
場所 幼稚園 ようちえん โรงเรียนอนุบาล
ばしょ 保育園 ほいくえん

สถานท่ี 保育所 ほいくしょ

小学校 しょうがっこう โรงเรียนประถมศึกษา

中学校 ちゅうがっこう โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้

高等学校 こうとうがっこう โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย

専門学校 せんもんがっこう โรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง

大学 だいがく มหาวิทยาลยั

学校 園長 えんちょう ครูใหญ่, อาจารยใ์หญ่ (ระดบัอนุบาล)

がっこう
校長 こうちょう

ครูใหญ่, อาจารยใ์หญ่ (ระดบัประถมศึกษา ,

มธัยมศึกษา)

โรงเรียน 先生 せんせい ครู, อาจารย์

担任の先生 たんにんのせんせい ครูประจ าชั้น, อาจารยป์ระจ าชั้น

担当 たんとう ผูรั้บผิดชอบ, ผูดู้แล

幼児 ようじ เด็กนกัเรียนอนุบาล

児童 じどう เด็กนกัเรียนประถมศึกษา

生徒 せいと เด็กนกัเรียนมธัยมศึกษา

学生 がくせい นกัศึกษามหาวิทยาลยั

教室 きょうしつ ห้องเรียน

教科書 きょうかしょ หนงัสือเรียน, ต าราเรียน

授業 じゅぎょう ชัว่โมงเรียน

学習 がくしゅう การเรียน
部活動 ぶかつどう กิจกรรมชมรมในระดบัมธัยมศึกษา  เรียกสั้น ๆ

 วา่  ぶかつ (บุคสัซึ)

クラブ活動 くらぶかつどう กิจกรรมชมรมในระดบัประถมศึกษา

委員会活動 いいんかいかつどう กิจกรรมคณะกรรมการนกัเรียน

校外学習 こうがいがくしゅう การเรียนนอกสถานท่ี (นอกโรงเรียน)

遠足 えんそく การเดินทางไกล

算数 さんすう เลขคณิต (คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา)

数学 すうがく คณิตศาสตร์ (ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป)

社会 しゃかい วิชาสงัคมศึกษา

理科 りか วิชาวิทยาศาสตร์

ศูนยเ์ด็กเล็ก, สถานเด็กเล็ก

単語　（日本語－タイ語）



体育 たいいく วิชาพลศึกษา

道徳 どうとく วิชาจริยธรรม

音楽 おんがく วิชาดนตรี
連絡帳 れんらくちょう สมุดบนัทึกการติดต่อ (ระหวา่งครู,นกัเรียน 

และผูป้กครอง)

体育館 たいいくかん อาคารพลศึกษา

図書室 としょしつ ห้องสมุด

理科室 りかしつ ห้องวิทยาศาสตร์

家庭科室 かていかしつ ห้องงานบา้น

音楽室 おんがくしつ ห้องดนตรี

図工室 ずこうしつ ห้องศิลปะและงานประดิษฐ์

保健室 ほけんしつ ห้องพยาบาล

校長室 こうちょうしつ ห้องครูใหญ่

職員室 しょくいんしつ ห้องพกัครู

放送室 ほうそうしつ ห้องกระจายเสียง

宿題 しゅくだい การบา้น

作文 さくぶん เรียงความ

読書 どくしょ การอ่านหนงัสือ

通学路 つうがくろ เสน้ทางเดินไปโรงเรียน (ท่ีก  าหนดไว)้

自由研究 じゆうけんきゅう งานวิจยัอิสระ (งานศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจ

ของนกัเรียน)

工作 こうさく งานประดิษฐ์

休憩時間 きゅうけいじかん เวลาพกั

行事 入園式 にゅうえんしき พิธีเขา้รับการศึกษา (ระดบัอนุบาล )
ぎょうじ 入学式 にゅうがくしき พิธีเขา้รับการศึกษา (ระดบัประถมศึกษาข้ึนไป )

กิจกรรมโรงเรียน 卒園式 そつえんしき พิธีส าเร็จการศึกษา (ระดบัอนุบาล)

卒業式 そつぎょうしき พิธีส าเร็จการศึกษา (ระดบัประถมศึกษาข้ึนไป)

始業式 しぎょうしき พิธีเร่ิมการเรียนการสอน (เปิดเทอมวนัแรก)

終業式 しゅうぎょうしき พิธีจบภาคการศึกษา (วนัสุดทา้ยของภาค

การศึกษา)

参観日 さんかんび วนัเยีย่มชมการเรียนการสอน

懇談会 こんだんかい งานพบปะระหวา่งครูและผูป้กครอง

個人懇談会 こじんこんだんかい
งานพบปะระหวา่งครูและผูป้กครองแบบ

รายบุคคล

運動会 うんどうかい งานแข่งขนักีฬา



学習発表会 がくしゅうはっぴょ

うかい
งานแสดงของนกัเรียน

身体測定 しんたいそくてい การชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง

健康診断 けんこうしんだん ตรวจสุขภาพ

家庭訪問 かていほうもん การไปเยีย่มบา้น (ครูไปบา้นนกัเรียน)

修学旅行 しゅうがくりょこう ทศันศึกษา (ส าหรับ นกัเรียน ป.6 และ ม.3)

宿泊訓練 しゅくはくくんれん

宿泊学習 しゅくはくがくしゅう

避難訓練 ひなんくんれん การฝึกซอ้มหนีภยั

連絡、お知らせ 夏休み なつやすみ ปิดเทอมฤดูร้อน
れんらく、 冬休み ふゆやすみ ปิดเทอมฤดูหนาว
おしらせ 春休み はるやすみ ปิดเทอมฤดูใบไมผ้ลิ

ติดต่อ, แจง้ข่าวสาร 集合 しゅうごう การรวมตวั (ท่ีจุดนดัหมาย หรือรวมตวัเพ่ือท า

กิจกรรม)

解散 かいさん การแยกยา้ย  (เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ)

中止 ちゅうし ยกเลิก

延期 えんき การเล่ือนออกไป (เล่ือนกิจกรรมนั้นไปวนัอ่ืน)

集金 しゅうきん การเก็บรวบรวมเงิน (เพ่ือจ่ายเงิน)

現金 げんきん เงินสด (เช่น จ่ายเป็นเงินสด)

引き落とし ひきおとし หกัจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั

振り込み ふりこみ การโอนเงินเขา้บญัชี

用意するもの よういするもの ของท่ีตอ้งเตรียม

上履き うわばき รองเทา้ส าหรับใส่ในอาคาร

合羽 かっぱ เส้ือกนัฝน

禁止 きんし ห้าม

ちり紙 ちりかみ กระดาษทิชชู่ขนาดพกพา

着替え きがえ ชุดส าหรับเปล่ียน

相談 そうだん การปรึกษา

提出 ていしゅつ การยืน่ส่ง (เช่น การยืน่ส่งเอกสารต่อครู)

締め切り

〆切

申し込み もうしこみ การสมคัร

見学 けんがく
การดูและศึกษา  (ไม่ไดล้งมือท า)  เช่น การเขา้

ไปดูการเรียนวา่ยน ้า ท่ีสระ  โดยไม่ไดล้งสระ

体験 たいけん การทดลองท าจริง

しめきり
ก าหนดวนัสุดทา้ย　(เช่น วนัสุดทา้ยของการ

รับสมคัร ,หรือการส่งเอกสาร)

การเขา้ฝึกพกัคา้งแรม (ภายในอาคารสถานท่ี)



募集 ぼしゅう การเปิดรับสมคัร

物 制服 せいふく ชุดเคร่ืองแบบ
もの 体操服 たいそうふく ชุดพละ

ส่ิงของ 帽子 ぼうし หมวก

通学かばん つうがくかばん กระเป๋านกัเรียน
ランドセル らんどせる กระเป๋าหนงัแบบสะพายหลงั (กระเป๋านกัเรียน

ส าหรับนกัเรียนประถม)

筆箱 ふでばこ กล่องดินสอ

下敷き したじき
แผ่นรองเขียน (แผ่นพลาสติกไวส้ าหรับรอง

ดา้นหลงัแผ่นกระดาษท่ีเขียน)

定規 じょうぎ ไมบ้รรทดั

コンパス こんぱす วงเวียน (ชุดเรขาคณิต)

三角定規 さんかくじょうぎ ไมฉ้ากสามเหล่ียม (ชุดเรขาคณิต)

分度器 ぶんどき ไมค้ร่ึงวงกลม (ชุดเรขาคณิต)

鉛筆 えんぴつ ดินสอ

消しゴム けしごむ ยางลบ

鉛筆削り えんぴつけずり ท่ีเหลาดินสอ

生活 送り迎え おくりむかえ การไปรับ-ส่ง
せいかつ 塾 じゅく เรียนกวดวิชา

การใชชี้วิต 習い事 ならいごと เรียนพิเศษ (เช่น เปียโน วา่ยน ้า)

水泳 すいえい วา่ยน ้า

英語 えいご ภาษาองักฤษ

ピアノ ぴあの เปียโน

体操 たいそう ยมินาสติกสากล (ยมินาสติกแบบใชอุ้ปกรณ์)

新体操 しんたいそう ยมินาสติกลีลา

算盤 そろばん ลูกคิด (จินตคณิต)

休み やすみ หยดุเรียน (เช่น ป่วยจึงหยดุเรียน)

熱 ねつ มีไข ้,ตวัร้อน

病院 びょういん โรงพยาบาล

インフルエンザ いんふるえんざ ไขห้วดัใหญ่อินฟเูอนซ่า

予防接種 よぼうせっしゅ วคัซีน

おたふくかぜ คางทูม

水痘 みずぼうそう อีสุกอีใส

風疹 ふうしん หดัเยอรมนั


