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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 9789748329130 การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  330.00 

2 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)  200.00 

3 9789748325200 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   150.00 

4 9789747949315 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์  240.00 

5 2970000016470 ออกแบบตกแต่งภายใน  180.00 

6 9789744436733 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)  91.00 

7 9789744436566 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)  96.00 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

8 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่   280.00 

9 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน   200.00 

หมวด คว�มปลอดภัย

10 9789748326030 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน  200.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

11 9789744437150 ภาษาซีและ Arduino  295.00 

12 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook + CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างประกอบ 
การศึกษา

 365.00 

13 9789744432650 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD  230.00 

14 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD  250.00 

หมวด เครื่องกล

15 9789744436818 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)  79.00 

16 9789744437174 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)  78.00 

17 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง) 250.00

18 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี   175.00 

19 9789747949483 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น     110.00  

20 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น  220.00 

21 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  135.00 

22 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น  180.00 

23 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)  260.00 

24 9789744437488 การออกแบบเครื่องจักรกล 260.00

25 2970000016272 งานซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 180.00

หมวด เครื่องยนต์

26 9789744436801 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)  128.00 

27 9789744437556 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI   225.00 

28 9789748329673 ทฤษฎีระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 
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หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

29 9789744437419 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 250.00

30 9789747948080 การออกแบบแม่พิมพ์     180.00 

31 9789744433701 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น  180.00 

32 9789744434395 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุท�าแม่พิมพ์และชิ้นงาน  250.00 

33 9789744436153 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์  280.00 

34 9789748325149 หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง  200.00 

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

35 9789744436962 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

36 9789744437259 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

37 9789744436931 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

38 9789744437167 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)  130.00 

39 9789744436573 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)  103.00 

40 9789744436795 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  69.00 

41 9789744436597 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)  79.00 

42 9789744436559 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)  106.00 

43 9789744436726 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)  88.00 

44 9789744436580 หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)  96.00 

45 9789744435538 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3)

 250.00 

46 9789744436108 คู่มือวิศวกรไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

47 9789744437648 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)   230.00 

48 9789748329932 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง  290.00 

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

49 9789744435385 การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

 230.00 

50 9789744430038 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ  250.00 

51 9789744435460 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional 
+ CD   

 200.00 

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

52 9789744437075 การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)  70.00 
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8

ร�ยก�รพิมพ์ดิจิทัล (พิมพ์ต�มคำ�สั่งซื้อเท่�นั้น)

ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ จำ�นวน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 2970000012731 (พิมพ์ดิจิทัล) ช่างปูนก่อสร้าง

2 2970000014391 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้

3 2970000012311 (พิมพ์ดิจิทัล) ส�ารวจ 1

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

4 2970000014469 (พิมพ์ดิจิทัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ 

5 2970000012519 (พิมพ์ดิจิทัล) TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

6 2970000014445 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการการควบคุมคุณภาพ 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

7 2970000012595 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1 

8 2970000012564 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB) 

หมวด คอมพิวเตอร์

9 2970000014339 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือการออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

10 2970000014483 (พิมพ์ดิจิทัล) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

หมวด เครื่องกล

11 2970000012649 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกเขียว) 

12 2970000014360 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกแดง)

13 2970000012601 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) ฉบับปรับปรุงใหม่

14 2970000012687 (พิมพ์ดิจิทัล) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

หมวด เครื่องยนต์

15 2970000014346 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างยนต์  SI-Units

16 2970000012694 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

17 2970000012410 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบงานเชื่อมแบบท�าลายสภาพ

18 2970000012717 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1

19 2970000012557 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม

20 2970000014438 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม

21 2970000014506 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการฉีดพลาสติก

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

22 2970000014537 (พิมพ์ดิจิทัล) การส่องสว่าง

23 2970000014384 (พิมพ์ดิจิทัล) เครื่องวัดไฟฟ้า

24 2970000014414 (พิมพ์ดิจิทัล) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและ
ระบบควบคุม

25 2970000012359 (พิมพ์ดิจิทัล) เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น 

26 2970000014544 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
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อ่�นแบบ เขียนแบบ

ง�นสถ�ปัตยกรรม

(รหัสวิช� 2106-2002) (T1504)

• สุขสม เสนานาญ

• ราคา 96.- / 238 หน้า

• ISBN 978-974-443-656-6

 ➊  

 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชา

อตุสาหกรรม ล�าดับท่ี 20  ปรบัปรงุเนือ้หาบางส่วนจากหนังสือ 

“เขียนแบบก่อสร้าง” เน้ือหาประกอบด้วย การศึกษาแบบ

ก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบผังพ้ืน การอ่านแบบผัง

โครงสร้าง การอ่านและเขียนแบบรูปตัด การอ่านและเขียน

แบบรปูด้าน การเขยีนรปูขยายรายละเอยีดทางสถาปัตยกรรม 

การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง พร้อม

กิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท

ง�นก่ออิฐและง�นฉ�บปูน

ภ�คปฏิบัติ (T0506)

• รศ.ด�าเนิน คงพาลา

• ราคา 200.- / 232 หน้า

• ISBN 978-974-443-120-2

 ➊➋➌  

เนื้อหาในเล่มได้กล่าวไว้อย่างละเอียด

ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเร่ิมต้ังแต่ความรู้ทั่วไป

เก่ียวกับงานก่ออิฐและฉาบปูน เครื่องมือท่ีใช้ในการก่ออิฐ 

การผสมปูน การแบ่งประเภทของปูนท่ีจะน�าไปก่อ เทคนิค 

ในการกลับปูนและการปั้นปูนฉาบ รวมทั้งเทคนิคการก่ออิฐ

ในแบบต่าง ๆ ซึ่งมีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลาย 

รูปแบบ เริ่มจากข้ันตอนที่ง่ายไปหายาก เหมาะส�าหรับช่าง

ก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

ก�รประม�ณร�ค�ก่อสร้�ง

ฉบับปรับปรุงใหม่ (T0114)

• รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย

• ราคา 330.- / 536 หน้า

• ISBN 978-974-832-913-0

 ➋➌  

หนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้

ถูกต้องและทันสมัยย่ิงขึ้น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณ

ราคาก่อสร้างแบบคิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยค�า

ง่าย ๆ และมีรูปประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบ

ก่อสร้างจริง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นล�าดับ 

รวมถึงเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับการประมาณการจากแบบ

ก่อสร้าง และการคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้าง

ประกอบอาคารด้วย เหมาะส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ ช่าง

ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

อ่�นแบบ เขียนแบบง�นโครงสร้�ง

(รหัสวิช� 2106-2003) (T1601)

• สุขสม เสนานาญ 

• ราคา 91.- / 216 หน้า

• ISBN 978-974-443-673-3

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชา

อตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุม่ทกัษะวิชาชพีเฉพาะ 

ประกาศล�าดับที่ 102 ปรับปรุงเน้ือหาบางส่วนจากหนังสือ 

“เขียนแบบก่อสร้าง”  เนื้อหาประกอบด้วย แบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบ เขียนแบบผัง

โครงสร้าง การอ่านแบบ เขียนแบบขยายโครงสร้าง การอ่าน

แบบ เขียนแบบไฟฟ้า การอ่านแบบ เขียนแบบสุขาภิบาล 

กิจกรรมงานฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบแต่ละบท

ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม
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เข�ให้ผมเป็น...ผู้จัดก�รคุณภ�พ 

(P1515) • กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

• ราคา 180.- / 200 หน้า

• ISBN 978-974-443-635-1

 ➍➎   

เป็นคู่มือท่ีวิศวกรและผู้จัดการที่ต้อง 

ท�าหน้าท่ีผูจ้ดัการด้านคณุภาพ (ทัง้ QC 

และ QA) ต้องมีไว้ ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิด

ชอบอะไรบ้าง และต้องด�าเนินกิจกรรมอะไรเป็นส�าคัญ เพื่อ

สร้างหลกัประกันคณุภาพให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจและพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 

30 ปี ในฐานะวิศวกรท่ีปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพ 

และการประกันคณุภาพให้กับบริษทัอตุสาหกรรมชัน้น�า เป็น

บทสรุปที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่าย ครบถ้วนท้ังแนวคิด หลักวิชา 

และการประยุกต์ใช้ ผู้อ่านจะเข้าใจแก่นของความรู้เรื่อง

คุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ

ก�รว�งแผนและควบคุมก�รผลิต

ฉบับปรับปรุง (T9103-04)

• ชุมพล ศฤงคารศิริ

• ราคา 280.- / 512 หน้า

• ISBN 978-974-832-982-6

 ➌➍➎  

การวางแผนและควบคมุการผลิตจดัว่า

เป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรส�าหรับการด�าเนิน

การผลิต เนื้อหาครอบคลุมชนิดและหน้าท่ีของการวางแผน

และควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง 

การวางแผนจัดการตารางการผลิตหลัก ระบบการประกอบ

และการสมดุลสายงานผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ 

(JIT) การวางแผนและควบคุมโครงการ (CPM/PERT)   

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

การบริหารการผลิต-คุณภาพ

การบริหารการผลิต-โรงงาน

เทคนิคก�รสร้�งอ�ค�รคอนกรีต-

เสริมเหล็ก (T8109)

• รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย

• ราคา 150.- / 220 หน้า

• ISBN 978-974-832-520-0

 ➋➌  

เน้ือหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย ม ี

รูปประกอบตลอดเล่ม เริ่มจากการดูสถานที่เพ่ือเตรียมงาน 

การอ่านแบบก่อสร้าง การจดัเตรยีมวัสดแุละเครือ่งมอื จนถึง

การหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม การตั้งแบบคาน การประกอบ

เหล็กคานจนถึงการมุงกระเบื้อง การติดตั้งวงกบประตู การ

ก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น การหล่อเอน ค.ส.ล. การมุงหลังคา

กระเบือ้งลอนคู ่ขัน้ตอนการติดต้ังระบบน�า้เข้าออกและเครือ่ง

สุขภัณฑ์ บ่อเกรอะและบ่อซึมจนถึงการทาสี งานเบ็ดเตล็ด 
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ออกแบบตกแต่งภ�ยใน (T9611)

• นภาพรรณ สุทธะพินทุ

• ราคา 180.- / 160 หน้า

• ISBN 2970000016470

 ➌   

หนังสือเล่มน้ีเหมาะส�าหรับนักศึกษา

และบุคคลท่ัวไปที่สนใจน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง เน้ือหากล่าว

ถึงหลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่

จ�าเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก 

ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน�้า ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้

กับทีอ่ยู่อาศยัแบบต่าง ๆ  ตอนท้ายยังมแีบบฝึกปฏิบติัส�าหรบั

การออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.
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ภ�ษ�ซีและ Arduino (T1702)

• ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

• ราคา 295.- / 216 หน้า

• ISBN 978-974-443-715-0

 ➋➌    

ใช้ประกอบการเรียนการสอนเก่ียวกับ

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงาน

ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่งได้รับความนิยม

สูงสุดในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พืน้ฐานภาษาซี 

การเขยีนโปรแกรม DEV-C++ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

UNO ดิจิทัลและแอนะล็อกอินพุต-เอาต์พุต การควบคุม

มอเตอร์ ระบบควบคมุแบบ PID พ้ืนฐานหุน่ยนต์และแขนกล 

(แถมฟรี ! โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมต�าแหน่งแบบ 

PID)

คอมพิวเตอร์สรุปกฎหม�ย สำ�หรับ จป.วิช�ชีพ 

(T1703) 

• ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ 

• ราคา 200.- / 232 หน้า

• ISBN 978-974-443-720-4

 ➌➍  

เป็นสื่อในการตรวจสอบ ตรวจทาน 

และช่วยท�าความเข้าใจสาระส�าคญัของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

ช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการท�างานระดับวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาด้าน 

อาชีวอนามัยฯ มีความพร้อมด้านกฎหมายฯ มากย่ิงขึ้น 

ก่อนเข้าสู่การท�างานในสถานประกอบการ เหมาะส�าหรับ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย และนกัศึกษาในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้อง 

นกัอาชวีอนามัย นักวิชาการ นายจ้าง และผูบ้รหิารหน่วยงาน

วิศวกรรมและก�รบริห�รคว�ม

ปลอดภัยในโรงง�น (T8505)

• วิฑูรย์ สิมะโชคดี,

 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

• ราคา 200.- / 512 หน้า

• ISBN 978-974-832-603-0

 ➌➍➎  

 เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและ

บทบาทของบุคลากรที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องความ

ปลอดภัย ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในงาน

เฉพาะด้านและการป้องกัน กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยั

และสขุภาพอนามยัในการท�างาน ค�าถามท้ายบท ภาคผนวก 

กรณีศกึษาและแบบฟอร์มการตรวจสภาพความปลอดภยัใน

โรงงานภาคสมบูรณ์ การพัฒนาความปลอดภัยแบบย่ังยืน

ด้วย มอก. 18000-2540 และการประเมินความเสี่ยงตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.ความปลอดภัย

ก�รออกแบบและว�งผังโรงง�น 

(T8807)

• ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์

• ราคา 200.- / 438 หน้า

• ISBN 978-974-832-571-2

 ➌   

กล ่ าว ถึ งหลักการ ท่ัว ไปของการ 

ออกแบบและวางผังโรงงาน ตามหลักการของ SLP 

(Systematic Layout Planning) เป ็นเทคนิคที่ช ่วย 

ให้ผู ้ด�าเนินการและผู้บริหารสามารถวางแผนด�าเนินการ 

วิเคราะห์และควบคุม ตลอดจนประเมินผลและติดตาม

ผล ตั้งแต่การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงานจนถึงขั้นตอนการ 

ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.
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ก�รออกแบบเครือ่งจกัรกล (T1802)

• Shigeru Ikeda, Yuuji Nakanishi

• ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ แปล

• ราคา 260.- / 264 หน้า

• ISBN 978-974-443-748-8

 ➊  

 รวบรวมเนื้ อหาเ บ้ืองต ้นของการ

ออกแบบชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลเพ่ือให้เข้าใจหลักการออกแบบ 

ทฤษฎีการค�านวณ ตลอดจนสามารถเลอืกใช้ชิน้ส่วนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานจริง  จุดเด่นของหนังสือ

คือ อธิบายพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาพประกอบ

ตลอดทั้งเล่ม เนื้อหาแต่ละหัวข้อสั้นกระชับ จบใน 2-3 หน้า 

การค�านวณที่ยากใช้โจทย์ตัวอย่างอธิบายอย่างเป็นข้ันตอน 

และมแีบบฝึกหัดครบทกุบท พร้อมเฉลยแบบละเอยีด  เหมาะ

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี รวมถึงช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องกล

ไมโครคอนโทรลเลอร ์และก�ร

ประยุกต์ใช้ง�น 1 (ฉบับปรับปรุง) + 

CD (T0907)

• ดอนสัน ปงผาบ

• ราคา 250.- / 320 หน้า

• ISBN 978-974-443-414-2

 ➊➋➌  

 เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างและ

สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พ้ืนฐานของภาษาซ ีการ

ใช้งานโปรแกรม Keil PK51 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

ด้วยภาษาซี การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED 

การรับข้อมูลจากสวิตช์ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เหมาะส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวช. 

ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็ก- 

ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ 

โทรคมนาคม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และก�ร

ประยุกต์ใช้ง�น + CD (T0704)

• ดอนสัน ปงผาบ, ทิพวัลย์ ค�าน�้านอง

• ราคา 230.- / 288 หน้า

• ISBN 978-974-443-265-0

 ➊➋➌  

เนื้อหาประกอบด้วยความรู ้พ้ืนฐาน 

ของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC โครงสร้างและ

สถาปัตยกรรม พ้ืนฐานภาษาซกีารใช้งานโปรแกรม CCS PIC 

‘C’ Compiler การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี 

การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED สเต็ปเปอร์

มอเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Proteus หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิ DS18S20 การจ�าลองการท�างานของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เหมาะส�าหรับ นักศึกษา

ระดับ ปวช. ปวส. และปรญิญาตรใีนสาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิส์ 

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

SolidWorks 2013 Handbook + CD 

ไฟล์ชิ้นง�นตัวอย่�ง (T1306)

• ทวีศักดิ์ ศรีช่วย และ ดร.เกียรติศักดิ์  

 แสงประดิษฐ์

• ราคา 365.- / 428 หน้า

• ISBN 978-974-443-556-9

 ➊➋➌   

 หลักการใช้ SolidWorks เพ่ือสร้าง 

ชิ้นงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การสร้าง 2D Sketch, 3D 

Part และ Assembly เทคนิคการใช้ค�าสั่งท่ีรวบรวมจาก

ประสบการณ์ในการท�างาน ตัวอย่างการใช้ค�าสั่งและ 

แบบฝึกหดัเพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิน้งานจรงิ รวบรวม 

ค�าสั่งตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรี เน้ือหาอ่านเข้าใจง่ายแบบ Step by Step 

อธิบายวิธีการใช้ค�าสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ 

เพื่อการเริ่มต้นเรียนรู้ SolidWorks อย่างถูกต้อง
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รายชื่อหนังสือประจ�าปี 2563

เมค�ทรอนิกส์เบื้องต้น (T0807)

• ณรงค์ ตันชีวะวงศ์

• ราคา 180.- / 200 หน้า

• ISBN 978-974-443-372-5

 ➌   

กล่าวถึงระบบอัตโนมัติ โดยแยกออก

เป็นระบบต่าง ๆ  คือ ระบบกลไก ระบบ

ไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิก ระบบ PLC เป็นต้น 

เมื่อรวมระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงมีช่ือเรียกใหม่ว่า 

ระบบเมคาทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วยรีเลย์ ไทเมอร์และ

เคาน์เตอร์ เซนเซอร์ การควบคุมอุณหภูมิ ระบบนิวแมติก 

ระบบไฮดรอลิก ระบบ PLC ระบบการใช้คลื่นวิทยุระบุวัตถุ

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัส

วิช� 2100-1001) (T1604)

• เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ

• ราคา 79.- / 284 หน้า

• ISBN 978-974-443-681-8 

  ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 เรียนร่วม

ประเภทวิชา (2100) ล�าดับที่ 1 เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแบบต่าง ๆ วิธีการใช้

และบ�ารงุรกัษาเคร่ืองมอื-อุปกรณ์ในการเขยีนแบบ  มาตรฐาน

การเขียนแบบ การก�าหนดขนาดชิ้นงาน การสเกตช์ภาพ 

สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

ระบบ PLC (T9805)

• ณรงค์ ตันชีวะวงศ์

• ราคา 260.- / 416 หน้า

• ISBN 978-974-832-579-8 

 ➋➌   

รวบรวมเรื่องราวของระบบ PLC (Pro-

grammable Logic Controller) ซึ่งใช้

ควบคมุเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ต่าง ๆ  ในโรงงานอตุสาหกรรม 

โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ประวัติความเป็นมา ส่วน

ประกอบ และโครงสร้าง 2) ค�าสั่งชนิดต่าง ๆ 3) การน�าไปใช้

งาน โดยมีตัวอย่างการออกแบบ โปรแกรมควบคุมและ 

แบบฝึกหดั เพ่ือให้สามารถคดิและประยุกต์ใช้งานตามสาขา 

ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ก�รออกแบบจ๊ิกและฟิกซ ์เจอร ์ 

(ฉบับปรับปรุง) (T1603)

• รศ.วชิระ มีทอง

• ราคา 250.- / 296 หน้า

• ISBN 978-974-443-664-1

 ➊➋➌  

เน้ือหาประกอบด้วย หลักการของ 

การสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบจิ๊กและ 

ฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ 

ง�นเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิช� 

2100-1008) (T1602)

• เลิศศักดิ์ ทองโต

• ราคา 78.- / 284 หน้า

• ISBN 978-974-443-717-4

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 เรียนร่วม

ประเภทวิชา (2100) ประกาศล�าดับที่ 3 เนื้อหาประกอบด้วย 

เครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องเลื่อยกลและงานตัดวัสดุงาน 

เครือ่งเจยีระไนและงานลบัคมตัด งานแปรรปูโลหะด้วยเคร่ือง

เจาะ งานเจาะและงานรีมเมอร์ งานแปรรูปโลหะด้วยเครื่อง

กลึง งานแปรรูปโลหะด้วยเครื่องไส 

Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) จิ๊ก

และฟิกซ์เจอร์แบบโมดลูาร์ จิก๊และฟิกซ์เจอร์ส�าหรับงานเชือ่ม 

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ส�าหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี 
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.
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นิวแมติกส์ไฟฟ้�เบื้องต้น (T90V1)

• มนูญ ชื่นชม

• ราคา 110.- / 208 หน้า

• ISBN 974-7949-48-2

 ➊➋  

หนังสือเล ่มน้ีจะให้ความรู ้ พ้ืนฐาน 

การท�างานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 

เทคนิคการออกแบบวงจรใช้งานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

การน�าระบบนวิแมตกิส์ไฟฟ้ามาใช้ในงานควบคมุก�าลงั และ

เทคนิควิธีการออกแบบวงจรใช้งานต่าง ๆ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

(T9904)

• ณรงค์ ตันชีวะวงศ์

• ราคา 135.- / 236 หน้า

• ISBN 978-974-832-637-5

 ➊➋➌  

เน้ือหาตรงตามหลักสูตรประกาศนีย-

บตัรวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ. 2538 ของกรมอาชวีศึกษา โดยกล่าว

ถึงหลักการท�างานเบื้องต้นของนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

อุปกรณ์และสัญลักษณ์ การเขียนรหัสตัวเลขและตัวอักษร 

การบงัคับทศิทาง การปรบัความเรว็ วงจรควบคมุแบบต่าง ๆ  และ 

การใช้รีเลย์ไฟฟ้าควบคุมวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เทคโนโลยีซีเอ็นซี (T9403)

• ผศ.ชาลี ตระการกูล

• ราคา 175.- / 352 หน้า

• ISBN 978-974-797-094-4

 ➋➌   

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางส�าหรับ

ช่างเทคนิค วิศวกร ตลอดจนฝ่าย

บรหิารในอตุสาหกรรมสมยัใหม่ทีม่คีวามสนใจเก่ียวกับระบบ

เอ็นซีและระบบซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซ ี

การจัดท�าโปรแกรมเอ็นซี ตลอดจนวิธีการจัดการในระบบ 

ซีเอ็นซี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซี

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้�

เบื้องต้น (T0233)

• ฐิฑารีย์ ถมยา

• ราคา 220.- / 351 หน้า

• ISBN 978-974-832-998-7

 ➊➋  

ใช้เป็นหนงัสอืเรียนวิชานิวแมตกิส์และ

ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 21001008 ส�าหรับนักศึกษาระดับ 

ปวช. และใช้เรียนในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 

31000107 ส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวส. โดยกล่าวถึงการน�า

ลมอดัมาใช้ประโยชน์ในการควบคมุอปุกรณ์ท�างานเพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นิวแมติก การ

ควบคมุอปุกรณ์นิวแมตกิ โครงสร้างของอปุกรณ์ ตวัอย่างของ

วงจร การน�าไปประยุกต์ใช้งาน รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ง�นซ่อมบำ�รงุชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล

• มานพ ตันตระบัณฑิตย์

• ราคา 180.- / 214 หน้า

• ISBN: 2970000016272

 ➊➋   

เน้ือหาประกอบด้วยการเลือกใช้ชิ้น

ส่วนให้เหมาะสมกับก�าลังขับ ซึ่งเป็น

ข้อมูลจากผู้ผลิตท่ีมีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย ข้อ

ขดัข้อง สาเหต ุการแก้ไข การตรวจสอบ และการปรบัประกอบ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล การ

บ�ารุงรักษา รวมทั้งการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เหมาะ

ส�าหรับ ผูท้ีท่�างานเก่ียวข้องกับงานซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจกัรกลใน

โรงงาน และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม

เครื่องกล)
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เทคนิคอุตสาหกรรม

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ (T1801)

• ผศ. ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์

• ราคา 250.- / 232 หน้า

• ISBN 978-974-443-741-9

 ➌  

ความรู ้พ้ืนฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ เน้นแนวทาง

การออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเร่ิมต้นส�าหรับ

เตรียมชิ้นงานและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิต 

ชิ้นส่วนโลหะ เหมาะส�าหรับ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรี ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้ท�างานใน

อุตสาหกรรมปั๊มข้ึนรูปโลหะ เน้ือหาประกอบด้วย ลักษณะ

เฉพาะของการปั๊มขึ้นรูปโลหะ  แนวทางการควบคุมคุณภาพ 

พ้ืนฐานสมบตัทิางกลของโลหะแผ่น ทฤษฎีการตดัโลหะแผ่น  

การค�านวณแรงในการตัดชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ การออกแบบ

ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ แนวทางในการออกแบบพันช์ 

วัสดุชิ้นงานและวัสดุส�าหรับท�าแม่พิมพ์ เคร่ืองปั๊มโลหะและ

การจับยึดแม่พิมพ์

ทฤษฎีระบบฉีดนำ้�มันเชื้อเพลิง

อิเล็กทรอนิกส์ (T0217)

• นพดล เวชวิฐาน

• ราคา 100.- / 192 หน้า

• ISBN 978-974-832-967-3

 ➊  

ส�าหรับประกอบการเรียนการสอน 

(ภาคทฤษฎี) วิชางานระบบฉดีน�า้มนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนกิส์ 

เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (T1804)

• นพดล เวชวิฐาน

• ราคา 255.- / 388 หน้า

• ISBN 978-974-443-755-6

 ➊➋  

รวมภาคทฤษฎีและใบงานภาคปฏิบัติ 

ส�าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 

และสามารถศึกษาด้วยตนเอง เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่ายด้วย

ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้น

ของระบบ EFI ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ TCCS วงจร

ไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์หัวฉีด การตรวจสอบหาข้อขัดข้อง 

ใบงานฝึกปฏิบัติตรวจสอบเครื่องยนต์รุ่น  4E-FE, 4A-FE, 

4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE

ง�นระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอ- 

นิกส์ (รหัสวชิ� 2101-2109) (T1607)

• พิเชฐ เขียวสีม่วง

• ราคา 128.- / 388 หน้า

• ISBN 978-974-443-680-1

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 สาขาวิชา 

ช่างยนต์ ประกาศล�าดับที่ 10 เนื้อหาปรับปรุงจากหนังสือ 

“อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์” โดยจัดเรียงเทคโนโลยีของรถยนต ์

โตโยต้า นิสสัน มิตซูบิชิ และอีซูซุ ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือ

ความสะดวกในการเรยีนการสอน เนือ้หาครบถ้วน จบสมบรูณ์ 

ในแต่ละบท ทั้งทฤษฎี แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยและใบงาน

เครื่องยนต์ ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขา

วิชาเครือ่งกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชวีศกึษา เน้ือหา

ครอบคลุมภาคทฤษฎีของระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ (EFI) ของเครื่องยนต์หัวฉีด ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน

ของระบบ EFI แบบธรรมดา จนถึงระบบท่ีควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ อาทิ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์

ต้องการในสภาวะการท�างานต่าง ๆ หลักการของระบบฉีด

น�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าท่ี ส่วนประกอบ และ 

การท�างานของอุปกรณ์ในระบบ EFI ฯลฯ

 รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.
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ง�นขึ้นรูปโลหะ เล่มท่ี 1 แม่พิมพ์

โลหะแผ่น (P0817)

• รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์,

 รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

• ราคา 180.- / 224 หน้า

• ISBN 978-974-443-370-1

 ➊➋➌   

 เ น้ือหาเก่ียวกับงานข้ึนรูปโลหะท่ีม ี

องค์ประกอบในการท�างานท่ีหลากหลาย ต้องใช้ความรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือผลิตชิ้นงานมีคุณภาพและ 

เที่ยงตรงตามแบบ และยังต้องค�านึงถึงการผลิตในระยะยาว 

ซึ่งหมายถึงความง่ายในการบ�ารุงรักษา ใช้เวลาในการติดตั้ง

ถอดประกอบน้อย ต้นทุนต�่า เน้ือหาเน้นองค์ประกอบของ 

แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น 

และการออกแบบแม่พิมพ์ในเบื้องต้น

หลกัก�รและก�รใช้ง�นเครือ่งมือวดั

อุตส�หกรรม ฉบบัปรบัปรงุ (T8404)

• สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์

• ราคา 200.- / 516 หน้า

• ISBN 978-974-832-514-9

 ➋➌   

ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก 1) หลักการ

ของเคร่ืองมือวัดแบบต่าง ๆ ได้แก่ เคร่ืองมือวัดอุณหภูม ิ

เคร่ืองมือวัดความดัน เครื่องมือวัดระดับ เครื่องมือวัด Flow 

และ 2) การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือวัดน้ัน ๆ เพ่ือให้ทราบ

การท�างานของเครื่องมือวัด ตัวแปรที่ต้องค�านึงถึงในการใช้

งานเพ่ือป้องกันความผิดพลาด หลักการเลือกอุปกรณ์

ประกอบเพ่ือให้เครื่องมือวัดท�างานได้ถูกต้องและมีอายุ 

การใช้งานยาวนาน

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ง�นขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำ�

แม่พิมพ์และชิ้นง�น (P1007)

• รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ และ

 อรจีรา เดี่ยววณิชย์

• ราคา 250.- / 296 หน้า

• ISBN 978-974-443-439-5

 ➊➋➌   

 เน้ือหาเก่ียวกับวัสดุท�าแม่พิมพ์และ 

ชิน้งานในงานข้ึนรปูโลหะ ประกอบด้วยความรูเ้รือ่งเหลก็กล้า

เครื่องมือ กระบวนการทางความร้อน และการตรวจสอบ

สมบตัขิองเหลก็กล้าเครือ่งมอื ซเีมนต์คาร์ไบด์ และเหลก็หล่อ 

ความรู้เก่ียวกับวัสดุชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ โครงสร้าง 

การเปลี่ยนรูป และสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน รวมท้ัง 

ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น เหมาะส�าหรับ 

ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

ปั ๊มโลหะ  รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. ถึง

ปริญญาตรี

เทคนิคก�รเขียนภ�พออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (T1402)

• ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ

• ราคา 280.- / 296 หน้า

• ISBN 978-974-443-615-3

 ➌  

เ ท ค นิ ค ก า ร เ ขี ย น ภ า พ อ อ ก แ บ บ

ผลิตภัณฑ์โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานที่ผู ้เขียนได้

ประยุกต์และพัฒนาข้ึนในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพ่ิมทักษะ 

การเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ เพราะเครื่องมือน้ี

จะช่วยในการก�าหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพที่เป็น 

เส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3 มิติแบบทัศนียภาพ 

นอกจากนี้กรอบโครงสร้างน้ียังช่วยถอดขนาดเพ่ือน�ามา 

เขียนภาพด้าน 2 มิติ ซึ่งเมื่อน�ามาสร้างชิ้นงานต้นแบบจะได้

ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3 มิติที่น�าเสนอไว้ 
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มอเตอร์ไฟฟ้�และก�รควบคุม

(T1701)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 290.- / 348 หน้า

• ISBN 978-974-443-732-7

 ➊➋  

เป็นความรู้พ้ืนฐานในการเรียนสาขา

ช่างไฟฟ้า เนื้อหาประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม ขนาดสายไฟฟ้า

และอปุกรณ์ป้องกันมอเตอร์ การควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส

ตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั เหมาะส�าหรับใช้ประกอบ

การเรียนในระดับ ปวช. ปวส. และใช้ประกอบการท�างาน

วงจรไฟฟ้�กระแสตรง (รหัสวิช� 

2104-2002) (T1606)

• บรรจง จันทมาศ, ไชยชาญ หินเกิด 

• ราคา 88.- / 200 หน้า

• ISBN 978-974-443-672-6

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพ

เฉพาะ ประกาศล�าดับที่ 85 เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เรื่อง

ไฟฟ้าท่ัวไป ความต้านทานไฟฟ้า ตวัน�าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

รวมถึงมแีบบฝึกหดัและเฉลย เพ่ือวัดความรูค้วามเข้าใจและ

ประเมินผลการเรียนด้วย

เครื่องกลไฟฟ้� 1 (ฉบับปรับปรุง) 

(T1901)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 230.- / 276 หน้า

• ISBN 978-974-443-764-8

 ➊➋  

ปรับปรุงจาก “เครื่องกลไฟฟ้า 1” ท่ี 

ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. เพิ่มเติมค�าอธิบาย

เนื้อหาและภาพประกอบ และปรับล�าดับหัวข้อให้เข้าใจง่าย

ยิ่งขึ้น  ให้ความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับผู้เรียนในสาขาช่าง 

ไฟฟ้า ผู้เขียนรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์กว่า 40 

ปีในการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า  เนื้อหาประกอบด้วย 

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

มอเตอร ์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เหมาะส�าหรบัประกอบการเรียนระดับ 

ปวส. และผู้สนใจศึกษา

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ก�รออกแบบแม่พิมพ์ (T8204)

• ชาญชัย ทรัพยากร, ประสิทธิ์

 สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์ 

• ราคา 180.- / 340 หน้า

• ISBN 978-974-794-808-0

 ➋➌   

หนงัสอืเล่มนีค้อืค�าตอบของงานพิมพ์ที่

มีบทบาทต่อเราทุกคน สิ่งส�าคัญข้ันแรกคือการออกแบบ 

แม่พิมพ์ เน้ือหาประกอบด้วย ประเภทของงานปั๊ม ทฤษฎี 

เก่ียวกับงานตดั ทฤษฎีเก่ียวกับงานพับ ประเภทของงานข้ึนรปู 

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ตัด ขั้นตอนในการออกแบบ 

แม่พิมพ์ วิธี LAY OUT SCRAP STRIP การออกแบบ DIE 

BLOCK ฯลฯ รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.
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เครือ่งกลไฟฟ้�กระแสตรง (รหัสวชิ� 

2104-2006) (T1505)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 103.- / 268 หน้า

• ISBN 978-974-443-657-3

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ล�าดับที่ 32 เน้ือหาประกอบด้วย แม่เหล็ก 

การค�านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหน่ียวน�า 

แม่เหล็ก ตัวอย่างการค�านวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้า 

กระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ การเกิดแรงดันไฟฟ้า 

สาเหตทุีเ่ครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าไม่เกดิแรงดนัไฟฟ้า การน�าเคร่ือง

ก�าเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้า 

กระแสตรง ฯลฯ รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เครื่องกลไฟฟ้�เบื้องต้น (T-1605)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 295.- / 360 หน้า

• ISBN 978-974-443-678-8

 ➊➋   

เน้ือหาประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานที่

ส�าคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า 

ได้แก่ แม่เหล็กและการเหนี่ยวน�า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

การบ�ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า

เฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้า การระบายความร้อนและการบ�ารุงรักษา

หม้อแปลงไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้�กระแสสลับ (รหัสวิช� 

2104-2003) (T1608)

• บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ

 หินเกิด

• ราคา 130.- / 392 หน้า

• ISBN 978-974-443-716-7

 ➊  

 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 สาขาวิชา

ช่างไฟฟ้าก�าลัง ประกาศล�าดับที่ 12 เนื้อหาประกอบด้วย 

การก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จ�านวนเชิงซ้อน ความต้านทาน 

ความเหนีย่วน�า ความจไุฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ระบบ

ไฟฟ้าสามเฟส แต่ละบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลย 

ค�าตอบท้ายเล่ม รวมถึงมีใบงานภาคปฏิบัติเพ่ือประกอบ

ความเข้าใจจ�านวน 14 ใบงาน

วงจรไฟฟ้�กระแสตรง (ภ�คปฏบิตั)ิ

(T1614)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา  78.- / 156 หน้า

• ISBN  978-974-443-693-1

 ➊  

เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหสัวชิา 2104-2002) ท่ีผ่านการตรวจ

ประเมินคุณภาพโดย สอศ. ล�าดับที่ 85 ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา

ช่างไฟฟ้าก�าลัง ระดับ ปวช. ประกอบด้วยใบงานท่ี 1–13 

ครอบคลมุระยะเวลาการเรยีนการสอน 18 สปัดาห์ (54 คาบ) 
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มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสสลับ (ภ�ค

ปฏิบัติ) (T1704)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 78.- / 116 หน้า

• ISBN 978-974-443-725-9

 ➊  

เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) ที่ผ่าน 

การตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ล�าดับที่ 14 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง ระดับ ปวช. ประกอบด้วยใบงานที่ 

1–9  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 

คาบ) นอกจากนี้ยังเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่อง 

ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ

อาชีพ

หม้อแปลงไฟฟ้� (รหัสวิช� 2104-

2104) (T1506)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 96.- / 240 หน้า

• ISBN 978-974-443-658-0

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภท 

วิชาอุตสาหกรรม ล�าดับที่ 15  เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก

และการเหน่ียวน�า หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูลและ 

โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ 

เคร่ืองหมายแสดงข้ัวและการขนานหม้อแปลง หม้อแปลง

ส�าหรบัใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน

หม้อแปลงและการบ�ารุงรักษา

เครื่องกลไฟฟ้�กระแสตรง (ภ�ค

ปฏบิตั)ิ (T1612)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 78.- / 156 หน้า

• ISBN 978-974-443-696-2 

 ➊  

เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) ที่ผ่าน 

การตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ล�าดับที่ 32 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง ระดับ ปวช. ประกอบด้วยใบงานที่ 

1–12  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ 

(54 คาบ)  

มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสสลับ

(รหัสวิช� 2104-2008) (T1503)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 106.- / 280 หน้า

• ISBN 978-974-443-655-9  

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชา

อตุสาหกรรม ล�าดบัที ่14 เน้ือหาประกอบด้วย ชนดิ โครงสร้าง 

และส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 

3 เฟส รวมถึงมอเตอร์หลายความเร็ว หลักการท�างาน การ 

กลับทางหมุน คุณลักษณะการน�าไปใช้งานและบ�ารุงรักษา 

การตรวจซ่อมมอเตอร์ การถอดประกอบและการพันขดลวด 

และการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส
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คู่มือวิศวกรไฟฟ้� (ฉบับปรับปรุง) 

(T1403)

• ลือชัย ทองนิล

• ราคา 280.- / 300 หน้า

• ISBN 978-974-443-610-8

 ➌   

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเน้ือหาให้

สอดคล ้องกับมาตรฐานการติดตั้ งทางไฟฟ ้าส�าหรับ

ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ท่ีปรับปรุงใหม่ และยังคงเนื้อหาที่

เป็นประโยชน์แบบครบถ้วนสมบูรณ์ รวบรวมข้อมูลและ

ตารางที่จ�าเป็นต้องใช้ในงานออกแบบ งานติดต้ัง และการ

ควบคุมงานที่วิศวกรไฟฟ้าต้องใช้งานบ่อย เนื้อหาประกอบ

ด้วย สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การแปลงหน่วย และมาตรฐาน 

IEC การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุ 

เพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและ 

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉนิ เคร่ืองป้องกันกระแสเกิน การต่อ 

ลงดิน รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ก�รออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟ้�

ต�มม�ตรฐ�นของก�รไฟฟ้�

(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (T1304)

• ลือชัย ทองนิล

• ราคา 250.- / 344 หน้า

• ISBN 978-974-443-553-8  

  ➋➌   

 เป็นฉบับท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจข้อก�าหนดและมาตรฐานการออกแบบที่

การไฟฟ้าก�าหนด โดยเนื้อหาส�าคัญที่มีการแก้ไขคือ สาย

ไฟฟ้าและขนาดกระแส การเดินสายในรางเคเบิล กระแส

ลัดวงจรและแรงดันตก รวมถึงปรับปรุงภาคผนวกบางส่วน 

เหมาะส�าหรับใช้เป็นต�าราเรียนและใช้ประกอบการท�างาน

ของผูอ้อกแบบรบัเหมาตดิตัง้ และวศิวกรผูต้รวจสอบการตดิ

ตั้งไฟฟ้า รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสสลับ 

(ภ�คปฏิบัติ) (T1609)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 69.- / 124 หน้า

• ISBN 978-974-443-679-5

 ➊      

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงาน (ภาคปฏิบัติ) 

ใช้คู่กับหนังสือ “เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 

2104-2105)” ทีผ่่านการตรวจประเมนิคุณภาพโดยส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศล�าดับที่ 17  ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง ประกอบด้วยใบงานที่ 1-11 

ครอบคลมุระยะเวลาการเรยีนการสอน 18 สปัดาห์ (54 คาบ)

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสสลับ 

(รหัสวิช� 2104-2105) (T1507)

• ไชยชาญ หินเกิด

• ราคา 79.- / 156 หน้า

• ISBN 978-974-443-659-7

 ➊  

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชา

อตุสาหกรรม ล�าดบัท่ี 17 เนือ้หาประกอบด้วย โครงสร้างและ

หลักการท�างานของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีการ 

พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

และการขนานเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั การบ�ารงุรกัษา

และถอดประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
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การบริหาร-จัดการธุรกิจ

ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

(รหัสวิช� 2001-1002) (T1613)

• ธงชัย สุทธิสม

• ราคา 70.- / 244 หน้า

• ISBN 978-974-443-707-5

 ➊   

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก 

สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 ใช้ได ้

ทุกประเภทวิชา ประกาศล�าดับที่ 259 เน้ือหาประกอบด้วย 

การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ หลัก

การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหา

แหล่งเงินทุน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

รูปแบบแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นผูป้ระกอบการ รวมถึงมกิีจกรรม

เสริมสมรรถนะและแบบทดสอบท้ายบท

ก�รวเิคร�ะห์ปัญห�ท�งวศิวกรรมด้วย 

Autodesk Inventor Professional 

(T1303) + CD

• ผศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ

 บุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน

• ราคา 200.- / 192 หน้า

• ISBN 978-974-443-546-0

  ➋➌   

 Autodesk Inventor Simulation เป็น

เครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor  

Professional ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม

การออกแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ส�าหรับนักออกแบบที่

ต้องการลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ และลดต้นทุนการ

ผลิตที่เกิดจากการออกแบบขนาดที่เกินความจ�าเป็น เหมาะ

ส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาเอก และวิศวกร 

ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล

ก�รเขียนท�งเทคนิค (Technical 

Writing) ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์และ

วิศวกรรมศ�สตร์ (T1302)

• ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณะ

• ราคา 230.- / 272 หน้า

• ISBN 978-974-443-538-5

 ➌  

 แนะน�า “การเขียนทางเทคนิค” ส�าหรับ

นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ท�างานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซ่ึงต้องใช้เขียนในแบบเสนอโครงการ โครงงาน

ปริญญานิพนธ์ (Senior Project) วิทยานิพนธ์ (Thesis)

บทความวิชาการ ฯลฯ เนือ่งจากงานเขยีนทางเทคนคิมรีปูแบบ 

เฉพาะตามท่ีก�าหนด มีการใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ 

มีความถูกต้องแม่นย�าสูง และผู้อ่านไม่ต้องตีความ

ก�รทำ�คว�มเย็นและก�รปรับ

อ�ก�ศ (T0302)

• ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา

• ราคา 250.- / 416 หน้า

• ISBN 978-974-443-003-8

 ➋➌   

เหมาะส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษา

ระดบั ปวส. สาขาวิชาช่างเครือ่งท�าความเย็นและปรบัอากาศ 

ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟฟ้าก�าลัง 

รวมถึงช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ 

ท�าความเย็นและปรบัอากาศ เนือ้หาประกอบด้วยภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เน้นให้สามารถน�าไปประยุกต์ในการปฏิบัติ

งานได้จริง โดยอาศยัประสบการณ์จากการสอนและการเป็น

วิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

วิศวกรรมศาสตร์
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หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 9789748329130 การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  330.00 

2 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)  200.00 

3 9789748325200 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  150.00 

4 9789747949315 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์  240.00 

5 2970000016470 ออกแบบตกแต่งภายใน  180.00 

6 9789744436733 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)  91.00 

7 9789744436566 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)  96.00 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

9 9789744436351 เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ  180.00 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

10 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่   280.00 

11 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน   200.00 

หมวด คว�มปลอดภัย

12 9789744437204 สรุปกฎหมาย ส�าหรับ จป.วิชาชีพ  200.00 

13 9789748326030 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน  200.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

14 9789744437150 ภาษาซีและ Arduino  295.00 

15 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook + CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างประกอบการ
ศึกษา

 365.00 

16 9789744432650 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD  230.00 

17 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD  250.00 

หมวด เครื่องกล

18 9789744436818 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)  79.00 

19 9789744437174 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)  78.00 

20 9789744437488 การออกแบบเครื่องจักรกล 260.00

21 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)  250.00 

22 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี  175.00 

23 9789747949483 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น    110.00 

24 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น  220.00 

25 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  135.00 

26 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น  180.00 

27 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)  260.00 

28 2970000016272 งานซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 180.00

หมวด เครื่องยนต์

29 9789744436801 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)  128.00 

30 9789744437556 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI   255.00 
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ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายและจัดจ�าหน่าย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560   02-258-0181   tpabook@tpa.or.th

ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ  ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

31 9789748329673 ทฤษฎีระบบฉีดน้�ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

32 9789744437419 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 250.00

33 9789747948080 การออกแบบแม่พิมพ์     180.00 

34 9789744433701 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น  180.00 

35 9789744434395 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุท�าแม่พิมพ์และชิ้นงาน  250.00 

36 9789744436153 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์  280.00 

37 9789748325149 หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง  200.00 

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

38 9789744436573 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)  103.00 

39 9789744436962 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

40 9789744436597 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)  79.00 

41 9789744436795 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  69.00 

42 9789744436559 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)  106.00 

43 9789744437259 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

44 9789744436726 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)  88.00 

45 9789744436931 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)  78.00 

46 9789744437167 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)  130.00 

47 9789744436580 หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)  96.00 

48 9789744435538 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3)

 250.00 

49 9789744436108 คู่มือวิศวกรไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

50 9789744437648 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)  230.00 

51 9789744436788 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  295.00 

52 9789748329932 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง  290.00 

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

53 9789744435385 การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

 230.00 

54 9789744430038 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ  250.00 

55 9789744435460 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional + 
CD   

 200.00 

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

56 9789744437075 การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)  70.00 
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 2970000012731 (พิมพ์ดิจิทัล) ช่างปูนก่อสร้าง  

2 2970000014391 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้  

3 2970000012311 (พิมพ์ดิจิทัล) ส�ารวจ 1  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

4 2970000014469 (พิมพ์ดิจิทัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ  

5 2970000012519 (พิมพ์ดิจิทัล) TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม  

6 2970000014445 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการการควบคุมคุณภาพ  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

7 2970000012595 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1  

8 2970000012564 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)  

หมวด คอมพิวเตอร์

9 2970000014339 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือการออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม

 

10 2970000014483 (พิมพ์ดิจิทัล) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

หมวด เครื่องกล

11 2970000012649 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกเขียว)  

12 2970000014360 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกแดง)  

13 2970000012601 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) ฉบับ
ปรับปรุงใหม่

 

14 2970000012687 (พิมพ์ดิจิทัล) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  

หมวด เครื่องยนต์

15 2970000014346 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างยนต์  SI-Units  

16 2970000012694 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์  

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

17 2970000012410 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบงานเชื่อมแบบท�าลายสภาพ  

18 2970000012717 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1  

19 2970000012557 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม  

20 2970000014438 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม  

21 2970000014506 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการฉีดพลาสติก  

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

22 2970000014537 (พิมพ์ดิจิทัล) การส่องสว่าง  

23 2970000014384 (พิมพ์ดิจิทัล) เครื่องวัดไฟฟ้า  

24 2970000014414 (พิมพ์ดิจิทัล) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ใน
ระบบการวัด
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

25 2970000012359 (พิมพ์ดิจิทัล) เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น  

26 2970000014544 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

27 2970000013059 (พิมพ์ดิจิตัล) วิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติ

หมวด ก�รบริห�รง�นบุคคล

28 2970000012571 (พิมพ์ดิจิทัล) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)  

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

29 2970000012243 (พิมพ์ดิจิทัล) ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง  

30 2970000012472 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด

หมวด ภ�ษ�อังกฤษ

31 2970000012229 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการน�าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  

หมวด อื่น ๆ 

32 2970000012755 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบ�าบัดเบื้องต้น  
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ จำ�นวน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 2970000012724 การบริหารงานก่อสร้าง  

2 2970000014520 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง  

3 2970000012700 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

4 2970000014278 GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย  

5 2970000012274 กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน  

6 2970000012205 การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ  

7 2970000014551 มาตรฐานระบบการตรวจสอบฯ MIL-STD-105E  

8 2970000014261 ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

9 2970000012267 1-2-3 ก้าวสู่ลีน Lean in Action  

10 2970000012441 การบริหารพัสดุคงคลัง  

11 2970000014292 การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  

12 2970000014230 การวางแผนและควบคุมก�าลังการผลิต  

13 2970000014223 รู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน  

14 2970000012281 ลีนอย่างไร สร้างก�าไรให้องค์กร  

หมวด คอมพิวเตอร์

15 2970000012373 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  

16 2970000012397 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2  

17 2970000014476 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

หมวด เครื่องกล

18 2970000012366 นิวแมติกอุตสาหกรรม  

19 2970000014353 รวมวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก  

20 2970000012779 ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม  

หมวด เครื่องยนต์

21 2970000014247 ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

22 2970000014254 เบรกลมและแขวนล้อลม  

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

23 2970000012533 กรรมวิธีการผลิต  

24 2970000014513 การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์  

25 2970000014377 การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก  

26 2970000014421 เทคโนโลยีงานสี  

27 2970000014407 ระบบก�าจัดฝุ่นและการระบายอากาศ  
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27

ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ จำ�นวน

28 2970000012670 วัสดุวิศวกรรม  

29 2970000014308 เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  

30 2970000014490 หม้อไอน�้า ฉบับใช้งานในโรงงาน  

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

31 2970000012656 การวัดและเครื่องวัดทางไฟฟ้า  

32 2970000012496 คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ  

33 2970000012823 ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  

34 2970000014315 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1  

35 2970000014322 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2  

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

36 2970000012762 กลศาสตร์ของแข็ง  

37 2970000012632 กลศาสตร์ของไหล  

38 2970000014452 การวัดและควบคุมกระบวนการ  

หมวด ก�รบริห�รง�นบุคคล

39 2970000012182 หัวหน้างานพันธุ์แท้  

หมวด ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ

40 2970000012168 ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม  

หมวด ภ�ษ�อังกฤษ

41 2970000012151 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อน�าเสนองาน  

42 2970000012175 สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ  

หมวด อื่น ๆ

43 2970000012304 ค�าอธิบาย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

44 2970000012748 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  
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หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

1 9789744434180 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) 250.00    

2 9789744434319 การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง 250.00    

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

3 9789744434616 3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและก�าไร 200.00    

4 9789744436375 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน 195.00    

5 9789744434166 การก�าหนดตารางการผลิตและการควบคุม 290.00    

6 9789744434456 วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการ
โลจิสติกส์ 

200.00    

7 9789744436405 สถิติสาหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) 295.00    

หมวด คอมพิวเตอร์

8 9789744434463 ทฤษฎีการค�านวณ (Theory of Computation) 250.00    

หมวด เครื่องยนต์

9 9789744432780 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 200.00    

10 9789748329666 ปฏิบัติระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 80.00    

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

11 9789744433688 HEAT PUMP เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 200.00    

12 9789749569337 เทคโนโลยีพลาสติก 230.00    

13 9789744434890 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก 220.00    

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

14 9789749569726 โรงต้นก�าลังไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง) 165.00    

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

15 9789744434579 คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings) 250.00    

หมวด ก�รบริห�รง�นบุคคล

16 9789744434869 “ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน 130.00    

17 9789744436450 การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri 230.00    

18 9789744435149 ตอบโจทย์...ปัญหา “ค่าตอบแทน” 130.00    

19 9789744434623 เปลี่ยนลูกน้องให้เปี่ยมแรงบันดาลใจ 165.00    

20 9789744435842 เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 180.00    

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

21 9789744436603 100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย 250.00    

22 9789744435026 Direct Mail (DM) ที่ไม่มีวันตาย ในยุคโฆษณาออนไลน์ 200.00    

23 9789744434883 Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนส�าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs

250.00    

24 9789744434029 QuickWin ทางด่วนแห่งชัยชนะ 200.00    
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25 9789744435316 กลยุทธ์ Lanchester ยุทธการล้มเบอร์หนึ่งของมือรอง 229.00    

26 9789744435798 คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ) 335.00    

27 9789744436672 เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงาน 195.00    

28 9789744436009 ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ 195.00    

29 9789744435941 เทคนิคการจัดการเอกสาร เวลา ความคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบ
ความส�าเร็จ 

250.00    

30 9789744436399 บริหารเงินเป็น เห็นก�าไร 185.00    

31 9789744435071 เปลี่ยน Friend เป็น Fan ผูกใจไว้กับแบรนด์ตลอดกาล 220.00    

32 9789744435644 ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวันสุข 200.00    

33 9789744436528 รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน 220.00    

34 9789744435873 เลียนแบบ แยบยล 300.00    

35 9789744435750 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 180.00    

36 9789744435866 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 2 180.00    

37 9789744435224 สินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ 195.00    

หมวด จิตวิทย�พัฒน�ตนเอง

38 9789744435996 27 ค�าถาม ค้นหาคุณค่าของชีวิต 195.00    

39 9789744435880 90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต 180.00    

40 9789744436238 ความส�าเร็จสร้างได้ด้วยสมาธิ 200.00    

41 9789744434852 ค�าถามวิเศษ เปิดประตูใจเด็กและพ่อแม่ 165.00    

42 9789744436535 แค่ท�างานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น 180.00    

43 9789744436320 จงทิ้งงานไปครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงวัย 40 180.00    

44 9789744435262 จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกล่อม 150.00    

45 9789744434548 ฉลาดถาม เป็นต่อทุกสถานการณ์ 180.00    

46 9789744436429 นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดี 180.00    

47 9789744436191 เป็นหนึ่งเดียว ดีกว่าเป็นที่หนึ่ง 190.00    

48 9789744436177 เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่ส�าเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ 160.00    

49 9789744436078 พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล 200.00    

50 9789744436290 พูดแบบนี้ผู้หญิง “ถูกใจ” ผู้ชายทราบแล้ว “เปลี่ยน” 180.00    

51 9789744436061 พูดอย่างนี้ ส�าเร็จแน่ 198.00    

52 9789744436221 มารยาทและการรับรองลูกค้าแบบญี่ปุ่น 180.00    

53 9789744435354 รอให้ถึงเกษียณก็สายเสียแล้ว 200.00    

54 9789744435736 สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์สอนฉัน 180.00    

55 9789744434906 อัศจรรย์...วันที่สมองประทับใจ 175.00    
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หมวด คณิตศ�สตร์

56 9789744437464 คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว 225.00    

57 9789744437242 เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น 250.00    

58 9789744436658 “คณิตศาสตร์” ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก 165.00    

59 9789744436771 100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์ 210.00    

60 9789744436054 คณิต ม.ต้น สอนอย่างนี้เก่งนานแล้ว 180.00    

61 9789744434975 แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน 225.00    

62 9789744436825 โจทย์ยากแก้ง่าย ถ้าเข้าใจพื้นฐานคณิต ม.ปลาย 210.00    

63 9789744436306 รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา 220.00    

64 9789744436696 รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) 165.00    

65 9789744436269 สถิติ ฉบับการ์ตูน 265.00    

66 9789744436665 สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 220.00    

67 9789744434722 สอนให้เก่งและอยากเรียน “คณิตศาสตร์” 250.00    

68 9789744435705 สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2 300.00    

69 9789744436184 สาวน้อยร้อยเลข ตอน ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ 300.00    

70 9789744435897 สาวน้อยร้อยเลข ตอน ล�าดับและอนุกรม 285.00    

หมวด วิทย�ศ�สตร์

71 9789744437143 ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น 225.00    

72 9789744436979 ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์ 295.00    

73 9789744436412 DNA ฉบับการ์ตูน 250.00    

74 9789744434982 คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : เคมีอินทรีย์ 225.00    

75 9789744436474 เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน 275.00    

76 9789744435651 ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน 250.00    

77 9789744436139 พลังงาน ฉบับการ์ตูน 235.00    

78 9789744435811 สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน 250.00    

79 9789744435606 สารพิษในชีวิตประจ�าวัน ฉบับการ์ตูน 250.00    

หมวด อื่น ๆ

80 9789744435163 ท�าตามใจ ห่างไกลโรค 180.00    

81 9789744435170 ภูมิคุ้มกัน บอดี้การ์ดส่วนตัว 250.00    



สำ�นักพิมพ์
ภ�ษ�และวัฒนธรรม
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ชุด  มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]　

 ตำ�ร�เรียนหลักในชุด มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เป็นตำ�ร�เรียน

ภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น ปรับปรุงเน้ือห�จ�ก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญ่ีปุ่น” 

เมื่อศึกษ�เล่ม 1 และ 2 จบ จะมีคว�มรู้เทียบเท่�ระดับ N5 และเมื่อศึกษ�จบ 

ทั้ง 4 เล่ม จะมีคว�มรู้เทียบเท่�ระดับ N4

คำ�แนะนำ� - ผู้เรียนควรมีคว�มรู้ตัวอักษรค�นะแล้ว

 - เม่ือศึกษ�จบท้ังชุดแล้ว แนะนำ�ให้ศึกษ�หนังสือ 55 ก้าวสู่ภาษา

  ญ่ีปุ่นระดับกลาง (หน้� 42) หรือหนังสือ Level Up ยกระดับ 

  การใช้ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น ช้ันกลาง (หน้� 42) เพื่อเตรียมพร้อมเข้�สู่

  ก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับกล�งต่อไป

 แบบฝึกหัดประกอบตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เน้น 

ฝึกฝนก�รใช้ไวย�กรณ์และคำ�ศัพท์ที่ศึกษ�ไปแล้วจ�กตำ�ร�เรียนหลัก เล่ม 1 

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

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

 ต้น 　  3A Corporation　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-686-3　  284 หน้�　  320 บ�ท　 MP 3
1

❷ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-687-0　  324 หน้�　  320 บ�ท　 MP 3
1

❸ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-688-7　  300 หน้�　  320 บ�ท　 MP 3
1

❹ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-689-4　  292 หน้�　  320 บ�ท　 MP 3
1

 ต้น 　  เอทสึโกะ ฮิร�อิ, ซ�ชิโกะ มิวะ　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❺ แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-684-9　  184 หน้�　  180 บ�ท

❻ แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-685-6　  224 หน้�　  180 บ�ท

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

ตำ�ร�เรียน

ภ�ษ�ญี่ปุ่น
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 ต้น

❼ แบบฝึกหัดเสริมไวย�กรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
 ISBN 978-974-443-708-2　  ย�สุโกะ โอโกชิ, โยชิโกะ ทสึทสึมิ

  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม　  164 หน้�　  180 บ�ท

  แบบฝึกหัดเสริมเฉพ�ะส่วนไวย�กรณ์ ใช้ร่วมกับตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ 

 นิฮงโกะ [2nd Edition] ท้ัง 4 เล่ม

 ต้น

❽ แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
 ISBN 978-974-443-731-0　  Tokyo International Japanese School

  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม　  328 หน้�　  280 บ�ท

  แบบฝึกหัดสำ�หรับฝึกฝน ทบทวน และพัฒน�คว�มรู้ด้�นอักษรคันจิที่ 

 ปร�กฏในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้ง 4 เล่ม

 ต้น 　  อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณะ　  จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ

❾ แบบฝึกหัดก�รอ่�น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] 
 ISBN 978-974-443-739-6　  124 หน้�　  200 บ�ท

❿ แบบฝึกหัดก�รอ่�น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] 
 ISBN 978-974-443-763-1　  172 หน้�　  250 บ�ท

  รวมบทอ่�นและแบบฝึกหัดทดสอบคว�มเข้�ใจ คำ�ศัพท์และไวย�กรณ์ 

 แต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อห�ในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd 

 Edition] ส�ม�รถใช้ศึกษ�ควบคู่กันไปได้ เล่ม 1 ใช้คู่กับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 

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

 Edition] เล่ม 3 และ 4

❾ ❿

⓫ ⓬

  ต้น 　  อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณะ　  จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ　
⓫ คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-744-0　  124 หน้�　  200 บ�ท

⓬ คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-749-5　  292 หน้�　  280 บ�ท

 ใช้ศึกษ�คันจิที่ปร�กฏในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] โดยเล่ม 1 ใช้คู่กับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 

ส่วนเล่ม 2 ใช้คู่กับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4

  ต้น 　  อ�กิโกะ ม�กิโนะ และคณะ　  จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัติ　
⓭ แบบฝึกหัดก�รฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]　ISBN 978-974-443-771-6　  172 หน้�　  265 บ�ท　 CDs

2

⓮ แบบฝึกหัดก�รฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]　
 รวมแบบฝึกหัดก�รฟังจับใจคว�มพร้อมสคริปต์และคำ�แปลเพ่ือตรวจสอบคว�มเข้�ใจ คำ�ศัพท์ สำ�นวน และรูปประโยคแต่ละบทสอดคล้อง 

กับเน้ือห�ในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ส�ม�รถใช้ฝึกฝนควบคู่กันไปได้ เล่ม 1 ใช้คู่กับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 

เล่ม 1 และ 2 ส่วนเล่ม 2 ใช้คู่กับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4  

❽❼

⓭ ⓮

Soon
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ชุด  มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรโรมัน　

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น เน้ือห�เหมือนกับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษร

ญ่ีปุ่น เล่ม 1 และ 2 แต่นำ�เสนอโดยใช้อักษรโรมัน ไม่มีคว�มรู้ตัวอักษรค�นะก็ 

ศึกษ�ได้

  ต้น 　  3A Corporation

❶ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 ฉบับอักษรโรมัน　ISBN 978-974-443-187-5　  236 หน้�　  250 บ�ท　 CDs
2

❷ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 ฉบับอักษรโรมัน　ISBN 978-974-443-188-2　  264 หน้�　  250 บ�ท　 CDs
2

❷❶

⓯  ต้น

⓯ รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
 ISBN 978-974-443-718-1　  ©3A Corporation　
  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม　  232 หน้�　  170 บ�ท

  รวมคำ�ศัพท์ท่ีปร�กฏในตำ�ร�เรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ท้ัง 4 เล่ม ไว้ในเล่มเดียว

 สะดวกต่อก�รค้นห�และทบทวน

ชุด  ไดจิ ภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น　

  ต้น 　  โยชิโกะ ย�ม�ซ�กิ และคณะ　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ ไดจิ 1 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น　ISBN 978-974-443-568-2　  280 หน้�　  250 บ�ท　 CD
1

❷ ไดจิ 2 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น　ISBN 978-974-443-569-9　  240 หน้�　  250 บ�ท　 CD
1

❸ ไดจิ 3 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น　ISBN 978-974-443-611-5　  272 หน้�　  250 บ�ท　 CD
1

❹ ไดจิ 4 ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น　ISBN 978-974-443-612-2　  256 หน้�　  250 บ�ท　 CD
1

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น เน้ือห�คล้�ยคลึงกับตำ�ร�เรียนชุด มินนะ โนะ 

นิฮงโกะ [2nd Edition] (หน้� 33) แต่เน้นเร่ืองก�รส่ือส�รม�กข้ึน เม่ือศึกษ�จบ 

ท้ัง 4 เล่ม จะมีคว�มรู้เทียบเท่�ระดับ N4

คำ�แนะนำ� - ผู้เรียนควรมีคว�มรู้ตัวอักษรค�นะแล้ว

 - เม่ือศึกษ�จบท้ังชุดแล้ว แนะนำ�ให้ศึกษ�หนังสือ 55 ก้าวสู่ภาษา

  ญ่ีปุ่นระดับกลาง (หน้� 42) หรือหนังสือ Level Up ยกระดับการ 

  ใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง (หน้� 42) เพื่อเตรียมพร้อมเข้�สู่

  ก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับกล�งต่อไป

❶ ❷

❸ ❹
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 แบบฝึกหัดประกอบตำ�ร�เรียน ไดจิ ภ�ษ�ญ่ีปุ่นช้ันต้น เน้ือห�ในเล่มแบ่งเป็น 

2 ส่วน ส่วนหน้�เป็นต�ร�งรวมคำ�ศัพท์คันจิที่ปร�กฏในหัวข้อ “คำ�ศัพท์” ใน 

ตำ�ร�เรียนหลัก ส่วนหลังเป็นแบบฝึกหัดทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษ�ไปแล้ว เล่ม 1 

ใช้คู่กับ ไดจิ ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 1 และ 2 ส่วนเล่ม 2 ใช้คู่กับ ไดจิ ภ�ษ� 

ญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3 และ 4

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

❺ ไดจิ ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1　ISBN 978-974-443-627-6　  320 หน้�　  215 บ�ท

❻ ไดจิ ภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2　ISBN 978-974-443-628-3　  276 หน้�　  210 บ�ท

❺ ❻

ชุด  มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น　

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญีปุ่่นต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ภ�ษ�ญ่ีปุ่น The Japan Foundation เล่ม “กิจกรรม” เน้นพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รส่ือส�ร 

จริงในชีวิตประจำ�วัน ส่วนเล่ม “เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ” เน้นพัฒน�คว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องตัวภ�ษ� และส�ม�รถ 

นำ�ไปใช้สื่อส�รได้อย่�งเป็นระบบ ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ตัวอักษรค�นะก็ศึกษ�ได้

 เริมต้น 　  The Japan Foundation　  ฑริกติม� เลิศกิจลักษณ์

❶ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ ISBN 978-974-443-691-7　  200 หน้�　  235 บ�ท　 MP 3
1

❷ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม　 ISBN 978-974-443-692-4　  148 หน้�　  215 บ�ท　 MP 3
1

 ต้น 　  The Japan Foundation　  ฑริกติม� เลิศกิจลักษณ์

❸ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ ISBN 978-974-443-713-6　  204 หน้�　  245 บ�ท　 MP 3
1

❹ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 กิจกรรม　 ISBN 978-974-443-712-9　  184 หน้�　  225 บ�ท　 MP 3
1

❺ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ ISBN 978-974-443-750-1　  202 หน้�　  245 บ�ท

❻ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม　 ISBN 978-974-443-751-8　  186 หน้�　  225 บ�ท　
❼ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกล�ง A2/B1 ISBN 978-974-443-758-7　  168 หน้�　  250 บ�ท

❽ มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นกล�ง 1 B1　 ISBN 978-974-443-759-4　  272 หน้�　  325 บ�ท

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼ ❽
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 แบบฝึกหัดประกอบตำ�ร�เรียน ภ�ษ�ญ่ีปุ่น

อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง ช่วยเพ่ิมพูน

ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่นด้�นต่�ง ๆ นอกเหนือจ�กก�ร 

เรียนในตำ�ร�เรียนหลัก

  ต้น 　  The Japan Foundation

❼ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-703-7　  128 หน้�　  80 บ�ท

❽ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-704-4　  148 หน้�　  80 บ�ท

❾ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5+6 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-705-1　  100 หน้�　  80 บ�ท

❼ ❽ ❾

ชุด  ภ�ษ�ญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจ ิฉบับปรบัปรุง　

 หนังสือเรียนส�ระก�รเรียนรู้พ้ืนฐ�นภ�ษ�ญีปุ่่น 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ต�มหลัก

สูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 เน้น

พัฒน�ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่นทุกด้�น ทั้งฟัง พูด อ่�น

เขียน และคว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์ คำ�ศัพท์ คันจิ 

รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่�งระหว่�งไทย

และญี่ปุ่นไปในตัวด้วย

คำ�แนะนำ� - ควรมีคว�มรู้ตัวอักษรค�นะแล้ว

 - เหม�ะสำ�หรับใช้ศึกษ�ในห้องเรียน 

  ต้น 　  The Japan Foundation

❶ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-695-5　  176 หน้�　  110 บ�ท　 MP 3
1

❷ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-698-6　  214 หน้�　  120 บ�ท　 MP 3
1

❸ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-699-3　  236 หน้�　  125 บ�ท　 MP 3
1

❹ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-700-6　  260 หน้�　  125 บ�ท　 MP 3
1

❺ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-701-3　  200 หน้�　  115 บ�ท　 MP 3
1

❻ ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง　ISBN 978-974-443-702-0　  208 หน้�　  120 บ�ท　 MP 3
1

❶

❹

❷

❺

❸

❻
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ชุด  เรียนรู้อักษรค�นะ　

สนุกคัดอักษรค�นะ　  เริมต้น

ISBN 978-974-443-267-4　  วิสุทธิกัญญ� ต่อศรีเจริญ, ยูโกะ โยชิดะ

 104 หน้�　  99 บ�ท　 CD
1

 ทำ�คว�มรู้จักอักษรญี่ปุ่นทั้งฮิร�ง�นะและค�ต�ก�นะผ่�นก�รคัด อ่�น เขียน ก่อนเข้�สู่ก�รเรียน 

ตัวภ�ษ�

คะตะคะนะ สู้ สู้ !　  เริมต้น    
ISBN 978-974-443-577-4　  อ�ภ�พร เน�สร�ญ และคณะ

 104 หน้�　  99 บ�ท　 MP 3
1   E

 นำ�เสนออักษรค�ต�ก�นะแบบภ�พช่วยจำ�ที่เข้�กับเสียงภ�ษ�ไทย (Association Method) 

ส�ม�รถใช้ศึกษ�ด้วยตัวเองได้

คำ�แนะนำ� - ควรใช้คู่กับหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะร ุ (หน้� 38) เพื่อให้ก�รเรียนรู้ 

  ตัวอักษรค�นะครบสมบูรณ์

อ่�น-เขียนภ�ษ�ญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐ�น　  เริมต้น

ISBN 978-974-832-939-0　  โยชิโกะ ทซึรุโอะ

 140 หน้�　  120 บ�ท 　

 แนะนำ�วิธีอ่�น เขียน และใช้อักษรญ่ีปุ่น ท้ังฮิร�ง�นะ ค�ต�ก�นะ และคันจิ พร้อมสอดแทรกคว�มรู้ 

ด้�นวัฒนธรรม

 เริมต้น

❶ ฮิระงะนะเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ　ISBN 978-616-712-125-3　  ประภ� แสงทองสุข และคณะ　  156 หน้�　  150 บ�ท　 MP 3
1   EE

 ต้น 　  ประภา แสงทองสุข และคณะ

❷ ภ�ษ�ญี่ปุ่นเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 ISBN 978-974-443-493-7  252 หน้�  200 บ�ท MP 3
1   EE

❸ ภ�ษ�ญี่ปุ่นเรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 ISBN 978-974-443-525-5  252 หน้�  200 บ�ท MP 3
1   EE

ชุด  เรียนสบ�ย สไตล์โคะฮะร　ุ

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับพื้นฐ�น เริ่มตั้งแต่ 

ก�รเรียนตัวอักษรค�นะในเล่ม ฮิระงะนะเรียน

สบาย สไตล์โคะฮะรุ และเข้�สู่เร่ืองคว�มรู้ตัวภ�ษ�

ในเล่ม ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 

เล่ม 1 และ 2

คำ�แนะนำ� - เหม�ะสำ�หรับใช้ศึกษ�ในห้องเรียน

❶ ❷ ❸
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พจน�นุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกล�ง-สูง　  กล�ง-สูง  
ISBN 978-974-443-706-8　  เอริโกะ อันโด และคณะ　  เมธี ธรรมพิภพ และคณะ (แปล), 

ปร�ณี จงสุจริตธรรม (เรียบเรียง)　  724 หน้�　  599 บ�ท　 EE 　

 รวมคำ�ศัพท์ญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับกล�งขึ้นไปพร้อมคว�มหม�ยอย่�งละเอียด คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

และประโยคตัวอย่�งแสดงก�รใช้

พจน�นุกรมศัพท์ล่�ม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ　  กล�ง-สูง  

ISBN 978-974-443-549-1　  จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย และคณะ (เรียบเรียง)

 464 หน้�　  459 บ�ท　 EE

 รวมคำ�ศัพท์ในวงก�รล่�มและแปลกว่� 20,000 คำ� ครอบคลุม 8 ส�ข� 

พจน�นุกรม ญี่ปุ่น-ไทย　  ต้น-สูง    
ISBN 978-974-443-140-0　  จุฬ�รัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ และคณะ (เรียบเรียง)

 1,120 หน้�　  329 บ�ท

 รวมคำ�ศัพท์ญี่ปุ่นกว่� 40,000 คำ� เหม�ะกับผู้เรียนทุกระดับ ใช้เป็นพจน�นุกรมพื้นฐ�นในก�รห� 

คำ�แปลคำ�ศัพท์จ�กภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นภ�ษ�ไทย

พจน�นุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น　  ต้น-สูง  

ISBN 978-616-712-129-1　  วิไล โตมรกุล

 1,056 หน้�　  1,000 บ�ท

 รวมคำ�ศัพท์ไทยสำ�หรับช�วญี่ปุ่นกว่� 8,000 คำ� พร้อมตัวอย่�งก�รใช้ และโฟเนติกส์ภ�ษ�ไทย 

แม้ไม่มีคว�มรู้ตัวอักษรไทยก็ใช้ได้

ปท�นุกรมศัพท์ช่�ง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)　  กล�ง-สูง  

ISBN 978-974-443-768-6　  กล้�ห�ญ วรพุทธพร และคณะ (แต่ง), พูลพร แสงบ�งปล�, 

ศิริลักษณ์ ด่�นว�นิชกุล (เรียบเรียง)　  472 หน้�　  350 บ�ท　 EE

 ปรับปรุงจ�ก ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญ่ีปุ่น-ไทย-อังกฤษ รวมคำ�ศัพท์เทคนิคหมวดเคร่ืองกล เคร่ืองยนต์ 

ไฟฟ้� โลหะและวัสดุ กว่� 2,800 คำ� พร้อมคำ�แปลภ�ษ�ไทย อังกฤษ และโฟเนติกส์ภ�ษ�ไทย 

ใช้ง�นได้ทันที

พจน�นุกรม



40 41

พจน�นุกรมภ�พ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-675-7　  บุษบ� บรรจงมณี และคณะ (เรียบเรียง)

 256 หน้�　  385 บ�ท　 EE

 เรียนรู้คำ�ศัพท์ 3 ภ�ษ� แบ่งต�มหมวดหมู่ พร้อมภ�พประกอบสีสันสดใส เหม�ะกับผู้เรียนทุกเพศ 

ทุกวัย

พจน�นุกรมคันจิ (ฉบับพกพ�)　  ต้น-สูง

ISBN 978-616-712-117-8　  ปร�ณี จงสุจริตธรรม และคณะ (เรียบเรียง)

 1,592 หน้�　  550 บ�ท

 รวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำ�วันจำ�นวน 1,945 ตัว และคำ�ประสมคันจิที่ใช้กันม�ก 

พร้อมคำ�แปลภ�ษ�ไทยกว่� 29,000 คำ�

พจน�นุกรมก�รท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-832-940-6　  ปร�ณี จงสุจริตธรรม (เรียบเรียง)

 544 หน้�　  199 บ�ท

 รวมคำ�ศัพท์ที่ใช้สื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน และศัพท์ท่องเที่ยวกว่� 14,000 คำ� 

พจน�นุกรมรูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น　  ต้น-สูง  

ISBN 978-616-712-132-1　  Group Jammassy (เรียบเรียง)　  บุษบ� บรรจงมณี และคณะ

 856 หน้�　  790 บ�ท

 รวมรูปไวย�กรณ์ญี่ปุ่นกว่� 3,000 รูปประโยค พร้อมอธิบ�ยวิธีก�รใช้และประโยคตัวอย่�ง

เสริมก�รเรียน-เสริมทักษะ

 ต้น 　  AJALT　  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ 

❶ 500 คันจิพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน 1

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

❷ 500 คันจิพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน 2

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

  รวมคันจิพื้นฐ�นเล่มละ 250 ตัว เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนชั้นต้นที่ต้องก�ร

เรียนรู้เทคนิคก�รจำ�และฝึกฝนก�รใช้คันจิจนส�ม�รถใช้ได้จริง เนื้อห� 

ครอบคลุมคว�มรู้ก�รสอบวัด JLPT ระดับ N4

❶ ❷
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❶ 200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กล�ง　  ต้น-กล�ง

  ISBN 978-974-443-740-2　  โทโมโกะ โมริโมโตะ และคณะ　
   ศิริลักษณ์ ศิริม�จันทร์　  232 หน้�　  255 บ�ท

MP 3
1

❷ 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกล�ง-สูง　  กล�ง-สูง  

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

   เส�วนีย์ ภัทร�ก�ญจน์, ป�นชุต� ป�นพรหม　  240 หน้�　  265 บ�ท  MP 3
1

  รวมสำ�นวนและวลีขน�ดส้ันท่ีคนญ่ีปุ่นใช้จริง พร้อมตัวอย่�งก�รใช้ ช่วยให้ 

ก�รสนทน�ได้อรรถรสและเป็นธรรมช�ติม�กขึ้น

❶ ❷

คำ�ช่วย ใช้คู่คำ�กริย�ญี่ปุ่น　  ต้นตอนปล�ย-กล�ง

ISBN 978-974-443-767-9　  สุภ� ปัทม�นันท์

 240 หน้�　  255 บ�ท　 EE 　
 เรียนรู้ก�รใช้คำ�ช่วยภ�ษ�ญ่ีปุ่นคู่กับคำ�กริย� และก�รใช้คำ�ช่วยบอกคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคำ�ต่�ง ๆ 

ในประโยค เหม�ะสำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ก�รเลือกใช้คำ�ช่วยให้สัมพันธ์กับคำ�กริย�

ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น ง่�ย & สนุก　  ต้น

ISBN 978-974-443-770-9　 ยูกิโกะ ว�ต�น�เบะ และคณะ

 กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม　  244 หน้�　  265 บ�ท　
 คู่มือเรียนไวย�กรณ์ญี่ปุ่นระดับต้นด้วยสำ�นวนบทสนทน�ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ควรใช้ควบคู่กับ 

หนังสือ พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก (หน้� 44) เพื่อก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กล�ง (ฉบับปรับปรุง)　  ต้น-กล�ง

ISBN 978-974-443-753-2　  ปร�ณี จงสุจริตธรรม, ประภ� แสงทองสุข (ปรับปรุง)

 312 หน้�　  255 บ�ท　 EE

 ปรับปรุงจ�กหนังสือ เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง ปูพื้นฐ�นก�รศึกษ�อักษรคันจิระดับต้นถึงกล�ง 

อย่�งถูกต้องและเป็นระบบ

J-Slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น　  กล�ง-สูง  

ISBN 978-974-443-756-3　  น�งิโกะ นิชิงะคิ, ศิริลักษณ์ ศิริม�จันทร　์
 152 หน้�　  185 บ�ท　 EE

 รวมคำ�สแลงท่ีช�วญ่ีปุ่นใช้จริงกว่� 100 คำ� อธิบ�ยท่ีม�ท่ีไป คว�มหม�ย พร้อมบทสนทน�ตัวอย่�ง 

ช่วยให้เข้�ใจคว�มรู้สึกนึกคิดและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นได้อย่�งลึกซึ้ง
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เทคนิคพื้นฐ�นก�รเขียนเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น　  กล�ง  

ISBN 978-974-443-719-8　  สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ย�น�งิซ�วะ

 148 หน้�　  200 บ�ท　 EE

 เรียนรู้พ้ืนฐ�นและพัฒน�ทักษะก�รเขียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นทีถู่กต้อง เพ่ือให้ส�ม�รถส่ือส�รกับช�วญ่ีปุ่น 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สนทน�ภ�ษ�ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น　  กล�ง  

ISBN 978-974-443-723-5　  มิซุเอะ ซ�ซ�กิ, ม�ซ�มิ ค�โดกุระ　  ศิริลักษณ์ ศิริม�จันทร์

 284 หน้�　  350 บ�ท　 CDs
2

 เรียนรู้ก�รนำ�ไวย�กรณ์ระดับต้นไปใช้ง�นจริง เพื่อก�รสนทน�อย่�งมีประสิทธิภ�พทุกรูปแบบทุก 

สถ�นก�รณ์ 

Level Up ยกระดับก�รใช้ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกล�ง　  ต้นตอนปล�ย-กล�ง  

ISBN 978-974-443-722-8　  ฮอ มยองจ�, เคโกะ มิย�ซ�ก　ิ  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ

 348 หน้�　  320 บ�ท

 ทบทวนก�รใช้ไวย�กรณ์ญ่ีปุ่นช้ันต้นจนแม่นยำ� และยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รใช้ไปสู่ช้ันกล�ง 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นชั้นกล�งร�บรื่น ไม่ติดขัด

55 ก้�วสู่ภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับกล�ง　  ต้นตอนปล�ย  

ISBN 978-974-443-733-4　  เอทสึโกะ ฮิร�อิ, ซ�ชิโกะ มิวะ　  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ

 236 หน้�　  285 บ�ท　 CD
1

 เรียนรู้ 55 ไวย�กรณ์ญ่ีปุ่นระดับกล�งตอนต้น รวมถึงสำ�นวนและคำ�ศัพท์ใหม่ เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม 

ก่อนก้�วสู่ภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับกล�งอย่�งจริงจัง

อ่�นเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น　  ต้นตอนปล�ย-กล�ง  

ISBN 978-974-443-671-9　  ซ�ชิโกะ ซ�ว�ดะ และคณะ　  สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

 212 หน้�　  215 บ�ท

 ฝึกฝนทักษะก�รอ่�นและเขียนผ่�นบทอ่�นสนุก ๆ จ�กมุมมองของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น 

กลวิธีสนทน�ภ�ษ� (คน) ญี่ปุ่น　  กล�ง-สูง

ISBN 978-974-443-670-2　  ท�ก�ฟุมิ ชิมิซุ　  วิภ� ง�มฉันทกร

 268 หน้�　  299 บ�ท　 CD
1   EE

 แนะนำ�ก�รใช้สำ�นวนและกลวิธีก�รสนทน�ให้เหม�ะสมกับก�ลเทศะและคู่สนทน�อย่�งเป็นระบบ
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แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)　  กล�ง-สูง

ISBN 978-974-443-649-8　  สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

 264 หน้�　  240 บ�ท　 EE

 แนะนำ�หลักก�รแปลที่ถูกต้อง ใช้ได้ทั้งนักแปลหน้�ใหม่ที่ต้องก�รเรียนรู้วิธีก�รแปล และนักแปล 

อ�ชีพที่ต้องก�รทบทวนและพัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นก�รแปล 

語彙 ศัพท์อัพเลเวล ระดับกล�ง　  กล�ง-สูง  

ISBN 978-974-443-663-4　  โนริอ�กิ คิโนชิตะ และคณะ　  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

 160 หน้�　  195 บ�ท　 CD
1

 เพ่ิมคลังคำ�ศัพท์ญ่ีปุ่นกว่� 800 คำ� จ�ก 10 หัวข้อใกล้ตัวท่ีไม่มีสอนในห้องเรียน แต่ชีวิตจริงต้องใช้

J-NEWS 40 ฟังข่�วญี่ปุ่นระดับกล�ง　  กล�ง

ISBN 978-974-443-614-6　  ยูมิ เซง�วะ และคณะ　  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ

 140 หน้�　  225 บ�ท　 CD
1

 เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคก�รฟังข่�วญี่ปุ่น 40 เรื่อง พร้อมแนะนำ�สำ�นวนที่ใช้บ่อยในข่�ว

NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม　่  ต้น

ISBN 978-974-443-609-2　  โคอิชิ นิชิงุจ　ิ  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

 292 หน้�　  265 บ�ท　 MP 3
1

 เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รศึกษ�ภ�ษ�ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เน้นก�รค้นคว้� ทบทวน และประยุกต์ 

เนื้อห�ที่ได้เรียนในแต่ละบท

คำ�ช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง)　  ต้น-กล�ง

ISBN 978-974-443-557-6　  บุษบ� บรรจงมณี และคณะ　
 248 หน้�　  175 บ�ท　 EE

 แนะนำ�ก�รใช้คำ�ช่วยต่�ง ๆ ในภ�ษ�ญี่ปุ่น พร้อมตอบปัญห�ที่ผู้เรียนมักสงสัยเกี่ยวกับก�รใช้ 

คำ�ช่วย

คำ�กริย�ญี่ปุ่นง่�ยนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง)　  ต้น

ISBN 978-974-443-540-8　  สุภ� ปัทม�นันท์

 288 หน้�　  79 บ�ท　 EE

 รวมคำ�กริย�และคำ�คุณศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย พร้อมสอนวิธีก�รผันเป็นรูปต่�ง ๆ 
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พูดญี่ปุ่น ง่�ย & สนุก　  ต้น

ISBN 978-616-712-131-4　  ยูกิโกะ โอก�ตะ และคณะ　  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

 224 หน้�　  250 บ�ท　 CD
1

 เริ่มเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน ไม่มีคว�มรู้ตัวอักษรญี่ปุ่นก็ส�ม�รถศึกษ�ได้

เตรียมสอบวัดระดับ JLPT

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด แนวข้อสอบวัดระดับ รวมแนวข้อสอบ 

เสมือนข้อสอบจริง 2 คร้ัง ให้ผู้เรียนได้ทดสอบและวัดผลคว�มส�ม�รถประหน่ึง

สอบจริง

ชุด  แนวข้อสอบวัดระดับ　

  คณ�จ�รย์สถ�บันสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ แนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N4　ISBN 978-974-443-510-1　  264 หน้�　  200 บ�ท　 MP 3
1   EE

❷ แนวข้อสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N5　ISBN 978-974-443-511-8　  240 หน้�　  200 บ�ท　 MP 3
1   EE

❷❶

ชุด  500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT　

500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT N1　 

ISBN 978-974-443-552-1　  โนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ

 กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม　  296 หน้�　  250 บ�ท

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด 500 คำ�ถ�มตะลุย JLPT รวมโจทย์ด้�นตัวอักษร คำ�ศัพท์ และ 

ไวย�กรณ์ จำ�นวน 500 ข้อ ไม่มีคำ�อธิบ�ย ใช้เป็นแบบฝึกทบทวนคว�มรู้ หรือใช้ฝึกเฉพ�ะด้�นที่ยัง 

อ่อนอยู่ได้

ชุด  รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น　

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น นำ�เสนอไวย�กรณ์ 

โดยแบ่งต�มคว�มหม�ยและก�รใช้ มีคำ�อธิบ�ยละเอียด พร้อมแบ่งระดับให้ 

ชัดเจน ส�ม�รถใช้อ่�นเพ่ือศึกษ�คว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์หรืออ่�นเพ่ือเตรียมสอบ 

ก็ได้

 เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ　  วีรวรรณ วชิรดิลก และคณะ

❶ 500 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N1-N3　ISBN 978-974-443-527-9　
  300 หน้�　  280 บ�ท　 EE

❷ 200 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N4-N5　ISBN 978-974-443-620-7

  232 หน้�　  260 บ�ท　 EE

❷❶
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ชุด  SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT　

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT มีเนื้อห�และคำ�อธิบ�ยกระชับ เข้�ใจง่�ย เหม�ะสำ�หรับผู้ที่มีพื้นฐ�น 

ม�บ้�งแล้ว และมีเวล�ทบทวนคว�มรู้สั้น ๆ

  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

❶ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวย�กรณ์ ISBN 978-974-443-738-9　  รินะ คุว�ฮ�ระ, ว�ก�นะ โอโนทซึกะ　
   136 หน้�　  220 บ�ท　
❷ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำ�ศัพท์　 ISBN 978-974-443-734-1　  โทโมโกะ โมริโมโตะ และคณะ

   148 หน้�　  235 บ�ท　 CD
1

❸ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ก�รอ่�น　 ISBN 978-974-443-736-5　  รินะ คุว�ฮ�ระ, ริเอะ คิบ�ย�ช　ิ
   152 หน้�　  230 บ�ท　
❹ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ก�รฟัง　 ISBN 978-974-443-737-2　  ซ�โตโกะ อ�ริตะ และคณะ　
   156 หน้�　  250 บ�ท　 MP 3

1

❺ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ไวย�กรณ์　ISBN 978-974-443-711-2　  รินะ คุว�ฮ�ระ, ว�ก�นะ โอโนทซึกะ

   128 หน้�　  215 บ�ท

❻ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำ�ศัพท์　 ISBN 978-974-443-710-5　  โทโมโกะ โมริโมโตะ และคณะ

   140 หน้�　  230 บ�ท　 CD
1

❼ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ก�รอ่�น　 ISBN 978-974-443-721-1　  รินะ คุว�ฮ�ระ, ริเอะ คิบ�ย�ชิ

   136 หน้�　  220 บ�ท

❽ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ก�รฟัง　 ISBN 978-974-443-730-3　  ซ�โตโกะ อ�ริตะ และคณะ

   144 หน้�　  230 บ�ท　 MP 3
1

❶ ❷ ❸ ❹

❻❺ ❼ ❽
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ชุด  เตรียมสอบวัดระดับ　

❶ ❷ ❸

❼ ❽ ❾ ❿ ⓫

❹ ❺ ❻

⓬ ⓭ ⓮

⓯

Soon
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 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด เตรียมสอบวัดระดับ มีเนื้อห�สั้นกระชับ ลักษณะเหมือน Short Note ไว้อ่�นทวนก่อนสอบ เหม�ะสำ�หรับ 

ผู้ที่มีพื้นฐ�นแน่นแล้ว และมีเวล�ทบทวนไม่ม�กนัก

❶ เตรียมสอบวัดระดับ N1 คันจิ　 ISBN 978-974-443-477-7  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  บุษบ� บรรจงมณี

   188 หน้�　  220 บ�ท

❷ เตรียมสอบวัดระดับ N1 คำ�ศัพท์ ISBN 978-974-443-478-4  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ   สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, 

  ประพันธ์ รัตนสมบัต　ิ  168 หน้�　  220 บ�ท

❸ เตรียมสอบวัดระดับ N1 ก�รฟัง ISBN 978-974-443-476-0  ค�โอรุ น�ก�มุระ และคณะ　  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ

   204 หน้�　  250 บ�ท　 CDs
2

❹ เตรียมสอบวัดระดับ N2 คันจิ　 ISBN 978-974-443-480-7  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

   196 หน้�　  220 บ�ท

❺ เตรียมสอบวัดระดับ N2 คำ�ศัพท์ ISBN 978-974-443-481-4  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  สร้อยสุด� ณ ระนอง

   168 หน้�　  220 บ�ท

❻ เตรียมสอบวัดระดับ N2 ก�รฟัง ISBN 978-974-443-479-1  ค�โอรุ น�ก�มุระ และคณะ  สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

  212 หน้�　  250 บ�ท　 CDs
2

❼ เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ　 ISBN 978-616-712-126-0  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  ภัทร์อร พิพัฒนกุล

   132 หน้�　  200 บ�ท

❽ เตรียมสอบวัดระดับ N3 คำ�ศัพท์ ISBN 978-616-712-128-4  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

   132 หน้�　  200 บ�ท

❾ เตรียมสอบวัดระดับ N3 ก�รฟัง ISBN 978-974-443-532-3  ค�โอริ น�ก�มุระ และคณะ　  สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

   184 หน้�　  250 บ�ท　 CDs
2

❿ เตรียมสอบวัดระดับ N3 ก�รอ่�น ISBN 978-974-443-563-7  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ  ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, เมธี ธรรมพิภพ

   156 หน้�　  240 บ�ท

⓫ เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวย�กรณ์ 　ISBN 978-616-712-127-7　  ฮิโตโกะ ซ�ซ�กิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ　  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ

   120 หน้�　  200 บ�ท

⓬ เตรียมสอบวัดระดับ N4 คำ�ศัพท์ ISBN 978-974-443-474-6  ยูกิโกะ ย�ม�ซ�กิ　  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

   136 หน้�　  200 บ�ท

⓭ เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวย�กรณ์และก�รอ่�น　ISBN 978-974-443-475-3　  ม�ริโกะ ย�ม�เบะ และคณะ　  วิภ� ง�มฉันทกร

   284 หน้�　  260 บ�ท

⓮ เตรียมสอบวัดระดับ N4 ก�รฟัง ISBN 978-974-443-765-5  ค�โอริ น�ก�มุระ และคณะ　  วิภ� ง�มฉันทกร

   136 หน้�　  220 บ�ท　 CDs
2

⓯ เตรียมสอบวัดระดับ N5 คันจิ คำ�ศัพท์ ไวย�กรณ์ ก�รอ่�น ก�รฟัง
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ชุด  Go! JLPT　

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด Go! JLPT มีเนื้อห�คำ�อธิบ�ยละเอียดเข้มข้น จะอ่�นเพื่อปูพื้นฐ�นให้แน่น เพื่อศึกษ�คว�มรู้ด้�นนั้น ๆ เพิ่ม  

หรืออ่�นเพื่อก�รสอบก็ได้ เหม�ะสำ�หรับผู้ที่มีเวล�เตรียมตัวม�ก

❶ Go! JLPT N4 ไวย�กรณ ์ ISBN 978-974-443-636-8  เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ  บุษบ� บรรจงมณี  168 หน้�  220 บ�ท

❷ Go! JLPT N4 ก�รอ่�น　ISBN 978-974-443-769-3  ฮิโตมิ ท�ชิโระ และคณะ　  น้ำ�ใส ตันติสุข  164 หน้�  220 บ�ท

❸ Go! JLPT N3 ไวย�กรณ์ ISBN 978-974-443-643-6  เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ  ทัศนีย์ เมธ�พิสิฐ　  184 หน้�  240 บ�ท

❹ Go! JLPT N3 คันจ　ิ ISBN 978-974-443-676-4  เรโกะ อิชิอิ และคณะ　  จ�รุนันท์ ธนส�รสมบัต ิ  184 หน้�  240 บ�ท

❺ Go! JLPT N2 ไวย�กรณ์์ ISBN 978-974-443-674-0  เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ  เมธี ธรรมพิภพ　  280 หน้�  295 บ�ท

❻ Go! JLPT N1 ไวย�กรณ์

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻

Soon

ชุด  TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT　

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด TRY! มีเนื้อห�และคำ�อธิบ�ยละเอียดป�นกล�ง เน้นเรื่องไวย�กรณ์เป็นหลัก แต่ก็จะได้ฝึกอ่�นและฝึกฟัง 

ในเล่มด้วย เหม�ะสำ�หรับผู้ที่มีเวล�เตรียมตัวพอสมควร

  คณ�จ�รย์สถ�บันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)

❶ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1　ISBN 978-974-443-595-8　  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร ์  356 หน้�　  275 บ�ท　 MP 3
1   EE

❷ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2　ISBN 978-974-443-583-5　  เมธี ธรรมพิภพ　  424 หน้�　  275 บ�ท　 MP 3
1   EE

❸ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3　ISBN 978-974-443-596-5　  เมธี ธรรมพิภพ　  344 หน้�　  265 บ�ท　 MP 3
1   EE

❹ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4　ISBN 978-974-443-592-7　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

  368 หน้�　  265 บ�ท　 MP 3
1   EE

❺ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5　ISBN 978-974-443-582-8　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

  264 หน้�　  250 บ�ท　 MP 3
1   EE

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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Hello AEC ญี่ปุ่น　  เริมต้น-ต้น

ISBN 978-974-443-528-6　  ค�ซูมิ ศรีจักรว�ฬ, วีรวรรณ วชิรดิลก

 184 หน้�　  165 บ�ท　 EE

 รวมประโยค สำ�นวน คำ�ศัพท์ภ�ษ�ญ่ีปุ่นท่ีจำ�เป็นในก�รทำ�ง�น นำ�เสนอแบบ 3 ภ�ษ� ไทย-ญ่ีปุ่น- 

อังกฤษ ไม่มีคว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นก็อ่�นได้

คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม.　  กล�ง

ISBN 978-616-712-107-9　   มิชิโกะ มิย�ซ�กิ, ซ�ชิโกะ โกชิ　ิ  วิภ� ง�มฉันทกร

 212 หน้�　  240 บ�ท　 CD
1

 อธิบ�ยสำ�นวนและรูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่นท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงม�รย�ทพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�น 

หรือติดต่อง�นกับคนญี่ปุ่น

เก่งคีย์อีเมลญี่ปุ่น　  กล�ง-สูง    

ISBN 978-974-443-244-5　  อ�กิโกะ ย�นะ และคณะ　  นริศร� พูลล�ภ และคณะ

 192 หน้�　  200 บ�ท 　

 แนะนำ�วิธีก�รเขียนอีเมลเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่นให้เหม�ะสมและถูกก�ลเทศะ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นธุรกิจ

 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับชุด ศัพท์ JLPT รวมคำ�ศัพท์ของแต่ละระดับที่มักออกสอบบ่อยและคำ�ศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำ�วันแบ่งต�ม 

หมวดหมู่ พร้อมประโยคตัวอย่�งและไฟล์เสียงประกอบด�วน์โหลดฟรี หนังสือมีขน�ดเล็ก พกพ�สะดวก 

  ARC ACADEMY

❶ 1,000 ศัพท์ JLPT N5　ISBN 978-974-443-743-3　  วิภ� ง�มฉันทกร　  184 หน้�　  200 บ�ท

❷ 1,500 ศัพท์ JLPT N4　ISBN 978-974-443-752-5　  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร ์  192 หน้�　  200 บ�ท

❸ 2,000 ศัพท์ JLPT N3　ISBN 978-974-443-745-7　  ประภ� แสงทองสุข   288 หน้�　  255 บ�ท

❹ 2,500 ศัพท์ JLPT N2　ISBN 978-974-443-754-9　  สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, น้ำ�ใส ตันติสุข 　  312 หน้�　  265 บ�ท

❺ 3,000 ศัพท์ JLPT N1　ISBN 978-974-443-760-0　  เผ่�สถ�พร ดวงแก้ว   416 หน้�　  325 บ�ท

ชุด  ศัพท์ JLPT　

❶ ❷ ❸ ❹ ❺



50 51

สนุกคัดอักษรเก�หลี　  เริมต้น

ISBN 978-974-443-367-1　  อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

 80 หน้�　  80 บ�ท　 EE

 เรียนรู้ภ�ษ�เก�หลีผ่�นก�รฝึกคัดและเรียนรู้ลำ�ดับเส้น จนเขียนได้สวยง�มเหมือนคนเก�หลี

พจน�นุกรมเก�หลี-ไทย　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-709-9　  สิทธินี ธรรมชัย, สุภ�พร บุญรุ่ง

 976 หน้�　  359 บ�ท　 EE

 รวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�เก�หลีกว่� 10,000 คำ� ที่ใช้ในก�รเรียนและชีวิตประจำ�วัน  พร้อมทั้งแนะนำ� 

เสียงอ่�น คว�มหม�ย ตัวอย่�งประโยค และคำ�แปล

ศัพท์หมวด ไทย-เก�หลี-อังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-572-9　  อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม (เรียบเรียง)

 680 หน้�　  295 บ�ท　 EE

 รวมคำ�ศัพท์กว่� 6,000 คำ� 48 หมวดหมู่ นำ�เสนอแบบ 3 ภ�ษ� ไทย-เก�หลี-อังกฤษ 

ไวย�กรณ์เก�หลีระดับต้น　  ต้น

ISBN 978-974-443-554-5　  สิทธินี ธรรมชัย

 208 หน้�　  175 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคว�มรู้ไวย�กรณ์เก�หลีระดับต้น เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) 

ระดับต้น

ศัพท์เก�หลีระดับต้น　  ต้น

ISBN 978-974-443-625-2　  อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

 304 หน้�　  195 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคำ�ศัพท์เก�หลีระดับต้น พร้อมแนะนำ�ตัวอย่�งประโยคอิงไวย�กรณ์ที่พบบ่อยใน 

ข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) ระดับต้น

ภ�ษ�เก�หลี
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คำ�บ่งชี้เก�หลี　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-654-2　  สิทธินี ธรรมชัย

 168 หน้�　  160 บ�ท　 EE

 แนะนำ�คำ�บ่งชี้ภ�ษ�เก�หลีและวิธีก�รใช้ เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับคำ�ช่วยในภ�ษ� 

เก�หลี

คำ�กริย�เก�หลีง่�ยนิดเดียว　  ต้น

ISBN 978-974-443-567-5　  สิทธินี ธรรมชัย

 272 หน้�　  85 บ�ท　 EE

 รวมคำ�กริย�เก�หลีระดับต้น 500 คำ� พร้อมวิธีก�รผัน 21 รูปแบบ และเรื่องควรรู้เกี่ยวกับคำ�กริย� 

เก�หลี

คำ�วิเศษณ์เก�หลีลงท้�ยด้วย “이” และ “히”　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-757-0　  สิทธินี ธรรมชัย 

 136 หน้�　  160 บ�ท　 EE

 รวมคำ�วิเศษณ์เก�หลีที่ลงท้�ยด้วย “이” และ “히” ที่ใช้บ่อย 154 คำ� พร้อมบอกคว�มหม�ย 

วิธีก�รใช้ และตัวอย่�ง

Hello AEC เก�หลี　  เริมต้น-ต้น

ISBN 978-974-443-523-1　  อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม 

 244 หน้�　  165 บ�ท　 EE

 คู่มือสนทน�กับช�วเก�หลีทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รทำ�ง�น พร้อมเรื่องน่�รู้สำ�หรับแรงง�นไทย 

ในเก�หลี ไม่มีคว�มรู้ภ�ษ�เก�หลีก็อ่�นได้

ไวย�กรณ์เก�หลีระดับกล�ง　  กล�ง

ISBN 978-974-443-591-0　  สิทธินี ธรรมชัย

 208 หน้�　  175 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคว�มรู้ไวย�กรณ์เก�หลีระดับกล�ง เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�เก�หลี (TOPIK) 

ระดับกล�ง
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ไวย�กรณ์จีนระดับกล�ง　  กล�ง / HKS 3-4

ISBN 978-974-443-690-0　  เมชฌ สอดส่องกฤษ

 180 หน้�　  175 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์และคำ�เชื่อมภ�ษ�จีนระดับกล�ง เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ

ภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 3-4

สนุกคัดอักษรจีน　  เริมต้น

ISBN 978-974-443-543-9　  กองบรรณ�ธิก�ร สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

 64 หน้�　  60 บ�ท　 EE

 เรียนรู้และฝึกฝนวิธีก�รเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องและเป็นระบบ

ไวย�กรณ์จีนระดับต้น　  ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

ISBN 978-974-443-608-5　  เมชฌ สอดส่องกฤษ

 288 หน้�　  195 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคว�มรู้ไวย�กรณ์ระดับต้น เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 1-2

และก�รสอบ PAT 7.4

ศัพท์จีนระดับต้น　  ต้น / HSK 1-2 / PAT 7.4

ISBN 978-974-443-621-4　  จุรี สุชนวนิช (เรียบเรียง)

 232 หน้�　  185 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคำ�ศัพท์ภ�ษ�จีนระดับต้น เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 1-2 

และก�รสอบ PAT 7.4

ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ　  ต้น-สูง

ISBN 978-974-443-571-2　  จุรี สุชนวนิช (เรียบเรียง)

 676 หน้�　  295 บ�ท　 EE

 รวมคำ�ศัพท์กว่� 6,000 คำ� 48 หมวดหมู่ นำ�เสนอแบบ 3 ภ�ษ� ไทย-จีน-อังกฤษ 

ภ�ษ�จีน
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Hello AEC จีน　  ต้น-กล�ง

ISBN 978-974-443-524-8　  จุรี สุชนวนิช

 192 หน้�　  165 บ�ท　 EE

 แนะนำ�วิธีก�รติดต่อส่ือส�รและเจรจ�ธุรกิจกับองค์กรจีน ท้ังในไทยและจีน เหม�ะสำ�หรับผู้ท่ีอ่�น 

ภ�ษ�จีนได้บ้�ง

ศัพท์จีนระดับกล�ง　  กล�ง / HKS 3-4

ISBN 978-974-443-683-2　  จุรี สุชนวนิช (เรียบเรียง)

 148 หน้�　  150 บ�ท　 EE

 คู่มือทบทวนคำ�ศัพท์ภ�ษ�จีนระดับกล�ง เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภ�ษ�จีน (HSK) ระดับ 3-4

❶ ภ�ษ�จีนระดับต้น 1

❷ ภ�ษ�จีนระดับต้น 2

❶

Soon

❷

Soon

คำ�พ้อง จีน-ไทย　  กล�ง-สูง

ISBN 978-974-443-512-5　  เมชฌ สอดส่องกฤษ

 224 หน้�　  175 บ�ท　 EE

 รวมศัพท์ภ�ษ�จีนที่คล้�ยคลึงกับภ�ษ�ไทย ทั้งเรื่องก�รออกเสียง ที่ม� และคว�มหม�ยกว่� 

1,000 ตัว
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แบบเรียนเขียนอ่�นภ�ษ�ไทย　  เริมต้น  

ISBN 978-974-956-915-3　  วิไล โตมรกุล

 248 หน้�　  200 บ�ท 　

 รวมแบบฝึกหัดเขียนและอ่�นตัวอักษรภ�ษ�ไทยจำ�นวนม�ก ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนชำ�น�ญ

เก่งไทย ไม่ย�ก　  ต้น-กล�ง

ISBN 978-974-443-585-9　  ศิริลักษณ์ ศิริม�จันทร์

 312 หน้�　  275 บ�ท　 EE

 รวม 200 รูปประโยคภ�ษ�ไทยและตัวอย่�งก�รใช้กว่� 800 ประโยคท่ีคนไทยใช้จริง พร้อมคำ�อธิบ�ย 

ไวย�กรณ์ที่เข้�กับคว�มคิดและคว�มรู้สึกของคนญ่ีปุ่น ส�ม�รถใช้ศึกษ�เองได้โดยไม่ต้องพ่ึง 

พจน�นุกรม

แบบฝึกหัดคัดไทย　  เริมต้น

ISBN 978-974-832-464-7

 64 หน้�　  50 บ�ท　 EE

 แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภ�ษ�ไทย พร้อมเสียงอ่�นและภ�พประกอบ

 ตำ�ร�เรียนภ�ษ�ไทยขั้นพื้นฐ�น ในชุดมี 2 เล่ม เหม�ะสำ�หรับช�วญี่ปุ่นที่ 

สนใจศึกษ�ภ�ษ�ไทยอย่�งจริงจัง เพ่ือต่อยอดไปสู่ก�รสอบวัดระดับภ�ษ�ไทย 

 ต้น 　  บุษบ� บรรจงมณี และคณะ

❶ พูด(ภ�ษ�)ไทยให้เก่ง 1　ISBN 978-974-443-291-9　  280 หน้�

  800 บ�ท　 CDs
2 　

❷ พูด(ภ�ษ�)ไทยให้เก่ง 2　ISBN 978-974-443-292-6　  228 หน้�

  800 บ�ท　 CDs
2

❷❶

ภ�ษ�ไทยสำ�หรับคนญี่ปุ่น

สนทน�ภ�ษ�ไทยธุรกิจ　  กล�ง-สูง

ISBN 978-974-443-343-5　  ป�จรีย์ จิงประเสริฐสุข และคณะ

 220 หน้�　  550 บ�ท　 CDs
2

 เรียนรู้ก�รสนทน�ภ�ษ�ไทยธุรกิจผ่�นสถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจต่�ง ๆ พร้อมเกร็ดคว�มรู้ที่จะช่วยให้

เข้�ใจคนไทยม�กยิ่งขึ้น
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รู้จักไทย เข้�ใจญี่ปุ่น
ISBN 978-974-443-025-0　  บัณฑิต โรจน์อ�รย�นนท์ และคณะ

 320 หน้�　  199 บ�ท 　

 ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มแตกต่�งของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้ 

เข้�ใจกันม�กยิ่งขึ้น เนื้อห�นำ�เสนอแบบ 2 ภ�ษ� ญี่ปุ่น-ไทย 

70 ภ�ษ�ก�ยสไตล์ญี่ปุ่น
ISBN 978-974-443-661-0　  ฮ�มิรุ อ�กี　  ตวงทิพย์ ตันชะโล

 164 หน้�　  170 บ�ท　 EE

 ทำ�คว�มเข้�ใจภ�ษ�ก�ยแบบญี่ปุ่น ๆ ที่มีคว�มหม�ยและที่ม�แตกต่�งกันไป ช่วยให้สื่อส�รกัน 

เข้�ใจม�กยิ่งขึ้น

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

 136 หน้�　  155 บ�ท　 EE

 ตอบคำ�ถ�มเก่ียวกับก�รดำ�เนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และก�รท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นท่ีช�ว 

ต่�งช�ติสงสัย จ�กมุมมองของช�วต่�งช�ติที่อ�ศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นกว่� 20 ปี

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

 136 หน้�　  155  บ�ท　 EE

 ตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศ�สตร์ และสังคมญ่ีปุ่นที่ช�วต่�งช�ติสงสัย 

จ�กมุมมองของช�วต่�งช�ติที่อ�ศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นกว่� 20 ปี

รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เก�หลี
ISBN 978-974-443-644-3　  ป�จรีย์ (ลี) จิงประเสริฐสุข

 176 หน้�　  195 บ�ท　 EE

 แบ่งปันประสบก�รณ์และเรื่องร�วก�รใช้ชีวิตจริงของสะใภ้ไทยในเก�หลี พร้อมสอดแทรกเกร็ด 

คว�มรู้ ประโยค และสำ�นวนภ�ษ�เก�หลีที่เป็นประโยชน์

วัฒนธรรม
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 บัตรช่วยจำ� ใช้เป็นสื่อก�รสอน ใช้เล่นเพื่อเสริมสร้�งก�รจดจำ� หรือใช้ทบทวนเองก็ได้ มีทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ ชุดอักษรค�นะ ชุดคำ�คุณศัพท์ 

ชุดคำ�กริย� และชุดอักษรคันจิ

 เริมต้น

❶ บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด อักษรค�นะ　 ISBN 978-974-443-726-6   100 แผ่น ขน�ด  3 x 4 นิ้ว  150 บ�ท

❷ บัตรช่วยจำ� ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำ�คุณศัพท ์ ISBN 978-974-443-016-8　  100 แผ่น ขน�ด  3 x 4 นิ้ว  120 บ�ท

❸ บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำ�กริย�　 ISBN 978-974-443-728-0　  100 แผ่น ขน�ด  3 x 4 นิ้ว  150 บ�ท

 ต้น

❹ บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด อักษรคันจิ　 ISBN 978-974-443-729-7　  100 แผ่น ขน�ด  3 x 4 นิ้ว  150 บ�ท

❶ ❷ ❹❸

บัตรช่วยจำ�

โปสเตอร์

โปสเตอร์คันจิ　  ต้น-กล�ง

Barcode 297-000-000-115-5　  1 แผ่น　ขน�ด 27 x 39 นิ้ว　  70 บ�ท 　

 รวมอักษรคันจิเรียงลำ�ดับต�มอักษรญี่ปุ่น มีทั้งหมด 996 ตัว ที่คันจิแต่ละตัวจะแสดงเสียงอ่�น

2 แบบ คือเสียงอ่�นแบบญี่ปุ่น และเสียงอ่�นแบบจีน

สื่อเสริมก�รเรียนก�รสอน
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โปสเตอร์ฮิร�ง�นะ ค�ต�ก�นะ　  เริมต้น

Barcode 297-000-000-116-2　  2 แผ่น

ขน�ด 30 5/8 x 20 1/4 นิ้ว　  60 บ�ท 　

 ใช้ประกอบก�รฝึกหัดเขียนและจดจำ�อักษรญ่ีปุ่น อักษรแต่ละ

ตัวจะมีคำ�ศัพท์พร้อมภ�พประกอบ เพ่ือช่วยให้จดจำ�ได้รวดเร็วข้ึน

โปสเตอร์อักษรเก�หลี　  เริมต้น

Barcode 220-004-921-006-6　  1 แผ่น　
ขน�ด 24 x 30 นิ้ว　  70 บ�ท 　

 รวมพยัญชนะและสระภ�ษ�เก�หลี พร้อมต�ร�งตัวสะกด

วิธีก�รเขียน และเสียงอ่�น แถมโปสเตอร์อักษรเก�หลี และแป้น

พิมพ์อักษรเก�หลีขน�ด A4 จำ�นวน 2 แผ่นในชุด
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ชื่อหนังสือ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง 239 6.99

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น 189 5.99

70 ภ�ษ�ก�ยสไตล์ญี่ปุ่น 149 4.99

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 220 6.99

500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3 249 6.99

500 อักษรจีน จำาง่ายใช้ได้จริง 299 8.99

80 คำากริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ” 119 3.99

82 คำ�กริย�วิเศษณ ์“นิ • โตะ • อิชิ” 119 3.99

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน  ตอน การดำาเนินชีวิต

วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
129 3.99

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน  ตอน การเมือง

เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และสังคม 129 3.99

Hello AEC เกาหลี 149 4.99

Hello AEC จีน 149 4.99

Hello AEC ญี่ปุ่น 149 4.99

J-Slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น 179 4.99

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

เก่งคันจิอย่างมีเทคนิค 119 3.99

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

คำาช่วย ใช้คู่คำากริยาญี่ปุ่น 205 5.99 

คำาบ่งชี้เกาหลี 145 4.99

คำาพ้อง จีน-ไทย 149 4.99

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

ชื่อหนังสือ ITR* AUD*
ราคา
(บาท)

ราคา
(USD)

คำาวิเศษณ์เกาหลีลงท้ายด้วย “이” และ “히” 139 3.99

จำาศัพท์... กริยาญี่ปุ่น 119 3.99

จำาศัพท์... คันจิ 119 3.99

จำาศัพท์... คาตากานะ 105 2.99

เจ๊าะแจ๊ะ [ภาษา] จีน 69 1.99

ญี่ปุ่นรอบตัว 69 1.99

ติวญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัยใน 7 วัน 119 3.99

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น 179 4.99

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ✔ 200 6.99

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ✔ 200 6.99

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 อักษรเกาหลี ✔ 69 1.99

บัตรช่วยจำา อักษรคาตากานะ ✔ 59 1.99

บัตรช่วยจำา อักษรฮิรางานะ ✔ 59 1.99

แบบฝึกหัดคัดไทย 29 0.99

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ 

(ฉบับปรับปรุง)
349 9.99

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) 209 6.99

เปิดประตูดูญี่ปุ่น 179 5.99

พจนานุกรมเกาหลี-ไทย 319 8.99

พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ✔ 319 8.99

พจน�นุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกล�ง-สูง 529 14.99

พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ 319 9.99

พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี 105 2.99

พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น 115 2.99

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

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

ราคา
(USD)

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 ✔ 180 5.99

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 ระดับกลาง 179 4.99

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 ระดับกลาง 179 4.99

รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี ✔ 169 4.99

เรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง) 249 6.99

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกล�งจ�กภ�พ 199 5.99

ลั้นลาภาษาจีน 119 3.99

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง 149 4.99

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น 149 4.99

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง 159 4.99

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

ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ 289 8.99

สนุกคัดอักษรเกาหลี 59 1.99

สนุกคัดอักษรจีน 59 1.99

ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ ✔ 125 3.99

E-Book สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม
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ISBN หนังสือ ร�ค� จำ�นวน

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - ตำ�ร�เรียน

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

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

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

978-974-443-718-1 รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 170

978-974-443-708-2 แบบฝึกหัดเสริมไวย�กรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 180

978-974-443-731-0 แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 280

978-974-443-739-6 แบบฝึกหัดก�รอ่�น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] 200

978-974-443-763-1 แบบฝึกหัดก�รอ่�น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] 250

978-974-443-771-6 แบบฝึกหัดก�รฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]    265

แบบฝึกหัดก�รฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] 

978-974-443-744-0 คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] 220

978-974-443-749-5 คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] 280

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

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

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

978-616-712-125-3 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

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

978-974-443-267-4 สนุกคัดอักษรค�นะ 99

978-974-832-939-0 อ่�น-เขียนภ�ษ�ญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐ�น 120

978-974-443-695-5 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง 110

978-974-443-698-6 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง 120

978-974-443-699-3 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 ฉบับปรับปรุง 125

978-974-443-700-6 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง 125

978-974-443-701-3 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง 115

978-974-443-702-0 ภ�ษ�ญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง 120

978-974-443-703-7 แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง 80

978-974-443-704-4 แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง 80

ใบสั่งซื้อหนังสือสำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถ�มและสั่งซื้อได้ที่ แผนกข�ยและจัดจำ�หน่�ย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560   02-258-0181   tpabook@tpa.or.th
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ISBN หนังสือ ร�ค� จำ�นวน

978-974-443-705-1 แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5+6 ฉบับปรับปรุง 80

978-974-443-692-4 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม 215

978-974-443-691-7 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ 235

978-974-443-712-9 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 กิจกรรม 225

978-974-443-713-6 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ 245

978-974-443-751-8 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม 225

978-974-443-750-1 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนคว�มเข้�ใจ 245

978-974-443-758-7 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกล�ง A2/B1 250

978-974-443-759-4 มะรุโกะโตะ ภ�ษ�และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นกล�ง 1 B1 325

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - พจน�นุกรม

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

978-974-443-706-8 พจน�นุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกล�ง-สูง 599

978-616-712-132-1 พจน�นุกรมรูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น 790

978-616-712-129-1 พจน�นุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น 1,000

978-616-712-117-8 พจน�นุกรมคันจิ (ฉบับพกพ�) 550

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

978-974-832-940-6 พจน�นุกรมก�รท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น 199

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

978-974-443-768-6 ปท�นุกรมศัพท์ช่�ง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) 350

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - เสริมก�รเรียน-เสริมทักษะ

978-974-443-740-2  200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กล�ง 255

978-974-443-747-1  210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกล�ง-สูง 265

978-974-443-761-7 500 คันจิพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน 1 325

978-974-443-762-4 500 คันจิพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน 2 355

978-974-443-753-2  เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กล�ง (ฉบับปรับปรุง) 255

978-974-443-756-3  J-Slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น 185

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

978-974-443-767-9 คำ�ช่วย ใช้คู่คำ�กริย�ญี่ปุ่น 225

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

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

978-616-712-121-5 ลับสมองกับค�ต�ก�นะ วันละ 10 น�ที 110

978-616-712-124-6 STEP UP ศัพท์ค�ต�ก�นะ 225

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

978-974-443-648-1 ‘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

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

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

ใบสั่งซื้อหนังสือสำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถ�มและสั่งซื้อได้ที่ แผนกข�ยและจัดจำ�หน่�ย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560   02-258-0181   tpabook@tpa.or.th



62 63

ISBN หนังสือ ร�ค� จำ�นวน

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

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

978-974-443-770-9 ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น ง่�ย & สนุก 265

978-616-712-131-4 พูดญี่ปุ่น ง่�ย & สนุก 250

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

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

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

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

978-974-443-723-5 สนทน�ภ�ษ�ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น 350

978-974-443-733-4 55 ก้�วสู่ภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับกล�ง 285

978-974-443-722-8 Level Up ยกระดับก�รใช้ไวย�กรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกล�ง 320

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

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

978-974-443-719-8 เทคนิคพื้นฐ�นก�รเขียนเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น 200

978-974-443-484-5 ญ่ีปุ่นรอบตัว 99

ภ�ษ�ญี่ปุ่น - เตรียมสอบวัดระดับ JLPT

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

978-616-712-126-0 เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ 200

978-616-712-128-4 เตรียมสอบวัดระดับ N3 คำ�ศัพท์ 200

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

978-616-712-127-7 เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวย�กรณ์ 200

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

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

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

978-974-443-765-5 เตรียมสอบวัดระดับ N4 ก�รฟัง 220

เตรียมสอบวัดระดับ N5 คันจิ คำ�ศัพท์ ไวย�กรณ์ ก�รอ่�น ก�รฟัง

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

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

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

978-974-443-527-9 500 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N1-N3 280

978-974-443-620-7 200 รูปประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น N4-N5 260

Go! JLPT N1 ไวย�กรณ์

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

978-974-443-769-3 Go! JLPT N4 ก�รอ่�น 220

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

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

978-974-443-710-5 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำ�ศัพท์ 230

978-974-443-711-2 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ไวย�กรณ์ 215

978-974-443-730-3 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ก�รฟัง 230

978-974-443-721-1 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ก�รอ่�น 220

978-974-443-734-1 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำ�ศัพท์ 235

978-974-443-738-9 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวย�กรณ์ 220

978-974-443-737-2 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ก�รฟัง 250

978-974-443-736-5 SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ก�รอ่�น 230

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

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

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

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

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

ภ�ษ�ญี่ปุ่นธุรกิจ

978-616-712-107-9 คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม. 240

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

978-974-443-244-5 เก่งคีย์อีเมลญ่ีปุ่น 200

ภ�ษ�เก�หลี

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

978-974-443-709-9 พจน�นุกรมเก�หลี-ไทย 359

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

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

978-974-443-757-0 คำาวิเศษณ์เกาหลีลงท้ายด้วย “이” และ “히” 160

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

ภ�ษ�จีน

978-974-443-543-9 สนุกคัดอักษรจีน 60

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

978-974-443-512-5 คำ�พ้อง จีน-ไทย 175

978-974-443-501-9 ลั้นล�ภ�ษ�จีน 150

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

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

ภ�ษ�จีนระดับต้น 1

ภ�ษ�จีนระดับต้น 2

ภ�ษ�ไทยสำ�หรับคนญี่ปุ่น

978-974-832-464-7 แบบฝึกหัดคัดไทย 50

978-974-956-915-3 แบบเรียนเขียนอ่�นภ�ษ�ไทย 200

978-974-443-585-9 เก่งไทย ไม่ย�ก 275

978-974-443-343-5 สนทน�ภ�ษ�ไทยธุรกิจ 550

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

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

วัฒนธรรม

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

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

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

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

สื่อเสริมก�รเรียนก�รสอน

978-974-443-726-6 บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด อักษรค�นะ 150

978-974-443-728-0 บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด คำ�กริย� 150

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

978-974-443-729-7 บัตรช่วยจำ� ญี่ปุ่น-ไทย ชุด อักษรคันจิ 150

297-000-000-116-2 โปสเตอร์ฮิร�ง�นะ ค�ต�ก�นะ 60

297-000-000-115-5 โปสเตอร์คันจิ 70

220-004-921-006-6 โปสเตอร์อักษรเก�หลี 70
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