
ขอัมูลภาษาต่างประเทศ ของจงัหวดัโทจิกิ 

จาก "โครงร่างความเป็นสากลของโทจิกิ" ทีเ่ผยแพร่โดยจังหวัดโทจิกิ เราได้แก้ไขและสร้างบางส่วนขึน้มา 
 

タイ語 

ช่ือแผนก ช่ือหน่วยงาน ช่ือเวบ็ไซต ์ ภาษาท่ีรองรับ 

แผนกฝ่ายนโยบายทัว่ไป 

กองนโยบายทัว่ไป 

สรุปกลยุทธ์ส าคญัของจงัหวดัโทจิกิ "แผนสร้างอนาคตโทจิงิ" 

（องักฤษ）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/documen

ts/e_gaiyou.pdf 

（จีน・ตวัยอ่）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/documen

ts/c_gaiyou.pdf 

（สเปน）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/documen

ts/s_gaiyou.pdf 

（โปรตุเกส）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/documen

ts/p_gaiyou.pdf 

（เวียดนาม）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/documen

ts/v_gaiyou.pdf 

（คากาล๊อก）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/newplan/docum

ents/t_gaiyou.pdf 

องักฤษ, จีน (ตวัยอ่), สเปน 

โปรตุเกส, เวียดนาม, ตากาล็อก 

กองกลยทุธ์ดิจิทลั 
โทจกิแิบรนดเ์ว๊บไซดอ์ย่างเป็นทางการ[VERY GOOD LOCAL TOCHIGI] 

https://verygoodlocal-tochigi.jp/wpdir/en/ 
องักฤษ 

หน่วยจดัการ กรมสรรพากร 

แผ่นพบัภาษีทอ้งถิ่นส าหรับชาวต่างชาติ 

(องักฤษ) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/01english.pdf 

(จนี) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/02chinese.pdf 

(โปรตุเกส) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/03portugues.pdf 

(สเปน) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/04espanol.pdf 

(เบงกาล)ี 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/05vietnamese.pdf 

(เนปาล) 

องักฤษ 

จนี 

โปรตเุกส 

สเปน 

เวยีดนาม 

เนปาล 
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https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zei

kin/documents/06nepalese.pdf 

แผนกการด ารงชีวิต     

ประจ าจงัหวดั 

กองประชาสัมพนัธ์ 

เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ Tochigi Prefecture แปลอตัโนมติั 
องักฤษ              

จีน (ดั้งเดิม/ประยกุต)์ 

(ช่องทางเขา้เวบ็ไซตแ์ปลอตัโนมติั ) 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html 

องักฤษ,จีน(ดั้งเดิม/／ 

ประยกุต)์ เกาหลี 

ฝร่ังเศส,โปรตุเกส,สเปน 

เวยีดนาม 

  เวบ็ไซต์พพิธิภณัฑป์ระจ าจงัหวดัโทจกิ ิ  

องักฤษ(ส่วนหน่ึง)  

จีน(ดั้งเดิม/ประยกุต ์  )  

เกาหลี 

พิพิธภณัฑ ์          

ประจ าจงัหวดัโทจิกิ 
http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/  

พิพิธภณัฑศิ์ลปะเขตการ

ปกครองโทจิกิ 
เวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์ประจ าจงัหวดัโทจิกิ   

  http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/  

  องักฤษ 

แรงงานอุตสาหกรรม 

แผนกการท่องเท่ียว  

กองระหว่างประเทศ 

เวบ็ไซตจ์งัหวดัภาษาต่างประเทศ 

องักฤษ                

จีน 

ฝร่ังเศล                

โปรตุเกส              

สเปน 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html  

  

เวบ็ไซตข์อ้มูลเก่ียวกบัชีวิตรุ่นภาษาต่างประเทศ   
องักฤษ 

จีน 

เวียดนาม 

โปรตุเกส 

สเปน 

เนปาล 

ไทย 

สิงหล 

ทมิฬ 

อินโดนีเซีย 

*(สาธารณประโยชน)์สร้างโดยสมาคมนานาชาติจงัหวดัโทจิกิ 

 https://tia21.or.jp/ 

 
 

หนา้แรกขอ้มูลสวนอุตสาหกรรม 
 องักฤษ 

  http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/english/index.html  

กองแลกเปลีย่น 

การท่องเทีย่ว 

The Grace of Japan Tochigi 

https://www.tochigi.global/ 
องักฤษ 

  โทจิกิ ทริป เน็ต 
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สมาคมผลิตภณัฑ์ท่องเท่ี

ยว  

 

(องักฤษ)  https://www.visit-tochigi.com/ 

(จีน･ดั้งเดิม)  https://www.visit-tochigi.com/zh-tw/ 

(จีน ・ประยกุต์)  https://www.visit-tochigi.com/zh-cn/ 

(เกาหลี)  https://www.visit-tochigi.com/ko/                             

(ไทย)  https://www.visit-tochigi.com/th/ 

（ฝร่ังเศส） https://www.visit-tochigi.com/fr/      

                   

องักฤษ    

จีน (ดั้งเดิม /ประยกุต์) 

 เกาหลี 

ไทย 

ฝร่ังเศส          

แรงงานอุตสาหกรรมแผนกก

ารท่องเท่ียว  

กองส่งเสริมอุตสาหกรร

ม 

งานฝีมือดั้งเดิมของโทจิกิ 

องักฤษ， จีน（ดั้งเดิม・

ประยกุต）์เกาหลี・

ฝร่ังเศสโปรตุเกส， สเปน 

(องักฤษ)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/en/index.html 

(จีน･ประยกุต)์  http://tochigi-

dentoukougeihin.info/sch/index.html 

(จีน･ดั้งเดิม)  http://tochigi-

dentoukougeihin.info/och/index.html 

(เกาหลี)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/kr/index.html    

(ฝร่ังศส)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/fr/index.html 

(โปรตุเกส）  http://tochigi-dentoukougeihin.info/po/index.html 

(สเปน)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/esp/index.html 

แผนกกรมวิชาการเกษตร 

(หน่ึง บริษทั ) 

สมาคมการตลาดผลิตภณั

ฑท์างการเกษตรของโทจิ

กิ 

 

(กองกระจายเศรษฐกิจ)  

「FRESH FOOD TOCHIGI JAPAN」 

（องักฤษ） 

https://fresh-food.tochigipower.com/en/ 

（จนี・ประยกุต）์ 

https://fresh-food.tochigipower.com/zh_CN/ 

（จนี・ดัง้เดมิ） 

https://fresh-food.tochigipower.com/zh_TW/ 

（ไทย） 

https://fresh-food.tochigipower.com/th/ 

องักฤษ 

จนี（ประยุกต ์ /ดัง้เดมิ） 

ไทย 

กองส่งแสริมชนบท 

หนา้แรกของ สตรอเบอร์ร่ี ราชอาณาจกัร โทจิกิ 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/strawberry-kingdom-

tochigi/ 

องักฤษ    

จีน (ประยกุต/์ดั้งเดิม) 

 

ไทย 

สถานีทดลองเกษตร 
โฮมเพจสถาบนัวิจยัสตรอเบอร์ร่ี 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g61/en/top.html 
องักฤษ 

ส านกัธุรกิจ ส่วนการบ ารุงรักษาพื้นท่ี 

ขอ้มลูองคก์รสวนอุตสาหกรรมของจงัหวดัโทจกิ ิ                                

(หน้าดาวน์โหลดแผ่นผบัภาษาองักฤษ) 

 

http://tochigi-kigyoukyoku.com/leaflet.html  
 

องักฤษ 
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คณะกรรมการแรงงาน 

ส านกัเลขาธิการ 

กองประสานงานการสอ

บ 

ใบปลิวไกลเ่กลีย่ส าหรับแรงงานต่างดา้ว 

(ญี่ปุ่ น) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/gaikokujinroudousyamuke.pdf  

(องักฤษ) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/english.pdf 

(จนี) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/chinese.pdf 

(ฟิลปิินส)์ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/tagalog.pdf 

(เวยีดนาม) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/vietnamese.pdf 

(โปรตเุกส) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/portuguese.pdf 

(สเปน) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/work/koyou/roudouiinkai/

documents/spanish.pdf 

ญี่ปุ่ น（มฟุีรคิะนะ）、

องักฤษ、จนี、 

ฟิลปิปินส、์ 

เวยีดนาม、 

โปรตเุกส、สเปน 

แผนกกองบญัชาการต ารวจ 

ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั โฮมเพจภาษาต่างประเทศแนะน าองคก์รต ารวจประจ าจงัหวดัโทจิกิ 

องักฤษ 
แผนกให้ค าปรึกษา  

https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai

/e-bumon.html 

กองบริหารงาน 

อาญากรรม 

โฮมเพจส าหรับผูต้กเป็นเหย่ืออาชญากรรมต่างประเทศ 

(องักฤษ) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n04/ikensod

an/hanzai/documents/tebiki_en.pdf 

 (จีน) 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n04/ikensod

an/hanzai/documents/tebiki_ch.pdf 

องักฤษ ， จีน  

กองแนะแนวการจราจร 

โฮมเพจภาษาต่างประเทศส าหรับผูป้ระสบอุบติัเหตุจากการจราจร 

 

（องักฤษ）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n04/ikensodan/han

zai/documents/jiko_en.pdf 

（จีน）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n04/ikensodan/han

zai/documents/jiko_ch.pdf 

 องักฤษ   

จนี        
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ข้อมูลในภาษาต่างประเทศของเทศบาล ※ภาษาท่ีใช:้  องักฤษ: จีน :สเปน: โปรตุเกส: เกาหล ี

ช่ือเมือง ช่ือ ภาษาท่ีรองรับ 

อุซึโนมิยะชิ 

＜ขอ้มูลส าหรับชาวต่างชาติ＞ 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/1007962.html 

 

＜Ｗｅｌｃｏｍｅ to Utsunomiya＞ 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/foreigin_language/english/index.h

tml 

 

＜Translation service＞ 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/foreignlanguage.html 

องักฤษ 

จีน(ดัง้เดมิ・ประยุกต์） 

สเปน 

โปรตุเกส 

เกาหลี 

ไทย 

เวียดนาม 

http://www.lib-utsunomiya.jp/  

องักฤษ 

จืน 

สเปน 

โปรตุเกส 

เกาหลี 

เวียดนาม 

อชิคาหงะกะชิ http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน(ดั้งเดิม/ ประยกุต์) สเปน 

โปรตุเกส, สิงหล，ทมิฬ, ตากาล๊อก 

เวียดนาม 

โทจิหงิชิ https://www.city.tochigi.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส, เกาหลี, 

ฟราส, เนปาล, เวียดนาม 

พม่า, ตากาล๊อก, สิงหล, ทมิฬ, ไทย,     
บงัคลาเทศ 

ซาโนชิ http://www.city.sano.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน  

โปรตุเกส, เกาหลี、 

คานุมะชิ http://www.city.kanuma.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส 

เกาหลี, เวียดนาม 

นิโกชิ้ http://www.city.nikko.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, เกาหลี, โปรตุเกส 

โอยาม่าชิ http://www.city.oyama.tochigi.jp/site/userguide/200961.html  

ภาษาญี่ปุ่ นแบบง่ายๆ， 

องักฤษ，จนี，สเปน，

โปรตุเกส，เกาหล ี

โมโอกะชิ https://www.city.moka.lg.jp/  

องักฤษ,จีน,(ดั้งเดิม・

ประยุกต์),สเปน,โปรตุเกส,เกาหลี 

โอทาวาระชิ https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ 
องักฤษ, จีน(ดั้งเดิม,  ประยกุต ์)     สเปน, 

โปรตุเกส เกาหลี 
 

ยะตะชิ http://www.city.yaita.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน โปรตุเกส 

นทัซึโชบะราชิ  http://www.city.nasushiobara.lg.jp  

องักฤษ,จีน(ดั้งเดิม・ตวัยอ่),สเปน,โปรตุเกส 

เกาหลี  เยอรมนั เวียดนาม 

ซากุระชิ https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ 

องักฤษ,จีน(ประยุกต์) เกาหลี 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/1007962.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/foreigin_language/english/index.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/foreigin_language/english/index.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/foreignlanguage.html
http://www.lib-utsunomiya.jp/
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
https://www.city.tochigi.lg.jp/
http://www.city.sano.lg.jp/
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/
http://www.city.nikko.lg.jp/
http://www.city.oyama.tochigi.jp/site/userguide/200961.html
https://www.city.moka.lg.jp/
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
http://www.city.yaita.tochigi.jp/
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/
https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/


เมืองนทัสุคาราสุยามะ http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/  

อง้กฤษ，จนี，เกาหล，ีโปรตุเกส，

สเปน，ไทย 

เมืองชิโมซึเกะ http://www.city.shimotsuke.lg.jp  

องักฤษ,จีน, สเปน, โปรตุเกส, 

เกาหลี,ฝร่ังเศส,เยอรมนั 

เมืองคามิโนคาวา http://www.town.kaminokawa.lg.jp/  

องักฤษ, จีน ,สเปน, 

โปรตุเกส ,เกาหลี 

เมืองมาชิโกะ http://www.town.mashiko.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส 

เกาหลี 

เมืองโมเตกิ http://www.town.motegi.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, 

โปรตุเกส, เกาหลี 

เมืองอิจิไก https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/top/top.aspx  

องักฤษ, จีน, เกาหล ี

เมืองฺฮะกะ http://www.town.tochigi-haga.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, (ดัง้เดมิ / 

ประยกุต)์โปรตุเกส 

เมืองมิบุ http://www.town.mibu.tochigi.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, 

 โปตุเกส, เกาหลี, เวียดนาม 

เมืองโนกิ http://www.town.nogi.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, 

 โปตุเกส, เกาหลี, ไทย 

เมอืงชโิอยะ https://www.town.shioya.tochigi.jp/ องักฤษ，จนี，เกาหล ี

เมืองทากะเนะซะว่า https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/  
องักฤษ, จีน ( ประยุกต์ /ดัง้เดมิ), เกาหล ี

เมืองนทัซึ https://www.town.nasu.lg.jp  

องักฤษ, จีน, เกาหลี  

เมืองนะกะงะวะ http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/  

องักฤษ, จีน, เกาหลี 

 

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภายในจงัหวดัฯลฯ ภาษาทีใ่ช ้:องักฤษ: จนี :สเปน :โปรตุเกส:เกาหล ี  

ช่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่ือ ภาษาท่ีใช ้

 ( สาธารณประโยชน์) 

 

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ โทจิกิ 

https://tia21.or.jp/ 

องักฤษ, จีน, สเปน ,โปรตุเกส 

ญ่ีปุ่น 

 

ศูนยใ์ห้ค าปรึกษาและ 

ช่วยเหลือชาวต่างชาติ 

(สาธารณประโยชน์) 

สมาคมนานาชาติโทจิกิ 

https://tia21.or.jp/hello.html 

องักฤษ, จีน, 

สเปน,โปรตุเกส,เวียดนาม 

ตากาล๊อก, เนปาล, 

ไทยสิงหล,ทมิฬ, 

อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่น 

หน่วยงาน NPO 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองอุซึโนมิยะ 

https://www.ucia.or.jp/  

องักฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส 

ไทย , ญ่ีปุ่น 

http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/
http://www.town.kaminokawa.lg.jp/
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/
http://www.town.motegi.tochigi.jp/
https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/top/top.aspx
http://www.town.tochigi-haga.lg.jp/
http://www.town.mibu.tochigi.jp/
http://www.town.nogi.lg.jp/
https://www.town.shioya.tochigi.jp/
https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/
https://www.town.nasu.lg.jp/
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/
https://tia21.or.jp/
https://tia21.or.jp/hello.html
https://www.ucia.or.jp/


สมาคมนานาชาติ 

อาชิคาหงะ 
http://www.ashikaga-ｉｎｔｅｒ.jp/ 

องักฤษ, จีน（ประยกุต）์

เกาหลี, ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองโทจิกิ 
http://www.tic-tochigi.jp/index.html 

องักฤษ, ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองซาโนะ 
http://www.sctv.jp/~siea/  

ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองคานุมะ 
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0124/genre2-1-001.html 

(พร้อมฟังกช์ัน่การแปล 

ในหนา้แรก) 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองนิโก ้
http://www.nikkocity.org  

องักฤษ,（ส่วนหน่ึง）จีน, 

สเปน, โปรตุเกส, 

 เกาหลี, ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองโอยะม่า 
https://oyamaiea.com/ 

ญ่ีปุ่น 

การประชุมแลกเปลี่ยน 

ระหว่างประเทศของ โอทาวาระ 
https://www.oifa-nasu.jp 

ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองนทัสึโชบะรา 
https://nasushiobara-ia.jp/  

ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองซากุระ 
http://sakura-city-ia.org  องักฤษ, ญ่ีปุ่น 

สมาคมนานาชาติ 

เมืองโนหงิ  
http://nogitown.hacca.jp/ 

 

องักฤษ ,（ส่วนหน่ึง）ญ่ีปุ่น 

 

http://www.ashikaga-inter.jp/
http://www.tic-tochigi.jp/index.html
http://www.sctv.jp/~siea/
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0124/genre2-1-001.html
http://www.nikkocity.org/
https://oyamaiea.com/
https://www.oifa-nasu.jp/
https://nasushiobara-ia.jp/
http://sakura-city-ia.org/
http://nogitown.hacca.jp/

