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เผยแพร่โดยอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่า (UIP) 
เรียบเรียงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA) 
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568 
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp 
อุซึโนมิยะบะบะโดรี4-1-1 อุซึโนมิยะโอโมเตะซนัโดะสแควร์ชั้น 5 

การจัดการแข่งขัน Japan Cup Cycle Road Race ที่เมืองอุซึโนมิยะ ในรอบ 3 ปี 

               Japan Cup เป็นกิจกรรมการแข่งขนัจกัรยานซ่ึงจะจดัเพียงปีละ 1 คร้ัง การแข่งขนัจะจดัขึ้น 3 วนัโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 – 16 ตลุาคม 2565    

               Japan Cup ไดรั้บการยอมรับจากสหพนัธ์จกัรยานนานาชาติ (UCI) ว่าเป็นการแข่งขนัท่ีมีระดบัความยากมากท่ีสุดของทวีปเอเชีย คุณสามารถดูการแข่งขนั 

  ของ นกักีฬาระดบัโลกท่ีเคยไปว่ิงแข่งในตูร์เดอร์ฟร็องคแ์ละจีโรดีตาเลียไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

               ไปดูการแข่งขนัและมาร่วมสนุกดว้ยกนัท่ีงาน "Bicycle Town Utsunomiya" กนัเถอะ  

 
วนัท่ี 1  แนะน าสมาชิกในทีม 

วนัท่ี วนัศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม 2565 

สถานท่ีจดังาน โอริออนสแควร์ (ณ ลานพบปะชาวเมืองอุซึโนมิยะโอริออน)  

ก าหนดการ 18:20 น.    การเปิดงาน 
18:45 น.   แนะน าสมาชิกในทีม 

 

          

วนัท่ี 3  Japan Cup Cycle Road Race (การแข่งระยะไกล) 

วนัท่ี วนัอาทิตยท่ี์ 16 ตลุาคม 2565 

สถานท่ีจดั เส้นทางวงรอบสวนอุซึโนมิยะ ชินริน 
144.2 ก.ม. ( 1 รอบ 10.3 ก.ม. x 14 รอบ ) 

ก าหนดการ   9:00 น.     แนะน าผูแ้ข่งขนั 
10:00 น.     เร่ิมการแข่ง 
14:10 น.   (โดยประมาณ) จบการแข่งขนั 
14:30 น.     มอบรางวลั 

*เน่ืองจากในวนังานจะมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจ านวนมาก ขอความกรุณาช่วยกนัรักษากฎระเบียบและมารยาทดว้ย 

                                                      เวบ็ไซตท์างการของ Japan Cup  

            https://www.japancup.gr.jp/ 

วนัท่ี 2   การแข่งขนัจกัรยาน Japan Cup  (การแข่งระยะสั้น) 

วนัท่ี วนัเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม 2565 

สถานท่ีจดั เส้นทางวงรอบถนนหลกัเมืองอุซึโนมิยะ  
33.75 ก.ม ( 1 รอบ 2.25 ก.ม. x 15 รอบ ) 

ก าหนดการ 15:40 น.   เร่ิมการแข่ง 

สารบญั หนา้ 2    ขอ้มูลการอพยพกบัระดบัการเตือนภยั, มิยะโนโทคุ x ตัว๋โทคุ 

หนา้ 3 นิทานส าหรับเด็ก, มาสนุกสนานกบัการพบักระดาษกนัเถอะ♪, เทศกาลภาพยนตร์ ฯลฯ 
หนา้ 4    ห้องสมุดเมืองอุสึโนะมิยะ, การให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ ฯลฯ  

          

ฉบับที่ 180 

พมิพ์ 

10 กันยายน 2565 

10 กรกฎาคม 2565 
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※ผูท่ี้ยา้ยมาอยูท่ี่เมืองอุซึโนมิยะหลงัจากวนัท่ี 2 กรกฎาคมและผูท่ี้ไดรั้บตัว๋ตาม
ขอ้ ① แลว้นั้นจะไม่สามารถไดรั้บอีก 

【สถานท่ีซ้ือบตัรก านลั 】  

วนัท าการปกติ : ณ ท่ีท าการไปรษณียท์ุกแห่งในเมือง (66 แห่ง) 

วนัหยดุ: ไปรษณียฮิ์งาชิ, ไปรษณียก์ลาง (ชูโอ), ห้างสรรพสินคา้โทบุ  

อุซึโนะมิยะ, Bell Mall, ร้าน FKD Inter Park, ร้าน FKD สาขาอุซึโนะมิยะ,  

อุซึโนะมิยะPaseo, Apita อุซึโนะมิยะ  

 

 

 โฮมเพจ URL:   https://miyanotokutoku-ticket.jp 

    คอลเซ็นเตอร์ :  028-651-3710 

                            (วนัท าการปกติ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.) 

 

 

ข้อมูลการอพยพกบัระดับการเตือนภัย 

ค าศพัทท่ี์มกัจะไดเ้ห็นและไดยิ้นบ่อยคร้ังทางโทรทศัน์ในตอนท่ีเกิดภยัพิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนเกิดภยัพิบติั โปรดตั้งใจฟังข่าวสาร 
ทางโทรทศัน์และวิทย ุและปฏิบติัตามค าแนะน า 

 

 

ข้อมูลการอพยพ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการอพยพ (การอพยพไปสถานท่ีปลอดภยั) 
เมื่อมีขอ้มูลแจง้เตือนภยัอนัตรายความรุนแรงสูงเกินระดบั 3 
ขึ้นไปและเตรียมการรับมือ 

 

 

ระดับความรุนแรงและเตรียมการรับมือ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการอพยพและขอ้มูลทางสภาพอากาศ ฯลฯ 
เมื่อเกิดภยัพิบติัทางน ้าและภยัพิบติัดินถล่ม โดยการเตือนภยั

อนัตรายจะแบ่งเป็น 5 ระดบั 

 

การเตือนภยัระดบั 5 
การรักษาความปลอดภยัโดยด่วน 
Kinkyu anzen kakuho 

ไม่ว่าภยัพิบติัก าลงัเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นทนัที
ในตอนน้ีก็ตาม ควรรีบเอาตวัรอดรักษาชีวิตเอาไว ้! 

การแจ้งเตือนภัยถึงระดับ 4 โปรดรีบอพยพโดยเร็วท่ีสุด ! 

การเตือนภยัระดบั 4 
ค าแนะน าการอพยพ 

Hinan shiji 

ทุกคน ควรรีบออกมาจากสถานท่ีอนัตรายและ
อพยพไปยงัสถานท่ีปลอดภยั 

การเตือนภยัระดบั 3 
การอพยพผูสู้งวยั 
Koreisha-to Hinan 

ผูสู้งวยัและเด็ก รวมถึงผูท่ี้ตอ้งใชเ้วลาในการอพยพ
นาน ควรรีบอพยพออกมาจากสถานท่ีอนัตราย  

การเตือนภยัระดบั 2 
ค าเตือนฝนตกหนัก 

Oame chuiho-to 

หากก าลงัอยูใ่นสถานท่ีอนัตราย ควรตรวจสอบว่า
จะอพยพไปท่ีไหนและควรท าอยา่งไรดี 

การเตือนภยัระดบั 1 
ข้อมูลการเตือนภัยช่วงแรก 

Soki chui joho 

ตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองฝนและแม่น ้าจากโทรทศัน์
และอินเตอร์เน็ต 

 

บตัรก านลัพรีเมียม 20% (พร้อมมิยะโนโทคุ x ตัว๋โทคุ)  
เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายนเป็นตน้ไป 

บตัรก านลั  จ านวน 1 เล่มราคา 6,000 เยน (500 เยน x 12 ใบ) ซ่ึงสามารถซ้ือ 

ไดใ้นราคาเพียง 5,000 เยน      

【วิธีการซ้ือบตัรก านลั】 

การซ้ือบตัรก านลัน้ี จ าเป็นตอ้งใชต้ัว๋แลกซ้ือของ 

 ตัว๋แลกซ้ือของน้ีจะจดัส่งถึงเจา้บา้นก่อน (ตวัแทน) 

 คนท่ีมีช่ือเขียนอยูบ่นตัว๋แลกซ้ือของน้ี สามารถซ้ือไดสู้งสุดคนละ 2 เล่ม 

     【ผูท่ี้สามารถไดรั้บตัว๋แลกซ้ือของ】 

ผูม้ีทะเบียนบา้นในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 หรือ 1 ตลุาคม 2565 

     【 ก าหนดการจดัส่งตัว๋แลกซ้ือของ】 

①.  ผูท่ี้มีทะเบียนบา้น วนัท่ี 1 กรกฎาคม ※ประมาณวนัท่ี 3 กนัยายนเป็นตน้ไป 

②.  ผูท่ี้มีทะเบียนบา้น วนัท่ี 1 ตุลาคม ※ ประมาณวนัท่ี 21 ตุลาคมเป็นตน้ไป 

การแจ้งประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบั มิยะโนโทค ุx ตั๋วโทคุ  (บัตรก านัลพรีเมียมแห่งเมืองอุซึโนมิยะ) 

ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 

 

https://miyanotokutoku-ticket.jp/
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กจิกรรมแลกเปลีย่นนานาชาติ ♪ 

         ทกุวนัเสาร์ท่ี 4 ของทุกเดือน  เวลา 16:00 น. –18:00 น. 

                    วนัท่ี 24 กนัยายน 

 ☺    กิจกรรมสานสัมพนัธ์กบัเพ่ือนนานาชาติ 

                    การสมคัร ไม่จ าเป็นตอ้งสมคัร 

  ￥          ไม่มีค่าใชจ่้าย 

     ＠          อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่า 

  ☎
 

         028-616-1563 

 

 

 

นิทานส าหรับเด็ก 

   วนัเสาร์ท่ี 17 กนัยายน เวลา 11:00 น. – 11:30 น. 
☺          -อ่านหนงัสือภาพให้ฟัง  

                   -ละครหุ่นกระดาษ 

                   -ละครหุ่นน้ิวมือ 

 การสมคัร        ไม่จ าเป็นตอ้งสมคัร 

      ＠          ศูนยก์ารเรียนรู้อุซึโนมิยะชูโอ (1-1-13 ชูโอ) ชั้น 1  
 ลอ็บบ้ีแลกเปลี่ยนของชาวเมือง 

 ☎
 

 

 

028-632-6331 

 

 

มาท าเคร่ืองประดับวิบวับกนัเถอะ 
    วนัอาทิตยท่ี์ 25 กนัยายน เวลา 10:00 น. –16:00 น. 

☺    ท าเคร่ืองประดบัในแบบฉบบัตวัคุณเองดว้ยลูกปัดและหิน 

หลากสี 

  จ านวน        ประมาณ 60 คู ่
ผูเ้ขา้ร่วม 
การสมคัร     สมคัรทางออนไลน์ล่วงหนา้ (เรียงตามล าดบั)  

http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/event/event02.html 

#yoyaku 

￥    300 เยน 

＠       พิพิธภณัฑศ์ิลปะจงัหวดัโทจิกิ (4-2-7 ซากุระ)  

☎
 

 028-621-3566 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫ 

 ♪ 

  อาจมีการยกเลิกการจดักิจกรรม เพ่ือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 

กรุณาตรวจสอบก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง  

มาสนุกสนานกบัการพบักระดาษกนัเถอะ♪ 

      วนัอาทิตยท่ี์ 18 กนัยายน เวลา 13:30 น. – 15:00 น. 

☺  สนุกสนานกบัการพบักระดาษเป็นตวัแพนดา้กนัเถอะ! 

￥      ฟรีค่าใชจ่้าย  (เสียค่าเขา้ชม) 

＠      พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก จงัหวดัโทจิกิ 

          (567 นิชิกาวะทามาจิ)  

          ชั้น 2 อะโซบิโนะเซไค  
  ☎

 

 028 -659-5555 

 

เทศกาลภาพยนตร์ 

 วนัอาทิตยท่ี์ 18 กนัยายน เวลา 10:30 น. – 13:30 น. วนัเสาร์ท่ี 24 กนัยายน เวลา 14:00 น. –16:05 น. 

☺ การ์ตูนอนิเมะเร่ือง “ความอลหม่านของโดนลัดัก๊” และภาพยนตอี์ก 3 เร่ือง ชมผลงานช้ินโบวแ์ดงเร่ือง “กลายเป็นพ่อคนซะแลว้” 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม 

50 คนแรก 160 คนแรก 

การสมคัร แจกบตัรคิวก่อนเร่ิมงาน 30 นาที  

￥ ฟรีค่าใชจ่้าย  

＠ หอสมุดริซึฮิงาชิ เมืองอุซึโนมิยะ ชั้น 2 

(3-5-1 นาคาอิมะอิซึมิ) 
ลานคอมมูนิต้ีพลาซ่าฮอลล ์ทาฮาระ เมืองอุซึโนมิยะ  

(1 คามิทาวะระโจ) 

☎
 

 ห้องสมุดโสตทศันูปกรณ์ 028-638-5704  

 

 

http://203.131.219.167/km2559/2015/03/23/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/
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ในเมืองอุสึโนะมิยะมีห้องสมุดประชาชนอยู ่5 แห่ง จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมุดกนัเถอะ 

① หอสมุดกลาง 
 

：9:30 น. –19:00 น. ท่ีอยู ่： 7-57 เมืองอะเคโบโนะ อ าเภออุซึโนมิยะ ☎：028-636-0231 

โฮมเพจ：https://www.lib-utsunomiya.jp/viewer/info.html?id=12 
② หอสมุดฮิงาชิ 

 

：9:30 น. –19:00 น.  ท่ีอยู：่ 3-5-1 นาคาอิมะอิซึมิ  อ าเภออุสึโนะมิยะ ☎：028-638-5614 
โฮมเพจ：https://www.lib-utsunomiya.jp/viewer/info.html?id=1 

③ หอสมุดมินามิ   
 

： 9:30 น.–20:00 น. ท่ีอยู：่56-1 เมืองซูซุเมะโนะมิยะ อ าเภออุสึโนะมิยะ  ☎：028-653-7609  
โฮมเพจ：http://www.minami-tosyokan.jp/  ※เน่ืองจากมีการก่อสร้างจึงหยดุท าการตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2566  

④ หอสมุดคามิกาวะจิ  
 

：9:30 น.–19:00 น.  ท่ีอยู：่182-1 เมืองนากาซาโตะ อ าเภออุซึโนมิยะ ☎：028-674-1123 
โฮมเพจ：https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogaigakushu/toshokan/1006519.html 

⑤ หอสมุดคาวาจิ       
 

： 9:30 น. –19:00 น.  ท่ีอยู ่：3397 เมืองนากาโอกะโมโตะ อ าเภออุซึโนมิยะ ☎：028-673-6782 
โฮมเพจ：https://www.lib-utsunomiya.jp/viewer/info.html?id=16 ※เน่ืองจากมีการก่อสร้าง จึงหยดุท าการตั้งแต่วนัท่ี 11 
กนัยายน 2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2565  

         ◆วนัหยดุและเวลาท าการของห้องสมุดแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไป สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้โฮมเพจ 

   โฮมเพจ：https://www.lib-utsunomiya.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UIP）    

 

การให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ 

โอย้ ！ มีการจดัท าเป็นภาษาญี่ปุ่ นแบบ
ง่าย・ภาษาองักฤษ・ภาษาจีน・ภาษา
โปรตุเกส・ภาษาไทย・ภาษาเวียดนาม 
สามารถอา่นไดจ้ากโฮมเพจของสมาคม
นานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA) 

https://www.ucia.or.jp 

อ่านฉบับย้อนหลังได้จากที่น่ี 

！ 

※รองรับการแปลภาษาอ่ืนๆ โดยใช้แท็บเล็ต 

ซ่ึงสามารถล่ามและแปลได้หลายภาษา 

ตกแต่งภาพประกอบในหนา้ 1 , 3 ,4  โดย：คณุซาจิเอะ คิน 
คินซา 

  
ตกแต่งภาพประกอบในหนา้  2 โดย：คุณยริุคะ อุซุอิ , คุณนาซึค ิเนะโมโตะ 

บริการล่ามแปลภาษาอาสาสมัคร 

 

ข้อแนะน า 

 

ห้องสมุดเมืองอุซึโนมิยะ 

 
ภาษาสเปน  

ภาษาโปรตุเกส 
ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาไทย 

ภาษา 

อังกฤษ 

ＵＩＰ 

☎028-616-1564 

15:00-18:00 

จนัทร์ จนัทร์ท่ี 1, 3 องัคาร พุธ ศุกร์ 

วนัอาทิตยท่ี์ 4 (ระบบจอง) 

อ าเภอ 

☎028-632-2834 

(เฉพาะเวลาท าการ) 

9:00-12:00 พฤหสับดี ― พฤหสัท่ี 2 ― 
พฤหสัท่ี 

1 

14:00-17:00 พฤหสับดี พฤหสัท่ี 2 ― พฤหสัท่ี 1 
พฤหสัท่ี 

3 

 

ผูท่ี้มีปัญหาและตอ้งการความ
ช่วยเหลือในการติดต่อส่ือสารและใน
ส่วนของสถาบนั (อ าเภอ , ตม .เป็น
ตน้)ท่ีตอ้งการให้ล่าม ติดตามไปดว้ย 

►จนัทร์ - อาทิตย ์ 8:30-19:00  

►1 คร้ัง (2 ชัว่โมง) 2,000เยน  

►กรุณาเขียนใบค าร้อง ย่ืนค าร้องและ
ช าระเงิน ท่ีสมาคมนานาชาติ 

 


