
รายช่ือชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับชาวต่างชาติ （ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2022） (タイ語)

ปลายทางการสมคัร     สถานท่ี  ระยะเวลา       ระดบั จ านวน A B
 สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะพลาซ่า
อุซีโนมิยะชิ  บาบะโดริ 4-1-1

(คลาสภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับชาวต่างชาติ)

028－616－1870

10:00～12:00 〇

13:30～15:30 〇

เสาร์ 13:30～15:30 ระดบัตน้～ ระดบักลาง 〇

อาทิตย์ 10：00～12：00

* ส าหรับนกัเรียน
มธัยม
ศึกษาตอนตน้และ
ตอนปลาย * 

JLPT

〇

อุซึโนะมิยะซะงะวะ
ซูกาตะกาวาจิคุชิมินเซ็นเตอร์

10:00～12:00

(นิชิคาวะทามาจิ 805-1) 18:30～20:30

อุซีโนมิยะโซโกฟุคะชิเซ็นเตอร์

(จูโอ 1-1-15)

  

สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะพลาซ่า

อุซีโนมิยะชิ  บาบะโดริ 4-1-1

FJC (ชมรมมิตรภาพญ่ีปุ่ น) โทจิหงิเคน กอกกไุซโคริวเคียวไก องัคาร

TEL・FAX อุซีโนมิยะชิ โฮนโจ ９－14　（ＴＩＡ） พฤหสั

028－635－9595 สมาคมนานาชาติ อุซีโนมิยะ พลาซ่า
อุซีโนมิยะ บาบะโดริ ４－１－１

กลุ่มนกัศีกษา JLPT                  

 TEL/FAX 028-635-9595

โทจิหงิเคน กอกกไุซโคริวเคียวไก (TIA)  

     อุซีโนมิยะชิ โฮนโจ 9-14 ศุกร์ 10:00～12:00  ตลอดปี ระดบัสูง 〇

การประชุมแลกเปล่ียนวฒันธรรม
นานาชาติ
 
อีเมล์
：iccla@sea.plala.or.jp

     โรงเรียนมธัยมจงัหวดั ระดบัตน้～ระดบักลาง 〇

การประชุมแลกเปล่ียนวฒันธรรม
นานาชาติ (การแลกเปล่ียนภาษาญ่ีปุ่ น  ）
TEL・ＦＡＸ
028－634－5409（ยามากจิู）

ประสานงานกบัผูส้มคัร ระดบัตน้～ระดบักลาง 5 คน 〇

10 คน

จาก "โครงร่างความเป็นสากลของโทจิกิ" ท่ีเผยแพร่โดยจงัหวดัโทจิกิ เราไดแ้กไ้ขและสร้างบางส่วนข้ึนมา

อาจมีการจดัก าหนดการงานใหม่เน่ืองจากการแพร่กระจายของการติดเช้ือ coronavirus ใหม่ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกบัผูส้มคัร เช่น วนัและเวลาจดังาน

* A: รองรับการทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น ฯลฯ  B: รองรับออนไลน์

〇

〇

13:30～15:30

13:30～15:30

ระดบัตน้~ระดบัสูง

เสาร์ 18:30～20:30     ตลอดปี

สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะชิ จนัทร์～ศุกร์ 10:00～12:00

หยดุในระหว่าง 
ฤดูใบไมผ้ลิ,    

ฤดูร้อน

10 คน

10 คน
ตอ้งการสอน

ภาษาญ่ีปุ่ นประถม
และมธัยมตน้

ระดบัตน้～ ระดบักลาง 10 คน
อุซึโนมิยะคิตะโซไกกกัคุซูเซ็นเตอร์
(วากาคุชะ3-12-25)

10 คน

พฤหสั 18:00～20:00     ตลอดปี

สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะชิ   จนัทร์     ตลอดปี ระดบัตน้～ ระดบัสูง

องัคาร     ตลอดปี ระดบัตน้～ ระดบักลาง

องัคาร     ตลอดปี  ระดบัสูง

ประสานงานกบัผูส้มคัร

    ตลอดปี

เสาร์ 10:00～12:00     ตลอดปี

ข้ีนอยูก่บัเป้าหมายของโรงเรียนมธัยม

10:00～12:00

* จ าเป็นตอ้งจองล่วงหนา้ส าหรับทุก
ห้องเรียน

เน่ืองจากผลกระทบของการติดเช้ือโคโรนา
ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่

10 คน

10 คน

ระดบัตน้～ ระดบักลาง    ตลอดปี

    ตลอดปี

พุธ

ระดบัตน้～ ระดบักลาง 10 คน

วนัเวลาเปิดท าการ

อุซึ
โน

มิย
ะ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

30 คน

30 คนระดบัตน้~ระดบัสูง



ปลายทางการสมคัร     สถานท่ี  ระยะเวลา       ระดบั จ านวน A Bวนัเวลาเปิดท าการ

ภาษาญ่ีปุ่ นทีละขั้นตอน อุซโีนมยิะมาจซิคีุรเิซน็เตอร ์มาจเิพยีะอะ

028－637－7394 อุซีโนมิยะ โมโตอิมายซีมิ  5-9-7

สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ คิโยฮาระ ศนูยช์มุชนคโิยฮาระ เดือน５～เดือน７

(หอ้งเรยีนสนทนาภาษาญีปุ่่ น) อุสาหกรรมเมืองอุซีโนมิยะ คิโยฮาระ เดือน９～เดือน11

028－667－1014 คิโยฮาระโคเกียวดนัจิ15-4,อุซึโนมิยะ เดือน１～เดือน３

(ＮＰＯ)สมาคเด็กไทยกรุ๊ป
อุซีโนมิยะชิ มาจิซุคุเซ็นเตอร์ มาจิเพียะอะ

080－6555－3268 อุซีโนมิยะชิ โมโตอิมายซุมิ ５－９－７

(เพ่ือน)สมาคมแลกเปล่ียน(นากามะญ่ีปุ่ น)

0282－86－0153
อาชิคาหงะชิ คอกกไุซโคริวเคียวไก
0284－43－2412

อชิคาหงะ ชิมิง พลาซ่า อะซะกรุะโจะ 264

อะซะกรุะโจ 264
พุธ 10:00～11:00 ตลอดปี ไม่มี 〇

(ภาษาญ่ีปุ่ น) พุธ 19:30～20:30
ตลอดปี

ไม่มี 〇

(สวสัดตีอนเย็นเป็น
ภาษาญีปุ่่ น)

ศุกร์ท่ี１･２・３ 19:30～21：00 ตลอดปี ไม่มี 〇

(นากาโยชิคลาสญ่ีปุ่ น) องัคาร 19:30～20：30 ตลอดปี ไม่มี 〇

(ภาษาญ่ีปุ่ นท่ีน่าต่ืนเตน้                 
  (ยนิดีตอ้นรับเป็นภาษาญ่ีปุ่ น)

พฤหสั 10:00～11:30 ตลอดปี ไม่มี 〇

อะชิกากะ  นิโฮโงะโคะวารุโดะ
อะชิกากะ โซะไก กะกโุซะ เซ็นเตอร์  อชิ
กากะ ไอโออิ 1-1

เสาร์ 10:00～11:30 เดือน 5~7 10 คน 〇 〇

เสาร์ 10:00～11:30 เดือน 9~11 10 คน 〇 〇

เสาร์ 10:00～11:30  เดือน 1~3 10 คน 〇 〇

โทจิหงิชิ กอกกไุซโคริวเคียวไก
（คลาสภาษาญ่ีปุ่ นวนัทิตย）์
0282－25－3792

โทจิหงิชั้น５ชิกคุอมมุนิต้ีเซ็นเตอร์
โทจิหงิชิ ฮาโกโมโมริ 31－36

วนัอาทิตยท่ี์
１・2・3 ของ

เดือน
10:00～12:00 ตลอดปี ระดบัตน้ 20 คน

ห้องโถงสาธารณะ โอฮิระ โทจิหงิ

โทจิหงิชิ โอฮิระมาจิอาไร 2001-3

โทจิหงิโอฮิระ ริงโพกงั โทจิหงิ ชิ โอฮิระ ริงโพกงั

(หลักสตูรภาษาญีปุ่่ น) โทจิหงิชิ เมืองโออิระ 1305-3

0282-43-6611

ซาโน ชิ กอกกไุซโคริเคียวไก
(หลักสตูรภาษาญีปุ่่ นส าหรับชาวตา่งชาต)ิ

0283－24－4447

สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ คะนุมะชิมิงโจโฮะ เซ็นเตอร์

(คลาสญีปุ่่ นทัง้หมด) คานุมะชิบุกะบะชิโจมาจิ 1982－18

0289－60－5931

สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ คะนุมะชิมิงโจโฮะ เซ็นเตอร์

(คลาสภาษาญ่ีปุ่ น โซบะโจะโก) คะนุมะชิบุกะบะชิโจมาจิ 1982－18

0289－60－5931

อะ
ชิค

าห
งะ
ชิ

คา
นุม

ะ 
ชิ

พฤหสั
19:00～20：30

ออนไลน์
21:00～22：30

ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง ไม่มี

พุธ 10:00～11:30 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง

ไม่มี
 มีบริการ
ดูแลเด็ก

 ซ
าโ
น 

ชิ ชิมิง คาซูโด เซ็นเตอร์
โกโก เนโต
ซาโน ชิ โอฮาชิ โจ มาจิ 3211-５

14:00～16:00
เดือน･４～９

เดือน・ 
ระดบัตน้～ระดบัสูง 30 คน

16:00～18:00

･เดือน４～

เดือน９
・เดือน10～

เดิอน３

ระดบัสูง ５ คน

ตลอดปี ระดบัตน้ 20 คน

เสาร์ท่ี１･２ 20:00～22:00 ตลอดปี ระดบัตน้
ประมาณ

 
10 คน

อาชิกากะ โชะไก กะกโุชะ เซ็นเตอร์
 อาชิกากะ ไอโออิ １-１

โท
จิห

งิ 
ชิ โทจิหงิชิ กอกกไุซโคริวเคียวไก

(ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ น โอฮิระ ห้องเรียน)
0282－25－3792

เสาร์ท่ี１･３ 10:00～11:30

อาทิตย์ 13:15～14:45 ตลอดทั้งปี ・ภาษาญ่ีปู่ นระดบัตน้ ไม่มี

โทจิหงิเคน กอกกไุซโดริวเคียวไก (TIA)

        อุซึโนมิยะชิ โฮนโจ 9-14

พฤหสัท่ี 2・４
13:00～15:00

ตลอดปี
（ไม่รวม
สิงหา。）

ระดบัตน้～ระดบักลาง

（ระดบัเร่ิมตน้） 

ระดบัตน้～ระดบัสูง
20คน

เสาร์ 19:00～21:00 ระดบัตน้～ระดบักลาง 20名

จนัทร์ 10：00～12：00

ตลอดทั้งปี
（ไม่รวม
สิงหา。）

อุซึ
โน

มิย
ะ

〇

〇

〇

ระดบัตน้～ระดบักลาง

10 คน

อาทิตยท่ี์１・３

องัคารท่ี2・4

〇

〇 〇

〇



ปลายทางการสมคัร     สถานท่ี  ระยะเวลา       ระดบั จ านวน A Bวนัเวลาเปิดท าการ
สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ มาชนิากะแลกเปลีย่นพลาซา่

(คลาส KIFA ภาษาญ่ีปุ่ น) คะนุมะชิ ชิโมโยโก โจ 1302－5

0289－60－5931

กลุ่มสากล โกบารุ คาเฟ่
พุธท่ี１

10：00～13：00 เดือน 4.12 ระดบัตน้～ระดบัสูง
20 คน 
ปริญญา

〇 〇

080－6702－2441
เสาร์ท่ี１

10：00～13：00 เดือน 6.10 ระดบัตน้～ระดบัสูง
20 คน 
ปริญญา 〇 〇

ภาษาญ่ีปุ่ น ＦＣ

(คลาสญีปุ่่ น)

090－6548－2766（อะโอกิ）
080－3557－2820（คะกินุมะ）

ศูนยแ์ลกเปล่ียน มาจินากะ เซนเตอร์ เมือง
คานุม่า ชิโมโยโกะโจ 1302-5

อาทิตย์
ตอนบ่าย 

ประสานงานกบั
ผูส้มคัร

ตลอดปี
ระดบัตน้～ 

ระดบักลาง
ไม่มี 〇 〇

นิโก ้ชิ กอกกไุซโคริวเคียวไก            
 (ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเมืองนิกโก)้

0288－21－5196

โอยาม่าชิ กอกกไุซโคริวเคียวไก โอยาม่า ชิ  วยัแรงงานบา้น

（กลุ่มวนัจนัทร์） โอยาม่า ชิ    ３－１－２

0285-23-1042

(เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือเรียนรู้) ส านกังานสมาคมนานาชาติโอยาม่า

0285-23-1042 โอยาม่า ชิ ชุโอมาจิ　2-2-21

(หอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ นวนัศกุร)์ ศูนยแ์ลกเปล่ียน มาจินากะ เซ็นเตอร์

090-6562-4043 โอยาม่า ชิ ชิโรยามา โจ 3-7-5

ชิโรยามาซากรุะโคม่อน ชั้น 2
โทบิระโนไก ศูนยแ์ลกเปล่ียน มาจินากะ เซนเตอร์ องัคาร

0285-45-4526 โอยาม่าชิ ชิโรยามา โจ 3-7-5 พฤหสั
ชิโรยาม่าซากรุะโคม่อน ชั้น 2 เสาร์

โอยาม่ากอกกไุซโคริวไก ไอโออิฟุอะ หอสมุดกลางเมืองโอยาม่า

0285－24－2110 โอยาม่า โจะโต １－19－40

080－4137－2110

สมาคมนานาชาติ โมโอกะ

0285-83-8719 (สมาคม)    
080-5378-7037(นานามิ)

โมโอกะ กอกกไุซโคริวเคียวไก
0285-83-8719 (สมาคม)

080-6747-0341 (คิตามุระ)

สมาคมแลกเปล่ียนโอตะวะระ      
(OIFA ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ น)

ศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิตโอตะวะระ ชิ

0287－22－5353 โอตะวะระ ฮอนโจ  １－2716－５

คา
นุม

ะ 
ชิ

 ศูนยชุ์มชนคิกซุาวะ
คะนุมา ชิ โอนาริบะ โจ 2-2197-1

อาทิตย์ 10:00～11:30 ตลอดปี

โอ
ตะ

วะ
ระ พุธ

（ไม่รวมพุธ 
แรก。）

19:00～21:00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง
30 คน 
ถึงปริญญา

10 คน

ศาลาสาธารณะเมือง โมโอกะ
อารามาจิ โมโอกะ 1201 　

　　　　　　　＊อาจมีการเปล่ียนแปลง

วาตาชิโน ฮานะ
（ทุกวนัเสาร์)

9:30～11:00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง 30 คน

โม
โอ
กะ

ศาลาสาธารณะเมือง โมโอกะ
อารามาจิ โมโอกะ 1201 　

　　　　　　　＊อาจมีการเปล่ียนแปลง

ซากรุะ
（ทุกวนัศุกร์)

19:00～20:30 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง

10:00～11:30 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

อาทิตย์ 10:00～12:00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง 20 คน

ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

ศุกร์ 19:00～20:30 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

10 คน  
ปริญญา

โอ
ยา
ม่ า

 ชิ

จนัทร์ 10:00～11:30 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

พุธ 10:00～11:30 ตลอดปี

นิโ
ก ้
ชิ ศูนยส์นบัสนุนกิจกรรมพลเมือง นิโก ้ชิ

นิโก ้ชิ อิมาอิชิ 304-1

พฤหสัท่ี
1・3･4

19:00～20:30

เดือน３～

เดือน６เดือน
９～เดือน12

ระดบัตน้～ระดบัสูง

ไม่มี

ไม่มี

ศูนยชุ์มชนโทไดอา                       
          คะนุมะชิ คะมิฮินาตะ โจ 375

อาทิตย์ 17：00～20：00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

  ศูนยชุ์มชนโทบุได
คะนุมะชิ มิโดริโจะ 1-3-36

อาทิตย์ 13：00～16：00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบัสูง

ระดบัตน้～ระดบัสูง

พุธ 13：00～16：00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง 5 คน

  ศูนยชุ์มชนอินูกาอิเหนือ
คะนุมะชิ ซาซุกิ 15

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇



ปลายทางการสมคัร     สถานท่ี  ระยะเวลา       ระดบั จ านวน A Bวนัเวลาเปิดท าการ
นทัสึโชบะราชิ กอกกไุซโคริวเคียวไก ศูนยชุ์มชน ฮิหงะชิ นาสุโน
0287－62－7019 นทัสึโชบะราชิ ฮิหงะชิโคยะ  474－11
ศาลาสาธารณะมิชิมา ศาลาสาธารณะมิชิมา เสาร์ เดือน４～เดือน1

0287－36－8531 นทัสึโชบะรา ชิ ฮิหงะชิมิชิมา  6－337 (3 คร้ังต่อเดือน) (ไมร่วมสงิหาคม)

ซา
กุร

ะ 
ชิ สมาคมแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ เมอืง

ซากุระ
028-681-2072

ศนูยส์นบัสนุนพลเมอืง เมอืงซากุระ ช ิอุจิ
เอะ 1857 เดอืนละ 4 ครัง้ 10:00-12:00 ตลอดปี ระดบัต้น ไม่มี ○

นทัสึคะระสึยะม่ากอกกไุซโคริวเคียวไก ศูนยชุ์มชน คะราสึยะม่า

ส านกัเลขาธิการ (ศาลาสาธารณะ คะราสึยะม่า)นทัซึคะราสึยะม่า  ２－13－８

(เรยีนภาษาญีปุ่่ น)
0287－83-1412

หอประชุมอิชิบาชิ 416 อิชิบาชิ เมีอง ชิโมสึเกะ อาทิตย์ 13：00～16：30

ศูนยกิ์จกรรม ชิโมซึเกะ มิโดริ 3-5-1
เสาร์ 10：00～11：30

ศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต มิบุ โจ ศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต มิบุ โจ อาทิตย์

0282－82－8384 มิบุโจ โอชิอะอิ  ３－５－３ （1คร้ังต่อเดือน）

สมาคมนานาชาตโินกิ ศนูยช์มุชนเมอืงโนกิ

(เรยีนภาษาญีปุ่่ น) โนกิโจ มุระบะยะชิ   571

0280－57－4176
สมาคมนานาชาติทากะเนซะว่า โฮชจิทิาวนเ์ซน็เตอร์ ตลอดปี

028－675－3175 ทากะเนซะว่า  ３－10－１ ยกเวน้ ( เดือน8,

เดือน1)

ทา
คา
เน
ะซ

าว
า

นทั
สึชิ

โอ
บา

ระ
 ชิ องัคาร 19:00～20:30

ไม่มี

องัคารท่ี
１･２・３

19:00～21:00 ระดบัตน้～ระดบัสูง ไม่มี

เสาร์ 19:00～21:00 ตลอดปี

โน
กิ 
โจ

ระดบั～

อาทิตย์ 9：00～13：00 ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง

คา
รา
สึย

ะม
า

14:00～16:00 ระดบัตน้～ระดบักลาง ไม่มี

ไม่มี

มิบ
ุ โ
จ

10:00～12:00

คร่ึงแรก：       

เดือน４～เ
ดือน９, คร่ึง

หลงั：

ระดบัตน้ 10 คน

ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง ไม่มี

〇

ชิโ
มสึ

เกะ
 ชิ สมาคมนานาชาติชิโมสึเกะ

(เรียนภาษาญ่ีปุ่ น)
0285－32－8887

ตลอดปี ระดบัตน้～ระดบักลาง ไม่มี 〇 〇

〇

〇


