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ชุด  มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]　

 ตำ�ร�เรียนหลกัในชดุ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เป็นตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นตน้ ปรบัปรุงเนื �อห�จ�ก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบบั

อกัษรญี�ปุ่ น” เมื�อศกึษ�เลม่ 1 และ 2 จบ จะมีคว�มรูเ้ทียบเท�่ระดบั N5 และเมื�อศกึษ�จบทั�ง 4 เลม่ จะมีคว�มรูเ้ทียบเท�่ระดบั N4

คำ�แนัะนัำ� - ผูเ้รยีนควรมีคว�มรูต้วัอกัษรค�นะแลว้

- เมื�อศกึษ�จบทั�งชดุแลว้ แนะนำ�ใหศ้กึษ�หนงัสือ 55 ก้า้วสู่่�ภาษาญี่่�ปุ่่� นระดับัก้ลาง (หน�้ 15) หรือหนงัสือ Level Up ยก้ระดับั 

ก้ารใช้ไ้วยาก้รณ์ญ์ี่่�ปุ่ ่� น ช้ั�นก้ลาง (หน�้ 16) เพื�อเตรยีมพรอ้มเข�้สูก่�รเรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่นระดบักล�งตอ่ไป

 ต้น 　เขียนั 3A Corporation　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-686-3　284 หน�้　320 บ�ท
MP 3
1

❷ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-687-0　324 หน�้　320 บ�ท
MP 3
1

❸ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 3 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-688-7　300 หน�้　320 บ�ท
MP 3
1

❹ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 4 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-689-4　292 หน�้　320 บ�ท
MP 3
1

❺ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　299 บ�ท

❻ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　299 บ�ท

❼ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 3 [2nd Edition]　299 บ�ท

❽ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 4 [2nd Edition]　299 บ�ท

❶ ❷ ❸ ❹

Soon

❺

Soon

❻

Soon

❼

Soon

❽

ตำาราเรียน

ภาษาญี่ปุ�น

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/minna-no-nihongo-1-2nd-edition/
https://tpabook.com/product/minna-no-nihongo-2-2nd-edition/
https://tpabook.com/product/minna-no-nihongo-3-2nd-
https://tpabook.com/product/minna-no-nihongo-4-2nd-
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 ต้น

⓫ แบบฝึึกหดัเสำริมไวัย�กรณ์ ์มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ [2nd Edition]

ISBN 978-974-443-708-2　เขยีนั ย�สโุกะ โอโกชิ, โยชิโกะ ทสทึสมิึ　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　164 หน�้　180 บ�ท

แบบฝึึกหดัเสรมิเฉพ�ะสว่นไวย�กรณิ ์ใชร้ว่มกบัตำ�ร�เรยีน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั�ง 4 เลม่

 ต้น

⓬ แบบฝึึกหดัคันัจ ิมนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ [2nd Edition]

ISBN 978-974-443-731-0　เขยีนั Tokyo International Japanese School　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　328 หน�้　280 บ�ท

แบบฝึึกหดัสำ�หรบัฝึึกฝึน ทบทวน และพฒัน�คว�มรูด้�้นอกัษรคนัจิที�ปร�กฏในตำ�ร�เรยีน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั�ง 4 เลม่

 ต้น 　เขียนั อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณิะ　แปุ่ล จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ

⓭ แบบฝึึกหดัก�รอ่�นั มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-739-6　124 หน�้　200 บ�ท

⓮ แบบฝึึกหดัก�รอ่�นั มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-763-1　172 หน�้　250 บ�ท

รวมบทอ่�นและแบบฝึึกหดัทดสอบคว�มเข�้ใจ คำ�ศพัทแ์ละไวย�กรณิแ์ต่ละบทสอดคลอ้งกบัเนื �อห�ในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ

[2nd Edition] ส�ม�รถใชศ้กึษ�ควบคูก่นัไปได ้เลม่ 1 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 1 และ 2 สว่นเลม่ 2 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ 

นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 3 และ 4

❾ ❿  แบบฝึึกหดัประกอบตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เนน้ 

ฝึึกฝึนก�รใชไ้วย�กรณิแ์ละคำ�ศพัทที์�ศกึษ�ไปแลว้จ�กตำ�ร�เรยีนหลกั เลม่ 1 

ใชคู้่กบั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 ส่วนเล่ม 2 ใชคู้่กบั

มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 3 และ 4

 ต้น 　เขียนั เอทสึโกะ ฮิร�อิ, ซ�ชิโกะ มิวะ　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❾ แบบฝึึกหดั มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-684-9　184 หน�้　180 บ�ท

❿ แบบฝึึกหดั มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-685-6　224 หน�้　180 บ�ท

⓫ ⓬ ⓭ ⓮

⓯ ⓰ ⓱ ⓲

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-1-2nd-edition/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-2-2nd-edition/
https://tpabook.com/product/minna-listening-1/
https://tpabook.com/product/minna-listening-2/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0/
https://tpabook.com/product/minna-reading-1/
https://tpabook.com/product/minna-reading-2/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/kanji-minna-1/
https://tpabook.com/product/kanji-minna-2/
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 ต้น 　เขียนั อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณิะ　แปุ่ล จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ

⓯ คันัจ ิมนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-744-0　124 หน�้　200 บ�ท

⓰ คันัจ ิมนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-749-5　292 หน�้　280 บ�ท

ใชศ้กึษ�คนัจิที�ปร�กฏในตำ�ร�เรยีน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] โดยเลม่ 1 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 1 และ 2

สว่นเลม่ 2 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 3 และ 4

 ต้น 　เขียนั อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณิะ　แปุ่ล จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ

⓱ แบบฝึึกหดัก�รฟััง มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-771-6　172 หน�้　265 บ�ท
CDs
2

⓲ แบบฝึึกหดัก�รฟััง มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-773-0　200 หน�้　255 บ�ท
MP 3
1

รวมแบบฝึึกหดัก�รฟังจบัใจคว�มพรอ้มสครปิตแ์ละคำ�แปลเพื�อตรวจสอบคว�มเข�้ใจ คำ�ศพัท ์ส ำ�นวน และรูปประโยคแตล่ะบทสอดคลอ้ง

กบัเนื �อห�ในตำ�ร�เรยีน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ส�ม�รถใชฝึ้ึกฝึนควบคูก่นัไปได ้เลม่ 1 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 

เลม่ 1 และ 2 สว่นเลม่ 2 ใชคู้ก่บั มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เลม่ 3 และ 4  

⓳  ต้น

⓳ รวัมศัพิท ์มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ [2nd Edition]

ISBN 978-974-443-718-1　เขยีนั 3A Corporation

  แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　232 หน�้　170 บ�ท　

  รวมคำ�ศพัทที์�ปร�กฏในตำ�ร�เรยีน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั�ง 4 เลม่ ไวใ้นเลม่เดียว

สะดวกตอ่ก�รคน้ห�และทบทวน

ชุด  มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรโรมัน　

 ต ำ�ร�เรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นตน้ เนื �อห�เหมือนกบั มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบบัอกัษร

ญี�ปุ่ น เลม่ 1 และ 2 แตน่ำ�เสนอโดยใชอ้กัษรโรมนั ไมมี่คว�มรูต้วัอกัษรค�นะก็

ศกึษ�ได้

 ต้น 　เขียนั 3A Corporation

❶ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 1 ฉบบัอักษรโรมันั　ISBN 978-974-443-187-5　236 หน�้　250 บ�ท
CDs
2

❷ มนิันัะ โนัะ นิัฮงโกะ 2 ฉบบัอักษรโรมันั　ISBN 978-974-443-188-2　264 หน�้　250 บ�ท
CDs
2

❷❶

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-2nd-edition/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-1-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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ชุด  ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น　

 ต้น 　เขียนั โยชิโกะ ย�ม�ซ�กิ และคณิะ　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ ไดจ ิ1 ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั　ISBN 978-974-443-568-2　280 หน�้　250 บ�ท
CD
1

❷ ไดจ ิ2 ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั　ISBN 978-974-443-569-9　240 หน�้　250 บ�ท
CD
1

❸ ไดจ ิ3 ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั　ISBN 978-974-443-611-5　272 หน�้　250 บ�ท
CD
1

❹ ไดจ ิ4 ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั　ISBN 978-974-443-612-2　256 หน�้　250 บ�ท
CD
1

 ตำ�ร�เรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นตน้ เนื �อห�คล�้ยคลงึกบัตำ�ร�เรยีนชดุ มินนะ โนะ

นิฮงโกะ [2nd Edition] (หน�้ 5) แตเ่นน้เรื�องก�รสื�อส�รม�กขึ �น เมื�อศกึษ�จบ 

ทั�ง 4 เลม่ จะมีคว�มรูเ้ทียบเท�่ระดบั N4

คำ�แนัะนัำ� - ผูเ้รยีนควรมีคว�มรูต้วัอกัษรค�นะแลว้

- เมื�อศกึษ�จบทั�งชดุแลว้ แนะนำ�ใหศ้กึษ�หนงัสือ 55 ก้า้วสู่่�ภาษา

 ญี่่�ปุ่่� นระดับัก้ลาง (หน�้ 15) หรอืหนงัสือ Level Up ยก้ระดับัก้าร

ใช้ไ้วยาก้รณ์์ญี่่�ปุ่ ่� น ช้ั�นก้ลาง (หน�้ 16) เพื�อเตรียมพรอ้มเข�้สู่

ก�รเรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่ นระดบักล�งตอ่ไป

❶ ❷

❸ ❹

 แบบฝึึกหดัประกอบตำ�ร�เรยีน ไดจิ ภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นตน้ เนื �อห�ในเลม่แบง่เป็น

2 สว่น สว่นหน�้เป็นต�ร�งรวมคำ�ศพัทค์นัจิที�ปร�กฏในหวัขอ้ “คำ�ศพัท”์ ใน 

ตำ�ร�เรียนหลกั สว่นหลงัเป็นแบบฝึึกหดัทบทวนสิ�งที�ไดศ้กึษ�ไปแลว้ เลม่ 1 

ใชคู้่กบั ไดจิ ภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นตน้ เล่ม 1 และ 2 ส่วนเล่ม 2 ใชคู้่กบั ไดจิ ภ�ษ� 

ญี�ปุ่ นชั�นตน้ เลม่ 3 และ 4

 ต้น 　เขียนั ย�เอโกะ น�ก�ซ�กิ, อ�กิโกะ ท�เคดะ (คันจิ), มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึึกหัด)　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❺ ไดจ ิภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั คันัจแิละแบบฝึึกหดั 1　ISBN 978-974-443-627-6　320 หน�้　215 บ�ท

❻ ไดจ ิภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัชั�นัต้น้ั คันัจแิละแบบฝึึกหดั 2　ISBN 978-974-443-628-3　276 หน�้　210 บ�ท

❺ ❻

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-1/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-2/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-3/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-4/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%941/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%942/
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 แบบฝึึกหดัประกอบตำ�ร�เรียน ภ�ษ�ญี�ปุ่ น

อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบบัปรบัปรุง ชว่ยเพิ�มพนู

ทกัษะภ�ษ�ญี�ปุ่ นด�้นต�่ง ๆ นอกเหนือจ�กก�ร 

เรยีนในตำ�ร�เรยีนหลกั

 ต้น 　เขียนั The Japan Foundation

❼ แบบฝึึกหดั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ1+2 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-703-7　128 หน�้　80 บ�ท

❽ แบบฝึึกหดั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ3+4 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-704-4　148 หน�้　80 บ�ท

❾ แบบฝึึกหดั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ5+6 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-705-1　100 หน�้　80 บ�ท

❼ ❽ ❾

ชุด  ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง　

 หนงัสอืเรยีนส�ระก�รเรยีนรูพื้ �นฐ�นภ�ษ�ญี�ปุ่ น 

กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูภ้�ษ�ต�่งประเทศ ต�มหลกั

สตูรก�รศกึษ�ขั�นพื �นฐ�น พทุธศกัร�ช 2551 เนน้

พฒัน�ทกัษะภ�ษ�ญี�ปุน่ทกุด�้น ทั�งฟัง พดู อ�่น

เขียน และคว�มรูด้�้นไวย�กรณิ ์คำ�ศพัท ์คนัจิ 

รวมถึงเรียนรูว้ฒันธรรมที�แตกต่�งระหว่�งไทย

และญี�ปุน่ไปในตวัดว้ย

คำ�แนัะนัำ� - ควรมีคว�มรูต้วัอกัษรค�นะแลว้

- เหม�ะสำ�หรบัใชศ้กึษ�ในหอ้งเรยีน

 ต้น 　เขียนั The Japan Foundation

❶ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ1 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-695-5　176 หน�้　110 บ�ท
MP 3
1

❷ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ2 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-698-6　214 หน�้　120 บ�ท
MP 3
1

❸ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ3 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-699-3　236 หน�้　125 บ�ท
MP 3
1

❹ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ4 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-700-6　260 หน�้　125 บ�ท
MP 3
1

❺ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ5 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-701-3　200 หน�้　115 บ�ท
MP 3
1

❻ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั อะกโิกะโต้ะโทะโมะดะจ ิ6 ฉบบัปุ่รับปุ่รุง　ISBN 978-974-443-702-0　208 หน�้　120 บ�ท
MP 3
1

❶

❹

❷

❺

❸

❻

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-1/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-3/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-4/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-5/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4-6/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-1-2/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-3-4/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-5-6/
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 เริ่มต้น

❶ ฮริะงะนัะเรียนัสำบ�ย สำไต้ลโ์คะฮะรุ　ISBN 978-616-712-125-3　เขยีนั ประภ� แสงทองสขุ　156 หน�้　150 บ�ท
MP 3
1

 ต้น 　เขียนั ประภ� แสงทองสุข และคณิะ

❷ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัเรียนัสำบ�ย สำไต้ลโ์คะฮะรุ เล่ม 1　ISBN 978-974-443-493-7　252 หน�้　200 บ�ท
MP 3
1

❸ ภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัเรียนัสำบ�ย สำไต้ลโ์คะฮะรุ เล่ม 2　ISBN 978-974-443-525-5　252 หน�้　200 บ�ท
MP 3
1

ชุด  เรียนสบาย สไตล์โคะฮะร　ุ

 ต ำ�ร�เรยีนภ�ษ�ญี�ปุน่ระดบัพื �นฐ�น เริ�มตั�งแต ่

ก�รเรียนตวัอกัษรค�นะในเล่ม ฮิิระงะนะเร่ยน

สู่บาย สู่ไตลโ์คะฮิะร่ และเข�้สูเ่รื�องคว�มรูต้วัภ�ษ�

ในเล่ม ภาษาญี่่�ปุ่่� นเร่ยนสู่บาย สู่ไตล์โคะฮิะร่ 

เลม่ 1 และ 2

คำ�แนัะนัำ� - เหม�ะสำ�หรบัใชศ้กึษ�ในหอ้งเรยีน

❶ ❷ ❸

ชุด  มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น　

 ต ำ�ร�เรยีนภ�ษ�ญี�ปุน่ต�มม�ตรฐ�นก�รเรยีนรูภ้�ษ�ญี�ปุน่ The Japan Foundation เลม่ “กิจกรรม” เนน้พฒัน�คว�มส�ม�รถในก�รสื�อส�ร 

จรงิในชีวิตประจำ�วนั สว่นเลม่ “เพิ�มพนูคว�มเข�้ใจ” เนน้พฒัน�คว�มรูด้�้นไวย�กรณิเ์พื�อใหมี้คว�มรูค้ว�มเข�้ใจเรื�องตวัภ�ษ� และส�ม�รถ 

นำ�ไปใชส้ื�อส�รไดอ้ย�่งเป็นระบบ ไมจ่ ำ�เป็นตอ้งมีคว�มรูต้วัอกัษรค�นะก็ศกึษ�ได้

 เริ่มต้น 　เขียนั The Japan Foundation　แปุ่ล ฑริกติม� เลิศกิจลักษณิ์

❶ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั เบ้�องต้น้ั A1 เพิิ�มพินูัควั�มเข้�ใจ     ISBN 978-974-443-691-7　200 หน�้　235 บ�ท
MP 3
1  

❷ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั เบ้�องต้น้ั A1 กจิกรรม ISBN 978-974-443-692-4　148 หน�้　215 บ�ท　 MP 3
1  

 ต้น 　เขียนั The Japan Foundation　แปุ่ล ฑริกติม� เลิศกิจลักษณิ์

❸ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นัต้น้ั 1 A2 เพิิ�มพินูัควั�มเข้�ใจ    ISBN 978-974-443-713-6　204 หน�้　245 บ�ท
MP 3
1  

❹ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นัต้น้ั 1 A2 กจิกรรม ISBN 978-974-443-712-9　184 หน�้　225 บ�ท　 MP 3
1  

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼ ❽

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2/
https://tpabook.com/product/marugoto-a1-rikai/
https://tpabook.com/product/marugoto-a1-katsudo/
https://tpabook.com/product/marugoto-shokyu1-a2-rikai/
https://tpabook.com/product/marugoto-shokyu1-a2-katsudo/
https://tpabook.com/product/marugoto-shokyu2-a2-rikai/
https://tpabook.com/product/marugoto-shokyu2-a2-katsudo/
https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/
https://tpabook.com/product/marugoto-shochukyu-a2-b1/
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ชุด  เรียนรู้อักษรคานะ　

สำนุักคัดอักษรค�นัะ　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-267-4　เขยีนั วิสทุธิกญัญ� ตอ่ศรเีจรญิ, ยโูกะ โยชิดะ    

104 หน�้　99 บ�ท　 CD
1

 ทำ�คว�มรูจ้กัอกัษรญี�ปุ่ นทั�งฮิร�ง�นะและค�ต�ก�นะผ่�นก�รคดั อ่�น เขียน ก่อนเข�้สู่ก�รเรียน 

ตวัภ�ษ�

คะต้ะคะนัะ สู้ำ สู้ำ !　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-577-4　เขยีนั อ�ภ�พร เน�สร�ญ และคณิะ

104 หน�้　99 บ�ท　 CD
1

 นำ�เสนออกัษรค�ต�ก�นะแบบภ�พชว่ยจำ�ที�เข�้กบัเสยีงภ�ษ�ไทย (Association Method) ส�ม�รถ

ใชศ้กึษ�ดว้ยตวัเองได้

คำ�แนัะนัำ� - ควรใชคู้่กบัหนงัสือ ฮิิระงะนะเร่ยนสู่บาย สู่ไตล์โคะฮิะร่ (หน�้ 10) เพื�อใหก้�รเรียนรู ้

  ตวัอกัษรค�นะครบสมบรูณิ์

อ่�นั-เขยีนัภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั ขั�นัพิ้�นัฐ�นั　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-939-0　เขยีนั โยชิโกะ ทซรุึโอะ

140 หน�้　120 บ�ท　

 แนะนำ�วิธีอ�่น เขียน และใชอ้กัษรญี�ปุ่ น ทั�งฮิร�ง�นะ ค�ต�ก�นะ และคนัจิ พรอ้มสอดแทรกคว�มรู ้

ด�้นวฒันธรรม

❺ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นัต้น้ั 2 A2 เพิิ�มพินูัควั�มเข้�ใจ     ISBN 978-974-443-750-1　202 หน�้　245 บ�ท

❻ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นัต้น้ั 2 A2 กจิกรรม ISBN 978-974-443-751-8　186 หน�้　225 บ�ท　
❼ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นัต้น้ักล�ง A2/B1 ISBN 978-974-443-758-7　168 หน�้　250 บ�ท　
❽ มะรุโกะโต้ะ ภ�ษ�และวััฒนัธรรมญีี่�ปุุ่่นั ชั�นักล�ง 1 B1 ISBN 978-974-443-759-4　272 หน�้　325 บ�ท　

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%B1/
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พิจนั�นุักรมศัพิทล่์�ม ญีี่�ปุุ่่นั ไทย อังกฤษ　  กลาง-สูง 

ISBN 978-974-443-549-1　เรียบเรียง จรุรีตัน ์ตรุงคร์ตันชยั และคณิะ

464 หน�้　459 บ�ท

รวมคำ�ศพัทใ์นวงก�รล�่มและแปลกว�่ 20,000 คำ� ครอบคลมุ 8 ส�ข� 

พิจนั�นุักรม ญีี่�ปุุ่่นั-ไทย　  ต้น-สูง   
ISBN 978-974-443-140-0　เรียบเรียง จฬุ�รตัน ์เตชะโชควิวฒัน ์และคณิะ

1,120 หน�้　329 บ�ท

รวมคำ�ศพัทญี์�ปุ่ นกว�่ 40,000 คำ� เหม�ะกบัผูเ้รยีนทกุระดบั ใชเ้ป็นพจน�นกุรมพื �นฐ�นในก�รห�

คำ�แปลคำ�ศพัทจ์�กภ�ษ�ญี�ปุ่ นเป็นภ�ษ�ไทย

ปุ่ท�นุักรมศัพิทช่์�ง ญีี่�ปุุ่่นั-ไทย-อังกฤษ (ฉบบัปุ่รับปุ่รุง)　  กลาง-สูง 

ISBN 978-974-443-768-6　เขยีนั กล�้ห�ญ วรพทุธพร และคณิะ (แตง่), พลูพร แสงบ�งปล�, 

ศิรลิกัษณิ ์ด�่นว�นิชกลุ (เรยีบเรยีง)　472 หน�้　350 บ�ท　

 ปรบัปรุงจ�ก ปท�นกุรมศพัทช์�่ง ญี�ปุ่ น-ไทย-องักฤษ รวมคำ�ศพัทเ์ทคนิคหมวดเครื�องกล เครื�องยนต์

ไฟฟ้� โลหะและวสัดุ กว่� 2,800 คำ� พรอ้มคำ�แปลภ�ษ�ไทย องักฤษ และโฟเนติกสภ์�ษ�ไทย

ใชง้�นไดท้นัที

พิจนั�นุักรมก�รทอ่งเที�ยวั ไทย-ญีี่�ปุุ่่นั　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-940-6　เรียบเรียง ปร�ณีิ จงสจุรติธรรม

544 หน�้　199 บ�ท

รวมคำ�ศพัทที์�ใชส้ื�อส�รในชีวิตประจำ�วนั และศพัทท์อ่งเที�ยวกว�่ 14,000 คำ� 

พิจนั�นุักรมรูปุ่ปุ่ระโยคภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั　  ต้น-สูง 

ISBN 978-974-443-132-1　เรียบเรียง  Group Jammassy　แปุ่ล บษุบ� บรรจงมณีิ และคณิะ

856 หน�้　790 บ�ท

รวมรูปไวย�กรณิญี์�ปุ่ นกว�่ 3,000 รูปประโยค พรอ้มอธิบ�ยวิธีก�รใชแ้ละประโยคตวัอย�่ง

พจนานุกรม

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
https://tpabook.com/product/jap-thai-eng-gijutsu-yougo-
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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พจนานุกรมภาพ ไทย-ญ่ี่�ปุุ่� น-อัังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-675-7　เร่ยบเร่ยง บุษุบุา บุรรจงมณีี และคณีะ

256 หน้า้　385 บุาท　

 เรยีน้ร้ค้ ำาศัพัท ์3 ภาษา แบุง่ตามหมวดหม้ ่พรอ้มภาพประกอบุสีีสีนั้สีดใสี เหมาะกบัุผู้้เ้รยีน้ทกุเพศั 

ทกุวยั

จำา จ้�ม ใช้้ ใน JAPAN　
ISBN 978-974-443-781-5　เขีย่น ASK Publishing 

แปุ่ล กองบุรรณีาธิิการ สีำาน้กัพิมพภ์าษาและวฒัน้ธิรรม　160 หน้า้　199 บุาท　

 ภาษาญีี่�ปุ่ น้งา่ย ๆ สี ำาหรบัุน้กัทอ่งเที�ยว เน้้ �อหาเข้า้กบัุสีถาน้การณี ์เช่น่้ การเดนิ้ทาง การสีั�งอาหาร

การเข้า้พกั การเข้า้ช่มสีถาน้ที� การจองรา้น้ เป็น้ตน้้ รวมถึงธิรรมเนี้ยมอนั้พึงทราบุ ข้น้าดกะทดัรดั 

พกพาสีะดวก

สกรรมกร้ยา • อักรรมกร้ยาภาษาญ่ี่�ปุุ่� นไม�ยาก　
ISBN 978-974-443-782-2　เขีย่น สีภุา ปัทมาน้นั้ท์

184 หน้า้　225 บุาท　

 เรยีน้ร้ส้ีกรรมกรยิาและอกรรมกรยิาภาษาญีี่�ปุ่ น้กวา่ 200 คำา ที�ผู้้เ้รยีน้มกัสีบัุสีน้ผู้่าน้ภาพการต์น้้ 

พรอ้มคำาอธิิบุายและตวัอยา่ง เข้า้ใจงา่ย น้ำาไปประยกุต ์ใช่ไ้ดท้นั้ที

300 คำำาถามท่�ต้อ้ังทำาก�อันสอับ PAT 7.3 ภาษาญ่ี่�ปุุ่� น　
เขีย่น เมธีิ ธิรรมพิภพ, ยกิ้โกะ ยามางชิุ่

 Soon

เสริมการเรียน-เสริมทักษะ

56 ไวยากรณ์ญ่์ี่�ปุุ่� น ระดับักลาง　
ISBN 978-974-443-787-7　เขีย่น เอทสีโึกะ ฮิิราอิ, ซาชิ่โกะ มิวะ

แปุ่ล สีมเกียรต ิเช่วงกิจวณิีช่　268 หน้า้　295 บุาท　

 เรียน้ร้ไ้วยากรณีภ์าษาญีี่�ปุ่ น้ระดบัุกลาง 56 สีำาน้วน้และไวยากรณีที์�เกี�ยวข้อ้งกนั้ 13 สีำาน้วน้ 

พรอ้มทั�งฝึึกฝึน้ทกัษะการอา่น้ การฟััง และการเขี้ยน้ใน้เลม่เดียว

คลกิภาพปกเพ้�อสีั�งซ้ �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/coming-to-japan/
https://tpabook.com/product/easy-tadoshi-jidoshi/
https://tpabook.com/product/chukyu-o-manabo-hyogen-56/
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คำ�ช่วัย ใช้คู่คำ�กริย�ญีี่�ปุุ่่นั　  ต้นตอนปลาย-กลาง

ISBN 978-974-443-767-9　เขยีนั สภุ� ปัทม�นนัท์

240 หน�้　255 บ�ท　

 เรยีนรูก้�รใชค้ ำ�ชว่ยภ�ษ�ญี�ปุ่ นคูก่บัค ำ�กรยิ� และก�รใชค้ ำ�ชว่ยบอกคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งคำ�ต�่ง ๆ

ในประโยค เหม�ะสำ�หรบัผูที้�มีปัญห�ก�รเลือกใชค้ ำ�ชว่ยใหส้มัพนัธก์บัคำ�กรยิ�

เรียนัรู้คันัจ ิระดบัต้น้ั-กล�ง (ฉบบัปุ่รับปุ่รุง)　  ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-753-2　เขยีนั ปร�ณีิ จงสจุรติธรรม, ประภ� แสงทองสขุ (ปรบัปรุง)

312 หน�้　255 บ�ท　

 ปรบัปรุงจ�กหนงัสือ เรย่นร่ค้นัจิิ ระดับัตน้-ก้ลาง ปพืู�นฐ�นก�รศกึษ�อกัษรคนัจิระดบัตน้ถงึกล�ง 

อย�่งถกูตอ้งและเป็นระบบ

 ต้น 　เขียนั AJALT　แปุ่ล ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ 

❶	500 คันัจพิิ้�นัฐ�นัในัชีวัติ้ปุ่ระจำ�วัันั 1

  ISBN 978-974-443-761-7　296 หน�้　325 บ�ท　 MP 3
1    

❷	500 คันัจพิิ้�นัฐ�นัในัชีวัติ้ปุ่ระจำ�วัันั 2

  ISBN 978-974-443-762-4　348 หน�้　355 บ�ท　 MP 3
1    

รวมคนัจิพื �นฐ�นเล่มละ 250 ตวั เหม�ะสำ�หรบัผูเ้รียนชั�นตน้ที�ตอ้งก�ร

เรียนรูเ้ทคนิคก�รจำ�และฝึึกฝึนก�รใชค้นัจิจนส�ม�รถใชไ้ดจ้ริง เนื �อห�

ครอบคลมุคว�มรูก้�รสอบวดั JLPT ระดบั N4

❶ ❷

คำ�ช่วัย ช่วัยดว้ัย ! (ฉบบัปุ่รับปุ่รุง)　  ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-557-6　เขยีนั บษุบ� บรรจงมณีิ และคณิะ

248 หน�้　175 บ�ท　

 แนะนำ�ก�รใชค้ ำ�ช่วยต่�ง ๆ  ในภ�ษ�ญี�ปุ่ น พรอ้มตอบปัญห�ที�ผูเ้รียนมกัสงสยัเกี�ยวกบัก�รใช ้

คำ�ชว่ย

คำ�กริย�ญีี่�ปุุ่่นัง�่ยนิัดเดยีวั (ฉบบัปุ่รับปุ่รุง)　  ต้น

ISBN 978-974-443-540-8　เขยีนั สภุ� ปัทม�นนัท ์   

288 หน�้　79 บ�ท　

 รวมคำ�กรยิ�และคำ�คณุิศพัทญี์�ปุ่ นที�ใชบ้อ่ย พรอ้มสอนวิธีก�รผนัเป็นรูปต�่ง ๆ 

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/doushi-joshi-youhou/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80/
https://tpabook.com/product/kanji-gakushu-kaiteiban/
https://tpabook.com/product/500-kanji-1/
https://tpabook.com/product/500-kanji-2/
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❶	200 วัลีญีี่�ปุุ่่นั พิดูสัำ�นัทนััใจ ระดบัต้น้ั-กล�ง　  ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-740-2　เขยีนั โทโมโกะ โมรโิมโตะ และคณิะ

แปุ่ล ศิรลิกัษณิ ์ศิรมิ�จนัทร　์232 หน�้　255 บ�ท　 MP 3
1

❷	210 วัลีญีี่�ปุุ่่นั พิดูสัำ�นัทนััใจ ระดบักล�ง-สูำง　  กลาง-สูง 

ISBN 978-974-443-747-1　เขยีนั น�โอโกะ ท�ก�ฮ�ชิ และคณิะ

แปุ่ล เส�วนีย ์ภทัร�ก�ญจน,์ ป�นชตุ� ป�นพรหม　240 หน�้　265 บ�ท　 MP 3
1

  รวมสำ�นวนและวลขีน�ดสั�นที�คนญี�ปุ่ นใชจ้รงิ พรอ้มตวัอย�่งก�รใช ้ชว่ยให ้

ก�รสนทน�ไดอ้รรถรสและเป็นธรรมช�ตมิ�กขึ �น

❶ ❷

J-Slang ศัพิทแ์สำงสำแลงญีี่�ปุุ่่นั　  กลาง-สูง 

ISBN 978-974-443-756-3　เขยีนั น�งิโกะ นิชิงะค,ิ ศิรลิกัษณิ ์ศิรมิ�จนัทร์

152 หน�้　185 บ�ท　

 รวมคำ�สแลงที�ช�วญี�ปุ่ นใชจ้รงิกว�่ 100 คำ� อธิบ�ยที�ม�ที�ไป คว�มหม�ย พรอ้มบทสนทน�ตวัอย�่ง 

ชว่ยใหเ้ข�้ใจคว�มรูส้กึนกึคดิและวฒันธรรมญี�ปุ่ นไดอ้ย�่งลกึซึ �ง

ไวัย�กรณ์ญี์ี่�ปุุ่่นั ง�่ย & สำนุัก　  ต้น

ISBN 978-974-443-770-9　เขยีนั ยกิูโกะ ว�ต�น�เบะ และคณิะ

แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　244 หน�้　265 บ�ท　

 เรียนรูไ้วย�กรณิญี์�ปุ่ นระดบัตน้ดว้ยสำ�นวนบทสนทน�ที�ใชใ้นชีวิตประจำ�วนั ควรใชค้วบคู่กับ 

หนงัสือ พูด่ัญี่่�ปุ่่� น ง�าย & สู่นก่้ เพื�อก�รเรยีนรูที้�มีประสทิธิภ�พยิ�งขึ �น

พิดูญีี่�ปุุ่่นั ง�่ย & สำนุัก　  ต้น

ISBN 978-974-443-131-4　เขยีนั ยกิูโกะ โอก�ตะ และคณิะ　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์

224 หน�้　250 บ�ท　 CD
1    

 เริ�มเรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่ นดว้ยอกัษรโรมนั ไมมี่คว�มรูต้วัอกัษรญี�ปุ่ นก็ส�ม�รถศกึษ�ได้

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

55 ก้�วัสู่ำภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นัระดบักล�ง　  ต้นตอนปลาย 

ISBN 978-974-443-733-4　เขยีนั เอทสโึกะ ฮิร�อิ, ซ�ชิโกะ มิวะ　แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ

236 หน�้　285 บ�ท　 CD
1    

 เรยีนรู ้55 ไวย�กรณิญี์�ปุ่ นระดบักล�งตอนตน้ รวมถงึสำ�นวนและคำ�ศพัทใ์หม ่เพื�อเตรยีมคว�มพรอ้ม 

ก่อนก�้วสูภ่�ษ�ญี�ปุ่ นระดบักล�งอย�่งจรงิจงั

https://tpabook.com/product/nihongo-fun-and-easy-ii-
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81/
https://tpabook.com/product/55-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94/
https://tpabook.com/product/nihongo-kaiwa-cho-mini-
https://tpabook.com/product/nihongo-kaiwa-cho-mini-
https://tpabook.com/product/j-slang/


16 17

แปุ่ลญีี่�ปุุ่่นั-ไทยเบ้�องต้น้ั (ฉบบัปุ่รับปุ่รุง)　  กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-649-8　เขยีนั สมเกียรต ิเชวงกิจวณิิช

264 หน�้　240 บ�ท　

 แนะนำ�หลกัก�รแปลที�ถกูตอ้ง ใชไ้ดท้ั�งนกัแปลหน�้ใหม่ที�ตอ้งก�รเรยีนรูว้ิธีก�รแปล และนกัแปล 

อ�ชีพที�ตอ้งก�รทบทวนและพฒัน�คว�มรูค้ว�มเข�้ใจด�้นก�รแปล 

J-NEWS 40 ฟัังข่�วัญีี่�ปุุ่่นัระดบักล�ง　  กลาง

ISBN 978-974-443-614-6　เขยีนั ยมิู เซง�วะ และคณิะ　แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ

140 หน�้　225 บ�ท　 CD
1

 เรยีนรูแ้ละฝึึกฝึนเทคนิคก�รฟังข�่วญี�ปุ่ น 40 เรื�อง พรอ้มแนะนำ�สำ�นวนที�ใชบ้อ่ยในข�่ว

เทคนิัคพิ้�นัฐ�นัก�รเขยีนัเรียงควั�มภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั　  กลาง 

ISBN 978-974-443-719-8　เขยีนั สมเกียรต ิเชวงกิจวณิิช, ชิซกุ ุย�น�งิซ�วะ

148 หน�้　200 บ�ท　

 เรยีนรูพื้ �นฐ�นและพฒัน�ทกัษะก�รเขียนภ�ษ�ญี�ปุ่ นที�ถกูตอ้ง เพื�อใหส้�ม�รถสื�อส�รกบัช�วญี�ปุ่ น 

ไดอ้ย�่งมีประสทิธิภ�พ

กลวัธีิสำนัทนั�ภ�ษ� (คนั) ญี่ี�ปุุ่่นั　  กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-670-2　เขยีนั ท�ก�ฟมิุ ชิมิซ　ุแปุ่ล วิภ� ง�มฉนัทกร

268 หน�้　299 บ�ท　 CD
1       

 แนะนำ�ก�รใชส้ ำ�นวนและกลวธีิก�รสนทน�ใหเ้หม�ะสมกบัก�ลเทศะและคูส่นทน�อย�่งเป็นระบบ

語彙 ศัพิทอั์พิเลเวัล ระดบักล�ง　  กลาง-สูง 

ISBN 978-974-443-663-4　เขยีนั โนรอิ�กิ คโินชิตะ และคณิะ　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์

160 หน�้　195 บ�ท　 CD
1    

 เพิ�มคลงัคำ�ศพัทญี์�ปุ่ นกว�่ 800 คำ� จ�ก 10 หวัขอ้ใกลต้วัที�ไมมี่สอนในหอ้งเรยีน แตชี่วติจรงิตอ้งใช้

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

Level Up ยกระดับก�รใช้ไวัย�กรณ์ญี์ี่�ปุุ่่นั ชั�นักล�ง　  ต้นตอนปลาย-กลาง 

ISBN 978-974-443-722-8　เขยีนั ฮอ มยองจ�, เคโกะ มิย�ซ�กิ　แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ

348 หน�้　320 บ�ท

 ทบทวนก�รใชไ้วย�กรณิญี์�ปุ่ นชั�นตน้จนแมน่ยำ� และยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รใชไ้ปสูช่ั�นกล�ง 

ไดอ้ย�่งมีประสทิธิภ�พ ทำ�ใหก้�รเรยีนภ�ษ�ญี�ปุ่ นชั�นกล�งร�บรื�น ไมต่ดิขดั

https://tpabook.com/product/level-up-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B/
https://tpabook.com/product/%E8%AA%9E%E5%BD%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/j-news-40-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80/
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ชุด  โจทย์ 500　

ปรบัปรุงจ�ก → ชดุ 500 คำ�ถ�มตะลยุ JLPT

 รวมโจทย ์3 ทกัษะ ตวัอกัษร คำ�ศพัท ์และไวย�กรณิ ์500 ขอ้ในเลม่เดียว พรอ้มคำ�อธิบ�ยและตวัอย�่งก�รใช ้ส�ม�รถฝึึกฝึนจนจบไดภ้�ยใน 

4 สปัด�ห ์ใชเ้วล�เพียงวนัละ 20 น�ที  

เขยีนั โนรโิกะ มทัสโึมโตะ, ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ

❶ โจทย ์500 N1 ISBN 978-974-443-778-5　แปุ่ล วิภ� ง�มฉนัทกร 296 หน�้　260 บ�ท

❷ โจทย ์500 N2 ISBN 978-974-443-777-8　แปุ่ล เมธี ธรรมพิภพ 296 หน�้　260 บ�ท　
❸ โจทย ์500 N3 ISBN 978-974-443-774-7　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　296 หน�้　260 บ�ท　
❹ โจทย ์500 N4-N5 ISBN 978-974-443-775-4　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　296 หน�้　260 บ�ท

❶ ❷ ❸ ❹

เตรียมสอบวัดระดับ JLPT

ชุด บัตรรูปประโยค　

 รวม 100 รูปประโยคภ�ษ�ญี�ปุ่ นต�มระดบั JLPT หน�้บตัรประกอบดว้ยรูปประโยคและคว�มหม�ย หลงับตัรประกอบดว้ยตวัอย�่งประโยค 

คำ�แปล เสียงอ�่นโรม�จิ และคำ�อธิบ�ยเพิ�มเติม แถมหว่งเหลก็ในกลอ่ง ขน�ดกะทดัรดั พกพ�สะดวก

เขยีนั เสกสรร จนัทรจำ�นง 

❶ บตั้รรูปุ่ปุ่ระโยคภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N4　ISBN 978-974-443-786-0　บตัร 105 ใบ + หว่งเหลก็ 1 อนั　175 บ�ท

❷ บตั้รรูปุ่ปุ่ระโยคภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N5　ISBN 978-974-443-783-9　บตัร 107 ใบ + หว่งเหลก็ 1 อนั　175 บ�ท

❶

น�ุป�ีาญี่ษาภคยโะรปปูรรตับ

งนำจรทนัจ รรสกสเ.รดเข�ยน

❷

น�ุป�ีาญี่ษาภคยโะรปปูรรตับ

งนำจรทนัจ รรสกสเ.รดเข�ยน

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/shin-nihongo-500-mon-n1/
https://tpabook.com/product/shin-nihongo-500-mon-n4-n5/
https://tpabook.com/product/shin-nihongo-500-mon-n3/
https://tpabook.com/product/shin-nihongo-500-mon-n2/
https://tpabook.com/product/n4-bunkei-flip-card/
https://tpabook.com/product/n5-bunkei-flip-card/
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ชุด  แนวข้อสอบวัดระดับ　

 หนงัสอืเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ แนวขอ้สอบวดัระดบั รวมแนวขอ้สอบเสมือน

จรงิ 2 ครั�ง ใหผู้เ้รยีนไดท้ดสอบและวดัผลคว�มส�ม�รถประหนึ�งสอบจรงิ

เขยีนั คณิ�จ�รยส์ถ�บนัสอนภ�ษ�ญี�ปุ่ นและศนูยว์ฒันธรรมแหง่เอเชีย (ABK)

แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม

❶	แนัวัข้อสำอบวััดระดบัภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N4　ISBN 978-974-443-501-1     

  264 หน�้　200 บ�ท　 MP 3
1       

❷	แนัวัข้อสำอบวััดระดบัภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N5　ISBN 978-974-443-511-8     

  240 หน�้　200 บ�ท　 MP 3
1        

❷❶

ชุด  รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น　

 หนงัสือเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ รูปประโยคภ�ษ�ญี�ปุ่ น นำ�เสนอไวย�กรณิ ์

โดยแบง่ต�มคว�มหม�ยและก�รใช ้มีคำ�อธิบ�ยละเอียด พรอ้มแบง่ระดบัให ้

ชดัเจน ส�ม�รถใชอ้�่นเพื�อศกึษ�คว�มรูด้�้นไวย�กรณิห์รอือ�่นเพื�อเตรยีมสอบ 

ก็ได้

เขยีนั เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณิะ　แปุ่ล วีรวรรณิ วชิรดลิก และคณิะ

❶	500 รูปุ่ปุ่ระโยคภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N1-N3　ISBN 978-974-443-527-9

  300 หน�้     280 บ�ท　  

❷	200 รูปุ่ปุ่ระโยคภ�ษ�ญีี่�ปุุ่่นั N4-N5　ISBN 978-974-443-620-7

  232 หน�้     260 บ�ท　  

❷❶

ชุด  TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT　

 หนงัสือเตรียมสอบวดัระดบัชดุ TRY! มีเนื �อห�และคำ�อธิบ�ยละเอียดป�นกล�ง เนน้เรื�องไวย�กรณิเ์ป็นหลกั แต่ก็จะไดฝึ้ึกอ่�นและฝึึกฟัง 

ในเลม่ดว้ย เหม�ะสำ�หรบัผูที้�มีเวล�เตรยีมตวัพอสมควร

 เขยีนั คณิ�จ�รยส์ถ�บนัวฒันธรรมแหง่เอเชีย (ABK)

❶	TRY! เต้รียมสำอบวััดระดบั JLPT N1　ISBN 978-974-443-595-8　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์ 356 หน�้ 275 บ�ท 
MP 3
1		 

❷	TRY! เต้รียมสำอบวััดระดบั JLPT N2　ISBN 978-974-443-583-5　แปุ่ล เมธี ธรรมพิภพ 424 หน�้ 275 บ�ท　 MP 3
1		  

❸	TRY! เต้รียมสำอบวััดระดบั JLPT N3　ISBN 978-974-443-596-5　แปุ่ล เมธี ธรรมพิภพ 344 หน�้ 265 บ�ท　 MP 3
1		 

❹	TRY! เต้รียมสำอบวััดระดบั JLPT N4　ISBN 978-974-443-592-7　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม

  368 หน�้ 265 บ�ท　 MP 3
1		 

❺	TRY! เต้รียมสำอบวััดระดบั JLPT N5　ISBN 978-974-443-582-8　แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม

  264 หน�้ 250 บ�ท　 MP 3
1		 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n4/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n5/
https://tpabook.com/product/500-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-n1-n3/
https://tpabook.com/product/200-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-n4-n5/
https://tpabook.com/product/try-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jlpt-n1/
https://tpabook.com/product/try-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jlpt-n2/
https://tpabook.com/product/try-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jlpt-n3/
https://tpabook.com/product/try-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jlpt-n4/
https://tpabook.com/product/try-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jlpt-n5/
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ชุด  SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT　

 หนงัสือเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT มีเนื �อห�และคำ�อธิบ�ยกระชบั เข�้ใจง�่ย เหม�ะสำ�หรบัผูที้�มีพื �นฐ�น 

ม�บ�้งแลว้ และมีเวล�ทบทวนคว�มรูส้ั�น ๆ

 แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม

❶	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N4 ไวัย�กรณ์ ์  ISBN 978-974-443-738-9  เขยีนั รนิะ ควุ�ฮ�ระ, ว�ก�นะ โอโนทซกึะ　
  136 หน�้ 220.-　
❷	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N4 คำ�ศัพิท ์  ISBN 978-974-443-734-1  เขยีนั โทโมโกะ โมรโิมโตะ และคณิะ

  148 หน�้ 235.-　 CD
1

❸	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N4 ก�รอ่�นั   ISBN 978-974-443-736-5  เขยีนั รนิะ ควุ�ฮ�ระ, รเิอะ คบิ�ย�ชิ　
  152 หน�้ 230.-　
❹	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N4 ก�รฟััง   ISBN 978-974-443-737-2  เขยีนั ซ�โตโกะ อ�รติะ และคณิะ　
  156 หน�้ 250.-　 MP 3

1

❺	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N5 ไวัย�กรณ์ ์  ISBN 978-974-443-711-2  เขยีนั รนิะ ควุ�ฮ�ระ, ว�ก�นะ โอโนทซกึะ

  128 หน�้ 215.-

❻	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N5 คำ�ศัพิท ์  ISBN 978-974-443-710-5  เขยีนั โทโมโกะ โมรโิมโตะ และคณิะ

  140 หน�้ 230.-　 CD
1

❼	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N5 ก�รอ่�นั　  ISBN 978-974-443-721-1  เขยีนั รนิะ ควุ�ฮ�ระ, รเิอะ คบิ�ย�ชิ

  136 หน�้ 220.-

❽	SPEED UP! พิชิิต้สำอบวััดระดบั JLPT N5 ก�รฟััง ISBN 978-974-443-730-3 เขยีนั ซ�โตโกะ อ�รติะ และคณิะ

  144 หน�้ 230.-　 MP 3
1

❶ ❷ ❸ ❹

❻❺ ❼ ❽

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n4-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n4-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n5-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/speed-up-jlpt-n5-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
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ชุด  เตรียมสอบวัดระดับ　

❶ ❷ ❸

❼ ❽ ❾ ❿ ⓫

❹ ❺ ❻

⓱

⓬ ⓭ ⓮

คลิกิภาพปกเพ่�อสั่่�งซ่ื้ �อ

⓯

Soon

⓰

Soon

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n1-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n2-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n3-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n3-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n3-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n4-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-n4-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/nihongo-somatome-n5-kanji-kotoba-bunpo-yomu-kiku/
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 หนงัสือเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ เตรยีมสอบวดัระดบั มีเนื �อห�สั�นกระชบั ลกัษณิะเหมือน Short Note ไวอ้่�นทวนก่อนสอบ เหม�ะสำ�หรบั 

ผูที้�มีพื �นฐ�นแนน่แลว้ และมีเวล�ทบทวนไมม่�กนกั

❶	เต้รียมสำอบวััดระดบั N1 คันัจ ิ ISBN 978-974-443-477-7 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล บษุบ� บรรจงมณีิ

 188 หน�้　220 บ�ท

❷	เต้รียมสำอบวััดระดบั N1 คำ�ศัพิท ์ ISBN 978-974-443-478-4 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล สณีุิยร์ตัน ์เนียรเจรญิสขุ,

 ประพนัธ ์รตันสมบตัิ　168 หน�้　220 บ�ท 

❸	เต้รียมสำอบวััดระดบั N1 ก�รฟััง ISBN 978-974-443-476-0 เขยีนั ค�โอรุ น�ก�มรุะ และคณิะ แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ  

 204 หน�้　250 บ�ท　 CDs
2       

❹	เต้รียมสำอบวััดระดบั N2 คันัจ ิ ISBN 978-974-443-480-7 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล สมเกียรต ิเชวงกิจวณิิช

 196 หน�้　220 บ�ท

❺	เต้รียมสำอบวััดระดบั N2 คำ�ศัพิท ์ ISBN 978-974-443-481-4 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล สรอ้ยสดุ� ณิ ระนอง

 168 หน�้　220 บ�ท

❻	เต้รียมสำอบวััดระดบั N2 ก�รฟััง ISBN 978-974-443-479-1 เขยีนั ค�โอรุ น�ก�มรุะ และคณิะ แปุ่ล สมจิตร ์สริริตันวิทย์

 212 หน�้　250 บ�ท　 CDs
2       

❼	เต้รียมสำอบวััดระดบั N3 คันัจ ิ ISBN 978-616-712-126-0 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล ภทัรอ์ร พิพฒันกลุ

 132 หน�้　200 บ�ท

❽	เต้รียมสำอบวััดระดบั N3 คำ�ศัพิท ์ ISBN 978-616-712-128-4 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล สณีุิยร์ตัน ์เนียรเจรญิสขุ

 132 หน�้　200 บ�ท

❾	เต้รียมสำอบวััดระดบั N3 ก�รฟััง ISBN 978-974-443-532-3 เขยีนั ค�โอร ิน�ก�มรุะ และคณิะ แปุ่ล สมจิตร ์สริริตันวิทย์

 184 หน�้　250 บ�ท　 CDs
2       

❿	เต้รียมสำอบวััดระดบั N3 ก�รอ่�นั ISBN 978-974-443-563-7 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล ศริวิรรณิ มนิุนทรวงศ,์

 เมธี ธรรมพิภพ　156 หน�้　240 บ�ท

⓫	เต้รียมสำอบวััดระดบั N3 ไวัย�กรณ์ ์ ISBN 978-616-712-127-7 เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ

 120 หน�้　200 บ�ท

⓬	เต้รียมสำอบวััดระดบั N4 คำ�ศัพิท ์ ISBN 978-974-443-474-6 เขยีนั ยกิูโกะ ย�ม�ซ�กิ แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์

 136 หน�้　200 บ�ท

⓭	เต้รียมสำอบวััดระดบั N4 ไวัย�กรณ์แ์ละก�รอ่�นั　ISBN 978-974-443-475-3　เขยีนั ม�รโิกะ ย�ม�เบะ และคณิะ　แปุ่ล วิภ� ง�มฉนัทกร

 284 หน�้　260 บ�ท

⓮	เต้รียมสำอบวััดระดบั N4 ก�รฟััง ISBN 978-974-443-765-5 เขยีนั ค�โอร ิน�ก�มรุะ และคณิะ แปุ่ล วิภ� ง�มฉนัทกร

 136 หน�้　220 บ�ท　 CDs
2       

⓯	เต้รียมสำอบวััดระดบั N4 คันัจ ิ・	คำ�ศัพิท　์ISBN 978-974-443-790-7　เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ

 แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　124 หน�้　200 บ�ท

⓰	เต้รียมสำอบวััดระดบั N4 ไวัย�กรณ์ ์・	ก�รอ่�นั ・	ก�รฟััง　ISBN 978-974-443-792-1　เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ

 แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　148 หน�้　210 บ�ท　
⓱	เต้รียมสำอบวััดระดบั N5 รวัมทกัษะ　ISBN 978-974-443-780-8　เขยีนั ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนรโิกะ มทัสโึมโตะ

 แปุ่ล กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม　148 หน�้　199 บ�ท　
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❷ ❸ ❹

ชุด  Go! JLPT　

 หนงัสือเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ Go! JLPT มีเนื �อห�คำ�อธิบ�ยละเอียดเขม้ขน้ จะอ่�นเพื�อปพืู �นฐ�นใหแ้น่น เพื�อศกึษ�คว�มรูด้�้นนั�น ๆ  เพิ�ม  

หรอือ�่นเพื�อก�รสอบก็ได ้เหม�ะสำ�หรบัผูที้�มีเวล�เตรยีมตวัม�ก

❶	Go! JLPT N1 ไวัย�กรณ์ ์ ISBN 978-974-443-772-3 เขยีนั เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณิะ แปุ่ล สมเกียรต ิเชวงกิจวณิิช 240 หน�้ 285 บ�ท

❷	Go! JLPT N2 ไวัย�กรณ์ ์ ISBN 978-974-443-674-0 เขยีนั เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณิะ แปุ่ล เมธี ธรรมพิภพ 280 หน�้ 295 บ�ท

❸	Go! JLPT N3 ไวัย�กรณ์ ์ ISBN 978-974-443-643-6 เขยีนั เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณิะ แปุ่ล ทศันีย ์เมธ�พิสฐิ 184 หน�้ 240 บ�ท

❹	Go! JLPT N3 คันัจ ิ ISBN 978-974-443-676-4 เขยีนั เรโกะ อิชิอิ และคณิะ แปุ่ล จ�รุนนัท ์ธนส�รสมบตัิ 184 หน�้ 240 บ�ท

❺	Go! JLPT N4 ไวัย�กรณ์ ์ ISBN 978-974-443-636-8 เขยีนั เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณิะ แปุ่ล บษุบ� บรรจงมณีิ 168 หน�้  220 บ�ท

❻	Go! JLPT N4 ก�รอ่�นั ISBN 978-974-443-769-3 เขยีนั ฮิโตมิ ท�ชิโระ และคณิะ แปุ่ล น้ำ�ใส ตนัตสิขุ 164 หน�้ 220 บ�ท

❶

❺ ❻

 หนงัสือเตรยีมสอบวดัระดบัชดุ ศพัท ์JLPT รวมคำ�ศพัทข์องแตล่ะระดบัที�มกัออกสอบบอ่ยและคำ�ศพัทที์�พบบอ่ยในชีวิตประจำ�วนัแบง่ต�ม 

หมวดหมู่ พรอ้มประโยคตวัอย่�งและไฟลเ์สียงประกอบด�วนโ์หลดฟร ีหนงัสือมีขน�ดเลก็ พกพ�สะดวก

 เขยีนั ARC ACADEMY

❶	3,000 ศัพิท ์JLPT N1　ISBN 978-974-443-760-0　แปุ่ล เผ�่สถ�พร ดวงแกว้ 416 หน�้ 325 บ�ท 

❷	2,500 ศัพิท ์JLPT N2　ISBN 978-974-443-754-9　แปุ่ล สณีุิยร์ตัน ์เนียรเจรญิสขุ, น้ำ�ใส ตนัตสิขุ 312 หน�้ 265 บ�ท 

❸	2,000 ศัพิท ์JLPT N3　ISBN 978-974-443-745-7　แปุ่ล ประภ� แสงทองสขุ 288 หน�้ 255 บ�ท　
❹	1,500 ศัพิท ์JLPT N4　ISBN 978-974-443-752-5　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์ 192 หน�้ 200 บ�ท　
❺	1,000 ศัพิท ์JLPT N5　ISBN 978-974-443-743-3　แปุ่ล วิภ� ง�มฉนัทกร 184 หน�้ 200 บ�ท　

ชุด  ศัพท์ JLPT　
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/jlpt-n5-tango-1000/
https://tpabook.com/product/jlpt-n4-tango-1500/
https://tpabook.com/product/jlpt-n3-tango-2000/
https://tpabook.com/product/jlpt-n2-tango-2500/
https://tpabook.com/product/jlpt-n1-tango-3000/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n1-grammar/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n2-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n3-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n3-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n4-reading/
https://tpabook.com/product/go-jlpt-n4-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
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เก่งคยีอ์เีมลญีี่�ปุุ่่นั　  กลาง-สูง   

ISBN 978-974-443-244-5　เขยีนั อ�กิโกะ ย�นะ และคณิะ　แปุ่ล นรศิร� พลูล�ภ และคณิะ

192 หน�้　200 บ�ท 　

 แนะนำ�วิธีก�รเขียนอีเมลเป็นภ�ษ�ญี�ปุ่ นใหเ้หม�ะสมและถกูก�ลเทศะ

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เคโกะ ภ�ษ�สุำภ�พิ　
เขยีนั คิรโิกะ ค�ว�โนะ　แปุ่ล เมธี ธรรมพิภพ

 เรยีนรูก้�รใชภ้�ษ�สภุ�พที�ใชใ้นก�รทำ�ง�นอย�่งถกูตอ้ง สื�อส�รไดต้รงจดุ ถกูก�ลเทศะ ทั�งก�รพดู

และก�รเขียน  Soon

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/
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สำนุักคัดอักษรเก�หลี　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-367-1　เขยีนั อไุรวรรณิ จิตเป็นธม คมิ

80 หน�้　80 บ�ท　  

 เรยีนรูภ้�ษ�เก�หลีผ�่นก�รฝึึกคดัและเรยีนรูล้ ำ�ดบัเสน้ จนเขียนไดส้วยง�มเหมือนคนเก�หลี

พิจนั�นุักรมเก�หลี-ไทย　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-709-9　เขยีนั สทิธินี ธรรมชยั, สภุ�พร บญุรุง่

976 หน�้　359 บ�ท　  

 รวมคำ�ศพัทภ์�ษ�เก�หลีกว่� 10,000 คำ� ที�ใชใ้นก�รเรียนและชีวิตประจำ�วนั  พรอ้มทั�งแนะนำ� 

เสียงอ�่น คว�มหม�ย ตวัอย�่งประโยค และคำ�แปล

ศัพิทห์มวัด ไทย-เก�หลี-อังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-572-9　เรียบเรียง อไุรวรรณิ จิตเป็นธม คมิ 

680 หน�้　295 บ�ท　  

 รวมคำ�ศพัทก์ว�่ 6,000 คำ� 48 หมวดหมู ่นำ�เสนอแบบ 3 ภ�ษ� ไทย-เก�หลี-องักฤษ 

ไวัย�กรณ์เ์ก�หลีระดบัต้น้ั　  ต้น

ISBN 978-974-443-554-5　เขยีนั สทิธินี ธรรมชยั

208 หน�้　175 บ�ท　  

 คูมื่อทบทวนคว�มรูไ้วย�กรณิเ์ก�หลีระดบัตน้ เพื�อเตรยีมตวัสอบวดัระดบัภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) 

ระดบัตน้

ศัพิทเ์ก�หลีระดบัต้น้ั　  ต้น

ISBN 978-974-443-625-2　เขยีนั อไุรวรรณิ จิตเป็นธม คมิ

304 หน�้　195 บ�ท　  

 คู่มือทบทวนคำ�ศพัทเ์ก�หลีระดบัตน้ พรอ้มแนะนำ�ตวัอย่�งประโยคอิงไวย�กรณิที์�พบบ่อยใน 

ขอ้สอบ เพื�อเตรยีมตวัสอบวดัระดบัภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) ระดบัตน้

ภาษาเกาหลี

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
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คำ�บง่ชี�เก�หลี　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-654-2　เขยีนั สทิธินี ธรรมชยั

168 หน�้　160 บ�ท　  

 แนะนำ�คำ�บง่ชี �ภ�ษ�เก�หลีและวิธีก�รใช ้เพื�อเสรมิสร�้งคว�มรูพื้ �นฐ�นเกี�ยวกบัคำ�ช่วยในภ�ษ� 

เก�หลี

คำ�วัเิศษณ์เ์ก�หลีลงท�้ยดว้ัย “이” และ “히”　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-757-0　เขยีนั สทิธินี ธรรมชยั 

136 หน�้　160 บ�ท　  

 รวมคำ�วิเศษณิเ์ก�หลีที�ลงท�้ยดว้ย “이” และ “히” ที�ใชบ้่อย 154 คำ� พรอ้มบอกคว�มหม�ย

วิธีก�รใช ้และตวัอย�่ง

Hello AEC เก�หลี　  เริ่มต้น-ต้น

ISBN 978-974-443-523-1　เขยีนั อไุรวรรณิ จิตเป็นธม คมิ 

244 หน�้　165 บ�ท　  

 คูมื่อสนทน�กบัช�วเก�หลีทั�งในชีวิตประจำ�วนัและก�รทำ�ง�น พรอ้มเรื�องน่�รูส้ ำ�หรบัแรงง�นไทย 

ในเก�หลี ไมมี่คว�มรูภ้�ษ�เก�หลีก็อ�่นได้

ไวัย�กรณ์เ์ก�หลีระดบักล�ง　  กลาง

ISBN 978-974-443-591-0　เขยีนั สทิธินี ธรรมชยั

208 หน�้　175 บ�ท　  

 คูมื่อทบทวนคว�มรูไ้วย�กรณิเ์ก�หลีระดบักล�ง เพื�อเตรยีมตวัสอบวดัระดบัภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) 

ระดบักล�ง

Soon

ภ�ษ�เก�หลีเพิ้�อก�รสำ้�อสำ�ร 

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
https://tpabook.com/product/korean-adverb/
https://tpabook.com/product/hello-aec-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
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สำนุักคัดอักษรจนีั　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-443-543-9　เขยีนั กองบรรณิ�ธิก�ร สำ�นกัพิมพภ์�ษ�และวฒันธรรม

64 หน�้　60 บ�ท　  

 เรยีนรูแ้ละฝึึกฝึนวิธีก�รเขียนอกัษรจีนที�ถกูตอ้งและเป็นระบบ

ไวัย�กรณ์จ์นีัระดบัต้น้ั　  ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

ISBN 978-974-443-608-5　เขยีนั เมชฌ สอดสอ่งกฤษ

288 หน�้　195 บ�ท　  

 คูมื่อทบทวนคว�มรูไ้วย�กรณิร์ะดบัตน้ เพื�อเตรยีมตวัสอบวดัระดบัภ�ษ�จีน (HSK) ระดบั 1-2

และก�รสอบ PAT 7.4

ศัพิทจ์นีัระดบัต้น้ั　  ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

ISBN 978-974-443-621-4　เรียบเรียง จรุ ีสชุนวนิช

232 หน�้　185 บ�ท　  

 คูมื่อทบทวนคำ�ศพัทภ์�ษ�จีนระดบัตน้ เพื�อเตรยีมตวัสอบวดัระดบัภ�ษ�จีน (HSK) ระดบั 1-2 และ

ก�รสอบ PAT 7.4

ศัพิทห์มวัด ไทย-จนีั-อังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-571-2　เรียบเรียง จรุ ีสชุนวนิช 

676 หน�้　295 บ�ท　  

 รวมคำ�ศพัทก์ว�่ 6,000 คำ� 48 หมวดหมู ่นำ�เสนอแบบ 3 ภ�ษ� ไทย-จีน-องักฤษ 

ภาษาจ�น

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
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ไวยากรณ์จ์ีนีระดับักลาง　  กลาง / HSK 3-4

ISBN 978-974-443-690-0　เขียีน เมชฌ สอดสอ่งกฤษ

180 หน้า้　175 บาท　  

 คู่่มื่อทบทวน้คู่วามรู่้ด้า้น้ไวยากรู้ณ์แ์ละคู่ำาเชื�อมภาษาจีีน้รู้ะดบักลาง เพืื่�อเตรู้ยีมตวัสอบวดัรู้ะดบั

ภาษาจีีน้ (HSK) รู้ะดบั 3-4

Hello AEC จีนี　  ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-524-8　เขียีน จีรุู้ ีสชุน้วนิ้ช

192 หน้า้　165 บาท　  

 แน้ะน้ำาวิธีีการู้ตดิตอ่สื�อสารู้และเจีรู้จีาธีรุู้กิจีกบัองคู่ก์รู้จีีน้ ทั�งใน้ไทยและจีีน้ เหมาะสำาหรู้บัผู้่ที้�อา่น้ 

ภาษาจีีน้ไดบ้า้ง

ศััพท์จ์ีนีระดับักลาง　  กลาง / HSK 3-4

ISBN 978-974-443-683-2　เรียบเรียง จีรุู้ ีสชุน้วนิ้ช

148 หน้า้　150 บาท　  

 คู่่มื่อทบทวน้คู่ำาศัพัื่ทภ์าษาจีีน้รู้ะดบักลาง เพืื่�อเตรู้ยีมตวัสอบวดัรู้ะดบัภาษาจีีน้ (HSK) รู้ะดบั 3-4

คำำาพอ้ง จีนี-ไท์ย　  กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-512-5　เขียีน เมชฌ สอดสอ่งกฤษ

224 หน้า้　175 บาท　  

 รู้วมศัพัื่ทภ์าษาจีีน้ที�คู่ลา้ยคู่ลงึกบัภาษาไทย ทั�งเรู้ื�องการู้ออกเสียง ที�มา และคู่วามหมายกว่า 

1,000 ตวั

❶ ภาษาจีนีพ้�นฐาน 1

ISBN 978-974-443-793-8　เขียีน Hua Laisheng

304 หน้า้　325 บาท　    

❷ ภาษาจีนีพ้�นฐาน 2

เขียีน Hua Laisheng

316 หน้า้　335 บาท　    

เนื้ �อหาคู่รู้อบคู่ลมุคู่ำาศัพัื่ทแ์ละไวยากรู้ณ์ที์�จี ำาเป็็น้สำาหรู้บั HSK รู้ะดบั 1-4 

และ PAT 7.4 รู้วม 50 บท โดยเน้น้้การู้สน้ทน้าเป็็น้หลกั มีเสยีงป็รู้ะกอบฟััง

ออน้ไลน้ฟ์ัรู้ ีและแบบฝึึกหดัจีำาน้วน้มากใน้รู่้ป็แบบ E-book (แยกจีำาหน้า่ย)
คู่ลกิภาพื่ป็กเพืื่�อสั�งซืื้ �อ

❷❶

Soon Soon

https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://tpabook.com/product/hello-aec-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
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แบบเรียนัเขยีนัอ่�นัภ�ษ�ไทย　  เริ่มต้น 

ISBN 978-974-956-915-3　เขยีนั วิไล โตมรกลุ

248 หน�้　200 บ�ท 　

 รวมแบบฝึึกหดัเขียนและอ�่นตวัอกัษรภ�ษ�ไทยจำ�นวนม�ก ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ึกฝึนจนชำ�น�ญ

เก่งไทย ไม่ย�ก　  ต้น-กลาง

ISBN 978-974-443-585-9　เขยีนั ศิรลิกัษณิ ์ศิรมิ�จนัทร์

312 หน�้　275 บ�ท　  

 รวม 200 รูปประโยคภ�ษ�ไทยและตวัอย�่งก�รใชก้ว�่ 800 ประโยคที�คนไทยใชจ้รงิ พรอ้มอธิบ�ย 

ไวย�กรณิที์�เข�้กับคว�มคิดและคว�มรูส้กึของคนญี�ปุ่ น ส�ม�รถใชศ้กึษ�เองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ�ง 

พจน�นกุรม

แบบฝึึกหดัคัดไทย　  เริ่มต้น

ISBN 978-974-832-464-7

64 หน�้　50 บ�ท　  

 แบบฝึึกหดัคดัตวัอกัษรภ�ษ�ไทย พรอ้มเสียงอ�่นและภ�พประกอบ

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ไทยขั�นพื �นฐ�น ในชดุมี 2 เล่ม เหม�ะสำ�หรบัช�วญี�ปุ่ นที� 

สนใจศกึษ�ภ�ษ�ไทยอย�่งจรงิจงั เพื�อตอ่ยอดไปสูก่�รสอบวดัระดบัภ�ษ�ไทย

 ต้น 　เขียนั บุษบ� บรรจงมณิี และคณิะ

❶	พิดู(ภ�ษ�)ไทยใหเ้ก่ง 1　ISBN 978-974-443-291-9　280 หน�้

 800 บ�ท　 CDs
2       

❷	พิดู(ภ�ษ�)ไทยใหเ้ก่ง 2　ISBN 978-974-443-292-6　228 หน�้

 800 บ�ท　 CDs
2       

❷❶

สำนัทนั�ภ�ษ�ไทยธุรกจิ　  กลาง-สูง

ISBN 978-974-443-343-5　เขยีนั ป�จรยี ์จิงประเสรฐิสขุ และคณิะ

220 หน�้　550 บ�ท　 CDs
2    

 เรยีนรูก้�รสนทน�ภ�ษ�ไทยธรุกิจผ�่นสถ�นก�รณิท์�งธรุกิจต�่ง ๆ พรอ้มเกรด็คว�มรูที้�จะชว่ยให้

เข�้ใจคนไทยม�กยิ�งขึ �น

ภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ�น

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87-1/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87-2/
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70 ภ�ษ�ก�ยสำไต้ลญี์ี่�ปุุ่่นั

ISBN 978-974-443-661-0　เขยีนั ฮ�มิรุ อ�กี　แปุ่ล ตวงทิพย ์ตนัชะโล

164 หน�้　170 บ�ท　

 ทำ�คว�มเข�้ใจภ�ษ�ก�ยแบบญี�ปุ่ น ๆ  ที�มีคว�มหม�ยและที�ม�แตกต่�งกนัไป ช่วยใหส้ื�อส�รกนั 

เข�้ใจม�กยิ�งขึ �น

FAQ เจแปุ่นั กับ เดวัดิ เทนั ต้อนั ก�รดำ�เนิันัชีวัติ้ วััฒนัธรรม ปุ่ระเพิณี์ และก�รทอ่งเที�ยวั

ISBN 978-974-443-633-7　เขยีนั เดวิด เทน　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์

136 หน�้　155 บ�ท　

 ตอบคำ�ถ�มเกี�ยวกบัก�รดำ�เนินชีวติ วฒันธรรม ประเพณีิ และก�รทอ่งเที�ยวในประเทศญี�ปุ่ นที�ช�ว 

ต�่งช�ตสิงสยั จ�กมมุมองของช�วต�่งช�ติที�อ�ศยัอยูป่ระเทศญี�ปุ่ นกว�่ 20 ปี

FAQ เจแปุ่นั กับ เดวัดิ เทนั ต้อนั ก�รเมอ้ง เศรษฐกจิ ปุ่ระวััต้ศิ�สำต้ร ์และสัำงคม

ISBN 978-974-443-624-5　เขยีนั เดวิด เทน　แปุ่ล ปิยะนชุ วิรเิยนะวตัร ์

136 หน�้　155  บ�ท　

 ตอบคำ�ถ�มเกี�ยวกับก�รเมือง เศรษฐกิจ ประวตัิศ�สตร ์และสงัคมญี�ปุ่ นที�ช�วต่�งช�ติสงสยั 

จ�กมมุมองของช�วต�่งช�ติที�อ�ศยัอยู่ประเทศญี�ปุ่ นกว่� 20 ปี

รู้ไว้ัก่อนัใช้ชีวัติ้ที�เก�หลี

ISBN 978-974-443-644-3　เขยีนั ป�จรยี ์(ลี) จิงประเสรฐิสขุ

176 หน�้　195 บ�ท　

 แบ่งปันประสบก�รณิแ์ละเรื�องร�วก�รใชชี้วิตจริงของสะใภไ้ทยในเก�หลี พรอ้มสอดแทรกเกรด็ 

คว�มรู ้ประโยค และสำ�นวนภ�ษ�เก�หลีที�เป็นประโยชน์

วัฒนธรรม

คลกิภ�พปกเพื�อสั�งซื �อ

https://tpabook.com/product/faq-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
https://tpabook.com/product/faq-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/
https://tpabook.com/product/live-your-life-in-korea/
https://tpabook.com/product/70-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/
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❶ ❷ ❹❸

	 บัตัรช่่วยจำำ�	ใช่เ้ป็็นสื่่�อก�รสื่อน	ใช่เ้ล่น่เพ่ื่�อเสื่รมิสื่ร�้งก�รจำดจำำ�	หรอ่ใช่ท้บัทวนเองก็ได	้มีทั�งสื่ิ �น	4	ช่ดุ	ไดแ้ก่	ช่ดุอกัษรค�นะ	ช่ดุคำ�คณุศัพัื่ท	์

ช่ดุคำ�กรยิ�	แล่ะช่ดุอกัษรคนัจิำ

 เริ่มต้น

❶ บัตัรช่่วยจำำ� ญ่ี่�ปุ่่่น-ไทย ช่่ด อัักษรค�นะ ISBN	978-974-443-726-6	 100	แผ่น่	ขน�ด		3	x	4	นิ �ว　150	บั�ท

❷ บัตัรช่่วยจำำ� ศััพทญ่์ี่�ปุ่่่น-ไทย ช่่ด คำ�ค่ณศััพท ์ ISBN	978-974-443-016-8	 100	แผ่น่ ขน�ด		3	x	4	นิ �ว　120	บั�ท

❸ บัตัรช่่วยจำำ� ญ่ี่�ปุ่่่น-ไทย ช่่ด คำ�กริย� ISBN	978-974-443-728-0	 100	แผ่น่ ขน�ด		3	x	4	นิ �ว　150	บั�ท

 ต้น

❹ บัตัรช่่วยจำำ� ญ่ี่�ปุ่่่น-ไทย ช่่ด อัักษรคันจำ ิ ISBN 978-974-443-729-7　 100	แผ่น่ ขน�ด		3	x	4	นิ �ว　150	บั�ท

Soon

บัตัรช่่วยจำำ�คันจำจิำ�กภ�พ 

ISBN 978-974-443-791-4　เขีย่น	ป็ระภ�	แสื่งทองสื่ขุ,	ฑรกิติม�	เล่ศิักิจำล่กัษณ์

309	ใบั	ขน�ด	15	x	7.5	ซม.　675	บั�ท　

	 ป็ระกอบัดว้ยคนัจิำระดบััตน้	303	ตวั	แล่ะขอ้มลู่สื่ำ�คญัเกี�ยวกบััคนัจิำแตล่่ะตวั	พื่รอ้มภ�พื่ป็ระกอบั

เพ่ื่�อช่่วยใหจ้ำดจำำ�ไดง้่�ย	 ใช่ท้บัทวนคว�มรูอ้กัษรคนัจิำในรูป็แบับัเกมท�ยคว�มรูใ้นหมู่เพ่ื่�อนหร่อ

เป็็นสื่่�อก�รเรยีนก�รสื่อนก็ได้

สือ่เสร�มการเร�ยนการสอน
บัตรช่วยจำ�

คล่กิภ�พื่ป็กเพ่ื่�อสื่ั�งซ่ �อ

https://tpabook.com/product/kana-cards/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
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โปุ่สำเต้อรคั์นัจ　ิ  ต้น-กลาง

Barcode 297-000-000-115-5　1 แผน่　ขน�ด 27 x 39 นิ �ว　70 บ�ท 　

 รวมอกัษรคนัจิเรียงลำ�ดบัต�มอกัษรญี�ปุ่ น มีทั�งหมด 996 ตวั ที�คนัจิแต่ละตวัจะแสดงเสียงอ่�น

2 แบบ คือเสียงอ่�นแบบญี�ปุ่ น และเสียงอ่�นแบบจีน

โปุ่สำเต้อรฮ์ริ�ง�นัะ ค�ต้�ก�นัะ　  เริ่มต้น

Barcode 297-000-000-116-2　2 แผน่

ขน�ด 30 5/8 x 20 1/4 นิ �ว　60 บ�ท 　

 ใชป้ระกอบก�รฝึึกหดัเขียนและจดจำ�อกัษรญี�ปุ่ น อกัษรแตล่ะ

ตวัจะมีคำ�ศพัทพ์รอ้มภ�พประกอบ เพื�อชว่ยใหจ้ดจำ�ไดร้วดเรว็ขึ �น

โปุ่สำเต้อรอั์กษรเก�หลี　  เริ่มต้น

Barcode 220-004-921-006-6　1 แผน่　
ขน�ด 24 x 30 นิ �ว　70 บ�ท 　

 รวมพยญัชนะและสระภ�ษ�เก�หลี พรอ้มต�ร�งตวัสะกด

วธีิก�รเขียน และเสียงอ�่น แถมโปสเตอรอ์กัษรเก�หลี และแปน้

พิมพอ์กัษรเก�หลีขน�ด A4 จำ�นวน 2 แผน่ในชดุ

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

ชื่่�อหนัังสื่อ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

20 หัวัข้อ้เดด็ พิชิตไวยากรณ์ญี์ี่�ป่่ นชั�นกลาง 239 6.99

20 หัวัข้อ้เดด็ พิชิตไวยากรณ์ญี์ี่�ป่่ นชั�นตน้ 189 5.99

70 ภาษากายสไตลญี์ี่�ป่่ น 149 4.99

200 รูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N4-N5 220 6.99

500 รูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N1-N3 249 6.99

500 อกัษรจีีน จีำางา่ยใชไ้ดจ้ีรงิ 299 8.99

80 คำากรยิาวิเศษณ์ล์งท้า้ยดว้ย “ร”ิ 119 3.99

82 คำากรยิาวิเศษณ์ ์“นิ • โตะ • อิชิ” 119 3.99

FAQ เจีแปน กบั เดวิด เท้น  ตอน การดำาเนินชีวิต

วฒันธรรม ประเพณี์ และการท้อ่งเที้�ยว
129 3.99

FAQ เจีแปน กบั เดวิด เท้น  ตอน การเมือง

เศรษฐกิจี ประวตัศิาสตร ์และสงัคม 129 3.99

Hello AEC เกาหัลี 149 4.99

Hello AEC จีีน 149 4.99

Hello AEC ญีี่�ป่่ น 149 4.99

J-Slang ศพัท้แ์สงสแลงญีี่�ป่่ น 179 4.99

J-Tales เรยีนภาษาญีี่�ป่่ นจีากนิท้าน 119 3.99

J-Tales เรยีนภาษาญีี่�ป่่ นจีากนิท้าน ✔ ✔ 149 4.99

J-Tales เรยีนภาษาญีี่�ป่่ นจีากนิท้าน 2 119 3.99

J-Tales เรยีนภาษาญีี่�ป่่ นจีากนิท้าน 2 ✔ ✔ 149 4.99

STEP UP ศพัท้ค์าตากานะ 189 5.99

TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N1 ✔ 230 7.99

TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N2 ✔ 230 7.99

TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N3 ✔ 220 6.99

TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N4 ✔ 220 6.99

TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N5 ✔ 210 6.99

กลวิธีสนท้นาภาษา (คน) ญีี่�ป่่ น 279 7.99

เก่งคนัจิีอยา่งมีเท้คนิค 119 3.99

เก่งจีีน 30 ชม. ✔ 239 7.99

เก่งญีี่�ป่่ น 20 ชม. ✔ 189 5.99

เก่งไท้ย ไมย่าก 250 7.99

คะตะคะนะ สู ้สู ้! ✔ 89 2.99

คำากรยิาเกาหัลีงา่ยนิดเดียว 85 2.99

คำากรยิาญีี่�ป่่ นงา่ยนิดเดียว (ฉบบัปรบัปร่ง) 79 2.99

คำาชว่ย ชว่ยดว้ย ! (ฉบบัปรบัปร่ง) 149 4.99

คำาชว่ย ใชคู้ค่ ำากรยิาญีี่�ป่่ น 205 5.99 

คำาบง่ชี �เกาหัลี 145 4.99

คำาพอ้ง จีีน-ไท้ย 149 4.99

ชื่่�อหนัังสื่อ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

คำาวิเศษณ์เ์กาหัลีลงท้า้ยดว้ย “이” และ “히” 139 3.99

จีำาศพัท้.์.. กรยิาญีี่�ป่่ น 119 3.99

จีำาศพัท้.์.. คนัจิี 119 3.99

จีำาศพัท้.์.. คาตากานะ 105 2.99

เจ๊ีาะแจ๊ีะ [ภาษา] จีีน 69 1.99

ญีี่�ป่่ นรอบตวั 69 1.99

ตวิญีี่�ป่่ นเข้า้มหัาวิท้ยาลยัใน 7 วนั 119 3.99

ท้างลดัสู.่..ลา่ม 199 6.99 

เท้คนิคพื �นฐานการเขี้ยนเรยีงความภาษาญีี่�ป่่ น 179 4.99

แนวข้อ้สอบวดัระดบัภาษาญีี่�ป่่ น N4 ✔ 200 6.99

แนวข้อ้สอบวดัระดบัภาษาญีี่�ป่่ น N5 ✔ 200 6.99

บตัรชว่ยจีำา ชด่ อกัษรคนัจิี 99 2.99

บตัรชว่ยจีำา ชด่ คนัจิีจีากภาพ สภาพอากาศ • เกม

 • สตัว์
69 1.99

บตัรชว่ยจีำา ศพัท้ญี์ี่�ป่่ น-ไท้ย ชด่ คำากรยิา 99 2.99

บตัรชว่ยจีำา ศพัท้ญี์ี่�ป่่ น-ไท้ย ชด่ คำาคณ่์ศพัท้์ 99 2.99

บตัรชว่ยจีำา สกรรมกรยิา อกรรมกรยิาภาษาญีี่�ป่่ น 119 3.99

บตัรชว่ยจีำา อกัษรเกาหัลี ✔ 69 1.99

บตัรชว่ยจีำา อกัษรคาตากานะ ✔ 59 1.99

บตัรชว่ยจีำา อกัษรฮิิรางานะ ✔ 59 1.99

บตัรรูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N4 149 4.99  

บตัรรูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N5 149 4.99  

แบบฝึึกหัดัคดัไท้ย 29 0.99

แบบฝึึกหัดัภาษาจีีนพื �นฐาน 1 119

แบบฝึึกหัดัภาษาจีีนพื �นฐาน 2 149

ปท้านก่รมศพัท้ช์า่ง ญีี่�ป่่ น-ไท้ย-องักฤษ 

(ฉบบัปรบัปร่ง)
349 9.99

แปลญีี่�ป่่ น-ไท้ยเบื �องตน้ (ฉบบัปรบัปร่ง) 209 6.99

เปิดประตดูญีูี่�ป่่ น 179 5.99

พจีนานก่รมเกาหัลี-ไท้ย 319 8.99

พจีนานก่รมภาพ ไท้ย-ญีี่�ป่่ น-องักฤษ ✔ 319 8.99

พจีนานก่รมศพัท้ล์า่ม ญีี่�ป่่ น ไท้ย องักฤษ 319 9.99

พลกิแพลง ศพัท้ส์แลงเกาหัลี 105 2.99

พลกิแพลง ศพัท้ส์แลงญีี่�ป่่ น 115 2.99

ภาษาเกาหัลี งา่ย จีงั แก 69 1.99

ภาษาเกาหัลี มนั งา่ย จีงั 69 1.99

ภาษาจีีนโดนใจี คนวยัไซเบอร์ 149 4.99

ภาษาจีีนพื �นฐาน 1 279

E-Book สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม
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ชื่่�อหนัังสื่อ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

เรยีนรูค้นัจิีระดบัตน้-กลาง (ฉบบัปรบัปร่ง) 249 6.99

เรยีนรูปประโยคญีี่�ป่่ นชั�นกลางจีากภาพ 199 5.99

ลั�นลาภาษาจีีน 119 3.99

ไวยากรณ์เ์กาหัลีระดบักลาง 149 4.99

ไวยากรณ์เ์กาหัลีระดบัตน้ 149 4.99

ไวยากรณ์จี์ีนระดบักลาง 159 4.99

ไวยากรณ์จี์ีนระดบัตน้ 175 5.99

ศพัท้เ์กาหัลีระดบัตน้ 175 5.99

ศพัท้จี์ีนระดบักลาง 139 3.99

ศพัท้จี์ีนระดบัตน้ 159 4.99

ศพัท้ห์ัมวด ไท้ย-เกาหัลี-องักฤษ 289 8.99

ศพัท้ห์ัมวด ไท้ย-จีีน-องักฤษ 289 8.99

สกรรมกรยิา • อกรรมกรยิาภาษาญีี่�ป่่ นไมย่าก 199 6.99 

สนก่คดัอกัษรเกาหัลี 59 1.99

สนก่คดัอกัษรจีีน 59 1.99

ฮิิระงะนะเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ ✔ 125 3.99

ชื่่�อหนัังสื่อ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

ภาษาจีีนพื �นฐาน 2 279

ภาษาญีี่�ป่่ น D.I.Y. 189 5.99

ภาษาญีี่�ป่่ น กิน ช็อป เที้�ยว 69 1.99

ภาษาญีี่�ป่่ นประยก่ต ์1 ระดบัตน้-กลาง 179 4.99

ภาษาญีี่�ป่่ นประยก่ต ์2 ระดบัตน้-กลาง 179 4.99

ภาษาญีี่�ป่่ นประยก่ต ์3 ระดบัตน้-กลาง 179 4.99

ภาษาญีี่�ป่่ นเพื�อการโรงแรม 1 199 6.99 

ภาษาญีี่�ป่่ นเพื�อการโรงแรม 2 199 6.99 

ภาษาญีี่�ป่่ นเพื�อการโรงแรม 3 199 6.99 

ภาษาญีี่�ป่่ นเพื�อการโรงแรม 4 199 6.99 

ภาษาญีี่�ป่่ นเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ เลม่ 1 ✔ 180 5.99

ภาษาญีี่�ป่่ นเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ เลม่ 2 ✔ 180 5.99

ภาษาญีี่�ป่่ นสื�อสาร 1 ระดบักลาง 179 4.99

ภาษาญีี่�ป่่ นสื�อสาร 2 ระดบักลาง 179 4.99

ยินดีตอ้นรบั 199 6.99 

รูไ้วก่้อนใชชี้วิตที้�เกาหัลี ✔ 169 4.99

E-Book สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม
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ISBN หนัังสื่อ ราคา จำานัวนั

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - ตำ�ร�เรียน

978-974-443-187-5 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1  ฉบบัอกัษรโรมนั 250

978-974-443-188-2 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2  ฉบบัอกัษรโรมนั 250

978-974-443-686-3 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1 [2nd Edition] 320

978-974-443-687-0 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2 [2nd Edition] 320

978-974-443-688-7 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 3 [2nd Edition] 320

978-974-443-689-4 มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 4 [2nd Edition] 320

978-974-443-684-9 แบบฝึึกหัดั มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1 [2nd Edition] 180

978-974-443-685-6 แบบฝึึกหัดั มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2 [2nd Edition] 180

978-974-443-718-1 รวมศพัท้ ์มินนะ โนะ นิฮิงโกะ [2nd Edition] 170

978-974-443-708-2 แบบฝึึกหัดัเสรมิไวยากรณ์ ์มินนะ โนะ นิฮิงโกะ [2nd Edition] 180

978-974-443-731-0 แบบฝึึกหัดัคนัจิี มินนะ โนะ นิฮิงโกะ [2nd Edition] 280

978-974-443-739-6 แบบฝึึกหัดัการอา่น มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1 [2nd Edition] 200

978-974-443-763-1 แบบฝึึกหัดัการอา่น มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2 [2nd Edition] 250

978-974-443-771-6 แบบฝึึกหัดัการฟััง มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1 [2nd Edition]    265

978-974-443-773-0 แบบฝึึกหัดัการฟััง มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2 [2nd Edition] 255

978-974-443-744-0 คนัจิี มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 1 [2nd Edition] 220

978-974-443-749-5 คนัจิี มินนะ โนะ นิฮิงโกะ 2 [2nd Edition] 280

978-974-443-568-2 ไดจิี 1 ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ 250

978-974-443-569-9 ไดจิี 2 ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ 250

978-974-443-611-5 ไดจิี 3 ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ 250

978-974-443-612-2 ไดจิี 4 ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ 250

978-974-443-627-6 ไดจิี ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ คนัจิีและแบบฝึึกหัดั 1 215

978-974-443-628-3 ไดจิี ภาษาญีี่�ป่่ นชั�นตน้ คนัจิีและแบบฝึึกหัดั 2 210

978-616-712-125-3 ฮิิระงะนะเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ 150

978-974-443-493-7 ภาษาญีี่�ป่่ นเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ เลม่ 1 200

978-974-443-525-5 ภาษาญีี่�ป่่ นเรยีนสบาย สไตลโ์คะฮิะร่ เลม่ 2 200

978-974-443-577-4 คะตะคะนะ สู ้สู ้! 99

978-974-443-267-4 สนก่คดัอกัษรคานะ 99

978-974-832-939-0 อา่น-เขี้ยนภาษาญีี่�ป่่ น ข้ั�นพื �นฐาน 120

978-974-443-695-5 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 1 ฉบบัปรบัปร่ง 110

978-974-443-698-6 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 2 ฉบบัปรบัปร่ง 120

978-974-443-699-3 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 3 ฉบบัปรบัปร่ง 125

978-974-443-700-6 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 4 ฉบบัปรบัปร่ง 125

978-974-443-701-3 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 5 ฉบบัปรบัปร่ง 115

978-974-443-702-0 ภาษาญีี่�ป่่ น อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 6 ฉบบัปรบัปร่ง 120

978-974-443-703-7 แบบฝึึกหัดั อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 1+2 ฉบบัปรบัปร่ง 80

978-974-443-704-4 แบบฝึึกหัดั อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 3+4 ฉบบัปรบัปร่ง 80
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978-974-443-705-1 แบบฝึึกหัดั อะกิโกะโตะโท้ะโมะดะจิี 5+6 ฉบบัปรบัปร่ง 80

978-974-443-692-4 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น เบื �องตน้ A1 กิจีกรรม 215

978-974-443-691-7 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น เบื �องตน้ A1 เพิ�มพนูความเข้า้ใจี 235

978-974-443-712-9 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นตน้ 1 A2 กิจีกรรม 225

978-974-443-713-6 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นตน้ 1 A2 เพิ�มพนูความเข้า้ใจี 245

978-974-443-751-8 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นตน้ 2 A2 กิจีกรรม 225

978-974-443-750-1 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นตน้ 2 A2 เพิ�มพนูความเข้า้ใจี 245

978-974-443-758-7 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นตน้กลาง A2/B1 250

978-974-443-759-4 มะร่โกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญีี่�ป่่ น ชั�นกลาง 1 B1 325

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - พจน�นุกรม

978-974-443-140-0 พจีนานก่รม ญีี่�ป่่ น-ไท้ย 329

978-616-712-132-1 พจีนานก่รมรูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น 790

978-974-443-549-1 พจีนานก่รมศพัท้ล์า่ม ญีี่�ป่่ น ไท้ย องักฤษ 459

978-974-832-940-6 พจีนานก่รมการท้อ่งเที้�ยว ไท้ย-ญีี่�ป่่ น 199

978-974-443-675-7 พจีนานก่รมภาพ ไท้ย-ญีี่�ป่่ น-องักฤษ 385

978-974-443-768-6 ปท้านก่รมศพัท้ช์า่ง ญีี่�ป่่ น-ไท้ย-องักฤษ (ฉบบัปรบัปร่ง) 350

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - เสริมก�รเรียน-เสริมทัักษะ

978-974-443-781-5 จีำา จิี �ม ใช ้ใน JAPAN 199

978-974-443-782-2 สกรรมกรยิา • อกรรมกรยิาภาษาญีี่�ป่่ นไมย่าก 225

978-974-443-787-7 56 ไวยากรณ์ญี์ี่�ป่่ นระดบักลาง 295

300 คำาถามที้�ตอ้งท้ำาก่อนสอบ PAT 7.3 ภาษาญีี่�ป่่ น

978-974-443-740-2  200 วลีญีี่�ป่่ น พดูสั�นท้นัใจี ระดบัตน้-กลาง 255

978-974-443-747-1  210 วลีญีี่�ป่่ น พดูสั�นท้นัใจี ระดบักลาง-สงู 265

978-974-443-761-7 500 คนัจิีพื �นฐานในชีวิตประจีำาวนั 1 325

978-974-443-762-4 500 คนัจิีพื �นฐานในชีวิตประจีำาวนั 2 355

978-974-443-753-2  เรยีนรูค้นัจิี ระดบัตน้-กลาง (ฉบบัปรบัปร่ง) 255

978-974-443-756-3  J-Slang ศพัท้แ์สงสแลงญีี่�ป่่ น 185

978-974-443-557-6 คำาชว่ย ชว่ยดว้ย ! (ฉบบัปรบัปร่ง) 175

978-974-443-767-9 คำาชว่ย ใชคู้ค่ ำากรยิาญีี่�ป่่ น 225

978-974-443-540-8 คำากรยิาญีี่�ป่่ นงา่ยนิดเดียว (ฉบบัปรบัปร่ง) 79

978-974-443-518-7 จีำาศพัท้.์.. คาตากานะ 150

978-616-712-124-6 STEP UP ศพัท้ค์าตากานะ 225

978-974-443-503-3 80 คำากรยิาวิเศษณ์ล์งท้า้ยดว้ย “ร”ิ 150

978-974-443-547-7 82 คำากรยิาวิเศษณ์ ์“นิ ・ โตะ ・ อิชิ” 150

978-974-443-671-9 อา่นเขี้ยนเรยีนญีี่�ป่่ นชั�นตน้ 215

978-974-443-609-2 NEJ เท้คนิคเรยีนญีี่�ป่่ นชั�นตน้แนวใหัม่ 265

978-974-443-505-7 สีสนัภาษาญีี่�ป่่ น 235

978-974-443-614-6 J-NEWS 40 ฟัังข้า่วญีี่�ป่่ นระดบักลาง 225
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978-974-443-770-9 ไวยากรณ์ญี์ี่�ป่่ น งา่ย & สนก่ 265

978-616-712-131-4 พดูญีี่�ป่่ น งา่ย & สนก่ 250

978-974-443-668-9 พดูญีี่�ป่่ นปัง ฟัังญีี่�ป่่ นเป็น 255

978-974-443-662-7 พดูญีี่�ป่่ นงา่ยไดต้ั�งแตต่น้ 185

978-974-443-246-9 พดูจีาภาษา (คน) ญีี่�ป่่ น 200

978-974-443-670-2 กลวิธีสนท้นาภาษา (คน) ญีี่�ป่่ น 299

978-974-443-733-4 55 กา้วสูภ่าษาญีี่�ป่่ นระดบักลาง 285

978-974-443-722-8 Level Up ยกระดบัการใชไ้วยากรณ์ญี์ี่�ป่่ น ชั�นกลาง 320

978-974-443-649-8 แปลญีี่�ป่่ น-ไท้ยเบื �องตน้ (ฉบบัปรบัปร่ง) 240

978-974-443-719-8 เท้คนิคพื �นฐานการเขี้ยนเรยีงความภาษาญีี่�ป่่ น 200

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - เตรียมสอบวัดระดับ JLPT

978-974-443-778-5 โจีท้ย ์500 N1 260

978-974-443-777-8 โจีท้ย ์500 N2 260

978-974-443-774-7 โจีท้ย ์500 N3 260

978-974-443-775-4 โจีท้ย ์500 N4-N5 260

978-974-443-783-9 บตัรรูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N4 175

978-974-443-786-0 บตัรรูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N5 175

978-974-443-477-7 เตรยีมสอบวดัระดบั N1 คนัจิี 220

978-974-443-478-4 เตรยีมสอบวดัระดบั N1 คำาศพัท้์ 220

978-974-443-476-0 เตรยีมสอบวดัระดบั N1 การฟััง 250

978-974-443-480-7 เตรยีมสอบวดัระดบั N2 คนัจิี 220

978-974-443-481-4 เตรยีมสอบวดัระดบั N2 คำาศพัท้์ 220

978-974-443-479-1 เตรยีมสอบวดัระดบั N2 การฟััง 250

978-616-712-126-0 เตรยีมสอบวดัระดบั N3 คนัจิี 200

978-616-712-128-4 เตรยีมสอบวดัระดบั N3 คำาศพัท้์ 200

978-974-443-532-3 เตรยีมสอบวดัระดบั N3 การฟััง 250

978-616-712-127-7 เตรยีมสอบวดัระดบั N3 ไวยากรณ์์ 200

978-974-443-563-7 เตรยีมสอบวดัระดบั N3 การอา่น 240

978-974-443-790-7 เตรยีมสอบวดัระดบั N4 คนัจิี ・ คำาศพัท้์ 200

978-974-443-792-1 เตรยีมสอบวดัระดบั N4 ไวยากรณ์ ์・ การอา่น ・ การฟััง 210

978-974-443-474-6 เตรยีมสอบวดัระดบั N4 คำาศพัท้์ 200

978-974-443-475-3 เตรยีมสอบวดัระดบั N4 ไวยากรณ์แ์ละการอา่น 260

978-974-443-765-5 เตรยีมสอบวดัระดบั N4 การฟััง 220

978-974-443-780-8 เตรยีมสอบวดัระดบั N5 รวมท้กัษะ 199

978-974-443-510-1 แนวข้อ้สอบวดัระดบัภาษาญีี่�ป่่ น N4 200

978-974-443-511-8 แนวข้อ้สอบวดัระดบัภาษาญีี่�ป่่ น N5 200

978-974-443-552-1 500 คำาถามตะลย่ JLPT N1 250

978-974-443-527-9 500 รูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น N1-N3 280
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978-974-443-620-7 200 รูปประโยคภาษาญีี่�ป่่ น 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 คนัจิี 240

978-974-443-636-8 Go! JLPT N4 ไวยากรณ์์ 220

978-974-443-769-3 Go! JLPT N4 การอา่น 220

978-974-443-595-8 TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N1 275

978-974-443-583-5 TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N2 275

978-974-443-596-5 TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N3 265

978-974-443-592-7 TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N4 265

978-974-443-582-8 TRY! เตรยีมสอบวดัระดบั JLPT N5 250

978-974-443-734-1 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N4 คำาศพัท้์ 235

978-974-443-738-9 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N4 ไวยากรณ์์ 220

978-974-443-737-2 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N4 การฟััง 250

978-974-443-736-5 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N4 การอา่น 230

978-974-443-710-5 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N5 คำาศพัท้์ 230

978-974-443-711-2 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N5 ไวยากรณ์์ 215

978-974-443-730-3 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N5 การฟััง 230

978-974-443-721-1 SPEED UP! พิชิตสอบวดัระดบั JLPT N5 การอา่น 220

978-974-443-743-3 1,000 ศพัท้ ์JLPT N5 200 

978-974-443-752-5 1,500 ศพัท้ ์JLPT N4 200 

978-974-443-745-7 2,000 ศพัท้ ์JLPT N3 255

978-974-443-754-9 2,500 ศพัท้ ์JLPT N2 265

978-974-443-760-0 3,000 ศพัท้ ์JLPT N1 325

ภ�ษ�ญี่ปุ่นธุรกิจ

เคโกะ ภาษาสภ่าพ 

978-974-443-244-5 เก่งคียอี์เมลญีี่�ป่่ น 200

ภ�ษ�เก�หลี

978-974-443-367-1 สนก่คดัอกัษรเกาหัลี 80

978-974-443-709-9 พจีนานก่รมเกาหัลี-ไท้ย 359

ภาษาเกาหัลีเพื�อการสื�อสาร 

978-974-443-572-9 ศพัท้ห์ัมวด ไท้ย-เกาหัลี-องักฤษ 295

978-974-443-554-5 ไวยากรณ์เ์กาหัลีระดบัตน้ 175

978-974-443-591-0 ไวยากรณ์เ์กาหัลีระดบักลาง 175

978-974-443-590-3 พลกิแพลง ศพัท้ส์แลงเกาหัลี 150

978-974-443-625-2 ศพัท้เ์กาหัลีระดบัตน้ 195

978-974-443-654-2 คำาบง่ชี �เกาหัลี 160
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978-974-443-757-0 คำำ�วิิเศษณ์เ์ก�หลีีลีงท้�้ยด้ว้ิย “이” แลีะ “히” 160

978-974-443-523-1 Hello AEC เก�หลีี 165

978-974-443-509-5 ภ�ษ�เก�หลีี มันั ง�่ย จังั 99

ภาษาจีีน

978-974-443-543-9 สนกุคำดั้อักัษรจีัน 60

978-974-443-571-2 ศพัท้ห์มัวิด้ ไท้ย-จีัน-อังักฤษ 295

978-974-443-512-5 คำำ�พอ้ัง จีัน-ไท้ย 175

978-974-443-501-9 ลีั�นลี�ภ�ษ�จีัน 150

978-974-443-504-0 เจ๊ั�ะแจ๊ัะ [ภ�ษ�] จีัน 99

978-974-443-608-5 ไวิย�กรณ์จี์ันระด้บัต้น้ 195

978-974-443-690-0 ไวิย�กรณ์จี์ันระด้บักลี�ง 175

978-974-443-621-4 ศพัท้จี์ันระด้บัต้น้ 185

978-974-443-683-2 ศพัท้จี์ันระด้บักลี�ง 150

978-974-443-524-8 Hello AEC จีัน 165

978-974-443-793-8 ภ�ษ�จีันพ้ �นฐ�น 1 325

ภ�ษ�จีันพ้ �นฐ�น 2 335

ภาษาไทยสำำาหรัับคนญี่่�ปุ่่�น

978-974-832-464-7 แบบฝึึกหดั้คำดั้ไท้ย 50

978-974-956-915-3 แบบเรยีนเขีียนอั�่นภ�ษ�ไท้ย 200

978-974-443-585-9 เก่งไท้ย ไมัย่�ก 275

978-974-443-343-5 สนท้น�ภ�ษ�ไท้ยธุรุกิจั 550

978-974-443-291-9 พดู้(ภ�ษ�)ไท้ยใหเ้ก่ง 1 800

978-974-443-292-6 พดู้(ภ�ษ�)ไท้ยใหเ้ก่ง 2 800

วััฒนธรัรัม

978-974-443-633-7 FAQ เจัแปน กบั เด้วิิด้ เท้น ต้อัน ก�รด้ำ�เนินชีีวิิต้ วิฒันธุรรมั ประเพณี์ แลีะก�รท้อ่ังเที้�ยวิ 155

978-974-443-624-5 FAQ เจัแปน กบั เด้วิิด้ เท้น ต้อัน ก�รเม้ัอัง เศรษฐกิจั ประวิตั้ศิ�สต้ร ์แลีะสงัคำมั 155

978-974-443-661-0 70 ภ�ษ�ก�ยสไต้ลีญี์ี่�ปุ่ น 170

978-974-443-644-3 รูไ้วิก่้อันใชีชี้ีวิิต้ที้�เก�หลีี 195

สำ่�อเสำรัิมการัเรัียนการัสำอน

978-974-443-791-4 บตั้รชีว่ิยจัำ�คำนัจิัจั�กภ�พ 675

978-974-443-726-6 บตั้รชีว่ิยจัำ� ญีี่�ปุ่ น-ไท้ย ชีดุ้ อักัษรคำ�นะ 150

978-974-443-728-0 บตั้รชีว่ิยจัำ� ญีี่�ปุ่ น-ไท้ย ชีดุ้ คำำ�กรยิ� 150

978-974-443-016-8 บตั้รชีว่ิยจัำ� ศพัท้ญี์ี่�ปุ่ น-ไท้ย ชีดุ้ คำำ�คำณุ์ศพัท้์ 120

978-974-443-729-7 บตั้รชีว่ิยจัำ� ญีี่�ปุ่ น-ไท้ย ชีดุ้ อักัษรคำนัจิั 150

297-000-000-116-2 โปสเต้อัรฮิ์ิร�ง�นะ คำ�ต้�ก�นะ 60

297-000-000-115-5 โปสเต้อัรค์ำนัจิั 70

220-004-921-006-6 โปสเต้อัรอ์ักัษรเก�หลีี 70

ใบสำั�งซ่้อหนังสำ่อสำำานักพิมพ์ภาษาและวััฒนธรัรัม

ต้ิด้ต้อ่ัสอับถ�มัแลีะสั�งซ้ื้ �อัได้ที้้� แผนกขี�ยแลีะจัดั้จัำ�หน�่ย
 02-258-0320 ต้อ่ั 1209, 1550, 1560   02-258-0181    tpabook@tpa.or.th



38 39






