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行事/งาน 入学式 พิธีเขา้โรงเรียน
卒業式 พิธีจบการศึกษา
始業式 พิธีเร่ิมการศึกษา
終業式 พิธีปิดการศึกษา
入学説明会 การอธิบายการเขา้โรงเรียน
就学時健康診断 การตรวจสุขภาพเม่ือเขา้โรงเรียน
授業参観 การดูการเรียนการสอน
学習参観 การดูการเรียน
学級保護者会 การประชุมผูป้กครองตามระดบัชั้นการศึกษา
学級懇談会 การประชุมผูป้กครองในชั้นเรียน
個人面談 การสมัภาษณ์ส่วนตวั
家庭訪問 การเยี่ยมบา้น
健康診断 การตรวจสุขภาพ
内科検診 การตรวจสุขภาพแผนกโรคภายใน
身体測定 การชัง่น ้าหนกัและวดัร่างกาย
歯科検診 การตรวจแผนกฟัน
眼科検診 การตรวจแผนกตา
耳鼻咽喉科検診 การตรวจแผนกหู จมูก ล าคอ
尿検査 การตรวจปัสสาวะ
予防接種 การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
遠足 การทศันศึกษาระยะสั้น
校外学習 การทศันศึกษานอกโรงเรียน
修学旅行 การทอ่งเท่ียวก่อนจบการศึกษา
臨海学校 โรงเรียนฤดูร้อนท่ีชายทะเล
林間学校 โรงเรียนฤดูร้อนท่ีป่า ภูเขา
防災訓練 การฝึกซอ้มป้องกนัภยั
運動会 งานกีฬาสี
体育祭 งานกีฬา
作品展 นิทรรศการผลงาน
文化祭 งานวฒันธรรม
学芸会 งานแสดงของนกัเรียน
宿泊学習 การคา้งคืนท่ีโรงเรียน
引渡し訓練 การฝึกซอ้มการส่งมอบ
芸術鑑賞会 งานแสดงผลงานศิลปะ 
学力テスト การทดสอบวดัความรู้ความสามารถทางดา้นการศึกษา
定期健康診断 การตรวจสุขภาพประจ าปี
定期健康診断（内科） การตรวจสุขภาพประจ าปี ( หมออายรุศาสตร์,แพทยท์ัว่ไป)
定期健康診断（耳鼻科） การตรวจสุขภาพประจ าปี (โสตศอนาสิกวิทยา หู จมูก )
定期健康診断（眼科） การตรวจสุขภาพประจ าปี ( จกัษุแพทย ์ตา )
定期健康診断（歯科） การตรวจสุขภาพประจ าปี ( ทนัตกรรม ฟัน )
心電図検査 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ
結核検診 การคดักรองวณัโรค
運動器検診 ตรวจสอบการออกก าลงักาย
視力検査 การตรวจวดัสายตา 
聴力検査 การตรวจการไดย้ิน
脊柱側弯症検診 การตรวจสอบโรคกระดูกสนัหลงัคด

場所/สถานที่ 職員室 ห้องพกัครู
事務室 ห้องธุรการ
校長室 ห้องครูใหญ่
保健室 ห้องพยาบาล
会議室 ห้องประชุม
特別教室 ห้องเรียนพิเศษ
家庭科室 ห้องการเรือน
図工室 ห้องศิลปหตัถกรรม
理科室 ห้องวิทยาศาสตร์
図書室 ห้องสมุด
普通教室 ห้องเรียนสามญั
相談室 ห้องปรึกษา
視聴覚室 ห้องโสตทศันศึกษา
給食室 ห้องอาหารกลางวนั
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廊下 ระเบียง
通路 ทางเดิน
校庭 สนามโรงเรียน
体育館 อาคารพลศึกษา
プール สระว่ายน ้า
トイレ ห้องน ้า
ロッカー ตูเ้กบ็ของ
昇降口 ทางข้ึนลง
下駄箱 ตูเ้กบ็รองเทา้

用具/เคร่ืองใช้ 教科書 หนงัสือเรียน
ノート สมุดโน๊ต
上履き รองเทา้สวมในอาคาร
筆記用具 เคร่ืองเขียน
制服 เคร่ืองแบบ
体操服 ชุดกีฬา
赤白帽 หมวกแดงขาว
弁当 อาหารกล่อง
水筒 กระติกน ้า
おやつ ขนม
敷物 เส่ือ

学校生活/ 登校 ไปโรงเรียน
ชีวิตในโรงเรียน 授業 วิชาเรียน

生徒会 กรรมการนกัเรียน
クラブ ชมรม
部活動 กิจกรรม
集会 งานชุมนุม
朝の会 การชุมนุมภาคเชา้
帰りの会 การชุมนุมก่อนกลบับา้น
業間休み เวลาหยดุพกั
下校 เลิกเรียน
放課後 หลงัเลิกเรียน
校長 อาจารยใ์หญ่
教頭 ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่
担任 ครูประจ าชั้น
養護教諭 ครูสอนเด็กพิเศษ
PTA会長 ประธานสมาคมผูป้กครองและครู
保護者会長 ประธานผูป้กครอง
委員会 คณะกรรมการ
児童 นกัเรียน
短縮日課 กิจวตัรประจ าวนั
臨時休業 วนัหยดุพิเศษ
在学証明 ใบรับรองการเป็นนกัเรียน
成績証明 ใบแจง้ผลการเรียน

教科/วิชา 国語 ภาษาญ่ีปุ่ น
社会 สงัคมศึกษา
算数（数学） เลขคณิต(คณิตศาสตร์)
理科 วิทยาศาสตร์
生活科 การด ารงชีวิต
技術家庭 การช่าง การเรือน
外国語（英語） ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ )
音楽 ดนตรี
図工（美術） หตัถกรรม(ศิลปะ)
体育 พลศึกษา
書き方 การคดัเขียนตวัอกัษร
作文 เรียงความ
読書 การอ่านหนงัสือ
道徳 ศีลธรรม
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曜日/วนั 月曜日 วนัจนัทร์
火曜日 วนัองัคาร
水曜日 วนัพธุ
木曜日 วนัพฤหสับดี
金曜日 วนัศุกร์
土曜日 วนัเสาร์
日曜日 วนัอาทิตย์

月/เดือน １月 มกราคม
２月 กมุภาพนัธ์
３月 มีนาคม
４月 เมษายน
５月 พฤษภาคม
６月 มิถุนายน
７月 กรกฎาคม
８月 สิงหาคม
９月 กนัยายน
１０月 ตุลาคม
１１月 พฤศจิกายน
１２月 ธนัวาคม
１学期 เทอม๑
２学期 เทอม๒
３学期 เทอม๓
前期 ภาคตน้
後期 ภาคปลาย

時間/เวลา 午前 ภาคเชา้
午後 ภาคบา่ย

学年/ระดบัชั้น 小学校１年生 ประถมศึกษาปีท่ี1
小学校２年生 ประถมศึกษาปีท่ี2
小学校３年生 ประถมศึกษาปีท่ี3
小学校４年生 ประถมศึกษาปีท่ี4
小学校５年生 ประถมศึกษาปีท่ี5
小学校６年生 ประถมศึกษาปีท่ี6
中学校１年生 มธัยมศึกษาปีท่ี1
中学校２年生 มธัยมศึกษาปีท่ี2
中学校３年生 มธัยมศึกษาปีท่ี3
中学校１年生 มธัยมศึกษาปีท่ี1
中学校２年生 มธัยมศึกษาปีท่ี2
中学校３年生 มธัยมศึกษาปีท่ี3
中学校３年生 มธัยมศึกษาปีท่ี3


