
☆ บรกิารเกบ็วสัดุทรพัยากรและขยะ(ไม่รวมขยะขนาดใหญ่)แมใ้นกรณีทีว่นัเกบ็ขยะตรงกบัวนัหยุดราชการ 
อน่ึง ชว่งวนัหยุดสิน้ปีและขึน้ปีใหม่มกีารเปลีย่นแปลงวนัเกบ็ขยะจากทีก่าํหนดปกต ิซึง่ทางเมอืงจะแจง้ใหท้ราบใน “ข่าวอฉิิคะวะ” และทางเวบ็ไซตท์างการของเมอืง 
☆กรุณาตรวจสอบวนัเกบ็ขยะทีร่ะบุไวใ้น “ตารางแสดงวนัเกบ็ขยะแยกตามเขต” ดา้นหลงั แลว้เขยีนไวใ้นชอ่ง 

วธิแียกและทิง้วสัดทุรพัยากรกบั

☆ตดิตอ่สอบถามกรณีทีข่ยะไม่ถกูเก็บไปในวนัเก็บขยะทีก่าํหนด  
แผนกงานทําความสะอาดของเมอืงอฉิิคะวะ/ศนูยต์ดิตอ่งานการเก็บขยะของสหกรณก์ารเก็บรวบรวมวสัดทุรพัยากร โทรศพัท ์047(335)8155 แฟ็กซ ์047(335)8151 
☆ตดิต่อสอบถาม: แผนกซอ่มบํารงุภาวะแวดลอ้มการดํารงชวีติ 047(712) 6317 แฟ็กซ ์047(712) 6308 
แผนกงานทาํความสะอาด โทรศพัท ์047(712) 6301 แฟ็กซ ์047(712) 6302 
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เกบ็สปัดาหล์ะ 2 คร ัง้ 

วนั 

เกบ็สปัดาหล์ะ 1 คร ัง้ 
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*3 สําหรบัหลอดไฟนีออนใหใ้ส่กล่องกระดาษหรอืห่อดว้ย 
กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ เขยีนคาํวา่ “อนัตราย” กอ่นทิง้ 

วธิทีิง้ขวด วธิทีิง้กระป๋อง 

กอ่นทิง้ใชน้ํ้าลา้งสิง่ทีบ่รรจุภายใน 
ออกใหห้มด แลว้ใส่ในถุงทีก่าํหนด 
หรอืถุงใส / กึง่ใส 

ซม.หรอืตํ่ากวา่น้ัน ตดัใหย้าว 50 ซม. หรอืตํ่ากวา่น้ัน  
มดัเป็นฝ่อนเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 30 ซม.  
ทิง้โดยไม่ตอ้งใสถ่งุ คร ัง้หน่ึงทิง้ได ้3 ฝ่อน  

● กระป๋อง (เคร ือ่งดืม่/ขนม/ 
เคร ือ่งกระป๋อง ฯลฯ) 

วธิทีิง้: กอ่นทิง้ใชน้ํ้าลา้งสิง่ทีบ่รรจุภายในออกใหห้มด แลว้ใส ่“ถงุสาํหรบับรรจุภณัฑท์าํจากพลาสตกิ” โดยตรง *1 

กอ่นทิง้ใชน้ํ้าลา้งสิง่ทีบ่รรจุภายใน 
ออกใหห้มด แลว้ใส่ในถุงทีก่าํหนด 
หรอืถุงใส / กึง่ใส *สําหรบัขวดแกว้ 
ทนไฟ, ขวดแกว้เจยีระไน ใหแ้ยก 
ทิง้เป็นขยะไม่เผา 

●ขวด (ขวดเคร ือ่งดืม่/ ขวด
เคร ือ่งปรุงรสอาหาร ฯลฯ) 

● ขวด PET*2 

<ขยะเผาทีส่าํคญั> บรรจุภณัฑไ์ดแ้กภ่าชนะหรอืหบีหอ่บรรจุสนิคา้ทีซ่ ือ้มา จาํพวกทีม่เีคร ือ่งหมายแสดงเอาไว ้(สว่นผลติภณัฑพ์ลาสตกินัน้เป็นขยะทีไ่หมไ้ฟ) 

วธิทีิง้กระดาษ: กรุณาแยกประเภทกระดาษแลว้มดัเป็นปึก 

กรุณาหลกีเลีย่ง 
การทิง้ในวนัฝนตก 

★บรรจุภณัฑท์ีทํ่าจากกระดาษ 
ก่อนทิง้ใชน้ํ้าลา้งสิง่ทีบ่รรจุภาย 
ในออกใหห้มด แผ่ออกเป็นแผ่น 
ตากใหแ้หง้ 
★เวลาทิง้อย่าใชเ้ทปกาวพนั 
หรอืใส่ถุงของรา้นส่ง
หนงัสอืพมิพ/์กล่องกระดาษแข็ง 

● หนงัสอืพมิพ ์

วธิทีิง้ผา้ 

เกบ็แยกตามครวัเรอืน 
<ตอ้งจา่ยคา่บรกิาร> 

 กรุณาโทรศพัทแ์จง้ความจาํนงขอรบับรกิารเกบ็ขยะขนาดใหญ่ (เกบ็ใหค้ร ัง้ละ 5 ชิน้เท่านัน้) 

● ขยะสด/ 
เปลอืกหอย*1 

●น้ํามนัทําอาหาร 
*3 

● ผลติภณัฑห์นงั 
(รวมทีทํ่าดว้ยหนงัเทยีม) 

●ผลติภณัฑย์าง/ 
วนิีล 
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● ถว้ยชาม/ของมคีม 
*1 

● กระป๋องสเปรย ์
*2 

● กระทะ/ 
หมอ้/กาตม้น้ํา 

● ขวดเครือ่งสาํอาง*2/ 
รม่ 

● เคร ือ่งดูดฝุ่น/ 
เคร ือ่งเล่นวดีโิอ 

วธิทีิง้ขยะมพีษิ: เวลาทิง้ใหใ้ส่ลงในถุงใส 
 

<ขยะเผาทีส่าํคญั> 

วธิทีิง้: กรุณาใส่ขยะใน “ถุงสําหรบัขยะไม่เผา” ทีก่าํหนด 
  

<ขยะเผาทีส่าํคญั> 

● หลอดไฟนีออน*3 

วธิทีิง้กิง่ไม ้ 

 ก
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●  กิง่ไม ้ 
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● พวกถว้ย/แพ็ค ● พวกขวด/ถาด ● พวกหลอด*3 ● ถงุพลาสตกิ/ 
ฟิลม์คลุมอาหาร 

● พวกฝาจุก ● วสัดุกนักระแทก 
(โฟม ฯลฯ) 

*1 กรณีทีล่า้งคราบสกปรกออกไดย้าก ใหท้ิง้รวมกบัขยะเผา *2 ถอดฝาจุก/แกะป้ายออก ใชน้ํ้าลา้งสิง่ทีบ่รรจุภายในออกใหห้มด บบีใหแ้บน 
แลว้ใสร่วมในถงุสําหรบับรรจุภณัฑท์ีท่ําจากพลาสตกิ *3 สาํหรบัหลอดชนิดทีล่า้งไม่ได ้ตอ้งใชส้ิง่ทีบ่รรจุภายในใหห้มดกอ่นทิง้ 

●นิตยสาร (รายสปัดาห/์ 
แคตาล็อก ฯลฯ) 

● กล่องกระดาษแข็ง ● บรรจุภณัฑท์ําจากกระดาษ 

  *1 สาํหรบักระดาษตา่ง ๆ (กล่องขนม, กระดาษกอ็ปป้ี ฯลฯ) กอ่นทิง้ใหใ้สถ่งุกระดาษ, สอดในนิตยสารแลว้มดัรวมเป็นปึก, 
หรอืมดัเฉพาะกระดาษตา่ง ๆ รวมกนัเป็นปึก 

● กระดาษตา่ง ๆ*1 

กอ่นทิง้ซกัเสือ้ผา้ใหส้ะอาด 
แลว้ใสถ่งุใสหรอืกึง่ใส 

● ผา้ (เสือ้ผา้/ผลติภณัฑ ์
ทีท่ําจากผา้ฝ้าย ฯลฯ)*2 

*2 ผลติภณัฑท์ีท่ําจากหนงั, ผา้กโิมโน 
เป็นขยะเผา 

ผูม้คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิและทางการพูด 
สามารถตดิตอ่ขอใชบ้รกิารไดท้าง FAX 

เวลาทําการ: วนัจนัทร ์- วนัศกุร:์ 9.00 น. ถงึ 17.00 น. วนัเสาร:์ 9.00 น. ถงึ เทีย่ง 
วนัหยุดทําการ: วนัอาทติย ์/ วนัหยุดราชการ / วนัสิน้ปีและขึน้ปีใหม่ 
☆ขยะขนาดใหญ่ ไดแ้ก ่ขยะขนาดประมาณถงัพลาสตกิบรรจุน้ํามนั (18 ลติร) และใหญ่กวา่นัน้  
รวมทัง้กอ้นโลหะ ฯลฯ (ไม่ใชข่นาดทีร่ะบุใหต้อ้งใส่ถุงขยะทีก่าํหนดหรอืไม่) 
 ☆ เวลาทิง้ใหต้ดิ “บตัรทิง้ขยะขนาดใหญ่” แลว้นําออกมาวางภายใน 8.00 น. ของวนันดัเกบ็ 
※ตดิตอ่ขอใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตต ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2019 ดูรายละเอยีดไดท้างเวบ็ไซตข์องทางการเมอืงอฉิิคะวะ  

หมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้หบ้รกิารเกบ็ขยะขนาดใหญ ่047(712)6300 
FAX： ０４７-７１２-６３０２(เฉพาะสาํหรบัผูม้คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิและทางการพูด) 

แจกแอปแยกขยะ  

(สาํหรบั Android) (สาํหรบั iPhone) 

☆ เนือ้หา: ปฏทินิเกบ็ขยะ, พจนานุกรมแยกขยะ 
กลไก MAP, กลไกแจง้สญัญาณเตอืน ฯลฯ 

●ปรอทวดัความดนัโลหติ 
 

● ถา่นไฟฉาย/ปรอทวดั 
อณุหภูมริา่งกาย 

วนัทีล่มพดัแรง 
ใหร้ะวงัถงุปลวิ 
อย่าใสข่องมคีม 
หรอืตะปูลงใน 
ถงุขยะจาํพวกนี ้

～กฎการทิง้ขยะของเมอืงอฉิิคะวะ ～ 
・กรณุานําขยะมาทิง้ ณ สถานทีท่ิง้ขยะ กอ่น 8.00 น.ของวนัทิง้ขยะ  
・กรณุาแยกวสัดทุรพัยากรกบัขยะอยา่งถกูตอ้ง  
・เวลาทิง้ ”ขยะเผา”  “ขยะไม่เผา”  “บรรจภุณัฑท์าํจากพลาสตกิ” ตอ้งใสถ่งุทีท่างเมอืงกาํหนดทุกคร ัง้กอ่นนําไป ณ ทิง้สถานทีท่ิง้ขยะ  

วธิทีิง้: กรุณาใส่ขยะใน “ถุงสําหรบัขยะเผา” ทีก่าํหนด สําหรบักระดาษตา่ง ๆ ใหแ้ยกทิง้เป็นขยะจาํพวกกระดาษ 
 

<ขยะเผาทีส่าํคญั> 

*1 ขยะดบิตอ้งบบีใหส้ะเดด็น้ํากอ่นทิง้ *2 ชาํระสิง่สกปรกลงในโถสุขภณัฑก์อ่นทิง้ *3 ใชก้ระดาษหรอืผา้ดูดซบัหรอืทําใหแ้ข็งกอ่นทิง้ 

●ผา้ออ้มกระดาษ 
*2 

*1 สาํหรบัถว้ยชามทีแ่ตก (เคร ือ่งแกว้ ฯลฯ) / ของมคีมนัน้ กอ่นทิง้ใหห้อ่ดว้ยกระดาษหนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ 
เขยีนคาํวา่ “อนัตราย” ใสล่งในถงุขยะทีก่าํหนด *2 ตอ้งใชส้ิง่ทีบ่รรจุอยู่ภายในใหห้มด และนําไปทิง้โดยไม่ตอ้งเจาะรู  
☆ กรุณาใหค้วามรว่มมอืรไีซเคลิเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็กในครวัเรอืน เชน่ โทรศพัทม์อืถอื, กลอ้งถ่ายรูปดจิทิลั, เคร ือ่งเล่นเกมขนาดเล็ก โดยทางเมอืงไดจ้ดักล่องไวใ้หใ้ส่ทีท่ีทํ่าการเมอืง, ศาลาประชาคม ฯลฯ 

วนั 

วนั 

วนั 

วนั 

● ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
ไม่รวมบรรจุภณัฑ ์

● ใบไม,้ หญา้  ●บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที ่
ลา้งคราบสกปรกไม่ออก 

กร
ะป๋
อง

 

เกบ็สปัดาหล์ะ 1 คร ัง้ 

เกบ็สปัดาหล์ะ 1 คร ัง้ 

<กรณุาดดูา้นหลงัดว้ย> 

タイ語 



 

 

<ตารางแสดงวนัเกบ็ขยะแยกตามเขต> (กรณุาทิง้ขยะตามวนัทีก่าํหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั) ☆ ขยะทีไ่หมไ้ฟ = "ขยะเผา"  ขยะทีไ่ม่ไหมไ้ฟ = "ขยะไม่เผา" (ความหมายของคาํในตาราง) 

 

 
<สิง่ของรายการหลกัทีท่างเมอืงจดัเกบ็และนําไปทิง้ใหไ้ม่ได>้ 

รายการสงิของ คาํแนะวธิจีดัทงิ 
(1)สิง่ของทีเ่ขา้ขา่ยขอ้กาํหนดในกฎหมายรไีซเคลิเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน 
 โทรทศัน ์(แบบตู/้แบบครสิตลัจอแบน/แบบพลสัม่า), เคร ือ่งซกัผา้ / เคร ือ่งอบแหง้, ตูเ้ย็น / ตูแ้ชแ่ข็ง /  
ตูเ้ก็บความเย็น / ตูเ้ก็บความรอ้น, เคร ือ่งปรบัอากาศ 

1. ตดิตอ่ขอใหร้า้นคา้ทีต่นจดัซือ้เคร ือ่งเหล่านีม้าหรอืรา้นทีไ่ปซือ้เปลีย่นใหม่ รบัเคร ือ่งทีไ่ม่ใชแ้ลว้ไปทิง้ 
2. กรณีทีไ่ม่รูว้่าซ ือ้มาจากรา้นใด ใหนํ้าเคร ือ่งทีไ่ม่ตอ้งการใชแ้ลว้เหล่าน้ันไปทิง้ยงัทีท่ีก่าํหนดไว ้ดว้ยตนเอง 
3.กรณีทีนํ่าไปทิง้เองไม่ไดแ้ละตอ้งการขอรบับรกิารขนส่งใหต้ดิต่อไปทีศู่นยร์บัเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน 
 ศูนยร์บัเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน (บรหิารกจิการของกลุ่มผูป้ระกอบการภาคเอกชน) [โทรศพัท ์047 (320) 5533] 
[FAX: 047 (371) 4466] 

(2) คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ (ตวัเคร ือ่ง), คอมพวิเตอรแ์บบโนต้บุค๊, จอ CRT (รวมแบบชดุตวัเคร ือ่งพรอ้มจอ) ถา้รูช้ ือ่ผูผ้ลติใหต้ดิต่อไปยงัผูผ้ลติ ถา้ไม่รู ้(คอมพวิเตอรป์ระกอบเอง ฯลฯ) ใหต้ดิต่อไปยงัสมาคมส่งเสรมิคอมพวิเตอร ์3R 
[โทรศพัท:์ 03 (5282) 7685] 

(3) เคร ือ่งดบัเพลงิ รา้นทีจ่ดัซ ือ้มา, ศูนยส์่งเสรมิการรไีซเคลิเคร ือ่งดบัเพลงิ [โทรศพัท:์ 03 (5829) 6773]  [FAX: 03 (5829) 6774] 

(4) ถงัแกส๊โพรเพน (กระป๋องแกส๊แบบใชก้บัเตาเคลือ่นที ่ตอ้งใชใ้หห้มดและทิง้เป็นขยะไม่เผา) รา้นจาํหน่ายแกส๊โพรเพน, สมาคมแกส๊ LP จงัหวดัชบิะ สาขาอฉิิคะวะ [โทรศพัท:์ 047 (358) 2011] 

(5) รถจกัรยานยนต ์(รวมรถจกัรยานตดิเคร ือ่ง) ศูนยต์ดิตอ่การรไีซเคลิยานยนตส์องลอ้ [โทรศพัท:์ 050 (3000)0727] 

(6) ชิน้ส่วนทีถ่อดออกจากรถยนต ์(ประตรูถ, ยาง, วงลอ้, , แบตเตอรร์ ี ่ฯลฯ) ปัม๊นํ้ามนั, รา้นอปุกรณร์ถยนต,์ รา้นยางรถยนต,์ ผูป้ระกอบการถอดชิน้ส่วนรถยนต ์

(7) นํ้ามนักา๊ด, นํ้ามนัรถยนต,์ นํ้ามนัเคร ือ่ง ปัม๊นํ้ามนั 

(8)เปียโน, ตูนิ้รภยัทนไฟ (เซฟแบบมหูีหิว้จดัเป็นขยะไม่เผา), ยา เชน่ยาเคมใีชใ้นการเกษตร ฯลฯ, ดนิ, 
กรวด/ทราย 

รา้นทีซ่ ือ้มา, ผูผ้ลติ, ผูป้ระกอบการเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9)*ขยะทีเ่กดิจากการรกัษาพยาบาลในครวัเรอืนทีเ่ป็นของมคีม เชน่ หลอด/เข็มฉีดยา ฯลฯ, ยารกัษาโรค สถาบนัการแพทยท์ีร่บับรกิารอยู ่หรอืส่งคนืแผนกยา 

 * * ทิง้เข็มฉีดยา ฯลฯ ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม เพราะถา้ทิง้ปนกบัขยะอืน่อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตพุนักงานเก็บขยะไดร้บับาดเจ็บ 
 

<อืน่ ๆ> 
ขยะจากสถานประกอบการ/รา้นคา้ การขนขยะไปทีศู่นยร์กัษาความสะอาด ใหย้มืตาข่ายสาํหรบัป้องกนัอกีา 

 ขยะทีเ่กดิจากกจิกรรมการประกอบกจิการนัน้ 
ใหผู้ป้ระกอบการรบัผดิชอบจดัการเองอย่างเหมาะสม 
(จะนํามาทิง้ทีท่ีท่ิง้ขยะในครวัเรอืนไม่ได)้ 
นําไปทิง้ทีศ่นูยร์กัษาความสะอาดเมอืงอฉิิคะวะดว้ยตนเองโดยตรง 
(เสยีคา่ธรรมเนียม)  
หรอืมอบหมายใหผู้ป้ระกอบการขนและทิง้ขยะสามญัเป็นคนจดัทิง้ 
(เสยีคา่ธรรมเนียม)  
แผนกซอ่มบํารงุภาวะแวดลอ้มการดํารงชวีติ 
 [โทรศพัท:์ 047 (712) 6310 FAX: 047 (712) 6316] 

เวลาตอ้งการทิง้ขยะปรมิาณมาก เชน่ เมือ่ยา้ยบา้น ฯลฯ 
สามารถตดิตอ่ขอนําไปทิง้ทีศ่นูยร์กัษาความสะอาดเมอืงอฉิิคะวะดว้
ยตนเองโดยตรง 

【โทรศพัท:์ 047 (328) 2326 FAX: 047 (320) 5030】 
(เสยีคา่ธรรมเนียม วนัจนัทร ์ถงึวนัเสาร ์เวลา13.00 น. ถงึ 16.00 น.  
หยุดวนัอาทติย ์วนัหยุดราชการ วนัสิน้ปีและวนัปีใหม่)  

ผูท้ีไ่ม่สามารถนําขยะมาทิง้ดว้ยตนเอง 
กรณุามอบหมายใหผู้ป้ระกอบการขนและทิง้ขยะสามญั 
ขา้งล่างนีเ้ป็นคนจดัทิง้ (เสยีคา่ธรรมเนียม)  ไม่รบัขยะอตุสาหกรรม 

 ใหท้ีท่ิง้ขยะทีม่ผูีใ้ชเ้กนิ 5 ครวัเรอืนยมื "ตาข่ายป้องกนัอกีา" 
เพือ่กนัไม่ใหอ้กีา, สุนขั, แมว มาคุย้ขยะกระจดักระจาย 
(ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นอาคารทีอ่ยู่อาศยัรวม เชน่ อพารท์เมน้ต,์ แมนช ัน่ 
ฯลฯ) 
 ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่แผนกงานทําความสะอาด 
 [โทรศพัท:์ 047 (712) 6301 FAX: 047 (712) 6302] 

* เมือ่สตัวเ์ลีย้งทีร่กัตาย (เสยีคา่บรกิาร) * จดัการเผาดว้ยเตาเผาพเิศษสาํหรบัสตัว ์เก็บกระดกูและบรรจสุสุานใหด้ว้ย  <ฝ่ายสตัวเ์ลีย้ง ฯลฯ> 047 (334) 1111 
 

<รายชือ่ผูป้ระกอบการขนและทิง้ขยะสามญั (ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางการ)> 
ชือ่บรษิทั ตาํบลทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ ชือ่บรษิทั ตาํบลทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ ชือ่บรษิทั ตาํบลทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

ชือ่บรษิทั โอวะดะ 5-15-17 370-7063 โซยะโซเอ็นโดะโบะกุ โซยะ 3-9-5 375-6811 รคิเค็นเค็นเซะส ึ โอโนะมะฉิ 2-1849 337-3615 
จบิะโรด้เซอรว์สิ มนิะมยิะวะตะ 3-7-3 370-9333 โคชนิเซอุน โซยะ 6-30-2 371-9345 โออฉิิซงัเงยีว โอโนะมะฉิ 3-1696 337-8255 
ไดชนิโคเงยีว ยะวะตะ 6-7-14 302-7825 อฉิิคะวะคงัเคยีวเอ็นจเินียรงิ ทะจริ ิ2-11-25 376-1711 มสิฮึะชเิซอรว์สิ โอโนะมะฉิ 4-2846 337-8643 
บรกิารทาํความสะอาดฟุจชิโิร โคะคบุุน 2-7-6 374-0822 เค็นโซ บะระก ิ3-18-9 328-8333 เคยีวโชซงัเงยีว คะชวิะอมิะฉิ 1-1263-7 338-4516 
ชงิโคคงัเคยีว ซวุะดะ 1-23-10 372-5419 อฉิิคะวะคเิงยีว มนิะมโิอโนะ 1-9-26 338-0220 ทะจมิะเซโซ เมยีวเด็น 1-9-12 357-3317 
โชวะ อนิะโงะชมิะฉิ 170-1 372-4345 โคะคบุุนอนุยู โอโนะมะฉิ 1-56-3 339-5390 จบิะเค็นเซะส ึ โอะชคิริ ิ20-3 357-1546 
มะสคึะเซะ โซยะ1-31-24 373-6261 ซมัโปะโคเงยีว โอโนะมะฉิ 2-595-4 337-7506 นิฮนเซอรว์สิ ชโิอะยะก ิ2-2-73 300-2253 
อชิโีคเงยีวโชะ โซยะ 3-7-2 371-7514 โออคิะวะเค็นไซโคเงยีว โอโนะมะฉิ 2-959 337-0265    

พมิพเ์ผยแพร ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2019 
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w a วะคะมยิะ พธุ  เสาร์

โมะโตะคติะคะตะ พธุ  เสาร์

อังคาร  ศุกร์

so โซยะ พธุ  เสาร์ พฤหัส จันทร์ ฮงชโิอะ
ma มะมะ

ซุวะดะ จันทร์  พฤหัส

โคยะ อังคาร  ศุกร์ ni นีฮะมะ อังคาร  ศุกร์ พธุ

จันทร์  พฤหัส อังคาร นะคะยะมะ พธุ  เสาร์

จันทร์
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