รายชื่ อชั้นเรี ยนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับชาวต่างชาติ

（ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2022）

(タイ語)

อาจมีการจัดกาหนดการงานใหม่เนื่องจากการแพร่ กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผูส้ มัคร เช่น วันและเวลาจัดงาน
จาก "โครงร่ างความเป็ นสากลของโทจิกิ" ที่เผยแพร่ โดยจังหวัดโทจิกิ เราได้แก้ไขและสร้างบางส่วนขึ้นมา
* A: รองรับการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
ปลายทางการสมัคร
สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะชิ

สถานที่
สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะพลาซ่ า
อุซีโนมิยะชิ บาบะโดริ 4-1-1

(คลาสภาษาญี่ปุ่นสาหรับชาวต่างชาติ)
028－616－1870

* จาเป็ นต้องจองล่วงหน้าสาหรับทุก
ห้องเรี ยน
เนื่องจากผลกระทบของการติดเชื้ อโคโรนา
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่

(จูโอ 1-1-15)
อุซึโนมิยะคิตะโซไกกักคุซูเซ็นเตอร์
(วากาคุชะ3-12-25)
สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะพลาซ่ า
อุซีโนมิยะชิ บาบะโดริ 4-1-1

อุซึโนมิยะ

จันทร์

13:30～15:30

ตลอดปี

อังคาร

13:30～15:30

ตลอดปี

พุธ

10:00～12:00
13:30～15:30

ตลอดปี

เสาร์

13:30～15:30

อาทิตย์

10：00～12：00

อังคาร

10:00～12:00

ระดับสู ง
ระดับต้น～ ระดับกลาง

A

10 คน

〇

10 คน

〇

10 คน

〇
〇

ระดับต้น～ ระดับกลาง

* สาหรับนักเรี ยน
มัธยม
ศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย *
JLPT

〇
10 คน
〇

ตลอดปี

ระดับต้น～ ระดับกลาง

10 คน

〇

18:00～20:00

ตลอดปี

ระดับต้น～ ระดับกลาง

10 คน

〇

เสาร์

18:30～20:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ ระดับกลาง

10 คน

〇

ต้องการสอน
ภาษาญี่ปุ่นประถม
และมัธยมต้น

10 คน

〇

หยุดในระหว่าง
จันทร์～ศุกร์ 10:00～12:00 ฤดูใบไม้ผลิ,
ฤดูร้อน
อังคาร

TEL・FAX

อุซีโนมิยะชิ โฮนโจ ９－14 （ＴＩＡ）

พฤหัส

028－635－9595

สมาคมนานาชาติ อุซีโนมิยะ พลาซ่ า
อุซีโนมิยะ บาบะโดริ ４－１－１
โทจิหงิเคน กอกกุไซโคริ วเคียวไก (TIA)
อุซีโนมิยะชิ โฮนโจ 9-14

โรงเรี ยนมัธยมจังหวัด

ระดับต้น～ ระดับสูง

จานวน

พฤหัส

โทจิหงิเคน กอกกุไซโคริ วเคียวไก

การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติ

ระดับ

18:30～20:30

FJC (ชมรมมิตรภาพญี่ปุ่น)

กลุ่มนักศีกษา JLPT
TEL/FAX 028-635-9595

ระยะเวลา

ตลอดปี

อุซึโนะมิยะซะงะวะ
ซู กาตะกาวาจิคุชิมินเซ็นเตอร์
(นิ ชิคาวะทามาจิ 805-1)
อุซีโนมิยะโซโกฟุคะชิเซ็นเตอร์

สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะชิ

วันเวลาเปิ ดทาการ

B: รองรับออนไลน์

10:00～12:00

ตลอดปี

ระดับต้น~ระดับสู ง

30 คน

〇

เสาร์

10:00～12:00

ตลอดปี

ระดับต้น~ระดับสู ง

30 คน

〇

ศุกร์

10:00～12:00

ตลอดปี

ระดับสู ง

〇

ขี้นอยูก่ บั เป้ าหมายของโรงเรี ยนมัธยม

ระดับต้น～ระดับกลาง

〇

ประสานงานกับผูส้ มัคร

ระดับต้น～ระดับกลาง

อีเมล์
：iccla@sea.plala.or.jp
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติ (การแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น ）
ประสานงานกับผูส้ มัคร
TEL・ＦＡＸ
028－634－5409（ยามากูจิ）

5 คน

〇

B

ปลายทางการสมัคร
ภาษาญี่ปุ่นทีละขั้นตอน

อุซโี นมิยะมาจิซคี ุรเิ ซ็นเตอร์ มาจิเพียะอะ

028－637－7394

อุซีโนมิยะ โมโตอิมายซี มิ 5-9-7

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ คิโยฮาระ

ศูนย์ชม
ุ ชนคิโยฮาระ

(ห ้องเรียนสนทนาภาษาญีป
่ น)
ุ่ อุสาหกรรมเมืองอุซีโนมิยะ คิโยฮาระ

028－667－1014
(ＮＰＯ)สมาคเด็กไทยกรุ๊ป
080－6555－3268

วันเวลาเปิ ดทาการ

สถานที่

จันทร์

10：00～12：00

เสาร์

อะชิคาหงะชิ

(นากาโยชิคลาสญี่ปุ่น)

อาทิตย์

13:15～14:45

(ภาษาญี่ปุ่นที่น่าตื่นเต้น
(ยินดีตอ้ นรับเป็ นภาษาญี่ปุ่น)
อะชิกากะ นิ โฮโงะโคะวารุ โดะ

โทจิหงิ ชิ

โทจิหงิชิ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
（คลาสภาษาญี่ปุ่นวันทิตย์）
0282－25－3792

อะชิกากะ โซะไก กะกุโซะ เซ็นเตอร์ อชิ
กากะ ไอโออิ 1-1

โทจิหงิช้ นั ５ชิกคุ อมมุนิต้ ีเซ็นเตอร์
โทจิหงิชิ ฮาโกโมโมริ 31－36

โทจิหงิชิ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
(ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น โอฮิระ ห้องเรี ยน)
0282－25－3792

ห้องโถงสาธารณะ โอฮิระ โทจิหงิ

โทจิหงิโอฮิระ ริ งโพกัง

โทจิหงิ ชิ โอฮิระ ริ งโพกัง

(หลักสูตรภาษาญีป
่ น)
ุ่

โทจิหงิชิ เมืองโออิระ 1305-3

โทจิหงิชิ โอฮิระมาจิอาไร 2001-3

ซาโน ชิ
0283－24－4447

คานุมะ ชิ

อังคาร

19:30～20：30

〇

〇

ตลอดทั้งปี

・ภาษาญี่ปู่นระดับต้น

ตลอดปี
（ไม่รวม
สิ งหา。）

ระดับต้น～ระดับกลาง 10 คน

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ไม่มี

〇

ไม่มี

〇

ไม่มี

〇

ไม่มี

〇

ไม่มี

〇

ระดับต้น～ระดับกลาง

พฤหัส

10:00～11:30

ตลอดปี

ไม่มี

〇

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

วันอาทิตย์ที่
１・2・3 ของ 10:00～12:00
เดือน

ตลอดปี

ระดับต้น

20 คน

20 คน

เสาร์ ที่１･３

10:00～11:30

ตลอดปี

ระดับต้น

เสาร์ ที่１･２

20:00～22:00

ตลอดปี

ระดับต้น

ประมาณ

อาทิตย์ที่１・３ 14:00～16:00
ชิมิง คาซู โด เซ็นเตอร์
โกโก เนโต
ซาโน ชิ โอฮาชิ โจ มาจิ 3211-５

สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ
(คลาสญีป
่ นทั
ุ่ ง้ หมด)
0289－60－5931
สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ

คะนุมะชิมิงโจโฮะ เซ็นเตอร์
คานุมะชิบุกะบะชิโจมาจิ 1982－18

(คลาสภาษาญี่ปุ่น โซบะโจะโก)

คะนุมะชิบุกะบะชิโจมาจิ 1982－18

0289－60－5931

20คน

B

10 คน

0282-43-6611
ซาโน ชิ กอกกุไซโคริ เคียวไก
(หลักสูตรภาษาญีป
่ นส
ุ่ าหรับชาวต่างชาติ)

19:30～20:30

ศุกร์ ที่１･２・３ 19:30～21：00
อาชิกากะ โชะไก กะกุโชะ เซ็นเตอร์
อาชิกากะ ไอโออิ １-１

A

เดือน１～เดือน３

พุธ

(สวัสดีตอนเย็นเป็ น
ภาษาญีป
่ น)
ุ่

（ระดับเริ่ มต้น）
ระดับต้น～ระดับสู ง

จานวน

19:00～21:00 เดือน９～เดือน11 ระดับต้น～ระดับกลาง 20名

(เพื่อน)สมาคมแลกเปลี่ยน(นากามะญี่ปุ่น) โทจิหงิเคน กอกกุไซโดริ วเคียวไก (TIA) พฤหัสที่ 2・４
13:00～15:00
อุซึโนมิยะชิ โฮนโจ 9-14
0282－86－0153
อชิคาหงะ ชิมิง พลาซ่ า อะซะกุระโจะ 264
อาชิคาหงะชิ คอกกุไซโคริ วเคียวไก
พุธ
10:00～11:00
อะซะกุระโจ 264
0284－43－2412
(ภาษาญี่ปุ่น)

ระดับ

เดือน５～เดือน７

คิโยฮาระโคเกียวดันจิ 15-4,อุซึโนมิยะ
อุซีโนมิยะชิ มาจิซุคุเซ็นเตอร์ มาจิเพียะอะ
อุซีโนมิยะชิ โมโตอิมายซุ มิ ５－９－７

ระยะเวลา
ตลอดทั้งปี
（ไม่รวม
สิ งหา。）

อังคารที่2・4

พฤหัส

เดือน･４～９
ระดับต้น～ระดับสู ง 30 คน
เดือน・

･เดือน４～
เดือน９
16:00～18:00
・เดือน10～
เดิอน３
19:00～20：30
ออนไลน์
21:00～22：30

ระดับสู ง

５ คน

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับกลาง

ไม่มี

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับกลาง มีบริ การ

คะนุมะชิมิงโจโฮะ เซ็นเตอร์

〇

〇

ไม่มี
พุธ

10:00～11:30

ดูแลเด็ก

〇

〇

ปลายทางการสมัคร
สมาคมนานาชาติเมืองคะนุมะ
(คลาส KIFA ภาษาญี่ปุ่น)

สถานที่
มาชินากะแลกเปลีย
่ นพลาซ่า
คะนุมะชิ ชิโมโยโก โจ 1302－5

วันเวลาเปิ ดทาการ
พุธ

ระยะเวลา

ระดับ

13：00～16：00

ตลอดปี

10：00～13：00

เดือน 4.12 ระดับต้น～ระดับสู ง

ระดับต้น～ระดับกลาง

จานวน

A

B

〇

〇

〇

〇

5 คน

คานุมะ ชิ

0289－60－5931
พุธที่１

กลุ่มสากล โกบารุ คาเฟ่
080－6702－2441
ภาษาญี่ปุ่น ＦＣ
(คลาสญีป
่ น)
ุ่
090－6548－2766（อะโอกิ）
080－3557－2820（คะกินุมะ）

ศูนย์ชุมชนอินูกาอิเหนื อ
คะนุมะชิ ซาซุ กิ 15
ศูนย์ชุมชนโทบุได
คะนุมะชิ มิโดริ โจะ 1-3-36
ศูนย์ชุมชนโทไดอา
คะนุมะชิ คะมิฮินาตะ โจ 375
ศูนย์ชุมชนคิกซุ าวะ
คะนุมา ชิ โอนาริ บะ โจ 2-2197-1

นิ โก้ ชิ

ศูนย์แลกเปลี่ยน มาจินากะ เซนเตอร์ เมือง
คานุม่า ชิโมโยโกะโจ 1302-5
นิโก้ ชิ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
(ชั้นเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเมืองนิ กโก้)
0288－21－5196
โอยาม่าชิ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
（กลุ่มวันจันทร์）

โมโอกะ

โอยาม่า ชิ

0285-23-1042
(เรี ยนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรี ยนรู ้ )
0285-23-1042

โมโอกะ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
0285-83-8719 (สมาคม)

อาทิตย์

13：00～16：00

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

〇

〇

อาทิตย์

17：00～20：00

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

〇

〇

อาทิตย์

10:00～11:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

〇

〇

อาทิตย์

ตอนบ่าย
ประสานงานกับ
ผูส้ มัคร

ตลอดปี

ระดับต้น～
ระดับกลาง

ไม่มี

〇

〇

เสาร์ ที่１

พฤหัสที่
1・3･4

เดือน３～
10 คน
19:00～20:30 เดือน６เดือน ระดับต้น～ระดับสู ง ปริ ญญา
９～เดือน12

〇

โอยาม่า ชิ วัยแรงงานบ้าน
โอยาม่า ชิ ３－１－２
สานักงานสมาคมนานาชาติโอยาม่า
โอยาม่า ชิ ชุโอมาจิ 2-2-21

(ห ้องเรียนภาษาญีป
่ นวั
ุ่ นศุกร์) ศูนย์แลกเปลี่ยน มาจินากะ เซ็นเตอร์
โอยาม่า ชิ ชิโรยามา โจ 3-7-5
090-6562-4043
ชิโรยามาซากุระโคม่อน ชั้น 2
โทบิระโนไก
ศูนย์แลกเปลี่ยน มาจินากะ เซนเตอร์
โอยาม่าชิ ชิโรยามา โจ 3-7-5
0285-45-4526
ชิโรยาม่าซากุระโคม่อน ชั้น 2
โอยาม่ากอกกุไซโคริ วไก ไอโออิฟุอะ
หอสมุดกลางเมืองโอยาม่า
โอยาม่า โจะโต １－19－40
0285－24－2110
080－4137－2110
สมาคมนานาชาติ โมโอกะ
ศาลาสาธารณะเมือง โมโอกะ
อารามาจิ โมโอกะ 1201
0285-83-8719 (สมาคม)
＊อาจมีการเปลี่ยนแปลง
080-5378-7037(นานามิ)

080-6747-0341 (คิตามุระ)

โอตะวะระ

ศูนย์สนับสนุนกิจกรรมพลเมือง นิ โก้ ชิ
นิ โก้ ชิ อิมาอิชิ 304-1

10：00～13：00

20 คน
ปริ ญญา
20 คน
เดือน 6.10 ระดับต้น～ระดับสู ง ปริ ญญา

ศาลาสาธารณะเมือง โมโอกะ
อารามาจิ โมโอกะ 1201
＊อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สมาคมแลกเปลี่ยนโอตะวะระ
(OIFA ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น)

ศูนย์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตโอตะวะระ ชิ

0287－22－5353

โอตะวะระ ฮอนโจ １－2716－５

จันทร์

10:00～11:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

〇

พุธ

10:00～11:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

〇

ศุกร์

19:00～20:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

อังคาร
พฤหัส
เสาร์

10:00～11:30

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง

ไม่มี

อาทิตย์

10:00～12:00

ตลอดปี

ซากุระ
19:00～20:30
（ทุกวันศุกร์)

วาตาชิโน ฮานะ
9:30～11:00
（ทุกวันเสาร์ )

พุธ
（ไม่รวมพุธ
แรก。）

19:00～21:00

〇

〇

ระดับต้น～ระดับสู ง 20 คน

〇

〇

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง 10 คน

〇

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับสู ง 30 คน

〇

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับกลาง

30 คน
〇
ถึงปริ ญญา

นัทสึ ชิโอบาระ ชิ
ซากุระ ชิ
คาราสึ ยะมา
ชิโมสึ เกะ ชิ
มิบุ โจ
โนกิ โจ
ทาคาเนะซาวา

ปลายทางการสมัคร
นัทสึ โชบะราชิ กอกกุไซโคริ วเคียวไก
0287－62－7019
ศาลาสาธารณะมิชิมา
0287－36－8531

สถานที่
ศูนย์ชุมชน ฮิหงะชิ นาสุ โน
นัทสึ โชบะราชิ ฮิหงะชิโคยะ 474－11
ศาลาสาธารณะมิชิมา

วันเวลาเปิ ดทาการ
อังคาร
เสาร์

นัทสึ โชบะรา ชิ ฮิหงะชิมิชิมา 6－337 (3 ครั้งต่อเดือน)

สมาคมแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ เมือง ศูนย์สนับสนุ นพลเมือง เมืองซากุระ ชิ อุจิ
เอะ 1857
ซากุระ
028-681-2072
นัทสึ คะระสึ ยะม่ากอกกุไซโคริ วเคียวไก
ศูนย์ชุมชน คะราสึ ยะม่า
สานักเลขาธิ การ (ศาลาสาธารณะ คะราสึ ยะม่นัา)ทซึ คะราสึ ยะม่า ２－13－８
(เรียนภาษาญีป
่ น)
ุ่
0287－83-1412

เสาร์

หอประชุมอิชิบาชิ 416 อิชิบาชิ เมีอง ชิโมสึ เกะ อาทิตย์

ศูนย์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มิบุ โจ
0282－82－8384

ศูนย์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มิบุ โจ
มิบุโจ โอชิอะอิ ３－５－３

สมาคมนานาชาติโนกิ
(เรียนภาษาญีป
่ น)
ุ่
0280－57－4176
สมาคมนานาชาติทากะเนซะว่า
028－675－3175

ศูนย์ชม
ุ ชนเมืองโนกิ
โนกิโจ มุระบะยะชิ 571
โฮชิจท
ิ าวน์เซ็นเตอร์
ทากะเนซะว่า ３－10－１

เสาร์

ตลอดปี

ระดับ

จานวน

ระดับต้น～ระดับกลาง

ไม่มี

ระดับต้น～ระดับกลาง

ไม่มี

ระดับต้น

ไม่ม ี

A

19:00～21:00

(ไม่รวมสิงหาคม)

ตลอดปี

〇

○

ตลอดปี

ระดับ～

ไม่มี

ตลอดปี

ระดับต้น～ระดับกลาง

ไม่มี

〇

ระดับต้น

10 คน

〇

ระดับต้น～ระดับกลาง

ไม่มี

〇

13：00～16：30
10：00～11：30

ครึ่ งแรก：
เดือน４～เ
（1ครั้งต่อเดือน）
10:00～12:00
ดือน９, ครึ่ ง
หลัง：
อาทิตย์

อาทิตย์

อังคารที่
１･２・３

B

เดือน４～เดือน1
14:00～16:00

เดือนละ 4 ครัง้ 10:00-12:00

สมาคมนานาชาติชิโมสึ เกะ
(เรี ยนภาษาญี่ปุ่น)
0285－32－8887

ศูนย์กิจกรรม ชิโมซึ เกะ มิโดริ 3-5-1

19:00～20:30

ระยะเวลา

9：00～13：00

ตลอดปี

ตลอดปี
ยกเว้น ( เดือน8,
ระดับต้น～ระดับสู ง
19:00～21:00
เดือน1)

ไม่มี

〇

