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Brand New Evolution !
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ปรับปรุงจาก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุน” 

ตำราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนที่ไดรับความนิยมจากผูเรียนทั่วโลก

และอยูคูผูเรียนชาวไทยมากวา 10 ป
ใหทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น

ปรับปรุงคำศัพทและสำนวนใหทันสมัย ตัดคำศัพทที่ปจจุบันไมนิยมใชแลวออก✔
ปรับปรุงคำแปลคำอธิบายหลักไวยากรณใหเขาใจงายขึ้น✔

เพิ่มจำนวนแบบฝกหัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน✔
เพิ่มจำนวนภาพประกอบในแบบฝกหัดเพื่อชวยในการจดจำและนำไปประยุกตใชจริง✔
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こんにちは。

あきこです。

    ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹

    ÍÐ¡Ôâ¡ÐâµÐâ·ÐâÁÐ´Ð¨Ô ©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§
จากตำราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตน

ที่ครองใจผูเรียนชาวไทยมากวา 10 ป

กลับมาอีกครั้งในโฉมใหมไฉไลกวาเดิม

พบกับสาวนอย “อะกิโกะ” และผองเพื่อนที่คุนเคย

พรอมแบบฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ครบทุกดาน

กิจกรรมสนุกๆ ไวยากรณที่เขมขน 

และเกร็ดวัฒนธรรมที่นาสนใจ

Brand New Evolution !

ÁÐÃØâ¡ÐâµÐ
ÀÒÉÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ตำราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนนองใหม

ตามมาตรฐานการเรียนรูภาษาญี่ปุน JF (เจแปนฟาวนเดชั่น)

นำเสนอวิธีการเรียนรู 2 รูปแบบ “¡Ô¨¡ÃÃÁ” 

ตำราเรียนสำหรับกิจกรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

มุงเนนการนำภาษาไปใชงานจริงตามสถานการณในชีวิตประจำวัน

และ “äÇÂÒ¡Ã³�” ตำราเรียนเพื่อเสริมสรางทักษะดานภาษาเพื่อการสื่อสาร

มุงเนนการเรียนรูตัวภาษาใหแตกฉาน จนสามารถนำไปใชไดอยางเปนระบบ
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วิธีการสั่งซื้อ

1.	ระบุรายชื่อหนังสือและจำานวนที่ต้องการ

2.	สิทธิพิเศษ
	 2.1 สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก ส.ส.ท.   รับส่วนลด 15%

 2.2 สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก TPA Book Centre  รับส่วนลด 15%

3.	คำานวณราคาสินค้า
3.1 กรณีเป็นสม�ชิก ส.ส.ท.  ร�ค�ที่ต้องชำ�ระทั้งหมด = (ร�ค�สินค้� – ส่วนลดต�มสิทธิสม�ชิก) + ค่�จัดส่ง (คิดจ�กน้ำ�หนักรวมสินค้�)

3.2 กรณีไม่เป็นสม�ชิก ส.ส.ท. ร�ค�ที่ต้องชำ�ระทั้งหมด  =  ร�ค�สินค้� + ค่�จัดส่ง (คิดจ�กน้ำ�หนักรวมสินค้�)

หมายเหตุ

-  พนักง�นจะแจ้งค่�จัดส่งหลังจ�กได้รับก�รสั่งซื้อสินค้�

-  สินค้�อ่ืน ๆ นอกเหนือจ�กหนังสือ เช่น VCD CD Poster จะไม่มีส่วนลด และรวม VAT 7% ในร�ค�รวมของสินค้�แล้ว

4.	การชำาระเงิน
 โอนเงินเข้�บัญชี ชื่อบัญชี สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 -  บัญชีออมทรัพย์  ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ (ส�ข�สุขุมวิท 45)  เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

 -  บัญชีสะสมทรัพย์  ธน�ค�รกรุงเทพ (ส�ข�สุขุมวิท 43)   เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

 ** ส่งหลักฐ�นก�รโอนเงินม�ที่ Fax: 02-258-0181, 02-259-9116 **

5.	ส่งใบสั่งซื้อมาที่
 สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซอง “แผนกข�ยและจัดจำ�หน่�ย”)

 โทร. 02-258-0320-5 ต่อ 1209

   

ช่องทางการสั่งซื้อ

1.	TPA	BOOK	CENTRE	ONLINE
 Website  :  www.tpabook.com (จัดส่งทั้งในและต่�งประเทศ โดยชำ�ระเงินผ่�นเค�น์เตอร์ธน�ค�ร)

 Facebook  : www.facebook.com/tpabookcentre

 E-mail : tpabook@tpa.or.th, bec@tpa.or.th

2.	ศูนย์หนังสือ	ส.ส.ท.

 ส�ข� สุขุมวิท 29

  จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.30 น. เส�ร์-อ�ทิตย์ 8.00 -17.00 น.

  โทร.  02-662-1020, 02-258-0320 ต่อ 1570, 1560     แฟกซ์  02-259-9116     E-mail : tpab_s@tpa.or.th

 ส�ข� พัฒน�ก�ร 18

  จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. เส�ร์ 8.00 -17.00 น.

  โทร.  02-717-3000 ต่อ 202     แฟกซ์  02-719-9478     E-mail : tpab_p@tpa.or.th

3.	TPA		BOOTH
 สนใจบูทหนังสือ ส.ส.ท. เข้�ร่วมง�น

 ติดต่อ คุณสุนิส� โทร.  02-662-1020, 02-258-0320 ต่อ 1550     แฟกซ์  02-259-9116     E-mail : sunisa@tpa.or.th

4.	ซื้อหนังสือจำานวนมาก (เพื่อเป็นแบบเรียน ร้�นค้� หรือมอบเป็นของขวัญ ฯลฯ)

 ติดต่อ คุณเพชรนภ� โทร.  02-258-0320-5 ต่อ 1510     แฟกซ์  02-258-0181     E-mail : phetnapa@tpa.or.th

 หรือติดต่อ บริษัท ดวงกมลสมัย จำ�กัด
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Activity Q & A

สนใจซื้อหนังสือติดต่อได้ที่

แผนกขายและจัดจำาหน่าย		สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7  ซอยสุขุมวิท 29  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒน�  กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2258-0320-5  ต่อ 1560, 1550, 1209    โทรส�ร 0-2258-0181, 0-2259-9116

 0-2662-1020   www.tpabook.com   tpabook@tpa.or.th   tpabookcentre
     

ติดตามข่าวสารหนังสือใหม่และกิจกรรมของสำานักพิมพ์	ได้ที่
 www.tpapress.com    tpapress   	@tpapress

แนะนำา	ติชม	และแสดงความคิดเห็น	ได้ที่
โทร.	0-2258-0320,	0-2259-9160	ต่อ	1660   	tpapress@tpa.or.th

สารบัญ
	 	 	 	 หนา้

	วิธีการสั่งซื้อ	 	 2

01 	ตำาราเรียนภาษาญี่ปุ่น	 	 4

02 	พจนานุกรม	 	 7

03 	วัฒนธรรม	 	 10

04 	เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น	 12

05 	ภาษาไทยสำาหรับคนญี่ปุ่น	 23

06 	ภาษาจีน	 	 24

07 	ภาษาเกาหลี	 	 26

08 	อื่น	ๆ		 	 28

	E-Book	 	 29

	หนังสือราคาพิเศษ	 	 30

สัญลักษณ์และความหมาย

ระดับความรู้
 ระดับต้น
 ระดับกลาง
 ระดับสูง

ประเภทของผู้ ใช้
 บุคคลทั่วไป
 เยาวชน

รูปแบบ
 E-Book
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❶	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	1		ฉบับอักษรโรมัน	● 236 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 2 แผ่น) /     
 ISBN 978-974-443-187-5

❷	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	2		ฉบับอักษรโรมัน	● 264 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 2 แผ่น) /  
 ISBN 978-974-443-188-2

❶	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	1		[2nd	Edition]	● 284 หน้า / ราคา 320 บาท (MP3 1 แผ่น) /   
 ISBN 978-974-443-686-3

❷	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	2		[2nd	Edition]	● 324 หน้า / ราคา 320 บาท (MP3 1 แผ่น) /   
 ISBN 978-974-443-687-0

❸	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	3		[2nd	Edition]	● 336 หน้า / ราคา 320 บาท (MP3 1 แผ่น) /   
 ISBN 978-974-443-688-7

❹	มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	4		[2nd	Edition]	● 252 หน้า / ราคา 320 บาท (MP3 1 แผ่น) /   
 ISBN 978-974-443-689-4

ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้รับคว�มนิยมและก�รยอมรับจ�กผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุง 

เน้ือห�จ�ก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญ่ีปุ่น” ให้ทันสมัยและเหม�ะสมกับลำ�ดับข้ันตอนในก�รเรียนรู้ 

ของผู้เรียนม�กข้ึน โดยคงวัตถุประสงค์เดิมคือ เน้นให้ผู้เรียนจดจำ�ไวย�กรณ์เพ่ือนำ�ไปประยุกต์ใช้ส่ือส�รกับ 

คนญ่ีปุ่นได้จริง ท้ังชุดมี 50 บท แบ่งเป็น 4 เล่ม เม่ือศึกษ�จบเล่ม 1 และ 2 จะมีคว�มรู้ภ�ษ�ญ่ีปุ่นเทียบเท่� 

ระดับ N5 และเมื่อศึกษ�จบทั้ง 4 เล่มจะมีคว�มรู้เทียบเท่�ระดับ N4

ฮิระงะนะเรียนสบาย	สไตล์โคะฮะรุ	● ประภา แสงทองสุข / ทาคาชิ มิอุระ / มิกิ ชิบุยะ / นานาเอะ คุมาโนะ / 156 หน้า / ราคา 150 บาท 
(MP3 1 แผ่น) / ISBN 978-616-7121-25-3

ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นสำ�หรับผู้เริ่มต้น ฉบับตัวอักษร แนะนำ�อักษรญี่ปุ่นผ่�นตัวก�ร์ตูนส�วน้อยน่�รัก “โคะฮะรุ” ด้วยรูปแบบ

ง่�ย ๆ  ตั้งแต่ก�รจดจำ� ก�รเขียน ก�รฟัง และก�รออกเสียง พร้อมเกมประลองคว�มส�ม�รถท้�ยเล่มและซีดีประกอบ

❶	ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย	สไตล์โคะฮะรุ	เล่ม	1	●	ประภา แสงทองสุข / ทาคาชิ มิอุระ / มิกิ ชิบุยะ / 
 นานาเอะ คุมาโนะ / 252 หน้า / ราคา 200 บาท (MP3 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-493-7

❷	ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย	สไตล์โคะฮะรุ	เล่ม	2	●	ประภา แสงทองสุข / ทาคาชิ มิอุระ / มิกิ ชิบุยะ / 
 นานาเอะ คุมาโนะ / 252 หน้า / ราคา 200 บาท (MP3 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-525-5 

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับพ้ืนฐ�น จ�กซีรีส์ “เรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ” เหม�ะสำ�หรับนักเรียนในระดับชั้น

 มัธยมท่ีเลือกเรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นเป็นวิช�เลือก เน้นก�รสนทน�ในชีวิตประจำ�วันและสอดแทรกวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

 ที่น่�สนใจ ส�ม�รถเลือกเรียนจ�กบทใดก่อนก็ได้ต�มคว�มสนใจ มีสไลด์ PowerPoint ประกอบก�รเรียน

 เพื่อคว�มเข้�ใจยิ่งขึ้น

ชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

ชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรโรมัน

❶ ❷

❸ ❹

ชุด เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ        

ตำาราเรียนภาษาญี่ปุ่น
หมวด01

❶ ❷

C
o
m
i
n
g
S
o
o
n

❶ ❷
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❶	ไดจิ	1	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	● โยชิโกะ ยามาซากิ / เรโกะ อิชิอิ / คาโอรุ ซาซากิ / มิวาโกะ ทากาฮาชิ / 
 เคโกะ มาชิดะ ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 280 หน้า / ราคา 250 บาท

 (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-568-2

❷	ไดจิ	2	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	● โยชิโกะ ยามาซากิ / เรโกะ อิชิอิ / คาโอรุ ซาซากิ / มิวาโกะ ทากาฮาชิ / 
 เคโกะ มาชิดะ ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 240 หน้า / ราคา 250 บาท

 (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-569-9

❸	ไดจิ	3	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	● โยชิโกะ ยามาซากิ / เรโกะ อิชิอิ / คาโอรุ ซาซากิ / มิวาโกะ ทากาฮาชิ /
 เคโกะ มาชิดะ ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 272 หน้า / ราคา 250 บาท

 (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-611-5

❹	ไดจิ	4	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	● โยชิโกะ ยามาซากิ / เรโกะ อิชิอิ / คาโอรุ ซาซากิ / มิวาโกะ ทากาฮาชิ /
 เคโกะ มาชิดะ ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 256 หน้า / ราคา 250 บาท

 (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-612-2

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับต้น เน้นให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ส่ิงท่ีเรียนไปใช้ส่ือส�รกับคนญ่ีปุ่นได้จริง แต่ละบท 

 ประกอบด้วยไวย�กรณ์และแบบฝึกหัดที่หล�กหล�ย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะก�รพูดและก�รเขียนผ่�น 

 แบบฝึกหัดต่�ง ๆ ที่มีเนื้อห�สมมุติจ�กสถ�นก�รณ์จริงในชีวิตประจำ�วัน จึงส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ทันที 

 นอกจ�กนี้ยังสอดแทรกคว�มรู้ด้�นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วย

❶	ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	1	ฉบับปรับปรุง 

❷	ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	2	ฉบับปรับปรุง

❸	ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	3	ฉบับปรับปรุง

❹ ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	4	ฉบับปรับปรุง

❺	ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	5	ฉบับปรับปรุง

❻	ภาษาญี่ปุ่น	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	6	ฉบับปรับปรุง

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับต้น เน้นก�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่นทุกด้�น ทั้งฟัง พูด อ่�น เขียน ไวย�กรณ์ 

 คำ�ศัพท์ คันจิ ฯลฯ เรียนรู้ผ่�นสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วันของ “อะกิโกะ” นักเรียนแลกเปลี่ยนช�ว 

 ญี่ปุ่นและผองเพื่อน และยังได้ซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต�่งระหว่�งไทยและญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กัน พร้อมซีดี 

 ประกอบก�รฟังทุกเล่ม

❶ ❷

❸ ❹

ชุด ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ชุด ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
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❶	มะรุโกะโตะ	ภาษาและวัฒนธรรม	เบื้องต้น	A1	กิจกรรม	● เจแปนฟาวน์เดชั่น / 148 หน้า 

❷	มะรุโกะโตะ	ภาษาและวัฒนธรรม	เบื้องต้น	A1	ไวยากรณ์	● เจแปนฟาวน์เดชั่น / 200 หน้า 

 ตำ�ร�เรียนต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่น JF (เจแปนฟ�วน์เดชั่น) นำ�เสนอวิธีก�รเรียนรู้ 2 รูปแบบ 

 ได้แก่ “กิจกรรม” และ “ไวย�กรณ์” โดยกิจกรรมเป็นตำ�ร�เรียนสำ�หรับกิจกรรมในก�รใช้ภ�ษ�เพ่ือก�รส่ือส�ร 

 มุ่งเน้นก�รนำ�ภ�ษ�ไปใช้ง�นจริงต�มสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนไวย�กรณ์เป็นตำ�ร�เรียนเพื่อเสริม 

 สร้�งทักษะด้�นภ�ษ�เพ่ือก�รส่ือส�ร มุ่งเน้นก�รเรียนรู้ตัวภ�ษ�ให้แตกฉ�น จนส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งเป็น 

 ระบบ

สนุกคัดอักษรคานะ	● วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ / ยูโกะ โยชิดะ / 104 หน้า / ราคา 99 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-267-4    

แบบเรียนในก�รฝึกเขียนและจดจำ�ตัวอักษรค�นะ (ฮิร�ง�นะและค�ต�ก�นะ) พร้อมแบบฝึกหัดและเกมเพื่อฝึกฝนและทดสอบ

คว�มจำ�

อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น	ขั้นพื้นฐาน	● โยชิโกะ ทซึรุโอะ ● ปรับปรุงและแต่งเพิ่ม Mitsuyoshi Akiyama / Kayo Yuyama /

บัณฑิต ลิมเพชรากุล / 140 หน้า / ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-8329-39-0	

อธิบ�ยที่ม� วิธีอ่�น วิธีเขียน และวิธีใช้อักษรในภ�ษ�ญี่ปุ่น  พร้อมแบบฝึกหัดอ่�นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกทักษะ 

ก�รอ่�นและเสริมคว�มรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

คะตะคะนะ	สู้	สู้	!	● อาภาพร เนาสราญ / โยโกะ อาเบะ / ประภา แสงทองสุข / 104 หน้า / ราคา 99 บาท / ISBN 978-974-443-577-4

นำ�เสนอภ�พช่วยจำ�ตัวอักษรคะตะคะนะให้เข้�กับเสียงภ�ษ�ไทย (Association Method) โดยใช้คำ�ศัพท์ใกล้ตัวผู้เรียนช�วไทย

ในแบบฝึก เช่น ชื่อคน หรือชื่อจังหวัดของไทย ควบคู่ไปกับแบบฝึกก�รฟัง ก�รเขียน และก�รอ่�น ครบทุกทักษะ พร้อมภ�พ

ประกอบ 4 สีทั้งเล่ม ช่วยให้เข้�ใจง่�ยและดึงดูดใจในก�รเรียนรู้ และแนะนำ�เว็บไซต์เกี่ยวกับอักษรคะตะคะนะ  เพื่อให้ผู้เรียน

ส�ม�รถฝึกฝนเพิ่มเติม

❶	แบบฝึกหัดมินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	1	[2nd	Edition]	● เอทสึโกะ ฮิราอิ / ซาจิโกะ มิวะ / 184 หน้า / 

 ราคา 180 บาท / ISBN 978-974-443-684-9

❷	แบบฝึกหัดมินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	2	[2nd	Edition]	● เอทสึโกะ ฮิราอิ  / ซาจิโกะ มิวะ / 224 หน้า /

 ราคา 180 บาท / ISBN 978-974-443-685-6

 แบบฝึกหัดประกอบตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับต้น “มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-2 [2nd Edition]” และ “มินนะ

 โนะ นิฮงโกะ 3-4 [2nd Edition]” เน้นฝึกฝนก�รใช้ไวย�กรณ์และคำ�ศัพท์ภ�ษ�ญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับสิ่งที่ 

 ได้เรียนไปแล้วในตำ�ร�เรียนหลัก ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชั้นเรียนหรือศึกษ�ด้วยตนเองได้

❶ ❷

ชุด มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม

❶ ❷

ชดุ แบบฝึกหดั คดั-อ่าน-เขยีน
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❸	ไดจิ	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	คันจิและแบบฝึกหัด	1	● ยาเอโกะ นากานิชิ (คันจิ) / อากิโกะ ทาเคดะ (คันจิ) / 
 มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึกหัด) ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 320 หน้า / ราคา 215 บาท /

 ISBN 978-974-443-627-6

❹	ไดจิ	ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	คันจิและแบบฝึกหัด	2	● ยาเอโกะ นากานิชิ (คันจิ) / อากิโกะ ทาเคดะ (คันจิ) / 
 มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึกหัด) ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 276 หน้า / ราคา 210 บาท / 

 ISBN 978-974-443-628-3

เป็นคู่มือเสริมก�รเรียนของตำ�ร�ชุด “ไดจิ 1 และ ไดจิ 2 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น” (บทที่ 1-22) และ “ไดจิ 3 และ

ไดจิ 4 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น” (บทที่ 23-42) ครึ่งแรกของหนังสือเป็นต�ร�งรวบรวมคำ�ศัพท์คันจิที่ปร�กฏในหัวข้อ “คำ�ศัพท์” ของแต่ละบทในตำ�ร�ชุด ไดจิ 

ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น ใน 1 คำ�ประกอบด้วย คำ�ศัพท์คันจิ เสียงอ่�น คว�มหม�ยของคันจิที่เป็นส่วนประกอบของคำ�ศัพท์คันจิคำ�นั้น ส่วนประกอบของคันจิ 

แต่ละตัว คำ�ศัพท์อื่น ๆ ที่มีคันจิตัวนั้นเป็นส่วนประกอบ และประโยคตัวอย่�งที่ใช้คำ�ศัพท์คันจิที่ได้ศึกษ� ส่วนครึ่งหลังเป็นแบบฝึกหัด ซึ่งแบ่งเนื้อห�เป็น 

บท ๆ ต�มตำ�ร� ไดจิ ภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น เช่นกัน มีบทละ 2 หน้� เน้ือห�ครอบคลุมส่ิงท่ีเรียนท้ังหมด และยังมีแบบฝึกหัดรวมสำ�หรับทบทวนส่ิงท่ีเรียนม�ท้ังหมด

จ�กหล�ย ๆ บทด้วย

❺	แบบฝึกหัด	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	1+2 ฉบับปรับปรุง	

❻ แบบฝึกหัด	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	3+4	ฉบับปรับปรุง

❼	แบบฝึกหัด	อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ	5+6	ฉบับปรับปรุง

 รวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่นด้�นต่�ง ๆ นอกเหนือจ�ก

 ก�รเรียนในตำ�ร�เรียนชุด “ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ผ่�นตัว

 ละครหลัก ได้แก่  นิรันดร์ นักเรียนช�วไทย โยะชิดะ นักเรียนแลกเปลี่ยนช�ว

 ญี่ปุ่นและโจว นักเรียนแลกเปลี่ยนช�วจีน

รวมศัพท์มินนะ	โนะ	นิฮงโกะ	● 216 หน้า / ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-443-222-3  

รวบรวมศัพท์ที่ปร�กฏในหนังสือชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ

พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น	● Group Jammassy ● แปล บุษบา บรรจงมณี / ปราณี จงสุจริต ธรรม / ประภา แสงทองสุข / 

วันชัย สีลพัทธ์กุล / 856 หน้า / ราคา 790 บาท  / ISBN 978-616-7121-32-1 

พจน�นุกรมที่รวบรวมไวย�กรณ์ภ�ษ�ญี่ปุ่นไว้อย่�งครอบคลุมกว่� 3,000 รูปประโยค อธิบ�ยคว�มหม�ย วิธีใช้รูปประโยค

และยกตัวอย่�งประกอบเพ่ือให้เข้�ใจว่�รูปประโยคต่�ง ๆ ใช้ในบริบทหรือสถ�นก�รณ์ใดได้บ้�ง รวมถึงเปรียบเทียบคว�มแตกต่�ง 

กับรูปประโยคอื่น ๆ ที่มีคว�มหม�ยคล้�ยคลึงกัน เหม�ะสำ�หรับผู้สอนและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นทุกระดับ

❸ ❹

พจนานุกรม
หมวด02
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พจนานุกรม	8,000	ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น	● วิไล โตมรกุล / 1,056 หน้า / ราคา 1,000 บาท  / ISBN 978-616-7121-29-1

รวบรวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทยสำ�หรับช�วญี่ปุ่นไว้กว่� 5,000 คำ�  พร้อมตัวอย่�งก�รใช้คำ�และคำ�ศัพท์ที่ใช้บ่อยในบริบทภ�ษ�ไทย          

สอดแทรกประโยคสนทน�ตัวอย่�งก�รใช้ง�น เรียนรู้ผ่�นระบบก�รออกเสียงโฟเนติกส์เพื่อก�รออกเสียงได้อย่�งถูกต้อง

พจนานุกรมคันจิ	(ฉบับพกพา)	● ปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ / 1,592 หน้า / ราคา 550 บาท / ISBN 978-616-7121-17-8

รวบรวมอักษรคันจิท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจำ�วันหรือ Jōyō Kanji ซ่ึงกำ�หนดโดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รของญ่ีปุ่น จำ�นวน 1,945 ตัว และ

คำ�ประสมที่อ่�นแบบจีน (On-yomi) และอ่�นแบบญี่ปุ่น (Kun-yomi) ที่ใช้กันม�กในทุกวงก�ร ทั้งในระดับย�กและง่�ยพร้อม 

คำ�แปลภ�ษ�ไทยกว่� 29,000 คำ� เหม�ะสำ�หรับนักเรียน นักศึกษ� และผู้ที่ศึกษ�ภ�ษ�ญี่ปุ่นทั่วไป พกพ�ไปใช้ได้ทุกที่

พจนานุกรม	ญี่ปุ่น-ไทย	● จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ / นพวรรณ บุญสม / ประภา แสงทองสุข / วันชัย สีลพัทธ์กุล / วิภา งามฉันทกร /  

สร้อยสุดา ณ ระนอง / 1,120 หน้า / ราคา 329 บาท / ISBN 978-974-443-140-0    

พจน�นุกรมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสำ�คัญในก�รเรียนภ�ษ� แต่หล�ยคนคงประสบปัญห�ว่� ยังไม่มีพจน�นุกรม ญ่ีปุ่น-ไทย ท่ีมีจำ�นวน

คำ�ศัพท์ม�กพอสำ�หรับค้นคว้� จึงหันไปใช้พจน�นุกรม ญี่ปุ่น-อังกฤษ แต่ก็ต้องเปิดพจน�นุกรม อังกฤษ-ไทย อีกครั้ง ก�รค้น 

คว�มหม�ยคำ�ศัพท์ญี่ปุ่นจะไม่ยุ่งย�กอีกต่อไป  เพียงคุณมีพจน�นุกรมเล่มนี้ติดตัวเล่มเดียว

ปทานุกรมศัพท์ช่าง	ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ	● เรียบเรียง กล้าหาญ วรพุทธพร / สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ / สุจินต์ สุวรรณชีพ / มีชัย เรามานะชัย /
● เรียบเรียงเพิ่มเติม พูลพร แสงบางปลา / ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล / 386 หน้า / ราคา 290 บาท / ISBN 978-974-7970-76-0 

ปท�นุกรมศัพท์ช่�งเป็นที่รวมของศัพท์เทคนิคด้�นเครื่องกล ย�นยนต์ เครื่องทำ�คว�มเย็น ศัพท์ด้�นโลหะวัสดุและอื่น ๆ  โดยเรียง 

ต�มลำ�ดับตัวอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่นไว้เป็นหลัก มีคำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ สำ�หรับภ�ษ�ไทยได้เขียนคำ�อ่�นเป็นอักษร

โรมันกำ�กับไว้ด้วย เพื่อก�รออกเสียงที่ถูกต้องของช�วต่�งช�ติ และในท้�ยเล่มได้จัดทำ�ดรรชนีคำ�ศัพท์ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�

อังกฤษเรียงต�มลำ�ดับตัวอักษรไว้ด้วย

พจนานุกรมการท่องเที่ยว	ไทย-ญี่ปุ่น	● ปราณี จงสุจริตธรรม / 544 หน้า / ราคา 199 บาท / ISBN 978-974-8329-40-6

พจน�นุกรมก�รท่องเท่ียว ไทย-ญ่ีปุ่น เล่มแรก รวมศัพท์ท่ีใช้ส่ือส�รในชีวิตประจำ�วันและศัพท์ท่องเท่ียวกว่� 14,000 คำ� ภ�คผนวก

ท้�ยเล่มรวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องเป็นหมวดหน่วยง�น ชื่อสมัย ภูมิประเทศ ภูมิอ�ก�ศ ทิศและภ�ค  เหม�ะสำ�หรับพกติดตัวเป็นคู่มือ 

เพื่อค้นห�ทั้งคำ�ศัพท์ทั่วไปและคำ�ศัพท์เฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร�วของประเทศไทย

พจนานุกรมศัพท์ล่าม	ญี่ปุ่น	ไทย	อังกฤษ	● จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย / ภัทร์อร พิพัฒนกุล / ชูอิชิ ทาคาฮาชิ / 464 หน้า / ราคา 459 บาท / 
ISBN 978-974-443-549-1

รวบรวมศัพท์สำ�หรับล่�มและนักแปลกว่� 20,000 คำ� ครอบคลุมถึง 8 ส�ข� ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ ก�รบริห�รจัดก�ร กฎหม�ย

2) ง�นบุคคล แรงง�นสัมพันธ์ ง�นธุรก�ร 3) ง�นบัญชี ก�รเงิน ภ�ษี 4) ก�รจัดซื้อ ก�รกระจ�ยสินค้� ก�รนำ�เข้�ส่งออก

5) ก�รโฆษณ� ก�รข�ย ก�รตล�ด 6) ส่ิงแวดล้อม ทรัพย�กร พลังง�น 7) ก�รผลิต เทคโนโลยี ก�รควบคุมคุณภ�พ 8) ก�รเกษตร

ก�รป่�ไม้ ก�รประมง อ�ห�ร คำ�ศัพท์ทุกคำ�ผ่�นกระบวนก�รคัดกรองและคัดสรรเป็นอย่�งดีจ�กผู้เรียบเรียงผู้มีประสบก�รณ์ใน

ง�นล่�มทั้ง 3 ท่�น
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ศัพท์หมวด	ไทย-จีน-อังกฤษ	● จุรี สุชนวนิช / 676 หน้า / ราคา 295 บาท / ISBN 978-974-443-571-2       

รวบรวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทย จีน และอังกฤษ กว่� 6,000 คำ� แบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำ�วันถึง 48 หมวด 

ครอบคลุมหล�กหล�ยบริบท เช่น ก�รคมน�คม ก�รแพทย์และก�รรักษ� กีฬ�และง�นอดิเรก ข้�วของเครื่องใช้ ประเทศ ลมฟ้� 

อ�ก�ศ อ�รมณ์คว�มรู้สึก ฯลฯ พร้อมดัชนีสำ�หรับช่วยค้นห�คำ�ศัพท์ได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้นท้�ยเล่ม

ศัพท์หมวด	ไทย-เกาหลี-อังกฤษ	● อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม / 680 หน้า / ราคา 295 บาท / ISBN 978-974-443-572-9    

รวบรวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทย เก�หลี และอังกฤษ กว่� 6,000 คำ� แบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ท่ีพบได้บ่อยในชีวิตประจำ�วันถึง 48 หมวด 

ครอบคลุมหล�กหล�ยบริบท เช่น ก�รคมน�คม ก�รแพทย์และก�รรักษ� กีฬ�และง�นอดิเรก ข้�วของเครื่องใช้ ประเทศ ลมฟ้� 

อ�ก�ศ อ�รมณ์คว�มรู้สึก ฯลฯ พร้อมดัชนีสำ�หรับช่วยค้นห�คำ�ศัพท์ได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้นท้�ยเล่ม

พจนานุกรมภาพ	ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ	● บุษบา บรรจงมณี / ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ / ชลลดา หลวงพิทักษ์ / ประภา แสงทองสุข /   

256 หน้า / ราคา 358 บาท / ISBN 978-974-443-675-7 

ปรับปรุงข้ึนอีกคร้ังจ�กหนังสือ “ศัพท์น่�รู้ ดูจ�กภ�พ” ภ�ยในเล่มรวบรวมคำ�ศัพท์ท้ังภ�ษ�ไทย ญ่ีปุ่น และอังกฤษ แบ่งเป็นหมวดหมู่ 

ต่�ง ๆ ม�กม�ย ง่�ยต่อก�รจดจำ� พร้อมภ�พประกอบ 4 สีสวยง�มตลอดทั้งเล่ม

พจนานุกรมคำาญี่ปุ่นหลากความหมาย		คำาคุณศัพท์และคำากริยาวิเศษณ์	● ชิงโงะ อิมาอิ ● แปล สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ / 352 หน้า / 

ราคา 320 บาท / ISBN 978-974-443-603-0 

รวบรวมคำ�คุณศัพท์และคำ�กริย�วิเศษณ์หล�กคว�มหม�ยในภ�ษ�ญี่ปุ่น จำ�นวน 84 คำ� โดยแสดงก�รเชื่อมโยงคว�มหม�ยหลัก 

และรองในรูปแบบแผนภ�พ มีคำ�อธิบ�ยเชื่อมโยงระหว่�งคว�มหม�ยหลักและคว�มหม�ยรองทุกคำ� พร้อมภ�พประกอบเพื่อ 

คว�มเข้�ใจม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีประโยคตัวอย่�ง คำ�ประสม และสำ�นวนที่ม�จ�กคำ�คุณศัพท์และคำ�กริย�วิเศษณ์คำ�นั้น ๆ 

รวมถึงเกร็ดวิธีใช้ เพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นคำ�คุณศัพท์และคำ�กริย�วิเศษณ์ที่มีคว�มหม�ยใกล้เคียงกันได้อย�่งถูกต้อง และเกร็ด 

วัฒนธรรม เพื่อให้ทร�บภูมิหลังของคำ�คุณศัพท์และคำ�กริย�วิเศษณ์คำ�นั้น ๆ ในเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่น

พจนานุกรมคำาญี่ปุ่นหลากความหมาย		คำานาม	● โยเฮ อารากาวะ ● แปล บุษบา บรรจงมณี / 392 หน้า / ราคา 320 บาท / 

ISBN 978-974-443-601-6

รวบรวมคำ�น�มหล�กคว�มหม�ยในภ�ษ�ญ่ีปุ่น จำ�นวน 121 คำ� โดยแสดงก�รเช่ือมโยงคว�มหม�ยหลักและรองในรูปแบบแผนภ�พ

มีคำ�อธิบ�ยคว�มเชื่อมโยงระหว่�งคว�มหม�ยหลักและคว�มหม�ยรองทุกคำ� พร้อมภ�พประกอบ เพื่อคว�มเข้�ใจม�กขึ้น 

นอกจ�กนี้ยังมีประโยคตัวอย�่ง คำ�ประสม และสำ�นวนที่ม�จ�กคำ�น�มคำ�นั้น ๆ รวมถึงเกร็ดวิธีใช้ เพื่อให้ผู้เรียนทร�บถึงข้อควร

ระวังในก�รใช้คำ�น�มนั้น ๆ และเกร็ดวัฒนธรรม เพื่อให้ทร�บภูมิหลังของคำ�น�มคำ�นั้น ๆ ในเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่น

พจนานุกรมคำาญี่ปุ่นหลากความหมาย		คำากริยา	● ชิน โมริยามะ ● แปล ปราณี จงสุจริตธรรม / 568 หน้า / ราคา 420 บาท / 

ISBN 978-974-443-602-3

รวบรวมคำ�กริย�หล�กคว�มหม�ยในภ�ษ�ญ่ีปุ่น จำ�นวน 104 คำ� โดยแสดงก�รเช่ือมโยงคว�มหม�ยหลักและรองในรูปแบบแผนภ�พ

มีคำ�อธิบ�ยคว�มเชื่อมโยงระหว่�งคว�มหม�ยหลักและคว�มหม�ยรองทุกคำ� พร้อมภ�พประกอบ เพื่อคว�มเข้�ใจม�กขึ้น 

นอกจ�กนี้ยังมีประโยคตัวอย�่ง คำ�ประสม และสำ�นวนที่ม�จ�กคำ�กริย�คำ�นั้น ๆ รวมถึงเกร็ดวิธีใช้ เพื่อให้ผู้เรียนทร�บถึงข้อควร

ระวังในก�รใช้คำ�กริย�นั้น ๆ และเกร็ดวัฒนธรรม เพื่อให้ทร�บภูมิหลังของคำ�กริย�คำ�นั้น ๆ ในเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ชุด พจนานุกรมคำาญี่ปุ่นหลากความหมาย

N
E
W
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เรียกแบบญี่ปุ่น	● ยูกิโอะ ฮัตโตริ / ฮิโรมิ อิชิดะ / เซอิชิโร ยามาโมโตะ ● แปล กิ่งดาว ไตรยสุนันท	์/ 168 หน้า / ราคา 325 บาท /  
ISBN 978-616-7121-14-7 

หล�กหล�ยเรื่องร�วที่สะท้อนชีวิตแบบญี่ปุ่นผ�่นภ�พ 4 สี จ�กหน้�แรกจนถึงหน้�สุดท้�ย กับเนื้อห�ที่จะทำ�ให้คุณรู้จักชื่อเรียก

สิ่งต่�ง ๆ ในแบบญี่ปุ่น อ�ทิ อ�ห�รก�รกิน เครื่องแต่งก�ย ที่อยู่อ�ศัย และก�รบูช� แล้วคุณจะซึมซับวัฒนธรรมและเข้�ใกล้

คว�มเป็นญี่ปุ่นม�กขึ้น

รู้จักไทย	เข้าใจญี่ปุ่น	● บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ / ผุสดี นาวาวิจิต / ฟูมิโอะ โอริคาสะ / ทาดาชิ โอโนซากิ / ยูกิโกะ ยาบุอุจิ /  

340 หน้า / ราคา 199 บาท / ISBN 978-974-443-025-0

หนังสือเพ่ือก�รเรียนรู้คว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมระหว่�งไทยและญ่ีปุ่นผ่�นมุมมองท�งวัฒนธรรมและธรรมเนียมต่�ง ๆ สำ�หรับ

ช�วไทยและช�วญี่ปุ่นที่ต้องทำ�ง�นด้วยกันหรือไปม�ห�สู่กันส�ม�รถเข้�ใจวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของอีกฝ่�ยหนึ่งได้ดียิ่งขึ้น 

Shikitari	ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น	● ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ ● แปล ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ / 180 หน้า / ราคา 199 บาท /   

ISBN 978-974-443-576-7 

บอกเล่�เรื่องร�วธรรมเนียมญี่ปุ่นในแง่มุมต่�ง ๆ ตั้งแต่ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติในว�ระ เทศก�ลสำ�คัญ ก�รดำ�เนินกิจกรรมต�ม 

ประเพณีที่สืบทอดในพิธีกรรมต่�ง ๆ ม�รย�ทก�รว�งตัว ตลอดจนวิธีคิดและวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของคนญี่ปุ่น แบ่งเป็น 6 หมวด 

ได้แก่ A เทศก�ลประจำ�ปี B ชีวิต C พิธีก�รต่�ง ๆ D ก�รเข้�สังคม E เสื้อผ้� อ�ห�ร ที่อยู่อ�ศัย F เรื่องอื่น ๆ ที่น่�สนใจ แต่ละ 

หมวดยังสอดแทรกคว�มรู้ด้�นศัพท์วัฒนธรรมซึ่งมุ่งเน้นให้คนต่�งช�ติอ่�นเข้�ใจได้ง่�ยด้วย

เปิดประตูดูญี่ปุ่น	● นาโอบุมิ อาเบะ ● แปล ตวงทิพย์ ตันชะโล / 228 หน้า / ราคา 199 บาท / ISBN 978-974-443-616-0  

อธิบ�ยคว�มเป็นประเทศญ่ีปุ่น ผ่�นก�รบอกเล่�เร่ืองร�วต่�ง ๆ แบ่งเป็น บทนำ� ภ�พรวมประวัติศ�สตร์ญ่ีปุ่น ตอนท่ี 1 หล�กเร่ือง 

ศิลปะก�รต่อสู้และวัฒนธรรม ตอนที่ 2 หล�กเรื่องอ�ห�ร ตอนที่ 3 หล�กเรื่องม�รย�ทและธรรมเนียม และตอนที่ 4 หล�กเรื่อง 

ระบบสังคม เนื้อห�บอกเล่�เกร็ดวัฒนธรรมที่น่�สนใจ พร้อมให้คำ�อธิบ�ยสั้น ๆ มีดัชนีคำ�ศัพท์ไว้ใช้เป็นคำ�ค้นประกอบก�รอ่�น 

เนื้อเรื่องอยู่ท้�ยเล่ม

ญี่ปุ่นรอบตัว	Japanese	is	all	around	ME	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 144 หน้า / ราคา 99 บาท /     

ISBN 978-974-443-484-5 

คู่มือเรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นฉบับกระเป๋�อย่�งง่�ย ๆ จ�กเร่ืองสนุกรอบตัวในชีวิตประจำ�วัน นำ�เสนอภ�ษ�ญ่ีปุ่นพ้ืนฐ�น คำ�ศัพท์ สำ�นวน 

ภ�ษ�สแลง ที่มักจะได้ยินหรือพบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำ�วันหรือจ�กสื่อ เช่น ภ�พยนตร์ ละคร ก�ร์ตูน เว็บ บล็อก นิตยส�ร 

แฟชั่น ฯลฯ สอดแทรกวัฒนธรรมน่�รู้ และเรื่องอินเทรนด์ใหม่ ๆ ของช�วญี่ปุ่น

วัฒนธรรม
หมวด03
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ภาษาญี่ปุ่น	กิน	ช็อป	เที่ยว	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 144 หน้า / ราคา 99 บาท / 978-974-443-483-8   

คู่มือฉบับกระเป๋�สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นส�ม�รถสื่อส�รด้วยภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบง่�ย ๆ ได้ ไม่ว่�จะเป็น 

สำ�นวนและคำ�ศัพท์ที่ใช้หรือพบบ่อยในก�รท่องเที่ยวต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ หรือในชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพ�ะเรื่อง “กิน ช็อป เที่ยว” 

แม้จะยังอ่�นภ�ษ�ญี่ปุ่นไม่ออก แต่ก็ส�ม�รถถ�มตอบหรือพูดภ�ษ�ญี่ปุ่นได้ด้วยเสียงอ่�นค�ร�โอเกะไทย 

FAQ	เจแปน	กับ	เดวิด	เทน	ตอน	การดำาเนินชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	และการท่องเท่ียว	     

● เดวิด เทน ● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ / 136 หน้า / ราคา 155 บาท / ISBN 978-974-443-633-7

ตอบข้อข้องใจกับคำ�ถ�มยอดฮิต (FAQ) เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมเนียมของช�วญี่ปุ่นที่มักได้ยินช�วต่�งช�ติถ�มกัน 

บ่อย ๆ โดยคุณเดวิด เทน อ�จ�รย์สอนภ�ษ�อังกฤษช�วอเมริกันท่ีเข้�ม�ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น พร้อมท้ังแนะนำ�ข้อมูลพ้ืนฐ�น 

เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงรูปแบบก�รดำ�เนินและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่�งกระชับ เข้�ใจง่�ย

FAQ	เจแปน	กับ	เดวิด	เทน		ตอน	การเมือง	เศรษฐกิจ	ประวัติศาสตร์	และสังคม	   

● เดวิด เทน ● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ / 136 หน้า / ราคา 155 บาท / ISBN 978-974-443-624-5

ตอบข้อข้องใจกับคำ�ถ�มยอดฮิต (FAQ) เกี่ยวกับก�รเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศ�สตร์ สังคมญี่ปุ่นที่มักได้ยินช�วต่�งช�ติถ�มกัน 

บ่อย ๆ โดยคุณเดวิด เทน อ�จ�รย์สอนภ�ษ�อังกฤษช�วอเมริกันท่ีเข้�ม�ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น พร้อมท้ังแนะนำ�ข้อมูลพ้ืนฐ�น 

เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงคว�มเป็นอยู่ของผู้คนอย่�งกระชับ เข้�ใจง่�ย พร้อมเรียนรู้คำ�ศัพท์ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องร�ว

ต่�ง ๆ ที่น่�สนใจ

70	ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น	● ฮามิรุ อากี ● แปล ตวงทิพย์ ตันชะโล / 164 หน้า / ราคา 170 บาท / ISBN 978-974-443-661-0  

อย�กสื่อส�รกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่อง นอกจ�กจะเรียนรู้ภ�ษ�ที่ใช้พูดและเขียนแล้ว ยังต้องเข้�ใจ “ภ�ษ�ท่�ท�ง” อันมีคว�มหม�ย 

เฉพ�ะตัวแบบญี่ปุ๊นญี่ปุ่นอีกด้วย ม�หยุดคว�มสับสนงงงวยว่� “เข�ทำ�ท่�แบบนี้หม�ยคว�มว่�ยังไง” หรือ “เอ...เข�ต้องก�รจะ 

บอกอะไรน่ะ” ด้วย 70 ภ�ษ�ก�ยสไตล์ญี่ปุ่น แล้วจะรู้ว่�ก�รเข้�ใจคว�มรู้สึกนึกคิดของคนญี่ปุ่น ผ่�นท่�ท�งที่เป็นเอกลักษณ์ 

ไม่ย�กอย่�งที่คิด

รู้ไว้	ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น	● ฟุฮิโตะ ชิโมยามะ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ / 160 หน้า / ราคา 260 บาท / ISBN 978-616-7121-10-9    

รวบรวมม�รย�ทและธรรมเนียมญี่ปุ่นที่ควรรู้ไว้ในหล�กหล�ยแง่มุม เหม�ะสำ�หรับผู้ที่จะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหรือผู้ที่ต้องก�รเรียนรู้

และเข้�ใจคนญี่ปุ่นในระยะเวล�อันสั้น  พก “รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น” ติดตัวไว้ เพิ่มคว�มมั่นใจได้เต็ม 100%

N
E
W
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พูดญี่ปุ่นง่าย	&	สนุก	● ยูกิโกะ โอกาตะ / คานะ ซูมิทานิ / ยาสุโกะ ฮิดาริ / ยูกิโกะ วาตานาเบะ ● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ /   

224 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-616-7121-31-4

เหม�ะสำ�หรับผู้สนใจภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับพ้ืนฐ�น ใช้อักษรโรม�จิกำ�กับเสียงอ่�นตลอดท้ังเล่ม เน้นก�รจำ�รูปประโยคไปใช้พูด โดยใช้ 

วิธีเปลี่ยนหรือแทนที่คำ�ศัพท์ไปต�มแต่ละสถ�นก�รณ์ พร้อมแบบฝึกหัดและซีดีฝึกฝน

เก่งญี่ปุ่น	20	ชม. ● มิชิโกะ มิยาซากิ / ซาชิโกะ โกชิ / 188 หน้า / ราคา 220 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / ISBN 978-974-443-336-7  

มุ่งเน้นก�รสร้�งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รสนทน�และก�รฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภ�พในก�รสื่อส�รให้กับผู้ที่เริ่มเรียน

ภ�ษ�ญี่ปุ่นในระยะเวล�อันสั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นผ่�นรูปภ�พและส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ยจ�กก�รตีคว�มต�ม 

สถ�นก�รณ์ที่เห็นด้วยตัวเองได้  เพียง 20 ชม.คว�มส�ม�รถในก�รสนทน�ภ�ษ�ญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

 

NEJ	เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม ่● โคอิชิ นิชิงุจิ ● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 292 หน้า / 

ราคา 265 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-609-2 

หนังสือเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นแนวใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักในก�รเรียนรู้ ตัวบทแบ่งเป็น 12 Unit หลัก และแยกย่อยเป็น Section

ต่�ง ๆ เช่น “เรื่องเล่�ตัวละคร” เป็นข้อคว�มต้นแบบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องเล่�ต่�ง ๆ ของตัวละครในเล่ม “คำ�ถ�ม &

คำ�ตอบ” เป็นตัวอย่�งก�รถ�มและก�รตอบเก่ียวกับข้อคว�มต้นแบบ “คำ�ศัพท์และสำ�นวนท่ีเป็นประโยชน์” รวมคำ�ศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง 

กับหัวข้อในแต่ละ Unit “หลักไวย�กรณ์ภ�ษ�ญี่ปุ่น” อธิบ�ยไวย�กรณ์ที่จำ�เป็นต้องรู้โดยสรุป เป็นต้น ท้�ยเล่มเป็นแบบฝึกต่�ง ๆ 

เช่น แบบฝึกคัดตัวอักษร และแบบฝึกไวย�กรณ์ เหม�ะสำ�หรับผู้ที่สนใจเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับต้นที่ไม่มีเวล�เรียนในห้องเรียน 

และต้องก�รห�คว�มรู้ด้วยตนเองให้ได้ประสิทธิภ�พที่สุด

สีสันภาษาญี่ปุ่น ● วีรวรรณ วชิรดิลก / มาซาโกะ โยโคอิ / ชิคาโกะ คิคุชิ / ซาชิโกะ โองาซาวาระ / ยูคิเอะ ณ นคร / 216 หน้า /  

ราคา 235 บาท (MP3 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-505-7

เน้นในเรื่องของก�รใช้สำ�นวนและวลีสำ�หรับก�รสื่อส�ร เช่น คำ�ตอบรับและทักท�ย สำ�นวนที่ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ คำ�เลียน 

เสียงธรรมช�ติ คำ�เลียนเสียงลักษณะท่�ท�ง และมีก�รถ�มตอบก�รใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและม�รย�ทของ 

ช�วญี่ปุ่น  เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสื่อส�รที่ร�บรื่นและมีประสิทธิภ�พ

เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น
หมวด04

เสริมแบบเรียน

เสริมทักษะต่าง ๆ
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ติวญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัยใน	7	วัน	● พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์ / 192 หน้า / ราคา 150 บาท /    
ISBN 978-974-443-506-4 

“ไม่ต้องกังวล ว่�จะอ่�นหนังสือเตรียมสอบภ�ษ�ญ่ีปุ่นเข้�มห�วิทย�ลัยไม่ทัน” เพร�ะแค่ 7 วัน ก็พร้อมลุย ! หนังสือติวสอบภ�ษ� 

ญี่ปุ่นเพื่อเข้�มห�วิทย�ลัย แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 7 วัน พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย เนื้อห�ทั้งหมดครอบคลุมข้อสอบในก�รสอบ 

เข้�มห�วิทย�ลัย ผู้เรียนจึงส�ม�รถเลือกศึกษ�จ�กวันไหนก็ได้ ทั้งนี้ภ�คผนวกยังเสริมคำ�ศัพท์ และเทคนิคในก�รทำ�ข้อสอบ 

ก�รอ่�นที่ถือว่�จำ�เป็นในก�รสอบอีกด้วย 

ไขปัญหา	ภาษาญี่ปุ่น	แปล๊ก	แปลก	● เดวิด เทน / อากิโกะ นางาโอะ ● แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ / 184 หน้า /   
ราคา 235 บาท / ISBN 978-974-443-580-4

บทสนทน�ถ�ม-ตอบเกี่ยวกับข้อสงสัย คว�มเข้�ใจผิด คว�มแปลกประหล�ดที่พบในภ�ษ�ญี่ปุ่นที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังใช้ผิด 

หรือนึกไม่ถึง ระหว่�งอ�จ�รย์สอนภ�ษ�อังกฤษช�วอเมริกันที่อ�ศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นม�น�นกว่� 30 ปีกับช�วญี่ปุ่นซึ่งเป็น 

ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รสอนภ�ษ�ญ่ีปุ่นให้แก่ช�วต่�งช�ติ เน้ือห�ภ�ยในเล่มประกอบด้วยภ�ษ�ญ่ีปุ่นแปลก ๆ ท่ีช�วต่�งช�ติมักสงสัย 

ข้องใจ หรือเข�้ใจว่�เป็นภ�ษ�ที่ถูกต้องเพร�ะคนญี่ปุ่นเองก็ใช้กันโดยไม่รู้สึกว�่ผิดแปลก จึงนำ�ไปใช้จนทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด 

จำ�นวน 27 หัวข้อ พร้อมอธิบ�ยที่ม�ของคว�มเข้�ใจผิด ตอบข้อข้องใจ รวมถึงแนะนำ�ภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ถูกต้องที่ควรนำ�ไปใช้

J-NEWS	40	ฟังข่าวญ่ีปุ่นระดับกลาง	● ยูมิ เซงาวะ / ซาจิโกะ คามิยะ / ซาดายูกิ คิตามุระ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ / 140 หน้า /  

ราคา 225 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-614-6

หนังสือฝึกฟังข่�วภ�ษ�ญี่ปุ่นสำ�หรับผู้เรียนระดับกล�งที่ต้องก�รพัฒน�ทักษะก�รฟัง ในเล่มประกอบด้วยข่�วหัวข้อต่�ง ๆ เช่น 

ก�รเมือง สังคม เศรษฐกิจ จำ�นวน 40 เรื่อง พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตและทำ�คว�มเข้�ใจรูปแบบของข่�ว 

รวมถึงจับใจคว�มสำ�คัญของข่�วได้อย่�งถูกต้อง ท้�ยเล่มมีสรุปคำ�ศัพท์ที่สำ�คัญและสำ�นวนสำ�คัญที่มักปร�กฏในข่�ว หนังสือ 

เล่มนี้ใช้ฝึกฝนด้วยตัวเองก็ได้ หรือใช้ประกอบก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนก็ได้เช่นกัน

แปลญ่ีปุ่น-ไทยเบ้ืองต้น	(ฉบับปรับปรุง)	● สมเกียรติ เชวงกิจวณิช / 264 หน้า / ราคา 240 บาท /     
ISBN 978-974-443-649-8

ปรับปรุงจ�กหนังสือ “แปล ญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น)” แนะนำ�ทฤษฎีก�รแปลเบื้องต้น รวมถึงกลวิธีก�รแปลจ�กภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็น

ภ�ษ�ไทยหัวข้อต่�ง ๆ เน้ือห�แบ่งออกเป็น 9 บท อ�ทิ คว�มหม�ยและชนิดของก�รแปล กระบวนก�รแปล คุณสมบัติของนักแปล 

รูปประโยคและสำ�นวนที่มักเป็นปัญห�ในก�รแปล ญี่ปุ่น-ไทย กลวิธีก�รแปลคำ� สำ�นวน บทสนทน�และภ�ษ�ท่�ท�ง ฯลฯ 

รวมทั้งแนะนำ�แหล่งค้นคว้�ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รแปลด้วย เหม�ะกับทั้งผู้ที่สนใจทำ�ง�นแปล นักแปลมือใหม่ที่ต้องก�ร 

ศึกษ�กลวิธีก�รแปลที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น และผู้ที่เป็นนักแปลอยู่แล้ว แต่ต้องก�รปัดฝุ่น ทบทวนคว�มรู้ของตนเอง

พูดจาภาษา(คน)ญี่ปุ่น ● วีรวรรณ วชิรดิลก / ชิคาโกะ คิคุชิ / มาซาโกะ โยโคอิ / 244 หน้า / ราคา 200 บาท (ซีดี 2 แผ่น) /   

ISBN 978-974-443-246-9             

สอนพูดและฟังภ�ษ�ญี่ปุ่นนอกห้องเรียน ไม่ใช่ก�รพูดต�มตัวหนังสือหรือฟังจ�กอ�จ�รย์ช�วญี่ปุ่นที่มักพย�ย�มพูดให้ตรงต�ม 

รูปประโยคที่สอน เพื่อให้เป็นไปต�มขั้นตอนของก�รสอนไวย�กรณ์ระดับต้นเท�่นั้น แต่เป็นก�รสอนสนทน�เพื่อให้พบปะพูดคุย 

กับคนญ่ีปุ่นท่ัว ๆ ไปได้ หลังอ่�นหนังสือเล่มนี้จบ ผู้อ่�นจะคุ้นเคยกับก�รพูดแบบคนญี่ปุ่นจริง ๆ และส�ม�รถสื่อส�รได้ถูกต้อง 

ครบถ้วนม�กยิ่งขึ้นอย่�งแน่นอน



14

พูดญี่ปุ่นปัง	ฟังญี่ปุ่นเป็น ● นัทสึโฮะ อิวาตะ / อาเระ ฮาจิคาโนะ ● แปล ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ / 196 หน้า /   
ราคา 255 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-668-9         

แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 5 PART โดยใน PART 0 จะเป็นก�รแนะนำ�ลักษณะเด่นของภ�ษ�พูดที่ไม่เหมือนกับภ�ษ�เขียน PART 1-4 

แนะนำ�เทคนิคก�รสนทน�ตั้งแต่เริ่มก�รสนทน� ดำ�เนินก�รสนทน� เปลี่ยนเรื่องสนทน� และจบก�รสนทน� มีทั้งแบบฝึกฟังเมื่อ 

ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และแบบฝึกพูดในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ทั้งที่มีตัวอย่�งและแบบจินตน�ก�ร คำ�ตอบเอง พร้อมแนะนำ�ลักษณะเด่น 

ที่สำ�คัญของบทสนทน�ที่ไม่ได้กล่�วถึงในแบบฝึกต่�ง ๆ มีซีดีประกอบก�รฟังและเฉลยแบบฝึกฟังและพูดท้�ยเล่ม 

พูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้น ● ยูมิโกะ อุเอฮาระ / ทามิโกะ คิคุชิ ● แปล สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 144 หน้า /   

ราคา 185 บาท / ISBN 978-974-443-662-7              

แบ่งเน้ือห�เป็น 6 Unit ย่อย ต�มแต่ละสถ�นก�รณ์ เช่น ผูกมิตรกับเพ่ือนใหม่ ถ�มคำ�ถ�ม บอกล� เป็นต้น  ศึกษ�ผ่�นบทสนทน� 

ตัวอย่�งสั้น ๆ ให้เห็นรูปแบบและสำ�นวนต่�ง ๆ ที่ใช้ระหว่�งก�รพูดคุย สอดแทรกสำ�นวนต่�ง ๆ เพื่อก�รอ้�งอิง แบบฝึกหัด 

เสริมสร้�งคว�มคุ้นเคย กิจกรรมเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รสนทน� และเทคนิคก�รสนทน�

อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น ● ซาชิโกะ ซาวาดะ / มิยูกิ ทาเคดะ  / เอริ ฟุเคะ  / คาโอริ มิวะ ● แปล สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ /    
212 หน้า / ราคา 215 บาท / ISBN 978-974-443-671-9            

สำ�หรับผู้เรียนช�วต่�งช�ติที่เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นต�มสถ�บันหรือห้องเรียนต่�ง ๆ ใช้เรียนรู้ทักษะก�รอ่�นและเขียน เหม�ะกับผู้เรียน 

ภ�ษ�ญี่ปุ่นในระดับต้นตอนปล�ยหรือจบระดับต้นแล้ว บทอ่�นในเล่มเป็นก�รหยิบยกจ�กเรื่องร�วที่น่�สนใจจ�กมุมมองของผู้ที่ 

ใช้ชีวิตอยู่ท่ีญ่ีปุ่น อ่�นได้อย่�งสนุกสน�น มีส่วนกิจกรรมก�รเขียนซ่ึงส�ม�รถอ้�งอิงจ�กบทอ่�นในเล่มเพ่ือเป็นประโยคต้นแบบใน 

ก�รเขียนเรียงคว�มได้

กลวิธีสนทนาภาษา	(คน)	ญี่ปุ่น ● ทากาฟุมิ ชิมิซุ ● แปล วิภา งามฉันทกร / 268 หน้า / ราคา 299 บาท (ซีดี 1 แผ่น) /  
ISBN 978-974-443-670-2  

เรียนรู้วิธีเลือกใช้สำ�นวนและกลวิธีก�รสนทน�ให้เหม�ะสมกับก�ลเทศะและคู่สนทน�อย่�งเป็นระบบ แบ่งเนื้อห�เป็น 8 Unit 

ต�มสถ�นก�รณ์ที่จะได้พบบ่อยในชีวิตประจำ�วัน เช่น ขออนุญ�ต ขอร้อง ชักชวน ขอโทษ ฯลฯ และในแต่ละ Unit ยังแบ่งย่อย 

เนื้อห�เป็น 3 Section ฝึกฝนโดยสวมบทบ�ทเป็นทั้งผู้แสดงเจตน� (เช่น ขออนุญ�ต) และผู้ตอบเจตน� (เช่น ตอบคำ�ขออนุญ�ต) 

โดยเร่ิมต้นจ�ก “สำ�นวนพ้ืนฐ�น” ไปสู่ “สำ�นวนท่ีใช้บ่อย” และจ�ก “ประโยคส้ัน ๆ” ไปสู่ “ก�รสนทน�โต้ตอบ” เสริมด้วย “เกร็ดเล็ก

เกร็ดน้อย” ที่จะช่วยให้เข้�ใจรูปแบบก�รสื่อส�รสไตล์ (คน) ญี่ปุ่น ม�กยิ่งขึ้น เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในระดับกล�งถึงสูง (N2)

คำาช่วย	ช่วยด้วย	!	(ฉบับปรับปรุง)	● บุษบา บรรจงมณี / วันชัย สีลพัทธ์กุล / ประภา แสงทองสุข / นานาเอะ คุมาโนะ /    
248 หน้า / ราคา 175 บาท / ISBN 978-974-443-557-6 

แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ประเภทและคว�มหม�ยของคำ�ช่วยที่ผู้เรียนพบบ่อยในประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น คำ�ช่วยที่เป็น 

ปัญห�สำ�หรับผู้เรียน แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัดท้�ยเล่ม โดยในฉบับปรับปรุงได้เพ่ิมเติมเน้ือห� คำ�อธิบ�ยประโยคตัวอย่�ง 

และแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นมีทักษะในก�รเลือกใช้คำ�ช่วยได้ตรงกับคว�มหม�ยที่ต้องก�รสื่อส�ร และเข้�ใจ 

บทบ�ทหน้�ที่ของคำ�ช่วยต่�ง ๆ ได้ง่�ยขึ้น

เสริมไวยากรณ์

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W
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คำากริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว	(ฉบับปรับปรุง)	● สุภา ปัทมานันท์ / 288 หน้า / ราคา 79 บาท / ISBN 978-974-443-540-8  

แนะนำ�วิธีก�รผันคำ�กริย�และคำ�คุณศัพท์ระดับต้น โดยแบ่งเนื้อห�ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) ก�รผันคำ�กริย� ประกอบด้วย 

วิธีก�รแบ่งกลุ่มคำ�กริย� หลักก�รผันคำ�กริย�รูปต่�ง ๆ และต�ร�งก�รผันคำ�กริย� 2) ก�รผันคำ�คุณศัพท์ ประกอบด้วยหลักก�รผัน 

คำ�คุณศัพท์รูปต่�ง ๆ และต�ร�งก�รผันคำ�คุณศัพท์ และ 3) ภ�คผนวก ประกอบด้วย ตัวอย่�งคำ�ช่วยท่ีใช้กับคำ�กริย�ต่�ง ๆ ต�ร�ง 

เทียบสกรรมกริย�อกรรมกริย� และรวมคำ�กริย�และคำ�คุณศัพท์แยกต�มกลุ่ม

เรียน	100	ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน	ชั้นกลาง-สูง	ผ่านการ์ตูน	     
● อายาโกะ มาสุดะ ● แปล สมเกียรติ เชวงกิจวณิช / 292 หน้า / ราคา 285 บาท / ISBN 978-974-443-631-3

รวบรวมไวย�กรณ์ที่ใช้คำ�คล้�ยกัน 15 คู่ และไวย�กรณ์ที่มีคว�มหม�ยคล้�ยกัน 35 คู่ (รวม 50 คู่ 100 สำ�นวน) นำ�ม�เปรียบ 

เทียบให้เห็นคว�มแตกต่�งของคว�มหม�ยและวิธีใช้ นำ�เสนอผ่�นก�ร์ตูน 4 ช่อง พร้อมทั้งอธิบ�ยประเด็นคว�มแตกต่�งที่สำ�คัญ 

รวมถึงยกประโยคตัวอย่�งประกอบ ตอนท้�ยของเนื้อห�แต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหล�กหล�ยรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้ง 

ก�รใช้ ก�รแต่งประโยค และก�รสนทน� จนส�ม�รถนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์จริงได้อย่�งถูกต้อง เน้ือห�ครอบคลุมก�รสอบวัดระดับ 

ภ�ษ�ญี่ปุ่น N1-N3 จึงใช้อ่�นเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบได้เช่นกัน

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ	● โยโกะ คาวาบาตะ ● แปล ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ / 244 หน้า /    

ราคา 235 บาท / ISBN 978-974-443-634-4

อธิบ�ยสำ�นวนและรูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นกล�งแบบกระชับ เข้�ใจง่�ย มีรูปภ�พประกอบเสริมคว�มเข้�ใจ มีแบบฝึกหัด 

สำ�หรับทบทวนคว�มรู้ท่ีได้เรียนไปเป็นระยะ ๆ เหม�ะสำ�หรับใช้ทบทวนเพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับคว�มรู้ภ�ษ�ญ่ีปุ่น ระดับ N2-N3 

ส่วนไวย�กรณ์

‘เลียน’	แบบเด็กญี่ปุ่น	敬語	ภาษาสุภาพ	● ทากาชิ ไซโต้ ● แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ / 224 หน้า / ราคา 195 บาท     
ISBN 978-974-443-650-4

แนะนำ�ภ�ษ�สุภ�พในภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ใช้กันจริงในชีวิตประจำ�วัน พร้อมทั้งอธิบ�ยก�รใช้อย่�งกระชับ เข้�ใจง่�ย ผ่�นคำ�บรรย�ย 

และก�ร์ตูนช่อง ผู้เรียนจะได้ศึกษ�ทั้งวิธีพูดแบบไม่ใช้ภ�ษ�สุภ�พและวิธีพูดแบบภ�ษ�สุภ�พไปพร้อมกัน และในตอนท้�ยของ 

แต่ละบทยังแทรกเกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ภ�ษ�สุภ�พที่ถูกต้องด้วย

เรียนรู้คันจิ	ระดับต้น-กลาง	● ปราณี จงสุจริตธรรม / ประภา แสงทองสุข / มายุ มิโซตะ / 280 หน้า / ราคา 140 บาท /   
ISBN 978-974-9569-65-8

เป็นตำ�ร�เรียนและแบบฝึกหัดสำ�หรับเรียนรู้คันจิระดับต้น-กล�ง จำ�นวน 402 ตัว  ซึ่งเป็นคันจิที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้เริ่มเรียน 

ภ�ษ�ญ่ีปุ่น แต่ละบทจะได้เรียนรู้วิธีก�รเขียน จำ�นวนเส้น คว�มหม�ย ตัวอย่�งศัพท์ และคำ�ประสมคันจิท่ีใช้กันม�ก มีแบบฝึกอ่�น 

และเขียนเพื่อทดสอบ  และยังมีแบบฝึกทบทวนในรูปแบบที่หล�กหล�ย เช่น จับคู่ ตอบคำ�ถ�ม เป็นต้น

เสริมคันจิ
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จำาศัพท์...	คาตากานะ	● ประพันธ์ รัตนสมบัติ / 152 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-518-7   

นำ�เสนอศัพท์ค�ต�ก�นะที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำ�วันกว�่ 300 คำ� ทั้งคำ�ศัพท์ที่ทับศัพท์ม�จ�กภ�ษ�ต่�ง ๆ คำ�ศัพท์ที่คน 

ญ่ีปุ่นสร้�งข้ึนเอง และคำ�ศัพท์หมวด เช่น ก�รท่องเท่ียว อ�ห�รก�รกิน ส่ือส�รมวลชน คอมพิวเตอร์ แฟช่ัน คว�มสวยคว�มง�ม ฯลฯ 

พร้อมบอกคำ�ศัพท์ท่ีเป็นท่ีม�ของศัพท์ค�ต�ก�นะแต่ละคำ� นอกจ�กน้ี ยังสอดแทรกเกร็ดคว�มรู้ท่ีน่�สนใจเก่ียวกับศัพท์ค�ต�ก�นะ 

ในภ�ษ�ญี่ปุ่นด้วย  

จำาศัพท์...	กริยาญี่ปุ่น	● ดุษฎี โตทน / 152 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-519-4   

หนังสือท่ีรวบรวมคำ�ศัพท์แยกต�มหมวดหมู่ สถ�นก�รณ์ท่ัวไป เช่น ก�รข้ึนรถไฟ ก�รส่งไปรษณีย์ ก�รรับประท�นอ�ห�ร ก�รทำ�ง�น 

บ้�น เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยบทสนทน�ของพี่โยและน้องแอน ที่จะม�ให้คว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบง่�ย ๆ พร้อมทั้งคำ�ศัพท์ 

ประโยคตัวอย�่ง แสดงวิธีใช้ร่วมกับคำ�ช่วย และคำ�อธิบ�ยคว�มแตกต่�งของคำ�ศัพท์ที่คล�้ยคลึงกัน อีกทั้งบ�งบทยังสอดแทรก 

คว�มรู้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่นไว้อ่�นเพลิน ๆ ด้วย

พลิกแพลง	ศัพท์สแลงญี่ปุ่น	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 208 หน้า / ราคา 165 บาท / ISBN 978-974-443-515-6  

เรียนรู้คำ�สแลงภ�ษ�ญ่ีปุ่นท่ีคนญ่ีปุ่นใช้บ่อย โดยแบ่งเน้ือห�ต�มก�รใช้ง�น เช่น คำ�สแลงของวัยรุ่น คำ�สแลงท่ีใช้บ่อยในอินเทอร์เน็ต 

หรือคำ�สแลงจ�กละครญ่ีปุ่น เป็นต้น นอกจ�กจะได้รู้ท่ีม�ของแต่ละคำ�ยังได้รู้คว�มหม�ยและวิธีใช้ท่ีนำ�ไปใช้เองได้ไม่ย�ก ท้�ยบท 

ยังแทรกคำ�ศัพท์ให้ได้ท่องจำ�อีกด้วย นอกจ�กน้ี บ�งบทยังสอดแทรกแบบฝึกหัดและ TIP ท่ีเก่ียวกับญ่ีปุ่นให้อ่�นเอ�สนุกหรืออ่�น 

เพื่อศึกษ�ก็ได้ 

80	คำากริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย	“ริ”	● ณัฏฐิรา ทับทิม / 144 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-503-3   

คำ�กริย�วิเศษณ์ในภ�ษ�ญี่ปุ่น “ไม่ใช่ส่วนประกอบหลัก” ของประโยค แต่ “จำ�เป็นต้องรู้” เพร�ะคนญี่ปุ่นนิยมใช้คำ�กริย�วิเศษณ์ 

สื่ออ�รมณ์ คว�มรู้สึก ลักษณะท่�ท�ง ฯลฯ ม�เรียนรู้ “คำ�กริย�วิเศษณ์ลงท้�ยด้วย り ” ซึ่งเป็นรูปคำ�ที่พบเห็นกันอยู่บ่อย ๆ 

แล้วจะรู้ว่� ฟัง พูด อ่�น เขียน ภ�ษ�ญี่ปุ่นให้เป็นธรรมช�ติไม่ย�กอย่�งที่คิด 

82	คำากริยาวิเศษณ์	“นิ・โตะ・อิชิ”	● ณัฏฐิรา ทับทิม / 160 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-547-7  

นำ�เสนอคำ�กริย�วิเศษณ์ลงท้�ยด้วย に (นิ) と (โตะ) และคำ�กริย�วิเศษณ์ขึ้นต้นด้วยคันจิ 一 (อิชิ/อิต) ซึ่งเป็นรูปคำ�ที่พบเห็น 

บ่อย ๆ โดยคัดเลือกคำ�กริย�วิเศษณ์ที่เคยปร�กฏในข้อสอบวัดระดับคว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่น และที่พบบ่อยในนวนิย�ย ก�ร์ตูน หรือ 

สิ่งพิมพ์ประเภทต่�ง ๆ จำ�นวน 82 คำ�ม�อธิบ�ยคว�มหม�ยและวิธีใช้อย่�งกระชับ พร้อมประโยคตัวอย่�ง รวมถึงแบบฝึกหัดกว่� 

400 ประโยค เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับต้นตอนปล�ย-ระดับสูง และผู้ท่ีต้องก�รเตรียมสอบวัดระดับภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับ 

N1 N2 และ N3

ลับสมองกับคาตากานะวันละ	10	นาที	● คาวาโนะ คิริโกะ / 96 หน้า / ราคา 110 บาท (ซีดี 1 แผ่น) /  

ISBN 978-616-7121-21-5 

ฝึกก�รฟัง - ก�รเขียนอักษรค�ต�ก�นะง่�ย ๆ เพียงวันละ 10 น�ที โดยเรียนรู้จ�กหลักก�รสะกดคำ� พร้อมคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ 

และคำ�แปล และแบบฝึกหัดสำ�หรับฝึกเขียนคำ�ศัพท์  

เสริมคำาศัพท์
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‘เลียน’	แบบเด็กญี่ปุ่น	四字熟語 ภาษิตสี่ตัวอักษร	● ทากาชิ ไซโต้ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ / 240 หน้า /    
ราคา 210 บาท / ISBN 978-974-443-648-1

รวบรวมภ�ษิตสี่ตัวอักษรจำ�นวน 250 คำ� นำ�ม�อธิบ�ยคว�มหม�ยและที่ม�แบบสั้นกระชับ พร้อมก�ร์ตูนช่องประกอบ ช่วยให้ 

ผู้เรียนทร�บเรื่องร�วของภ�ษิตสี่ตัวอักษรและวิธีก�รใช้ที่ถูกต้อง นอกจ�กนี้ยังมีคอลัมน์แนะนำ�ภ�ษิตส�มตัวอักษรเพิ่มเติมด้วย

‘เลียน’	แบบเด็กญี่ปุ่น	ことわざ・慣用句	สุภาษิต	•	สำานวน	● ทากาชิ ไซโต้ ● แปล สุภา ปัทมานันท์ /     
224 หน้า / ราคา 195 บาท / ISBN 978-974-443-651-1

ทำ�คว�มเข้�ใจและรู้จักกับสุภ�ษิตและสำ�นวนในภ�ษ�ญี่ปุ่น พร้อมคว�มหม�ยและตัวอย่�งก�รใช้ง�น ทั้งในรูปแบบบทสนทน� 

สั้น ๆ และก�ร์ตูนช่อง ช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจและน่�สนใจให้กับก�รเรียนม�กขึ้น ซึ่งก�รนำ�สุภ�ษิตและสำ�นวนต่�ง ๆ ม�ใช้ใน

ก�รสนทน�จะช่วยเพิ่มคว�มน่�สนใจให้กับบทสนทน�ขึ้นไปอีกระดับ

語彙	ศัพท์อัพเลเวล	ระดับกลาง	● โนริอากิ คิโนชิตะ / อาซาโกะ มิทสึฮาชิ / มากิโกะ มารุยามะ     
● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ / 160 หน้า / ราคา 195 บาท / ISBN 978-974-443-663-4

สอนคำ�ศัพท์สำ�หรับผู้ที่เรียนจบระดับต้นแล้วและกำ�ลังจะเข้�หรืออยู่ระดับกล�งประม�ณ 900 คำ� พร้อมรูปประโยคที่ใช้ร่วมกัน

คำ�ศัพท์จะเกินจ�กระดับที่สอนในห้องเรียน และมีตั้งแต่ง่�ย (N5) ไปถึงย�ก (N1) เพื่อตอบสนองผู้เรียนที่ต้องก�รสนทน� 

หรือห�คำ�ศัพท์ไปใช้ในชีวิตจริงแต่ไม่ส�ม�รถนำ�คำ�ที่เรียนจ�กในห้องเรียนม�ใช้ได้อย่�งเพียงพอ โดยแบ่งเป็น 10 หัวข้อ เช่น 

ก�รเลือกคู่ครอง ฤดูก�ล ทำ�อ�ห�ร ห�หมอ ห�ห้องเช่� สำ�นวนสุภ�ษิต เป็นต้น ท้�ยเล่มมีคำ�แปลภ�ษ�ไทยของคำ�ศัพท์ รูปประโยค 

และสคริปต์ เน้ือห�และรูป ประโยคส่วนใหญ่ไม่ท�งก�ร มีแบบฝึกหัดจำ�นวนม�ก และส�ม�รถใช้เรียนเองหรือเรียนในห้องเรียนก็ได้ 

เตรียมสอบวัดระดับ	N1	คันจิ	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล บุษบา บรรจงมณี / 188 หน้า / ราคา 220 บาท / 

ISBN 978-974-443-477-7 

เรียนรู้คันจิ 2,300 คำ�ภ�ยใน 8 สัปด�ห์ โดยจะให้ผู้ศึกษ�เรียนรู้จ�ก “บุชุ” (ส่วนประกอบของคันจิ) คันจิที่มีบุชุเหมือนกันอ�จจะมี 

เสียงหรือคว�มหม�ยเหมือนกันได้ ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รเด�ศัพท์ 

เตรียมสอบวัดระดับ	N1	คำาศัพท์	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข /  

ประพันธ์ รัตนสมบัติ / 168 หน้า / ราคา 220 บาท / ISBN 978-974-443-478-4  

เป็นก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์สำ�หรับสอบวัดระดับ ระดับ N1 ประม�ณ 1,300 คำ� ภ�ยใน 8 สัปด�ห์  นำ�เสนอในรูปแบบประโยคสั้น ๆ 

และกลุ่มคำ�ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ และยังมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนคว�มเข้�ใจ 1 ครั้งต่อ 1 สัปด�ห์ด้วย

เตรียมสอบวัดระดับ	N1	การฟัง	● คาโอริ นากามุระ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ /  

204 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / ISBN 978-974-443-476-0  

แนะนำ�เทคนิคก�รฟังสำ�หรับเตรียมสอบวัดระดับ N1 ส่วนท่ี 1 แนะนำ�รูปแบบข้อสอบก�รฟังในภ�พรวม  ส่วนท่ี 2 เจ�ะลึกเทคนิค 

ก�รฟังและก�รทำ�ข้อสอบฟังรูปแบบต่�ง ๆ พร้อมแบบฝึกหัด  ส่วนที่ 3 ตัวอย่�งข้อสอบก�รฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง

เตรียมสอบวัดระดับ

ชดุ วดัระดบั N1

N
E
W
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เตรียมสอบวัดระดับ	N2	คันจิ	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล สมเกียรติ เชวงกิจวณิช / 204 หน้า /   
ราคา 220 บาท / ISBN  978-974-443-480-7 

เรียนรู้และจดจำ�อักษรคันจิ 739 ตัวและศัพท์ที่ประกอบขึ้นจ�กอักษรคันจิ 2,200 คำ�ภ�ยใน 8 สัปด�ห์ เพียงแค่อ�่นวันละนิด 

ละหน่อย คุณก็ส�ม�รถพิชิตคันจิระดับ N2 เช่นกัน

เตรียมสอบวัดระดับ	N2	คำาศัพท์	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล สร้อยสุดา ณ ระนอง / 168 หน้า /   
ราคา 220 บาท / ISBN 978-974-443-481-4 

รวมคำ�ศัพท์ประม�ณ 1,400 คำ�ที่ใช้ในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น ระดับ N2 แบ่งเป็นหมวดหมู่ต�มหัวข้อและวิธีใช้ เนื้อห�ใน 

เล่มแบ่งเป็นสัปด�ห์ทั้งหมด 8 สัปด�ห์ วันที่ 7 ของทุก ๆ สัปด�ห์จะเป็น แบบทดสอบเพื่อทบทวนคว�มเข้�ใจ ใช้รูปแบบเหมือน 

ก�รสอบวัดระดับจริง  

เตรียมสอบวัดระดับ	N2	การฟัง	● คาโอริ นากามุระ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ ● แปล สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ /   
212 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / ISBN 978-974-443-479-1 

แนะนำ�เทคนิคก�รฟังสำ�หรับเตรียมสอบวัดระดับ N1  ส่วนท่ี 1 แนะนำ�รูปแบบข้อสอบก�รฟังในภ�พรวม  ส่วนท่ี 2 เจ�ะลึกเทคนิค 

ก�รฟังและก�รทำ�ข้อสอบฟังรูปแบบต่�ง ๆ พร้อมแบบฝึกหัด  และส่วนที่ 3 ตัวอย่�งข้อสอบก�รฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง

เตรียมสอบวัดระดับ	N3	คันจิ	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล ภัทร์อร พิพัฒนกุล / 132 หน้า / ราคา 200 บาท / 

ISBN 978-616-7121-26-0   

แนวข้อสอบคันจิเพื่อใช้ในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบใหม่ ระดับ N3 โดยเนื้อห�ในเล่มแบ่งเป็นสัปด�ห์ทั้งหมด 6 สัปด�ห์  

ในวันที่ 7 ของทุก ๆ สัปด�ห์จะเป็นแบบทดสอบเพื่อทบทวนและทำ�คว�มเข้�ใจ โดยรูปแบบเหมือนก�รสอบวัดระดับจริง

เตรียมสอบวัดระดับ	N3	คำาศัพท์	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล สุณีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข / 132 หน้า /  

ราคา 200 บาท / ISBN 978-616-7121-28-4 

รวมคำ�ศัพท์ประม�ณ 1,200 คำ�ที่ใช้ในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น ระดับ N3 แบ่งเป็นหมวดหมู่ต�มหัวข้อและวิธีใช้ เนื้อห�ใน

เล่มแบ่งเป็นสัปด�ห์ท้ังหมด 6 สัปด�ห์ ในวันท่ี 7 ของทุก ๆ สัปด�ห์จะเป็นแบบทดสอบเพ่ือทบทวนและทำ�คว�มเข้�ใจ โดยรูปแบบ 

เหมือนก�รสอบวัดระดับจริง

เตรียมสอบวัดระดับ	N3	การฟัง	● คาโอริ นากามุระ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ ● แปล สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ /  

184 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / ISBN 978-974-443-532-3  

แนะนำ�เทคนิคก�รฟังสำ�หรับเตรียมสอบวัดระดับ N3 ส่วนที่ 1 แนะนำ�รูปแบบข้อสอบก�รฟังในภ�พรวม ส่วนที่ 2 เจ�ะลึกเทคนิค 

ก�รฟังและก�รทำ�ข้อสอบฟังรูปแบบต่�ง ๆ พร้อมแบบฝึกหัด และส่วนที่ 3 ตัวอย่�งข้อสอบก�รฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง

ชดุ วดัระดบั N2

ชดุ วดัระดบั N3
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เตรียมสอบวัดระดับ	N3	ไวยากรณ์	● คาโอริ นากามุระ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ /   
120 หน้า / ราคา 200 บาท / ISBN 978-616-7121-27-7

หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบใหม่ ระดับ N3 เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รเตรียมตัวสอบไวย�กรณ์ญี่ปุ่น เนื้อห�ใน 

เล่มแบ่งเป็นสัปด�ห์ท้ังหมด 6 สัปด�ห์ ในวันท่ี 7 ของทุก ๆ สัปด�ห์จะเป็นแบบทดสอบเพ่ือทบทวนและทำ�คว�มเข้�ใจ โดยรูปแบบ 

เหมือนก�รสอบวัดระดับจริง  

เตรียมสอบวัดระดับ	N3	การอ่าน	● ฮิโตโกะ ซาซากิ / โนริโกะ มัทสึโมโตะ ● แปล ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ / เมธี ธรรมพิภพ /  

156 หน้า / ราคา 240 บาท / ISBN 978-974-443-563-7 

รวมแบบฝึกก�รอ่�นระดับ N3 แบ่งก�รฝึกเป็น 6 สัปด�ห์ วันละ 1 บทอ่�น โดยเริ่มจ�กฝึกอ่�นบทอ่�นง่�ย ๆ เช่น ข้อคว�มสั้น ๆ 

ประก�ศ โฆษณ� ไปจนถึงสิ่งที่ย�กขึ้น เช่น จดหม�ย อีเมล หนังสือพิมพ์ นวนิย�ย และบทอ่�นขน�ดย�ว ผู้เรียนจะได้เตรียม 

คว�มพร้อมผ่�นแบบฝึกหัดก�รอ่�นท่ีเป็นบทสนทน�ภ�ษ�พูดส้ัน ๆ เพ่ือทำ�คว�มคุ้นเคยก่อนทำ�โจทย์ก�รฝึกแต่ละวัน และวันท่ี 7 

ของทุกสัปด�ห์จะเป็นแบบทดสอบเสมือนข้อสอบวัดระดับจริง บทอ่�นมีเสียงอ่�นกำ�กับคันจิทุกตัว ยกเว้นแบบทดสอบที่จะมี 

เสียงอ่�นให้เฉพ�ะอักษร คันจิระดับ N2 ขึ้นไป พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด และคำ�แปลภ�ษ�ไทยท้�ยเล่ม

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น	N4	● คณาจารย์ผู้สอน ABK Japanese Language Institute / 264 หน้า /   
ราคา 200 บาท (MP3 1 แผ่น) /  ISBN 978-974-443-510-1

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับ N4 อิงรูปแบบต�มข้อสอบวัดระดับ โดยแบ่งเป็นข้อสอบคว�มรู้ตัวภ�ษ� (ตัวอักษร 

คำ�ศัพท์ ไวย�กรณ์ ก�รอ่�น) และก�รฟัง พร้อมเฉลย คำ�อธิบ�ย บทแปล (ก�รอ่�นและสคริปต์ก�รฟัง)

เตรียมสอบวัดระดับ	N4	คำาศัพท์	● ยูกิโกะ ยามาซากิ ● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ / 136 หน้า / ราคา 200 บาท /    

ISBN 978-974-443-474-6  

หนังสือคำ�ศัพท์ที่ใช้ในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น ระดับ N4 ส�ม�รถพบเห็นและใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน แบ่งคำ�ศัพท์ต�ม 

หัวข้อและสถ�นก�รณ์ประม�ณ 600 คำ� มีตัวบทสั้น ๆ ภ�พประกอบและประโยคตัวอย่�งให้ นอกจ�กนี้ ยังมีคำ�ถ�มทบทวนเพื่อ 

ฝึกคว�มเข้�ใจให้ 1 ครั้งต่อ 4 บทด้วย

เตรียมสอบวัดระดับ	N4	ไวยากรณ์และการอ่าน	● มาริโกะ ยามาเบะ / มัทสึมิ อีซึกะ / ฟุมิเอะ คานาริ  

● แปล วิภา งามฉันทกร / 284 หน้า / ราคา 260 บาท / ISBN 978-974-443-475-3  

แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ไวย�กรณ์และก�รอ่�น ส่วนไวย�กรณ์แบ่งออกเป็น 32 บทย่อย ดำ�เนินเร่ืองผ่�นเหตุก�รณ์สมมติตลอด 

ระยะเวล� 1 ปีของตัวละคร นำ�เสนอรูปแบบก�รผันคำ�กริย�และคุณศัพท์รูปต่�ง ๆ พร้อมวิธีก�รใช้และตัวอย่�งประโยค และส่วน 

ก�รอ่�น เป็นเร่ืองอ่�นส้ัน ๆ ต�มหัวเร่ือง พร้อมแบบฝึกหัดและคำ�แปลคำ�ศัพท์ ปิดท้�ยด้วยก�รอธิบ�ยก�รใช้ก�รรูปประโยคต่�ง ๆ 

ทั้ง 32 บทที่ได้เรียนม�และคำ�แปลประโยคตัวอย่�ง

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น	N5	● คณาจารย์ผู้สอน ABK Japanese Language Institute / 240 หน้า /   
ราคา 200 บาท (MP3 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-511-8

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญ่ีปุ่นระดับ N5 อิงรูปแบบต�มข้อสอบวัดระดับ โดยแบ่งเป็นข้อสอบคว�มรู้ตัวภ�ษ� (ตัวอักษร 

คำ�ศัพท์ ไวย�กรณ์ ก�รอ่�น) และก�รฟัง พร้อมเฉลย คำ�อธิบ�ย บทแปล (ก�รอ่�นและสคริปต์ก�รฟัง)

ชดุ วดัระดบั N4

ชดุ วดัระดบั N5
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❶	500	คำาถามตะลุย	JLPT	N5-N4	● โนริโกะ มัทสึโมโตะ / ฮิโตโกะ ซาซากิ  
● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 296 หน้า /

 ราคา 250 บาท / ISBN 978-974-443-550-7

❷	500	คำาถามตะลุย	JLPT	N3-N2	● โนริโกะ มัทสึโมโตะ / ฮิโตโกะ ซาซากิ 

● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 296 หน้า / 

ราคา 250 บาท / ISBN 978-974-443-551-4 

❸	500	คำาถามตะลุย	JLPT	N1	● โนริโกะ มัทสึโมโตะ / ฮิโตโกะ ซาซากิ  
● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 296 หน้า / 

ราคา 250 บาท / ISBN 978-974-443-552-1

ตะลุย 500 คำ�ถ�ม เสริมคว�มรู้ภ�ษ�ญ่ีปุ่น 3 ด้�น ก่อนสอบวัดระดับ N1-N5 เหม�ะสำ�หรับทบทวนคว�มรู้ภ�ษ�ญ่ีปุ่นได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับต้นไปจนถึง 

ระดับสูง ช่วยเสริมคว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นด้�นตัวอักษร คำ�ศัพท์ และไวย�กรณ์ โดยส�ม�รถเลือกทบทวนเฉพ�ะส่วนที่ต้องก�รหรือยังอ่อนอยู่ได้ เพียงศึกษ� 

วันละ 20 น�ทีให้ครบ 4 สัปด�ห์ พร้อมดัชนีคันจิ คำ�ศัพท์ และรูปประโยคท้�ยเล่ม

500	รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น	N1-N3	● เอทสึโกะ โทโมมัทสึ / จุน มิยาโมโตะ / มาซาโกะ วากุริ ● แปล วีรวรรณ วชิรดิลก /   
น้ำาทิพย์ เมธเศรษฐ / สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข / 300 หน้า / ราคา 280 บาท / ISBN 978-974-443-527-9

ปรับปรุงจ�กหนังสือ “กุญแจสู่ 500 รูปประโยค ภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันกล�งและสูง” หัวข้อในแต่ละบทจัดหมวดหมู่สำ�นวนท�งไวย�กรณ์ 

ต�มคว�มหม�ย โดยคำ�นึงถึงคว�มเกี่ยวโยงกันอย่�งเป็นระบบ เพื่อผู้เรียนที่กำ�ลังจะขึ้นชั้นกล�ง รวมถึงผู้ที่ต้องก�รสอบวัดระดับ 

ภ�ษ�ญ่ีปุ่นในระดับ N1-N3 ส�ม�รถอ่�นและทำ�คว�มเข้�ใจได้ง่�ยกว่�ก�รเรียนแบบต่�ง ๆ ไปเร่ือย ๆ โดยไร้บริบทท่ีเก่ียวข้องกัน 

และยังได้เพิ่มประโยคตัวอย่�งให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ พร้อมแบบฝึกหัดท�้ยบทเพื่อใช้ทดสอบคว�มเข้�ใจในสำ�นวนท�ง 

ไวย�กรณ์ที่ได้ศึกษ�ไป แบ่งต�มคว�มย�กง่�ยและมีสัญลักษณ์บอกระดับกำ�กับ

200	รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น	N4-N5	● เอทสึโกะ โทโมมัทสึ / จุน มิยาโมโตะ / มาซาโกะ วากุริ ● แปล วีรวรรณ วชิรดิลก /   
น้ำาทิพย์ เมธเศรษฐ / สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข / 232 หน้า / ราคา 260 บาท / ISBN 978-974-443-620-7

ปรับปรุงจ�กหนังสือ “กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐ�น ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้นและกล�ง” เพื่อให้มีเนื้อห�ครอบคลุมก�รสอบวัดระดับ 

ภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับ N4 และ N5 ภ�ยในเล่มจัดหมวดหมู่หัวข้อไวย�กรณ์พื้นฐ�นในแต่ละบทต�มคว�มหม�ยและก�รใช้ โดยคำ�นึง 

ถึงคว�มเกี่ยวโยงกันอย่�งเป็นระบบ แต่ละรูปไวย�กรณ์จะมีประโยคตัวอย่�งที่สอดคล้องกับแต่ละระดับ พร้อมแบบทดสอบ 

ก่อนเร่ิมศึกษ�และแบบฝึกหัดท้�ยบทเพ่ือใช้ทดสอบคว�มเข้�ใจในหัวข้อไวย�กรณ์ท่ีได้ศึกษ� นอกจ�กน้ียังมี “สรุป” เพ่ือรวบรวม 

และจัดระเบียบไวย�กรณ์ และ “คอลัมน์” เพ่ือให้เข้�ใจลักษณะเฉพ�ะท�งไวย�กรณ์ เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนช้ันต้น รวมถึงผู้ท่ีต้องก�ร 

สอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นในระดับ N4 และ N5

Go!	JLPT	N2	ไวยากรณ์	● เอทสึโกะ โทโมมัทสึ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / คาโอริ นากามุระ ● แปล เมธี ธรรมพิภพ / 284 หน้า /    
ราคา 295 บาท / ISBN 978-974-443-674-0

ทบทวนคว�มรู้ไวย�กรณ์ระดับกล�งตอนปล�ยถึงระดับสูงตอนต้น เพ่ือพิชิตก�รสอบระดับ N2 และก้�วเข้�สู่ก�รเรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่น 

ระดับสูง ด้วยคำ�อธิบ�ยไวย�กรณ์ท่ีละเอียด เป็นรูปธรรม ประโยคตัวอย่�งจำ�นวนม�ก และแบบฝึกหัดท่ีหล�กหล�ย ปูพ้ืนฐ�นให้ 

แน่น พร้อมพิชิตก�รสอบระดับ N2

Go!	JLPT	N3	ไวยากรณ์	● เอทสึโกะ โทโมมัทสึ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / คาโอริ นากามุระ ● แปล ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ / 184 หน้า /   

ราคา 240 บาท / ISBN 978-974-443-643-6

เหม�ะสำ�หรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับ N3 และผู้ที่ต้องก�รพัฒน�คว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นจ�กระดับกล�งไปสู่ 

ระดับสูง ในเล่มจะแนะนำ�ไวย�กรณ์ระดับต้นตอนปล�ยและระดับกล�งท่ีสำ�คัญ พร้อมประโยคตัวอย่�ง คำ�อธิบ�ยวิธีใช้ แบบฝึกหัด 

และตัวอย่�งข้อสอบ

ชุด 500 คำาถามตะลุย JLPT

❶ ❷ ❸

ชุด Go! JLPT

N
E
W



21

Go!	JLPT	N3	คันจิ	● เรโกะ อิชิอิ / มาซาโกะ อาโอยางิ / ฮิเดโกะ ซูซูกิ / มิโฮะ ทากางิ / เรียวโกะ โมริตะ / โยโกะ ยามาซากิ 
● แปล จารุนันท์ ธนสารสมบัติ / 184 หน้า / ราคา 240 บาท / ISBN 978-974-443-643-6

คู่มือสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับ N3 หรือผู้ที่ต้องก�รศึกษ�คันจิชั้นกล�งเพิ่มเติม ภ�ยในเล่ม 

แบ่งเนื้อห�ที่จะได้เรียนรู้ออกเป็น 25 ครั้ง นำ�เสนอในรูปของแบบฝึกหัดพร้อมภ�พประกอบเสริมคว�มเข้�ใจ โดยให้ผู้เรียนเตรียม 

บทเรียนล่วงหน้�ด้วย “ร�ยก�รคันจิและคำ�ศัพท์” ท้�ยเล่มก่อนทำ�แบบฝึกหัดแต่ละครั้ง เพื่อก�รเรียนรู้อย่�งเป็นระบบและ 

มีประสิทธิภ�พ ผู้เรียนจะได้ทบทวนคันจิระดับ N5 และ N4 จำ�นวน 300 ตัว รวมถึงเพิ่มพูนคันจิระดับ N3 อีก 354 ตัว

Go!	JLPT	N4	ไวยากรณ์	● เอทสึโกะ โทโมมัทสึ / ซาชิ ฟุกุชิมะ / คาโอริ นากามุระ ● แปล บุษบา บรรจงมณี / 168 หน้า /  
 ราคา 220 บาท / ISBN 978-974-443-636-8 

รวบรวมหัวข้อที่ค�ดว่�จะนำ�ม�ออกในก�รสอบวัดระดับ N4 ส่วนไวย�กรณ์ เรียบเรียงให้เห็นภ�พรวมของหัวข้อไวย�กรณ์ชั้นต้น 

ปูพื้นฐ�นให้แน่น พร้อมแนะแนวท�งไปสู่ระดับ N3 คำ�อธิบ�ยกระชับและแบบฝึกหัดหล�กหล�ย

TRY!	เตรียมสอบวัดระดับ	JLPT	N1	● คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ● แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ /   

356 หน้า / ราคา 275 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-595-8 

หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1 ประกอบด้วยบทเรียนหลัก เฉลยและสคริปต์ คำ�แปลเนื้อเรื่องตัวอย่�งและสคริปต์ 

เนื้อห�แต่ละบทประกอบด้วย 1. เนื้อเรื่องตัวอย�่ง (มีซีดีประกอบก�รฟัง) 2. รูปไวย�กรณ์ที่ปร�กฏในเนื้อเรื่องตัวอย่�ง (มีคำ� 

อธิบ�ยก�รใช้ ประโยคตัวอย่�ง และคำ�แปล) 3. แบบฝึกหัดเพื่อวัดคว�มเข้�ใจรูปไวย�กรณ์นั้น ๆ 4. แบบฝึกทบทวนท้�ยบท 

(ลักษณะคล้�ยข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวย�กรณ์ เรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค ไวย�กรณ์ในบทอ่�น และก�รฟัง)

TRY!	เตรียมสอบวัดระดับ	JLPT	N2	● คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ● แปล เมธี ธรรมพิภพ /   
424 หน้า / ราคา 275 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-583-5

หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2 ประกอบด้วยบทเรียนหลัก เฉลยและสคริปต์ คำ�แปลบทอ�่นและสคริปต์ เนื้อห� 

แต่ละบทประกอบด้วย 1. เนื้อเรื่องตัวอย่�ง (มีซีดีประกอบก�รฟัง) 2. รูปไวย�กรณ์ที่ปร�กฏในเนื้อเรื่องตัวอย่�ง (มีคำ�อธิบ�ย 

ก�รใช้ ประโยคตัวอย่�ง และคำ�แปล) 3. แบบฝึกหัดเพื่อวัดคว�มเข้�ใจรูปไวย�กรณ์นั้น ๆ 4. แบบฝึกทบทวนท้�ยบท (ลักษณะ 

คล้�ยข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวย�กรณ์ เรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค ไวย�กรณ์ในบทอ่�น และก�รฟัง)

TRY!	เตรียมสอบวัดระดับ	JLPT	N3	● คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ● แปล เมธี ธรรมพิภพ /  

344 หน้า / ราคา 265 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-596-5

หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 ประกอบด้วยบทเรียนหลัก เฉลยและสคริปต์ คำ�แปลบทอ�่นและสคริปต์ เนื้อห� 

แต่ละบทประกอบด้วย 1. เน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีซีดีประกอบก�รฟัง) 2. รูปไวย�กรณ์ท่ีปร�กฏในเน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีคำ�อธิบ�ยก�รใช้ 

ประโยคตัวอย่�ง และคำ�แปล) 3. แบบฝึกหัดเพื่อวัดคว�มเข้�ใจรูปไวย�กรณ์นั้น ๆ 4. แบบฝึกทบทวนท้�ยบท (ลักษณะคล้�ย 

ข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวย�กรณ์ เรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค ไวย�กรณ์ในบทอ่�น และก�รฟัง)

TRY!	เตรียมสอบวัดระดับ	JLPT	N4	● คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)   
● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 368 หน้า / ราคา 265 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-592-7

หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4 ประกอบด้วยบทเรียนหลัก เฉลยและสคริปต์ คำ�แปลบทอ�่นและสคริปต์ เนื้อห� 

แต่ละบทประกอบด้วย 1. เน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีซีดีประกอบก�รฟัง) 2. รูปไวย�กรณ์ท่ีปร�กฏในเน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีคำ�อธิบ�ยก�รใช้ 

ประโยคตัวอย่�ง และคำ�แปล) 3. แบบฝึกหัดเพื่อวัดคว�มเข้�ใจรูปไวย�กรณ์นั้น ๆ 4. แบบฝึกทบทวนท้�ยบท (ลักษณะคล้�ย 

ข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวย�กรณ์ เรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค ไวย�กรณ์ในบทคว�มและก�รฟัง) 5. ตัวอย่�งข้อสอบวัดระดับ

ชุด TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT

N
E
W
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TRY!	เตรียมสอบวัดระดับ	JLPT	N5	● คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)    

● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 264 หน้า / ราคา 250 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-582-8  

หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5 ประกอบด้วยบทเรียนหลัก เฉลยและสคริปต์ คำ�แปลบทอ�่นและสคริปต์ เนื้อห� 

แต่ละบทประกอบด้วย 1. เน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีซีดีประกอบก�รฟัง) 2. รูปไวย�กรณ์ท่ีปร�กฏในเน้ือเร่ืองตัวอย่�ง (มีคำ�อธิบ�ยก�รใช้ 

ประโยคตัวอย่�ง และคำ�แปล) 3. แบบฝึกหัดเพื่อวัดคว�มเข้�ใจรูปไวย�กรณ์นั้น ๆ 4. แบบฝึกทบทวนท้�ยบท (ลักษณะคล้�ย 

ข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวย�กรณ์ เรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค ไวย�กรณ์ในบทคว�มและก�รฟัง) 5. ตัวอย่�งข้อสอบวัดระดับ

คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน	30	ชม.	● มิชิโกะ มิยาซากิ / ซาชิโกะ โกช	ิ● แปล วิภา งามฉันทกร / 212 หน้า /  
ราคา 240 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-616-7121-07-9

เรียนรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเบื้องต้นที่ใช้ในก�รทำ�ง�น และฝึกฝนม�รย�ทพื้นฐ�นท่ีต้องใช้ในบริษัทญี่ปุ่นได้ง่�ย ๆ ภ�ยใน 30 ชม. 

เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นในก�รทำ�ง�นหรือติดต่อง�นกับคนญี่ปุ่นได้อย่�งคล่องแคล่ว

ฟัง	•	พูด	•	คิด	@	ออฟฟิศญี่ปุ่น	● มิชิโกะ มิยาซากิ / ซาชิโกะ โกช	ิ/ นามิ คุริตะ / โยชิโกะ อินางาก	ิ/ มายูมิ อุเอมัทส	ึ	
● แปล กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 232 หน้า / ราคา 265 บาท (ซีดี 1 แผ่น) / ISBN 978-974-443-593-4

ออกแบบม�เป็นพิเศษสำ�หรับช�วต่�งช�ติที่ทำ�ง�นในประเทศญี่ปุ่น มีแผนจะไปทำ�ง�นที่ญี่ปุ่น หรือกำ�ลังทำ�ง�นในบริษัทญี่ปุ่น

ให้ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�ญี่ปุ่นในชีวิตประจำ�วันอย่�งง่�ย ๆ กับเจ้�น�ย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมง�น ฯลฯ โดยเป็นก�รฝึกสนทน�

ในหล�ยสถ�นก�รณ์จนคล่องแคล่วและนำ�ไปใช้ได้อย่�งเป็นธรรมช�ติ

Hello	AEC	ญี่ปุ่น	● คาซูมิ ศรีจักรวาฬ / วีรวรรณ วชิรดิลก / 184 หน้า / ราคา 165 บาท / ISBN 978-974-443-528-6   

รวมประโยค สำ�นวน และคำ�ศัพท์ภ�ษ�ญ่ีปุ่นที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น นำ�เสนอในรูปแบบ 3 ภ�ษ� คือ ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�ญี่ปุ่น และ 

ภ�ษ�อังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และม�รย�ทท่ีควรรู้ในก�รทำ�ง�นร่วมกับช�วญ่ีปุ่น เหม�ะเป็นคู่มือสนทน�สำ�หรับ 

ผู้ทำ�ง�นในภ�คธุรกิจต่�ง ๆ กับประเทศญี่ปุ่น

เก่งคีย์อีเมลญี่ปุ่น	● ยากิโกะ ยานะ / ริเอะ โอก	ิ/ ยูกะ โคมัทสึ ● แปล นริศรา พูลลาภ / สุกัญญา จีระนันตสิน / ไอลดา ศราทธทัต /  
192 หน้า / ราคา 200 บาท /	ISBN 978-974-443-244-5

“เดี๋ยวก็ใช้สำ�นวนเดิม ๆ อีกแล้ว” “ไม่รู้ว่�คำ�ที่เลือกใช้เหม�ะสมหรือเปล่�” “สรุปคว�มที่ต้องก�รสื่อไม่ได้เรื่องซะที” หนังสือเล่มนี้ 

ช่วยแก้ปัญห�ทั้งหมดนี้ได้ และคุณจะส�ม�รถคีย์อีเมลเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่นด้วยภ�ษ�ญี่ปุ่นที่เป็นธรรมช�ติ นำ�เสนอทั้งวิธีก�รคีย์และ 

ก�รเขียนอีเมลเป็นภ�ษ�ญ่ีปุ่น โดยเน้นก�รใช้ภ�ษ�ให้เหม�ะกับคนและตรงกับก�ลเทศะ ด้วยภ�ษ�ท่ีกระชับ และแบ่งปันตัวอย่�ง 

อีเมล สำ�นวนต่�ง ๆ ซึ่งผู้ใช้ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ให้เป็นอีเมลที่ต้องก�รได้

J-BIZ	email	ตอบทันใจใน	1	นาที	● อายูมิ คามิงาก	ิ● แปล เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ / 328 หน้า / ราคา 280 บาท /	   
ISBN 978-974-443-638-2

หนังสือสำ�หรับทุกคนท่ีต้องติดต่อธุรกิจกับช�วญ่ีปุ่นท�งอีเมลเป็นภ�ษ�ญ่ีปุ่น แนะนำ�สำ�นวนท่ีใช้ในอีเมลธุรกิจญ่ีปุ่น 297 สำ�นวน 

จ�ก 36 สถ�นก�รณ์ธุรกิจ พร้อมคำ�อธิบ�ยและตัวอย่�งก�รใช้ ส�ม�รถจดจำ�ไปใช้ได้ทันที พร้อมทั้งสอนเทคนิคและม�รย�ท

ก�รเขียนอีเมลธุรกิจที่จะช่วยให้อีเมลมีประสิทธิภ�พสูงสุด สอนก�รใช้คำ�สุภ�พที่ถูกต้องและเหม�ะสมในก�รเขียนอีเมลธุรกิจ 

ญี่ปุ่น ผู้ใช้จะใช้เวล�เขียนอีเมลน้อยลง ส�ม�รถเลือกใช้คำ�พูดที่ถูกต้องเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์และผู้รับ รวมถึงส�ม�รถสื่อสิ่งที่ 

ต้องก�รได้อย่�งตรงประเด็น ไม่เข้�ใจผิดกัน

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
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สื่อเสริมการเรียน

❶	บัตรช่วยจำา	ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย	ชุด	คำาคุณศัพท์ ● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม /  

 100 แผ่น / ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-443-016-8 

❷	บัตรช่วยจำา	ชุด	อักษรคานะ	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 100 แผ่น /  

 ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-443-126-4 

❸	บัตรช่วยจำา	ชุด	อักษรคันจิ	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 100 แผ่น /  

 ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-443-318-3 

❹	บัตรช่วยจำา	ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย	ชุด	คำากริยา	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 100 แผ่น / 

 ราคา 120 บาท / ISBN 978-974-9569-63-4 

จำ�ง่�ย เล่นสนุก เรียนรู้เร็วทันใจ ไม่ว่�ที่ไหน เมื่อไร ใช้เวล�เพียงเล็กน้อยเท่�นั้น  ฝึกท่องจำ�ตัวอักษรญี่ปุ่น  

คำ�ศัพท์ ฝึกผันคำ�กริย�และคำ�คุณศัพท์ให้เป็นรูปต่�ง ๆ และเรียนรู้อักษรคันจิ ใช้ได้ท้ังคนไทยท่ีเรียนภ�ษ� 

ญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นที่เรียนภ�ษ�ไทย ขน�ด 3 x 4 นิ้ว

โปสเตอร์ฮิรางานะ		คาตากานะ ● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / ขนาด 30 5/8 x 20 1/4 นิ้ว / 

ราคา 60 บาท / Barcode 297-000-000-116-2

โปสเตอร์ใช้ประกอบก�รฝึกหัดเขียนและจดจำ�ตัวอักษรญี่ปุ่น แต่ละตัวอักษรนั้นจะมีคำ�ศัพท์พร้อม

ภ�พประกอบเพื่อช่วยให้จำ�ตัวอักษรได้รวดเร็วขึ้น

โปสเตอร์คันจิ	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / ขนาด 27 x 39 นิ้ว / ราคา 70 บาท / Barcode 297-000-000-115-5

โปสเตอร์ตัวอักษรคันจิเรียงลำ�ดับต�มตัวอักษรญี่ปุ่น มีทั้งหมด 996 ตัว แต่ละตัวคันจิจะแสดงเสียงอ�่น 2 แบบ คือ คุนโยมิ 

(อ่�นแบบญี่ปุ่น)  และองโยมิ (อ่�นแบบจีน)  เหม�ะสำ�หรับผู้ที่เริ่มเรียนตัวอักษรคันจิที่ต้องก�รจดจำ�เสียง อ่�นและหัดเขียน

แบบฝึกหัดคัดไทย	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 64 หน้า / ราคา 50 บาท / ISBN 978-974-8324-64-7  

แบบฝึกหัดคัดไทยเล่มนี้เป็นแบบเรียนสำ�หรับฝึกหัดคัดตัวอักษรภ�ษ�ไทย  พร้อมเสียงอ่�นและมีรูปภ�พประกอบ

❶ ❷

❸ ❹

ชุด บัตรช่วยจำา

ชดุ โปสเตอรช์ว่ยจำา

ภาษาไทยสำาหรับคนญี่ปุ่น
หมวด05
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แบบเรียนเขียนอ่านภาษาไทย	● วิไล โตมรกุล / 248 หน้า / ราคา 200 บาท / ISBN 978-974-9569-15-3   

สำ�หรับช�วญ่ีปุ่นท่ีสนใจศึกษ�ภ�ษ�ไทยในรูปแบบของก�รเขียนและอ่�นตัวอักษรภ�ษ�ไทยในระดับพ้ืนฐ�น หนังสือเล่มน้ีรวบรวม 

แบบฝึกหัดเป็นจำ�นวนม�ก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคว�มเข้�ใจและสร้�งทักษะคว�มชำ�น�ญในก�รเขียนอ่�นให้ม�กยิ่งขึ้นไปด้วย 

ดังคำ�กล่�วว่� “Practice makes perfect.” (ก�รฝึกหัดทำ�ให้เกิดคว�มชำ�น�ญ)

เก่งไทย	ไม่ยาก	● ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร	์/ 312 หน้า / ราคา 275 บาท / ISBN 978-974-443-585-9   

รวบรวมรูปประโยคและสำ�นวนภ�ษ�ไทยเชิงสนทน�ในชีวิตประจำ�วันที่เป็นธรรมช�ติ 200 รูปประโยคหลัก แต่ละรูปประโยค 

ประกอบด้วยโครงสร้�งประโยค คำ�อธิบ�ย (ถ้�จำ�เป็น) ประโยคภ�ษ�ไทย ประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น (ที่เป็นธรรมช�ติ) เสียงอ่�น 

โฟเนติกส์ภ�ษ�ไทย คำ�แปลตรงของคำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทยแต่ละคำ� พร้อมดัชนีรูปประโยคภ�ษ�ไทยและดัชนีรูปประโยคท่ีเป็นโฟเนติกส์ 

สำ�หรับค้นห�รูปประโยคต่�ง ๆ ที่ท้�ยเล่ม

❶	พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง	1	● บุษบา บรรจงมณี และคณะ / 280 หน้า / ราคา 800 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / 

 ISBN 978-974-443-291-9 

❷	พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง	2	● บุษบา บรรจงมณี และคณะ / 228 หน้า / ราคา 800 บาท (ซีดี 2 แผ่น) / 

 ISBN 978-974-443-292-6 

หนังสือสำ�หรับเรียนภ�ษ�ไทย ในบทนำ�เร่ิมต้นด้วยก�รสอนออกเสียงในภ�ษ�ไทย มีก�รลำ�ดับไวย�กรณ์จ�ก 

บทสนทน�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในแต่ละบทดำ�เนินเรื่องโดยครอบครัวม�โกโตะ นักธุรกิจช�วญี่ปุ่นที่ม� 

ทำ�ง�นในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นก�รเรียนรู้สำ�นวนต่�ง ๆ จ�กสถ�นก�รณ์ที่ใกล้ตัว ช่วยให้ก�รใช้ 

ชีวิตในประเทศไทยสะดวกสบ�ยจนถึงสนุกสน�นม�กยิ่งขึ้น

คำาพ้อง	จีน-ไทย	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 224 หน้า / ราคา 175 บาท / ISBN 978-974-443-512-5      

รวบรวมคำ�พ้องภ�ษ�จีน-ไทยไว้ม�กม�ย คำ�ท่ีจับคู่คำ�พ้องกันน้ีบ�งคำ�เหมือนกันท้ังคำ� บ�งคำ�คล้�ย ๆ กัน แต่บ�งคำ�อ�จฟังดูแล้ว 

ไม่คล้�ยกันเลย ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะว่�ก�รพ้องของกลุ่มคำ�ดังกล่�วเป็นก�รพ้องแบบมีกฎเกณฑ์ ทั้งก�รพ้องเสียงและก�รพ้อง 

คว�มหม�ย คำ�ที่เลือกม�นี้ส่วนใหญ่เป็นคำ�ที่ใช้บ่อย มีบ้�งที่เป็นภ�ษ�หนังสือหรือคำ�โบร�ณ แต่ก็รวมไว้ในเล่มนี้ทุกคำ� 

เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�ค้นคว้�อีกท�งหนึ่งด้วย

ลั้นลาภาษาจีน	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 184 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-501-9   

หนังสือเล่มน้ีมีท้ังหมด 50 สถ�นก�รณ์ก�รสนทน� เน้ือห�แต่ละบทประกอบด้วย เร่ืองอ่�นเล่นเป็นคว�มรู้ ซ่ึงเป็นเกร็ดคว�มรู้ต�ม 

แบบฉบับและคว�มคิดของช�วจีน ต่อม�เป็นประโยคที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รสื่อส�รเบื้องต้น ส�ม�รถจดจำ�ไปใช้พูดได้ในทันที 

ท้�ยบทมีคำ�คมและอ�รมณ์ขันเอ�ไว้พูดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในก�รสนทน�

ชุด พูด (ภาษา) ไทยให้เก่ง 

❶ ❷

ภาษาจีน
หมวด06
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500	อักษรจีน	จำาง่ายใช้ได้จริง	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 672 หน้า / 299 บาท / ISBN 978-616- 7121-23-9      

เรียนรู้อักษรจีนที่มีคว�มถี่ในก�รใช้สูงสุดบนเครือข�่ยอินเตอร์เนต 500 อันดับแรก พร้อมเสียงอ่�นพินอิน คว�มหม�ยประจำ�คำ� 

รูปแบบไวย�กรณ์ ตัวอย่�งประโยค และตัวอย่�งบทสนทน�จ�กก�รใช้ง�นจริง ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมจีนในหล�กหล�ยสถ�นก�รณ์

สนุกคัดอักษรจีน	● กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 64 หน้า / ราคา 60 บาท /    

ISBN 978-974-443-543-9 

หนังสือสำ�หรับเรียนวิธีก�รเขียนอักษรจีน ตั้งแต่คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเป็นม�และวิวัฒน�ก�รของอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย 

ไปจนถึงลักษณะของขีดแต่ละขีด เส้นแต่ละเส้น ลำ�ดับในก�รเขียนอักษร ปิดท้�ยด้วยคว�มรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียน 

อักษรพู่กันจีน พร้อมต�ร�งสำ�หรับฝึกคัด

ภาษาจีนโดนใจ	คนวัยไซเบอร์	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 208 หน้า / ราคา 165 บาท / ISBN 978-974-443-555-2  

รวบรวมประโยค คำ�ศัพท์ เร่ืองเล่� สแลง หรือสเตตัสต่�ง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตของจีน แบ่งประโยคออกเป็น 7 หมวด ต�มเน้ือห� 

สำ�คัญของประโยคนั้น ๆ และอธิบ�ยเกร็ดคว�มรู้ท�งไวย�กรณ์ วัฒนธรรม แง่มุมของชีวิต ฯลฯ ที่ได้จ�กแต่ละประโยค

ไวยากรณ์จีนระดับต้น	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 288 หน้า / ราคา 195 บาท / ISBN 978-974-443-608-5  

คู่มือสำ�หรับทบทวนไวย�กรณ์ภ�ษ�จีนระดับต้น แบ่งเน้ือห�ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ไวย�กรณ์ รวบรวมไวย�กรณ์สำ�คัญ 

ในภ�ษ�จีนระดับต้น 14 ไวย�กรณ์หลัก พร้อมคำ�อธิบ�ยก�รใช้ง�นอย่�งละเอียด ส่วนท่ี 2 สมรรถนะท�งภ�ษ� คือคว�มส�ม�รถ 

ท�งภ�ษ�ที่กำ�หนดโดยก�รสอบต่�ง ๆ และ ส่วนที่ 3 คำ�ศัพท์ รวบรวมคำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นสำ�หรับไวย�กรณ์ระดับต้น เหม�ะสำ�หรับ 

ทบทวนคว�มรู้เพื่อเตรียมสอบวัดระดับคว�มรู้ภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 1-2 และก�รสอบ PAT 7.4

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง	● เมชฌ สอดส่องกฤษ / 180 หน้า / ราคา 175 บาท / ISBN 978-974-443-690-0 

คู่มือสำ�หรับทบทวนไวย�กรณ์ภ�ษ�จีนระดับกล�ง โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ “คำ�เชื่อม” ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับไวย�กรณ์ 

ในระดับนี้ เนื่องจ�กไวย�กรณ์ภ�ษ�จีนในระดับกล�งจะเพิ่มคว�มซับซ้อนท�งโครงสร้�งม�กขึ้นจ�กระดับต้น ก�รศึกษ�เรื่อง 

คว�มหม�ยและก�รใช้ง�นในประโยคของคำ�เชื่อมจึงเสริมสร้�งพื้นฐ�นก�รเรียนภ�ษ�จีนให้แน่นยิ่งขึ้น ส�ม�รถนำ�เนื้อห�ที่เรียน 

ไปใช้เตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 3-4 ได้

ศัพท์จีนระดับต้น	● จุรี สุชนวนิช / 232 หน้า / ราคา 185 บาท / ISBN 978-974-443-621-4  

รวบรวมคำ�ศัพท์สำ�หรับก�รเรียนภ�ษ�จีนระดับต้นไว้กว่� 1,900 คำ� ส�ม�รถใช้เป็นคู่มือทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับคว�มรู้ 

ภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 1-2 และก�รสอบ PAT 7.4 ได้
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ศัพท์จีนระดับกลาง	● จุรี สุชนวนิช / 148 หน้า / ราคา 150 บาท / ISBN 978-974-443-683-2 

รวบรวมคำ�ศัพท์สำ�หรับก�รเรียนภ�ษ�จีนระดับกล�งไว้กว่� 950 คำ� พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อตรวจสอบคว�มเข้�ใจและ

ส�ม�รถเป็นคู่มือทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 3-4 ได้

เจ๊าะแจ๊ะ	[ภาษา]	จีน	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 136 หน้า / ราคา 99 บาท / ISBN 978-974-443-504-0   

ไดอ�รี่ก�รเดินท�ง เล่�เรื่องร�วตั้งแต่ถึงประเทศจีนจนซื้อของฝ�ก (กลับ)  เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 2 หัวเรื่องใหญ่ ๆ คือ ส่วนแนะนำ� 

ภ�ษ�จีน และไดอ�รี่ก�รเดินท�ง ใช้วิธีก�รดำ�เนินเรื่องผ่�นเรื่องเล่� แทรกส�ระคว�มรู้ก�รใช้ภ�ษ�และเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ท�ง 

วัฒนธรรม

Hello	AEC	จีน	● จุรี สุชนวนิช / 192 หน้า / ราคา 165 บาท / ISBN 978-974-443-524-8   

หนังสือเพื่อก�รติดต่อสื่อส�รและเจรจ�ท�งธุรกิจกับองค์กรจีน ทั้งในไทยและในจีน แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 15 บทย่อย แยกต�ม 

หัวข้อสนทน�ที่จำ�เป็นต้องรู้ แต่ละบทมีส่วนเพิ่มเติมประโยคและคำ�ศัพท์ เพื่อก�รนำ�ไปใช้ที่หล�กหล�ยม�กขึ้น และสอดแทรก 

วัฒนธรรมและธรรมเนียมที่ควรรู้เมื่อติดต่อกับช�วจีนท้�ยบทสนทน�

สนุกคัดอักษรเกาหลี	● อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม / 80 หน้า / ราคา 80 บาท / ISBN 978-974-443-367-1  

จุดเริ่มต้นสู่ก�รเรียนรู้ภ�ษ�เก�หลี ฝึกคัดอักษรเก�หลีต�มกฎเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รของประเทศเก�หลีกำ�หนดขึ้น  

จดจำ�วิธีเขียนและลำ�ดับเส้นได้ง่�ย พร้อมมีเสียงอ่�นภ�ษ�ไทยกำ�กับ ช่วยให้เขียนอักษรเก�หลีได้ถูกต้องสวยง�มเหมือนช�ว 

เก�หลี นอกจ�กฝึกคัดพยัญชนะ สระ และฝึกประสมอักษรแล้ว “สนุกคัดอักษรเก�หลี” ยังมีวิธีก�รพิมพ์อักษรเก�หลีด้วยคีย์บอร์ด 

อีกด้วย

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น	● สิทธินี ธรรมชัย / 208 หน้า / ราคา 175 บาท / ISBN 978-974-443-554-5  

เรียบเรียงเนื้อห�จ�กไวย�กรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) ระดับต้น 1-2 ส�ม�รถใช้ประกอบ 

ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�เก�หลีทั้งในโรงเรียนและมห�วิทย�ลัย ผู้สนใจทั่วไปก็ส�ม�รถใช้เรียนด้วยตนเองได้ ประกอบด้วย

1) รูป ประโยคภ�ษ�เก�หลีระดับต้น 160 ไวย�กรณ์ 2) แบ่งรูปประโยคต�มหมวด เช่น คำ�ถ�ม ขอร้อง ปฏิเสธ บอกเล่� ฯลฯ 

รวม 34 หมวด 3) โครงสร้�งไวย�กรณ์ วิธีก�รใช้ ก�รผันกริย� และตัวอย่�งรูปประโยค 4) ดัชนีสำ�หรับค้นห�ไวย�กรณ์ท้�ยเล่ม 

5) อ่�นเองก็ได้ ใช้สำ�หรับก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนก็ได้

ภาษาเกาหลี
หมวด07
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ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง	● สิทธินี ธรรมชัย / 208 หน้า / ราคา 175 บาท / ISBN 978-974-443-591-0     

รวมรูปประโยคภ�ษ�เก�หลีระดับกล�งจำ�นวน 161 ไวย�กรณ์ แบ่งรูปประโยคต�มหมวด เช่น บอกเล่�ประสบก�รณ์ ก�รค�ดเด� 

คว�มตั้งใจ ก�รถ่�ยทอดคำ�พูด เงื่อนไข ฯลฯ 33 หมวด ประกอบด้วยโครงสร้�ง วิธีใช้ ก�รผันกริย�และตัวอย่�ง รูปประโยค 

พร้อมดัชนีค้นไวย�กรณ์ท้�ยเล่ม เหม�ะสมหรับผู้เรียนระดับกล�ง และเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี TOPIK ระดับกล�ง

คำากริยาเกาหลีง่ายนิดเดียว	● สิทธินี ธรรมชัย / 272 หน้า / ราคา 85 บาท / ISBN 978-974-443-567-5  

รวมคำ�กริย�เก�หลีระดับต้น 500 คำ� พร้อมวิธีผัน 21 รูปแบบ โดยให้คว�มหม�ยและบอกประเภทของคำ�กริย� เรียงลำ�ดับต�ม 

อักษรเก�หลีค้นห�ง่�ย เสริมด้วยเรื่องควรรู้คำ�กริย�เก�หลี วิธีผันคำ�กริย�ที่ไม่เป็นไปต�มกฎ ขน�ดเล็กกะทัดรัด พกพ�สะดวก 

เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนระดับต้นท่องจำ�เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รเรียนและแต่งประโยคได้อย่�งถูกต้อง

พลิกแพลง	ศัพท์สแลงเกาหลี	● นาริฐา สุขประมาณ / 152 หน้า / ราคา 150 บาท /     

ISBN 978-974-443-590-3  

รวบรวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทย เก�หลี และอังกฤษ กว่� 6,000 คำ� แบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ท่ีพบได้บ่อยในชีวิตประจำ�วันถึง 48 หมวด 

ครอบคลุมหล�กหล�ยบริบท เช่น ก�รคมน�คม ก�รแพทย์และก�รรักษ� กีฬ�และง�นอดิเรก ข้�วของเครื่องใช้ ประเทศ ลมฟ้� 

อ�ก�ศ อ�รมณ์คว�มรู้สึก ฯลฯ พร้อมดัชนีสำ�หรับช่วยค้นห�คำ�ศัพท์ได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้นท้�ยเล่ม

ศัพท์เกาหลีระดับต้น	● อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม / 304 หน้า / ราคา 195 บาท / ISBN 978-974-443-625-2  

รวมศัพท์เก�หลีระดับต้น 1,560 คำ� ที่ปร�กฏในก�รสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) ระดับต้น ภ�ยในประกอบด้วย คำ�ศัพท์ 

ภ�ษ�เก�หลี ประเภทของคำ� คว�มหม�ย ตัวอย่�งประโยค (ภ�ษ�เก�หลี ภ�ษ�ไทย) ตัวอย่�งประโยคซึ่งอ้�งอิงจ�กไวย�กรณ์ 

พื้นฐ�นที่มักพบในข้อสอบ ใช้สนทน�กับช�วเก�หลี หรือประโยคพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน สอดแทรกคว�มรู้เกี่ยวกับภ�ษ�และ 

วัฒนธรรมเก�หลีน่�รู้ พิเศษ ! สรุปไวย�กรณ์ที่ใช้ในตัวอย่�งประโยค โดยกำ�กับหัวข้อไว้ท้�ยประโยคเพื่อคว�มสะดวกในก�รค้น 

เพิ่มเติม

คำาบ่งชี้เกาหลีี	● สิทธินี ธรรมชัย / 168 หน้า / ราคา 160 บาท / ISBN 978-974-443-654-2      

แนะนำ�ประเภทและก�รใช้ “คำ�บ่งชี้” ในภ�ษ�เก�หลีอย่�งครบถ้วน เนื้อห�ประกอบด้วยประเภทของคำ�บ่งชี้ คว�มหม�ย วิธีใช้ 

คำ�บ่งชี้ คำ�บ่งชี้ที่มักสับสนใช้ผิดคว�มหม�ยเปลี่ยน และคำ�กริย�ที่ทำ�ให้สับสนคำ�บ่งชี้ เสริมด้วยแบบฝึกหัดและเฉลยท้�ยเล่ม

Hello	AEC	เกาหลี	● อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม / 244 หน้า / ราคา 165 บาท / ISBN 978-974-443-523-1   

หนังสือเพื่อก�รสนทน�ต�มสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน ณ ประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หลี และก�รทำ�ง�นในบริษัทสัญช�ติเก�หลี 

เหม�ะสำ�หรับแรงง�นช�วไทย พนักง�นช�วไทย หรือนักท่องเที่ยวที่เดินท�งไปเที่ยวประเทศเก�หลีด้วยตนเอง เนื้อห�แบ่งเป็น

2 ส่วนคือ ส่วนชีวิตในเก�หลีและส่วนในท่ีทำ�ง�น จำ�นวนท้ังส้ิน 24 บท ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สอดแทรกเร่ืองน่�รู้สำ�หรับ 

แรงง�นไทยที่ควรรู้ และภ�คผนวกท้�ยเล่ม
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ภาษาเกาหลี	ง่าย	จัง	แก	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 144 หน้า / ราคา 99 บาท / 978-974-443-482-1   

คู่มือเรียนภ�ษ�เก�หลีง่�ย ๆ ผ่�นก�รนำ�เสนอในรูปแบบคอลัมน์ท่องเที่ยวเก�หลี พ�กิน พ�เที่ยว พ�ช็อปปิ้ง สอดแทรกศัพท์ 

สำ�นวน ประโยคภ�ษ�เก�หลีง่�ย ๆ ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ทันที เช่น ซื้อของ กินอ�ห�ร ช็อปปิ้ง ขึ้นรถลงเรือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ

ภาษาเกาหลี	มัน	ง่าย	จัง	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / 136 หน้า / ราคา 99 บาท /    

ISBN 978-974-443-509-5

นำ�เสนอเร่ืองร�วชีวิต สังคมเก�หลีในแง่มุมต่�ง ๆ พร้อมสอดแทรกประโยคพ้ืนฐ�นและคำ�ศัพท์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�น ผ่�นก�ร 

เล่�ประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวในเก�หลี 

รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี	● ปาจรีย์ จิงประเสริฐสุข / 176 หน้า / ราคา 195 บาท / ISBN 978-974-443-644-3  

นำ�เสนอธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณี กฎ กติก� ม�รย�ทท�งสังคมในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ท่ีควรรู้ เพ่ือก�รใช้ชีวิตในสังคม 

เก�หลีได้อย่�งร�บรื่น สอดแทรกเกร็ดคว�มรู้ ประโยค สำ�นวน และคำ�พูดที่เป็นประโยชน์และเหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์

โปสเตอร์อักษรเกาหลี	● สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม / ขนาด 24 x 30 นิ้ว / ราคา 70 บาท /  

Barcode 220-004-921-006-6 

โปสเตอร์พยัญชนะและสระภ�ษ�เก�หลี พร้อมต�ร�งตัวสะกด วิธีก�รเขียนต�มลำ�ดับ

พิมพ์ 4 สี แถมโปสเตอร์อักษรเก�หลีและ แป้นพิมพ์อักษรเก�หลีขน�ดเล็ก (รวม 3 แผ่น)

เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น	● ฮิโรตะ มินาโกะ	● แปล เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ / 184 หน้า / 220 บาท /   

ISBN 978-616-7244-06-8 

หันกลับม�ทบทวนก�รดูแลผิวพรรณประจำ�วันของคุณเสียใหม่เพื่อผิวสวยใสยิ่งกว่�เดิม กับน�น�เทคนิคก�รดูแลผิวโดย 

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มง�มของประเทศญี่ปุ่น อ�ทิ พิชิตผิวข�วใสใน 72 ชั่วโมง เทคนิคก�รบริห�รใบหน้�ให้เต่งตึงในเวล�เพียง 

10 วิน�ที หรือลักษณะของรอยย่นส�ม�รถบ่งบอกถึงสภ�วะของอวัยวะภ�ยในได้ เป็นต้น

อื่น	ๆ
หมวด08



29

E-Book

ชื่อหนังสือ ITR AUD
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น 189 5.99

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง 239 6.99

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 220 6.99

500 อักษรจีน จำาง่ายใช้ได้จริง 299 8.99

80 คำากริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ” 119 3.99

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน  ตอน การเมือง
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และสังคม

129 3.99

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน  ตอน การดำาเนินชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว 129 3.99

Hello AEC เกาหลี 149 4.99

Hello AEC จีน 149 4.99

Hello AEC ญี่ปุ่น 149 4.99

J-BIZ email ตอบทันใจใน 1 นาที 250 7.99

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 119 3.99

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน ✔ ✔ 149 4.99

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 2 119 3.99

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 2 ✔ ✔ 149 4.99

STEP UP ศัพท์คาตากานะ 189 5.99

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1 ✔ 230 7.99

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2 ✔ 230 7.99

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 ✔ 220 6.99

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4 ✔ 220 6.99

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5 ✔ 210 6.99

กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น 279 7.99

เก่งจีน 30 ชม. ✔ 239 7.99

เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. ✔ ✔ 189 5.99

เก่งไทย ไม่ยาก 250 7.99

คะตะคะนะ สู้ สู้ ! ✔ 89 2.99

คำากริยาเกาหลีง่ายนิดเดียว 85 2.99

คำากริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง) 79 2.99

คำาช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง) 149 4.99

คำาถามชวนสงสัย ตอน ท่องเกาะญี่ปุ่น 149 4.99

คำาถามชวนสงสัย ตอน วิทยาศาสตร์หรรษา 149 4.99

คำาถามชวนสงสัย ตอน หนูอยากรู้ 149 4.99

คำาบ่งชี้เกาหลี 145 4.99

คำาพ้อง จีน-ไทย 149 4.99

เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น 179 5.99

เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม 199 6.99

เคล็ดลับและมารยาทในการทำางาน 199 6.99

เคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร 199 6.99

เคล็ดลับและมารยาทในการพูด 199 6.99

เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ 199 6.99

เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร 199 6.99

ชื่อหนังสือ ITR AUD
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

จำาศัพท์... กริยาญี่ปุ่น 119 2.99

จำาศัพท์... คันจิ 119 3.99

จำาศัพท์... คาตากานะ 105 2.99

เจ๊าะแจ๊ะ [ภาษา] จีน 69 1.99

ญี่ปุ่นรอบตัว Japanese is all around ME 69 1.99

ติวญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัยใน 7 วัน 119 3.99

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ✔ 200 6.99

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ✔ 200 6.99

บัตรช่วยจำา คาตากานะ ✔ 59 1.99

บัตรช่วยจำา ชุด อักษรคันจิ 99 2.99

บัตรช่วยจำา ชุด คันจิจากภาพ สภาพอากาศ • เกม 

• สัตว์
69 1.99

บัตรช่วยจำา ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำากริยา 99 2.99

บัตรช่วยจำา ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำาคุณศัพท์ 99 2.99

บัตรช่วยจำา ฮิรางานะ ✔ 59 1.99

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) 209 6.99

เปิดประตูดูญี่ปุ่น 179 5.99

พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ✔ 319 -

พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ 319 9.99

พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี 105 2.99

พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น 115 2.99

ฟัง • พูด • คิด @ ออฟฟิศญี่ปุ่น ✔ ✔ 225 7.99

ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก 69 1.99

ภาษาเกาหลี มัน ง่าย จัง 69 1.99

ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ 149 4.99

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y. 189 5.99

ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว 69 1.99

ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 1 ระดับต้น-กลาง 179 4.99

ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 2 ระดับต้น-กลาง 179 4.99

ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 3 ระดับต้น-กลาง 179 4.99

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 ✔ 180 5.99

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 ✔ 180 5.99

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 ระดับกลาง 179 4.99

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 ระดับกลาง 179 4.99

รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 199 6.99

รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี ✔ ✔ 169 4.99

เรียน 100 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกลาง-สูง 
ผ่านการ์ตูน

259 7.99

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกล�งจ�กภ�พ 199 5.99

ลั้นลาภาษาจีน 119 3.99

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง 149 4.99

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น 149 4.99

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง 159 4.99

* ITR (Interactive) คือ E-Book ชนิดมีตัวเล่มพร้อมเสียงประกอบ / AUD (Audio) คือ E-Book ชนิดมีเฉพาะเสียงประกอบ
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* เมื่อซื้อหนังสือร�ค�พิเศษตั้งแต่ 10 เล่มขึ้นไป รับส่วนลด 25%

** เฉพ�ะร�ยก�รหนังสือในหมวด “หนังสือร�ค�พิเศษ” เท่�นั้น

หนังสือราคาพิเศษ

ISBN หนังสือ ราคา

978-974-443-314-5 เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ 250

978-974-443-284-1 ภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ สไตล์การ์ตูน ชุด วัฒนธรรมญี่ปุ่น 165

978-611-90013-3-6 กว่าจะเป็น "นิสชิน" 180

978-616-7244-04-4 ผู้ชาย...แบบนี้มันต้องทิ้ง 195

978-974-443-333-6 ก๊อก ก๊อก...เปิดประตูใจ 195

978-616-724-403-7 ราตรีแสนสั้น แต่รักฉันยาว 180

978-616-724-402-0 อิน เดอะ พูล 200

978-616-7244-05-1 เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตร่ำารวย 250

978-616-90013-5-5 ปืนกับช็อกโกแลต 180

978-616-90013-4-8 เชลยแห่งแม่น้ำาไรน์ 180

978-616-90013-3-1 แก๊งนักสืบหลังเลิกเรียน 180

978-616-90013-7-9 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ 1 165

978-616-90013-8-6 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ 2 165

978-616-90013-9-3 สนุกทดลองกับกาลิเลโอ 3 165

978-616-9001-30-0 คำาถามชวนสงสัย ตอน หนูอยากรู้ 180

978-616-9001-32-4 คำาถามชวนสงสัย ตอน ท่องเกาะญี่ปุ่น 180

978-616-724-401-3 คู่ซ่าหลังคาเดียวกัน ตอน คนไร้บ้าน 175

978-616-724-400-6 คู่ซ่าหลังคาเดียวกัน ตอน สามีไม่อยู่ หนูร่าเริง 175

978-611-724-400-1 นักศึกษาสาวยอดนักสืบ ตอน เจ้าสาวนักรบ 175

978-611-724-401-8 นักศึกษาสาวยอดนักสืบ ตอน เจ้าสาวปีศาจ 175

978-974-443-308-4 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน คดี ABCD 185

978-974-443-362-6 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน ฆาตกรรมรับขวัญวันวิวาห์ 175

978-974-443-360-2 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน ฆาตกรรมไร้น้ำายา 175

978-974-443-361-9 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน บาปบริสุทธิ์ 175

978-974-443-359-6 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน ผิดชอบชั่วดี 175

978-974-443-275-9 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน นักเขียนขายดี 175

978-974-443-259-9 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน ปีศาจสยองขวัญ 175

978-974-443-261-2 โอนุกิ สารวัตรจอมป่วน ตอน อลังการงานเลี้ยง 175

ชื่อหนังสือ ITR AUD
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

ไวยากรณ์จีนระดับต้น 175 5.99

ศัพท์เกาหลีระดับต้น 175 5.99

ศัพท์จีนระดับกลาง 139 3.99

ศัพท์จีนระดับต้น 159 4.99

ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ 289 8.99

ชื่อหนังสือ ITR AUD
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ 289 8.99

สนุกคัดอักษรเกาหลี 59 1.99

สนุกคัดอักษรจีน 59 1.99

ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ ✔ 125 3.99
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ISBN หนังสือ ราคา จำานวน

หมวดตำาราเรียนภาษาญี่ปุ่น

978-974-443-187-5 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1  ฉบับอักษรโรมัน 250

978-974-443-188-2 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2  ฉบับอักษรโรมัน 250

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

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

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

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

978-616-7121-25-3 ฮิระงะนะเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ 150

978-974-443-493-7 ภ�ษ�ญี่ปุ่นเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 200

978-974-443-525-5 ภ�ษ�ญี่ปุ่นเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 200

978-974-443-568-2 ไดจิ 1 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น 250

978-974-443-569-9 ไดจิ 2 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น 250

978-974-443-611-5 ไดจิ 3 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น 250

978-974-443-612-2 ไดจิ 4 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น 250

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 ฉบับปรับปรุง

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง

ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง

มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรม เบื้องต้น A1 กิจกรรม

มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรม เบื้องต้น A1 ไวย�กรณ์

978-974-443-267-4 สนุกคัดอักษรค�นะ 99

978-974-8329-39-0 อ่�น-เขียนภ�ษ�ญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐ�น 120

978-974-443-684-9 แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] 180

978-974-443-685-6 แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] 180

978-974-443-627-6 ไดจิ ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1 215

978-974-443-628-3 ไดจิ ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2 210

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

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5+6 ฉบับปรับปรุง

หมวดพจนานุกรม

978-974-443-222-3 รวมศัพท์มินนะ โนะ นิฮงโกะ 120

978-616-7121-32-1 พจน�นุกรมรูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น 790

978-616-7121-29-1 พจน�นุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น 1,000

978-616-7121-17-8 พจน�นุกรมคันจิ (ฉบับพกพ�) 550

978-974-443-140-0 พจน�นุกรม ญี่ปุ่น-ไทย 329

978-974-7970-76-0 ปท�นุกรมศัพท์ช่�ง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ 290

978-974-8329-40-6 พจน�นุกรมก�รท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น 199

978-974-443-549-1 พจน�นุกรมศัพท์ล่�ม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ 459

978-974-443-675-7 พจน�นุกรมภ�พ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ 385

978-974-443-571-2 ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ 295

978-974-443-572-9 ศัพท์หมวด ไทย-เก�หลี-อังกฤษ 295

978-974-443-603-0 พจน�นุกรมคำ�ญี่ปุ่นหล�กคว�มหม�ย  คำ�คุณศัพท์และคำ�กริย�วิเศษณ์ 320

978-974-443-601-6 พจน�นุกรมคำ�ญี่ปุ่นหล�กคว�มหม�ย  คำ�น�ม 320

978-974-443-602-3 พจน�นุกรมคำ�ญี่ปุ่นหล�กคว�มหม�ย  คำ�กริย� 420

หมวดวัฒนธรรม

978-616-7121-14-7 เรียกแบบญี่ปุ่น 325

978-974-443-025-0 รู้จักไทย เข้�ใจญี่ปุ่น 199

978-974-443-576-7 Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น 199

978-974-443-616-0 เปิดประตูดูญี่ปุ่น 199

รายการหนังสือของสำานักพิมพ ์ 
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978-974-443-484-5 ญ่ีปุ่นรอบตัว Japanese is all around ME 99

978-974-443-483-8 ภ�ษ�ญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว 99

978-974-443-633-7 FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน ก�รดำ�เนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และก�รท่องเที่ยว 155

978-974-443-624-5 FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน ก�รเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศ�สตร์ และสังคม 155

978-974-443-661-0 70 ภ�ษ�ก�ยสไตล์ญี่ปุ่น 170

978-616-7121-10-9 รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 260

หมวดเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น

978-616-7121-31-4 พูดญี่ปุ่นง่�ย & สนุก 250

978-974-443-336-7 เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. 220

978-974-443-609-2 NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่ 265

978-974-443-505-7 สีสันภ�ษ�ญี่ปุ่น 235

978-974-443-506-4 ติวญี่ปุ่นเข้�มห�วิทย�ลัยใน 7 วัน 150

978-974-443-580-4 ไขปัญห� ภ�ษ�ญี่ปุ่น แปล๊ก แปลก 235

978-974-443-614-6 J-NEWS 40 ฟังข่�วญี่ปุ่นระดับกล�ง 225

978-974-443-649-8 แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) 240

978-974-443-246-9 พูดจ�ภ�ษ�(คน)ญี่ปุ่น 200

978-974-443-668-9 พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น 255

978-974-443-662-7 พูดญี่ปุ่นง่�ยได้ตั้งแต่ต้น 185

978-974-443-671-9 อ่�นเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น 215

978-974-443-670-2 กลวิธีสนทน�ภ�ษ� (คน) ญี่ปุ่น 299

978-974-443-557-6 คำ�ช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง) 175

978-974-443-540-8 คำ�กริย�ญี่ปุ่นง่�ยนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง) 79

978-974-443-631-3 เรียน 100 ไวย�กรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกล�ง-สูง ผ่�นก�ร์ตูน 285

978-974-443-634-4 เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกล�งจ�กภ�พ 235

978-974-443-650-4 ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น 敬語 ภ�ษ�สุภ�พ 195

978-974-9569-65-8 เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กล�ง 140

978-974-443-518-7 จำ�ศัพท์... ค�ต�ก�นะ 150

978-974-443-519-4 จำ�ศัพท์... กริย�ญี่ปุ่น 150

978-974-443-515-6 พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น 165

978-974-443-503-3 80 คำ�กริย�วิเศษณ์ลงท้�ยด้วย “ริ” 150

978-974-443-547-7 82 คำ�กริย�วิเศษณ ์“นิ • โตะ • อิชิ” 150

978-616-7121-21-5 ลับสมองกับค�ต�ก�นะวันละ 10 น�ที 110

978-974-443-648-1 ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น 四字熟語 ภ�ษิตสี่ตัวอักษร 210

978-974-443-651-1 ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ことわざ・慣用句 สุภ�ษิต • สำ�นวน 195

978-974-443-477-7 เตรียมสอบวัดระดับ N1 คันจิ 220

978-974-443-478-4 เตรียมสอบวัดระดับ N1 คำ�ศัพท์ 220

978-974-443-476-0 เตรียมสอบวัดระดับ N1 ก�รฟัง 250

978-974-443-480-7 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คันจิ 220

978-974-443-481-4 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คำ�ศัพท์ 220

978-974-443-479-1 เตรียมสอบวัดระดับ N2 ก�รฟัง 250

978-616-7121-26-0 เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ 200

978-616-7121-28-4 เตรียมสอบวัดระดับ N3 คำ�ศัพท์ 200

978-974-443-532-3 เตรียมสอบวัดระดับ N3 ก�รฟัง 250

978-616-7121-27-7 เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวย�กรณ์ 200

978-974-443-563-7 เตรียมสอบวัดระดับ N3 ก�รอ่�น 240

978-974-443-510-1 แนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N4 200

978-974-443-474-6 เตรียมสอบวัดระดับ N4 คำ�ศัพท์ 200

978-974-443-475-3 เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวย�กรณ์และก�รอ่�น 260

978-974-443-511-8 แนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N5 200

978-974-443-550-7 500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT N5-N4 250

978-974-443-551-4 500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT N3-N2 250

978-974-443-552-1 500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT N1 250

978-974-443-527-9 500 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N1-N3 280
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978-974-443-620-7 200 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N4-N5 260

978-974-443-674-0 Go! JLPT N2 ไวย�กรณ์ 295

978-974-443-643-6 Go! JLPT N3 ไวย�กรณ์ 240

978-974-443-676-4 Go! JLPT N3 คันจิ 240

978-974-443-636-8 Go! JLPT N4 ไวย�กรณ์ 220

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

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

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

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

978-616-7121-07-9 คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม. 240

978-974-443-593-4 ฟัง • พูด • คิด @ ออฟฟิศญี่ปุ่น 265

978-974-443-528-6 Hello AEC ญี่ปุ่น 165

978-974-443-638-2 J-BIZ email ตอบทันใจใน 1 น�ที 280

978-974-443-244-5 เก่งคีย์อีเมลญ่ีปุ่น 200

978-974-443-016-8 บัตรช่วยจำ� ศัพท์ญ่ีปุ่น-ไทย ชุด คำ�คุณศัพท์ 120

978-974-443-126-4 บัตรช่วยจำ� ชุด อักษรค�นะ 120

978-974-443-318-3 บัตรช่วยจำ� ชุด อักษรคันจิ 120

978-974-9569-63-4 บัตรช่วยจำ� ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำ�กริย� 120

297-000-000-116-2 โปสเตอร์ฮิร�ง�นะ ค�ต�ก�นะ (30 5/8 x 20 1/4 นิ้ว) 60

297-000-000-115-5 โปสเตอร์คันจิ (27 x 39 นิ้ว) 70

หมวดภาษาไทยสำาหรับคนญี่ปุ่น

978-974-8324-64-7 แบบฝึกหัดคัดไทย 50

978-974-9569-15-3 แบบเรียนเขียนอ่�นภ�ษ�ไทย 200

978-974-443-585-9 เก่งไทย ไม่ย�ก 275

978-974-443-291-9 พูด(ภ�ษ�)ไทยให้เก่ง 1 800

978-974-443-292-6 พูด(ภ�ษ�)ไทยให้เก่ง 2 800

หมวดภาษาจีน

978-974-443-512-5 คำ�พ้อง จีน-ไทย 175

978-974-443-501-9 ลั้นล�ภ�ษ�จีน 150

978-616-7121-23-9 500 อักษรจีน จำ�ง่�ยใช้ได้จริง 299

978-974-443-504-0 เจ๊�ะแจ๊ะ [ภ�ษ�] จีน 99

978-974-443-543-9 สนุกคัดอักษรจีน 60

978-974-443-555-2 ภ�ษ�จีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ 165

978-974-443-608-5 ไวย�กรณ์จีนระดับต้น 195

978-974-443-690-0 ไวย�กรณ์จีนระดับกล�ง 175

978-974-443-621-4 ศัพท์จีนระดับต้น 185

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

978-974-443-524-8 Hello AEC จีน 165

หมวดภาษาเกาหลี

978-974-443-367-1 สนุกคัดอักษรเก�หลี 80

978-974-443-554-5 ไวย�กรณ์เก�หลีระดับต้น 175

978-974-443-591-0 ไวย�กรณ์เก�หลีระดับกล�ง 175

978-974-443-567-5 คำ�กริย�เก�หลีง่�ยนิดเดียว 85

978-974-443-590-3 พลิกแพลง ศัพท์สแลงเก�หลี 150

978-974-443-625-2 ศัพท์เก�หลีระดับต้น 195

978-974-443-654-2 คำ�บ่งชี้เก�หลี 160

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

978-974-443-482-1 ภ�ษ�เก�หลี ง่�ย จัง แก 99

978-974-443-509-5 ภ�ษ�เก�หลี มัน ง่�ย จัง 99

978-974-443-644-3 รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เก�หลี 195

220-004-921-006-6 โปสเตอร์อักษรเก�หลี (ขน�ด 24 x 30 นิ้ว) 70

หมวดอื่น ๆ

978-616-7244-06-8 เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น 220




