่งชำต)ิ 044-455－8811 / soudan39@kian.or.jp 

                                          (9:00-17:00) 

2 ส ำนักเลขำธกิำรกรรมกำรกำรศกึษำเมอืงคำวำซำก ิ ส ำนักงำนนโยบำยกำรศกึษำ 044-200-3758 

 

 

 

 

สิง่ทีอ่ยากใหเ้ด็ก ๆ ท าไดก้อ่นทีจ่ะเขา้โรงเรยีน 

 

mailto:soudan39@kian.or.jp


①  พูดชือ่ตัวเองไดอ้ยำ่งชดัเจนหรอืยัง ? อำ่นชือ่ตัวเองทีเ่ขยีนเป็นตัวฮริำงำนะไดไ้หม ? 

② ขำนรับ และกลำ่วค ำทักทำยไดห้รอืยัง ? 

③ สำมำรถพูดสือ่สำรสิง่ทีต่ัวเองคดิไดไ้หม ? 

④ ไปหอ้งน ้ำ ใชห้อ้งน ้ำคนเดยีวไดไ้หม ? ทีโ่รงเรยีนจะมสีขุภัณฑแ์บบญีปุ่่ นดว้ย 

⑤ เปลีย่นเสือ้ผำ้เองไดไ้หม ? 

⑥ สำมำรถเดนิไปโรงเรยีนไดไ้หม ใหล้องฝึกเดนิด ู

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย: สมำคมนำนำชำตเิมอืงคำวำซำก ิ

คซิคูกิอิอนโจะ2-2 เขตนำคำฮำระ เมอืงคำวำซำก ิจังหวัดคำนำกำวำ่〒211-0033  

โทรศพัท:์044-435-7000 แฟกซ:์044-435-7010 

URL https://www.kian.or.jp/ e-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 
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