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「คู่มือการด ารงชีวิตเมืองอิชิโอกะ」 เป็นหนังสือที่รวบรวม 
ขัน้ตอนและการตดิต่อสอบถามข้อมูลต่างๆท่ีให้บริการส าหรับประชาชนในเมืองอิชิโอกะเป็นภาษาต่างๆ 

(ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีน・ภาษาเกาหลี・ภาษาไทย・ภาษาโปรตุเกส) ขัน้ตอนหรือระบบต่างๆ  

และรายละเอียดของข้อมูล กรุณาตดิต่อสอบถาม ไปยังสถานท่ีหรือหน่วยงานตามที่มีสัญลักษณ์○？   

 

・ศนูย์ให้ค ำปรึกษำแก่ชำวตำ่งชำต ิสมำคมนำนำชำติจงัหวดัอิบำรำกิ จดัให้บริกำร ล่ามทางโทรศัพท์ 
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เม่ือต้องไปตดิตอ่ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือโรงเรียน เป็นต้น  รำยละเอียด กรุณำตรวจสอบจำก
「ชอ่งทำงให้ค ำปรึกษำแก่ชำวตำ่งชำติ・บริกำรลำ่มทำงโทรศพัท์」หน้ำท่ี 26 

・เบอร์โทรศพัท์ภำยในเขตเมืองอิชิโอกะ  ไม่ได้ใส่ รหัสพืน้ท่ี 0299 ไว้   
・เนือ้หำท่ีตีพิมพ์ เป็นรำยละเอียด ณ 1 เมษายน 2016  โดยข้อมลูล่ำสดุ เชน่ กิจกรรม 
หรือระบบของเมืองอิชิโอกะ จะแจ้งให้ทรำบทำง「โฮมเพจเมืองอิชิโอกะ」・「โคโฮอิชิโอกะ」・
「อิชิโอกะเมลแมกกำซีน」 

・จำกสญัลกัษณ์ ○？  ท่ีแทรกอยู ่「ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ」หมำยถึง「ท่ีวำ่กำรอ ำเภออิชิโอกะ」และ「สำขำยำซำโตะ」
หมำยถึง「ส ำนกังำนทัว่ไปสำขำยำซำโตะ」 

 

 

☆「โฮมเพจ เมืองอิชิโอกะ」（http://www.city.ishioka.lg.jp/）มีฟังก์ชัน่ส ำหรับแปลภำษำอตัโนมตัิ 
※ภำษำท่ีให้บริกำร  ภำษำองักฤษ , ภำษำจีน (แบบยอ่, แบบดัง้เดมิ) , ภำษำเกำหลี , ภำษำโปรตเุกส , 
ภำษำสเปน , ภำษำไทย  แตอ่ำจจะมีบำงสว่นท่ีแปลได้ไม่ถกูต้อง  
 

☆「โคโฮอิชิโอกะ (ข่ำวสำรอิชิโอกะ)」เป็น ข่ำวสำรของอ ำเภอ (ฟรี) (ตีพิมพ์เดือนละ 2 ครัง้ ทกุวนัท่ี 1 และ 15) 
สถำนท่ีแจก คือสถำนท่ีสำธำรณะในเมือง เชน่ สถำนีรถไฟ , สถำบนักำรเงิน , ร้ำนสะดวกซือ้ เป็นต้น  
นอกจำกนีย้งัสำมำรถอ่ำนได้ทำงอินเทอร์เน็ต 

 

☆「อิชิโอกะเมลแมกกาซีน 」 เป็น นิตยสำรท่ีสง่ทำงเมล (ฟรี)  จำกอ ำเภอเพ่ือแจ้งขำ่วสำร 
กำรจดักิจกรรมในเมือง , กำรตรวจรักษำฉกุเฉินเวลำกลำงคืน และ วนัหยดุ , สภำพอำกำศ ・กำรป้องกนัภยัพิบตั ิ, 
กำรดบัเพลิง ・อคัคีภยั 

  

http://www.city.ishioka.lg.jp/
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ภั ย พิ บั ติ ・ ฉุ ก เ ฉิ น  

เหตุร้าย・อุบติัเหตุ 

สถำนีต ำรวจ TEL 110 
 

เพลิงไหม・้ฉุกเฉิน 

สถำนีดบัเพลิงTEL 119 
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

กรุณำแจ้งวำ่ ก ำลงัเกิดเพลิงไหม้อะไร ท่ีไหน 

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

กรุณำแจ้งวำ่เป็น「อบุตัเิหต」ุหรือ「เจ็บป่วย」 

 

แนะน าโรงพยาบาลท่ีสามารถไปตรวจรักษาไดใ้นวนัหยดุ・ช่วงกลางคืน 

ศูนยค์วบคุมขอ้มูลการรักษาพยาบาลฉุกเฉินอิบารากิ 

TEL 029-241-4199（รองรับ 24 ชัว่โมง） 

สถานีดบัเพลิงส านกังานใหญ่เมืองอิชิโอกะ 

TEL 23-0119（รองรับ 24 ชัว่โมง） 

สถานีดบัเพลิงยาซาโตะ 

TEL 43-6491（รองรับ 24 ชัว่โมง） 

บริการโทรศพัท ์

TEL 0800-800-7766（เสียงเทปตอบรับอตัโนมตัิ） 

  

★โรงพยำบำลท่ีสำมำรถไปตรวจรักษำได้ในวนัหยดุ・ชว่งกลำงคืน มีแจ้งให้ทรำบทำง 
「ขำ่วสำรเมืองอิชิโอกะ」ฉบบัวนัท่ี 15 ของทกุเดือน , โฮมเพจเมืองอิชิโอกะ 
และเมลแมกกำซีน 
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สถานท่ีหลบภยัเม่ือเกิดภยัพิบติั 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกป้องกนัภยัพิบตัิ TEL 23-1111 

สถำนท่ีหลบภยัเมืองอิชิโอกะท่ีจดัเตรียมไว้เม่ือเกิดภยัพิบตัิ 
 

แผนท่ี http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001833.html 

 

ช่ือสถำนท่ี ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ 

อิชิโอกะ โชกกัโค โซชะ 1-2-10 22-6105 

ฟจุ ูโชกกัโค วำคำมทัซ ึ1-11-18 24-0111 

เซคคิำวะ โชกกัโค อิชิคำวะ 1153  26-3225 

คติะ โชกกัโค เนะอะตำริ 10949  22-6486 

มินำมิ โชกกัโค มินำมิได 4-1 -1  26-2850 

ฮิกำชิ โชกกัโค อำซำฮิได1-11-3  26-2342 

ซกิุนำมิ โชกกัโค ซุกินำมิ 2-3 -1  24-2926 

อิชิโอกะ ชกูกัโค ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-2 -1  26-2340 

ฟจุ ูชกูกัโค วำคำมทัซึ 2-6 -5  24-0022 

โจนนั ชกูกัโค ทำคะฮำมะ112  22-2487 

โคคฟุ ุชกูกัโค โซชะ2-12 -1  24-0510 

อิชิโอคะ ไดอิจิ โคโตกกัโค อิชิโอกะ1-9  22-4135 

อิชิโอคะ ไดนิ โคโตกกัโค ฟจุ ู5-14 -14  23-2101 

ฮิกำชิจิค ุโคมินคงั ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-6-24 26-6503 

โจนนัจิค ุโคมินคงั มิมรูะ7109  26-3341 

โคคฟุจุิค ุโคมินคงั โคคฟุ ุ5-7 -1  22-2940 

อิชิโคกะไกโยเซ็นเตอร์ โซเมยะ1415  23-5191 

ฟเุรไอโนะซำโตะ อิชิโอกะฮิมำวำริโนะยำคำตะ โอซุนะ10527 -6  35-1126 

อิชิโอกะ องุโดโคเอ็น มินำมิได 3-34 -1  26-7210 

โซโนเบะ โชกกัโค มิยำกิซำค ิ6  46-1017 

ฮิกำชินำรูอิ โชกกัโค ฮิกำชินำรูอิ 996  46-1341 

คำวำรำเอะ โชกกัโค คำวำรำยะ 1135 -2  44-0055 
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โคเซ โชกกัโค โอมิ 832 -1  43-2009 

อำชิโฮะ โชกกัโค โคยะ 1054  43-0169 

โยชิอ ุโชกกัโค โยชิอ ุ513 -2  43-0987 

คำคิโอกะ โชกกัโค คำคิโอกะ 2159 -2  43-0904 

โอบำตะ โชกกัโค โอบำตะ 4080  42-3502 

ฮำยำชิ โชกกัโค ชิโมะบำยำชิ 857 -1  43-0155 

โคะซำกรุะ โชกกัโค คำวำมำตะ 746  42-3204 

อำซำฮิ สปอร์ตโคริวชิเซซึ ชิบะอจุิ 630  - 

โซโนเบะ ชกูกัโค ยำมำซำค ิ1862  46-0506 

ควิอำริอำเกะ ชกูกัโค โคะบำนะ 189 -2 - 

ควิยำซำโตะมินำมิ ชกูกัโค ชิโมะอำโอยำกิ 716 -1 - 

ยำซำโตะ ชกูกัโค คำคิโอกะ 3513 -2  43-0062 

จโูอ โคมินคงั คำคิโอกะ 5680 -1  43-6262 

คำตำโนะชไูกโจะ คำตำโนะ 157  43-6953 

โอมำซุดะโมคเุทคเิซ็นเตอร์ โอมำซุ 3606  - 

มินำมิ โฮอิคโุชะ ซคึโิอกะ 1375  42-4110 

ยำซำโตะ โซโกอนุโดโคเอ็น โนดะ 600  43-6884 

 

★ ส ำนวนภำษำญ่ีปุ่ นท่ีมีประโยชน์ เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน・ภยัพิบตัิ 

・เม่ือต้องกำรเรียก ต ำรวจ・รถดบัเพลิง・รถพยำบำล 
（ เคซำซ・ึโชโบ・ควิคิวชะ  ）โอะ ยงเดะ คดุำไซ 

・เม่ือต้องกำรทรำบสถำนท่ีหลบภยั 
（ ช่ือสถำนท่ีหลบภยั  ）วะ โดโคะ เดซ ึคะ？ 

・เม่ือต้องกำรให้เขียนแผนท่ีให้ 
 จิซุ โอะ ไคเตะ คดุำไซ 
・เม่ือต้องกำรค้นหำคน・สิ่งของ 

วำตำชิ วะ（ ช่ือคน・สิ่งของ ）โอะ ซำกำ ชิเตะ อิมำซุ 

★                    
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/documents/thai.pdf  

 

http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/documents/thai.pdf
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โรงพยาบาลท่ีมีภาษาต่างๆรองรับ 
 

ช่ือโรงพยำบำล เบอร์โทรศพัท์ 

แผนกที่ตรวจรักษำ ภำษำที่รองรับ 

กมุำรเวชศำสตร์ 

แผนกสตูินรี

เวชศำสตร์ 

แผนกอำยรุกรรม 

จกัษุศำสตร์ 

ทนัตกรรม
 

แผนกห ูจมกู
 

แผนกโรคผิวหนงั 

แผนกศลัยกรรม 

อื่นๆ 

องักฤษ
 

จีน
 

เกำหล
 ี

ไทย
 

โปรตเุกส
 

อื่น ๆ
 

อิชิโอกะ ไดอิจะ เบียวอิน 
（ฮิกำชิฟจุ1ู-7） 

22-5151 ●  ●  ● ●  ● ● ●      

โรงพยำบำล San'nodai 
（ฮิกำชิอิชิโอกะ４-１-38） 

26-3130   ● ● ●  ● ● ● ●      

takita กระดกู 
（ฟจุ2ู-2-12） 

23-2071        ●        

โรงพยำบำลคโูบต้ำ
（Namerikawa 26-3） 

35-5010       ● ●        

คลนิิก Suginami 
（ซุกินำมิ 2-2-19） 

27-6700   ●      ● ●      

อำยรุศำสตร์ไปท่ี 
（อิชิโอกะ1-14-1） 

36-0510 ●  ●             

กรีนคลนิิก 
（คำคิโอกะ 1547-7） 

36-4120   ●       ●      

Ishioka คลนิิกโรคผิวหนงั 
 Hiramoto 
（อำซำฮิได3-22-1） 

26-8008       ●   ●      

คลนิิก Ishioka 
（โคคฟุ ุ2-4-9） 

24-5080   ●             

โรงพยำบำล Sakurai 

（ประสำน1886） 
42-3922         ●       

คลนิิก Serizawa 
（อิชิโอกะ3165-17） 

22-2035   ●       ●      

คลนิิกอำยรุกรรมโอกำซำกิ
（ฟจุ1ู-3-21） 

22-2014 ●  ●             
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Fujii อำยรุศำสตร์คลนิิก 
（Kanoko 2-1-36） 35-5005 ●  ●             

กรมTomitaสตูศิำสตร์และนรีเว
ชวิทยำคลนิิก 
（บำรำกิ 3-5-31） 

23-0311  ●              

Ishiwatari จกัษุวิทยำ 
（อำซำฮิได1-3918-5） 

27-0070    ●      ●      

โยชิดะคลนิิกทนัตกรรม 
（ซุกินำมิ 1-5-61） 

22-2209     ●     ●      

มณฑลหเูป่ย์คลนิิกทนัตกรรม
（Tajima 2-6-3） 

22-2279     ●      ●    

F
o
rm

o

s
a
n

 

เซกำวำคลนิิกทนัตกรรม 
（มิมรูะ2604-5） 

59-6161     ●           

Taishido ทนัตกรรม 
（โคคฟุ ุ1-2-29） 

23-1535     ●           

คลนิิกทนัตกรรมสำขำ 
（คำคิโอกะ 1860-4） 

43-0058     ●           

Kayama คลนิิกทนัตกรรม 
（ทำคะฮำมะ1053-2） 

26-6765     ●      ●     

โทมิตะคลนิิกทนัตกรรม 
(ฮิกำชิอิชิโอกะ 3-4-19) 

26-6677     ●     ●      

ฟกูดูะคลนิิกทนัตกรรม 

（โคคฟุ ุ4-3-47） 
22-2110     ●           

ฮิรำอิคลนิิกทนัตกรรม 

（โคคฟุุ3-2-19） 
22-2473     ●           

Ito คลนิิกทนัตกรรม 
（อำซำฮิได1-16-24） 

26-8088     ●           

Kakioka ทนัตกรรมครอบครัว 
（คำคิโอกะ 3253-1） 

44-0112     ●     ●     

 สเปน

タ
ガ
ロ
グ
語 

ตำกำลอ็

ก
 

 

Yokogawa ทนัตกรรมจดัฟัน 
（โคคฟุ4ุ-5-4） 

24-4118     ●           

Wakamatsu ทนัตกรรม 
（วำคำมทัซ ึ2-1-53） 

24-1184 

24-0418 
    ●     ●      
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Sudo คลนิิกทนัตกรรม 
（โทโคได 4-11-1） 

26-6601     ●     ●      

Tokiwa ทนัตกรรม 

（โคคฟุ3ุ-1-12 

Morikou บิล2 ชัน้） 

23-1511     ●           
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ก า ร แ จ้ ง ・ ก า ร รั บ ร อ ง  

การแจง้ส ามะโนประชากร 
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น มีระบบทะเบียนส ำมะโนประชำกรท่ี ต้องมีกำรแจ้งจดทะเบียนหรือรับรอง เชน่ ช่ือ นำมสกลุ , 
วนัเดือนปีเกิด , ควำมสมัพนัธ์ พอ่แม ่ลกู , ควำมสมัพนัธ์ สำมี ภรรยำ เป็นต้น กรณีท่ีมีกำรเกิด , เสียชีวิต , 
กำรสมรส , กำรหยำ่ เป็นต้น จะต้องแจ้งตอ่ทำงกำร 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกทะเบียนราษฎร TEL 23-1111 

／แผนกรับค าร้องทะเบียนราษฎร สาขายาซาโตะTEL 43-1111 

ชนิด หลักฐานท่ีจ าเป็น ระยะเวลาการแจ้ง 

กำรแจ้งเกิด ・ใบขอแจ้งเกิด (สตูิบตัร) 
・ตรำประทบัของผู้แจ้ง (ท่ีใช้ประทบัตรำในหนงัสือแจ้งเกิด) 
・บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・สมดุคูม่ือแมแ่ละเดก็ 

ภำยในระยะเวลำ 14 วนั 
หลงัจำกก ำเนิด 
 

กำรแจ้งเสีย
ชีวิต 

・ใบแจ้งกำรเสียชีวิต (ใบมรณบตัร) 
・ตรำประทบัของผู้แจ้ง (ท่ีใช้ประทบัตรำในหนงัสือแจ้ง) 
・บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรประกนัสขุภำพบ ำนำญผู้สงูอำยุ (เฉพำะผู้ รับบ ำนำญ) 
・บตัรประกนัสขุภำพผู้สงูอำยท่ีุมีอำยเุกิน 75 ปี (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรประกนัสขุภำพกำรปรนนิบตัิดแูล (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรบ ำนำญรำษฎร (เฉพำะผู้ รับบ ำนำญรำษฎร) 

ภำยใน 7 
วนัหลงัจำกรู้แนช่ดัวำ่เสียชี
วิต 

กำรแจ้งสมร
ส 

・ ใบย่ืนขอจดทะเบียนสมรส (ต้องกำรพยำนท่ีบรรลนิุติภำวะ 2 คน) 

・ เอกสำรรับรองทำงทะเบียนรำษฎรทัง้หมดของคูส่ำมีและภรรยำหรือ
ทะเบียนครอบครัว (เฉพำะผู้ ท่ีไมม่ีภมูิล ำเนำอยู่ในเมืองอิชิโอกะ) 

・ ตรำประทบัของ สำมี และ ภรรยำ (ท่ีใช้ประทบัตรำในหนงัสือแจ้ง) 

・ เอกสำรยินยอมจำกผู้ปกครองกรณียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 

・ เอกสำรรับรองกำรย้ำยกรณีท่ีมกีำรเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ (ย้ำยเข้ำ) 
・  บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 

ไมมี่ก ำหนดระยะเวลำ 
※

มีผลตำมกฏหมำยหลงัท ำ
กำรแจ้ง 

กำรแจ้งหย่ำ ・ ใบย่ืนขอจดทะเบียนหย่ำ 
(กำรหย่ำด้วยควำมยินยอมต้องกำรพยำนท่ีบรรลนิุติภำวะ 2 คน) 

・ กรณีกำรหย่ำโดยค ำสัง่ศำล  
เอกสำรรับรองกำรตดัสินและส ำเนำกำรไกลเ่กลี่ยหรือส ำเนำ 

กำรหย่ำโดยควำมยินยอม 
ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำ 
※ 

มีผลตำมกฏหมำยหลงัท ำ 
กำรแจ้งกำรหย่ำ 
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ค ำพิพำกษำ 
・

เอกสำรรับรองทำงทะเบียนรำษฎรทัง้หมดหรือทะเบียนครอบครัวของ
คูส่ำมีภรรยำ (เฉพำะผู้ ท่ีไมม่ีภมูิล ำเนำอยู่ในเมืองอิชิโอกะ) 

・ตรำประทบัของผู้แจ้ง (ท่ีใช้ประทบัตรำในหนงัสือแจ้ง) 
・บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 

โดยค ำสัง่ศำล  
ภำยใน 10 วนัหลงัค ำสัง่ศำล 
หรือ 
หลงัจำกไกลเ่กลี่ยเสร็จสม
บรูณ์ 

 
 
  

 

 



11 
 

การแจง้จดทะเบียนราษฎร 
  ช่ือนำมสกลุ , ท่ีอยู ่วนัเดือนปีเกิด ฯลฯ จะถกูบนัทกึลงในทะเบียนรำษฎรเม่ือมีกำรแจ้งจดทะเบียนรำษฎร   
เม่ือมีกำรย้ำยเข้ำ・กำรย้ำยท่ีอยู ่(เม่ือเปล่ียนแปลงท่ีอยู)่ ฯลฯ จ ำเป็นต้องท ำกำรแจ้ง 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกทะเบียนราษฎร TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค าร้องทะเบียนราษฎร TEL 43-1111 

ชนิด หลกัฐำนท่ีจ ำเป็น ระยะเวลำกำรแจ้ง 

กำรแจ้งย้ำยเข้ำ ・บตัรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ ท่ีขอรับ) 
・ตรำประทบัของผู้แจ้ง 
・หนงัสือรับรองกำรย้ำยออก 
(ออกโดยส ำนกังำนเขตเทศบำลที่อยู่เก่ำ) 

・สมดุบนัทกึเงินบ ำนำญ (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรประกนัสขุภำพกำรปรนนิบตัิดแูล (เฉพำะผู้อยู่ในเง่ือนไข) 

ภำยใน 14 
วนันบัจำกวนัท่ีย้ำยเข้ำ 

กำรแจ้งย้ำยออก ・บตัรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ ท่ีขอรับ) 
・ใบรับรองตรำประทบั (เฉพำะผู้จดทะเบียน) 
・บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรประกนัสขุภำพบ ำนำญผู้สงูอำยุ (เฉพำะผู้ รับบ ำนำญ) 
・บตัรประกนัสขุภำพผู้สงูอำยท่ีุมีอำยเุกิน 75 ปี 
(เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 

・บตัรประกนัสขุภำพกำรปรนนิบตัิดแูล (เฉพำะผู้อยู่ในเง่ือนไข) 

ในระหวำ่งวนัท่ีก ำหนดย้ำยจนถึ
งวนัย้ำย 
ถ้ำแจ้งย้ำยยงัไมเ่สร็จสิน้ให้แจ้ง
ภำยใน 14 
วนัหลงัจำกวนัท่ีย้ำยออกแล้ว 

กำรแจ้งย้ำยท่ีอยู่ ・บตัรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ ท่ีขอรับ) 
・บตัรประกนัสขุภำพรำษฎร (เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 
・บตัรประกนัสขุภำพบ ำนำญผู้สงูอำยุ (เฉพำะผู้ รับบ ำนำญ) 
・บตัรประกนัสขุภำพผู้สงูอำยท่ีุมีอำยเุกิน 75 ปี 
(เฉพำะผู้ เข้ำร่วม) 

・บตัรประกนัสขุภำพกำรปรนนิบตัิดแูล (เฉพำะผู้อยู่ในเง่ือนไข) 

ภำยใน  14 
วนัหลงัจำกย้ำยท่ีอยู่ 

 

 ※ กำรย่ืนเร่ืองจะมีกำรตรวจสอบตวัตนจริง กรุณำแสดงเอกสำรท่ีระบตุวัตนได้ เช่น ใบอนญุำตกำรขบัข่ี・
พำสปอร์ต 

 ※ ต้องกำรบตัรประจ ำตวัผู้พ ำนกั「ไซริวกำร์ด」ส ำหรับชำวตำ่งชำตท่ีิพ ำนกัระยะกลำงและระยะยำว 
 ※ ต้องกำร「บตัรวีซำ่ถำวรแบบพิเศษ」ส ำหรับชำวตำ่งชำติท่ีมีวีซำ่ถำวรแบบพิเศษ 
 ※ ต้องกำรหนงัสือมอบอ ำนำจส ำหรับผู้แจ้งท่ีไมใ่ชเ่จ้ำตวัหรือสมำชิกในครอบครัว  
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การจดทะเบียนตราประทบั 

ตราประทับ (อิงคัง) 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ตรำประทบั (อิงคงั) ท่ีเรียกว่ำ 「มิโทเมะอิง(ตรำประทบัสว่นตวั)」จะใช้แทนได้เหมือนกบัลำยเซ็น 
ในกำรย่ืนใบค ำร้องท่ีวำ่กำรอ ำเภอ , กำรรับสิ่งของพสัด ุ・ไปรษณีย์ เป็นต้น  
ตรำประทบัท่ีจดทะเบียนกบัหนว่ยงำนรำชกำรแล้ว เชน่ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ จะเรียกว่ำ「จิซอิึง」 

 

การจดทะเบียนตราประทับ 

เอกสำรรับรองตรำประทบัท่ีจดทะเบียน เรียกว่ำ「อิงคงัโทโรค ุโชเมโชะ」  

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือจะท ำกำรซือ้ เชน่ ท่ีดนิ บ้ำน หรือ รถ ท่ีต้องมีกำรท ำสญัญำจะต้องใช้ตรำประทบั「จิซอิึง」หรือ
「ใบรับรองตรำประทบั(อิงคงัโชเมโชะ)」 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

 

หลักฐานท่ีต้องใช้ในการย่ืนขอจดทะเบียนตราประทับ 

 ・ตรำประทบัท่ีต้องกำรจดทะเบียน (ตรำประทบัท่ีเปล่ียนรูปได้ง่ำยไมส่ำมำรถใช้ได้) 
 ・เอกสำรทำงรำชกำรท่ีมีรูปเจ้ำตวั เชน่ ใบอนญุำตกำรขบัข่ี พำสปอร์ต เป็นต้น 

 ・บตัรผู้พ ำนกั (ไซริวกำร์ด) หรือ บตัรผู้พ ำนกัถำวรพิเศษ ส ำหรับผู้ ท่ีเป็นชำวตำ่งชำติ 
 

การยืน่ขอบัตรทะเบียนราษฎร 
สำมำรถเลือกได้ 2 ชนิด คือ「มีรูปติด」และ「ไมมี่รูปตดิ」
บตัรท่ีมีรูปตดิสำมำรถใช้เป็นบตัรประจ ำตวัอยำ่งเป็นทำงกำรได้ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร  TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร  TEL 43-1111 

 

การยืน่ขอเอกสารรับรองต่างๆ 
เม่ือย่ืนขอเอกสำรรับรองตำ่งๆ กรุณำน ำหลกัฐำนท่ีสำมำรถแสดงตวัตนได้ไปด้วย  เชน่ (ใบอนญุำตกำรขบัข่ี) 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร  TEL 43-1111 

 

ประเภท คำ่ธรรมเนียม 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน・ทะเบียนครอบครัว   300 เยน／เร่ือง 
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รับรองตรำประทบั 
・รับรองกำรจดทะเบียนตรำประทบั (บตัรประชำชนเมืองอิชิโอกะ) 

300 เยน／เร่ือง 
 

บตัรทะเบียนรำษฏร 
・ตรำประทบัสว่นตวั (มิโทเมะอิง) 

500 เยน／เร่ือง 

เอกสำรรับรองอิเล็คทรอนิค 
・ตรำประทบัสว่นตวั (มิโทเมะอิง) 
・บตัรทะเบียนรำษฎร 

500 เยน／เร่ือง 

เอกสำรรับรอง ทะเบียนบ้ำนทัง้หมด (สว่นบคุคล) 450 เยน／เร่ือง 

เอกสำรรับรอง กำรคดัรำยช่ือทัง้หมด (สว่นบคุคล) 750 เยน／เร่ือง 

กำรดทูะเบียนรำษฎร 
・รับเร่ืองเฉพำะท่ีแผนกทะเบียนรำษฎร 
・ต้องนดัหมำยลว่งหน้ำ 

3,000 เยน／ชัว่โมง 

รับรองตวัตน・รับรองกำรไมมี่ช่ือ 
ท่ีอยูใ่นส ำมะโนประชำกร・รับรองกำรไมมี่ช่ือ 
ท่ีอยูใ่นส ำมะโนครัว 

300 เยน／เร่ือง 

รับรองกำรรับหรือยงัไมไ่ด้รับกำรย่ืนค ำร้องส ำมะโนประชำกร 350 เยน／เร่ือง 

รับรองกำรจดบนัทึกหวัข้อค ำร้องส ำมะโนประชำกร 
・ใบกรมธรรม์ประกนัภยัคนัอิโฮะเคนของท่ีท ำกำรไปรษณีย์  
เป็นต้น 

350 เยน／เร่ือง 

 

※ ต้องกำรหนงัสือมอบอ ำนำจ ส ำหรับผู้ ท่ีให้ผู้ อ่ืนมำย่ืนขอรับเอกสำรรับรองแทน 
 

ระบบมายนัมเบอร์ (หมายเลขส่วนตวั) 
มำยนมัเบอร์ คือ หมำยเลข 12 หลกั ของผู้ ท่ีจดทะเบียนไว้ในทะเบียนรำษฎรทัง้หมด  มำยนมัเบอร์ ใช้ควบคมุข้อมลู 
กำรประกนัสงัคม , ภำษี , กำรป้องกนัภยัพิบตั ิแตล่ะสว่นอยำ่งมีประสิทธิภำพ และ 
น ำมำใช้เพ่ือตรวจสอบผู้ ท่ีมีข้อมลูซ ำ้ซ้อน ท่ีมีข้อมลูส่วนบคุคลอยูใ่นหลำยหนว่ยงำน  

※ ชำวตำ่งชำตท่ีิมีทะเบียนบ้ำนก็จดัอยูใ่นระบบมำยนมัเบอร์ด้วย 

○？  ตดิตอ่สอบถำมเร่ืองระบบมำยนมัเบอร์  TEL0570-20-0178 

※ ภำษำท่ีให้บริกำร ท่ีเคำน์เตอร์ตดิตอ่สอบถำม ภำษำองักฤษ・จีน・เกำหลี・สเปน・โปรตเุกส 
T EL0570-20-0291  
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ส วั ส ดิ ก า ร  

บ านาญของประชาชน 

ระบบบ ำนำญของประชำชน คือ ระบบกำรให้บ ำนำญแก่ประชำชนเพ่ือเป็นคำ่ใช้จำ่ยพืน้ฐำนในกำรครองชีพ 
เม่ือเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ไมส่ำมำรถท ำงำนได้เม่ือชรำภำพ หรือเม่ือมีรำยได้ไมเ่พียงพอ 
ผู้ ท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอำย ุ20 ปีขึน้ไปจนถึง 60 ปีทัง้หมด (รวมทัง้ชำวตำ่งชำติ) 
จะต้องเข้ำระบบบ ำนำญของประชำชน  และต้องช ำระเงินคำ่เบีย้ประกนั 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกประกนับ ำนำญ TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

／ส านักงานบ านาญ อุจิอุระ TEL 029-825-1170  

     

ผู้เข้าระบบ 

ผู้ ท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น อำย ุ20 ปีขึน้ไปจนถึง 60 ปี (รวมทัง้ชำวตำ่งชำติ) 
 

เม่ือจ าเป็นต้องมีการแจ้งด าเนินขัน้ตอน 

 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งเข้าระบบบ านาญของประชาชน 

เม่ืออำย ุ20 ปี , เม่ือออกจำกงำน , เม่ือสมคัรใจจะเข้ำระบบ 
 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งออกจากบ านาญของประชาชน 

เม่ือผู้ประกนัตนเสียชีวิต 
 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งเร่ืองอ่ืนๆ 

เม่ือย้ำยเข้ำ ,  เม่ือไมส่ำมำรถช ำระเบีย้ประกนัได้ (ย่ืนขอยกเว้น・ย่ืนขอผดัผ่อนกำรจ่ำยส ำหรับผู้ เยำว์ 
(อำย2ุ0-30ปี)・ย่ืนขอลดหยอ่นส ำหรับนกัศกึษำ)  , สมดุบ ำนำญสญูหำย 
 

การขอเงนิคืนบางส่วนของชาวต่างชาตทิี่พ านักระยะสัน้ 

ผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือสญัชำตญ่ีิปุ่ น เม่ือพ้นจำกผู้ เอำประกนัจำกประกนับ ำนำญของประชำชนหรือประกนับ ำนำญสวสัดกิำร 
เม่ือออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว สำมำรถย่ืนเร่ืองขอเงินคืนบำงสว่นภำยใน 2 ปี หลงัจำกไมไ่ด้พ ำนกัอยูใ่นญ่ีปุ่ น  



15 
 

ประกนัสุขภาพของประชาชน 

ประกนัสขุภำพของประชำชน  
เป็นระบบประกนัสงัคมเพื่อช่วยให้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลได้โดยรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยเพียงเล็กน้อยเม่ือเจ็บป่วยหรื
อบำดเจ็บ  นอกเหนือจำกผู้ ท่ีท ำประกนัสขุภำพของบริษัท หรือ ผู้ ท่ีท ำประกนัสงัคมอ่ืนๆ 
จะต้องท ำประกนัสขุภำพของประชำชน ชำวตำ่งชำติท่ีพ ำนกัอยูใ่นญ่ีปุ่ น 3 เดือนขึน้ไป อยำ่งถกูกฎหมำย  
ตำมหลกัเกณฑ์พืน้ฐำน มีท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่ น ก็จะต้องท ำประกนัสขุภำพของประชำชน (กำรเข้ำญ่ีปุ่ นครัง้แรก 
ผู้ ท่ีมีระยะพ ำนกัต ่ำกวำ่ 3 เดือน ก็สำมำรถท ำประกนัได้ขึน้อยูก่บัสถำนภำพพ ำนกั) 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกประกนัเงินบ ำนำญ TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

เม่ือจ าเป็นต้องมีการแจ้งด าเนินขัน้ตอน 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งท าประกันสุขภาพของประชาชน 

เป็นผู้ ท่ียงัไมไ่ด้ท ำประกนัสขุภำพกบัท่ีท ำงำนเม่ือย้ำยเข้ำมำท่ีเมืองอิชิโอกะ , 
เม่ือออกจำกประกนัสขุภำพของท่ีท ำงำน , เม่ือไมไ่ด้รับกำรสงเครำะห์คำ่ครองชีพ , เด็กแรกเกิด 
 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งออกจากประกันสุขภาพประชาชน 

เม่ือย้ำยออกนอกเขตอิชิโอกะ , เม่ือท ำประกนัสขุภำพกบับริษัท เป็นต้น , เม่ือรับกำรสงเครำะห์คำ่ครองชีพ , 
เม่ือเสียชีวิต 
 

◇เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งเร่ืองอ่ืนๆ 

เม่ืออยูใ่นเง่ือนไขของระบบกำรรักษำพยำบำลผู้ เกษียณ , เม่ือเปล่ียนแปลงเจ้ำบ้ำน・ช่ือ นำมสกลุ・ท่ีอยู ่เป็นต้น , 
เม่ือแยกครอบครัว・รวมครอบครัว , เม่ือออกจำกครอบครัวไปศกึษำท่ีอ่ืน เป็นต้น , เม่ือบตัรประกนัช ำรุด・สญูหำย 
 

ระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงเกินก าหนด 

เป็นระบบท่ีจำ่ยคำ่รักษำพยำบำลให้ในส่วนท่ีสงูเกินจำกท่ีก ำหนดไว้ของคำ่รักษำพยำบำลท่ีต้องรับผิดชอบเองภำยใ
นเดือนเดียวกนั จ ำนวนเงินท่ีจำ่ยขึน้อยูก่บัอำยแุละรำยได้ 
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ระบบการจ่ายเงนิสวสัดกิารค่ารักษาพยาบาล 
ระบบสวสัดกิำรกำรรักษำพยำบำล (มำรูฟคุ)ุ คือ ระบบกำรชว่ยเหลือ เชน่ คำ่ใช้จำ่ย 
เม่ือเข้ำรักษำพยำบำลโดยใช้บตัรประกนัสขุภำพท่ีต้องรับผิดชอบเองโดยครอบคลมุบคุคลตอ่ไปนี ้(สตรีมีครรภ์ , 
เดก็ , พอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว , ผู้พิกำรด้ำนร่ำงกำยขัน้รุนแรง , สตรีมีครรภ์พิเศษ, เดก็เล็กประเภทพิเศษ)  
ผู้ เข้ำขำ่ยได้รับกำรชว่ยเหลือ ขึน้อยู่กบัรำยได้สทุธิ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกเงินประกนับ ำนำญ TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111   

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องรับผิดชอบเองของสวัสดกิารมารูฟุคุ 

 

◇ผู้ ป่วยนอก แตล่ะสถำบนัทำงกำรแพทย์   วนัละไมเ่กิน 600 เยน เดือนละไมเ่กิน 2 ครัง้ 
◇ผู้ ป่วยใน แตล่ะสถำบนัทำงกำรแพทย์   วนัละไมเ่กิน 300 เยน เดือนละไมเ่กิน 3,000 เยน 
◇ร้ำนขำยยำตำมใบสัง่แพทย์  ไมมี่คำ่ใช้จำ่ยท่ีต้องรับผิดชอบเอง 
※ ผู้พิกำรด้ำนร่ำงกำยขัน้รุนแรงไมมี่คำ่ใช้จำ่ยท่ีต้องรับผิดชอบเอง 
 

ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุทีม่ีอายุมากกว่า 75 ปี (ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ)  

○？ ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกเงินประกนับ ำนำญ TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

เป็นระบบกำรรักษำพยำบำลส ำหรับผู้ ท่ีมีอำย ุ75 ปีขึน้ไป  และส ำหรับผู้ ท่ีมีอำย ุ65 ขึน้ไปกรณีท่ีมีควำมพิกำร 

 
เม่ือจ าเป็นต้องแจ้งด าเนินขัน้ตอน 

◇เม่ือผู้พิกำรมีอำยคุรบ 65 ปี หรือ พิกำรหลงัจำกอำย ุ65 ปีแล้ว 
◇เม่ือผู้อยูใ่นเป้ำหมำยย้ำยออก , เม่ือย้ำยเข้ำ , เม่ือเสียชีวิต , เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีอยูภ่ำยในเขต , 
เม่ือเข้ำรับกำรสงเครำะห์คำ่ครองชีพ 
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สวสัดกิารเดก็ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกสวสัดกิำรเดก็ TEL 23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

เงนิสงเคราะห์เดก็เล็ก 

เงินสงเครำะห์เดก็เล็ก คือ 
กำรให้เงินชว่ยเหลือแก่ผู้ปกครองท่ีเลีย้งดเูด็กเล็กท่ีอยู่ในประเทศจนถึงจบกำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำ 
 

เงนิสงเคราะห์การเลีย้งดูเดก็เล็ก 

เงินสงเครำะห์กำรเลีย้งดเูด็กเล็ก คือ กำรจำ่ยเงินชว่ยเหลือให้กบัครอบครัวท่ีมีแมเ่ลีย้งเดี่ยว หรือพ่อเลีย้งเดี่ยว 
 

สวสัดกิารผู้สูงอายุ 

 

ศูนย์ช่วยเหลือแห่งภูมิภาค (จิอิคิ โบคาซึ ชิเอน เซ็นเตอร์) 

○？ จิอิคิโบคาซึชิเอน เซ็นเตอร์ TEL35-1127 

ศนูย์ชว่ยเหลือแหง่ภมูิภำค บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกำรแพทย์・สขุภำพ・ประกนั・สวสัดกิำร เป็นต้น 
 

บริการสวัสดกิารผู้สูงอายุ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกสวสัดกิำรผู้สงูอำยุ TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111 

บริกำรสวสัดิกำรผู้สงูอำย ุเป็นบริกำรส ำหรับผู้สงูอำยท่ีุต้องกำรควำมชว่ยเหลือในกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัท่ีบ้ำน 
 

◇งำนโดยหลกั 
ชว่ยเหลือคำ่ใช้จำ่ยบำงสว่นในกำรซือ้ผ้ำอ้อม , ชว่ยเหลือคำ่ใช้จำ่ยบำงสว่นในกำรซือ้รถส ำหรับผู้สงูอำย ุ
(ชิรุบำคำ) , กำรบริกำรจดัสง่อำหำรผู้สงูอำย ุ, งำนแสดงควำมเคำรพผู้สงูอำย ุเป็นต้น 
 

บริการของประกันการปฎิบัตดิูแล 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกสวสัดกิำรผู้สงูอำยุ (หนว่ยงำนประกนัปฎิบตัดิแูล)TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎรTEL43-1111 

สำมำรถใช้บริกำรประกนักำรปฎิบตัิดแูลได้  เม่ือเป็นผู้ ท่ีได้รับกำรวินิจฉยัแล้ววำ่ จ ำเป็นต้องกำรปฎิบตัดิแูล  1-5
「บริกำรกำรปฏิบตัดิแูล (ไคโกซำบซิุ)」 และผู้ ท่ีได้รับกำรวินิจฉยัแล้ววำ่เป็นผู้ ท่ีต้องกำรควำมชว่ยเหลือ 1-2
「บริกำรกำรป้องกนักำรดแูล (ไคโกะโยโบ ซำบซิุ)」 



18 
 

◇งานโดยหลัก 
การบริการท่ีบ้าน：กำรเย่ียมเยือนปฎิบตัิดแูล , กำรดแูลกำรอำบน ำ้ , กำรดแูลท ำกำยภำพบ ำบดั เป็นต้น 

การบริการท่ีสถานท่ีบริการ：สำมำรถมำใช้บริกำรท่ีสถำนบริกำรได้ 
หำกอยูใ่นข้อก ำหนดว่ำเป็นผู้ ท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรดแูลและปรนนิบตัิ 
 

สวสัดกิารผู้ทุพพลภาพ 

กำรสนบัสนนุให้เข้ำรับบริกำรสวสัดกิำร  เชน่ ระบบกำรช่วยเหลือ , สมดุประจ ำตวัผู้พิกำร , เงินสงเครำะห์ ฯลฯ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกสวสัดกิำรสงัคม TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ  แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111 
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การสงเคราะห์ค่าครองชีพ 

กำรสงเครำะห์คำ่ครองชีพ คือ ระบบกำรชว่ยเหลือตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 
โดยมีเป้ำหมำยส ำหรับผู้ ท่ีมีปัญหำในกำรช ำระคำ่รักษำพยำบำลหรือคำ่ใช้จำ่ยในชีวิตประจ ำวนั เป็นต้น 
เน่ืองจำกสภำพกำรเจ็บป่วย หรือจำกควำมชรำ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกสวสัดกิำรสงัคม TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111 

การบริการด้านสุขภาพและทางการแพทย์ 

ท่ีศนูย์สขุภำพ มีกำรบริกำรด้ำนสขุภำพท่ีหลำกหลำยให้กบัทกุเพศทกุวยั  เชน่ 
กำรตรวจสขุภำพหรือกำรตรวจคดักรองมะเร็งตำ่งๆ , ให้ค ำปรึกษำเร่ืองสขุภำพ , กำรฉีดวคัซีนป้องกนั , 
ขำ่วสำรกำรรักษำพยำบำลฉกุเฉิน เป็นต้น 

○？  ศนูย์อนำมยัอิชิโอกะ TEL24-1386 

／ศนูย์อนำมยัยำซำโตะ TEL 43-6655 

สุขภาพของหญิงตัง้ครรภ์ 

สมดุประจ ำตวัสขุภำพแมแ่ละเดก็ , ห้องเรียนส ำหรับหญิงตัง้ครรภ์ , กำรตรวจสขุภำพหญิงตัง้ครรภ์ทัว่ไป 
(สถำบนัทำงกำรแพทย์)  เป็นต้น 

สุขภาพเดก็ 

กำรเย่ียมเดก็ทำรก , กำรดแูลทำงกำรแพทย์ส ำหรับเดก็คลอดก่อนก ำหนด , กำรตรวจสขุภำพของเดก็ , 
ให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรเลีย้งเด็ก , ให้ค ำปรึกษำเร่ืองสขุภำพ , กำรอบรมกำรแปรงฟันให้สะอำด , 
กำรอบรมเร่ืองอำหำรหลงัเด็กหยำ่นม , กำรปรุงอำหำรส ำหรับแมแ่ละเด็ก  เป็นต้น 

สุขภาพผู้ใหญ่ 

ออกสมดุสขุภำพประจ ำตวั , ให้ค ำปรึกษำเร่ืองสขุภำพ , ห้องเรียนสขุภำพ , กำรเย่ียมและกำรให้ค ำแนะน ำ , 
กำรบริหำรร่ำงกำยเพ่ือสขุภำพ , กำรตรวจวณัโรค , กำรตรวจสขุภำพ , กำรตรวจคดักรองมะเร็งตำ่งๆ・
กำรตรวจไวรัสตบัอกัเสบ , กำรตรวจสขุภำพฟัน  เป็นต้น 

สุขภาพจิต 

ให้ค ำปรึกษำด้ำนสขุภำพจิต・กำรปรึกษำทำงโทรศพัท์・กำรดแูลสขุภำพจิต・
กำรให้ค ำปรึกษำปัญหำหวัใจทำงโทรศพัท์ เป็นต้น 

อ่ืนๆ 

กำรฉีดวคัซีนป้องกนัตำ่งๆ , เงินชว่ยเหลือกำรรักษำภำวะมีบตุรยำก  เป็นต้น  



20 
 

ภ า ษี  

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกกำรจดัเก็บภำษี TEL23-1111 

ภาษพีลเมืองท้องถิน่・ภาษจีงัหวดั 

ค ำนวณจำกรำยได้ของบคุคลท่ีได้รับในรอบปีท่ีผำ่นมำ อยำ่งเสมอภำค 
(ผู้ มีรำยได้สงูหรือผู้ ท่ีมีรำยได้น้อยก็ต้องช ำระภำษีเหมือนกนั) และกำรเรียกเก็บเงินตำมรำยได้ 
(ผู้ ท่ีมีรำยได้สงูก็จะต้องรับผิดชอบสงูตำมเงินรำยได้สทุธิ) 
โดยจะถกูจดัเก็บเม่ือเป็นผู้ ท่ีมีรำยได้มำกกวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ 
 

ภาษรีถยนต์เคร่ืองยนต์ขนาดเลก็ 
จดัเก็บภำษีผู้ มี รถจกัรยำนติดเคร่ืองยนต์  รถยนต์เคร่ืองยนต์ขนำดเล็ก เป็นต้น 
 

ภาษทีรัพย์สินถาวร・ภาษกีารวางผงัเมือง 
ภำษีทรัพย์สินถำวร คือ ภำษีท้องถ่ินท่ีเรียกเก็บจำกท่ีดนิ・บ้ำน  ภำษีกำรวำงผงัเมือง คือภำษีท่ีจดัเก็บจำก บ้ำน・
ท่ีดนิท่ีตัง้อยูใ่นเขตเมือง โดยช ำระรวมกบัภำษีทรัพย์สินถำวร  
 

การช าระภาษท้ีองถิน่・ก าหนดช าระ 
กรุณำช ำระภำษีภำยในก ำหนดท่ีบนัทกึไว้ในใบแจ้งกำรช ำระภำษี  ซึง่สำมำรถช ำระได้ท่ี 
ท่ีวำ่กำรอ ำเภอเมืองอิชิโอกะ・ยำซำโตะโซโกชิโช・สถำบนัทำงกำรเงินในเมือง・ร้ำนสะดวกซือ้ เป็นต้น 
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ใบรับรองเกีย่วกบัภาษต่ีางๆ 
เม่ือต้องกำรย่ืนขอใบรับรองตำ่งๆ กรุณำน ำเอกสำรยืนยนัตวัตน (เชน่ ใบอนญุำตขบัข่ีรถยนต์) มำแสดงด้วย  
กำรออกเอกสำรรับรองจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียม 

ใบรับรองท่ีสามารถขอได้จาก แผนกการจัดเก็บภาษี・แผนกรับค าร้องทะเบียนราษฎร 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกจดัเก็บภำษี TEL23-1111／ 

สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111 

ใบรับรองสถำนะปัจจบุนั  , ใบรับรองกำรไมมี่ทรัพย์สิน  เป็นต้น 
 

ใบรับรองท่ีสามารถขอได้จาก แผนกทะเบียนราษฎร・แผนกรับค าร้องทะเบียนราษฎร 

○？ ทีว่่าการอ าเภอ ทะเบียนรำษฎร TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111 

ใบรับรองกำรเสียภำษี , ใบรับรองกำรเสียภำษีรถยนต์เคร่ืองยนต์ขนำดเล็ก (ใช้ส ำหรับประกนัรถยนต์) , 
ใบรับรองกำรช ำระเงินเตม็จ ำนวน , ใบรับรองรำยได้ , ใบรับรองกำรจดัเก็บภำษี  เป็นต้น  
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ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  

 

น า้ประปา 

○？  (พืน้ท่ีเขตอิชิโอกะ) กรมประปา โคโฮคุ ซุยโดคิเกียวดัน TEL24-3232 

／ (พืน้ท่ีเขตยาซาโตะ)ส านักงานประปา  แผนกกำรประปำ TEL43-1118 

กรุณำติดตอ่สอบถำม แผนกท่ีรับผิดชอบในแตล่ะท้องถ่ิน เชน่ น ำ้ไมไ่หล , น ำ้ร่ัว , ขอใช้น ำ้ , 
แจ้งหยดุกำรใช้ชัว่ครำว , ร้ำนก่อสร้ำงท่ีก ำหนด เป็นต้น  
※เขตอิชิโอกะ และ เขตยำซำโต คำ่บริกำรจะแตกตำ่งกนั 

 

ระบบน า้ทิง้ 

○？ สาขายาซาโตะ  แผนกระบบน ำ้ทิง้  TEL 43-1111 

เชิญตดิตอ่สอบถำมเก่ียวกบั กำรเปิดใช้บริกำร , หยดุชัว่ครำว , ยกเลิก , คำ่ใช้จำ่ย , ร้ำนก่อสร้ำงท่ีก ำหนด เป็นต้น 

※เขตอิชิโอกะ และ เขตยำซำโต คำ่บริกำรจะแตกตำ่งกนั 

 

ถงับ าบัดน า้เสีย 

○？ สาขายาซาโตะ แผนกระบบน ำ้ทิง้  TEL 43-1111 

เชิญตดิตอ่สอบถำมเก่ียวกบั กำรติดตัง้ , กำรยกเลิก , 
เงินชว่ยเหลือกำรติดตัง้ถงับ ำบดัน ำ้เสียชนิดกำรบ ำบดัระดบัสงู เป็นต้น 

 

การจดัการส่ิงปฏิกลู 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้อม TEL23-1111／ 

สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ไป TEL 43-1111 

เชิญตดิตอ่สอบถำมเก่ียวกบั กำรจดัเก็บสิ่งปฏิกลู , ถงักำกตะกอน , คำ่ธรรมเนียม , หนว่ยงำนในพืน้ท่ี เป็นต้น 
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ขยะ 

○？  (เขตพืน้ท่ี อิชิโอกะ) ที่ว่าการอ าเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้อม TEL 23-1111  

                     ／คาซุมิไดโคเซชิเซซึคุมิไอคังเคียวเซ็นเตอร์ TEL26-0246 

 (เขตพืน้ท่ียาซาโตะ) สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ไป TEL43-1111                              

／นิอิฮาริ จิโฮโคอิคิ จิมุคุมิไอ คังเคียว คลีนเซ็นเตอร์ TEL59-4649 

 

เชิญตดิตอ่สอบถำม เก่ียวกบั วนัท่ีน ำขยะออกมำทิง้ , สถำนท่ีทิง้ , กำรแยกขยะ , ขยะขนำดใหญ่ , 
ขยะรีไซเคลิประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน, ปฎิทินกำรทิง้ขยะ เป็นต้น 
※เขตอิชิโอกะ และ ยำซำโตะ จะมีวิธีกำรแยกขยะหรือสถำนท่ีท่ีขนไปทิง้แตกตำ่งกนั  

เคยีวโด โนะมาจซึิคุริ (การร่วมกนัพฒันาชุมชน) 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกมำจิซคึริุ เคียวโดคะ TEL23-1111 

ให้ยืมสิ่งของท่ีจ ำเป็นในกำรใช้จดักิจกรรมในชมุชน 

หลอดไฟ LED ป้องกนัการเกดิอาชญากรรม 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกมำจิซคึริุ เคียวโดคะTEL23-1111／สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ไป TEL 

43-1111 

มีเงินสนบัสนนุให้ตดิตัง้หลอดไฟป้องกนักำรเกิดอำชญำกรรม 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวิตในชมุชน  

การช่วยเหลอืประชาชนในท้องถิน่ที่เป็นผู้เสียหายจากอุบัตเิหตุทางจราจร 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกมำจิซคึริุ เคียวโดคะ  TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111 

กำรชว่ยเหลือผู้ เสียหำยจำกอบุตัเิหตทุำงจรำจร  
เป็นระบบกำรจำ่ยเงินเย่ียมไข้ให้กบัผู้ เสียหำยจำกอบุตัเิหตทุำงจรำจร 
กรุณำติดตอ่สอบถำมเพื่อย่ืนควำมจ ำนงขอรับเงิน  

การเลีย้งสุนัข 

○？  ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกรักษำสิ่งแวดล้อม TEL23-1111／สาขายาซาโตะ 
แผนกรับค ำร้องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111／อิบาริกิเคน โดบุซึชิโด เซ็นเตอร์ 

TEL0296-72-1200 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น กำรเลีย้งสนุขั จะต้องจดทะเบียนสนุขัและฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้ำ 
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เสียงดงัรบกวน・กลิน่เหม็น 

○？  ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกรักษำสิ่งแวดล้อม TEL23-1111 

／สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ไป TEL 43-1111 

กรุณำติดตอ่สอบถำมเม่ือต้องกำรร้องเรียนเก่ียวกบั เสียงดงัรบกวน・กลิน่เหม็น 
 

สถานที่ฌาปนกจิ 

○？ สถานที่ฌาปนกิจ เขตพืน้ที่อิชิโอกะ TEL 22-6828 

เชิญตดิตอ่สอบถำม เก่ียวกบั สถำนท่ีจดัพิธี・สถำนท่ีฌำปนกิจศพ ในเขตเมืองอิชิโอกะ 
 

ท่ีอยู่ อิชิโอกะ ชิโซเมยะ1749 

 

สุสานเทศบาล 
 ○？ ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกรักษำสิ่งแวดล้อม TEL23-1111 

 

เชิญตดิตอ่สอบถำม เก่ียวกบักำรใช้สสุำนเทศบำล 
 

ท่ีอยู่ สสุำนฮงัโนคิ（ฮงัโนคิ11132-2）／ สสุำนริวจินซงั（โซเมยะ1854-3） 

 

บ้านพกัเทศบาล  

 ○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนก เคนจคุิ จูทาคุ ชิโดคะ TEL23-1111 

เชิญตดิตอ่สอบถำมเก่ียวกบั คณุสมบตัขิองผู้ เข้ำพกั , วิธีกำรสมคัร 
 

ที่จอดรถสถานีรถไฟฝ่ังตะวนัออกของเทศบาล 

○？ ส านักงานการจัดการที่จอดรถสถานีรถไฟฝ่ังตะวันออก TEL 24-2904 

เชิญตดิตอ่สอบถำม เก่ียวกบักำรใช้สถำนท่ีจอดรถ 
  

โนริไอทาวน์เมนโตะ 

○？ สมาคมความร่วมมือทางสวัสดกิารสังคมเมืองอิชิโอกะ TEL 22-2411 

 

บริกำรแท็กซ่ีรับ-สง่ผู้ โดยสำรตำมสถำนท่ีตำ่งๆ   จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมำชิกก่อนลว่งหน้ำ 



25 
 

การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพแก่ชาวต่างชาติ 

○？ อิชิโอกะ โคเคียว ชคคุเกียว อันเทโจะ TEL26-8141  

กรณีท่ีปรึกษำเร่ืองอำชีพ สำมำรถใช้ลำ่มแปลภำษำได้ 
 

ภำษำท่ีให้บริกำร ภำษำโปรตเุกส・ภำษำสเปน 
วนั                  จนัทร์・องัคำร・พฤหสับดี ชว่งเช้ำ 10:00 -12:00 น. /ชว่งบำ่ย 13:00 - 15:00 น. 
ท่ีอยู่  ฮิกำชิอิชิโอกะ 5-7-40 

 

สภาเมือง (โจไนไก)・สภาต าบล (จจิไิก) 
 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดยทัว่ไป ในแตล่ะภมูิภำค จะมีสมำคมของชมุชน ท่ีเรียกวำ่  「โจไนไก(สภำเมือง)」・「จิจิไก 
(สภำต ำบล) 」จะมีกำรสง่ตอ่「ไครังบงั(หนงัสือเวียน)」(เป็นเอกสำรแจ้งขำ่วสำรจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือท้องถ่ิน 

ใสไ่ว้ในไฟล์แข็งส ำหรับสง่ตอ่) หมนุเวียนตอ่กนัไปยงัแตล่ะบ้ำน , มีกำรจดังำนประเพณีในท้องถ่ิน  เชน่ 
เทศกำลมทัซริึ หรือกำรซ้อมป้องกนัภยัพิบตัิ เป็นต้น  จำกกำรจดักิจกรรมของโจไนไกและจิจิไก 
ท ำให้มีกำรแลกเปล่ียนขำ่วสำรในท้องถ่ินกบัเพ่ือนบ้ำนท่ีอำศยัอยูใ่กล้เคียงกนั  กำรด ำเนินกิจกำรของ โจไนไก・
จิจิไก ได้จำกกำรจำ่ยคำ่สมำชิกของชมุชนในพืน้ท่ี 

 

เจ้าหน้าที่ดูและสวสัดกิาร (มินเซออินิ) ・เจ้าหน้าที่ดูแลเดก็ (จโิดออินิ) 
 

เจ้ำหน้ำท่ีสวสัดกิำร  จะด ำเนินกำรชว่ยเหลือ・ให้ค ำปรึกษำ 
เก่ียวกบัสวสัดกิำรทัง้หมดและกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในพืน้ท่ี  เจ้ำหน้ำท่ีเดก็ 
จะด ำเนินกำรให้ควำมชว่ยเหลือและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบั กำรตัง้ครรภ์・กำรเลีย้งดเูด็ก  
ทัง้เจ้ำหน้ำท่ีสวสัดกิำรและเจ้ำหน้ำท่ีเดก็จะรับให้ค ำปรึกษำควบคูก่นัไป อยูท่ี่เคำน์เตอร์ให้ค ำปรึกษำใกล้บ้ำนท่ำน 
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การให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ・บริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ 

○？ ศนูย์ให้ค ำปรึกษำแก่ชำวตำ่งชำต ิสมำคมนำนำชำตจิงัหวดัอิบำรำกิTEL029-244-3811 

・การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด ารงชีวิตทั่วไป (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
เวลาให้บริการ 
ชว่งเช้ำ 8:30 -12:00 น.  ชว่งบำ่ย 13:00 - 17:00 น. 
※ยกเว้นวนั เสำร์ อำทิตย์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และ วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม ่
 

เนือ้หำท่ีให้ค ำปรึกษำ 
กฎหมำย , แรงงำน , สถำนภำพกำรพ ำนกั , กำรแตง่งำน , กำรศกึษำ 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรใช้ชีวิตประจ ำวนัทัง้หมด  

 

・การปรึกษาทางกฎหมาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 

ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยโดยทนำยควำม เดือนละ 2 ครัง้ (นดัหมำยลว่งหน้ำ) 

 
・การให้บริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 

มีบริกำรลำ่มแปลภำษำทำงโทรศพัท์ เม่ือมีกำรตดิตอ่ด ำเนินกำรท่ี ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ・โรงเรียน เป็นต้น 
 

【ตารางเวลาการรับปรึกษาของแต่ละภาษา】 

วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

ภำษำอังกฤษ ・  ภำษำญ่ีปุ่ น 

（ ช่วงเช้ำ）  

ภำษำโปรตุเกส  
ภำษำเกำหลี 
ภำษำสเปน 

ภำษำเวียดนำม 

ภำษำจีน 

ภำษำไทย 

ภำษำโปรตุเกส 

ภำษำฟิลิปปินส์ 

（ ช่วงเช้ำ）  

ภำษำไทย 

（ ช่วงบ่ำย）  

ภำษำจีน  

（ ช่วงบ่ำย）  

ภำษำอินโดนีเซีย 
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ช่องทางที่ให้ค าปรึกษาต่างๆ 
 

ตำรำงชอ่งทำงกำรให้ค ำปรึกษำตำ่งๆ   ต้องกำรนดัหมำยลว่งหน้ำถ้ำมีสญัลกัษณ์ * 

                                  

แผนก ตดิต่อสอบถาม 

*กำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับผู้หญิงท่ีมีปัญหำ ชิยำคโุชะ เซซำคคุิคำคคุะ TEL 23-1111 

ให้ค ำปรึกษำกำรจดัท ำเอกสำรทำงกฎหมำย・
กำรลงทะเบียน 

ชิยำคโุชะ ฮิโชะโคโจคะ TEL 23-1111 

*กำรปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชิยำคโุชะ ฮิโชะโคโจคะ TEL 23-1111 

กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสิทธิมนษุยชน ชิยำคโุชะ ชำไกฟคุชุิคะ TEL 23-1111 

กำรให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินชีวิตอปุโภคบริโภค โชฮิเซคำซ ึเซ็นเตอร์ 
(อยูใ่นท่ีวำ่กำรอ ำเภอ) 

TEL 22-2950 

กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรศกึษำเลำ่เรียน เคียวอิค ุโซดนัชิซ ึ(อยูใ่น ฟจุ ู
โชกกัโค) 

TEL 24-5519 

กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองอบุตัเิหตจุรำจร เคนนนัจิโฮ โคซือจิโค 
โซดนัโจะ 

TEL 

029-823-1123 

กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองภำษี ชิยำคโุชะ ชโูนไทซำคคุะ TEL 23-1111 

กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองควำมวิตกกงัวลตำ่งๆ ชำไกฟคุชุิเคียวกิไค ฮงโชะ TEL 22-2411 

ชำไกฟคุชุิเคียวกิไค 
ยำซำโตชิโชะ 

TEL 36-4311 

ให้ค ำปรึกษำทำงโทรศพัท์เก่ียวกบัปัญหำชีวิตและจิตใจ ยำซำโตโฮะเคน เซ็นเตอร์ TEL 43-6655 

*กำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนจิตใจ อิชิโอกะโฮะเคน เซ็นเตอร์ TEL 24-1386 

ยำซำโตะโฮะเคน เซ็นเตอร์ TEL 43-6655 

* คลินิกสขุภำพจิต ซจึิอรุะ โฮะเคนโจะ TEL 

029-821-5516 

* กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนแรงงำน อิบำรำกิโรโด โซดนัเซ็นเตอร์ TEL 

029-233-1560 
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ก า ร ศึ ก ษ า ・ ก า ร เ ลี้ ย ง เ ด็ ก  

 

สถานที่รับดูแลเดก็ก่อนวยัเรียน 

 

โรงเรียนอนุบาล (โยจิเอน) 

โรงเรียนอนบุำล เป็นสถำนศกึษำเพ่ือชว่ยกำรพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
เตรียมควำมพร้อมทำงสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกบัวยั 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

ฮิกำชิ โยจิเอน ฮิกำชิโอฮำชิ1610 -1 26-2312 

 

สถานรับเลีย้งเดก็ที่ได้รับการรับรอง (นินเทโคโดโมะเอน) 

นินเทโคโดโมะเอน เป็นสถำนท่ีชว่ยเหลือรับเลีย้งเดก็ในเขตภมูิภำค  โดยจะดแูลเร่ืองกำรศกึษำและเลีย้งดเูด็กตัง้แต ่
0 ขวบถึงเด็กก่อนวยัเรียน（★ สถำนรับเลีย้งเดก็เอกชน） 

ช่ือสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
★อิชิโอกะ โยจิเอน โทโคได 1-2 -4  26-3860 

★อิชิโอกะเซนริน โยจิเอน โคคฟุ ุ4-3 -3  22-2739 

★โคคบุงุจิ โยจิเอน ฟจุ ู5-1 -19  24-1111 

★ซำกรุะเอน คติะฟจุ ู1-12 -20  23-6851 

★บำรำกิได โยจิเอน บำรำกิ 3-4 -13  23-1668 

★วำกำบะยำซำโตะ คำคิโอกะ 2943 -1 43-1046 

★โคอิเซะโคโทริโนะมำริ โยโฮเอน อจุิเอะ 2116 -7 56-3333 

56-3331 
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สถานรับเลีย้งเดก็ (โฮอิคุโจะ) 

โฮอิคโุจะ เป็นสถำนรับดแูลเดก็ เน่ืองจำกผู้ปกครองต้องท ำงำนทัง้คูไ่มส่ำมำรถเลีย้งดเูดก็ท่ีบ้ำนได้ 
（★ เป็นของเอกชน） 

 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

ไดอิจิ โฮอิคโุชะ 
โซชะ 1-2 -10 22-3122 

ไดนิ โฮอิคโุชะ 

ยำซำโตะจโูอ โฮอิคโุชะ คำคิโอกะ  2155  44-8010 

โซโนเบะ โฮอิคโุชะ มำอิเอะ 1921  46-4182 

มินำมิ โฮอิคโุชะ ซคึโิอกะ1375  42-4110 

★อิชิโอกะเมโช โฮอิคเุอน ฟจุ ู 2-4-9  24-3385 

★อิซุมิกำโอกะ โฮอิคเุอน อิชิโอกะ 2-19-7 23-6458 

★โคคบุไุดฟทุำบะ โฮอิคเุอน คติะฟจุ ู 2-7 -43  22-4060 

★ฮิคำริ โฮอิคเุอน บำรำกิ 1-12 -21  22-3708 

★วำคำคซุะ โฮอิคเุอน โทโคได  5-12 -8  26-1270 

★ชิรำยริุ โฮอิคเุอน ฮิกำชิทำนำคะ 1192  26-7788 

★โซโทโนะ โฮอิคเุอน ฮิกำชิโอฮำชิ 1639 -2 26-3508 

★อิชิโอกะฮิมำวำริ โฮอิคเุอน ฮิกำชิอิชิโอกะ  5-３-30  26-7327 

★ริงริง โฮอิคเุอน คำมิบำยำช ิ1408- 2 43-3830 

 

การรับเลีย้งเดก็ชั่วคราว 

เป็นกำรรับดแูลเด็กชัว่ครำว ส ำหรับผู้ ท่ีอำศยัอยูใ่นเขต  ท่ีโรงเรียนอนบุำลของรัฐ , โรงเรียนอนบุำลเอกชน , 
สถำนรับเลีย้งเดก็ท่ีได้รับกำรรับรอง ท่ีมีเหตผุลเน่ืองจำกกำรท ำงำนของผู้ปกครอง , กำรเจ็บป่วย , 
กำรดแูลพยำบำลครอบครัว , เหตผุลสว่นตวั  เวลำรับฝำกและคำ่บริกำรมีควำมแตกตำ่งขึน้อยูก่บัแตล่ะสถำนท่ี   

 ○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกสวสัดกิำรเดก็  TEL23-1111 
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การรับดูแลเดก็พักฟ้ืน 

เป็นกำรรับดแูลเด็กชัว่ครำวโดยพยำบำล ท่ีสถำนพกัฟืน้เดก็ 
ส ำหรับเดก็ท่ีอยูใ่นชว่งพกัฟืน้จำกกำรเจ็บป่วยไมส่ำมำรถไปสถำนรับเลีย้งเด็กได้เน่ืองจำก ไข้หวดั ท้องร่วง , 
เจ็บป่วยจำกโรคตดิตอ่ เป็นต้น  จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมำชิกก่อนลว่งหน้ำ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ  แผนกสวสัดกิำรเดก็ TEL23-1111 

อิชิโอกะชิ อิชิคาอิ เบียวอิน    เบียวโกชิ โฮะอิคุชิซึ ซากุรัมโบ 
ท่ีอยู่  โอซุนะ10528-25 TEL 22-4784 

 

ศูนย์ช่วยเหลอืการเลีย้งดูเดก็ท้องถิน่ 

ศนูย์ชว่ยเหลือกำรเลีย้งดเูดก็ท้องถ่ิน เป็นสถำนท่ีให้ค ำปรึกษำ เก่ียวกบักำรเลีย้งดเูดก็ 
กำรเลน่อยำ่งปลอดภยัของเดก็ มีโปรแกรมตำ่งๆท่ีชว่ยเหลือในกำรเลีย้งเดก็ , ให้ค ำปรึกษำกำรเลีย้งเด็กอ่อน , 
ค ำแนะน ำทำงโภชนำกำร , กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร เป็นต้น（★เป็นสถำนท่ีเอกชน） 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

★อิซุมิกำโอกะ โฮอิคเุอน 
อิซุมิกำโอกะจิอิค ิโคโซดำเทะชิเอนเซ็นเตอร์ 

อิชิโอกะ  2-19 -７ 23-6458 

★โคคบุไุดฟทุำบะ โฮอิคเุอน 
Kid′s Futaba 

คติะฟจุ ู 2-７-43 22-4060 

★ฮิคำริ โฮอิคเุอน 
บำรำกิโนะโอกะ 

บำรำกิ 3-14367 56-4211 

★วำคำคซุะ โฮอิคเุอน 
วำคำคซุะโนะโมริ 

โทโคได 5-12-８ 26-1270 

★โซโทโนะ โฮอิคเุอน 
นิโคะนิโคะ 

ฮิกำชิโอฮำชิ 1639-2 26-3508 

ยำซำโตะจโูอโฮอิคโุจะ 
อิชิโอกะชิจิอิค ิโคโซดำเทะชิเอนเซ็นเตอร์ 

คำคิโอกะ 2155 44-8011 
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โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม 
ระบบกำรศกึษำของประเทศญ่ีปุ่ น  มีกำรศกึษำภำคบงัคบั คือ ระดบัชัน้ประถมศกึษำ 6 ปีและ มธัยมศกึษำต้อนต้น 
3 ปี   กรุณำตดิตอ่สอบถำมกำรด ำเนินกำรเพ่ือเข้ำศกึษำในชัน้ประถมศกึษำ・มธัยมศกึษำตอนต้น 

○？  คณะกรรมการการศึกษา แผนกธุรกำรกำรศกึษำ TEL43-1111 

【โรงเรียนประถม】 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

อิชิโอกะ โชกกัโค โซชะ 1-2 -10  22-6105 

ฟจุ ูโชกกัโค วำคำมำซ ึ1-11-18  24-0111 

ทำคำฮำมะ โชกกัโค ทำคำฮำมะ 62  26-3204 

ฮิกำชิ โชกกัโค อำซำฮิได 1-11 -3  26-2342 

มิมรูะ โชกกัโค มิมรูะ 1853  24-3046 

เซคคิำวะ โชกกัโค อิชิคำวะ 1153  26-3225 

คติะ โชกกัโค เนะอำตำริ10949  22-6486 

มินำมิ โชกกัโค มินำมิได 4-1-1  26-2850 

ซุกินำมิ โชกกัโค ซุกินำมิ 2-3-1  24-2926 

โซโนเบะ โชกกัโค มิยำกำซำค ิ6  46-1017 

ฮิกำชินำรุอิ โชกกัโค ฮิกำชินำรุอิ 996  46-1341 

คำวำรำเอะ โชกกัโค คำวำรำยะ 1135 -2 44-0055 

ฮำยำชิ โชกกัโค ชิโมะฮำยำชิ 857 -1 43-0155 

โคอิเซะ โชกกัโค โอมิ 832 -1 43-2009 

อำชิโฮะ โชกกัโค โคะยะ1054  43-0169 

โยชิอ ุโชกกัโค โยชิอ ุ513 -2 43-0987 

คำคิโอกะ โชกกัโค คำคิโอกะ 2159- 2 43-0904 

โอบำตะ โชกกัโค โอบำตะ 4080  42-3502 

โคะซำกรุะ โชกกัโค คำวำมำตะ 746  42-3204 
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【โรงเรียนมัธยมต้น】 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

อิชิโอกะ ชกูกัโค ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-2 -1  26-2340 

ฟจุ ูชกูกัโค วำคำมำซ ึ2-6 -5  24-0022 

โจนนั ชกูกัโค ทำคำฮำมะ112  22-2487 

โคคฟุ ุชกูกัโค โซชะ 2-12 -1  24-0510 

โซโนเบะ ชกูกัโค ยำมำซำกิ 1862  46-0506 

ยำซำโตะ ชกูกัโค คำคิโอกะ 3513- 2 43-0062 

 

สถานรับเลีย้งเดก็วยัเรียน 
 

คลับดูแลเดก็หลังเลิกเรียน 

คลบัดแูลเด็กหลงัเลิกเรียน คือสถำนท่ีรับฝำกดแูลเดก็ เน่ืองจำกผู้ปกครองไมอ่ยู่บ้ำนต้องไปท ำงำน เป็นต้น 

※ ด ำเนินกำรท่ีโรงเรียนประถมศกึษำในเขตทัง้หมด 
 

สถานรับเลีย้งเดก็วัยเรียนอ่ืนๆ 

ตำรำงโรงเรียนอนบุำล , สถำนรับเลีย้งเด็กท่ีได้รับอนญุำติ ท่ีรับดแูลเด็กวยัเรียน 
 

ช่ือสถานที่ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

★อิชิโอกะ โยจิเอนมิไรจคุ ุ โทโคได 1-2 -4  26-3860 

★บำรำกิ โยจิเอนกำคโุดคลุำบุ บำรำกิ 3-4 -13  23-1668 

★ฮิคำริ โฮอิคเุอนกำคโุดคลุำบุ บำรำกิ 1-12 -21  22-3708 

★อิชิโอกะเมโช โฮอิคเุอนกำคโุดโฮอิค ุ ฟจุ ู 2-4 -9  24-3385 

★โซโตโนะ โฮอิคเุอนทำเคโนะโกะคลุำบุ ฮิกำชิโอฮำชิ 1639 -2 26-3508 
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ส ถ า น ที่ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง  

วั ฒ น ธ ร ร ม ・ สุ ข ภ า พ ・ กี ฬ า  
 

ห้องสมุด 
 

จูโอโทะโชคัง 

○？ จโูอโทะโชคงั TEL 24-1507 

เวลาเปิดบริการ 9:00 – 17:00 น. 
วันหยุดท าการ  วนัจนัทร์ , วนัพธุสปัดำห์สดุท้ำยของเดือน 
（ยกเว้นเดือน  4・8・9・12）, วนัสิน้ปีและ 
วนัขึน้ปีใหม ่,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ , วนัหยดุพิเศษส ำหรับ 
จดัหนงัสือ 
ท่ีอยู่ วำคำมิยะ 1-6 -31  

 

จูโอโคมินคัง โทะโชชิซึ 

○？ จโูอโคมินคงั TEL 43-6262 

เวลาเปิดบริการ 9:00 – 17:00 น.  

วันหยุดท าการ ทกุวนัจนัทร์, วนัสิน้ปีและวนัขึน้ปีใหม ่, 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ , วนัหยดุพิเศษส ำหรับจดัหนงัสือ 
ท่ีอยู่ คำคิโอกะ 5680 -1 

 

 

 

 

 

 
  

★มีกำรจดักิจกรรมกำรเล่ำนิทำนท่ี  จโูอโทะโชคงั・จโูอโคมินคงั（โทะโชชิซ）ึ 

★มีห้องสมดุท่ี ฮิกำชิจิค ุโคมินคงั และ โจนนัจิจิค ุโคมินคงั 



34 
 

ศูนย์ชุมชุน (โคมินคงั) 
เป็นสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับกำรเรียนรู้หรือกำรจดักิจกรรมทำงวฒันธรรม   ท่ีโคมินคงัแตล่ะท้องท่ี 
จะมีกำรจดักิจกรรมหรือกำรบรรยำยตำ่งๆ เป็นต้น 

ช่ือโคมินคัง ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

จโูอ โคมินคงั คำคิโอกะ  5680 -1 43-6262 

ฟจุจูิค ุโคมินคงั ฟจุ ู 5-5 -17 24-1530 

ฮิกำชิจิค ุโคมินคงั ฮิกำชิอิชิโอกะ  4-6 -24  26-6503 

โจนนัจิค ุโคมินคงั มิมรูะ 7109  26-3341 

โคคฟุจุิค ุโคมินคงั โคคฟุ ุ 5-7 -1  22-2940 

คำคิโอกะจิค ุโคมินคงั คำคิโอกะ  5680 -1 43-6262 

โอบำตะจิค ุโคมินคงั ซุกำมะ 1300  - 

อำชิโฮจิค ุโคมินคงั อวุำโซะ 1195 -1 43-0865 

โคอิเซะจิค ุโคมินคงั โอมิ  827 -1 44-3042 

คำวำรำเอะจิค ุโคมินคงั คำวำรำยะ 430 -1 43-2942 

โซโนเบะจิค ุโคมินคงั มำอิเอะ 1921  46-1960 

ฮำยำชิจิค ุโคมินคงั ชิโมะบำยำชิ  862 -1 43-0864 

โคะซำกรุะจิค ุโคมินคงั คำวำมำตะ  746  42-3087 

 

ฟุเรไอ โนะซาโตะ อชิิโอกะ ฮิมาวาริ โนะยากาตะ 

○？ ฮมิาวาริ โนะ ยากาตะ TEL 35-1126 

เป็นสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสวสัดกิำรให้แก่ผู้สงูอำยุ  
มีห้องออกก ำลงักำย , อ่ำงอำบน ำ้กลำงแจ้ง , ห้องโถง ,  
ห้องแบบญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

เวลาเปิดบริการ 10:00 – 20:00 น.  

(ใช้บริกำรได้ถึงเวลำ 20:50 น.) 
วันหยุดท าการ วนัจนัทร์ 
(ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ จะหยดุในวนัถดัไป) 
ท่ีอยู่     โอซุนะ10527-6  
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ยาซาโตะองเซน ยูริซาโตะ 

○？  ยาซาโตะ องเซน ยูริโนะซาโตะ TEL 42-4126 

เป็นสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวก มีอำ่งอำบน ำ้กลำงแจ้ง 
ท่ีสำมำรถมองเห็น ภเูขำทสึคบุะ , ซำวด์น่ำ , ร้ำนอำหำร 
 เป็นต้น 
 

เวลาเปิดบริการ 10:00 – 22:00 น. 
วันหยุดท าการ วนัจนัทร์ ท่ี 2・4 ของเดือน 
 (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุในวนัถดัไป) , วนัท่ี 1 ม.ค. 
ท่ีอยู่   โอบำตะ1416  

 

ริวจนิ โนะ โมริ แคมป์โจ 

○？  เคียวอิคุ อิอินไค  แผนก โชไกกำคชุคูะ TEL 43-1111 

สถำนท่ีตัง้แคมป์  ท่ีสำมำรถสนกุสนำนกบักำร ปิง้ยำ่งบำร์บีควิ 
 ทำ่มกลำงธรรมชำต ิเป็นต้น 

 
 

เวลาใช้บริการ  

แบบไป-กลบั      9:00 – 16:00 น. 

แบบพกัค้ำงคืน 12:00 – 12:00 น. ของวนัรุ่งขึน้ 
วันหยุดท าการ ทกุวนัจนัทร์ , วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม่  

ท่ีอยู่ โซเมยะ1617-4  

 

คนิโรเซโชเนน โฮม 

○？  คินโร เซโชเนน โฮม TEL 24-0322 

สถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกท่ีใช้เป็นสถำนท่ีจดักิจกรรมยำมวำ่งของหนุม่สำววยัท ำงำน 
  

เวลาเปิดบริการ วนัจนัทร์ – วนัอำทิตย์    9:00 – 21:00 น. (วนัอำทิตย์ 17:00 น.) 
วันหยุดท าการ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ , วนัสิน้ปี – วนัขึน้ปีใหม่ 
ท่ีอยู่ อิชิโอกะ 2149 -3  



36 
 

อชิิโอกะ ชิมินไคคงั 

○？  อิชิโอกะ ชิมินไคคัง TEL 22-5187 

มีสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวก  เชน่ ห้องโถง ห้องประชมุ  ,  
ห้องแบบญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

  

ท่ีอยู่ โซชะ1-2-5 

 

   

 

 

จโิดคงั・จโิดเซ็นเตอร์  (ศูนย์เยาวชน) 

○？  จิโดคัง TEL 22-3858／จิโดเซ็นเตอร์ TEL 22-3678 

 

จิโดคงั・จิโดเซ็นเตอร์ เป็นสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวก  ท่ีใช้เป็นสนำมเดก็เลน่ หรือ 
กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในกำรดแูลเด็กระหวำ่งครอบครัว มีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆส ำหรับเดก็  

 

วันเปิดบริการ วนัจนัทร์  - วนัศกุร์  9:00 – 17:00 น. ／วนัเสำร์   10:00 – 16:00 น. 
วันปิดบริการ วนัอำทิตย์ , วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ , วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม่ 
ท่ีอยู่ จิโดคัง  ฟโุจ 5-7-33 ／ จิโดเซ็นเตอร์  อำซำฮิได 3-9-21 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกฬีา 
 

สนามกีฬาอิชิโอกะ 

○？ อิชิโอกะอุนโดโคเอน TEL 26-7210 

วันปิดบริการ    วนัจนัทร์(ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุในวนัถดัไป) 
วนัสิน้ปี - วนัขึน้ปีใหม่ 

ท่ีอยู่                มินำมิได 3-34 -1 

สถานที่          โรงยิม , สนำมกรีฑำ , ลำนอเนกประสงค์ 
(เวลำกำรใช้บริกำรแตกตำ่งกนัขึน้อยูก่บัแตล่ะสถำนท่ี) 
 
 

สนามกีฬายาซาโตะ 

○？ ยาซาโตะ โซโกอุงโดโคเอน TEL 43-6884 

วันปิดบริการ วนัจนัทร์ (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุ 
ในวนัถดัไป) วนัสิน้ปี - วนัขึน้ปีใหม่ 

ท่ีอยู่  โนดะ 600 

สถานที่ สนำมหญ้ำ , สนำมเทนนิส , ศนูย์ออกก ำลงักำย ,  
ลำนอเนกประสงค์ , สนำมกำรตอ่สู้บโุด , สนำม ทำเกตโตะ 
・บำโดะ โกรุฟ ุ, สระวำ่ยน ำ้ 
（เวลำ・ระยะเวลำกำรเปิดบริกำร แตกตำ่งกนัขึน้กบัแตล่ะสถำนท่ี） 
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สวนสาธารณะ คาชิวาบาระ ยาคิว โคเอน 

○？  คาชิวาบาระ ยาคิว โคเอนTEL 23-8158 

วันปิดบริการ วนัจนัทร์ (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุ 
ในวนัถดัไป) , วนัสิน้ปี -วนัขึน้ปีใหม่ 

ท่ีอยู่ คำชิวำบำระ11 

สถานที่ สนำมเบสบอล , สนำมเทนนิส , สนำมฟตุบอล- 
สวนสำธำรณะ , สวนสำธำรณะ-สนำมเบสบอล 
(เวลำกำรใช้บริกำรแตกตำ่งกนัขึน้กบัแตล่ะสถำนท่ี) 

 
อิชิโอกะไกโยเซ็นเตอร์ 

○？ อิชิโอกะไกโยเซ็นเตอร์ TEL 23-5191 

วันปิดบริการ วนัจนัทร์ (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุ 
ในวนัถดัไป) , วนัสิน้ปี -วนัขึน้ปีใหม่ 

ท่ีอยู่ โซเมยะ1415 

สถานที่ โรงยิม , สระวำ่ยน ำ้ (เวลำ・ระยะเวลำกำรเปิด 
บริกำรแตกตำ่งกนัขึน้กบัแตล่ะสถำนท่ี) 
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สระว่ายน า้ อิชิโอกะ โชกักโค โอคุไนองซุยพูรุ 

○？ อิชิโอกะ โชกกัโค โอคไุนองซุยพรุู TEL 23-1088 

 

วันปิดบริการ วนัจนัทร์ (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุ 
ในวนัถดัไป) , วนัสิน้ปี -วนัขึน้ปีใหม่ 

ท่ีอยู่ โซชะ 1-3 -17 

สถานที่ สระวำ่ยน ำ้ทัว่ไป , สระวำ่ยน ำ้เดก็เล็ก 
 

 

สนามกีฬาโคะอิโดะ・สนามเบสบอล โซเมยะ・สนามกีฬา โชเนนซุปอทซึ  

○？  อุงโดฮโิรบะTEL 23-8158 

วันปิดบริการ วนัจนัทร์ (ถ้ำเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุในวนัถดัไป) , วนัสิน้ปี -วนัขึน้ปีใหม ่

(เวลำกำรใช้บริกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัฤดกูำล) 
 

หอประวตัิศาสตร์・หอจดหมายเหตุ 

 

ฟุรุซาโตะ เรคิชิคัง (หอประวัตศิาสตร์) 

○？ เคียวอิคุอิอินไค บุงคะชินโคคะ TEL43-1111 

มีพิพิธภณัฑ์และ กำรจดันิทรรศกำรประวตัศิำสตร์แสดงเร่ืองรำวตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั  

 

เวลาเปิดท าการ 10:00 – 16:30 น. 
วันหยุดท าการ   ทกุวนัจนัทร์ , วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม่ 
ท่ีอยู่                       โซชะ1-2-10 

 

โนซง ชิเรียวคัง (หอจดหมายเหตุ) 

○？ เคียวอิคุอิอินไค บุงคะชินโคคะ TEL43-1111 

จดัแสดงนิทรรศกำร พืน้บ้ำน เชน่ เคร่ืองมือเกษตรกรรม 

เวลาเปิดท าการ  10:00 – 16:30 น. 
วันหยุดท าการ ทกุวนัจนัทร์ , วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ , วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม่ 
ท่ีอยู่              โอมำซุ 1519 
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ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

・ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  

 

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่ นในเมอืงอชิิโอกะ 

○？ ที่ว่าการอ าเภอ แผนกเซซำค ุคิคำคคุะTEL23-1111 

กำรเปิดห้องเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่ นของกลุม่กำรแลกเปล่ียนนำนำชำติ 
 

(1) ทกุวนัองัคำร  เวลำ  19:00 – 21:00 น. 
(2) ทกุวนัองัคำร  เวลำ  10:00 – 12:00 น. 
(3) ทกุวนัศกุร์      เวลำ  10:00 – 12:00 น. 
 

ค่าเรียน ไมเ่สียคำ่ใช้จำ่ย (แตผู่้ เรียนจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ต ำรำเรียน , คำ่ถ่ำยเอกสำร เป็นต้น) 
สถานที่ โคคฟุจุิค ุโคมินคงั 
※(1)・(2) ห้องเรียน ฟเุรนโดชิบป ุอิชิโอกะ ,  (3) ห้องเรียน กโุรบำรุฮำซึ 

 

กลุ่มการแลกเปลีย่นนานาชาตใินเมืองอชิิโอกะ 

○？  ที่ว่าการอ าเภอ แผนกเซซำค ุคิคำคคุะTEL23-1111 

เมืองอิชิโอกะ  มีกลุม่แลกเปล่ียนนำนำชำตเิป็นศนูย์กลำงในกำรจดักิจกรรมกำรแลกเปล่ียนนำนำชำตติำ่งๆ  
 

【กิจกรรมหลักที่จัดในเมืองอิชิโอกะ โดยกลุ่มการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ】 

ช่ือกลุ่ม รายละเอียดกิจกรรม 

ฟเุรนโดะชิบปอิุชิโอกะ ห้องเรียนภำษำญ่ีปุ่ น , ห้องเรียนกำรแลกเปล่ียนนำนำชำต ิ, 
กิจกรรมกำรแลกเปล่ียนนำนำชำติ 

กโุรบำรุฮำซึ ห้องเรียนภำษำญ่ีปุ่ น , ห้องเรียนกำรแลกเปล่ียนนำนำชำต ิ, 
กิจกรรมกำรแลกเปล่ียนนำนำชำติ 

อิชิโอกะ นิฮง ชโูกค ุยโูคเคียวไค ห้องเรียนภำษำจีน , กิจกรรมกำรแลกเปล่ียนนำนำชำติ 
อิชิโอกะ ไลออนซุคลบับ ุ กิจกรรมกำรแลกเปล่ียน 
อิชิโอกะ โรตำรีคลบับ ุ ควำมร่วมมือระหวำ่งนำนำชำต ิ, กิจกรรมกำรแลกเปล่ียน 

 
  



41 
 

ข้อมูลการใช้ชีวติประจ าวนันานาภาษา 
『ข้อมูลการใช้ชีวิตประจ าวันนานาภาษา』 

○？  สมาคม จิจิไต โคคุไซคะ เคียวไก TEL 03-5213-1730 

มีกำรน ำเสนอข้อมลูท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัในประเทศญ่ีปุ่ นนำนำภำษำ เชน่ สถำนะกำรพ ำนกั , 
กำรแตง่งำน・กำรหยำ่ , แรงงำน , กำรรักษำทำงกำรแพทย์ , เงินบ ำนำญ , กำรศกึษำ , ภำษี , 
กำรชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตกุำรณ์ฉกุเฉิน・อบุตัภิยั เป็นต้น     
 

โฮมเพจ 
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html 

※ ในแอพพลีเคชัน่ มี ฟังก์ชัน่แจ้งขำ่วดว่นนำนำภำษำ  เม่ือเกิดแผน่ดนิไหวภำยในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีแรงสัน่ 
สะเทือนระดบั 5 ขึน้ไป จะมีกำรสง่ขำ่วดว่นกำรเกิดแผน่ดนิไหวเป็นภำษำตำ่งๆ 

 

ภาษาที่ให้บริการ 
องักฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตเุกส , ภำษำฟิลิปปินส์ , เวียดนำม , อินโดนีเซีย , ไทย , เยอรมนั , ฝร่ังเศส , 
รัสเซีย , ญ่ีปุ่ น 
 

『ข้อมูลการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับชาวต่างชาติ』 

○？ สมาคมนานาชาตจัิงหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611 

บริกำรข้อมลูขำ่วสำร ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั เชน่ เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน , กำรตดิตอ่รำชกำร 
วิธีกำรใช้แก๊ส/ไฟฟ้ำ ฯลฯ  เป็นภำษำตำ่งๆ 
 

โฮมเพจ 
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/guide/index.html 
 

ภาษาที่ให้บริการ 
องักฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตเุกส , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , ไทย 
 
  

 

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/guide/index.html
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『ข้อมูลด้านการแพทย์ส าหรับชาวต่างชาติ』 

○？ สมาคมนานาชาตจัิงหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611 

บริกำรข้อมลู ค ำอธิบำยอำกำรป่วยตำ่งๆโดยทัว่ไป เป็นภำษำตำ่งๆ เทียบเคียง อยูก่บัภำษำญ่ีปุ่ น 
 

โฮมเพจ 
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/index.html 
 

ภาษาที่ให้บริการ 
องักฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตเุกส , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , ไทย 
 

 

เครือข่ายข้อมูลทางการแพทย์อิบารากิ (ระบบแสดงข้อมูลทางการแพทย์อิบารากิ)  

○？ ศาลากลางจังหวัดอิบารากิ ฝ่ำยสวสัดกิำรสขุภำพ แผนกส ำนกังำนสำธำรณสขุ  

TEL 029-301-3117 

สำมำรถค้นหำรำยช่ือสถำนพยำบำลในจงัหวดัอิบำรำกิ ท่ีมีแผนกรองรับภำษำตำ่งประเทศ  

 
โฮมเพจ 
http://www.ibaraki-medinfo.jp/ 
 

ระบบข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอิบารากิ 

○？ สมาคมทางการแพทย์จังหวัดอิบารากิTEL029-241-6996 

（วันเสาร์・อาทติย์ , วันหยุดราชการ , ช่วงกลางคืน）TEL 029-241-4199 

สำมำรถค้นหำ รำยช่ือสถำนพยำบำล(ฉกุเฉิน)ในจงัหวดัอิบำรำกิท่ีมีแผนกรองรับภำษำตำ่งประเทศ 
 

โฮมเพจ 
https://www.qq.pref.ibaraki.jp/WP0101/RP010101BL.do 
 
  

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/index.html
http://www.ibaraki-medinfo.jp/
https://www.qq.pref.ibaraki.jp/WP0101/RP010101BL.do
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『ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภัยพบัิตสิ าหรับชาวต่างชาต』ิ 

○？ สมาคมนานาชาตจัิงหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611 

คูมื่อเม่ือเกิดภยัพิบตัสิ ำหรับชำวตำ่งชำตท่ีิอำศยัอยูใ่นจงัหวดัอิบำรำกิ 
 

โฮมเพจ 
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/index.html 
 

ภาษาที่ให้บริการ 
องักฤษ , จีน , โปรตเุกส , ฟิลิปปินส์ , ไทย , สเปน , อินโดนีเซีย , เกำหลี , อำรำเบีย , สิงหล , เบงกำลี , 
เปอร์เซีย ,รัสเซีย , ญ่ีปุ่ น (เขียนก ำกบัเสียงอ่ำน) 

 

・                             

โฮมเพจ 
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/thai/index.html 
 

・                           

โฮมเพจ 
http://www.jreast.co.jp/index.html/ 
 

・                  

โฮมเพจ 
http://kantetsu.co.jp/green-bus/ 

 

 

 

 

 

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/index.html
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/thai/index.html
http://www.jreast.co.jp/index.html/
http://kantetsu.co.jp/green-bus/
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ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ  

เคาน์เตอร์ บริการตดิต่อสอบถาม 
【ท่ีวำ่กำรอ ำเภออิชิโอกะ】อิชิโอกะ 1-1-1 ／ 【ส ำนกังำนทัว่ไปสำขำยำซำโตะ】คำคโิอกะ 5680-1 

 

 ・วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   เวลำ 8:30 – 17:15 น. (ยกเว้น วนัหยดุนกัขตัฤกษ์・วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม)่ 
   ※  เฉพำะวนัพธุ  ให้บริกำรบำงสว่น ถึง 19:00 น.  
  

 ・วันเสาร์ , วันอาทติย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันสิน้ปี-วันขึน้ปีใหม่  

   เวลำ 8:30 – 17:15 น. 
※  รับแจ้งเฉพำะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ส ำมะโนประชำกร  เชน่  แจ้งเกิด แจ้งเสียชีวิต เป็นต้น 

 

เคร่ืองออกเอกสารอตัโนมติั 

○？  แผนกทะเบียนรำษฎรTEL 23-1111 

ถ้ำมี「บตัรประชำชนอิชิโอกะ」สำมำรถขอหนงัสือรับรองดงัตอ่ไปนีไ้ด้ในวนั เสำร์・อำทิตย์・วนัหยดุรำชกำร 
 

【หนังสือรับรองท่ีออกโดยเคร่ืองอัตโนมัติ】
）

  

ทะเบียนบ้ำน・หนงัสือรับรองตรำประทบั・หนงัสือรับรองท่ีอยูเ่พ่ือใช้เสียภำษีรถยนต์เคร่ืองยนต์ขนำดเล็ก・
หนงัสือรับรองรำยได้・หนงัสือรับรองกำรจดัเก็บภำษี・หนงัสือรับรองกำรยกเว้นภำษี・
หนงัสือรับรองกำรช ำระภำษี・หนงัสือรับรองกำรช ำระภำษีรถยนต์เคร่ืองยนต์ขนำดเล็ก 
 

【สถานที่ตดิตัง้เคร่ืองอัตโนมัติ】  

ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ , ส ำนกังำนทัว่ไปสำขำยำซำโตะ , ฮิกำชิจิค-ุโคมินคงั , โจนนัจิค-ุโคมินคงั , 
มำจิคำโดะโจโฮ-เซ็นเตอร์ 
※กรุณำสอบถำมวนัหยดุ・เวลำให้บริกำร 
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แ น ะ น า เ มื อ ง อิ ชิ โ อ ก ะ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

เมืองอิชิโอกะ 
เป็นเมืองท่ีตัง้อยูเ่กือบตอนกลำงของจงัหวดัอิบำรำกิ 
ท่ีอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของภมูิภำคคนัโตของหมูเ่ก
ำะญ่ีปุ่ น 
เป็นเขตเนินเขำแผท่อดยำวจำกภเูขำทสคึบุะด้ำนตะวนัตกเฉี
ยงเหนือไปถึงตวัเมืองทำงตอนใต้ 
แมน่ ำ้โคอิเซกำวะไหลผำ่นตวัเมืองตอ่เน่ืองไปถึงทะเลสำบคำ
ซุมิกำอรุะเป็นแมน่ ำ้ใหญ่ท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของญ่ีปุ่ น 
 

นกประจ ำเมือง 

นกกระจำบญ่ีปุ่ น 

ฮิบำริ 

 

 การเดนิทางไปเมืองอิชโิอกะ     

โดยรถไฟ 

สำยเจอำร์ โจบนั เอ็กซ์เพรส โทคิวะ 
สถำนีโตเกียว→สถำนีอิชิโอกะ ประมำณ 60 นำท ี
สถำนีมิโตะ→สถำนีอิชิโอกะ ประมำณ 20 นำท ี

โดยรถยนต์ 

ทำงดว่นโจบนั 
โตเกียว→จิโยดะ อิชิโอกะอินเตอร์เชนจ์ ประมำณ 60 นำที 

มิโตะ→จิโยดะ อิชิโอกะอินเตอร์เชนจ์ ประมำณ 20 นำที 

สนามบนิอิบาราก ิ

สนำมบินอิบำรำกิ→สถำนีรถไฟอิชิโอกะ โดยรถยนต์ 
ใช้เวลำประมำณ 30 นำที  

 

 ข้อมูลเมืองอิชิโอกะ   

 

จ ำนวนประชำกร・ครัวเรือน 

（ณ วนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ.2558) 

78,021คน／30,180 ครัวเรือน 

 

พืน้ที่ 215.53  ก.ม.² 
 

 

ตราประจ าเมืองอิชิโอกะ 

เป็นแบบร่ำงจำกอกัษร「い (อิ)」ซึ่งเป็นพยญัชนะต้นของ

「いしおか(อิชิโอกะ)」 วงกลมล้อมรอบ「い (อิ)」

แสดงถึง「กำรบริหำรของเทศบำลท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 

(สงบสนัติอยำ่งมไีมตรีจติตอ่กนั)และควำมเจริญก้ำวหน้ำ」 

ดอกไม้ประจ ำเ

มือง 

ดอกลลิลี ่

ต้นไม้ประจ ำเมือ

ง 

ต้นโอ๊ก 

เมืองอชิิโอกะ 

จงัหวดัอิบำรำกิ 

เมืองมิโตะ 
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ธรรมชาตเิมืองอชิิโอกะ 

 

 

อิบารากิเคน ฟลาวเวอร์ปาร์ค 

ชมสวนพฤกษศำสตร์ 
เพลิดเพลินกบัดอกกหุลำบหลำกสีจำกทัว่โลก 750 ชนิด 
30,000 ต้น  พร้อมดอกไม้งำมตำมฤดกูำล เช่น โบตัน๋  , 
ยำมำยริู (ลิลล่ี) , ดำเลีย (รักเร่) , คริสต์มำสโรส ฯลฯ  

○？ อิบำรำกิเคน ฟลำวเวอร์ปำร์ค TEL42-4111 

 

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว 
เท่ียวชมสวนผลไม้ท่ีเป็นแหล่งผลิตยคูำกิ (พลบั) 
ถวำยรำชส ำนกัญ่ีปุ่ น และเก็บผลไม้ตำมฤดกูำลด้วยตวัเอง 
เชน่ สตรอว์เบอร์รี บลเูบอร์รี องุ่น แพร์ แอปเปิล้ ส้ม พลบั 
รับประทำนกนัสดๆ ในสวน 

○？ ยำซำโตชิโชะ คงัโคคะ TEL43-1111 

 

ทาคาฮามะอิริ 
ชมทิวทศัน์ของภเูขำทสคึบุะซนัจำกมมุมองอำ่วทำคำฮำมะ 
ซึง่เป็นหนึง่ใน ทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงของอิบำรำกิ 
เพลิดเพลินกบักำรตกปลำ ดนูก หรือชมดอกไม้งำม 

○？ ยำซำโตชิโชะ คงัโคคะ 
(แผนกกำรทอ่งเท่ียว)TEL43-1111 

 

ทสึคุบาเนะโอโตแคมปุโจ  
สนกุกบักำรตัง้แคมป์ ปิง้ย่ำงบำร์บีควิ ทำ่มกลำงธรรมชำต ิ
นอกจำกนีย้งัมี ห้องเรียนท ำอำหำร  ห้องเรียนงำนฝีมือ เป็นต้น 

○？ ทสคึบุำเนะโอโตแคมปโุจTEL42-2922 
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ริวจินโนะโมริแคมปุโจ  

เป็นสถำนท่ีตัง้แคมป์ทำ่มกลำงธรรมชำติสนกุกบักำรตัง้แคมป์ 
ปิง้ยำ่งบำร์บีคิว 

○？ เคียวอิคอิุอินไค โชไก กำคชุคูะ TEL43-1111 

 

โคอิเซกาวะ ไซคลิงกุโคซุ  
เส้นทำงป่ันจกัรยำนเลียบแม่น ำ้โคอิเซะกำวะท่ีสว่นใหญ่เป็นทำงรำบ 
มีเนินเตีย้ๆไมม่ำกนกัเหมำะส ำหรับนกัป่ันมือใหมท่ี่จะเพลิดเพลินกบัทั
ศนียภำพ 
งดงำมขณะป่ันจกัรยำนได้ตลอดระยะทำง 17.2 กิโลเมตร 

○？ โคอิเซกำวะ ไซคลิงกโุคซุ องุเอเคียวกิไค TEL43-6884 

 

อาซาฮซิาโตะยามะกักโค 
เป็นเรือนไม้โรงเรียนประถมท่ีน ำมำใช้เป็นอำคำรท่องเท่ียว 
สำมำรถสนกุสนำนกบัประสบกำรณ์กำรท ำนำ พิซซำ่ 
และเคร่ืองปัน้ดนิเผำ  

○？ อำซำฮิซำโตะยำมะกกัโค TEL51-3117 

 

ประวตัศิาสตร์เมืองอชิิโอกะ 
 

 

ฮติาจิฟุโตคิโนะโอกะ 
เป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้เร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจของเมือง เชน่ 
โบรำณวตัถเุคร่ืองปัน้ดนิเผำท่ีขดุพบในเมือง เป็นต้น 
มีหอชมวิวหวัสิงโตท่ีคนอิชิโอกะภำคภมูิใจด้วยขนำดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัห
นึง่ของญ่ีปุ่ น และชมดอกซำกรุะบำนสะพร่ัง เม่ือถึงฤดใูบไม้ผลิ 

○？ ฮิตำจิ ฟโุดคิโนะโอกะ TEL23-3888 
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ฮติาจิ โคคุบุงจิอาโตะ（โบรำณสถำนส ำคญัของชำติ） 

สร้ำงขึน้ตำมค ำบญัชำของ จกัรพรรดโิชม ุในปี 741 เป็นสถำนท่ีแหง่ 
1 ใน 60 แหง่ ของประเทศ ท่ีสร้ำงเพื่อใช้ในกำรสวดภำวนำให้
「ประเทศสงบสนัติ・รำษฎรสขุภำพดี」 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ  TEL43-1111 

 

ฮติาจิ โคคุบุงนิจิอาโตะ（โบรำณสถำนส ำคญัของชำติ） 

สร้ำงขึน้ตำมค ำบญัชำของ จกัรพรรดโิชม ุในปี 741 เชน่เดียวกบัวดั 
โคคงุบงุจิ ปัจจบุนัฮิตำจิ โคบุงุนิจิอำโตะ 
เหลือเพียงสว่นฐำนท่ีสร้ำงด้วยหิน  ซึง่ยงัคงมีกำรบ ำรุงรักษำ 
เพ่ือคงไว้ซึง่คณุคำ่ของโบรำณสถำนในฐำนะอทุยำนประวตัศิำสตร์ต่
อไป 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ  TEL43-1111 

 

จินยามง（สถำปัตยกรรมล ำ้คำ่ของจงัหวดั） 

ประตจูินยำของมำซไึดระฮงั (กลุม่กำรปกครอง) 
(ปัจจบุนัคือท่ีวำ่กำรอ ำเภอ)ท่ีปกครองเมืองอิชิโอกะในสมยัเอโดะ 
เป็นสถำปัตยกรรมปี 1828  ถกูบรูณะซ่อมแซมในปี 2014 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ TEL43-1111 

 

ฟุนาซึคายามะ โคฟุง（โบรำณสถำนส ำคญัของชำติ） 

หลมุฝังศพโบรำณท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภำคตะวนัออกของญ่ีปุ่ น 
โดยสนันิษฐำนวำ่ ได้ถกูสร้ำงขึน้ในชว่งกลำงศตวรรษท่ี 5 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ TEL43-1111 
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เซนโคจิโรมง（โบรำณสถำนส ำคญัของชำติ） 

อำคำรไม้ท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในอิบำรำกิซึง่ยงัคงสภำพเดมิอยู ่ 
สนันิษฐำนว่ำถกูสร้ำงขึน้ในยคุมโุระมำจิ 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ TEL43-1111 

 

ไดคาคุจิ เทเอน 
「อรุะมินำชิ โนะ นิวะ(สวนท่ีไมมี่ด้ำนหลงั)」
เป็นสวนท่ีสวยงำมทกุมมุมอง ไมว่ำ่จะมองจำกทิศเหนือ ทิศใต้ 
ทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตก   

○？ เคียวอิค ุอิอินไค ยำคโุชะ– บงุคะชินโคคะ TEL43-1111 

 

 

ซาคุโนะโอซุหง（ิมรดกทำงธรรมชำติ） 

มีต้นสนขนำดใหญ่ อำยรุำว 1,300 ปี  
ท่ีผู้คนเคำรพบชูำสืบเน่ืองมำแตโ่บรำณ 
เป็นต้นไม้ศกัดิส์ิทธ์ิของศำลเจ้ำคำชิมะ 

○？ เคียวอิค ุอิอินไค – บงุคะชินโคคะ TEL43-1111 
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เทศกาลเมอืงอชิิโอกะ 

  

      
 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 
 

 

 

 

 

อชิโิอกะฮนิาเมกุริ การแข่งขันวิ่งมาราธอน ซคุึบาเนะ โซเมยะ จวินิซาคากุระ 

เทศกาล คาคโิอกะ เทศกาล ทานาบาตะ 
อิชิโอกะชิมินบงโอโดริไทไก 

(การร าวงแบบญ่ีปุ่นของชาวอิชิโอกะ)

盆踊り
ぼんおど  

大会
たいかい

 

ไมเอะมิทามะโอโดริ เทศกาลอชิโิอกะ ไดไดคากุระ (จาคาโมโกะจัง) 

โจโคไซ 

(เทศกาลการค้าและอุตสาหกรรม) 

เนโกยะ ไดไดจวินิเมงคากุระ เทศกาลคาคโิอกะโจ 
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ส ำหรับงำนเทศกำลท่ีจะจดัขึน้ท่ีเมืองอิชิโอกะ จะมีกำรแจ้งขำ่วประชำสมัพนัธ์ตำมสถำนท่ีดงัตอ่ไปนี  ้
 

อิชิโอกะชิ คังโคเคียวไก (อิชิโอกะ ชิยาคุโชะ คังโคคะไน) สมาคมการท่องเที่ยวอิชิโอกะ (ที่ว่าการอ าเภอ 

แผนกการท่องเที่ยว)  

ที่อยู่  คำคิโอกะ 5680-1／TEL 43-1111 

มาจิคาโดะ โจโฮเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มาจิคาโดะ) 

ที่อยู่  โคคฟุ ุ3-1-16／TEL 27-5171 
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แผนที่เมืองอชิิโอกะ 
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ภำพขย

ำย 

ภำพขย

ำย 



 

 

外国人のためのくらしの便利帳 

คู่มือการด ารงชีวิต 

ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 

平成 28年 4月発行 

 

石岡市 市長公室政策企画課 

 

 

※ 記載方法、内容等につきましてお気づきの点があり

ましたら、市役所  政策企画課へご連絡ください 


