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CD

1

ระดับของผูใ้ ช้หนังสือ

มี MP3 หรือ AUDIO CD ประกอบ (ตัวเลข = จำ�นวนแผ่น)

ฟังเสียงประกอบหนังสือผ่านระบบ audio streaming
2

มี E-Book

ช่องทางสั่งซื้อ
ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สาขาสุขุมวิท 29
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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02-662-1020
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tpab_s@tpa.or.th
02-258-0320 ต่อ 1560, 1570

ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สาขาพัฒนาการ 18
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.
เสาร์ 8:00-17:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
02-717-3000 ต่อ 202
02-719-9478
tpab_p@tpa.or.th

ช่องทางออนไลน์
www.tpabook.com
tpabook@tpa.or.th
shopee.co.th/tpabookcentre		 bec@tpa.or.th
@tpabookcentre

tpabookcentre

ช่องทางชำ�ระเงิน
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ สาขาเอ็็มควอเทีียร์์ บััญชีีออมทรััพย์์ 009-2-23325-3
ธนาคารกรุุงเทพ สาขาสุุขุมุ วิิท 43 บััญชีีสะสมทรััพย์์ 172-0-23923-3
ธนาคารกรุุงไทย สาขาพััฒนาการ 17 บััญชีีออมทรััพย์์ 064-1-11613-6

ติดต่อเรา
สมาคมส่่งเสริิมเทคโนโลยีี (ไทย-ญี่่�ปุ่่�น)
5-7 ซอยสุุขุมุ วิิท 29 ถนนสุุขุมุ วิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110

แผนกขายและจัดจำ�หน่าย

02-662-1020, 02-258-0320
ต่อ 1209, 1550, 1560
02-258-0181, 02-259-9116
tpabook@tpa.or.th
tpabookcentre
tpabook_off icial
@tpabook

สำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.
02-258-0320 ต่อ 1713
02-259-9112
book4u@tpa.or.th
tpapublishing
tpapublishing

สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
02-258-0320 ต่อ 1780
02-259-9112
tpapress@tpa.or.th
tpapress
tpapress
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ภาษาญี่ปุน
ตำ�ราเรียน
ชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

Soon

Soon

Soon

Soon

ตำำ�ราเรีียนหลัักในชุุด มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เป็็ นตำำ�ราเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้น ปรัับปรุุงเนื้้�อหาจาก “มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ ฉบัับ
อัักษรญี่่�ปุ่่� น” เมื่่�อศึึกษาเล่่ม 1 และ 2 จบ จะมีีความรู้้�เทีียบเท่่าระดัับ N5 และเมื่่�อศึึกษาจบทั้้�ง 4 เล่่ม จะมีีความรู้้�เทีียบเท่่าระดัับ N4
คำำ�แนะนำำ� -	ผู้้�เรีียนควรมีีความรู้้�ตััวอัักษรคานะแล้้ว
- เมื่่�อศึึกษาจบทั้้�งชุุดแล้้ว แนะนำำ�ให้้ศึกึ ษาหนัังสืือ 55 ก้้าวสู่่ภ� าษาญี่่ปุ่� นระดัั
่�
บกลาง (หน้้า 15) หรืือหนัังสืือ Level Up ยกระดัับ
การใช้้ไวยากรณ์์ญี่ปุ่่� น่� ชั้้�นกลาง (หน้้า 16) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเข้้าสู่่�การเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นระดัับกลางต่่อไป
ต้น

เขียน 3A Corporation แปล กองบรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

❶

มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
❷ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
❸ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 3 [2nd Edition]
❹ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

ISBN 978-974-443-686-3
ISBN 978-974-443-687-0
ISBN 978-974-443-688-7
ISBN 978-974-443-689-4

❺

299 บาท
299 บาท
299 บาท
299 บาท

มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
❻ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
❼ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 3 [2nd Edition]
❽ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

284 หน้้า
324 หน้้า
300 หน้้า
292 หน้้า

320 บาท
320 บาท
320 บาท
320 บาท

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ

5

❾

❿

ต้น

แบบฝึึ กหััดประกอบตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เน้้น
ฝึึ กฝนการใช้้ไวยากรณ์์และคำำ�ศััพท์์ที่่�ศึกึ ษาไปแล้้วจากตำำ�ราเรีียนหลััก เล่่ม 1
ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 1 และ 2 ส่่วนเล่่ม 2 ใช้้คู่่�กับั
มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 3 และ 4

เขียน เอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาชิโกะ มิวะ แปล กองบรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

❾

แบบฝึึกหััด มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-684-9 184 หน้้า 180 บาท
❿ แบบฝึึกหััด มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-685-6 224 หน้้า 180 บาท
⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

ต้น
⓫

แบบฝึึกหััดเสริิมไวยากรณ์์ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]
ISBN 978-974-443-708-2

เขีียน ยาสุุโกะ โอโกชิิ, โยชิิโกะ ทสึึทสึึมิิ

แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม

164 หน้้า

180 บาท

แบบฝึึ กหััดเสริิมเฉพาะส่่วนไวยากรณ์์ ใช้้ร่ว่ มกัับตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้้�ง 4 เล่่ม
ต้น
⓬

แบบฝึึกหััดคัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]
ISBN 978-974-443-731-0 เขีียน Tokyo International Japanese School แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 328 หน้้า 280 บาท

แบบฝึึ กหััดสำำ�หรัับฝึึ กฝน ทบทวน และพััฒนาความรู้้�ด้้านอัักษรคัันจิิที่่�ปรากฏในตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้้�ง 4 เล่่ม
ต้น

เขียน อากิโกะ มากิโนะ และคณะ

แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ

⓭

แบบฝึึกหััดการอ่่าน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-739-6 124 หน้้า 200 บาท
⓮ แบบฝึึกหััดการอ่่าน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-763-1 172 หน้้า 250 บาท
รวมบทอ่่านและแบบฝึึ กหััดทดสอบความเข้้าใจ คำำ�ศััพท์์และไวยากรณ์์แต่่ละบทสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาในตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ
[2nd Edition] สามารถใช้้ศึกึ ษาควบคู่่�กัันไปได้้ เล่่ม 1 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 1 และ 2 ส่่วนเล่่ม 2 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ
นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 3 และ 4
คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ต้น

เขียน อากิโกะ มากิโนะ และคณะ

แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ

⓯

คัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-744-0 124 หน้้า 200 บาท
⓰ คัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-749-5 292 หน้้า 280 บาท
ใช้้ศึกึ ษาคัันจิิที่่�ปรากฏในตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] โดยเล่่ม 1 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 1 และ 2
ส่่วนเล่่ม 2 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 3 และ 4
ต้น

เขียน อากิโกะ มากิโนะ และคณะ

แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ

⓱

แบบฝึึกหััดการฟัั ง มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-771-6 172 หน้้า 265 บาท CDs2
MP 3
1
⓲ แบบฝึึกหััดการฟัั ง มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition] ISBN 978-974-443-773-0 200 หน้้า 255 บาท
รวมแบบฝึึ กหััดการฟัั งจัับใจความพร้้อมสคริิปต์์และคำำ�แปลเพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจ คำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน และรููปประโยคแต่่ละบทสอดคล้้อง
กัับเนื้้�อหาในตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] สามารถใช้้ฝึึกฝนควบคู่่�กัันไปได้้ เล่่ม 1 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]
เล่่ม 1 และ 2 ส่่วนเล่่ม 2 ใช้้คู่่�กับั มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] เล่่ม 3 และ 4
⓳

ต้น
⓳

รวมศััพท์ ์ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]

ISBN 978-974-443-718-1 เขีียน 3A Corporation
		แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 232 หน้้า

170 บาท

		รวมคำำ�ศััพท์์ที่่�ปรากฏในตำำ�ราเรีียน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้้�ง 4 เล่่ม ไว้้ในเล่่มเดีียว

สะดวกต่่อการค้้นหาและทบทวน

ชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรโรมัน
❶

❷

ต้น
❶

	ตำำ�ราเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้น เนื้้�อหาเหมืือนกัับ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ ฉบัับอัักษร
ญี่่�ปุ่่� น เล่่ม 1 และ 2 แต่่นำ�ำ เสนอโดยใช้้อักั ษรโรมััน ไม่่มีคี วามรู้้�ตััวอัักษรคานะก็็
ศึึกษาได้้

เขียน 3A Corporation

มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 ฉบัับอัักษรโรมััน
❷ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 ฉบัับอัักษรโรมััน

ISBN 978-974-443-187-5
ISBN 978-974-443-188-2

236 หน้้า
264 หน้้า

250 บาท
250 บาท

CDs

2

CDs

2
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ชุด ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
❶

❷

❸

❹

ต้น

เขียน โยชิโกะ ยามาซากิ และคณะ แปล กองบรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

❶

ไดจิิ 1 ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น
❷ ไดจิิ 2 ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น
❸ ไดจิิ 3 ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น
❹ ไดจิิ 4 ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น
❻

❺

ต้น

ตำำ�ราเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้น เนื้้�อหาคล้้ายคลึึงกัับตำำ�ราเรีียนชุุด มิินนะ โนะ
นิิฮงโกะ [2nd Edition] (หน้้า 5) แต่่เน้้นเรื่่อ� งการสื่่อ� สารมากขึ้้�น เมื่่�อศึึกษาจบ
ทั้้�ง 4 เล่่ม จะมีีความรู้้�เทีียบเท่่าระดัับ N4
คำำ�แนะนำำ� -	ผู้้�เรีียนควรมีีความรู้้�ตััวอัักษรคานะแล้้ว
- เมื่่�อศึึกษาจบทั้้�งชุุดแล้้ว แนะนำำ�ให้้ศึกึ ษาหนัังสืือ 55 ก้้าวสู่่ภ� าษา
		
ญี่่ปุ่� น่� ระดัับกลาง (หน้้า 15) หรืือหนัังสืือ Level Up ยกระดัับการ
ใช้้ไวยากรณ์์ญี่่ปุ่� น่� ชั้้�นกลาง (หน้้า 16) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเข้้าสู่่�
การเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นระดัับกลางต่่อไป

ISBN 978-974-443-568-2
ISBN 978-974-443-569-9
ISBN 978-974-443-611-5
ISBN 978-974-443-612-2

280 หน้้า
240 หน้้า
272 หน้้า
256 หน้้า

250 บาท
250 บาท
250 บาท
250 บาท

CD

1

CD

1

CD

1

CD

1

แบบฝึึ กหััดประกอบตำำ�ราเรีียน ไดจิิ ภาษาญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้น เนื้้�อหาในเล่่มแบ่่งเป็็ น
2 ส่่วน ส่่วนหน้้าเป็็ นตารางรวมคำำ�ศััพท์์คันั จิิที่่�ปรากฏในหััวข้้อ “คำำ�ศััพท์์” ใน
ตำำ�ราเรีียนหลััก ส่่วนหลัังเป็็ นแบบฝึึ กหััดทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้ศึกึ ษาไปแล้้ว เล่่ม 1
ใช้้คู่่�กับั ไดจิิ ภาษาญี่่� ปุ่่� นชั้้�นต้้น เล่่ม 1 และ 2 ส่่วนเล่่ม 2 ใช้้คู่่�กับั ไดจิิ ภาษา
ญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้น เล่่ม 3 และ 4

เขียน ยาเอโกะ นากาซากิ, อากิโกะ ทาเคดะ (คันจิ), มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึกหัด) แปล กองบรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

❺

ไดจิิ ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น คัันจิแิ ละแบบฝึึกหััด 1 ISBN 978-974-443-627-6 320 หน้้า 215 บาท
❻ ไดจิิ ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น คัันจิแ
ิ ละแบบฝึึกหััด 2 ISBN 978-974-443-628-3 276 หน้้า 210 บาท
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ชุด ภาษาญีป่ นุ่ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง
❶

❷

❸

❹

❺

❻

ต้น

เขียน The Japan Foundation

❶

ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 1 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❷ ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 2 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❸ ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 3 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❹ ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 4 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❺ ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 5 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❻ ภาษาญี่่�ปุ่่�น อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 6 ฉบัับปรัับปรุุ ง
❽

❼

ต้น

หนัังสืือเรีียนสาระการเรีียนรู้้�พื้้�นฐานภาษาญี�ปุ่่� น
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ ตามหลััก
สููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 เน้้น
พััฒนาทัักษะภาษาญี่่�ปุนุ่ ทุุกด้้าน ทั้้�งฟัั ง พููด อ่่าน
เขีียน และความรู้้�ด้้านไวยากรณ์์ คำำ�ศััพท์์ คัันจิิ
รวมถึึงเรีียนรู้้�วััฒนธรรมที่่�แตกต่่างระหว่่างไทย
และญี่่�ปุนุ่ ไปในตััวด้้วย
คำำ�แนะนำำ� - ควรมีีความรู้้�ตััวอัักษรคานะแล้้ว
- เหมาะสำำ�หรัับใช้้ศึกึ ษาในห้้องเรีียน

❾

ISBN 978-974-443-695-5
ISBN 978-974-443-698-6
ISBN 978-974-443-699-3
ISBN 978-974-443-700-6
ISBN 978-974-443-701-3
ISBN 978-974-443-702-0

176 หน้้า
214 หน้้า
236 หน้้า
260 หน้้า
200 หน้้า
208 หน้้า

110 บาท
120 บาท
125 บาท
125 บาท
115 บาท
120 บาท

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

MP 3

1

แบบฝึึ กหััดประกอบตำำ�ราเรีียน ภาษาญี่่�ปุ่่� น
อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ ฉบัับปรัับปรุุง ช่่วยเพิ่่�มพููน
ทัักษะภาษาญี่่�ปุ่่� นด้้านต่่าง ๆ นอกเหนืือจากการ
เรีียนในตำำ�ราเรีียนหลััก

เขียน The Japan Foundation

❼

แบบฝึึกหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 1+2 ฉบัับปรัับปรุุ ง ISBN 978-974-443-703-7 128 หน้้า 80 บาท
❽ แบบฝึึกหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 3+4 ฉบัับปรัับปรุุ ง ISBN 978-974-443-704-4 148 หน้้า 80 บาท
❾ แบบฝึึกหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 5+6 ฉบัับปรัับปรุุ ง ISBN 978-974-443-705-1 100 หน้้า 80 บาท
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ชุด เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ
❶

❷

❸

	ตำำ�ราเรีียนภาษาญี่่�ปุนุ่ ระดัับพื้้�นฐาน เริ่่ม� ตั้้�งแต่่
การเรีียนตััวอัักษรคานะในเล่่ม ฮิิระงะนะเรีียน
สบาย สไตล์์โคะฮะรุุ และเข้้าสู่่�เรื่่อ� งความรู้้�ตััวภาษา
ในเล่่ม ภาษาญี่่�ปุ่นเรีียนสบาย
่�
สไตล์์โคะฮะรุุ
เล่่ม 1 และ 2
คำำ�แนะนำำ� - เหมาะสำำ�หรัับใช้้ศึกึ ษาในห้้องเรีียน

เริ่มต้น
❶

ฮิิระงะนะเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ
ต้น

ISBN 978-616-712-125-3

เขีียน ประภา แสงทองสุุข

156 หน้้า

150 บาท

MP 3

1

เขียน ประภา แสงทองสุข และคณะ

❷

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 1 ISBN 978-974-443-493-7 252 หน้้า 200 บาท
❸ ภาษาญี่่�ปุ่่�นเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 2 ISBN 978-974-443-525-5 252 หน้้า 200 บาท

MP 3

1

MP 3

1

ชุด มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

	ตำำ�ราเรีียนภาษาญี่่�ปุนุ่ ตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ภาษาญี่่�ปุนุ่ The Japan Foundation เล่่ม “กิิจกรรม” เน้้นพััฒนาความสามารถในการสื่่�อสาร
จริิงในชีีวิิตประจำำ�วััน ส่่วนเล่่ม “เพิ่่�มพููนความเข้้าใจ” เน้้นพััฒนาความรู้้�ด้้านไวยากรณ์์เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ� งตััวภาษา และสามารถ
นำำ�ไปใช้้สื่่�อสารได้้อย่่างเป็็ นระบบ ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องมีีความรู้้�ตััวอัักษรคานะก็็ศึกึ ษาได้้
เริ่มต้น

เขียน The Japan Foundation แปล ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์

❶

มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น เบื้้อ� งต้้น A1 เพิ่่ม� พููนความเข้้าใจ
� งต้้น A1 กิิจกรรม
❷ มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น เบื้้อ
ต้น
❸

ISBN 978-974-443-691-7
ISBN 978-974-443-692-4

200 หน้้า
148 หน้้า

235 บาท
215 บาท

MP 3

ISBN 978-974-443-713-6
ISBN 978-974-443-712-9

204 หน้้า
184 หน้้า

245 บาท
225 บาท

MP 3

1

MP 3

1

เขียน The Japan Foundation แปล ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์

มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นต้้น 1 A2 เพิ่่ม� พููนความเข้้าใจ
❹ มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นต้้น 1 A2 กิิจกรรม

1

MP 3

1
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❺

มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นต้้น 2 A2 เพิ่่ม� พููนความเข้้าใจ
❻ มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นต้้น 2 A2 กิิจกรรม
❼ มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นต้้นกลาง A2/B1
❽ มะรุุ โกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ชั้้�นกลาง 1 B1

ISBN 978-974-443-750-1
ISBN 978-974-443-751-8
ISBN 978-974-443-758-7
ISBN 978-974-443-759-4

202 หน้้า
186 หน้้า
168 หน้้า
272 หน้้า

245 บาท
225 บาท
250 บาท
325 บาท

ชุด เรียนรู้อักษรคานะ
สนุุกคััดอัักษรคานะ

เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-267-4 เขีียน วิิสุทุ ธิิกัญ
ั ญา ต่่อศรีีเจริิญ, ยููโกะ โยชิิดะ
CD
1
104 หน้้า 99 บาท

	ทำำ�ความรู้้�จัักอัักษรญี่่� ปุ่่� นทั้้�งฮิิรางานะและคาตากานะผ่่านการคััด อ่่าน เขีียน ก่่อนเข้้าสู่่�การเรีียน
ตััวภาษา

คะตะคะนะ สู้้� สู้้� !

เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-577-4 เขีียน อาภาพร เนาสราญ และคณะ
CD
104 หน้้า 99 บาท 1

	นำำ�เสนออัักษรคาตากานะแบบภาพช่่วยจำำ�ที่่�เข้้ากับั เสีียงภาษาไทย (Association Method) สามารถ
ใช้้ศึกึ ษาด้้วยตััวเองได้้
คำำ�แนะนำำ� - ควรใช้้คู่่�กับั หนัังสืือ ฮิิระงะนะเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ (หน้้า 10) เพื่่�อให้้การเรีียนรู้้�
		ตััวอัักษรคานะครบสมบููรณ์์
� น้� ฐาน
อ่่าน-เขีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น ขั้้นพื้
ISBN 978-974-443-939-0
140 หน้้า 120 บาท

เริ่มต้น

เขีียน โยชิิโกะ ทซึึรุุโอะ

แนะนำำ�วิิธีีอ่า่ น เขีียน และใช้้อักั ษรญี่่�ปุ่่� น ทั้้�งฮิิรางานะ คาตากานะ และคัันจิิ พร้้อมสอดแทรกความรู้้�
ด้้านวััฒนธรรม
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พจนานุกรม
พจนานุุกรม ญี่่�ปุ่่�น-ไทย
ISBN 978-974-443-140-0
1,120 หน้้า 329 บาท

ต้น-สูง

เรีียบเรีียง จุุฬารััตน์์ เตชะโชควิิวัฒ
ั น์์ และคณะ

รวมคำำ�ศััพท์์ญี่่�ปุ่่� นกว่่า 40,000 คำำ� เหมาะกัับผู้้�เรีียนทุุกระดัับ ใช้้เป็็ นพจนานุุกรมพื้้�นฐานในการหา
คำำ�แปลคำำ�ศััพท์์จากภาษาญี่่�ปุ่่� นเป็็ นภาษาไทย

พจนานุุกรมศััพท์ล่์ ่าม ญี่่�ปุ่่�น ไทย อัังกฤษ
ISBN 978-974-443-549-1
464 หน้้า 459 บาท

กลาง-สูง

เรีียบเรีียง จุุรีรัี ตั น์์ ตุุรงค์์รัตั นชััย และคณะ

รวมคำำ�ศััพท์์ในวงการล่่ามและแปลกว่่า 20,000 คำำ� ครอบคลุุม 8 สาขา

ปทานุุกรมศััพท์ช่์ ่าง ญี่่�ปุ่่�น-ไทย-อัังกฤษ (ฉบัับปรัับปรุุ ง)

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-768-6 เขีียน กล้้าหาญ วรพุุทธพร และคณะ (แต่่ง), พููลพร แสงบางปลา,
ศิิริลัิ กั ษณ์์ ด่่านวานิิชกุุล (เรีียบเรีียง) 472 หน้้า 350 บาท

ปรัับปรุุงจาก ปทานุุกรมศััพท์์ช่า่ ง ญี่่�ปุ่่� น-ไทย-อัังกฤษ รวมคำำ�ศััพท์์เทคนิิคหมวดเครื่่อ� งกล เครื่่อ� งยนต์์
ไฟฟ้้า โลหะและวััสดุุ กว่่า 2,800 คำำ� พร้้อมคำำ�แปลภาษาไทย อัังกฤษ และโฟเนติิกส์์ภาษาไทย
ใช้้งานได้้ทันั ทีี

พจนานุุกรมรูู ปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-132-1
856 หน้้า 790 บาท

ต้น-สูง

เรีียบเรีียง Group Jammassy

แปล บุุษบา บรรจงมณีี และคณะ

รวมรููปไวยากรณ์์ญี่่�ปุ่่� นกว่่า 3,000 รููปประโยค พร้้อมอธิิบายวิิธีีการใช้้และประโยคตััวอย่่าง

พจนานุุกรมการท่่องเที่่ย� ว ไทย-ญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-940-6
544 หน้้า 199 บาท

ต้น-สูง

เรีียบเรีียง ปราณีี จงสุุจริิตธรรม

รวมคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน และศััพท์์ท่อ่ งเที่่�ยวกว่่า 14,000 คำำ�
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พจนานุุกรมภาพ ไทย-ญี่่�ปุ่่�น-อัังกฤษ
ISBN 978-974-443-675-7
256 หน้้า 385 บาท

ต้น-สูง

เรีียบเรีียง บุุษบา บรรจงมณีี และคณะ

เรีียนรู้้ �คำ�ำ ศััพท์์ 3 ภาษา แบ่่งตามหมวดหมู่่� พร้้อมภาพประกอบสีีสันส
ั ดใส เหมาะกัับผู้้เ� รีียนทุุกเพศ
ทุุกวััย

เสริมการเรียน-เสริมทักษะ
56 ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่่�น ระดัับกลาง
ISBN 978-974-443-787-7 เขีียน เอทสึึโกะ ฮิิราอิิ, ซาชิิโกะ มิิวะ
แปล สมเกีียรติิ เชวงกิิจวณิิช 268 หน้้า 295 บาท

เรีียนรู้้ ไ� วยากรณ์์ภาษาญี่่� ปุ่่�นระดัับกลาง 56 สำำ�นวนและไวยากรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน 13 สำำ�นวน
พร้้อมทั้้�งฝึึ กฝนทัักษะการอ่่าน การฟัั ง และการเขีียนในเล่่มเดีียว

จำำ� จิ้้ม� ใช้้ ใน JAPAN
ISBN 978-974-443-781-5 เขีียน ASK Publishing
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นักั พิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม

160 หน้้า

199 บาท

ภาษาญี่่�ปุ่่�นง่า่ ย ๆ สำำ�หรัับนักั ท่่องเที่่�ยว เนื้้อ� หาเข้้ากัับสถานการณ์์ เช่่น การเดิินทาง การสั่่�งอาหาร
การเข้้าพััก การเข้้าชมสถานที่่� การจองร้้าน เป็็ นต้น้ รวมถึึงธรรมเนีียมอัันพึึงทราบ ขนาดกะทััดรััด
พกพาสะดวก
สกรรมกริิยา • อกรรมกริิยาภาษาญี่่�ปุ่่�นไม่่ยาก
ISBN 978-974-443-782-2
184 หน้้า 225 บาท

เขีียน สุุภา ปัั ทมานัันท์ ์

เรีียนรู้้ �สกรรมกริิยาและอกรรมกริิยาภาษาญี่�่ปุ่่�นกว่่า 200 คำำ� ที่่�ผู้เ้� รีียนมัักสัับสนผ่่านภาพการ์์ตููน
ั ี
พร้้อมคำำ�อธิิบายและตััวอย่่าง เข้้าใจง่่าย นำำ�ไปประยุุกต์์ ใช้้ได้้ทันที

300 คำำ�ถามที่่ต้� อ้ งทำำ�ก่่อนสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่่�ปุ่่�น
เขีียน เมธีี ธรรมพิิภพ, ยููกิิโกะ ยามางุุชิิ

Soon
คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้อ�
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คำำ�ช่่วย ใช้้คู่่�คำ�ำ กริิยาญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-767-9
240 หน้้า 255 บาท

ต้นตอนปลาย-กลาง

เขีียน สุุภา ปัั ทมานัันท์์

เรีียนรู้้�การใช้้คำ�ำ ช่่วยภาษาญี่่�ปุ่่� นคู่่�กัับคำำ�กริิยา และการใช้้คำ�ำ ช่่วยบอกความสััมพัันธ์์ระหว่่างคำำ�ต่่าง ๆ
ในประโยค เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีปััญหาการเลืือกใช้้คำ�ำ ช่่วยให้้สัมั พัันธ์์กับั คำำ�กริิยา

คำำ�ช่่วย ช่่วยด้้วย ! (ฉบัับปรัับปรุุ ง)
ISBN 978-974-443-557-6
248 หน้้า 175 บาท

ต้น-กลาง

เขีียน บุุษบา บรรจงมณีี และคณะ

แนะนำำ�การใช้้คำ�ำ ช่่วยต่่าง ๆ ในภาษาญี่่� ปุ่่� น พร้้อมตอบปัั ญหาที่่�ผู้้�เรีียนมัักสงสััยเกี่่�ยวกัับการใช้้
คำำ�ช่่วย

คำำ�กริิยาญี่่�ปุ่่�นง่่ายนิิดเดีียว (ฉบัับปรัับปรุุ ง)
ISBN 978-974-443-540-8
288 หน้้า 79 บาท

ต้น

เขีียน สุุภา ปัั ทมานัันท์์

รวมคำำ�กริิยาและคำำ�คุุณศัพั ท์์ญี่่�ปุ่่� นที่่�ใช้้บ่อ่ ย พร้้อมสอนวิิธีีการผัันเป็็ นรููปต่่าง ๆ

เรีียนรู้้�คัันจิิ ระดัับต้้น-กลาง (ฉบัับปรัับปรุุ ง)
ISBN 978-974-443-753-2
312 หน้้า 255 บาท

ต้น-กลาง

เขีียน ปราณีี จงสุุจริิตธรรม, ประภา แสงทองสุุข (ปรัับปรุุง)

ปรัับปรุุงจากหนัังสืือ เรีียนรู้้�คัันจิิ ระดัับต้้น-กลาง ปููพื้้น� ฐานการศึึกษาอัักษรคัันจิิระดัับต้้นถึึงกลาง
อย่่างถููกต้้องและเป็็ นระบบ

❶

❷

ต้น
❶

เขียน AJALT แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

500 คัันจิพื้
ิ น้� ฐานในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วััน 1

		 ISBN 978-974-443-761-7
❷

296 หน้้า

325 บาท

MP 3

355 บาท

MP 3

500 คัันจิพื้
ิ น้� ฐานในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วััน 2

		 ISBN 978-974-443-762-4

348 หน้้า

1

1

รวมคัันจิิพื้้น� ฐานเล่่มละ 250 ตััว เหมาะสำำ�หรัับผู้้�เรีียนชั้้�นต้้นที่่�ต้อ้ งการ
เรีียนรู้้�เทคนิิคการจำำ�และฝึึ กฝนการใช้้คันั จิิจนสามารถใช้้ได้้จริิง เนื้้�อหา
ครอบคลุุมความรู้้�การสอบวััด JLPT ระดัับ N4
คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่่�น ง่่าย & สนุุก

ต้น

ISBN 978-974-443-770-9 เขีียน ยููกิิโกะ วาตานาเบะ และคณะ
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 244 หน้้า

265 บาท

เรีียนรู้้�ไวยากรณ์์ญี่่� ปุ่่� นระดัับต้้นด้้วยสำำ�นวนบทสนทนาที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ควรใช้้ควบคู่่�กัับ
หนัังสืือ พููดญี่่ปุ่� น่� ง่่าย & สนุุก เพื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

พููดญี่่�ปุ่่�น ง่่าย & สนุุก

ต้น

ISBN 978-974-443-131-4 เขีียน ยููกิิโกะ โอกาตะ และคณะ
CD
1
224 หน้้า 250 บาท

แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์

เริ่่ม� เรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นด้้วยอัักษรโรมััน ไม่่มีีความรู้้�ตััวอัักษรญี่่�ปุ่่� นก็็สามารถศึึกษาได้้

55 ก้้าวสู่่�ภาษาญี่่�ปุ่่�นระดัับกลาง

ต้นตอนปลาย

ISBN 978-974-443-733-4 เขีียน เอทสึึโกะ ฮิิราอิิ, ซาชิิโกะ มิิวะ
CD
1
236 หน้้า 285 บาท

แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ

เรีียนรู้้� 55 ไวยากรณ์์ญี่่�ปุ่่� นระดัับกลางตอนต้้น รวมถึึงสำำ�นวนและคำำ�ศััพท์์ใหม่่ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ก่่อนก้้าวสู่่�ภาษาญี่่�ปุ่่� นระดัับกลางอย่่างจริิงจััง

J-Slang ศััพท์แ์ สงสแลงญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-756-3
152 หน้้า 185 บาท

กลาง-สูง

เขีียน นางิิโกะ นิิชิิงะคิิ, ศิิริลัิ กั ษณ์์ ศิิริมิ าจัันทร์์

รวมคำำ�สแลงที่่�ชาวญี่่�ปุ่่� นใช้้จริิงกว่่า 100 คำำ� อธิิบายที่่�มาที่่�ไป ความหมาย พร้้อมบทสนทนาตััวอย่่าง
ช่่วยให้้เข้้าใจความรู้้�สึึกนึึกคิิดและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่� นได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง

❶

❷

❶

200 วลีีญี่่�ปุ่่�น พููดสั้้�นทันั ใจ ระดัับต้้น-กลาง

ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-740-2 เขีียน โทโมโกะ โมริิโมโตะ และคณะ
MP 3
1
แปล ศิิริลัิ กั ษณ์์ ศิิริมิ าจัันทร์์ 232 หน้้า 255 บาท
❷

210 วลีีญี่่�ปุ่่�น พููดสั้้�นทันั ใจ ระดัับกลาง-สููง

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-747-1 เขีียน นาโอโกะ ทากาฮาชิิ และคณะ
แปล เสาวนีีย์ ์ ภััทรากาญจน์์, ปานชุุตา ปานพรหม 240 หน้้า 265 บาท

MP 3

1

		 รวมสำำ�นวนและวลีีขนาดสั้้�นที่่�คนญี่่�ปุ่่� นใช้้จริิง พร้้อมตััวอย่่างการใช้้ ช่่วยให้้
การสนทนาได้้อรรถรสและเป็็ นธรรมชาติิมากขึ้้�น
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Level Up ยกระดัับการใช้้ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่่�น ชั้้�นกลาง
ISBN 978-974-443-722-8
348 หน้้า 320 บาท

ต้นตอนปลาย-กลาง

เขีียน ฮอ มยองจา, เคโกะ มิิยาซากิิ

แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ

ทบทวนการใช้้ไวยากรณ์์ญี่่�ปุ่่� นชั้้�นต้้นจนแม่่นยำำ� และยกระดัับความสามารถในการใช้้ไปสู่่�ชั้้น� กลาง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้การเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นชั้้�นกลางราบรื่่น� ไม่่ติดิ ขััด

กลวิิธีีสนทนาภาษา (คน) ญี่่�ปุ่่�น

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-670-2 เขีียน ทากาฟุุมิิ ชิิมิิซุุ
CD
1
268 หน้้า 299 บาท

แปล วิิภา งามฉัันทกร

แนะนำำ�การใช้้สำ�ำ นวนและกลวิิธีีการสนทนาให้้เหมาะสมกัับกาลเทศะและคู่่�สนทนาอย่่างเป็็ นระบบ

語彙

ศััพท์อั์ ัพเลเวล ระดัับกลาง

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-663-4 เขีียน โนริิอากิิ คิิโนชิิตะ และคณะ
CD
1
160 หน้้า 195 บาท

แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์

เพิ่่�มคลัังคำำ�ศััพท์์ญี่่�ปุ่่� นกว่่า 800 คำำ� จาก 10 หััวข้้อใกล้้ตัวั ที่่�ไม่่มีสี อนในห้้องเรีียน แต่่ชีีวิติ จริิงต้้องใช้้

แปลญี่่�ปุ่่�น-ไทยเบื้้อ� งต้้น (ฉบัับปรัับปรุุ ง)
ISBN 978-974-443-649-8
264 หน้้า 240 บาท

กลาง-สูง

เขีียน สมเกีียรติิ เชวงกิิจวณิิช

แนะนำำ�หลัักการแปลที่่�ถูกู ต้้อง ใช้้ได้้ทั้้ง� นัักแปลหน้้าใหม่่ที่่�ต้อ้ งการเรีียนรู้้�วิิธีีการแปล และนัักแปล
อาชีีพที่่�ต้อ้ งการทบทวนและพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการแปล

เทคนิิคพื้้น� ฐานการเขีียนเรีียงความภาษาญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-719-8
148 หน้้า 200 บาท

กลาง

เขีียน สมเกีียรติิ เชวงกิิจวณิิช, ชิิซุกุุ ุ ยานางิิซาวะ

เรีียนรู้้�พื้้�นฐานและพััฒนาทัักษะการเขีียนภาษาญี่่�ปุ่่� นที�ถูกู ต้้อง เพื่่�อให้้สามารถสื่่�อสารกัับชาวญี่่�ปุ่่� น
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

J-NEWS 40 ฟัั งข่่าวญี่่�ปุ่่�นระดัับกลาง

กลาง

ISBN 978-974-443-614-6 เขีียน ยููมิิ เซงาวะ และคณะ
CD
1
140 หน้้า 225 บาท

แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ

เรีียนรู้้�และฝึึ กฝนเทคนิิคการฟัั งข่่าวญี่่�ปุ่่� น 40 เรื่่อ� ง พร้้อมแนะนำำ�สำำ�นวนที่่�ใช้้บ่อ่ ยในข่่าว
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เตรียมสอบวัดระดับ JLPT
ชุด โจทย์ 500
❷

❶

❸

❹

ปรัับปรุุงจาก → ชุุด 500 คำำ�ถามตะลุุย JLPT
รวมโจทย์์ 3 ทัักษะ ตััวอัักษร คำำ�ศััพท์์ และไวยากรณ์์ 500 ข้้อในเล่่มเดีียว พร้้อมคำำ�อธิิบายและตััวอย่่างการใช้้ สามารถฝึึ กฝนจนจบได้้ภายใน
4 สััปดาห์์ ใช้้เวลาเพีียงวัันละ 20 นาทีี
เขีียน โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ, ฮิิโตโกะ ซาซากิิ
❶ โจทย์์ 500 N1
ISBN 978-974-443-778-5
❷ โจทย์์ 500 N2
ISBN 978-974-443-777-8
❸ โจทย์์ 500 N3
ISBN 978-974-443-774-7
❹ โจทย์์ 500 N4-N5 ISBN 978-974-443-775-4

แปล วิิภา งามฉัันทกร 296 หน้้า 260 บาท
แปล เมธีี ธรรมพิิภพ 296 หน้้า 260 บาท
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 296 หน้้า
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 296 หน้้า

260 บาท
260 บาท

ชุด บัตรรูปประโยค
❶

❷
บตัรรปูประโยคภาษาญี่ปีนุ

บตัรรปูประโยคภาษาญี่ปีนุ

เข�ยน ดร.เสกสรร จนัทรจำนง

เข�ยน ดร.เสกสรร จนัทรจำนง

รวม 100 รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่� นตามระดัับ JLPT หน้้าบัตั รประกอบด้้วยรููปประโยคและความหมาย หลัังบััตรประกอบด้้วยตััวอย่่างประโยค
คำำ�แปล เสีียงอ่่านโรมาจิิ และคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม แถมห่่วงเหล็็กในกล่่อง ขนาดกะทััดรััด พกพาสะดวก
เขีียน เสกสรร จัันทรจำำ�นง
❶

บััตรรูู ปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น N4 ISBN 978-974-443-786-0 บััตร 105 ใบ + ห่่วงเหล็็ก 1 อััน 175 บาท
❷ บััตรรูู ปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น N5 ISBN 978-974-443-783-9 บััตร 107 ใบ + ห่่วงเหล็็ก 1 อััน 175 บาท

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ชุด แนวข้อสอบวัดระดับ
❶

❷

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด แนวข้้อสอบวััดระดัับ รวมแนวข้้อสอบเสมืือน
จริิง 2 ครั้้ง� ให้้ผู้้�เรีียนได้้ทดสอบและวััดผลความสามารถประหนึ่่�งสอบจริิง
เขีียน คณาจารย์์สถาบัันสอนภาษาญี่่�ปุ่่� นและศููนย์์วัฒ
ั นธรรมแห่่งเอเชีีย (ABK)
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม
❶

แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่่�น N4 ISBN 978-974-443-501-1

		 264 หน้้า

200 บาท

MP 3

		 240 หน้้า

200 บาท

MP 3

❷

1

แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่่�น N5 ISBN 978-974-443-511-8
1

ชุด รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น
❶

❷

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่� น นำำ�เสนอไวยากรณ์์
โดยแบ่่งตามความหมายและการใช้้ มีีคำ�ำ อธิิบายละเอีียด พร้้อมแบ่่งระดัับให้้
ชััดเจน สามารถใช้้อ่า่ นเพื่่�อศึึกษาความรู้้�ด้้านไวยากรณ์์หรืืออ่่านเพื่่�อเตรีียมสอบ
ก็็ได้้
เขีียน เอทสึึโกะ โทโมมััทสึึ และคณะ แปล วีีรวรรณ วชิิรดิิลก และคณะ
❶

500 รูู ปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น N1-N3 ISBN 978-974-443-527-9

		 300 หน้้า 280 บาท
❷

200 รูู ปประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น N4-N5 ISBN 978-974-443-620-7

		 232 หน้้า 260 บาท

ชุด TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT
❶

❷

❸

❹

❺

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด TRY! มีีเนื้้�อหาและคำำ�อธิิบายละเอีียดปานกลาง เน้้นเรื่่�องไวยากรณ์์เป็็ นหลััก แต่่ก็็จะได้้ฝึึกอ่่านและฝึึ กฟัั ง
ในเล่่มด้้วย เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีเวลาเตรีียมตััวพอสมควร
เขีียน คณาจารย์์สถาบัันวััฒนธรรมแห่่งเอเชีีย (ABK)
❶

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N1
❷ TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N2
❸ TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N3
❹ TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N4
MP 3

		 264 หน้้า	 250 บาท

MP 3

❺
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1  

		 368 หน้้า	 265 บาท

ISBN 978-974-443-595-8
ISBN 978-974-443-583-5
ISBN 978-974-443-596-5
ISBN 978-974-443-592-7

แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์ 356 หน้้า	 275 บาท 1  
MP 3
แปล เมธีี ธรรมพิิภพ
424 หน้้า	 275 บาท 1  
MP 3
แปล เมธีี ธรรมพิิภพ
344 หน้้า	 265 บาท 1  
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม
MP 3

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N5 ISBN 978-974-443-582-8 แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม
1  

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ

ชุด SPEED UP! พิชติ สอบวัดระดับ JLPT
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT มีีเนื้้�อหาและคำำ�อธิิบายกระชัับ เข้้าใจง่่าย เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีพื้้น� ฐาน
มาบ้้างแล้้ว และมีีเวลาทบทวนความรู้้�สั้้น� ๆ
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม
❶

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 ไวยากรณ์์

		 136 หน้้า	

❷
❸

❹

❻
❼

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ

เขีียน ริินะ คุุวาฮาระ, ริิเอะ คิิบายาชิิ

ISBN 978-974-443-737-2

เขีียน ซาโตโกะ อาริิตะ และคณะ

ISBN 978-974-443-711-2

เขีียน ริินะ คุุวาฮาระ, วากานะ โอโนทซึึกะ

ISBN 978-974-443-710-5

เขีียน โทโมโกะ โมริิโมโตะ และคณะ

ISBN 978-974-443-721-1

เขีียน ริินะ คุุวาฮาระ, ริิเอะ คิิบายาชิิ

ISBN 978-974-443-730-3

เขีียน ซาโตโกะ อาริิตะ และคณะ

215.-

230.-

CD

1

220.-

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 การฟัั ง

		 144 หน้้า	

ISBN 978-974-443-736-5

1

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 การอ่่าน

		 136 หน้้า	

❽

250.-

MP 3

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 คำำ�ศััพท์ ์

		 140 หน้้า	

เขีียน โทโมโกะ โมริิโมโตะ และคณะ

230.-

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 ไวยากรณ์์

		 128 หน้้า	

ISBN 978-974-443-734-1

1

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 การฟัั ง

		 156 หน้้า	

❺

235.-

CD

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 การอ่่าน

		 152 หน้้า	

เขีียน ริินะ คุุวาฮาระ, วากานะ โอโนทซึึกะ

220.-

SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 คำำ�ศััพท์ ์

		 148 หน้้า	

ISBN 978-974-443-738-9

230.-

MP 3

1
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ชุด เตรียมสอบวัดระดับ
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

Soon

Soon

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้อ�
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หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด เตรีียมสอบวััดระดัับ มีีเนื้้�อหาสั้้�นกระชัับ ลัักษณะเหมืือน Short Note ไว้้อ่่านทวนก่่อนสอบ เหมาะสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�มีีพื้้น� ฐานแน่่นแล้้ว และมีีเวลาทบทวนไม่่มากนััก
❶
❷

เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 คัันจิิ
188 หน้้า

ISBN 978-974-443-477-7

เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ

แปล บุุษบา บรรจงมณีี

220 บาท

เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 คำำ�ศััพท์ ์ ISBN 978-974-443-478-4 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
ประพัันธ์์ รััตนสมบััติิ

แปล สุุณีีย์รั์ ตั น์์ เนีียรเจริิญสุุข,

220 บาท
❸ เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 การฟัั ง
ISBN 978-974-443-476-0 เขีียน คาโอรุุ นากามุุระ และคณะ
แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ
CDs
204 หน้้า 250 บาท 2
❹ เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 คัันจิิ
ISBN 978-974-443-480-7 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล สมเกีียรติิ เชวงกิิจวณิิช
196 หน้้า 220 บาท
❺ เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 คำำ�ศััพท์ ์ ISBN 978-974-443-481-4 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล สร้้อยสุุดา ณ ระนอง
168 หน้้า 220 บาท
❻ เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 การฟัั ง
ISBN 978-974-443-479-1 เขีียน คาโอรุุ นากามุุระ และคณะ
แปล สมจิิตร์์ สิิริรัิ ตั นวิิทย์์
CDs
212 หน้้า 250 บาท 2
❼ เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 คัันจิิ
ISBN 978-616-712-126-0 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล ภััทร์์อร พิิพัฒ
ั นกุุล
132 หน้้า 200 บาท
❽ เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 คำำ�ศััพท์ ์ ISBN 978-616-712-128-4 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล สุุณีีย์รั์ ตั น์์ เนีียรเจริิญสุุข
132 หน้้า 200 บาท
❾ เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 การฟัั ง
ISBN 978-974-443-532-3 เขีียน คาโอริิ นากามุุระ และคณะ
แปล สมจิิตร์์ สิิริรัิ ตั นวิิทย์์
CDs
184 หน้้า 250 บาท 2
❿ เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 การอ่่าน	 ISBN 978-974-443-563-7 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล ศิิริวิ รรณ มุุนินิ ทรวงศ์์,
เมธีี ธรรมพิิภพ 156 หน้้า 240 บาท
⓫ เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 ไวยากรณ์์ ISBN 978-616-712-127-7 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ
120 หน้้า 200 บาท
⓬ เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 คำำ�ศััพท์ ์ ISBN 978-974-443-474-6 เขีียน ยููกิิโกะ ยามาซากิิ
แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์
136 หน้้า 200 บาท
⓭ เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 ไวยากรณ์์และการอ่่าน ISBN 978-974-443-475-3 เขีียน มาริิโกะ ยามาเบะ และคณะ แปล วิิภา งามฉัันทกร
284 หน้้า 260 บาท
⓮ เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 การฟัั ง
ISBN 978-974-443-765-5 เขีียน คาโอริิ นากามุุระ และคณะ
แปล วิิภา งามฉัันทกร
CDs
136 หน้้า 220 บาท 2
⓯ เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 คัันจิ・
ิ คำำ�ศััพท์ ์ ISBN 978-974-443-790-7 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 124 หน้้า 200 บาท
⓰ เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 ไวยากรณ์์・ การอ่่าน・ การฟัั ง ISBN 978-974-443-792-1
เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 148 หน้้า 210 บาท
⓱

168 หน้้า

เตรีียมสอบวััดระดัับ N5 รวมทัักษะ

ISBN 978-974-443-780-8 เขีียน ฮิิโตโกะ ซาซากิิ, โนริิโกะ มััทสึึโมโตะ
แปล กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม 148 หน้้า 199 บาท
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ชุด ศัพท์ JLPT
❶

❷

❸

❹

❺

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด ศััพท์์ JLPT รวมคำำ�ศััพท์์ของแต่่ละระดัับที่่�มักั ออกสอบบ่่อยและคำำ�ศััพท์์ที่่�พบบ่่อยในชีีวิิตประจำำ�วัันแบ่่งตาม
หมวดหมู่่� พร้้อมประโยคตััวอย่่างและไฟล์์เสีียงประกอบดาวน์์โหลดฟรีี หนัังสืือมีีขนาดเล็็ก พกพาสะดวก
เขีียน ARC ACADEMY
❶

3,000 ศััพท์ ์ JLPT N1
❷ 2,500 ศััพท์ ์ JLPT N2
❸ 2,000 ศััพท์ ์ JLPT N3
❹ 1,500 ศััพท์ ์ JLPT N4
❺ 1,000 ศััพท์ ์ JLPT N5

ISBN 978-974-443-760-0
ISBN 978-974-443-754-9
ISBN 978-974-443-745-7
ISBN 978-974-443-752-5
ISBN 978-974-443-743-3

แปล เผ่่าสถาพร ดวงแก้้ว 416 หน้้า	 325 บาท
แปล สุุณีีย์รั์ ตั น์์ เนีียรเจริิญสุุข, น้ำ�ใส ตัันติิสุขุ
312 หน้้า	
แปล ประภา แสงทองสุุข 288 หน้้า	 255 บาท
แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์ 192 หน้้า	 200 บาท
แปล วิิภา งามฉัันทกร
184 หน้้า	 200 บาท

265 บาท

ชุด Go! JLPT
❶

❷

❺

❻

❸

❹

หนัังสืือเตรีียมสอบวััดระดัับชุุด Go! JLPT มีีเนื้้�อหาคำำ�อธิิบายละเอีียดเข้้มข้้น จะอ่่านเพื่่�อปููพื้้น� ฐานให้้แน่่น เพื่่�อศึึกษาความรู้้�ด้้านนั้้�น ๆ เพิ่่�ม
หรืืออ่่านเพื่่�อการสอบก็็ได้้ เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีเวลาเตรีียมตััวมาก
❶

Go! JLPT N1 ไวยากรณ์์
❷ Go! JLPT N2 ไวยากรณ์์
❸ Go! JLPT N3 ไวยากรณ์์
❹ Go! JLPT N3 คัันจิิ
❺ Go! JLPT N4 ไวยากรณ์์
❻ Go! JLPT N4 การอ่่าน	

ISBN 978-974-443-772-3
ISBN 978-974-443-674-0
ISBN 978-974-443-643-6
ISBN 978-974-443-676-4
ISBN 978-974-443-636-8
ISBN 978-974-443-769-3

เขีียน เอทสึึโกะ โทโมมััทสึึ และคณะ
เขีียน เอทสึึโกะ โทโมมััทสึึ และคณะ
เขีียน เอทสึึโกะ โทโมมััทสึึ และคณะ
เขีียน เรโกะ อิิชิิอิิ และคณะ
เขีียน เอทสึึโกะ โทโมมััทสึึ และคณะ
เขีียน ฮิิโตมิิ ทาชิิโระ และคณะ

แปล สมเกีียรติิ เชวงกิิจวณิิช
แปล เมธีี ธรรมพิิภพ
แปล ทััศนีีย์ ์ เมธาพิิสิฐิ
แปล จารุุนันั ท์์ ธนสารสมบััติิ
แปล บุุษบา บรรจงมณีี
แปล น้ำ�ใส ตัันติิสุขุ

240 หน้้า	
280 หน้้า	
184 หน้้า	
184 หน้้า	
168 หน้้า
164 หน้้า	

285 บาท
295 บาท
240 บาท
240 บาท
220 บาท
220 บาท

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
เก่่งคีีย์อี์ เี มลญี่่�ปุ่่�น

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-244-5 เขีียน อากิิโกะ ยานะ และคณะ แปล นริิศรา พููลลาภ และคณะ
192 หน้้า 200 บาท

แนะนำำ�วิิธีีการเขีียนอีีเมลเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่่� นให้้เหมาะสมและถููกกาลเทศะ

เคโกะ ภาษาสุุภาพ
เขีียน คิิริโิ กะ คาวาโนะ แปล เมธีี ธรรมพิิภพ

Soon

เรีียนรู้้�การใช้้ภาษาสุุภาพที่่�ใช้้ในการทำำ�งานอย่่างถููกต้้อง สื่่�อสารได้้ตรงจุุด ถููกกาลเทศะ ทั้้�งการพููด
และการเขีียน

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ภาษาเกาหลี
สนุุกคััดอัักษรเกาหลีี

เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-367-1 เขีียน อุุไรวรรณ จิิตเป็็ นธม คิิม
80 หน้้า 80 บาท

เรีียนรู้้�ภาษาเกาหลีีผ่า่ นการฝึึ กคััดและเรีียนรู้้�ลำำ�ดัับเส้้น จนเขีียนได้้สวยงามเหมืือนคนเกาหลีี

พจนานุุกรมเกาหลีี-ไทย

ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-709-9 เขีียน สิิทธิินีี ธรรมชััย, สุุภาพร บุุญรุ่่�ง
976 หน้้า 359 บาท

รวมคำำ�ศััพท์์ภาษาเกาหลีีกว่่า 10,000 คำำ� ที่่�ใช้้ในการเรีียนและชีีวิิตประจำำ�วััน พร้้อมทั้้�งแนะนำำ�
เสีียงอ่่าน ความหมาย ตััวอย่่างประโยค และคำำ�แปล

ศััพท์ห์ มวด ไทย-เกาหลีี-อัังกฤษ

ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-572-9 เรีียบเรีียง อุุไรวรรณ จิิตเป็็ นธม คิิม
680 หน้้า 295 บาท

รวมคำำ�ศััพท์์กว่่า 6,000 คำำ� 48 หมวดหมู่่� นำำ�เสนอแบบ 3 ภาษา ไทย-เกาหลีี-อัังกฤษ

ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับต้้น

ต้น

ISBN 978-974-443-554-5 เขีียน สิิทธิินีี ธรรมชััย
208 หน้้า 175 บาท

	คู่่�มืือทบทวนความรู้้�ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับต้้น เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาเกาหลีี (TOPIK)
ระดัับต้้น

ศััพท์เ์ กาหลีีระดัับต้้น

ต้น

ISBN 978-974-443-625-2 เขีียน อุุไรวรรณ จิิตเป็็ นธม คิิม
304 หน้้า 195 บาท

คู่่�มืือทบทวนคำำ�ศััพท์์เกาหลีีระดัับต้้น พร้้อมแนะนำำ�ตััวอย่่างประโยคอิิงไวยากรณ์์ที่่�พบบ่่อยใน
ข้้อสอบ เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาเกาหลีี (TOPIK) ระดัับต้้น
คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับกลาง
ISBN 978-974-443-591-0
208 หน้้า 175 บาท

กลาง

เขีียน สิิทธิินีี ธรรมชััย

	คู่่�มืือทบทวนความรู้้�ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับกลาง เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาเกาหลีี (TOPIK)
ระดัับกลาง

คำำ�บ่่งชี้้เ� กาหลีี

ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-654-2
168 หน้้า 160 บาท

เขีียน สิิทธิินีี ธรรมชััย

แนะนำำ�คำำ�บ่่งชี้้�ภาษาเกาหลีีและวิิธีีการใช้้ เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับคำำ�ช่่วยในภาษา
เกาหลีี

คำำ�วิิเศษณ์์เกาหลีีลงท้้ายด้้วย “이” และ “히”
ISBN 978-974-443-757-0
136 หน้้า 160 บาท

ต้น-สูง

เขีียน สิิทธิินีี ธรรมชััย

รวมคำำ�วิิเศษณ์์เกาหลีีที่่�ลงท้้ายด้้วย “이” และ “히” ที่่�ใช้้บ่่อย 154 คำำ� พร้้อมบอกความหมาย
วิิธีีการใช้้ และตััวอย่่าง

Hello AEC เกาหลีี
ISBN 978-974-443-523-1
244 หน้้า 165 บาท

เริ่มต้น-ต้น

เขีียน อุุไรวรรณ จิิตเป็็ นธม คิิม

	คู่่�มืือสนทนากัับชาวเกาหลีีทั้้ง� ในชีีวิิตประจำำ�วัันและการทำำ�งาน พร้้อมเรื่่�องน่่ารู้้�สำ�ำ หรัับแรงงานไทย
ในเกาหลีี ไม่่มีีความรู้้�ภาษาเกาหลีีก็็อ่า่ นได้้

ภาษาเกาหลีีเพื่่อ� การสื่่�อสาร

Soon

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ภาษาจ�น
สนุุกคััดอัักษรจีีน
ISBN 978-974-443-543-9
64 หน้้า 60 บาท

เริ่มต้น

เขีียน กองบรรณาธิิการ สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาและวััฒนธรรม

เรีียนรู้้�และฝึึ กฝนวิิธีีการเขีียนอัักษรจีีนที่่�ถูกู ต้้องและเป็็ นระบบ

ศััพท์ห์ มวด ไทย-จีีน-อัังกฤษ
ISBN 978-974-443-571-2
676 หน้้า 295 บาท

ต้น-สูง

เรีียบเรีียง จุุรีี สุุชนวนิิช

รวมคำำ�ศััพท์์กว่่า 6,000 คำำ� 48 หมวดหมู่่� นำำ�เสนอแบบ 3 ภาษา ไทย-จีีน-อัังกฤษ

ไวยากรณ์์จีนี ระดัับต้้น
ISBN 978-974-443-608-5
288 หน้้า 195 บาท

ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

เขีียน เมชฌ สอดส่่องกฤษ

คู่่�มืือทบทวนความรู้้�ไวยากรณ์์ระดัับต้้น เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาจีีน (HSK) ระดัับ 1-2
และการสอบ PAT 7.4

ศััพท์จี์ นี ระดัับต้้น
ISBN 978-974-443-621-4
232 หน้้า 185 บาท

ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

เรีียบเรีียง จุุรีี สุุชนวนิิช

	คู่่�มืือทบทวนคำำ�ศััพท์์ภาษาจีีนระดัับต้้น เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาจีีน (HSK) ระดัับ 1-2 และ
การสอบ PAT 7.4

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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ไวยากรณ์์จีนี ระดัับกลาง
ISBN 978-974-443-690-0
180 หน้้า 175 บาท

กลาง / HSK 3-4

เขีียน เมชฌ สอดส่่องกฤษ

คู่่�มืือทบทวนความรู้้�ด้า้ นไวยากรณ์์และคำำ�เชื่่�อมภาษาจีีนระดัับกลาง เพื่�่อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับ
ภาษาจีีน (HSK) ระดัับ 3-4

ศััพท์์จีนี ระดัับกลาง

กลาง / HSK 3-4

ISBN 978-974-443-683-2
148 หน้้า 150 บาท

เรีียบเรีียง จุุรีี สุุชนวนิิช

คู่่�มืือทบทวนคำำ�ศััพท์ภ์ าษาจีีนระดัับกลาง เพื่่�อเตรีียมตััวสอบวััดระดัับภาษาจีีน (HSK) ระดัับ 3-4

Hello AEC จีีน

ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-524-8
192 หน้้า 165 บาท

เขีียน จุุรีี สุุชนวนิิช

แนะนำำ�วิิธีีการติิดต่่อสื่่�อสารและเจรจาธุุรกิิจกับั องค์์กรจีีน ทั้้�งในไทยและจีีน เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�อ่า่ น
ภาษาจีีนได้้บ้า้ ง

คำำ�พ้อ้ ง จีีน-ไทย

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-512-5
224 หน้้า 175 บาท

เขีียน เมชฌ สอดส่่องกฤษ

รวมศััพท์ภ์ าษาจีีนที่่�คล้า้ ยคลึึงกัับภาษาไทย ทั้้�งเรื่่�องการออกเสีียง ที่่�มา และความหมายกว่่า
1,000 ตััว

❷

❶

❶

ภาษาจีีนพื้้น� ฐาน 1
ISBN 978-974-443-793-8
304 หน้้า 325 บาท

❷

เขีียน Hua Laisheng

ภาษาจีีนพื้้น� ฐาน 2
เขีียน Hua Laisheng
316 หน้้า 335 บาท

Soon
คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้อ�

Soon

เนื้้�อหาครอบคลุุมคำำ�ศััพท์แ์ ละไวยากรณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็ นสำ�ำ หรัับ HSK ระดัับ 1-4
และ PAT 7.4 รวม 50 บท โดยเน้้นการสนทนาเป็็ นหลััก มีีเสีียงประกอบฟัั ง
ออนไลน์์ฟรีี และแบบฝึึ กหััดจำำ�นวนมากในรููปแบบ E-book (แยกจำำ�หน่่าย)
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ภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุน
แบบฝึึกหััดคััดไทย

เริ่มต้น

ISBN 978-974-832-464-7
64 หน้้า 50 บาท

แบบฝึึ กหััดคััดตััวอัักษรภาษาไทย พร้้อมเสีียงอ่่านและภาพประกอบ

แบบเรีียนเขีียนอ่่านภาษาไทย
ISBN 978-974-956-915-3
248 หน้้า 200 บาท

เริ่มต้น

เขีียน วิิไล โตมรกุุล

รวมแบบฝึึ กหััดเขีียนและอ่่านตััวอัักษรภาษาไทยจำำ�นวนมาก ให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกฝนจนชำำ�นาญ

เก่่งไทย ไม่่ยาก

ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-585-9
312 หน้้า 275 บาท

เขีียน ศิิริลัิ กั ษณ์์ ศิิริมิ าจัันทร์์

รวม 200 รููปประโยคภาษาไทยและตััวอย่่างการใช้้กว่่า 800 ประโยคที่่�คนไทยใช้้จริิง พร้้อมอธิิบาย
ไวยากรณ์์ที่่�เข้้ากัับ ความคิิด และความรู้้�สึึกของคนญี่่�ปุ่่� น สามารถใช้้ศึกึ ษาเองได้้โดยไม่่ต้อ้ งพึ่่�ง
พจนานุุกรม
สนทนาภาษาไทยธุุรกิิจ

กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-343-5 เขีียน ปาจรีีย์ ์ จิิงประเสริิฐสุุข และคณะ
CDs
220 หน้้า 550 บาท 2

เรีียนรู้้�การสนทนาภาษาไทยธุุรกิิจผ่่านสถานการณ์์ทางธุุรกิิจต่่าง ๆ พร้้อมเกร็็ดความรู้้�ที่่�จะช่่วยให้้
เข้้าใจคนไทยมากยิ่่�งขึ้้�น

❶

❷

	ตำำ�ราเรีียนภาษาไทยขั้้�นพื้้�นฐาน ในชุุดมีี 2 เล่่ม เหมาะสำำ�หรัับชาวญี่่� ปุ่่� นที่่�
สนใจศึึกษาภาษาไทยอย่่างจริิงจััง เพื่่�อต่่อยอดไปสู่่�การสอบวััดระดัับภาษาไทย
ต้น
❶

พููด(ภาษา)ไทยให้้เก่่ง 1 ISBN 978-974-443-291-9 280 หน้้า
800 บาท

❷

CDs

2

พููด(ภาษา)ไทยให้้เก่่ง 2 ISBN 978-974-443-292-6 228 หน้้า
800 บาท
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เขียน บุษบา บรรจงมณี และคณะ

CDs

2

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ

วัฒนธรรม
70 ภาษากายสไตล์์ญี่่�ปุ่่�น
ISBN 978-974-443-661-0
164 หน้้า 170 บาท

เขีียน ฮามิิรุุ อากีี

แปล ตวงทิิพย์์ ตัันชะโล

	ทำำ�ความเข้้าใจภาษากายแบบญี่่� ปุ่่� น ๆ ที่่�มีีความหมายและที่่�มาแตกต่่างกัันไป ช่่วยให้้สื่่�อสารกััน
เข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�น

FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การดำำ�เนิินชีีวิติ วััฒนธรรม ประเพณีี และการท่่องเที่่ย� ว
ISBN 978-974-443-633-7
136 หน้้า 155 บาท

เขีียน เดวิิด เทน

แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์

ตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิติ วััฒนธรรม ประเพณีี และการท่่องเที่่�ยวในประเทศญี่่�ปุ่่� นที่่�ชาว
ต่่างชาติิสงสััย จากมุุมมองของชาวต่่างชาติิที่่�อาศััยอยู่่�ประเทศญี่่�ปุ่่� นกว่่า 20 ปีี

FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การเมืือง เศรษฐกิิจ ประวััติศิ าสตร์์ และสัังคม
ISBN 978-974-443-624-5
136 หน้้า 155 บาท

เขีียน เดวิิด เทน

แปล ปิิ ยะนุุช วิิริเิ ยนะวััตร์์

ตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการเมืือง เศรษฐกิิจ ประวััติิศาสตร์์ และสัังคมญี่่� ปุ่่� นที่่�ชาวต่่างชาติิสงสััย
จากมุุมมองของชาวต่่างชาติิที่่�อาศััยอยู่่�ประเทศญี่่�ปุ่่� นกว่่า 20 ปีี

รู้้�ไว้้ก่่อนใช้้ชีีวิตที่่
ิ เ� กาหลีี
ISBN 978-974-443-644-3
176 หน้้า 195 บาท

เขีียน ปาจรีีย์ ์ (ลีี) จิิงประเสริิฐสุุข

แบ่่งปัั นประสบการณ์์และเรื่่�องราวการใช้้ชีีวิิตจริิงของสะใภ้้ไทยในเกาหลีี พร้้อมสอดแทรกเกร็็ด
ความรู้้� ประโยค และสำำ�นวนภาษาเกาหลีีที่่�เป็็ นประโยชน์์

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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สือ่ เสร�มการเร�ยนการสอน
บัตรช่วยจำ�
❶

❷

❸

❹

บััตรช่่วยจำำ� ใช้้เป็็ นสื่่�อการสอน ใช้้เล่่นเพื่่�อเสริิมสร้้างการจดจำำ� หรืือใช้้ทบทวนเองก็็ได้้ มีีทั้้ง� สิ้้�น 4 ชุุด ได้้แก่่ ชุดุ อัักษรคานะ ชุุดคำำ�คุุณศััพท์ ์
ชุุดคำำ�กริิยา และชุุดอัักษรคัันจิิ
เริ่มต้น
❶

บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่�น-ไทย ชุุด อัักษรคานะ
ISBN 978-974-443-726-6
❷ บััตรช่่วยจำำ� ศััพท์์ญี่่�ปุ่่�น-ไทย ชุุด คำำ�คุุณศััพท์์ ISBN 978-974-443-016-8
❸ บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่�น-ไทย ชุุด คำำ�กริิยา	
ISBN 978-974-443-728-0

100 แผ่่น ขนาด  3 x 4 นิ้้�ว 150 บาท
100 แผ่่น ขนาด  3 x 4 นิ้้�ว 120 บาท
100 แผ่่น ขนาด  3 x 4 นิ้้�ว 150 บาท

ต้น
❹

บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่�น-ไทย ชุุด อัักษรคัันจิิ

ISBN 978-974-443-729-7

100 แผ่่น ขนาด  3 x 4 นิ้้�ว

150 บาท

บััตรช่่วยจำำ�คัันจิิจากภาพ

Soon

ISBN 978-974-443-791-4 เขีียน ประภา แสงทองสุุข, ฑริิกติิมา เลิิศกิิจลักั ษณ์์
309 ใบ ขนาด 15 x 7.5 ซม. 675 บาท

ประกอบด้้วยคัันจิิระดัับต้น้ 303 ตััว และข้้อมููลสำ�ำ คััญเกี่่�ยวกัับคันั จิิแต่่ละตััว พร้้อมภาพประกอบ
เพื่่�อช่่วยให้้จดจำำ�ได้้ง่่าย ใช้้ทบทวนความรู้้�อัักษรคัันจิิในรูู ปแบบเกมทายความรู้้�ในหมู่่�เพื่่�อนหรืือ
เป็็ นสื่่�อการเรีียนการสอนก็็ได้้

คลิิกภาพปกเพื่่�อสั่่�งซื้้�อ
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โปสเตอร์
โปสเตอร์์คัันจิิ

ต้น-กลาง

Barcode 297-000-000-115-5 1 แผ่่น

ขนาด 27 x 39 นิ้้�ว

70 บาท

รวมอัักษรคัันจิิเรีียงลำำ�ดัับตามอัักษรญี่่� ปุ่่� น มีีทั้้ง� หมด 996 ตััว ที่่�คันั จิิแต่่ละตััวจะแสดงเสีียงอ่่าน
2 แบบ คืือเสีียงอ่่านแบบญี่่�ปุ่่� น และเสีียงอ่่านแบบจีีน

โปสเตอร์์ฮิริ างานะ คาตากานะ

เริ่มต้น

Barcode 297-000-000-116-2 2 แผ่่น
ขนาด 30 5/8 x 20 1/4 นิ้้�ว 60 บาท

ใช้้ประกอบการฝึึ กหััดเขีียนและจดจำำ�อัักษรญี่่�ปุ่่� น อัักษรแต่่ละ
ตััวจะมีีคำ�ำ ศััพท์์พร้้อมภาพประกอบ เพื่่�อช่่วยให้้จดจำำ�ได้้รวดเร็็วขึ้้�น

โปสเตอร์์อัักษรเกาหลีี

เริ่มต้น

Barcode 220-004-921-006-6 1 แผ่่น
ขนาด 24 x 30 นิ้้�ว 70 บาท

รวมพยััญชนะและสระภาษาเกาหลีี พร้้อมตารางตััวสะกด
วิิธีีการเขีียน และเสีียงอ่่าน แถมโปสเตอร์์อักั ษรเกาหลีี และแป้้น
พิิมพ์์อักั ษรเกาหลีีขนาด A4 จำำ�นวน 2 แผ่่นในชุุด

31

E-Book สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ชื่่�อหนัังสืือ

ราคา ราคา
ITR* AUD* (บาท) (USD)

ชื่่�อหนัังสืือ

ราคา ราคา
ITR* AUD* (บาท) (USD)

20 หััวข้้อเด็็ด พิิชิิตไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่น่� ชั้้�นกลาง

239

6.99

คำำ�วิิเศษณ์์เกาหลีีลงท้้ายด้้วย “이” และ “히”

139

3.99

20 หััวข้้อเด็็ด พิิชิิตไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

189

5.99

จำำ�ศัพั ท์์... กริิยาญี่่�ปุ่น่�

119

3.99

70 ภาษากายสไตล์์ญี่�่ปุ่น่�

149

4.99

จำำ�ศัพั ท์์... คัันจิิ

119

3.99

200 รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N4-N5

220

6.99

จำำ�ศัพั ท์์... คาตากานะ

105

2.99

500 รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N1-N3

249

6.99

เจ๊๊าะแจ๊๊ะ [ภาษา] จีีน

69

1.99

500 อัักษรจีีน จำำ�ง่า่ ยใช้้ได้้จริงิ

299

8.99

ญี่่�ปุ่น่� รอบตััว

69

1.99

80 คำำ�กริิยาวิิเศษณ์์ลงท้้ายด้้วย “ริิ”
82 คำำ�กริิยาวิิเศษณ์์ “นิิ • โตะ • อิิชิิ”

119
119

3.99
3.99

ติิวญี่่�ปุ่น่� เข้้ามหาวิิทยาลััยใน 7 วััน

119

3.99

ทางลััดสู่่�...ล่่าม

199

6.99

FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การดำำ�เนิินชีีวิิต
วััฒนธรรม ประเพณีี และการท่่องเที่่�ยว

129

3.99

เทคนิิคพื้้�นฐานการเขีียนเรีียงความภาษาญี่่�ปุ่น่�

179

4.99

FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การเมืือง
เศรษฐกิิจ ประวััติศิ าสตร์์ และสัังคม

129

3.99

Hello AEC เกาหลีี

149

4.99

Hello AEC จีีน

149

Hello AEC ญี่่�ปุ่น่�

แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่น่� N4

✔

200

6.99

แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่น่� N5

✔

200

6.99

บััตรช่่วยจำำ� ชุุด อัักษรคัันจิิ

99

2.99

4.99

บััตรช่่วยจำำ� ชุุด คัันจิิจากภาพ สภาพอากาศ • เกม
• สััตว์์

69

1.99

149

4.99

J-Slang ศััพท์์แสงสแลงญี่่�ปุ่น่�

179

4.99

บััตรช่่วยจำำ� ศััพท์์ญี่�่ปุ่น่� -ไทย ชุุด คำำ�กริิยา

99

2.99

J-Tales เรีียนภาษาญี่่�ปุ่น่� จากนิิทาน

119

3.99

บััตรช่่วยจำำ� ศััพท์์ญี่�่ปุ่น่� -ไทย ชุุด คำำ�คุุณศัพั ท์์

99

2.99

149

4.99

บััตรช่่วยจำำ� สกรรมกริิยา อกรรมกริิยาภาษาญี่่�ปุ่น่�

119

3.99

119

3.99

149

4.99

189

5.99

J-Tales เรีียนภาษาญี่่�ปุ่น่� จากนิิทาน

✔

✔

J-Tales เรีียนภาษาญี่่�ปุ่น่� จากนิิทาน 2
J-Tales เรีียนภาษาญี่่�ปุ่น่� จากนิิทาน 2

✔

STEP UP ศััพท์์คาตากานะ

✔

บััตรช่่วยจำำ� อัักษรเกาหลีี

✔

69

1.99

บััตรช่่วยจำำ� อัักษรคาตากานะ

✔

59

1.99

บััตรช่่วยจำำ� อัักษรฮิิรางานะ

✔

59

1.99

บััตรรููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N4

149

4.99

บััตรรููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N5

149

4.99

แบบฝึึ กหััดคััดไทย

29

0.99

แบบฝึึ กหััดภาษาจีีนพื้้�นฐาน 1

119

แบบฝึึ กหััดภาษาจีีนพื้้�นฐาน 2

149
349

9.99

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N1

✔

230

7.99

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N2

✔

230

7.99

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N3

✔

220

6.99

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N4

✔

220

6.99

TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N5

✔

210

6.99

กลวิิธีีสนทนาภาษา (คน) ญี่่�ปุ่น่�

279

7.99

ปทานุุกรมศััพท์์ช่า่ ง ญี่่�ปุ่น่� -ไทย-อัังกฤษ
(ฉบัับปรัับปรุุง)

เก่่งคัันจิิอย่่างมีีเทคนิิค

119

3.99

แปลญี่่�ปุ่น่� -ไทยเบื้้�องต้้น (ฉบัับปรัับปรุุง)

209

6.99

เก่่งจีีน 30 ชม.

✔

239

7.99

เปิิ ดประตููดูญี่
ู �่ปุ่น่�

179

5.99

เก่่งญี่่�ปุ่น่� 20 ชม.

✔

189

5.99

พจนานุุกรมเกาหลีี-ไทย

319

8.99

250

7.99

พจนานุุกรมภาพ ไทย-ญี่่�ปุ่น่� -อัังกฤษ

319

8.99

89

2.99

พจนานุุกรมศััพท์์ล่า่ ม ญี่่�ปุ่น่� ไทย อัังกฤษ

319

9.99

คำำ�กริิยาเกาหลีีง่า่ ยนิิดเดีียว

85

2.99

พลิิกแพลง ศััพท์์สแลงเกาหลีี

105

2.99

คำำ�กริิยาญี่่�ปุ่น่� ง่่ายนิิดเดีียว (ฉบัับปรัับปรุุง)

79

2.99

พลิิกแพลง ศััพท์์สแลงญี่่�ปุ่น่�

115

2.99

คำำ�ช่ว่ ย ช่่วยด้้วย ! (ฉบัับปรัับปรุุง)

149

4.99

ภาษาเกาหลีี ง่่าย จััง แก

69

1.99

คำำ�ช่ว่ ย ใช้้คู่่�คำ�ำ กริิยาญี่่�ปุ่น่�

205

5.99

ภาษาเกาหลีี มััน ง่่าย จััง

69

1.99

คำำ�บ่ง่ ชี้้�เกาหลีี

145

4.99

ภาษาจีีนโดนใจ คนวััยไซเบอร์์

149

4.99

คำำ�พ้อ้ ง จีีน-ไทย

149

4.99

ภาษาจีีนพื้้�นฐาน 1

279

เก่่งไทย ไม่่ยาก
คะตะคะนะ สู้้� สู้้� !

✔

* ITR (Interactive) คือ E-Book ชนิดมีตัวเล่มพร้อมเสียงประกอบ / AUD (Audio) คือ E-Book ชนิดมีเฉพาะเสียงประกอบ

32

✔

E-Book สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ชื่่�อหนัังสืือ

ราคา ราคา
ITR* AUD* (บาท) (USD)

ชื่่�อหนัังสืือ

ราคา ราคา
ITR* AUD* (บาท) (USD)

เรีียนรู้้�คัันจิิระดัับต้้น-กลาง (ฉบัับปรัับปรุุง)

249

6.99

5.99

เรีียนรููปประโยคญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นกลางจากภาพ

199

5.99

69

1.99

ลั้้�นลาภาษาจีีน

119

3.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� ประยุุกต์์ 1 ระดัับต้้น-กลาง

179

4.99

ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับกลาง

149

4.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� ประยุุกต์์ 2 ระดัับต้้น-กลาง

179

4.99

ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับต้้น

149

4.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� ประยุุกต์์ 3 ระดัับต้้น-กลาง

179

4.99

ไวยากรณ์์จีีนระดัับกลาง

159

4.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เพื่่�อการโรงแรม 1

199

6.99

ไวยากรณ์์จีีนระดัับต้้น

175

5.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เพื่่�อการโรงแรม 2

199

6.99

ศััพท์์เกาหลีีระดัับต้้น

175

5.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เพื่่�อการโรงแรม 3

199

6.99

ศััพท์์จีีนระดัับกลาง

139

3.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เพื่่�อการโรงแรม 4

199

6.99

ศััพท์์จีีนระดัับต้้น

159

4.99

ภาษาจีีนพื้้�นฐาน 2

279

ภาษาญี่่�ปุ่น่� D.I.Y.

189

ภาษาญี่่�ปุ่น่� กิิน ช็็อป เที่่�ยว

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 1

✔

180

5.99

ศััพท์์หมวด ไทย-เกาหลีี-อัังกฤษ

289

8.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� เรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 2

✔

180

5.99

ศััพท์์หมวด ไทย-จีีน-อัังกฤษ

289

8.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� สื่่�อสาร 1 ระดัับกลาง

179

4.99

สกรรมกริิยา • อกรรมกริิยาภาษาญี่่�ปุ่น่� ไม่่ยาก

199

6.99

ภาษาญี่่�ปุ่น่� สื่่�อสาร 2 ระดัับกลาง

179

4.99

สนุุกคััดอัักษรเกาหลีี

59

1.99

ยิินดีีต้อ้ นรัับ

199

6.99

สนุุกคััดอัักษรจีีน

59

1.99

169

4.99

ฮิิระงะนะเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ

125

3.99

รู้้�ไว้้ก่่อนใช้้ชีีวิิตที่่�เกาหลีี

✔

✔
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ภาษาญี่ปุ่น - ตำ�ราเรียน
978-974-443-187-5 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 ฉบัับอัักษรโรมััน

250

978-974-443-188-2 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 ฉบัับอัักษรโรมััน

250

978-974-443-686-3 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

320

978-974-443-687-0 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

320

978-974-443-688-7 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 3 [2nd Edition]

320

978-974-443-689-4 มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

320

978-974-443-684-9 แบบฝึึ กหััด มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

180

978-974-443-685-6 แบบฝึึ กหััด มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

180

978-974-443-718-1 รวมศััพท์์ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]

170

978-974-443-708-2 แบบฝึึ กหััดเสริิมไวยากรณ์์ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]

180

978-974-443-731-0 แบบฝึึ กหััดคัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ [2nd Edition]

280

978-974-443-739-6 แบบฝึึ กหััดการอ่่าน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

200

978-974-443-763-1 แบบฝึึ กหััดการอ่่าน มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

250

978-974-443-771-6 แบบฝึึ กหััดการฟัั ง มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

265

978-974-443-773-0 แบบฝึึ กหััดการฟัั ง มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

255

978-974-443-744-0 คัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

220

978-974-443-749-5 คัันจิิ มิินนะ โนะ นิิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

280

978-974-443-568-2 ไดจิิ 1 ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

250

978-974-443-569-9 ไดจิิ 2 ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

250

978-974-443-611-5 ไดจิิ 3 ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

250

978-974-443-612-2 ไดจิิ 4 ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

250

978-974-443-627-6 ไดจิิ ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น คัันจิิและแบบฝึึ กหััด 1

215

978-974-443-628-3 ไดจิิ ภาษาญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น คัันจิิและแบบฝึึ กหััด 2

210

978-616-712-125-3 ฮิิระงะนะเรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ

150

978-974-443-493-7 ภาษาญี่่�ปุ่น่� เรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 1

200

978-974-443-525-5 ภาษาญี่่�ปุ่น่� เรีียนสบาย สไตล์์โคะฮะรุุ เล่่ม 2

200

978-974-443-577-4 คะตะคะนะ สู้้� สู้้� !

99

978-974-443-267-4 สนุุกคััดอัักษรคานะ

99

978-974-832-939-0 อ่่าน-เขีียนภาษาญี่่�ปุ่น่� ขั้้�นพื้้�นฐาน

120

978-974-443-695-5 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 1 ฉบัับปรัับปรุุง

110

978-974-443-698-6 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 2 ฉบัับปรัับปรุุง

120

978-974-443-699-3 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 3 ฉบัับปรัับปรุุง

125

978-974-443-700-6 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 4 ฉบัับปรัับปรุุง

125

978-974-443-701-3 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 5 ฉบัับปรัับปรุุง

115

978-974-443-702-0 ภาษาญี่่�ปุ่น่� อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 6 ฉบัับปรัับปรุุง

120

978-974-443-703-7 แบบฝึึ กหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 1+2 ฉบัับปรัับปรุุง

80

978-974-443-704-4 แบบฝึึ กหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 3+4 ฉบัับปรัับปรุุง

80
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978-974-443-705-1 แบบฝึึ กหััด อะกิิโกะโตะโทะโมะดะจิิ 5+6 ฉบัับปรัับปรุุง

80

978-974-443-692-4 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� เบื้้�องต้้น A1 กิิจกรรม

215

978-974-443-691-7 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� เบื้้�องต้้น A1 เพิ่่�มพููนความเข้้าใจ

235

978-974-443-712-9 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น 1 A2 กิิจกรรม

225

978-974-443-713-6 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น 1 A2 เพิ่่�มพููนความเข้้าใจ

245

978-974-443-751-8 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น 2 A2 กิิจกรรม

225

978-974-443-750-1 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น 2 A2 เพิ่่�มพููนความเข้้าใจ

245

978-974-443-758-7 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้นกลาง A2/B1

250

978-974-443-759-4 มะรุุโกะโตะ ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นกลาง 1 B1

325

จำ�นวน

ภาษาญี่่�ปุ่่�น - พจนานุุกรม
978-974-443-140-0 พจนานุุกรม ญี่่�ปุ่น่� -ไทย

329

978-616-712-132-1 พจนานุุกรมรููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่�

790

978-974-443-549-1 พจนานุุกรมศััพท์์ล่า่ ม ญี่่�ปุ่น่� ไทย อัังกฤษ

459

978-974-832-940-6 พจนานุุกรมการท่่องเที่่�ยว ไทย-ญี่่�ปุ่น่�

199

978-974-443-675-7 พจนานุุกรมภาพ ไทย-ญี่่�ปุ่น่� -อัังกฤษ

385

978-974-443-768-6 ปทานุุกรมศััพท์์ช่า่ ง ญี่่�ปุ่น่� -ไทย-อัังกฤษ (ฉบัับปรัับปรุุง)

350

ภาษาญี่่�ปุ่่�น - เสริิมการเรีียน-เสริิมทัักษะ
978-974-443-781-5 จำำ� จิ้้�ม ใช้้ ใน JAPAN

199

978-974-443-782-2 สกรรมกริิยา • อกรรมกริิยาภาษาญี่่�ปุ่น่� ไม่่ยาก

225

978-974-443-787-7 56 ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่น่� ระดัับกลาง

295

300 คำำ�ถามที่่�ต้อ้ งทำำ�ก่่อนสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่่�ปุ่น่�
978-974-443-740-2 200 วลีีญี่�่ปุ่น่� พููดสั้้�นทัันใจ ระดัับต้้น-กลาง

255

978-974-443-747-1 210 วลีีญี่�่ปุ่น่� พููดสั้้�นทัันใจ ระดัับกลาง-สููง

265

978-974-443-761-7 500 คัันจิิพื้้น� ฐานในชีีวิิตประจำำ�วันั 1

325

978-974-443-762-4 500 คัันจิิพื้้น� ฐานในชีีวิิตประจำำ�วันั 2

355

978-974-443-753-2 เรีียนรู้้�คัันจิิ ระดัับต้้น-กลาง (ฉบัับปรัับปรุุง)

255

978-974-443-756-3 J-Slang ศััพท์์แสงสแลงญี่่�ปุ่น่�

185

978-974-443-557-6 คำำ�ช่ว่ ย ช่่วยด้้วย ! (ฉบัับปรัับปรุุง)

175

978-974-443-767-9 คำำ�ช่ว่ ย ใช้้คู่่�คำ�ำ กริิยาญี่่�ปุ่น่�

225

978-974-443-540-8 คำำ�กริิยาญี่่�ปุ่น่� ง่่ายนิิดเดีียว (ฉบัับปรัับปรุุง)

79

978-974-443-518-7 จำำ�ศัพั ท์์... คาตากานะ

150

978-616-712-124-6 STEP UP ศััพท์์คาตากานะ

225

978-974-443-503-3 80 คำำ�กริิยาวิิเศษณ์์ลงท้้ายด้้วย “ริิ”

150

978-974-443-547-7 82 คำำ�กริิยาวิิเศษณ์์ “นิิ ・ โตะ・ อิิชิิ”
978-974-443-671-9 อ่่านเขีียนเรีียนญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้น

150
215

978-974-443-609-2 NEJ เทคนิิคเรีียนญี่่�ปุ่น่� ชั้้�นต้้นแนวใหม่่

265

978-974-443-505-7 สีีสันั ภาษาญี่่�ปุ่น่�

235

978-974-443-614-6 J-NEWS 40 ฟัั งข่่าวญี่่�ปุ่น่� ระดัับกลาง

225
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978-974-443-770-9 ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่น่� ง่่าย & สนุุก

265

978-616-712-131-4 พููดญี่่�ปุ่น่� ง่่าย & สนุุก

250

978-974-443-668-9 พููดญี่่�ปุ่น่� ปัั ง ฟัั งญี่่�ปุ่น่� เป็็ น

255

978-974-443-662-7 พููดญี่่�ปุ่น่� ง่่ายได้้ตั้้ง� แต่่ต้น้

185

978-974-443-246-9 พููดจาภาษา (คน) ญี่่�ปุ่น่�

200

978-974-443-670-2 กลวิิธีีสนทนาภาษา (คน) ญี่่�ปุ่น่�

299

978-974-443-733-4 55 ก้้าวสู่่�ภาษาญี่่�ปุ่น่� ระดัับกลาง

285

978-974-443-722-8 Level Up ยกระดัับการใช้้ไวยากรณ์์ญี่�่ปุ่น่� ชั้้�นกลาง

320

978-974-443-649-8 แปลญี่่�ปุ่น่� -ไทยเบื้้�องต้้น (ฉบัับปรัับปรุุง)

240

978-974-443-719-8 เทคนิิคพื้้�นฐานการเขีียนเรีียงความภาษาญี่่�ปุ่น่�

200

ภาษาญี่่�ปุ่่�น - เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT
978-974-443-778-5 โจทย์์ 500 N1

260

978-974-443-777-8 โจทย์์ 500 N2

260

978-974-443-774-7 โจทย์์ 500 N3

260

978-974-443-775-4 โจทย์์ 500 N4-N5

260

978-974-443-783-9 บััตรรููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N4

175

978-974-443-786-0 บััตรรููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N5

175

978-974-443-477-7 เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 คัันจิิ

220

978-974-443-478-4 เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 คำำ�ศัพั ท์์

220

978-974-443-476-0 เตรีียมสอบวััดระดัับ N1 การฟัั ง

250

978-974-443-480-7 เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 คัันจิิ

220

978-974-443-481-4 เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 คำำ�ศัพั ท์์

220

978-974-443-479-1 เตรีียมสอบวััดระดัับ N2 การฟัั ง

250

978-616-712-126-0 เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 คัันจิิ

200

978-616-712-128-4 เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 คำำ�ศัพั ท์์

200

978-974-443-532-3 เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 การฟัั ง

250

978-616-712-127-7 เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 ไวยากรณ์์

200

978-974-443-563-7 เตรีียมสอบวััดระดัับ N3 การอ่่าน

240

978-974-443-790-7 เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 คัันจิิ・ คำำ�ศัพั ท์์
978-974-443-792-1 เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 ไวยากรณ์์・ การอ่่าน・ การฟัั ง

200

978-974-443-474-6 เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 คำำ�ศัพั ท์์

200

978-974-443-475-3 เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 ไวยากรณ์์และการอ่่าน

260

978-974-443-765-5 เตรีียมสอบวััดระดัับ N4 การฟัั ง

220

978-974-443-780-8 เตรีียมสอบวััดระดัับ N5 รวมทัักษะ

199

978-974-443-510-1 แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่น่� N4

200

978-974-443-511-8 แนวข้้อสอบวััดระดัับภาษาญี่่�ปุ่น่� N5

200

978-974-443-552-1 500 คำำ�ถามตะลุุย JLPT N1

250

978-974-443-527-9 500 รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N1-N3

280
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978-974-443-620-7 200 รููปประโยคภาษาญี่่�ปุ่น่� N4-N5

260

978-974-443-772-3 Go! JLPT N1 ไวยากรณ์์

285

978-974-443-674-0 Go! JLPT N2 ไวยากรณ์์

295

978-974-443-643-6 Go! JLPT N3 ไวยากรณ์์

240

978-974-443-676-4 Go! JLPT N3 คัันจิิ

240

978-974-443-636-8 Go! JLPT N4 ไวยากรณ์์

220

978-974-443-769-3 Go! JLPT N4 การอ่่าน

220

978-974-443-595-8 TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N1

275

978-974-443-583-5 TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N2

275

978-974-443-596-5 TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N3

265

978-974-443-592-7 TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N4

265

978-974-443-582-8 TRY! เตรีียมสอบวััดระดัับ JLPT N5

250

978-974-443-734-1 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 คำำ�ศัพั ท์์

235

978-974-443-738-9 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 ไวยากรณ์์

220

978-974-443-737-2 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 การฟัั ง

250

978-974-443-736-5 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N4 การอ่่าน

230

978-974-443-710-5 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 คำำ�ศัพั ท์์

230

978-974-443-711-2 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 ไวยากรณ์์

215

978-974-443-730-3 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 การฟัั ง

230

978-974-443-721-1 SPEED UP! พิิชิิตสอบวััดระดัับ JLPT N5 การอ่่าน

220

978-974-443-743-3 1,000 ศััพท์์ JLPT N5

200

978-974-443-752-5 1,500 ศััพท์์ JLPT N4

200

978-974-443-745-7 2,000 ศััพท์์ JLPT N3

255

978-974-443-754-9 2,500 ศััพท์์ JLPT N2

265

978-974-443-760-0 3,000 ศััพท์์ JLPT N1
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ภาษาญี่่�ปุ่่�นธุุรกิิจ
เคโกะ ภาษาสุุภาพ
978-974-443-244-5 เก่่งคีีย์อี์ เี มลญี่�่ปุ่� น่

200

ภาษาเกาหลีี
978-974-443-367-1 สนุุกคััดอัักษรเกาหลีี

80

978-974-443-709-9 พจนานุุกรมเกาหลีี-ไทย

359

ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
978-974-443-572-9 ศััพท์์หมวด ไทย-เกาหลีี-อัังกฤษ

295

978-974-443-554-5 ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับต้้น

175

978-974-443-591-0 ไวยากรณ์์เกาหลีีระดัับกลาง

175

978-974-443-590-3 พลิิกแพลง ศััพท์์สแลงเกาหลีี

150

978-974-443-625-2 ศััพท์์เกาหลีีระดัับต้้น

195

978-974-443-654-2 คำำ�บ่ง่ ชี้้�เกาหลีี

160

37
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ติิดต่อ่ สอบถามและสั่่�งซื้้อ� ได้้ที่่� แผนกขายและจััดจำ�ำ หน่่าย
02-258-0320 ต่่อ 1209, 1550, 1560 02-258-0181 tpabook@tpa.or.th
ISBN

หนังสือ

ราคา

978-974-443-757-0 คำำ�วิิเศษณ์์เกาหลีีลงท้้ายด้้วย “이” และ “히”

160

978-974-443-523-1 Hello AEC เกาหลีี

165

978-974-443-509-5 ภาษาเกาหลีี มััน ง่่าย จััง

99

ภาษาจีีน
978-974-443-543-9 สนุุกคััดอัักษรจีีน

60

978-974-443-571-2 ศััพท์์หมวด ไทย-จีีน-อัังกฤษ

295

978-974-443-512-5 คำำ�พ้้อง จีีน-ไทย

175

978-974-443-501-9 ลั้้�นลาภาษาจีีน

150

978-974-443-504-0 เจ๊๊าะแจ๊๊ะ [ภาษา] จีีน

99

978-974-443-608-5 ไวยากรณ์์จีีนระดัับต้้น

195

978-974-443-690-0 ไวยากรณ์์จีีนระดัับกลาง

175

978-974-443-621-4 ศััพท์์จีีนระดัับต้้น

185

978-974-443-683-2 ศััพท์์จีีนระดัับกลาง

150

978-974-443-524-8 Hello AEC จีีน

165

978-974-443-793-8 ภาษาจีีนพื้้น� ฐาน 1

325

ภาษาจีีนพื้้น� ฐาน 2

335

ภาษาไทยสำำ�หรัับคนญี่่�ปุ่่�น
978-974-832-464-7 แบบฝึึ กหััดคัดั ไทย

50

978-974-956-915-3 แบบเรีียนเขีียนอ่่านภาษาไทย

200

978-974-443-585-9 เก่่งไทย ไม่่ยาก

275

978-974-443-343-5 สนทนาภาษาไทยธุุรกิิจ

550

978-974-443-291-9 พููด(ภาษา)ไทยให้้เก่่ง 1

800

978-974-443-292-6 พููด(ภาษา)ไทยให้้เก่่ง 2

800

วััฒนธรรม
978-974-443-633-7 FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การดำำ�เนิินชีีวิิต วััฒนธรรม ประเพณีี และการท่่องเที่่�ยว

155

978-974-443-624-5 FAQ เจแปน กัับ เดวิิด เทน ตอน การเมืือง เศรษฐกิิจ ประวััติศิ าสตร์์ และสัังคม

155

978-974-443-661-0 70 ภาษากายสไตล์์ญี่�่ปุ่่� น

170

978-974-443-644-3 รู้้�ไว้้ก่่อนใช้้ชีีวิิตที่่�เกาหลีี

195

สื่่�อเสริิมการเรีียนการสอน
978-974-443-791-4 บััตรช่่วยจำำ�คัันจิิจากภาพ

675

978-974-443-726-6 บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่� น-ไทย ชุุด อัักษรคานะ

150

978-974-443-728-0 บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่� น-ไทย ชุุด คำำ�กริิยา

150

978-974-443-016-8 บััตรช่่วยจำำ� ศััพท์์ญี่�่ปุ่่� น-ไทย ชุุด คำำ�คุุณศัพั ท์์

120

978-974-443-729-7 บััตรช่่วยจำำ� ญี่่�ปุ่่� น-ไทย ชุุด อัักษรคัันจิิ

150

297-000-000-116-2 โปสเตอร์์ฮิิรางานะ คาตากานะ

60

297-000-000-115-5 โปสเตอร์์คันั จิิ

70

220-004-921-006-6 โปสเตอร์์อักั ษรเกาหลีี

70
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