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ข้อควรระวงัในการใช้ชีวติในญีปุ่่น 
 
1.  บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (Residence Card) และระบบการขึน้ทะเบียนผู้อยู่อาศัย 

บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั (在留
ざいりゅう

カード) คือบตัรท่ีออกใหแ้ก่ผูพ้  ำนกัระยะกลำงและระยะยำว 
เพื่อใชใ้นกำรขออนุมติัท่ีเก่ียวกบักำรพ ำนกั อำทิ เช่น กำรอนุมติัให้เขำ้ประเทศ 
อนุมติัให้เปล่ียนแปลงสถำนะกำรพ ำนกั อนุมติัใหต่้ออำยุกำรพ ำนกั เป็นตน้ 
บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัเป็นเหมือนกบับตัรประจ ำ ตวั 
ใชส้ ำหรับยนืยนัตนในกรณีต่ำงๆ ท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐำนเก่ียวกบัสถำนะกำรพ ำนกั  
กฎหมำยก ำหนดวำ่ใหช้ำวต่ำงชำติมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนแก่กองตรวจคนเขำ้เมืองทรำบ 
โดยตอ้งแจง้ภำยใน 14 วนั หำกเกินก ำหนดดงักล่ำวจะตอ้งไดรั้บโทษปรับ เป็นเงิน 200,000 เยน 
 

หน้าทีจ่ะต้องพกบัตรประจ าตัวผู้พ านักตลอดเวลา 
ชำวต่ำงชำติมีหนำ้ท่ีจะตอ้งพกบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัตลอดเวลำ 

แมว้ำ่จะมีหนงัสือเดินทำงก็ตอ้งพกบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัดว้ย และ ชำวต่ำงชำติมีหนำ้ท่ีแสดง ”บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั” 
เม่ือต ำรวจหรือเจำ้หนำ้ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองร้องขอ 
หำกไม่พกบตัรประจ ำตวัหรือขดัขืนต่อเจำ้หนำ้ท่ีจะถือวำ่มีควำมผดิ ตอ้งไดรั้บโทษ 
 

กรณีทีท่ าหายหรือบัตรประจ าตัวผู้พ านักถูกขโมย 
①แจง้ส ำนกังำนโรงเรียนท่ีตนสังกดั 
②แจง้สถำนีต ำรวจและไดก้ำรรับเร่ือง 
③ติดต่อท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อท ำบตัรใหม่ ภำยใน 14 วนั 

เม่ือเปล่ียนบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัใหม่หรือเปล่ียนขอ้มูลบนบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั 
โปรดน ำบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัมำยืน่ท่ีส ำนกังำนโรงเรียนดว้ย 
 

กรณีทีม่ีการย้ายสถานทีเ่รียน 
เม่ือจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนABK หรือ ลำออกจำกโรงเรียนABK ก็จะตอ้งแจง้ใหก้องตรวจคนเขำ้เมืองทรำบ 

ทำงโรงเรียนมีแบบฟอร์มจำกกองตรวจคนเขำ้เมือง ผูท่ี้ตอ้งกำรใหติ้ดต่อส ำนกังำนโรงเรียน 
 

ระบบการขึน้ทะเบียนผู้อยู่อาศัย 
ระบบน้ีคือกำรจดทะเบียนท่ีจ ำเป็นจะตอ้งท ำส ำหรับชำวต่ำงชำติท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นระยะกลำงและระยะ

ยำว กฎหมำยกำรจดทะเบียนรำษฎร ซ่ึงจะมีกำรบนัทึกลงในทะเบียนรำษฎรเช่นเดียวกบัคนญ่ีปุ่น 
และจะมีกำรจดัท ำทะเบียนบำ้นใหแ้ก่ผูอ้ำศยัชำวต่ำงชำติดว้ย  
เม่ือมีท่ีอยูแ่น่นอนแลว้ให้น ำบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัไปท่ีท ำกำรเขตเทศบำลท่ีตนอำศยัอยูเ่พื่อแจง้ท่ีอยูอ่ำศยัภำยใน 14 วนั 
ในทะเบียนรำษฎรจะมีช่ือ วนัเกิด เพศ ท่ีอยู ่ระบุไว ้เป็นตน้ 
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กรณย้ีายทีอ่ยู่อาศัย 
① วนัท่ียำ้ยออก ใหน้ ำ  บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัไปแจง้เร่ืองยำ้ยท่ีอยู ่ณ ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลท่ีอำศยัอยูเ่ดิม 
 และจะไดรั้บเอกสำรรับรองกำรรับเร่ือง 
②  น ำ บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัไปแจง้ยำ้ยเขำ้ ณ ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลแห่งใหม่ ภำยใน 14  
วนัจำกวนัท่ียำ้ยเขำ้ เวลำไปท่ีท ำกำรเขตเทศบำลทุกคร้ัง ตอ้งเอำบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัไปดว้ย 
กรณีท่ียำ้ยออกนอกประเทศ (กลบัประเทศไทย) ก็ตอ้งแจง้เร่ืองยำ้ยท่ีอยู ่ณ ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลท่ีอำศยัอยูเ่ดิมดว้ย 
หำกท่ีอยูท่ี่ระบุอยูใ่นบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั กบัท่ีอยูปั่จจุบนัไม่ตรงกนั จะมีควำมผดิในทำงกฎหมำยได ้
   กำรใหผู้อ่ื้นยมืหรือหรือขอยมืบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัหรือประกนัสุขภำพนั้น ถือเป็นกำรกระท ำผดิทำงกฎหมำย 
ทั้งผูย้มืหรือผูใ้หย้มืจะตอ้งไดรั้บโทษ แมว้ำ่จะถูกเพื่อนหรือคนรู้จกัขอร้องก็ไม่ควรใหย้ืมหรือขอยมือยำ่งเด็ดขำด  
 
กรณย้ีายสังกดั (ทีเ่รียนหรือกลบัประเทศ)  
หำกจบกำรศึกษำหรือลำออกจำกโรงเรียนกลำงคนั ตอ้งยืน่เอกสำรกำรยำ้ยสังกดัใหก้บัทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง 
(ไม่ใช่ท่ีวำ่กำรเขต) เสมอ โดยเอกสำรดงักล่ำวสำมำรถขอรับไดท่ี้ส ำนกังำนของโรงเรียน 
 

2. ระบบมายนัมเบอร์ 
ประชำชนทุกคน รวมถึงนกัเรียนต่ำงชำติท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้น จะมีหมำยเลขประจ ำตวั(มำยนมัเบอร์) 1คนต่อ1หมำยเลข 

เอกสารแจ้งเลขมายนัมเบอร์ 
เอกสำรแจง้เลขมำยนมัเบอร์ คือ เอกสำรท่ีแจง้หมำยเลขมำยนมัเบอร์ของผูอ้ยูอ่ำศยั ซ่ึงจะไดห้ลงัจำกไปลงทะเบียนท่ีท่ีท ำกำรเขต 

ทำงเขตจะส่งเอกสำรมำเป็นจดหมำยลงทะเบียนมำให ้
มำยนมัเบอร์ เป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกในกำรใชชี้วติท่ีญ่ีปุ่นพอๆกบัพำสปอร์ตและบตัรประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว(ไซริวกำร์ด) 
ดงันั้นหลงัจำกไดเ้อกสำรแลว้ ตอ้งเก็บรักษำใหดี้ อยำ่ท้ิงหรือท ำหำยเป็นอนัขำด 

▼＜เอกสารแจ้งเลขมายนัมเบอร์＞ 
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มายนัมเบอร์ส าคัญอย่างไร 
มำยนมัเบอร์ เอำไวใ้ชร้ำยงำนต่อส ำนกังำนเขตและบริษทัต่ำงๆ เพือ่ท ำเร่ืองตำมกฎหมำย และในกรณีท่ีเป็นนกัเรียน 

จะตอ้งใชร้ำยงำนต่อสถำนท่ีท ำงำนพิเศษ  
มำยนมัเบอร์ถือวำ่เป็นขอ้มูลส่วนตวัท่ีส ำคญัมำก เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลส่วนตวัร่ัวไหลและถูกน ำไปใชอ้ยำ่งผิดกฎหมำย 
อยำ่บอกเลขมำยนมัเบอร์กบัใคร ไม่วำ่จะเป็นเพ่ือนหรือคนรู้จกั  

「บัตรมายนัมเบอร์」 

บตัรมายนมัเบอร์เป็นบตัรที่มีรูปติด สามารถใช้เป็นบตัรยืนยนัตวัตน 
สามารถใช้บริการตา่งๆในเทศบาลเมืองได้ สามารถสมคัรท าบตัรมายนมัเบอร์ได้จาก 
「ใบสมคัรบตัรมายนมัเบอร์」ทีไ่ด้จาก「เอกสำรแจง้เลขมำยนมัเบอร์」
แตอ่ยา่งไรก็ตามไมไ่ด้มกีารบงัคบัวา่ต้องสมคัรบตัรมายนมัเบอร์ 
ถ้าไมจ่ าเป็นไมต้่องสมคัรก็ได้ ใช้แค่เอกสำรแจ้งเลขมำยนมัเบอร์ท่ีไดม้ำตอนแรกก็ได ้ 

 

เอกสารรับรองมายนัมเบอร์ 

ในกำรท ำงำนหรือท ำงำนพำร์ทไทม ์ อำจจะตอ้งใชเ้อกสำรรับรองมำยนมัเบอร์ ถำ้จ ำเป็นตอ้งใชใ้หไ้ปขอ
「ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขมำยนมัเบอร์」ทีส่ ำนกังำนเขต 1ใบรำคำ300เยน 

 
3. ประกนัสุขภาพ (国民

こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

) NATIONAL HEALTH INSURANCE 
หลงัจำกแจง้ท่ีอยูอ่ำศยัท่ีท ำกำรเขตเทศบำลท่ีตนอำศยัอยูแ่ลว้ ทุกคนตอ้งสมคัรประกนัสุขภำพ ณ 

ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลเดียวกนั ฝ่ำยประกนัสุขภำพเดียวกนั 
ค่ำใชจ่้ำยของระบบประกนัสุขภำพจะค ำนวนตำมรำยไดข้องผูส้มคัร 

รัฐบำลประเทศญ่ีปุ่นจดัใหป้ระชำชนทุกคนอยูภ่ำยใตร้ะบบประกนัสุขภำพหำกผูท่ี้ไม่ไดจ้ดทะเบียนประกนั   
สุขภำพ ในกรณีท่ีเจบ็ป่วยจะไม่ไดรั้บส่วนลดค่ำรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำล และเสียค่ำใชจ่้ำยสูงมำก 
ขอใหน้กัเรียนทุกคนจดทะเบียนประกนัสุขภำพท่ีท่ีท ำกำรเขตเทศบำลพร้อมกบับตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั 

หมำยเหตุ ในกรณีท่ีครอบครัวอำศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นและมีกำรท ำประกนัสุขภำพไวแ้ลว้ 
กรุณำติดต่อทำงส ำนกังำนโรงเรียนโดยตรง 
 
วธีิการย่ืนขอสมัครประกนัสุขภาพ 
สถำนท่ีติตต่อ  :  ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลฝ่ำยประกนัสุขภำพ 
ส่ิงท่ีตอ้งน ำไป :  ① พำสปอร์ต  

② บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั 
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ส่วนลดค่าประกนัสุขภาพ 
นกัเรียนคนต่ำงชำติท่ีไม่มีรำยไดใ้นช่วงปีท่ีแลว้จะไดรั้บสิทธิส่วนลดค่ำประกนัสุขภำพ 

ขอใหแ้จง้เจำ้หนำ้ท่ีขณะติดต่อท่ีท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
หรือส ำนกังำนเขตดว้ยวำ่เป็นนกัเรียนชำวต่ำงชำติ และไม่มีรำยไดใ้นช่วงปีท่ีแลว้  ในปีถดัไปกรณี มีค่ำประกนัสุขภำพ 
จะก ำหนดตำมรำยไดใ้นช่วงปีท่ีผำ่นมำ ถำ้หำกไม่มีรำยไดใ้นช่วงปีท่ีแลว้ ตอ้งแจง้ทุกปี 
 
ค่าประกนัสุขภาพ 

ใบแจง้ค่ำประกนัสุขภำพจะส่งมำ ปีละ 1 คร้ัง (เดือน 
กรกฎำคม) ช ำระค่ำประกนัสุขภำพภำยในวนัท่ีก ำหนด 
ท่ีธนำคำร,ไปรษณีย,์ ร้ำนสะดวกซ้ือ หรือท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 
จ ำนวนเงินค่ำประกนัข้ึนอยูก่บัแต่ละเขต แต่โดยทัว่ไป 
เม่ือลดค่ำประกนัสุขภำพแลว้จะเหลือประมำณ 12,000 เยนต่อปี 
ถำ้ไม่จ่ำยค่ำประกนั อำจจะไม่ไดรั้บบตัร ประกนัสุขภำพใบใหม่ 
หรือระยะเวลำประกนัสุขภำพอำจจะสั้นลง 
เวลำต่ออำยหุรือเปลียนวซ่ีำทำงต.ม.จะขอดูบตัรประกนัสุขภำพดว้ย 
 
กรณย้ีายทีอ่ยู่อาศัย 
①เวลำแจง้เร่ืองยำ้ยท่ีอยู ่ณ ท่ีท  ำกำรเขตเทศบำลท่ีอำศยัอยูเ่ดิม จะตอ้งคืนบตัรประกนัสุขภำพดว้ย 
②เวลำแจง้ยำ้ยเขำ้ ณ ท่ีท ำกำรเขตเทศบำลแห่งใหม่ จะไดรั้บบตัรประกนัสุขภำพใบใหม่ดว้ย 
 
วธีิการใช้ประกนัสุขภาพ 
ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริกำรรักษำพยำบำลท่ีคลินิกหรือโรงพยำบำล ใหย้ืน่บตัรประกนัสุขภำพแก่เจำ้หนำ้ท่ีดว้ย  ซ่ึงนกัเรียน 
จะเสียค่ำใชจ่้ำยเพียง 30% ของค่ำรักษำพยำบำล 
โปรดน ำบตัรประกนัสุขภำพมำยืน่ท่ีส ำนกังำนโรงเรียน ABK ดว้ย เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลหรือเปล่ียนบตัรใหม่ 
 
การด าเนินการเวลากลบัประเทศ 

เม่ือถึงเวลำกลบัประเทศของตนเอง จ ำเป็นท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรยกเลิกประกนัสุขภำพ และ ช ำระค่ำประกนัสุข 
ภำพท่ีคำ้งไวใ้หเ้รียบร้อยก่อน (ในกรณีกลบัประเทศชัว่ครำวไม่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร) ขั้นตอนกำรด ำเนินเร่ือง 
แตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัเขต, เมืองท่ีตนอำศยัอยูโ่ปรดติดต่อสอบถำมไปยงัแผนกประกนัสุขภำพของเขต, เมือง 
ท่ีตนอำศยัอยู ่
 

 
 
 

財団法人アジア学生文化

協会 

JAPANESE  LANGUAGE  INSTITUTE ,  THE ASIA N 

STUDENTS CULTURAL AS SOCIATION  

〒 113‐ 8642 東京都文京区本駒込 2‐ 12‐ 13 

2‐ 12‐ 13HONKOMAGOME , BUNKYO-KU , 

TOKYO  113-8642  JAPAN 

PHONE:81-3-3946-2171    FAX:81-3-3946-7599  
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4. เงินบ านาญ (国民
こくみん

年金
ねんきん

) NATIONAL PENSION SYSTEM 
เงินบ ำนำญน้ีเป็นระบบประกนัสังคมเพื่อประชำชนไดรั้บกำรช่วยเหลือดำ้นเศรษฐกิจในกำรใชชี้วติ เม่ืออำย ุถึง 65 ปี 
คนต่ำงชำติท่ีพ  ำนกัอยูใ่นญ่ีปุ่นก็เช่นกนั ท่ีวำ่กำรอ ำเภอจะส่งเอกสำรแจง้เลขท่ีเงินบ ำนำญมำใหผู้ท่ี้จะมีอำย ุ20 ปี 
กรุณำรักษำเก็บเอกสำรนั้นไวใ้หดี้ แต่ส ำหรับนกัเรียน มีระบบกำรลดค่ำเงินบ ำนำญ หรือไม่ตอ้งช ำระเงินบ ำนำญ 
เวลำไดรั้บเอกสำรแจง้เลขท่ีเงินบ ำนำญ โปรดสอบถำมรำยละเอียดท่ีส ำนกังำนโรงเรียนดว้ย   

▼基礎
き そ

年金
ねんきん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

▼ 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 

5. การทิง้ขยะ（ごみの捨て方） 
คนท่ีมำจำกต่ำงประเทศมกัจะเกิดปัญหำกบัผูท่ี้อยูอ่ำศยัรอบขำ้งเก่ียวกบัเร่ืองวธีิกำรทิ้งขยะมำกท่ีสุด 
‘ถำ้ขยะแลว้ละก็จะทิ้งแบบไหนก็เหมือนกนัน่ี’ คนท่ีคิดแบบน้ีก็มีอยูเ่หมือนกนัใช่มั้ยล่ะ? 
ในเขตโตเกียวกำรน ำขยะออกมำทิ้งนั้น มีกำรก ำหนดวธีิกำรทิ้งและแยกขยะไว ้
จ  ำเป็นตอ้งน ำไปทิ้งในวนัท่ีก ำหนดและสถำนท่ีท่ีก ำหนดไว ้หำกไม่ทิ้งในท่ีท่ีก ำหนดรถขยะจะไม่เก็บไปทิ้งให ้
กำรทิ้งขยะเป็นส่ิงท่ีส ำคญัในกำรใชชี้วติในญ่ีปุ่น ทำง ABK จึงอยำกใหน้กัเรียนสำมำรถแยกขยะทิ้งได ้
เพื่อนกัเรียนจะสำมำรถใชชี้วิตในญ่ีปุ่นไดอ้ยำ่งไม่ล ำบำก 
 
5-1. การแยกขยะภายในโรงเรียน 
ภำยในABK กำรแยกขยะแต่ละประเภทดงัภำพขำ้งล่ำง 
ขอใหแ้ยกขยะและทิ้งขยะใหถู้กวธีิดว้ยและหำ้มทิ้งขยะไวต้ำมหอ้งน ้ำหรือในห้องเรียนโดยเด็ดขำด 
①.ขยะเผำได→้ขยะท่ีเป็นกระดำษ( เช่นเศษกระดำษ,ทิชชู่,เศษอำหำร,ตะเกียบไม,้ไมจ้ิ้มฟัน,กล่องเบน็โตะ,จำนกระดำ
ษ,แกว้น ้ำกระดำษ,ผงชำ,ถุงชำ,รูปถ่ำย ) 
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②.ขยะพลำสติก เช่น 
กล่องขำ้วกล่อง,ถุงพลำสติก,กล่องโฟม,ถุงขนม,เคร่ืองเขียนท่ีท ำจำกพลำสติก,หลอดดูดน ้ำ,กล่องโฟม,ส่ิงของท่ีท ำจำก
พลำสติก (ขอ้ควรระวงั:เศษอำหำรท่ีเหลือจำกเบ็นโตะท่ีซ้ือจำกร้ำนสะดวกซ้ือเป็นขยะเผำได ้ 
แต่กล่องเบน็โตะนั้นใหทิ้้งในขยะพลำสติก) 

 

③.ขยะเผำไม่ได ้ยำง,ของท่ีท ำจำกโลหะ,แกว้,ถว้ยเคร่ืองป้ันดินเผำ,ฟรอยห่ออำหำร,ซีดีและดีวดีี 

 
④.ขวดน ้ำ ส่ิงท่ีเหลือภำยในชวดใหเ้ทออกและลำ้งในหอ้งน ้ำหรืออ่ำงลำ้นจำน ท ำใหแ้หง้ 
แกะสลำกออกและทิ้งในขยะพลำสติก 
⑤.กระป๋อง ส่ิงท่ีเหลือภำยในกระป๋องใหเ้ทออกและลำ้งในหอ้งน ้ำหรืออ่ำงลำ้นจำน ท ำใหแ้หง้ 
⑥.ขวดแกว้ ส่ิงท่ีเหลือภำยในแกว้ใหเ้ทออกและลำ้งในห้องน ้ำหรืออ่ำงลำ้นจำน 
ท ำใหแ้หง้ฝำท่ีท ำจำกโลหะใหน้ ำไปทิ้งท่ีขยะเผำไม่ได ้
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5-2. กำรแยกขยะ 

มีวธีิกำรแยกขยะแต่ละเขตไม่เหมือนกนั ในเขตบุงโคคุมีวิธีแยกขยะ ดงัน้ี 

①.ขยะท่ีเผำได ้(可燃
か ね ん

ごみ) ขยะท่ีสำมำรถเผำได ้ (เช่น เศษอำหำร กระดำษ เส้ือ พลำสติก ยำง) 
เม่ือน ำไปทิ้ง ใหใ้ส่ในถุงพลำสติกใส หรือสีขุ่นท่ีสำมำรถมองเห็นภำยในได ้

 
 

②.ขยะท่ีเผำไม่ได ้(不燃
ふ ね ん

ごみ) ขยะท่ีไม่สำมำรถเผำได ้  (เช่น, กระจก, โลหะ, เซรำมิก)  
  ของท่ีไม่เป็นอนัตรำยกบัผูอ่ื้น ใหใ้ส่ในถุงพลำสติกใสๆ เม่ือน ำไปทิ้ง 

            

 

 

 

 

③.ขยะขนำดใหญ่ (粗大
そ だ い

ごみ)  เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, เฟอร์นิเจอร์, รถจกัรยำน ฯลฯ  
แจง้ใหส้ ำนกังำนเขตมำเก็บ  ผูทิ้้งตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรทิ้ง 

        

 

④.ขยะท่ีสำมำรถน ำใชใ้หม่ได ้(รีไซเคิล)  (資源
しげん

ごみ)  เช่น  หนงัสือพิมพ,์ ขวดแกว้, ขวดน ้ำพลำสติก,  
กระป๋อง, หนงัสือพิมพเ์ก่ำผกูดว้ยเชือก  ส่วนขวดและกระป๋องทิ้งในท่ีบรรจุอยำ่งถูกตอ้ง 
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⚫ วธีิกำรทิ้งขยะ 
ตอ้งวำงขยะตำมวนัเวลำท่ีก ำหนดและสถำนท่ีๆก ำหนด ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรก ำหนดของแต่ละเขตเทศบำล 

ถำ้ไม่ทรำบวำ่ทิ้งอยำ่งไร ควรสอบถำมคนขำ้งบำ้นหรือส ำนกังำนเขตเทศบำล 
☆ขอ้ควรระวงั 
รัฐบำลญ่ีปุ่นก ำหนดเก่ียวกบั “กฏกำร Recycle เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ” ไวว้ำ่  เม่ือทิ้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำตอ้งติตต่อร้ำนท่ีซ้ือมำใหเ้ก็บ 
ถำ้หำกไม่ทรำบร้ำนท่ีซ้ือมำ ใหติ้ตต่อส ำนกังำนเขต โดยตอ้งช ำระค่ำเก็บเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ค่ำเก็บโทรทศัน์เก่ำ ประมำณ 
2,800 เยน และค่ำขนส่ง 
* กรุณำระมดัระวงัในกำรรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเก่ำจำกผูอ่ื้น และอยำ่น ำเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเก่ำท่ีทิ้งไวก้ลบัไป 
อน่ึง ครอบคลุมไปถึงของท่ีถูกทิ้งหรือเก็บไดแ้ลว้บงัคบัขำยหรือขำยต่อมีกฎหมำยบงัคบัลงโทษเช่นกนั 
 
6. การใช้รถจักรยาน  (ห้ามน ารถจักรยานที่ทิง้ไว้มาใช้อย่างเด็ดขาด) 

ผูท่ี้มีควำมประสงคจ์ะเช่ำท่ีจอดรถจกัรยำนของทำงโรงเรียน กรุณำมำติดต่อกบัแผนกABK Japanese course 
และเน่ืองจำกมีเน้ือท่ีจ  ำกดั ในกรณีมีผูส้มคัรมำกจะใชก้ำรจบัฉลำกเพื่อคดัเลือกผูมี้สิทธ์ิ ผูท่ี้จบัฉลำกแลว้ไม่ได ้
กรุณำน ำจกัยำนไปจอดตำมสถำนท่ีท่ีทำงเขตก ำหนดไว ้(มีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม) 

เน่ืองจำกรถจกัรยำนของญ่ีปุ่นทุกคนัลงทะเบียนไวแ้ลว้ถึงแมว้ำ่จะเป็นรถจกัรยำนท่ีถูกน ำมำทิ้งไวก้็ตำมหำ้มน ำมำ 
ใชอ้ยำ่งเด็ดขำด 
 
◆ กรณีท่ีซ้ือรถจกัรยำน    ⇒ ตอ้งจดทะเบียนท่ีร้ำนท่ีซ้ือมำ 
◆    กรณีท่ีไดรั้บรถจกัรยำนจำกเพื่อน  ⇒ ควรจะตรวจดูก่อนวำ่จดทะเบียนเรียบร้อยหรือไม่ 

ถำ้ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน ไม่ควรรับมำโดยเด็ดขำด 
และตอ้งไดรั้บใบรับรองกำรจดทะเบียน และใบมอบหมำย 

 
ตวัอยำ่งใบมอบหมำย 

 
 
 
 

 
 
 

譲渡書 

20  年  月  日 

私は     さんに自転車を譲渡します。 

登録番号             

 

譲渡者氏名：            サイン 

   住所：                

被譲渡者氏名：           サイン 

住所：               
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อุบัติเหตุจากรถจักรยานทีก่ าลงัเพิม่ขึน้ 
ท่ี ABK เองก็มีอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุจำกรถจกัรยำนเพิ่มมำกข้ึน  เม่ือเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ถึงแมว้ำ่นกัเรียน 

จะเป็นผูก่้อเหตุ หรือผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำย ก็จะเกิดผลกระทบต่อกำรเรียนและกำรใชชี้วติในญ่ีปุ่น  
กรุณำระวงัอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรข่ีจกัรยำนในเมืองใหญ่ ซ่ึงจะเป็นกำรละเมิดกฎจรำจร เช่น 
ในญ่ีปุ่นไม่อนุญำต ใหมี้กำรนัง่ซอ้นจกัรยำนกำงร่มหรือใชโ้ทรศพัทมื์อถือในขณะข่ีจกัรยำน 
และตอ้งเปิดไฟขณะข่ีจกัรยำนในตอนกลำง คืน เป็นตน้   
กฎในกำรข่ีจกัรยำนอยำ่งปลอดภยั 5 ขอ้ 

 
กำรใชโ้ทรศพัทห์รือกำงร่มขณะข่ีจกัรยำนเป็นอนัตรำยทั้งต่อผูข้บัข่ี และผูส้ัญจร 
เรำมำช่วยกนัไม่โทร/ไม่กำงร่มขณะข่ีจกัรยำนกนัเถอะ 
 

 
 
「โทษปรับ」ไม่เกิน50,000เยน 

ข่ีจกัรยำนท่ีทำงเดินรถ สำมำรถข่ีบนทำงเทำ้ได ้ในบำงกรณี 

ข่ีจกัรยำนท่ีทำงเดินรถดำ้นซำ้ยเสมอ 
เม่ือข่ีจกัรยำนท่ีทำงเทำ้ ใหสิ้ทธ์ิคนเดินเทำ้ไปก่อนเสมอ และชะลอควำมเร็ว 
รักษำกฎกำรข่ีจกัรยำนเพื่อควำมปลอดภยั 

หำ้มข่ีจกัรยำนหลงัด่ืมสุรำ, ซอ้นสอง, ข่ีจกัรยำนขนำบขำ้ง  
ตอ้งเปิดไฟขณะข่ีจกัรยำนในตอนกลำงคืน 
ปฏิบติัตำมสัญญำณไฟจรำจรอยำ่งเคร่งครัด เม่ือถึงส่ีแยกใหร้อซกัครู่ เพ่ือตรวจสอบควำมปลอดภยั 

เด็กจะตอ้งสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง 

กำรเปล่ียนกฎหมำยของกำรข่ีจกัรยำน 

 จำกกำรแกไ้ขกฎกำรใชร้ถ ใชถ้นน (มีผลบงัคบัใช ้ 1 มิถุนำยน 2008) 
ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงกฎกำรใชจ้กัรยำน ดงัน้ี 
 สำมำรถใชร้ถจกัรยำนบนทำงเทำ้ไดใ้นกรณีท่ี.... 

มีป้ำยอนุญำตใชจ้กัรยำนบนทำงเทำ้ 
ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีจกัรยำนอำยตุ  ่ำกวำ่ 13 ปี, ผูสู้งอำย ุ(มำกกวำ่ 70 ปี), ผูพิ้กำร 
ในกรณีท่ีทำงเดินรถไม่สำมำรถใชง้ำนได ้เช่น กำรสร้ำงถนน รถติด เป็นตน้ 

กรณีท่ีเด็กอำยตุ  ่ำ กวำ่ 13 ปี ข่ีจกัรยำน ผูป้กครองจะตอ้งใหเ้ด็กสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง 
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7. การท างานพเิศษ (Part-time job) 
คนท่ีมีวซ่ีำประเภท  “Student”และ “Dependent” โดยปกติไม่อนุญำตใหท้ ำงำน  

ผูท่ี้ตอ้งกำรท ำงำน ตอ้งยืน่ขออนุญำตท ำงำนท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น 
นกัเรียนท่ีไม่ไดข้ออนุญำตท ำงำนท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของสนำมบินตอนท่ีเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น 
แต่อยำกไดใ้บอนุญำตท ำงำน สำมำรถยืน่ขอท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองเองได ้
และก่อนท ำงำนตอ้งยืน่ใบขออนุญำตท ำงำนพิเศษท่ีส ำนกังำนโรงเรียนท่ีตนสังกดั (ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกอำจำรย)์ 
 

วธีิการย่ืนขออนุญาต “資格外
し か くが い

活動
かつどう

許可
き ょ か” 

-  สถำนท่ีติตต่อ :กองตรวจคนเขำ้เมือง (出 入 国
しゅつにゅうこく

管理局
かんりきょく)  

-  เอกสำรท่ีจ ำเป็น : 1. ใบค ำร้องอนุญำตใหท้ ำงำน (資格外
し か くが い

活動
かつどう

許可
きょか

申請書
しんせいしょ

) 
2. พำสปอร์ต  3. บตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั  4. บตัรประจ ำตวันกัเรียน 

 

หลงัจำกไดรั้บอนุญำตท ำงำนแลว้ กรุณำน ำสต๊ิกเกอร์ของพำสปอร์ตท่ีไดรั้บจำก กองตรวจคนเขำ้เมือง 
และบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัท่ีระบุวำ่ไดรั้บอนุญำตท ำงำนแลว้ มำยงัท่ีส ำนกังำนโรงเรียน เพื่อท ำกำรถ่ำยเอกสำรเก็บไว ้
 

รายงานการท างานพเิศษ 
หำกเร่ิมท ำงำนพิเศษ ใหส่้งเอกสำร “รำยงำนกำรท ำงำนพิเศษ”  
（アルバイト報告書

ほうこくしょ

） ท่ีส ำนกังำนของโรงเรียนดว้ย 
และเน่ืองจำกอำจจะเป็นปัญหำเวลำจดักำรกบัตำรำงกำรท ำงำนพิเศษ 
จึงไม่แนะน ำใหท้  ำหลำยงำนพร้อมกนั กรณีท ำงำนพิเศษหลำยงำน จะตอ้งส่งเอกสำร 
“รำยงำนกำรท ำงำนพิเศษ” ของสถำนท่ีท ำงำนพิเศษทั้งหมด 
แลว้น ำมำยืน่ท่ีส ำนกังำนของโรงเรียนดว้ย หำกมีกำรเปล่ียนงำนพิเศษ จะตอ้งมำเขียนเอกสำร 
“รำยงำนกำรท ำงำนพิเศษ” ท่ีส ำนกังำนของโรงเรียนใหม่อีกคร้ัง 

https://forms.gle/JHkcG1dbxpFJbUpJ6 （← GoogleForm →） 
 

กรณีท ำงำนพิเศษ 2 ท่ีพร้อมกนั ระวงัอยำ่ใหช้ัว่โมงกำรท ำงำนรวม 2 ท่ีเกิน 28 ชัว่โมงต่อสัปดำห์! 
 

เกณฑ์เวลาในการท างาน 
ผูท่ี้มีวซ่ีำประเภท “College Student” หรือ “Student” อนุญำตใหท้ ำงำนไม่เกิน 28 ชัว่โมง ต่อสัปดำห์ 

และส ำหรับในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนและฤดูหนำวอนุญำตใหท้ ำงำนไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั  
ผูท่ี้ถือวซ่ีำครอบครัว（家族滞在

かぞく たいざい

ビザ
び ざ

）และไดรั้บอนุญำตใหท้ ำงำนพิเศษนั้น สำมำรถท ำงำนพิเศษไดไ้ม่เกิน 28 
ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 

★หำ้มนกัเรียนABKท ำงำนกะดึก（22：00～5：00） เพรำะจะมีผลกระทบกบักำรเรียน 
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ตัวอย่าง สถานที่และงานพเิศษทีไ่ม่อนุญาตให้ท างาน 
★งำนในสถำนบนัเทิงเริงรมย ์เช่น ผบั ร้ำนอำหำร ไนทค์ลบั อำบอบนวด ฯลฯ หรือ งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพนนั  

เช่น ปำจิงโกะ ตูเ้กม ฯลฯ ไม่อนุญำตใหท้ ำโดยเด็ดขำด    

 ★นกัเรียนต่ำงชำติไม่สำมำรถท ำงำนส่งของหรือส่งอำหำร（Uber-Eats, Demaecanและอ่ืนๆ)ได ้
เพรำะวำ่ผดิกฎหมำย 

 
 
ประเภทของการท างานพเิศษ 

งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนบนัเทิงเริงรมย ์แมจ้ะเป็นงำนในร้ำนเช่น ลำ้งจำนหรือท ำควำมสะอำด ฯลฯ ก็ไม่อนุญำต 
ใหท้ ำ แมว้ำ่จ  ำนวน ชัว่โมงกำรท ำงำนจะอยูใ่นช่วงท่ีก ำหนดก็ตำม ในกรณีท ำงำนเกินเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด แมจ้ะ 
มีใบอนุญำตกำรท ำงำนก็ตำม  เม่ือกองตรวจคนเขำ้เมืองตรวจพบจะถูกกกัตวัและยดึใบอนุญำต และส่งตวักลบัประเทศ 
ไม่มีงำนประเภทท่ีวำ่ “ได ้3 หม่ืนเยนใน 1 วนั” หรือ “หำเงินไดร้วดเร็วในระยะเวลำสั้น ๆ” งำนพิเศษท่ีโตเกียวนั้น 
มีค่ำแรงต่อชัว่โมงอยูท่ี่ 1100-1200 เยนโดยประมำณ หำกจะเร่ิมงำนพิเศษ ใหข้อเอกสำร “สัญญำกำรจำ้งงำน”（雇用

こ よ う

契約書
けいやくしょ

）จำกท่ีท ำงำนดว้ย 
 
กรณีท างานเกินระยะเวลาทีก่ าหนดหรือท างานต้องห้าม 
แมจ้ะไดรั้บอนุญำตใหส้ำมำรถท ำงำนพิเศษแลว้ก็ตำม จะถือเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำย 
กรณีเลวร้ำยสุดอำจจะถูกจ ำคุกหรือถูกขบัออกจำกประเทศญ่ีปุ่น กรณีจำ้งคนต่ำงชำติ 
ทำงผูจ้ำ้งจะตอ้งส่งเอกสำรกำรจำ้งงำนใหก้บัทำงท่ีวำ่กำรเขตเขต 
ดงันั้นทำงท่ีวำ่กำรเขตจะรู้ขอ้มูลกำรท ำงำนทุกอยำ่งของทุกคน 
ส่วนกองตรวจคนเขำ้เมืองก็จะคอยเช็กขอ้มูลกำรท ำงำนของทุกคนดว้ย ดงันั้นขอใหป้ฏิบติัตำมกฎน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

หำกท ำงำนพิเศษเกินระยะเวลำท่ีก ำหนด จะส่งผลใหแ้ผนกำรมำเรียนท่ีญ่ีปุ่นพงัลงได ้

ต่อวซ่ีำไม่ผำ่น > กลบัประเทศ  เปล่ียนวซ่ีำไม่ได ้> กลบัประเทศ 
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8. การเปิดบัญชีธนาคาร 
กำรเปิดบญัชีธนำคำรจ ำเป็นตอ้งใชอิ้นคงั(ตรำประทบั) และบตัรประจ ำตวัผูมี้ถ่ินพ ำนกัในญ่ีปุ่น(ไซริวกำร์ด) 

ท่ีไดล้งทะเบียนท่ีอยูเ่รียบร้อยแลว้ 
เน่ืองจำกกำรลงทะเบียนท่ีอยูใ่นบตัรไซริวกำร์ดจะตอ้งไปท ำเร่ืองท่ีส ำนกังำนเขต ดงันั้นใหรี้บไปท ำเร่ืองท่ีเขตก่อน 

ในกำรเปิดบญัชีธนำคำรยูโจ(ธนำคำรไปรษณีย)์ นกัเรียนจะตอ้งเป็นคนไปเปิดบญัชีดว้ยตวัเองท่ีท่ีท ำกำรไปรษณีย ์
 

★การโอนเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคาร Yucho 
  ในกรณีท่ีตอ้งกำรโอนเงินระหวำ่งประเทศผำ่นบญัชีของธนำคำร Yucho จะตอ้งแปลงค่ำเงินใหเ้ป็น US Dollar ก่อน 
วธีิกำรโอนเงินสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมไดผ้ำ่นทำงเวบ็ไซตข์องธนำคำร Yucho ท่ีล้ิงกด์ำ้นล่ำงน้ี 

＜เวบ็ไซตธ์นำคำร Yucho＞ 

ภำษำญ่ีปุ่น：http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html 

ภำษำองักฤษ：http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html 

★ตราประทบัช่ือ  
ในประเทศญ่ีปุ่นนอกจำกตอนเปิดบญัชีธนำคำร  รับของจำกไปรษณียแ์ลว้  เวลำจะเขำ้สอบมหำวทิยำลยั  

และส่ิงอ่ืนๆในชิวติประจ ำวนั  ก็ยงัจ  ำเป็นตอ้งใชต้รำประทบัช่ืออยูต่ลอด โปรดดูแลไวใ้หดี้ดว้ย  ตวัประทบัช่ือ 
มีแบบท ำดว้ยไม ้หิน และพลำสติก  โปรดระวงัดว้ยเพรำะหวัแสตมป์ตรำประทบัช่ือท่ีท ำดว้ยยำงใชไ้ม่ได ้
 

9. ใบแจ้งรับของในกรณีที่ไม่มีผู้รับ 
ในกรณีท่ีมีจดหมำยลงทะเบียน, EMS, พสัดุ ส่งมำท่ีหอ้งแต่ไม่มีผูรั้บ 

บุรุษไปรษณียจ์ะทิ้งใบแจง้รับของไวท่ี้ตูไ้ปรษณีย ์หำกมีใบท่ีมีหนำ้ตำดงัรูปตวัอยำ่งดำ้นล่ำงส่งมำท่ีหอ้ง ใหส้แกน QR 
โคด้และกรอกแบบฟอร์มแจง้วนั/เวลำท่ีสะดวกรับของผำ่นทำงอินเตอร์เน็ต หรือโทรศพัท ์หำกไม่ทรำบวธีิใช ้ใหน้ ำ 
ใบดงักล่ำวมำท่ีส ำนกังำนของโรงเรียน  

【ใบแจง้เวลำรับของ ของไปรษณีย】์            【ใบแจง้เวลำรับของ YAMATO UNYUU】 
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10. การกลบัประเทศไทยช่ัวคราว 
เม่ือต้องการออกนอกประเทศญีปุ่่นช่ัวคราว 

กรณีกลบับำ้นช่วงปิดเทอม ชำวต่ำงชำติท่ีถือหนงัสือเดินทำงและบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัท่ียงัไม่หมดอำย ุ
เม่ือจะเดินทำงออกนอกประเทศ และจะเดินทำงกลบัเขำ้มำท ำกิจกรรมท่ีประเทศญ่ีปุ่นต่อเน่ืองภำยในระยะเวลำไม่เกิน 
1 ปีนบัตั้งแต่ออกนอกประเทศ (ก่อนวนัหมดอำยกุำรพ ำนกั) 
โดยหลกักำรไม่จ  ำเป็นตอ้งขออนุมติัเพื่อกลบัเขำ้ประเทศใหม่ แต่อยำ่งไรก็ตำม ตอนท่ีจะเดินทำงออกไปนอกประเทศ 
จะตอ้งแสดงหลกัฐำนบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัแก่เจำ้พนกังำน  
 
 และก่อนกลบัประเทศตนเอง อีกทั้งตอ้งระวงัวำ่ตอ้งกลบัเขำ้มำประเทศญ่ีปุ่นอีกคร้ัง 
ภำยใน1ปีนบัตั้งแต่ออกนอกประเทศ หรือ ก่อนวนัหมดอำยวุซ่ีำปัจจุบนั 
ไม่สำมำรถขำดเรียนเพื่อขอเดินทำงกลบัประเทศ ยกเวน้มีเหตุผลจ ำเป็นเท่ำนั้น และกรณีจ ำเป็นจริงๆ 
ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกทำงโรงเรียนก่อนและตอ้งมีหนงัสือเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคุณพอ่คุณแม่มำแสดง 
(ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำตรวจสอบใน 2. กำรเขำ้เรียน ) 
 
11.    โทรศัพท์มือถือ 

กำรใชชี้วติควำมเป็นอยูท่ี่ญ่ีปุ่น คิดวำ่หลำยคนคงจะซ้ือโทรศพัทมื์อถือ แต่ก็มีในกรณีท่ี ทั้งๆ 
ท่ีไม่ค่อยไดใ้ชแ้ต่กลบัโดนเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกบริษทัโทรศพัทมื์อถือในรำคำท่ีแพงกวำ่ปกติก็มี  
ค่ำบริกำรท่ีแพงข้ึนอำจมีสำเหตุมำจำก กำรใชโ้ทรระหวำ่งประเทศ กำรเล่นอินเตอร์เน็ต โหลดเพลง เกม 
หรือโปรแกรมเสริมต่ำงๆ ซ่ึงจะท ำใหค้่ำบริกำรแพงกวำ่กำรใชโ้ทรศพัทต์ำมปกติ 
รวมทั้งโปรแกรมอพัโหลดอตัโนมติัดว้ย ซ่ึงผูใ้ชบ้ริกำรอำจจะไม่รู้บำงคร้ัง 
วำ่ส่ิงเหล่ำน้ีอำจจะท ำใหค้่ำบริกำรแพงข้ึนอยำ่งมำก แมบ้ำงคร้ังผูใ้หบ้ริกำรอำจระบุไวว้ำ่ 
ไม่เสียค่ำบริกำรขอ้มูลข่ำวสำร แต่อำจเสียค่ำบริกำรในส่วนอ่ืนเพิ่ม ดงันั้นเวลำใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
กรุณำตรวจสอบสัญญำหรือขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำรอยำ่งละเอียด 
อยำ่ใหค้นอ่ืนใชช่ื้อตวัเองไปซ้ือหรือเซ็นตส์ัญญำซ้ือโทรศพัทมื์อถือเพรำะอำจน ำเรำเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีผดิกฎหมำ
ย อยำ่ลืมยกเลิกสัญญำกำรใชโ้ทรศพัทมื์อถือก่อนเดินทำงกลกัประเทศ (ยกเวน้เวลำกลบัชัว่ครำว) 
 
12.      แอลกอฮอล์ และบุหร่ี 

ผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ (อำย ุ20 ปี) กำรด่ืมแอลกอฮอลแ์ละสูบบุหร่ีถือเป็นควำมผดิทำงกฎหมำยในประเทศญ่ีปุ่น 
กรุณำสูบบุหร่ีในสถำนท่ีท่ีก ำหนดใหเ้ท่ำนั้น และรักษำมำรยำทโดยไม่เดินสูบและทิ้งบุหร่ีไวต้ำมถนนดว้ย 
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13.    กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
กรณฉุีกเฉิน โปรดติดต่อทีส่ านักงานโรงเรียน ABK หรือประชาสัมพนัธ์ ABK ! 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วยกะทนัหนั โปรดติดต่อท่ีส ำนกังำนโรงเรียน ABK 
หรือประชำสัมพนัธ์ ABK ทนัที 
     
ส ำนกังำนสถำบนัสอนภำษำญ่ีปุ่น ABK : 03-3946-2171 (9:00~17:00) เวน้เสำร์อำทิตยแ์ละวนัหยดุรำชกำร 
ส ำนกังำน ABK COLLEGE   : 03-6912-0756 (9:00~17:00) เวน้เสำร์อำทิตยแ์ละวนัหยดุรำชกำร 
ประชำสัมพนัธ์ ABK   : ①03-3946-4121 (วนัธรรมดำ 9:00~19:00, วนัเสำร์ 9:00~17:00) 

 ②090-8729-9354 (วนัอำทิตยแ์ละวนัหยดุอ่ืน หรือกรณีฉุกเฉิน) 

รถพยำบำลและรถดบัเพลิง   :  【119】             สถำนีต ำรวจ:【110】 

    
      

14.   เกีย่วกบั ยา (สารเสพติด) ต้องห้าม 
กำรใชย้ำไปในทำงท่ีผดิกฎหมำย มีโทษอยำ่งร้ำยแรง โปรดท ำควำมเขำ้ใจ ในรำยละเอียดอีกคร้ัง 

ยำ หรือสำรตอ้งหำ้มท่ีก ำหนดไดแ้ก่ ส่ิงเสพติด, กญัชำ, ยำท่่ีเป็นอนัตรำย, สำรตอ้งหำ้มต่ำงๆ ซ่ึงในปัจจุบนั ส่ิงเหล่ำน้ี 
สำมำรถหำมำครอบครองไดอ้ยำ่งง่ำยดำย และก ำลงัแพร่ขยำยในกลุ่มคนท่ีมีอำยนุอ้ย อยำ่ไปหลงเช่ือค ำพูดชกัชวน 
ต่ำงๆ หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็น อยำกลองในส่ิงเหล่ำน้ี กำรครอบครองส่ิงเหล่ำน้ีก็ถือวำ่ผดิกฎหมำยเช่นกนั 
กรุณำอยำ่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งโดยเด็ดขำด 
 

15.   เสียงรบกวนในชีวติประจ าวนั 
ท่ีหอพกันกัเรียนหรือ Apartment เสียงกิจกรรมประจ ำวนัของตนเองอำจจะดงัไปถึงหอ้งขำ้งเคียงได ้

ดงันั้นขอใหน้กัเรียนอดทนกบัเสียงเล็กนอ้ยของเพื่อนบำ้น 
แต่ถำ้มีเสียงดงัรบกวนเพื่อนบำ้นมำกเกินไปก็จะเกิดปัญหำได ้หลงัจำก 3 ทุ่ม เป็นตน้ไป ขอควำมร่วมมือในกำรใชเ้สียง 
งดกำรรวมกลุ่มในหอ้งเพื่อพูดคุยกนั หร่ีเสียงโทรทศัน์ ดนตรี ไม่ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ น และอ่ืนๆ 
เน่ืองจำกจะเป็นกำรรบกวนเพื่อนบำ้น 

 

16.  อ่ืนๆ 

เน่ืองจำกโดยรอบของโรงเรียนเป็นบำ้นพกัอำศยั รวมทั้งมีสถำนท่ีสำธำรณะมำกมำย ดงันั้น จึงขอควำมร่วมมือ 
จำกนกัเรียนทุกคนใหค้ ำนึงถึงกำรรบกวนท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนเป็นส ำคญั  
การเดินทางบริเวณโดยรอบ                                                                                                                                                                    
 กำรเดินทำงมำเรียน และเดินทำงกลบันั้น ขอใหน้กัเรียนอยำ่เดินรวมกนัเป็นกลุ่ม 
เน่ืองจำกอำจจะเป็นกำรกีดขวำงทำงผูอ่ื้นได ้  
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เกีย่วกบักฎระเบียบของโรงเรียน 
1. บัตรนักเรียน 

บตัรนกัเรียนเป็นกำรรับรองกำรเป็นนกัเรียนของโรงเรียน ABK 
ควรน ำติดตวัไวต้ลอดเวลำเช่นเดียวกบับตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกั  
(นกัเรียนท่ีอำศยัอยูใ่นหอ Asia Bunka Kaikan ก็เช่นเดียวกนั)  
บตัรนกัเรียนจะใชเ้ม่ือเขำ้สอบ หรือเม่ือตอ้งกำรขอเอกสำรจำกโรงเรียน หรือกำรรับรองอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็น 
กรณีสูญหำยหรือตอ้งกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในบตัรนกัเรียน  กรุณำแจง้ท่ีส ำนกังำนโรงเรียน เพื่อออกใบใหม่ 
 
2. การเข้าเรียน 
อตัราการเข้าเรียน 

อตัรำกำรเขำ้เรียน คือ จ ำนวนวนัและชัว่โมงในกำรเรียน  
นกัเรียนท่ีอตัรำกำรเขำ้เรียนต ่ำนอกจำกจะท ำใหเ้รียนตำมคนอ่ืนไม่ทนัแลว้ 
ในตอนท่ียื่นขอต่อวซ่ีำนั้นจ ำเป็นตอ้งใชใ้บรับรองอตัรำกำรเขำ้เรียน หำกอตัรำกำรเขำ้เรียนต ่ำมำกเกินไป 
อำจจะไม่สำมำรถยืน่ขอต่อวีซ่ำได ้นอกจำกน้ีทำง ABK จะไม่สำมำรถออกเอกสำรรับรองกำรเขำ้เรียน 
เพื่อยืน่ส ำหรับกำรสอบเขำ้โรงเรียนอำชีวะ หรือมหำวทิยำลยัได ้รวมถึงกำรรับรองหลงัจบกำรศึกษำ 
ข้อควรระวงั! 
กฎระเบียบใหม่ของทำงส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง (ตม.) ตั้งแต่ปี 2016 เป็นตน้ไป 
กำรตรวจสอบอตัรำกำรเขำ้เรียนจะเขม้งวดข้ึน 
หรือก็คือทำงโรงเรียนจะตอ้งแจง้รำยช่ือนกัเรียนท่ีขำดเรียนหรือมำสำยบ่อย ๆ ใหท้ำงตม. รับทรำบไวทุ้กเดือน 
กรุณำระวงัดว้ย 
 
รางวลัพเิศษ 
ส ำหรับนกัเรียนท่ีไม่เคยขำดเรียน หรือ ขำดนอ้ยมำก เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำจะมีกำรมอบรำงวลัพิเศษ 
 
กรณีทีอ่ตัราการเข้าเรียนจ าเป็นต้องใช้ 
◆ กำรยืน่ใบสมคัรสอบมหำวทิยำลยั บณัฑิตวทิยำลยั หรือโรงเรียนเฉพำะทำง 
◆ กำรขอหนงัสือรับรองควำมประพฤติ ถำ้อตัรำกำรเขำ้เรียนต ่ำกวำ่ 95% ไม่มีสิทธ์ิยืน่ขอได ้
◆ กำรสมคัรขอเงินทุนกำรศึกษำ ถำ้อตัรำกำรเขำ้เรียนต ่ำกวำ่ 95% ไม่มีสิทธ์ิยืน่ขอได ้
◆ ต่ออำยวุซ่ีำและเปล่ียนประเภทวซ่ีำ 
◆ อ่ืนๆ 

สูตรค านวณอตัราการเข้าเรียน 
 (จ ำนวนชัว่โมงเรียนทั้งปี - จ  ำนวนชัว่โมงท่ีขำดเรียน) ÷ ชัว่โมงเรียนทั้งปี ×100 
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การเข้าเรียนสายและการกลบัก่อนเลกิ 

กำรเขำ้เรียนสำย และกำรกลบัก่อนเลิก 3 คร้ัังถือวำ่ขำดเรียน 1 คร้ัง กำรเขำ้เรียนสำย 20 นำทีข้ึนไป 
ถือวำ่ขำดเรียน 1 คร้ัง กรณีท่ีขำดเรียน กรุณำแจง้เหตุผลใหท้ำงส ำนกังำนโรงเรียนทรำบภำยในช่วงเชำ้ (9:00~9:30) 
ของวนัท่ีขำดเรียนดว้ยทุกคร้ัง หำกไม่สำมำรถติดต่อได ้ขอใหแ้จง้ทนัทีในวนัถดัไป 
บำงกรณีอำจจะไม่ถือเป็นกำรขำดเรียน กรณีท่ีขำดเรียนดว้ยเหตุผลขอ้ 1 ถำ้ยืน่ใบลำกิจ（公

こう

欠願
けつねが

い）ท่ีอำจำรยไ์ว ้
โรงเรียนจะไม่ถือเป็นกำรขำดเรียน  

 
1.  กรณีลำกิจท่ีไม่ถือเป็นกำรขำดเรียนและกำรมำสำย  
-  ยืน่ใบสมคัรเขำ้เรียนและสอบเขำ้เรียนท่ีโรงเรียนอำชิวะ มหำวทิยำลยั บณัฑิตวทิยำลยัและสัมภำษณ์งำน 
-  สัมภำษณ์กบัอำจำรยใ์นบณัฑิตวทิยำลยั 
-  ติดต่อกบักองตรวจคนเขำ้เมืองเพื่อต่ออำยวุซ่ีำและเปล่ียนประเภทวซ่ีำ 
-  ติดต่อเร่ืองบตัรประจ ำตวัผูพ้  ำนกัท่ีท่ีวำ่กำรเขต 
-  สัมภำษณ์เพื่อขอรับทุนกำรศึกษำ 
-  กำรลำเน่ืองจำกญำติเสียชีวิต จะตอ้งใหค้รอบครัวส่ง FAX มำยงัโรงเรียน 
-  กำรลำท่ีไดรั้บกำรเห็นชอบจำกอำจำรยใ์หญ่เป็นกรณีพิเศษ เช่น กำรเขำ้ร่วมพิธีจบกำรศึกษำในบำ้นเกิด  

    2.  กรณีท่ีไม่ถือวำ่ขำดเรียน 
-  ปัญหำกำรจรำจร  

(เช่น รถไฟมำสำยกวำ่ก ำหนด โดยจะตอ้งน ำเอกสำรท่ีออกจำกสถำนีรถไฟมำยืน่ใหท่ี้โรงเรียน ABK ดว้ย) 
         -  เป็นโรคติดต่อท่ีกฎหมำยก ำหนด(กรุณำอ่ำนขอ้ 9 โรคติดต่อ) 

-  อ่ืน ๆ 
3  กรณีท่ีถือเป็นกำรขำดเรียน 

  -  ลำป่วยและกำรคลอด 
  -  ติดต่อขออนุญำตท ำงำนพิเศษ 
  -  ขอใบสมคัรเขำ้เรียนหรือเยีย่มชมสถำนศึกษำท่ีโรงเรียนอำชีวะ มหำวทิยำลยั และบณัฑิตวทิยำล  ั
  -  อ่ืน ๆ  
 
3. การออกใบรับรองต่าง ๆ 
 ใบรับรองทุกชนิดออกโดยฝ่ำยธุรกำรของโรงเรียนท่ีตนสังกดั 
นกัเรียนท่ีควำมประสงคจ์ะออกใบรับรองตอ้งด ำเนินกำรกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มท่ีก ำหนด 
พร้อมทั้งขอรับตรำประทบัจำกอำจำรยป์ระจ ำชั้น และยืน่เร่ืองท่ีฝ่ำยธุรกำรของโรงเรียน 
ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำติดต่อฝ่ำยธุรกำรโดยตรง 
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4. เกณฑ์ในการจบการศึกษา 
กำรท่ีนกัเรียนจะสเร็จกำรจ ำตอ้งปัฏิบติัตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดต่อไปน้ี 
1. เขำ้ร่วมกำรสอบระหวำ่งภำคของทำงโรงเรียนทั้งหมด 
2. เขำ้ร่วมกำรสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 
3. มีอตัรำกำรเขำ้เรียนตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
5.   ระบบทุนการศึกษา 

ทุนกำรศึกษำในแต่ละปี ช่วงเวลำในกำรเปิดรับสมคัรจะแตกต่ำงกนัออกไป หำกมีขอ้มูลทุนกำรศึกษำเขำ้มำ 
จะมีกำรติดประกำศ หรือกำรประกำศแจง้ในชั้นเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดท้รำบ 
 

 

 

 

ส ำหรับนกัเรียนในคอร์ส Preparation Course 2 

นกัเรียนท่ีมีควำมประสงคจ์ะศึกำต่อในระดบัปริญญำตรี หรือโรงเรียนเฉพำะทำง 

มีควำมจ ำเป็นตอ้งส ำเร็จกำรศึกษำจำกทำงโรงเรียน โดยผูท่ี้มีคุณสมบติัในกำรส ำเร็จกำรศึกษำนั้นมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1. เขำ้ร่วมกำรสอบระหว่ำงภำคของทำงโรงเรียนทั้งหมด 

2. เขำ้ร่วมกำรสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. มีอตัรำกำรเขำ้เรียนตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

4. ส ำเร็จวิชำพ้ืนฐำนตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

5. ผลคะแนนกำรสอบผำ่นเกณฑท่ี์ทำงโรงเรียนก ำหนด 

กรณีท่ีนกัเรียนมีคุณสมบติัไม่ตรงตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ โรงเรียนจะไม่สำมำรถออก ใบรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือ 

ใบรับรองกำรจะส ำเร็จกำรศึกษำ(ส ำหรับกรณีท่ียงัเรียนอยู)่ได ้

ดงันั้นจึงขอควำมร่วมมือให้นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตำมเกณฑแ์ละขอ้แนะน ำต่ำงๆของทำงโรงเรียนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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6.   ระบบประกนันักเรียน 

  กำรประกนัน้ีต่ำงกบักำรประกนัสุขภำพ 
โดยเป็นกำรประกนัเพื่อชดเชยค่ำเสียหำยในกรณีท่ีนกัเรียนเกิดอุบติัเหตุท ำใหบุ้คคลอ่ืนบำดเจบ็หรือท ำใหท้รัพยสิ์น
ของบุคคลอ่ืนเสียหำย กรณีเกิดอุบติัเหตุข้ึนโปรดติดต่อมำยงัส ำนกังำนโรงเรียนทนัที 

 
ประกนัน้ีมีผลกบันกัเรียนทุกคนของโรงเรียน เม่ือเกิดกรณีไดรั้บบำดเจบ็หรือเกิดควำมเสียหำย (เรียกร้องค่ำเสีย 
หำย) เกิดข้ึนจะมีกำรชดใชโ้ดยเงินประกนัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ กรุณำติดต่อมำยงัส ำนกังำนของทำงโรงเรียนโดยด่วน 

 

ขอ้ควรระวงั 
①ประกนัสุขภำพและประกนัสงัคมเป็นประกนัท่ีแยกต่ำงหำก ถึงแมจ้ะมีระบบเงินชดเชยแก่นกัเรียนโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่นเม่ือ 
เกิดภยัพิบติัก็ตำม ก็ยงัจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีประกนัสุขภำพหรือประกนัสงัคม 
②เม่ือเกิดควำมเสียหำย หรือ อุบติัเหตุ หำ้มเจรจำตกลงยอมควำมกนัเองโดยเด็ดขำด กรุณำติดต่อต ำรวจและโรงเรียนโดยทนัที 
 

รำยละเอียดกำรชดใชค้่ำเสียหำย จ ำนวนเงินประกนัชดเชย 
เงินทดแทนเม่ือเขำ้รับกำรรักษำ (วงเงินสูงสุดในกำรจ่ำยแต่ละคร้ัง) 1,000,000 เยน 
เงินทดแทนเม่ือ เสียชีวติ หรือมีผลขำ้งเคียงจำกอุบติัเหตุ (สูงสุด) 1,000,000 เยน 
เงินประกนัในกำรชดเชยค่ำเสียหำย (ต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง) 50,000,000 เยน 
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7.   การมีคาบเรียนในตอนที่มี [ลมพายุ] จากไต้ฝุ่น และเกิดแผ่นดินไหว 
7-1.  การมีคาบเรียนในตอนทีม่ี [ลมพายุ] จากไต้ฝุ่น 

          กรณีท่ีมีค ำ เตือน「ลมพำย」ุจำกกรมอุตุนิยมวทิยำในโตเกียว 23 เขต (ไม่วำ่จะเป็น 23 เขตดำ้นตะวนัออก 
หรือดำ้นตะวนัตกก็ตำม)  เน่ืองจำกพำยไุตฝุ้่ นเขำ้ใกลโ้ตเกียว ทำงโรงเรียนจะปฎิบติักำรดงัต่อไปน้ี 
กรุณำเช็คตำมหนำ้เวบ็ของกรมอุตุนิยมวทิยำหรือค ำประกำศจำกโทรทศัน์ในเชำ้วนันั้นดว้ย 
 กรณีทียงัมีค ำเตือน「ลมพำย」ุอยูใ่นช่วง 7 โมงเชำ้  ⇒    ปิดเรียนช่วงเชำ้ 
 กรณีทียงัมีค ำเตือน「ลมพำย」ุอยูใ่นช่วง 10 โมงเชำ้ ⇒  ปิดเรียนช่วงเชำ้และบ่ำย 
ส ำหรับคนท่ีไม่ไดอ้ำศยัอยูใ่นบริเวณโตเกียว 23 เขต ถึงแมว้ำ่จะไม่มีประกำศ ค ำเตือน「ลมพำย」ุในทอ้งถ่ินนั้นก็ตำม 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งฝืนมำโรงเรียน โปรดท ำตำมขอ้ปฎิบติัท่ีโรงเรียนก ำหนดไว ้
 

[วธีิเช็คตำมหนำ้เวบ็ของกรมอุตุนิยมวทิยำ] 

1. Click ท่ี 「気象警報・注意報」 ในหนำ้เวบ็ของกรมอุตุนิยมวทิยำ 

 

 
2. Click บริเวณโตเกียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click บริเวณโตเกยีว ！ 

Click here！ 
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3. ในกรณีท่ีมีเคร่ืองหมำย ● ท่ีช่อง「暴風警報」ของโตเกียว 23 เขต เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่มีกำรประกำศเตือน 

  [ลมพำย]ุ อยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*ส ำหรับคนท่ีไม่ไดอ้ำศยัอยูใ่นบริเวณโตเกียว 23 เขต ถึงแมว้ำ่จะไม่มีประกำศ ค ำเตือน [ลมพำย]ุ ในทอ้งถ่ินนั้นก็ตำม       
 ไม่จ  ำเป็นตอ้งฝืนมำโรงเรียน โปรดท ำตำมขอ้ปฎิบติัท่ีโรงเรียนก ำหนดไว ้
 

7-2.  การมีคาบเรียนในตอนทีเ่กดิแผ่นดินไหว 
   ในกรณีท่ีเกิดแผน่ดินไหวในโตเกียว 23 เขต ท่ีมีแรงสั่นสะเทือนมำกกวำ่ระดบั 5 (ระดบั 5 แบบอ่อน หรือระดบั 5 
แบบรุนแรง) ในช่วงตั้งแต่เวลำ 17:00 ของวนัก่อนมีเรียนจนถึงเวลำก่อนเร่ิมเรียนในวนัถดัมำ 
จะมีกำรยกเลิกกำรเรียนกำรสอนช่วงเชำ้และบ่ำยของวนันั้น กรุณำเช็คตำมหนำ้เวบ็ของกรมอุตุนิยมวทิยำ 
(http://www.jma.go.jp/jma/index.html) หรือค ำประกำศจำกโทรทศัน์ในเชำ้วนันั้น 
   นอกจำกน้ีอำจจะมีกำรปิดเรียนเพิ่มเติมโดยเป็นกำรตดัสินจำกอำจำรยใ์หญ่ ตำมสภำพควำมเสียหำย 
และกำรจรำจรท่ีเป็นอมัพำต เป็นตน้ 
*ระดบัแรงสั่นสะเทือนของญ่ีปุ่นกรุณำอำ้งอิงจำกหนำ้ถดัไปน้ี 
 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
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ระดับแรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหวของญีปุ่่น 

ท่ีญ่ีปุ่นจะแสดงระดบัแรงสั่นสะเทือนออกเป็น 10 ขั้น โดยมีตั้งแต่ระดบั 0 ถึง 7 ท่ีไดมี้กำรสังเกตกำรณ์ภำยในประเทศ 

 4,300 ต ำแหน่ง (ปี 2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ระดับการส่ัน 

0 คนจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แต่เคร่ืองมือวดัจะมีกำรบนัทึกไว ้

1 หำกอยูภ่ำยในหอ้งเงียบๆ บำงคนจะรู้สึกไดถึ้งแรงสั่นสะเทือนเบำๆ 

2 หำกอยูภ่ำยในหอ้งเงียบๆ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไดถึ้งแรงสั่นสะเทือน  

คนท่ีก ำลงัหลบัอยูอ่ำจจะรู้สึกไดจ้นต่ืนข้ึนมำ 

3 หำกอยูภ่ำยในหอ้ง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไดถึ้งแรงสั่นสะเทือน  

คนท่ีก ำลงัเดินอยู ่อำจจะมีบำงคนท่ีรู้สึก ส่วนคนท่ีหลบัอยูน่ั้น โดยส่วนมำกจะรู้สึกได ้

จนต่ืนข้ึนมำ 

4 คนส่วนใหญ่ต่ืนตกใจ คนท่ีก ำลงัเดินอยูส่่วนใหญ่จะรู้สึกไดถึ้งแรงสั่นสะเทือน  

ส่วนคนท่ีหลบัอยูน่ั้นโดยส่วนมำกกจะรู้สึกไดจ้นต่ืนข้ึนมำ 

ระดบั 5 
แบบอ่อน 

 

คนส่วนใหญ่หวำดกลวั และรู้สึกถึงควำมอนัตรำย หนงัสือหรือถว้ยชำมท่ีอยูบ่นชั้น 

อำจจะตกลงมำ ส่ิงของท่ีไม่มัน่คงจะลม้ และเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่ไดมี้กำรยดึจะเคล่ือนท่ี 

ระดบั 5 
แบบรุนแรง 

หำกไม่จบัส่ิงของจะเดินทรงตวัล ำบำก เฟอร์นิเจอร์ท่ีหนกัๆ อำจจะลม้ลงได ้  

ร้ัวก ำแพงท่ีไม่แขง็แรงอำจจะพงัทลำยลงได ้

ระดบั 6 
แบบอ่อน 

ยนืทรงตวัล ำบำก 

ระดบั 6 
แบบรุนแรง 

ไม่สำมำรถยนืทรงตวัได ้หำกไม่คลำนจะไม่สำมำรถเคล่ือนท่ีได ้มึนหวัจำก 

แรงสั่นสะเทือน  

ตวัลอยจำกพื้นจำกแรงสั่นสะเทือนโดยไม่สำมำรถท ำใหเ้รำเคล่ือนท่ีได ้

7 ไม่สำมำรถยนืทรงตวัได ้หำกไม่คลำนจะไม่สำมำรถเคล่ือนท่ีได ้มึนหวัจำก 

แรงสั่นสะเทือน  

ตวัลอยจำกพื้นจำกแรงสั่นสะเทือนโดยไม่สำมำรถท ำใหเ้รำเคล่ือนท่ีได ้
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8. โรคติดต่อ 
     ในกรณีเป็นโรคท่ีสำมำรถติดต่อได ้ตอ้งน ำใบรับรองกำรหยดุเรียน 登校許可書 ท่ีออกโดยแพทยม์ำแสดง 

จึงจะสำมำรถหยดุเรียนได ้(ใบรับรองกำรหยดุเรียน 登校許可書 อยูใ่นหนำ้ท่ี 29 ) 
ใหถ่้ำยเอกสำรแลว้น ำไปยืน่แก่แพทยข์องโรงพยำบำล เพื่อท ำกำรกรอกขอ้มูลรับรอง 

  โรคติดต่อท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งหยดุเรียนตำมท่ีกฎหมำยของญ่ีปุ่นก ำหนด มีดงัต่อไปน้ี 
1. โรคไขห้วดัใหญ่ (หลงัจำกมีอำกำร 5 วนั และไขล้ดลงแลว้ 2 วนั จึงสำมำรถมำเรียนได)้ 

2. โรคไอกรน (หลงัจำกไม่มีอำกำรไอและเขำ้รับกำรรักษำทำงกำรแพทยแ์ลว้เป็นเวลำ 5 วนัจึงจะสำมำรถ 
กลบัมำเรียนได)้ 

3. โรคหดั (หลงัจำกไขล้ดแลว้ 3 วนั จึงสำมำรถมำเรียนได)้ 
4. โรคคำงทูม (หลงัมีอำกำรบวม 5 วนั รวมทั้งอำกำรทัว่ไปดีข้ึนแลว้จึงจะสำมำรถกลบัมำเรียนได)้ 
5. โรคหดัเยอรมนั (หลงัจำกไม่มีผืน่ข้ึนแลว้ จึงสำมำรถมำเรียนได)้ 
6. โรคอีสุกอีใส (หลงัจำกแผลแหง้แลว้ทั้งหมด จึงจะสำมำรถกลบัมำเรียนได)้ 
7. โรคไวรัสตำอกัเสบ (หลงัจำกไม่แสดงอำกำรและผำ่นไปแลว้2วนั จึงจะสำมำรถกลบัมำเรียนได)้ 
8. วณัโรค เยือ่หุม้สมองอกัเสบ และเยือ่หุม้สมองอกัเสบจำกกำรติดเช้ือแบคทีเรีย (ตำมค ำสั่งแพทย)์     
9. โรคอ่ืนๆ 
 

9.  อ่ืน ๆ 
⚫ กำรเปล่ียน-ยำ้ยท่ีอยู ่

กรณีเปล่ียน-ยำ้ยท่ีอยูห่ลงัจำกวนัท่ีมำถึงญ่ีปุ่นแลว้นั้นมีควำมจ ำเป็นตอ้งติดต่อด ำเนินเร่ืองแกไ้ขและท ำบตัรประ
จ ำตวัผูพ้  ำนกั บตัรประกนัสุขภำพ และบตัรประจ ำตวันกัเรียนใหม่  
นอกเหนือจำกนั้น กรณีเช่น เปล่ียนแปลงสถำนท่ีท ำ งำนพิเศษ หรือเปล่ียนท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อในประเทศไทยใหม่ 
กรุณำแจง้ทำงส ำนกังำนของโรงเรียนดว้ย 
⚫ PC Corner (Asia Bunka Kaikan/ABK COLLEGE) 

PC Corner อยูท่ี่ขำ้งๆส ำนกังำน สถำบนัสอนภำษำญ่ีปุ่น ABK และ ABK COLLEGE 
ผูท่ี้เรียนท่ีโรงเรียน ABK และ ผูท่ี้อำศยัอยูท่ี่หอพกั ABK สำมำรถใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำย 
เปิดบริกำรเวลำ 12:00-17:00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงท่ีอำจำรยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีอยู ่
หำ้มทำนอำหำร ด่ืมน ้ำ และพูดคุยเสียงดงัใน PC Corner  
คอมพิวเตอร์ ทุกเคร่ืองต่อกบัเคร่ืองprinter ถำ้ตอ้งกำรสแกน ใหติ้ดต่อขอเคร่ืองสแกนไดท่ี้ส ำนกังำนโรงเรียน 
พิมพ ์ขำว-ด ำ 10เยน สี 50เยน 
⚫ หมำยเลขประจ ำตวันกัเรียน 

ทำงโรงเรียนตอ้งควบคุมขอ้มูลของนกัเรียนทุกคนแต่ละคนโดยอำ้งอิงหมำยเลขประจ ำตวันกัเรียน 
กรุณำแจง้หมำยเลขประจ ำตวันกัเรียนใหท้ำงส ำนกังำนโรงเรียนทรำบดว้ยในเวลำติดต่อเร่ืองกำรออกใบรับรองต่ำงๆ 
กำรช ำระค่ำเล่ำเรียน และกำรแจง้อตัรำกำรเขำ้เรียน 
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⚫ หอ้งเรียน 
  -  เม่ืออยูใ่นช่วงเวลำเรียน กรุณำปิดโทรศพัทมื์อถือ 
  -  เม่ือออกจำกห้องเรียนเป็นคนสุดทำ้ย ขอควำมร่วมมือปิดไฟในหอ้งเรียนดว้ย 
  -  เวลำพกั ส่ิงของท่ีมีค่ำและท่ีส ำคญัตอ้งน ำติดตวัไปดว้ยเสมอ  
                  -  หำ้มทิ้งขยะในหอ้งเรียนหรือในโตะ๊ กรุณำทิ้งขยะในสถำนท่ีท่ีก ำหนดไว ้
  -  หำ้มสูบบุหร่ีในห้องเรียน กรุณำสูบในสถำนท่ีมีท่ีเข่ียบุหร่ี 
  -       ตำมปกติ เวลำหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุ ไม่สำมำรถใชห้อ้งเรียนได ้
⚫ กำรใชห้อ้งน ้ำ 

ตอ้งกดน ้ำลำ้งใหส้ะอำดทุกคร้ังหลงัใชก้ระดำษช ำระใหทิ้้งในชกัโครก ผำ้อนำมยัใหทิ้้งในถงัขยะ 
⚫ กำรลำออก (กลำงคนั) ในขณะท่ียงัไม่จบกำรศึกษำ 

ในกรณีท่ีตอ้งออกจำกโรงเรียน ไม่สำมำรถเรียนต่อจนจบกำรศึกษำได ้ถำ้เป็นไปไดก้รุณำปรึกษำ 
หรือแจง้ส ำนกังำนโรงเรียนในทนัที 

กรณีท่ีลำออกตำมเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ส่ิงท่ีจะตอ้งท ำคือ 
-ยืน่ใบลำออก (แบบฟอร์มของโรงเรียนABK) 
-คืนบตัรนกัเรียน 
-กรอกแบบฟอร์มกำรส่งเอกสำร พร้อมช ำระค่ำส่งเอกสำร เช่น ใบรับรองกำรจบกำรศึกษำ เป็นตน้ (ประมำณ 
1, 500 เยน) 
-ใบแจง้เก่ียวกบัสถำนท่ีเรียน(แบบฟอร์มของกองตรวจคนเขำ้เมือง) 
-อ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

 

⚫ โฮมเพจ  นกัเรียนสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนโดยตรงจำกโฮมเพจของโรงเรียนได ้
สถำบนัสอนภำษำญ่ีปุ่น ABK www.abk.or.jp 
ABK COLLEGE  www.abk.ac.jp 

⚫ รับค าปรึกษา 
เจำ้หนำ้ท่ีและอำจำรยทุ์กคนยินดีรับค ำปรึกษำจำกนกัเรียน หำกพบปัญหำใดๆ ในเร่ืองกำรเรียน, กำรใชชี้วิตประจ ำวนั 
ฯลฯ สำมำรถขอค ำปรึกษำหรือแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีและอำจำรยท์รำบ เพื่อแกไ้ขปัญหำหรือเพื่อควำมสบำยใจ 

สถาบันสอนภาษาญีปุ่่น ABK เวลำท ำกำร 9.00-17.00  ยกเวน้ วนัเสำร์ - อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร  
หมำยเลขโทรศพัท ์03-3946-2171     E-MAIL: nihongo@abk.or.jp 

 ABK COLLEGE   เวลำท ำกำร 9.00-17.00  ยกเวน้ วนัเสำร์ - อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร  
หมำยเลขโทรศพัท ์03-6912-0756     E-MAIL: info@abk.ac.jp 

http://www.abk.or.jp/
http://www.abk.ac.jp/
mailto:nihongo@abk.or.jp
mailto:info@abk.ac.jp
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登校許可書 
 

               殿 

 

クラス               

 

氏 名               

 

 

上記の者は、下記の〇印の学校伝染病が軽快しかつ学校保健法の基準により、 伝染予防

上支障がないと認めたので登校を許可します。 

 

記 

 

１ ． 麻疹     （ 解熱した後３ 日を経過するまで） 

２ ． 風疹     （ 発疹が消失するまで） 

３ ． 水痘     （ すべての発疹が痂皮化するまで） 

４ ． 流行性耳下腺炎（ 耳下腺の腫脹が消失するまで） 

５ ． 百日咳    （ 特有の咳が消失するまで） 

６ ． インフルエンザ（ 解熱した後２ 日を経過するまで） 

７ ． 伝染性眼疾患 （ 学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認め

るまで） 

８ ． その他        （                      ） 

 

 

登校してはいけない期間   月  日 ～   月  日 

 

年   月   日 

 

住 所 

 

ＴＥＬ 

 

医師氏名            ㊞ 
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ABK防災
ぼうさい

マップ ABK disaster prevention map 

≪地震
じ し ん

などの災害
さいがい

が授業
じゅぎょう

時間内
じかんない

だった場合
ば あ い

≫ In case of classhour 

① 文京
ぶんきょう

グリーンコートに各
かく

クラスごとに集合
しゅうごう

し、点呼
て ん こ

  

Congregate each class at Bunkyo green court and make a muster 

② 駕籠
か ご

町
まち

小学校
しょうがっこう

（
なん

避難所
ひなんじょ

）に避難
ひ な ん

 Go to a place of refuge (Kagomachi elementary 

school) 

③ 食 糧
しょくりょう

調達
ちょうたつ

が必要
ひつよう

になったら、第九
だいきゅう

中学校
ちゅうがっこう

（避難所
ひなんじょ

）に移動
い ど う

 

If we need foods, change to another place of refuge (Daikyu junior high school) 

④ 各避難所
かくひなんじょ

にいる時
とき

に、自治体
じ ち た い

から火災
か さ い

等
とう

による避難
ひ な ん

勧告
かんこく

が出
で

た場合
ば あ い

、六
りく

義
ぎ

園
えん

（避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

）

に移動
い ど う

 In case that Bunkyo ward advices to go out from a place of refuge because of 

fire or something else, we go to Rikugien (refuge area). 

 

≪地震
じ し ん

などの災害
さいがい

が授業
じゅぎょう

時間外
じかんがい

だった場合
ば あ い

≫ In case of after school 

上記
じょうき

の①はなしで、②以降
い こ う

へ続
つづ

く。From ② same as above 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

六
りく

義
ぎ

園
えん

（避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

） 

Rikugien 

避難所
ひなんじょ

が火災
かさい

などで 

避難
ひなん

勧告
かんこく

が出
で

た場合
ばあい

 

文
ぶん

京
きょう

ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ 

Bunkyo Green Court 

(ABK点呼
て ん こ

場所
ば し ょ

) 

ABK 

駕
か

籠
ご

町
まち

小
しょう

学
がっ

校
こう

 

Kagomachi 

Elemenary school 

（避
ひ

難
なん

所
じょ

） 

第 九
だいきゅう

中 学 校
ちゅうがっこう

 

Daikyu Junior 

High shcool 

（避難所
ひなんじょ

） 

白
山

は
く
さ
ん

通
り

ど

お

り 

不忍
しのばず

通
どお

り 

本
郷

ほ
ん
ご
う

通ど
お

り 

駒込
こまごめ

橋
ばし

 

上富士前
か み ふ じ ま え

 

富士
ふ じ

神社
じんじゃ

入口
いりぐち

 

文 京 九 中
ぶんきょうきゅうちゅう

入口
いりぐち

 

駒込
こまごめ

駅前
えきまえ

南
みなみ

 
JR山手

やまのて

線
せん

駒込
こまごめ

駅
えき

 

千石
せんごく

一丁目
いっちょうめ

 


