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สนทนา

ภาษาจีน Chinese 汉语 

ชุด 100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน
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100 ประโยครอบรู้อยู่รอด

ในจีน (+ซีดี)

เยว่เจี้ยนหลงิ, หลี่อวี้หง, จเูสี่ยวซงิ, 

ฉู่เพ่ยหรู (เรยีบเรยีง)

สวิณิ ีเตรยีมชาญชูชยั (แปล)

9789749850978

ราคา 125 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 212 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556                                                                                                                                            

14 หัวข้อหลัก อาทิ การทักทาย เวลาและการจัดการ  

ครอบครวัและการงาน  การโทรศพัท์  ธนาคาร พร้อมไวยากรณ์

และศพัท์ควรรู้ แล้วการใช้ชวีติในเมอืงจนีจะไม่ยากอกีต่อไป

100 ประโยค 

รอบรู้วัฒนธรรมจีน (+ซีดี)

ซนุอี้ ซนุเสวี่ย กู่เฟิง (เรยีบเรยีง)

จไุรรตัน์  ชะโรจน์บวร (แปล)

9789749850947

ราคา 125 บาท 

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 212 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก  2556

พูดจีนปร๋อ คุยจ้อวัฒนธรรมจีน รูปประโยคจ�าขึ้นใจ ใช้

สะดวก รวมบทสนทนาจนีกลาง 100 บท พร้อมเกรด็ความรู้

ประเพณีวัฒนธรรมสะท้อนวิถีชีวิตชาวจีน ค�าศัพท์เสริมเพื่อ

พลกิแพลงใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

100 วลีฮิตภาษาจีน (+ซีดี)

หวงัเสี่ยวหนงิ (เรยีบเรยีง)

ดวงพร วลัย์วจิติรวงศ์ (แปล)

9789749850930

ราคา 125 บาท 

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม.  212 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก  2556

โต้ตอบได้ไม่อายคนจีน รูปประโยคจ�าขึ้นใจ ใช้สะดวก  

รวมบทสนทนาจีนกลาง 100 บท พร้อมวลีส�าเร็จรูปจาก

สถานการณ์ใกล้ตวั ตวัอย่างบทสนทนา ฝึกพูด ฝึกฟังได้ด้วย

ตวัเอง, ค�าศพัท์เสรมิเพื่อพลกิแพลงใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

100 ประโยครอบรูเ้รยีนต่อจนี

(+ซีดี)

เฉนิจั้วหง, เถยีนเยี่ยน (เรยีบเรยีง)

ฐติริตัน์ ชะโรจน์บวร (แปล)

9789749850916

ราคา 125 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 212 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556                                                                                                               

17 หวัข้อ อาท ิการสมคัรเรยีน การซื้อสนิค้า การเดนิทาง 

การไปหาหมอ การใช้อนิเตอร์เนต็ พร้อมเกรด็ความรูแ้ละข้อพงึ

ระวงั แล้วการเรยีนต่อในประเทศจนีจะไม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป

100 ประโยครอบรู้เที่ยว

ทั่วจีน (+ซีดี)

จางหรูเหมย (เรยีบเรยีง) 

จไุรรตัน์ ชะโรจน์บวร, 

พรีะยทุธ พลตร ี(แปล)

9789749850954

ราคา 125 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 216 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556     

เที่ยวจนีอุน่ใจ เหมอืนมไีกด์ส่วนตวั รวมบทสนทนาจนีกลาง 

100 บท อาท ิสิ่งควรรูเ้มื่อไปสนามบนิ เชก็อนิ - เชก็เอาต์, การ

ซื้อสนิค้า, การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, การขอความช่วยเหลอื 

ฯลฯ พร้อมมนิซิดีเีสยีงเจ้าของภาษา

100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน 

(+ซีดี)

จางหง (เรยีบเรยีง) 

สวิณิ ีเตรยีมชาญชยั (แปล)

9789749850961

ราคา 125 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 212 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555     

รวมบทสนทนาจีนกลางมากถึง 100 บท พร้อมทั้ง 

เกร็ดความรู้การท�าธุรกิจเพื่อการค้า และกฎหมายของจีน  

หลากหลายค�าศพัท์เสรมิประยกุต์ใช้ในสถานที่คล้ายกนั
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ภาษา6

Easy Chinese 

พดูจีนคล่องใน 30 วนั (+ซดีี)

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9786117105067 

ราคา 150 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

พูดจีนกลาง ส�าหรับการเดินทาง 

อรวรรณ แซ่หลิ่ว

9789749796993 

ราคา 70 บาท

ขนาด 9.5 x 13 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คู่มอืฝึกพูดจนีกลาง 3 ภาษา จนี-องักฤษ-ไทย เพื่อเตรยีม

ความพร้อมก่อนออกเดนิทาง เรยีนรู้บทสนทนาง่ายๆ ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน พร้อมค�าศัพท์ที่ใช้บ่อย เพื่อให้คุณได้เดินทาง

ท่องเที่ยวและสื่อสารกบัชาวจนีได้อย่างมั่นใจ ทกุที่ ทกุเวลา

คู่มือเดินทาง พูดจีนกลาง 

ฉบับเรียนเร็ว 

เสี่ยว อานต้า

9789747802368 

ราคา 40 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

คูม่อืเพื่อการสื่อสารภาษาจนีกลางฉบบัพกพาสะดวก ส�าหรบั

ใช้ในระหว่างการเดนิทางไปท่องเที่ยวหรอือยูป่ระเทศจนี

พูดจีนกลางฉบับกระเป๋า 

นพพชิญ์ ประหวั่น

9786167105031 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง พร้อมประโยค 

ที่สามารถพูดได้ในทุกสถานการณ์ เช่น ที่สนามบิน โรงแรม 

การรับประทานอาหาร ช็อปปิ้ง การท่องเที่ยว การพักผ่อน 

วถีชีวีติ เป็นต้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พูดจีนให้ได้ดั่งใจ

อาศรมสยาม-จีนวิทยา

ราคา 190 บาท

9786167246345

ขนาด 14.5 x 21  ซม.  224  หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก  2555

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ปญัหาเลอืกใชศ้พัทแ์ละส�านวนไมถ่กูตอ้งจะหมดไป เลม่นี้

รวมค�าศัพท์ ส�านวนจีน และตัวอย่างประโยค ที่ใช้ในชีวิตจริง

หลายสถานการณ์ เพื่อสื่อสารภาษาจีนได้ตรงใจ พร้อมเสียง

อ่านพินอินและความหมาย

• ฝึกพดูภาษาจนีให้คล่องกบับทสนทนาภาษาจนีกลางพื้นฐาน 

 ที่ใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนักว่า 300 ประโยค

• พร้อมค�าศพัท์เพิ่มเตมิที่ช่วยสร้างสรรค์ประโยคใหม่ๆ ได้อกี 

 กว่า 1,000 ประโยค ภายในเวลา 1 เดอืน

• มีค�าอ่านพินอิน ค�าอ่านภาษาไทยและค�าแปลภาษาไทย  

 ก�ากับทุกประโยคและทุกค�าศัพท์ เสริมพิเศษด้วยค�าแปล 

 ภาษาองักฤษ

• พเิศษ CD - MP3 ฝึกการออกเสยีง ให้ใกล้เคยีงกบัเจ้าของ 

 ภาษา ส�าเนยีงมาตรฐาน ระดบัผู้ประกาศข่าว

คู่มือเดินทาง ไทย - จีน 

เสี่ยว อานต้า

9789749796900 

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 208 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

คู่มือเดินทางท่องเที่ยว ช่วยในการสื่อสารสนทนากับ 

ชาวจีนในโอกาสต่างๆ ด้วยบทสนทนาไทย - จีน ที่ใช้บ่อยใน

ชีวิตประจ�าวัน ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ เสริมศัพท์น่ารู ้

เกี่ยวกบัเรื่องราวของประเทศจนีไว้ท้ายเล่ม

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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SUPER QUICK 

พูดจีนชัดลัดทันใจ (+ซีดี) 

สวิณิ ีเตรยีมชาญชูชยั

9786117105074 

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมบทสนทนาภาษาจนีกลางไว้มากที่สดุ กบัหลากหลาย

สถานการณ์ไม่ว่าจะเดนิทางท่องเที่ยวและตดิต่อธรุกจิ ในกลุม่

ประเทศที่ใช้ภาษาจนีกลาง ตั้งแต่ตวัเลข เวลา-วนั-สปัดาห์ ค�า

ทกัทาย วธิถีาม การพูดคยุทางโทรศพัท์ ฯลฯ พร้อมค�าอ่าน

ภาษาไทย เสริมพิเศษด้วยค�าแปลภาษาอังกฤษ และภาษา

ไทย พเิศษ CD - MP3 จากเจ้าของภาษาส�าเนยีงมาตรฐาน

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

เรียนศัพท์เลียนเสียง ไทย-จีน

อาศรมสยาม-จนีวทิยา

9786167105796 

ราคา 110 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

รวบรวมค�าศัพท์เกี่ยวกับเสียงต่างๆ ที่คนจีนมักใช้พูดกัน

เพื่อเป็นค�าเลยีนเสยีง ปกตถิ้าเรยีนในห้องเรยีนจะไม่ได้ลงลกึ

มากนัก แต่หนังสือเล่มนี้จะรวบรวม และลงลึกให้ครบครัน

ภายในเล่มเดยีว

อาจารย์จรัสศรี จิรภาส

การศึกษา

 ศศ.บ. (ภาษาจนี) ม. สงขลานครนิทร์ ปัตตาน ี

 Cert. in Chinese Language, National Taiwan Normal 

 University, (1990 - 1991)

 M.A. (Chinese Literature) Chinese Culture University, 

 Taiwan, R.O.C.

 Ph.D. (Comparative Literture) Beijing Normal University, 

 P.R. China

ผลงานด้านการเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ไทย - ไต้หวัน 

 - ผูบ้รรยายการสอนภาษาไทยให้กบัสมาคมอตุสาหกรรม

  จงัหวดัจงัฮว้า ไทจง และไทหนาน สาธารณรฐัไต้หวนั 

  ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2536

 - ผู้ประสานงานจดัโครงการอบรมครูสอนภาษาจนี

  ทั่วประเทศไทย มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

  ร่วมมอืกบัคณะกรรมาธกิารกจิการชาวจนีโพ้นทะเล

  สาธารณรฐัไต้หวนั ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2543

ผลงานด้านการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ไทย - จนี 

 พ.ศ. 2549 ล่ามและผู้ริเริ่มการร่วมลงนามความ

ร่วมมอืความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมไทย - จนี เมอืงลงิ

เมอืงพี่เมอืงน้อง เมอืงลงิลพบรุแีละเมอืงลงิฮวายอาน

อาชีพ

 อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยั 

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
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สบายๆ สไตล์จีนกลาง

วชิยั แซ่ห่าน

9789749634530 

ราคา 50 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 126 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

บทสนทนาเป็นประโยคภาษาไทยและพินอิน มีค�าอ่าน 

ออกเสยีงส�าเนียงจีนก�ากับไว้ทุกประโยคอย่างชัดเจน ง่ายต่อ

การฝึกพูด มีค�าศัพท์ค�าแทนให้เรียนรู้ เพื่อเข้าใจภาษาจีน 

ได้มากขึ้นและถูกต้อง

สนทนากวางตุ้งลัดทันใจ 

(ฉบับปรับปรุง) 

สชุล ฉนิทปรปักษ์

9789749796870 

ราคา 120 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 228 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมบทสนทนาภาษากวางตุ้งที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น การทกัทาย สั่งอาหาร จองห้องพกั ต่อรองราคา เปรยีบ

เทยีบ 3 ภาษา จนี - องักฤษ - ไทย แทรกเกรด็ความรู้เรื่องการ

ใช้ภาษาให้อ่านสนกุได้ความรู้ตลอดทั้งเล่ม

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาจนี-องักฤษ-ไทย แอร์สจ๊วต

มืออาชีพ

ดร.นรศิ วศนิานนท์, สกุญัญา 

วศนิานนท์, ศตวรรษ ซื่ออดุมสนิ

9786167105369 ราคา 160 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 188 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

สื่อสารบนฟากฟ้า ด้วยต�าราของมอือาชพี คูม่อืที่ให้คณุ 

บนิอยูบ่นฟ้าได้อย่างมั่นใจ 

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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ไวยากรณ์

เครื่องหมายวรรคตอน 

และสัญลักษณ์พิเศษ ในภาษาจีน

จรัสศรี จิรภาส

ราคา 190 บาท

9786167246154

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 208 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษา

จีน  หากไม่ใส่หรือใช้ผิดจะสื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือ 

ผิดเพี้ยนไป  ผู้ศึกษาจึงต้อง “รู้รอบ” และ “รู้สึก” เพื่ออ่าน

และเขียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ภ
�ษ

�
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สารพันประโยคค�าถาม

ภาษาจีนกลาง

วรีะชาต ิวงศ์สจัจา

9789749796078 

ราคา 140 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

รวบรวมค�าถามพื้นฐานที่ใช้ได้บ่อยและใช้ได้จรงิ มคี�าตอบ 

ทั้งเชงิตอบรบัและปฏเิสธ เพิ่มเตมิเหตผุลการตอบ และสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้ได้กบัทกุๆ ค�าถาม

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจการค้า 

การณุย์ หลี่

9789749118870 

ราคา 90 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 136 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2546

หนงัสอืเล่มนี้ได้สมมตุเิหตกุารณ์ที่คนไทย 3 คน เดนิทาง

ไปติดต่อการค้ากับบริษัทส่งออกสินค้าแห่งหนึ่งของจีน โดย

ล�าดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอน ตั้งแต่ตอนพบกันเป็นครั้งแรก 

ไปจนถงึตดิต่อการค้าส�าเรจ็เสรจ็สิ้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาจีนกลางส�าหรบังาน

ประกาศเสยีงตามสาย (+ซีดี)

จรสัศร ีจริภาส

9786117105111

ราคา 240 บาท

ขนาด 19 x 21.6 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

คู่มือการประกาศเสียงตามสาย จีน - อังกฤษ - ไทย มุ่งสู่

มอือาชพีด้วยความมั่นใจส�าหรบันกัประชาสมัพนัธ์ รวมประโยค

ประกาศเสียงตามสายในทุกสถานการณ์ส�าคัญ จากการใช้

จรงิทั้งที่สนามบนิ รถไฟ โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น 

พร้อมตวัอย่างประโยคภาษาจนี ค�าอ่านพนิอนิ ค�าแปลภาษา

ไทย และตวัอย่างประโยคภาษาองักฤษ ค�าศพัท์ล�าดบั สามารถ

น�าตัวอย่างการประกาศไปประยุกต์ใช้ในงานได้ทันที พิเศษ 

CD เสยีงประกาศภาษาจนีส�าเนยีงมาตรฐาน
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

เรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน 2

อาศรมสยาม - จีนวิทยา

9786167246703

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 120  หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2556

 

  คู่มือไวยากรณ์จีนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเข้าใจได้

ทนัท ีเหมาะส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาจนีระดบัตน้ - กลาง และผูส้อน

ที่ต้องการสอนหลักภาษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

เรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน

ภาคการใช้ประโยค

อาศรมสยาม - จีนวิทยา 

9786167818276

ราคา 110 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 132 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2556  

 

  คูม่อืไวยากรณจ์นีทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง อธบิายโครงสรา้ง

ประโยคที่ใช้บ่อยอย่างละเอียด ตัวอย่างประโยคหลากหลาย 

เจาะลึกหลักไวยากรณ์ที่คนไทยมักใช้สับสน ผู้อ่านจะสร้าง

ประโยคและพูดได้อย่างม่ันใจ เหมาะส�าหรับผู้เรียนภาษา

จีนระดับต้นถึงกลาง

ภาษา10

100 รูปแบบประโยคจีน เล่ม 2

อาศรมสยาม - จนีวทิยา

9786167105390

ราคา 160 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

• เรียนรู้ 100 รูปแบบประโยคจีนที่ส�าคัญและใช้บ่อยในการ 

 เขยีนและการสนทนา

• อธบิายความหมายและการใช้รปูแบบประโยคอย่างละเอยีด  

 เข้าใจง่าย

• ยกตัวอย่างประโยคและตัวอย่างบทสนทนา พร้อมพินอิน 

 ก�ากบัทกุประโยค

• เพิ่มตัวอย่างบทสนทนาที่น่าสนใจ อ่านสนุก อ่านสบาย  

 และใช้ได้จรงิในหลายสถานการณ์

100 รูปแบบประโยคจีน

อาศรมสยาม - จนีวทิยา

9786167105277

ราคา 155 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์จีน

อาศรมสยาม - จนีวทิยา

9786117105098 

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

พื้นฐานไวยากรณ์จนีที่ส�าคญัและใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนั 

รวมทั้งแสดงความแตกต่างของวิธีการใช้ค�าที่มีความหมาย

คล้ายคลึงกันและใช้ผิดบ่อย ซึ่งผู้เขียนรวบรวมเรื่องราวต่างๆ 

ซึ่งมกัเป็นปัญหาส�าหรบัคนไทยที่เรยีนภาษาจนี แล้วน�าเสนอ

จดุที่ต้องระวงัในการใช้ภาษาจนีออกมา

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

อาศรมสยาม - จีนวิทยา

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางพบปะของผู้รู ้และผู้ใฝ่ศึกษาวิชาการทาง 

ด้านจนีวทิยาของไทย

2. เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลและความรู้ต่างๆ ทางด้านจีน

วทิยาในประเทศไทย

3. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านจีน

วทิยาสู่สงัคมไทย

4. เป็นตัวกลางเชื่อมต่อไปยังต้นธารความรู้ด้านจีนวิทยา ใน

ประเทศจนี ไต้หวนั ฮ่องกง ฯลฯ

5. เพื่อค้นคว้าและศึกษาเปรียบเทียบศิลปะวิทยาการระหว่าง

จนีกบัไทย รวมทั้งประเทศอื่นที่น่าสนใจ

ผลงาน

พลิกม่านไม้ไผ่, เรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน, 100 ส�านวน

ควรรู้ไทย - จีน, 100 รูปแบบประโยคจีน และค�าจีนใช้สนุก 

เป็นต้น

 arsomsiam, www.all-chinese.com/arsom
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ค�าจีนใช้สนุก

อาศรมสยาม - จนีวทิยา

9786167105314 

ราคา 215 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 264 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

ต�าราเรยีนรู้ภาษาจนีแนวใหม่ เรยีนรู้ศพัท์ได้ผล แถมสอด

แทรกวฒันธรรมจนีหลายด้าน, บทสนทนาอ่านเพลนิใชไ้ดจ้รงิ, 

สอดแทรกส�านวนจีนทุกบท ช่วยลดการใช้ค�าฟุม่เฟือย, หลัก

ไวยากรณ์ที่มักสงสัย มีค�าตอบให้อย่างกระจ่าง, เกร็ดภาษา

จนีเพิ่มเตมิความรู้ เหมอืนมคีรูสอนวชิาความรู้รอบตวั

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน

อาศรมสยาม  จีนวิทยา

ราคา 150  บาท                                 

9789749850800 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

หยุดความสับสนเรื่องค�าศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมาย 

คลา้ยกนั คน้พบค�าตอบวา่วธิกีารใชท้ีถู่กตอ้งเปน็อยา่งไร เพือ่ให้

เขา้ใจและสามารถน�าไปใชไ้ดจ้รงิ พรอ้มรปูแบบประโยคสนทนา

ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับการใช้จริงในชีวิตประจ�าวัน 

3,500 ค�า ล�าดับขีดอักษรจีน 

นพพชิญ์ ประหวั่น

9789749634707 

ราคา 300 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 672 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

•  รวบรวมอกัษรจนีที่ใช้บ่อยทั้งหมด 3,500 ค�า

•  มตีารางอธบิายล�าดบัการเขยีนอย่างละเอยีด 

 พร้อมบอกจ�านวนขดีของอกัษรทกุตวั

•  มพีนิอนิก�ากบัการอ่าน พร้อมความหมายภาษาไทย

•  บอกหมวดน�าของแต่ละอักษรเพื่อง่ายส�าหรับการค้นหา 

 ความหมายของตวัอกัษรจนีนั้นๆ

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ศัพท์จีนนอกต�ารา

อาศรมสยาม  จนีวทิยา

9786167818634 ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 152 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

ศกึษาค�าศพัท์ ค�าสแลง ส�านวนจนีให้ลกึซึ้งมากขึ้นได้ด้วย

ตนเอง ตวัอย่างประโยคที่ใช้ได้จรงิ พร้อมค�าอ่านพนิอนิและ

ความหมาย เข้าถึงความหมายและความนัยของการสื่อสาร

เสมอืนเจ้าของภาษา  เข้าใจง่ายจากการแบ่งหมวดอย่างชดัเจน 

จดจ�าง่ายเป็นระบบด้วยการจดักลุม่ค�าที่มคีวามหมายใกล้เคยีง

กนัไว้ด้วยกนั ค้นหาง่ายด้วยดชันท้ีายเล่มเรยีงล�าดบัตามอกัษร

ไทย

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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ร้อยหมวดค�า จ�าอักษรจีน

ฉบับปรับปรุงใหม่

ดร. นรศิ วศนิานนท์

9789749796733 

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

รวมหมวดค�าที่ใช้บ่อยในภาษาจีนถึง 100 ตัว มีภาพ

ววิฒันาการของหมวดค�านั้นประกอบ อธบิายความหมายและ

โครงสร้าง ท�าให้รู้ความหมายหลักของค�าศัพท์ที่มีหมวดค�านี้

ประกอบ พร้อมยกตวัอย่างค�าศพัท์ถงึ 400 ค�า แสดงล�าดบัขดี

ทกุตวัอกัษร

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

หมวดน�าอักษรจีน 

วรีะชาต ิวงศ์สจัจา

9789749796801 

ราคา 90 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 96 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

เรียนรู้ตัวอักษรจีนขั้นพื้นฐานอย่างละเอียด อธิบายหลัก

เกณฑ์การเขยีนล�าดบัขดีของอกัษร สรปุส่วนประกอบโครงสร้าง

ของอกัษรจนีอย่างละเอยีด เนื้อหาหลกัของเล่มรวบรวมอกัษร

น�าทั้งหมดที่ต้องใช้ พร้อมยกตัวอย่างศัพท์ ท้ายเล่มเสริม 

การสอนเปิดพจนานกุรมจนี

ดร. นริศ วศินานนท์
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
B.A. Modern Chinese Beijing Language and Culture Univer-
sity สาธารณรฐัประชาชนจนี
ปริญญาโท M.A. Modern Chinese Beijing Language and 
Culture University สาธารณรฐัประชาชนจนี
ปรญิญาเอก Ph.D Chinese Language and Characters Beijing 
Normal University สาธารณรฐัประชาชนจนี
การท�างาน 
 - ประธานหลกัสตูรบณัฑติศกึษา (สาขาวชิาวรรณคดสีมยั
ใหม่และร่วมสมัย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลมิพระเกยีรติ
 - กรรมการสมาคมครูสอนภาษาจนีแห่งประเทศไทย
 - กรรมการสมาคมศษิย์เก่านกัศกึษามหาวทิยาลยัจนีแห่ง
ประเทศไทย
 - อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรติ
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ชุดหนังสือ ศัพท์จีนเรียนเร็ว

แต่ละเล่มรวมค�าศพัท์หลกัที่ใช้บ่อยกว่า 200 ค�า พร้อมค�าศพัท์ย่อยกว่า 2,000 ค�า พนิอนิประกอบการอ่าน บอกจ�านวนขดีและ

ล�าดบัขดีอย่างถกูต้อง สนกุกบัที่มาของอกัษรเพื่อช่วยให้เขา้ใจอย่างลกึซึ้ง และยกประโยคตวัอย่างสร้างความเข้าใจในการใชศ้พัท์

จบัศพัท์จนีดิน้ไม่หลุด 

บ้านและยานพาหนะ (+ซีดี)

วีระชาติ วงศ์สัจจา

9786167818238

ราคา 240 บาท

จ�านวน 112 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2556 

สื่อการสอนภาษาจีน เรียนสนุกกับหนังสือและ Interactive 

CD-ROM เรียนรู้ศัพท์จีนเกี่ยวกับบ้านและยานพาหนะ 300 ค�า 

ทั้งแบบอักษรตัวเต็มและตัวย่อ จดจ�าง่าย เป็นระบบ พร้อมฝึก

ทักษะการออกเสียง ด้วยเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลาง และ

แบบฝึกหัดทบทวนความจ�า 

จับศัพท์จีนด้ินไม่หลุด ชุด 2 

กิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ (+ซดี)ี

วีระชาติ วงศ์สัจจา 

9786167818245

ราคา 240 บาท

จ�านวน 120 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2556 
สื่อการสอนภาษาจีน เรียนศัพท์จีนเกี่ยวกับกิจวัตรและ

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อากัปกริยา กิจวัตรประจ�าวัน กิจกรรม
นอกเวลา กีฬากับการออกก�าลังกาย อุปกรณ์กีฬา ท่าทางการ
แสดงออก สนุกกับหนังสือและ Interactive CD-ROM จดจ�า
ง่าย เป็นระบบ

จับศัพท์จีน ด้ินไม่หลุด 3 ชุด 

บุคคลและสังคม + Interactive 

CD-ROM

วีระชาติ วงศ์สัจจา 

9786167105819

ราคา 240 บาท

จ�านวน 120 หน้า 

ขนาด 13.5 x 19 ซม.

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557 

ศัพท์ จีน-อังกฤษ-ไทย 

ชุดห้องนอน ห้องน�้า

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789749634264 ราคา 25 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน

ศัพท์ จีน-อังกฤษ-ไทย ชุด 3 

เสื้อผ้าและเครื่องใช้ 

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789747824773 ราคา 25 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน

ศัพท์ จีน-อังกฤษ-ไทย ชุด 2

 สัตว์และแมลง 

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789748858975 ราคา 25 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน

ศัพท์ จีน-อังกฤษ-ไทย ชุด 4 

บุคคลและอาชีพ

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789747824780 ราคา 25 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน

350 ค�าศัพท์ เรียนง่าย เข้าใจด้วยภาพ ใช้ได้จริงกับ 9 หมวด
ค�าศัพท์เกี่ยวกับบุคคลและสังคม

สื่อการสอนภาษาจีน เรียนสนุกกับหนังสือ และ Interactive 
CD-ROM

รวมค�าศัพท์รอบตัวกว่า 300 ค�า เกี่ยวกับบุคคลและสังคม 
ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน

เรียนรู้ค�าศัพท์จีนทั้งแบบอักษรตัวเต็มและตัวย่อ
จดจ�าง่ายอย่างเป็นระบบ แบ่งค�าศัพท์เป็นหมวดหมู่ พร้อม

ภาพประกอบสวยงาม
ฝึกทักษะการออกเสียง ด้วยเสียงมาตรฐานจีนกลางในซีดี
ทบทวนความจ�าด้วยแบบฝึกหัด
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แบบเรยีนภาษาจนีส�าหรบัเดก็ 3 

ฉบับปรับปรุงใหม่

หวงัต้าหยง

9786167105130 

ราคา 90 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

เรียนรู้การใช้ศัพท์จากเรื่องราวในโรงเรียน กิจกรรมใน

ห้องเรยีนกบัคณุครูและเพื่อนๆ อาชพีของคณุพ่อคณุแม่ ความรู ้

เกี่ยวกบัฤดใูบไม้ร่วงและฤดูหนาว เทศกาลไหว้พระจนัทร์ เทศกาล

ตรษุจนี เป็นต้น แต่ละบทแนะน�าศพัท์ใหม่ 4 - 5 ค�า

แบบเรียนภาษาจนีส�าหรบัเดก็ 4

ฉบับปรับปรุงใหม่

หวงัต้าหยง

9786167105147

ราคา 90 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 52 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

เรียนรู้ภาษาจีนด้วยเรื่องราวที่เด็กสนใจ เช่น การไปซื้อ

ของเล่น การเที่ยวสวนสัตว์ การออกก�าลังกาย สถานที่ท่อง

เที่ยวในกรุงเทพฯ และวันส�าคัญ เช่น วันพ่อ วันสงกรานต์ 

เป็นต้น แต่ละบทแนะน�าศพัท์ใหม่ 5 - 6 ค�า

แบบเรียนภาษาจนีส�าหรบัเดก็ 2 

ฉบับปรับปรุงใหม่

หวงัต้าหยง

9786167105123 

ราคา 85 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

เรียนรู้ประโยคสนทนาง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรื่อง

ราวกจิกรรมในครอบครวั วนัเกดิ วนัเดก็ และความรู้เกี่ยวกบั

ฤดูใบไม้ผลแิละฤดูร้อน แต่ละบทแนะน�าศพัท์ใหม่ 3 - 5 ค�า

แบบเรยีนภาษาจนีส�าหรบัเดก็ 1 

ฉบับปรับปรุงใหม่

หวงัต้าหยง

9786167105116 

ราคา 85 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

เริ่มต้นเรียนรู้ศัพท์จีนขั้นพื้นฐานด้วยเรื่องราวของคนใน

ครอบครวั พฤตกิรรมของสตัว์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ทั่วไป แต่ละบทแนะน�าศพัท์ใหม่ 2 - 3 ค�า

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ชุดหนังสือ แบบเรียนภาษาจีนส�าหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 1 - 4
เรยีนสนกุ อ่านเพลดิเพลนิ จดจ�าเรว็
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ภาษาจนีกลางชัน้ประถม เล่ม 1

ฉบับปรบัปรงุใหม่

หลี่เต๋อจ้าว

9786167105154 ราคา 65 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 52 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

มีตารางการอ่านเสียงพินอินและค�าอธิบายการออกเสียง

จีนกลาง เนื้อหามีทั้งค�าอ่านภาษาไทย จู้อิน และพินอิน 

ในการก�ากับเสียง สอนให้เด็กรู้จักค�าศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติ

และสตัว์ต่างๆ

ภาษาจนีกลางชัน้ประถม เล่ม 2

ฉบบัปรบัปรงุใหม่

หลี่เต๋อจ้าว

9786167105161 ราคา 75 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เริ่มเรียนรู้ค�าพูดที่ใช้ในวัยเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน 

การปฏบิตัติ่อครูอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรยีน ค�าศพัท์เกี่ยว

กบัประเพณไีทย รวมถงึค�าพูดง่ายๆ ที่ใช้ในชวีติประจ�าวนั

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ชุดหนังสือ ภาษาจีนกลางช้ันประถม

เริ่มต้นการเรียนการสอนภาษาจีนกลางส�าหรับเด็กในระดับประถมอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสมตาม 

พฒันาการเดก็ ทั้งค�าศพัท์ พนิอนิ ค�าอ่าน ค�าแปล และประโยคสนทนา

ภาษาจนีกลางชัน้ประถม เล่ม 3

ฉบับปรบัปรงุใหม่

หลี่เต๋อจ้าว

9786167105178 ราคา 90 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เนื้อหาเน้นสอนให้นกัเรยีนเป็นเดก็ด ีเดก็เก่ง และเรยีนอย่าง

มคีวามสขุ บทสนทนาการไปโรงเรยีน เข้าเรยีน และเลิกเรียน 

เป็นต้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาจนีกลางชัน้ประถม เล่ม 4

หลี่เต๋อจ้าว

9786167105048 ราคา 100 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 84 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

เรยีนรูบ้ทสนทนาเกี่ยวกบัการใช้ชวีติในโรงเรยีนอย่างกว้าง

ขวางขึ้น รูจ้กัการแนะน�าตวัเองต่อผูอ้ื่น ค�าศพัท์ที่ใช้เรยีกสิ่งของ

ต่างๆ ในห้องเรยีน และอวยัวะต่างๆ ของมนษุย์เป็นต้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

แบบฝึกหัด/คัด

คัดจีนพาเพลิน เล่ม  1

ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

ราคา 45 บาท

8858720701507

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

 

 

 

สมดุคดัศพัท์ 3 ภาษา จนี-องักฤษ-ไทย เรยีนรู้ศพัท์ภาษา

จนีมากกว่า 70 ค�า จ�าง่ายด้วยภาพประกอบ เพลดิเพลนิกบั

การระบายส ีออกเสยีงถูกต้องตามมาตรฐานด้วยค�าอ่านพนิอนิ 

วธิคีดัและล�าดบัขดีชดัเจน ตามมาตรฐาน 3 - 11 ขดี

คัดจีนพาเพลิน เล่ม  2

ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

ราคา 45 บาท

8858720701514

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

 

สมดุคดัศพัท์ 3 ภาษา จนี-องักฤษ-ไทย เรยีนศพัท์ภาษา

จนีมากกว่า 70 ค�า จ�าง่ายด้วยภาพประกอบ เพลดิเพลนิกบั

การระบายส ีออกเสยีงถกูต้องตามมาตรฐานด้วยค�าอ่านพนิอนิ 

วธิคีดัและล�าดบัขดีชดัเจน ตามมาตรฐาน 4 - 11 ขดี 

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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ชุดหนังสือ เพื่อนภาษาจีน

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ศัพท+เรียนรูลําดับขีดอักษรจีน 
แนะนําศัพทใหมนารูประจําบท 

+ พินอินและคําแปล

ฝกสนทนา 
คัดสรรบทสนทนาพื้นฐานที่ใชไดจริง
ตัวการตูนนารัก เสริมจินตนาการ 
พูดจีนไดอยางมั่นใจ

สีตาง ๆ

ธรรมชาติ

เพื่อนเพ
ื่ อน

ภาษ
าจีน ภาษาจีน

3
3

1
5
0
.-

CB 0236 ภาษาจีน

www.booktime.co.th

แบบเรียนภาษาจีนสําหรับเด็ก สนุก เขาใจงาย
ผานบทสนทนาขั้นพื้นฐานและคําศัพทใหมกวา 100 คํา

เหมาะสําหรับเด็กอายุ 4-12 ป 
และครูผูสอนใชเปนแนวการสอนภาษาจีนพื้นฐาน

อยางเปนระบบ

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน และ หทัยรัตน รัตนศิริวิไล เขียน

เจาของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง
สถาบันสอนภาษาจีนเผิงโหยว บัดดี้ เอ็ดดูเคชั่น Buddy Education

 พรอม
เฉล

ยทา
ยเล

ม

 สนุกก
ับสต

ิกเก
อร

ทบท
วนบ

ทเรีย
น

中
文
朋
友

中

文

朋

友

เพื่อน
ภาษาจีน

3

中
文
朋
友เกศรา อิสระวุฒิวรรธน 

หทัยรัตน รัตนศิริวิไล เขียน

แบบฝกหัดหลากหลายรูปแบบ 
ใชทบทวนบทเรียนพรอมเฉลยทายเลม

กิจกรรมเสริมการเรียนรู 
เสริมทักษะภาษาและกระตุนพัฒนาการ 
เชน การพับและตัดกระดาษ ระบายสี 
งานประดิษฐแสนสนุกพรอมเกร็ดความรูตาง ๆ  
เกี่ยวกับประเทศจีน

อาชีพ 2

อาชีพ 1สถานที่ตาง ๆ

สัตวตาง ๆ

เครื่องแตงกายบริเวณตาง ๆ
ในบาน

บทเรียน 8 บท

เกศรา อิสระวุฒ
ิวรรธน

 และ ห
ท
ัยรัตน

 รัตน
ศิริวิไล เขียน

I S BN 978-616-7818-88-7

9 7 8 6 1 6 7 8 1 8 8 8 7

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 1 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์, 

หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786167818535 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 68 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 5 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์ 

และหทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786161401641 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 6 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์ 

และหทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786161401832 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 3 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์, 

หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786167818887 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 4 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์, 

หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786167105932 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

เพื่อนภาษาจีน เล่ม 2 

เกศรา อิสระวุฒิวรรธน์, 

หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล

9786167818641 ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 72 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

 แบบเรยีนภาษาจนีเพือ่นภาษาจนี เหมาะส�าหรบัเดก็อาย ุ4 - 12 ป ีและครูผูส้อนใชเ้ปน็แนวการสอนภาษาจนี 

พืน้ฐานอยา่งเปน็ระบบ ศพัท+์เรยีนรูล้�าดบัขดีอกัษรจนี, ฝกึสนทนา, แบบฝกึหดัหลากหลายรปูแบบ พรอ้มกจิกรรม 

เสริมการเรียนรู้ ภาพสี่สีทั้งเล่ม

	 แบบเรียนเพ่ือนภาษาจีน	 เหมาะสำาหรับเด็กอายุ	
4-12	ปี	และครูผู้สอนใช้เป็นแนวการสอนภาษาจีนพื้น
ฐานอย่างเป็นระบบ

	 ศัพท์	+	เรียนรู้ลำาดับขีดอักษรจีน

	 แนะนำาศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำาบท	+	พินอินและคำาแปล

	 ฝึกสนทนา

	 คัดสรรบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีใช้ได้จริง	ตัวการ์ตูนน่ารัก	
เสริมจินตนาการ	พูดจีนได้อย่างมั่นใจ

	 แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

	 ใช้ทบทวนบทเรียนพร้อมเฉลยท้ายเล่ม

	 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

	 เสริมทักษะการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ	 เช่น	
การพับและตัดกระดาษ	ระบายสี	งานประดิษฐ์แสนสนุก
พร้อมเกร็ดความรู้ต่าง	ๆ	เก่ียวกับประเทศจีน
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

คัดเขียนจีน เล่ม 1 

วาสนา ประจ�า

8858720700098 

ราคา 55 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

หนังสือฝึกหัดคัดอักษรจีนส�าหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นเรียน

ภาษาจีน สนุกกับการระบายสีรูปภาพ และเรียนรู้ค�าศัพท์ 

ทั้งภาษาจนี - องักฤษ - ไทย เมื่อนกึถงึค�าในภาษาใดภาษาหนึ่ง

กส็ามารถบอกค�าแปลทั้ง 3 ภาษาได้ทนัที

คัดเขียนจีน เล่ม 2 

วาสนา ประจ�า

8858720700104

ราคา 60 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 64 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

สนุกกันต่อกับคัดเขียนจีนเล่ม 2 คัดภาษาจีนด้วยล�าดับ

ขดีที่มากขึ้น เรยีนรู้รากศพัท์และที่มาของค�าเพิ่มขึ้น และสนกุ

กบัการระบายสภีาพต่างๆ

คัดอักษรจีน 

ส�าหรบัผูเ้ร่ิมเรยีน ชดุค�ากรยิา

9789749634509

ราคา 30 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า 

ปกอ่อน ปีที่พมิพ์ล่าสดุ 2557

หนงัสอืหดัคดัฝึกเขยีนอกัษรจนีส�าหรบัเดก็เริ่มเรยีนภาษา

จนี เรยีนรูศ้พัท์ในหมวดค�ากรยิา มพีนิอนิ ค�าแปลภาษาองักฤษ

และภาษาไทยก�ากับ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคภาษาจนี 

ประกอบพนิอนิและค�าแปล เพื่อเรยีนรูก้ารใช้ค�าศพัท์ได้คล่อง

ขึ้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

คัดอักษรจีน

ส�าหรับผู้เริ่มเรียน ชุดสิ่งของ

9789749634516

ราคา 30 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า

ปกอ่อน ปีที่พมิพ์ล่าสดุ 2557

หนงัสอืหดัคดัฝึกเขยีนอกัษรจนีส�าหรบัเดก็เริ่มเรยีนภาษา

จนี เรยีนรูศ้พัท์ในหมวดสิ่งของที่ใช้บ่อย มพีนิอนิ ค�าแปลภาษา

อังกฤษและภาษาไทยก�ากับ พร้อมยกตัวอย่างประโยค 

ประกอบพนิอนิและค�าแปล เพื่อเรยีนรู้การใช้ค�าศพัท์ได้รอบตวั
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนุกกับขีดอักษรจีน 

วรีะชาต ิวงศ์สจัจา

9789745984714 

ราคา 40 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 32 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ส�าหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนอักษรจีน โดยเรียนรู้หลักเกณฑ์

ล�าดบัการขดีอกัษรจนีอย่างถกูต้องและเป็นขั้นเป็นตอน พร้อม

ตารางการคดัของขดีและอกัษร ยกตวัอย่างศพัท์ มพีนิอนิและ

ค�าแปลประกอบ เพื่อความเข้าใจในการเขยีนอกัษรได้ถูกต้อง 

ยิ่งขึ้น

สนุกคัดอักษรจีน 

ในชีวิตประจ�าวัน 

ภคมน อธริตันชยั

8858720700234

ราคา 40 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 52 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

แบบฝึกหัดคัดอักษรจีนที่เรียงตามล�าดับพินอิน พร้อม 

ยกตวัอย่างล�าดบัขดีอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เสรมิค�าศพัท์เพิ่มเตมิ 

ช่วยให้รูจ้กัค�าศพัท์มากขึ้น ท้ายเล่มแถมประโยคตวัอย่างพร้อม

ค�าอ่านและค�าแปล พ่วงด้วยแบบฝึกหดัทบทวนความจ�า

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

คัดอักษรจีน ชุดเรียนรู้พินอิน

9789749796047

ราคา 25 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 32 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เรียนรู้พื้นฐานพินอินทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

ไปพร้อมๆ กับการคัดอักษรจีนอย่างถูกต้อง ศัพท์ทุกตัว 

มพีนิอนิ จูอ้นิ ค�าอ่านเป็นภาษาไทย ค�าแปล และภาพประกอบ 

เพื่อการเรยีนรู้ที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
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สนกุคดัเก่งจนี ชดุเร่ิมเรยีนจนี 1

ฝ่ายวชิาการส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

8858720702504

ราคา 50 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 48 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2559

สนกุคดัเก่งจนี ชดุเรียนรูพ้นิอนิ

ฝ่ายวชิาการส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

8858720702498

ราคา 45 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2559

สนกุคดัเก่งจนี ชดุเร่ิมเรยีนจนี 2

ฝ่ายวชิาการส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

8858720702511

ราคา 50 บาท

ขนาด 17 x 23 ซ.ม. 48 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2559

เรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาจนีพื้นฐานง่ายๆ 45 ค�า

แสดงวธิคีดัและล�าดบัขดีชดัเจนได้มาตราฐาน 1-6 ขดี

มทีั้งอกัษรจนีตวัย่อและตวัเตม็  

มเีสยีงอ่านพนิอนิและเสยีงอ่านไทยถกูต้องตามมาตรฐาน

เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบ

ฝึกคดัตามเส้นประ ได้ลายมอืสวยงามและฝึกสมาธิ

เหมาะเสรมิการเรยีนส�าหรบัเดก็ประถม  มธัยมต้น  และผู้เริ่มเรยีน

เรยีนรูเ้สยีงอ่านพนิอนิพร้อมกบัค�าศพัท์ง่ายๆ 58 ค�า

แสดงวธิคีดัและล�าดบัขดีชดัเจนได้มาตราฐาน 2-13 ขดี

ศพัท์ 2 ภาษา จนี - ไทย

มทีั้งอกัษรจนีตวัย่อและตวัเตม็  พร้อมเสยีงอ่านจูอ้นิ

เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบ

ฝึกคดัตามเส้นประได้ลายมอืสวยงามและฝึกสมาธิ

เหมาะเสรมิการเรยีนส�าหรบัเดก็ประถม  มธัยมต้น  และผู้เริ่มเรยีน

เรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาจนีพื้นฐานง่ายๆ 45 ค�า

แสดงวธิคีดัและล�าดบัขดีชดัเจนได้มาตราฐาน 3-9 ขดี

มทีั้งอกัษรจนีตวัย่อและตวัเตม็  

มเีสยีงอ่านพนิอนิและเสยีงอ่านไทยถกูต้องตามมาตรฐาน

เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบ

ฝึกคดัตามเส้นประ ได้ลายมอืสวยงามและฝึกสมาธิ

เหมาะเสรมิการเรยีนส�าหรบัเดก็ประถม  มธัยมต้น  และผูเ้ริ่มเรยีน

1 language art2.indd   19 9/27/19   9:43 AM



100 ส�านวนควรรู้ไทย-จีน

อาศรมสยาม - จนีวทิยา

9786167105185

ราคา 85 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 112 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

•  รวม 100 ส�านวนไทยที่ใช้บ่อย เปรยีบเทยีบด้วยส�านวนจนี

 ที่มคีวามหมายเหมอืนกนั

•  อธบิายความหมายของส�านวนอย่างละเอยีดเข้าใจง่าย

• ยกตัวอย่างประโยคเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวิธีใช้ส�านวน 

 มากยิ่งขึ้น

ส�านวน/สุภาษิต/สแลง

ส�านวน 3 ภาษา องักฤษ จีน ไทย 

นพพชิญ์ ประหวั่น

9789749796818

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 320 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

รวบรวมส�านวนอังกฤษน่ารู้ไว้มากถึง 700 ส�านวน เพิ่ม

เติมส�านวนจีนและส�านวนไทยประกอบการแปล เพื่อให ้

ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบการใช้ภาษาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ 

ยังคัดสรรค�าศัพท์ในแต่ละส�านวนออกมา เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อผู้ศกึษาในการแปลความหมาย

ภาษา20

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนุกกับส�านวนจีนพักท้าย 

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789749796764

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

ค�าพกัท้าย ศลิปะทางภาษาที่งดงาม มชีวีติชวีา นยิมใช้

ในแวดวงผู้มคีวามรู้ ค�าพกัท้ายคอืค�าคมหรอืส�านวนสภุาษติที่

มีสองส�านวนพูดต่อกัน แต่เวลาพูดจะพูดเฉพาะประโยคแรก 

ละประโยคที่สองไว้ในฐานที่เข้าใจ ชาวจนีถอืว่าค�าพกัท้ายเป็น

ศลิปะทางภาษาที่งดงาม มชีวีติชวีา คมคายลกึซึ้ง

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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พจนานุกรม

พจนานุกรม จีน - ไทย

ศาสตราจารย์เผย์ เสี่ยวรุ่ย

9789749634127

ราคา 500 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 616 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2556

ค�าศพัท์ทนัสมยักว่า 30,000 ค�า พร้อมบอกประเภท 

ของค�า เช่น ค�ากรยิา ค�านาม ค�าวเิศษณ์ ส�านวน เป็นต้น 

บอกความหมายละเอยีด เข้าใจง่าย ค้นหาค�าศพัท์ง่าย

ด้วยสารบญัหมวดน�าอกัษรจนี เสยีงพนิอนิ และจ�านวน

ขดีของอกัษร

ภ
�ษ

�

21จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พจนานุกรม

ไทย-จีน
ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย

 I รวมคำ�ศัพท์ใช้บ่อยครบครัน
 I �รวมคำ�ศัพท์จ�กวรรณกรรมและหนังสือเก่� 

ย้อนไปกว่��800�ปี
 I �รวมถ้อยคำ��สำ�นวนภ�ษ�ของคนรุ่นใหม่
 I �รวมศัพท์วิทย�ก�รแขนงต่�งๆ�เช่น�วิทย�ศ�สตร์์�

อิเล็กทรอนิกส์�ธุรกิจ�ฯลฯ
 I รวมตัวอย่�งประโยคเพื่อใช้สื่อส�รให้ถูกบริบท

เหมาะส�าหรบัครู อาจารย์ นกัเรยีน นกัศกึษาทั้ง
ชาวไทยและชาวจนี นกัแปลอาชพี รวมถงึผู้สนใจด้าน
ภาษาศาสตร์

ค�าศัพท์หลักกว่า 20,000 ค�าครบถ้วน

พร้อมประโยคตัวอย่างไทย-จีน แปลความหมายเข้าใจง่าย

ซวิ ซวิวนั

9786167105758

ราคา 900 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 

880 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2557  
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ศาสตราจารย์เผย์ เส่ียวรุ่ย

ภูมิล�าเนา

มณฑลเหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจนี

การศึกษา 

ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

มหาวทิยาลยัปักกิ่ง

การท�างาน อดีต

พ.ศ. 2532 - 2536, พ.ศ. 2539 - 2541 : 

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจ�าภาควชิาภาษาจนี

คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย 

คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออก 

สถาบนัภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัปักกิ่ง

อื ่นๆ

คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ ภาษาจีน (+ซีดี) 
วรีะชาต ิวงศ์สจัจา

9786117105050

ราคา 150 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

คู่มือพร้อมซีดีที่ท�าให้คุณสนุกกับการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้จักเทคนิคพิเศษ

มากมาย ที่ Windows XP เตรยีมไว้ให้ผู้ใช้ภาษาจนี ทั้งการตดิตั้งให้ใช้ได้ทั้ง Chinese 

(PRC) และ Chinese (Taiwan), การใช้เมาส์เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์, การแสดง

สญัลกัษณ์สะกดเสยีงทั้งแบบพนิอนิและจู้อนิ เป็นต้น

ภาษา22

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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สนทนา

ภ
�ษ

�

23จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

พูดญี่ปุ่นมั่นใจได้ (+ซีดี)

รนินภา เอนกพฒันกจิ

9786167105017 

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 168 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

ฟังชัด พูดคล่อง ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เสียงชาวญี่ปุ่น 
โดยอาจารย์โนริโกะ มากิ, อาจารย์ฮิโรกิ โคะยะม่า รวมบท
สนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน พร้อม
ค�าอ่าน ซีดีประกอบค�าอ่าน และค�าศัพท์ทันสมัย อาทิ บท
สนทนาของคูร่กั, สนทนาทางโทรศพัท์, การรบัประทานอาหาร, 

สขุภาพ, ประโยคที่ใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนั

SUPER QUICK พูดญี่ปุ่น

คล่องชัด ลดัทนัใจ (+ซีดี)

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786167105055 

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 224 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

รวมบทสนทนากว่า 70 สถานการณ์ มากถึง 2,000 รูป
ประโยค พร้อมค�าศพัท์ที่จ�าเป็น มปีระโยคภาษาองักฤษก�ากบั
ตลอดเล่ม เหมาะส�าหรบันกัเรยีนนกัศกึษา และผู้สนใจภาษา
ญี่ปุ่นทั่วไป หรือเป็นคู่มือเดินทางส�าหรับนักท่องเที่ยว และ 
นกัธรุกจิ เรยีนง่ายจากค�าอ่านภาษาไทย พดูได้จรงิด้วย CD - MP3 
เสยีงชาวญี่ปุ่น ส�าเนยีงมาตรฐาน

สนทนาญีปุ่น่ลดัทนัใจ ฉบบัปรบัปรงุ

อลนี เฉลมิชยักจิ

9789749850909 

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 227 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คู่มอืเดนิทางฉบบัพกพา เหมาะส�าหรบันกัเรยีน นกัท่อง-

เที่ยว หรอืนกัธรุกจิที่เดนิทางไปประเทศญี่ปุ่น เรยีนลดัจากบท

สนทนาในชีวิตประจ�าวัน ให้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง 

สะดวกใช้ในทกุสถานการณ์

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (+ซีดี)

เสาวณยี์ นวรตัน์จ�ารูญ, 

สรุรีตัน์ งามสง่าพงษ์ (เรยีบเรยีง)  

9786167246512

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 172 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556 

 

14 บทสนทนาตามสถานการณ์จริงในส�านักงานและ 

โลกธุรกิจ, ค�าศัพท์ส�านวนที่น่าสนใจ ใช้บ่อย, เกร็ดความรู้

เกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมในวงการธุรกิจญี่ปุ่น ฝึกพูด

และฟัง เสยีงภาษาญี่ปุ่นส�าเนยีงมาตรฐานจาก CD - MP3 

ญี่ปุ่นก้าวกระโดด (+ซีดี)

ทาเอโกะ คามยิะ (เขยีน)

กาญจน์ชยั ใบบวั (แปล)  

9786167105352

ราคา 300 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 440 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556 

 

เรยีนลดัสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบก้าวกระโดด เริ่มต้นง่ายๆ 
จากประโยคค�าถามและส�านวนตอบที่ใช้บ่อย ฝึกจดจ�าและ
ประยกุต์ใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลายด้วย “แผ่นพลาสตกิ

พรางค�าตอบ” สนกุโดนใจ 

พดูญ่ีปุ่นแม่นย�าทุกสถานการณ์

(+ซีดี)

LiveABC

9786169129271

ราคา 295 บาท

ขนาด  10.5 x 17.5 ซม. 384 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556     

บอกลาภาษามือได้เลย 500 ประโยคสนทนาในเล่มนี้ 

จะเป็นคูม่อืให้คณุได้สื่อสารกบัคนญี่ปุน่ด้วยประโยคที่สมบรูณ์ 

ทั้งเพื่อท่องเที่ยว ท�างาน เรียนต่อ พบรักในต่างแดน เล่มนี้ 

“เอาอยู”่ ฝึกพดูและฟังเสยีงภาษาญี่ปุน่ส�าเนยีงมาตรฐานจาก 

CD - MP3 

ภาษาญี่ปุ ่น Japanese 日本語
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ภาษา24

พูดญี่ปุ่นประจ�าวัน 

ฉบับปรับปรุงใหม่ (+ซีดี)

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786167105024 

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 132 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

คู่มอืฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นส�าหรบัผู้เริ่มต้น ด้วยประโยคง่ายๆ 

ที่ใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น ค�ากล่าวทกัทาย การแนะน�าตวั การ

กล่าวขอโทษ การพูดชกัชวน ฯลฯ ม ีCD - MP3 เสยีงชาวญี่ปุ่น

ประกอบในเล่ม ให้ฝึกพูดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ระดับความรู้

ระดบัการศกึษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

SHOPPING IN JAPAN (+ซีดี)

พนดิา กลุประสูตดิลิก

9786167105000    

ราคา 100 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 156 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

รวบรวมบทสนทนาไว้ครบถ้วน ตั้งแต่ก้าวเข้าร้าน หาสนิค้า

ที่ต้องการ ขอลองสนิค้า เปลี่ยนสนิค้า ช�าระค่าสนิค้า ต่อรอง

ราคา ฯลฯ แค่มหีนงัสอืและ CD - MP3 ชดุนี้ กส็ามารถซื้อสนิค้า

จากชาวญี่ปุ่นได้สบาย

พูดญี่ปุ่น ฉบับกระเป๋า 

ปรับปรุงใหม่

ฝ่ายวชิาการส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749796924 

ราคา 60 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

รปูเล่มกะทดัรดัพกพาสะดวก ประกอบด้วย ค�าศพัท์พื้นฐาน 

ค�าทักทาย แนะน�าตัวเอง การแลกเงิน หาที่พัก ซื้อของ  

เดนิทาง ฯลฯ พร้อมค�าอ่านโรมาจ ิ(องักฤษ) และค�าอ่านไทย 

ชดัเจนทกุถ้อยค�า

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาภาษาญีปุ่น่ ฉบบัได้ผลเรว็

พนดิา กลุประสูตดิลิก

9789749634714

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุน่ ในสถานการณ์ที่พบเหน็และใช้

บ่อยในชวีติประจ�าวนั และบางสถานการณ์ที่แม้จะพบไม่บ่อย

นักแต่ก็มีความส�าคัญหากเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางไปต่างประเทศ เข้าพกัในโรงแรม การ

ซื้อของ เข้าโรงพยาบาล ฯลฯ
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ไวยากรณ์
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ไขความลับคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นพพชิญ์ ประหวั่น

9786167105246 ราคา 110 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 148 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

คู่มือไวยากรณ์ฉบับนักเรียน รวบรวมวิธีผันค�าคุณศัพท์ 

อย่างเป็นระบบในรูปแบบตาราง จ�าง่าย ครอบคลมุโครงสร้าง

ประโยคคุณศัพท์ ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง และคลังค�าศัพท์กว่า 

1,000 ค�า เหมาะส�าหรบัผู้เรยีนระดบัต้น และระดบักลาง และ

เป็นหนงัสอืเสรมิความรู้ส�าหรบัผู้สนใจทั่วไป

แสลงฮติ ตดิปาก ญีปุ่น๊...ญีปุ่น่ 

(+ซีดี)  ซงุาวาระ โทโมโกะ, 

ฮริามทัซ ึชนิโนะซูเกะ (เขยีน)

จฑุาภรณ์ วงศ์วฒันธรรม 

ธรีเดช สขุเจรญิ (แปล)

9786167818573 ราคา 180 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

เคยไหม ฟังคนญี่ปุ่นพูดแล้วไม่เกต็ เคยไหม คนญี่ปุ่นไม่เกต็

ที่เราพูด สแลงฮติ ตดิปาก ญี่ปุ๊น...ญี่ปุ่น คือตวัช่วยที่สนกุและมี

สาระ ศพัท์สแลงฮปิๆ ตวัอย่างประโยคพร้อมค�าแปล มากกว่า 

300 ค�า ทั้งเรื่อง การเรยีน ความรกั การท�างาน เครอืข่ายเนต็เวร์ิค

ภาษาญี่ปุ่น อึ้ง! ทึ่ง! สนุก!

ไช่ชิ่งอวี้ (เขยีน)

ศนุษิา เทพธารากลุการ (แปล)

9786167818627 ราคา 320 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 264 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

28 ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้แน่นอน! ❉ หนงัสอื

เล่มแรกที่เรยีนด้วยตวัอย่างประโยคผสมผสาน 2 ภาษา ❉ ชว่ย

ให้เข้าใจว่า ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มคีวามหมายเดยีวหรอกนะ!  ❉ 

เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นถึงแก่นแท้ ด้วยประโยคตัวอย่างจาก

สถานการณ์จ�าลอง เหมือนจริงเป๊ะ ❉ เคล้าด้วยความน่ารัก 

น่าหยกิที่ต้องยิ้มตาม ด้วยการ์ตูนช่องสดุฮา สไตล์คาวาอี้!!

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

รวมศัพท์ภาษาญีปุ่น่ ฉบบันกัเรยีน

ช�านาญ ทองแถม

9786169029144 ราคา 140 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 300 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

ค�าศพัท์พื้นฐานเพื่อผูเ้รยีนระดบัต้นกว่า 3,500 ค�า  คดัสรร

มาเพื่อนกัเรยีนมธัยมโดยเฉพาะ ในเล่มประกอบด้วยต�าราเรยีน

มาตรฐาน อะกโิกะโทะโมะดจิ ิและมนินะโนะนฮิงโกะ ข้อสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 10 ปี ข้อสอบวัดระดับภาษา

ญี่ปุ่น N5 และ N4 ฯลฯ 

ศัพท์หมวด ไทย-ญี่ปุ่น 4,000 ค�า

จารวุรรณ ตนัตคิงพนัธ์, 

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786167105383 ราคา 300 บาท  

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 322 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

ศพัท์หมวดน่ารู้ รวมค�าศพัท์ที่ผู้เรยีนควรรู้ 27 หมวด กว่า 

4,000 ค�า อาทิ ร่างกายมนุษย์ งานอดิเรก ค�ากริยา อาชีพ 

สถานที่ สขุภาพและการรกัษาพยาบาล การศกึษา การเมอืง

การปกครอง ผักและผลไม้ ฯลฯ สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิต

ประจ�าวนั

ไขความลบักรยิาวเิศษณ์ภาษาญีปุ่น่

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786167105703 ราคา 270 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 344 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ไขข้อสงสัยเรื่องค�ากริยาวิเศษณ์ชนิดต่างๆ ว่าจะน�าไปใช้

ให้เหมาะสมได้อย่างไร  เล่มเดยีวครบสมบูรณ์  รวบรวมดชันี

ค�าศพัท์ เรยีงตามล�าดบัอกัษร ค้นหาได้สะดวกรวดเรว็  แบ่ง

หมวดหมู่ตามชนดิของค�าศพัท์ ครบถ้วน  ตวัอย่างประโยคสนกุ 

ใช้ได้จรงิ ครอบคลมุทกุสถานการณ์ในชวีติประจ�าวนั

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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แบบเรียน

ภาษา26

พื้นฐานญี่ปุ่นส�าหรับผู้เริ่มเรียน (+ซีดี)
ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี
9786167105086 
ราคา 190 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 216 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ก้าวแรกส�าหรับผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง  

ครบถ้วนด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะ และซีดี

เสยีงส�าหรบัฟัง พดู อ่าน และเขยีน เรยีนรู้ระบบตวัอกัษร

ทั้งฮริะงะนะ และคะตะคะนะ ฝึกท่องจ�าศพัท์หมวดน่ารู้

ส�าหรบัผู้เริ่มเรยีน กว่า 400 ค�า หดัสนทนาด้วยประโยค

พื้นฐาน 16 สถานการณ์ รวมกว่า 200 ประโยค

พูดญี่ปุ่นคล่องไวได้ถูกต้อง (+ซีดี)

ยูจโิร อวิากิ

9789749796887 

ราคา 290 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 392 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ยูจิโร อิวากิ

ส�าเรจ็การศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย จากมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศโตเกยีว เคยเป็นอาจารย์สอน

ภาษาญี่ปุน่ที่คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และนกัวชิาการผูเ้ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมไทย 

และสอนวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลายแห่ง มีผลงานแปล

วรรณกรรมไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นหลายเล่ม เช่น “ปีศาจ” ของเสนยี์ เสาวพงศ์, “เขาชื่อกานต์” ของสวุรรณ ี 

สคุนธา, “เวลา” ของชาต ิกอบจติต ิเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมผีลงานเขยีนเกี่ยวกบัประเทศไทยที่ส�าคญัหลาย

เล่ม อาท ินวนยิายเรื่อง “ผมกไ็ปสยาม” “ออกญาเสนาพมิขุ” และหนงัสอืวชิาการ เรื่อง “ประวตัวิรรณกรรม

ไทยปัจจบุนั” เป็นต้น  อาจารย์ยูจโิร อวิาก ิ ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศ “รางวลัเกื้อกูลวฒันธรรมไทย” จาก 

มลูนธิเิสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี ในปี พ.ศ. 2537 และรางวลัสรุนิทราชา ในฐานะนกัแปลอาวโุสดเีด่น จาก

สมาคมนกัแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 

หนงัสอืพร้อมซดีสีอนพดูภาษาญี่ปุน่ เหมาะส�าหรบั 

ผูส้นใจเรยีนด้วยตนเองและเป็นแบบเรียนที่ใช้ในสถาบัน

การศกึษา แต่ละåบทประกอบด้วยบทสนทนาที่หลากหลาย 

และค�าศพัท์ที่ใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนั พร้อมแบบฝึกหดั

เสรมิทกัษะสนทนาที่น�าไปประยกุต์ใช้ได้ในชวีติจรงิ ให้คณุ

พดูภาษาญี่ปุน่ได้คล่องเหมอืนเจ้าของภาษา

ญีปุ่น่ เรยีนเองได้ ง่ายนดิเดียว (+ซีดี)

นพพชิญ์ ประหวั่น

9786167105222 

ราคา 160 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 184 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

คู่มือเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นด้วยตนเอง เหมาะ

ส�าหรบัผูเ้ริ่มเรยีนที่ต้องการเรยีนรูภ้าษาญี่ปุน่ตั้งแต่ระดบั

ไวยากรณ์พื้นฐาน ค�าศพัท์ที่จ�าเป็น และการสนทนา เสรมิ

ทกัษะการฟัง และการสนทนาด้วย CD - MP3 เสยีงชาว

ญี่ปุ่น ให้คณุเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ทนัใจ
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แบบฝึกหัด

สมุดคัดอักษรเกาหลี

8858720701491 ราคา 25  บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 40 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555 

มเีส้นเป็นช่องง่ายต่อการคดัอกัษร ใน

เล่มมีตารางอักษรฮันกึล วิธีการประสม

เสยีงวางสระกบัพยญัชนะ 

สมุดคัดอักษรญี่ปุ่น

8858720701484 ราคา 25 บาท                                

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 40 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

มเีส้นเป็นช่องง่ายต่อการคดัอกัษร ใน

เล่มมตีารางอกัษรคะตะกะนะ และตาราง

อกัษรฮริากานะ
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

แบบฝึกคัดพื้นฐาน สนุกกับคะตะคะนะ

เฉนิ จนิซื่อ

9789749634219 

ราคา 40 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 48 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

คัดญี่ปุ่นพาเพลิน คาตาคานะ

8858720702245 ราคา 50 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 100 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

คัดญี่ปุ่นพาเพลิน ฮิรางานะ

8858720702238 ราคา 50 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม.100 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

อกัษรญี่ปุ่นม ี3 ชนดิคอื ฮริะงะนะ คะตะคะนะ และคนัจ ิ

แบบฝึกคัดชุดนี้ ประกอบด้วยหลักการเขียนคะตะคะนะและ 

ตวัฮริะงะนะ โดยฝึกให้ขดีทลีะขดีๆ อย่างถูกต้อง ค�าอ่านด้วย

ภาษาองักฤษ (ที่เรยีกว่าโรมาจ)ิ และค�าอ่านภาษาไทย ท้ายเล่ม

เป็นค�าศพัท์และแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ ซึ่งจะท�าให้ผู้เรยีนสามารถ

จดจ�าตวัอกัษรได้ดขีึ้น

ฝึกคัดตามเส้นประ ได้ลายมือสวยงาม ฝึกสติไปพร้อมกัน เรียนรู้วิธีคัดและล�าดับขีดชัดเจน เรียนรู้ศัพท์รอบตัวจากอักษร 

คาตาคานะ และฮริางานะ เรยีนรู้ภาษาญี่ปุ่นเชื่อมโยงอกัษรจดจ�าง่าย ออกเสยีงถูกต้องจากค�าอ่านโรมาจ ิและค�าอ่านภาษาไทย 

เหมาะส�าหรบัเดก็ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และผู้เริ่มเรยีน
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

แบบฝึกคัดพืน้ฐาน คะตะคะนะ

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786117105012 

ราคา 50 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 44 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

แบบฝึกคัดพื้นฐาน ฮิระงะนะ

อลนี เฉลมิชยักจิ

9786117105005 

ราคา 50 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 44 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

แบบฝึกหัดคัดพื้นฐานฮิระงะนะ และแบบฝึกหัดคัดพื้นฐานคะตะคะนะ ช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสนุกสนาน 

ด้วยการเตรยีมตารางคดั ฮริะงะนะ ซึ่งเป็นอกัษรที่ใช้เขยีนค�าภาษาญี่ปุ่น และ คะตะคะนะ ซึ่งเป็นอกัษรที่ใช้เขยีนค�าที่มาจาก

ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งรวบรวมค�าศพัท์ที่ใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนั รวมถงึค�าอ่านโรมาจ ิและค�าแปลไทย แบบสั้นกระชบั ช่วย

ให้การเรยีนภาษาญี่ปุ่นสนกุ และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ส�านวน/ภาษิต

เก่งค�าสแลงญี่ปุ่น สุดฮิป (+ซีดี)

มาก ิโนรโิกะ, วาสนา ประชาชนะชยั

9786167105307 

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 144 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

หนังสือภาษาญี่ปุ่นนอกต�ารา รวบรวมค�าศัพท์สแลง

สดุฮติตดิปากคนญี่ปุน่ เพื่อให้ผูเ้รยีนพดูภาษาญี่ปุน่ได้สนกุกว่า

ที่เคย

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

มากิ โนริโกะ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่น มปีระสบการณ์

สอนภาษาญี่ปุน่ให้ชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�า 

ที่โรงเรยีนสอนภาษาญี่ปุน่ สมาคมนกัเรยีนเก่าญี่ปุน่ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ (สนญ.) สาขาสลีม มผีลงานเขยีนที่ส�าคญัได้แก่  

“คนัจน่ิาจ�า ระดบั 4” หนงัสอืขายด ีพมิพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550 

และให้เสียงภาษาญี่ปุ่นประกอบหนังสือหลายเล่ม อาท ิ

พื้นฐานญี่ปุ่นส�าหรับผู้เริ่มเรียน ฉบับพิชิตศัพท์ เก่งสนทนา, 

SUPER QUICK พูดญี่ปุ่นคล่องชดัลดัทนัใจ, ญี่ปุ่น เรยีนเองได้

ง่ายนดิเดยีว และเก่งค�าสแลงญี่ปุ่น สดุฮปิ เป็นต้น
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สนทนาเกาหลีลัดทันใจ

องิอร ศรเีกษ, อมรรตัน์ ทริาพงษ์

9789749796696 

ราคา 120 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 248 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คู่มือเดินทางฉบับพกพา เหมาะส�าหรับนักเรียน นัก 

ท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจที่เดินทางไปประเทศเกาหลี เรยีนลดั

จากบทสนทนาในชวีติประจ�าวนั ให้ฝึกพูดภาษาเกาหลไีด้ด้วย

ตนเอง สะดวกใช้ในทกุสถานการณ์

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนุกกับอักษรเกาหลี

นพพชิญ์ ประหวั่น

9789749796375 

ราคา 40 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 52 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เรียนรู้อักษร พยัญชนะ-สระ-ตัวสะกดของภาษาเกาหล ี 

ฝึกเขียนอักษร พร้อมจดจ�าเสียงอ่าน อย่างถูกต้องตามหลัก

เกณฑ์มาตรฐาน ฝึกสงัเกต แยกแยะ และจดจ�าด้วยวธิงี่ายๆ 

สร้างความคุน้เคยในการวางเรยีงพยญัชนะ สระ ตวัสะกด ด้วย

การคดัอกัษร พร้อมเรยีนรู้ค�าศพัท์ เรยีนรู้การออกเสยีงภาษา

เกาหลเีบื้องต้นจากค�าก�ากบัเสยีงอ่านไทย

แบบฝึกหัด
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ภาษาอังกฤษ English

สนทนา พูดอังกฤษไม่ติดขัด (+ซีดี)

วลยัพร หงส์วเิศษชยั (แปล)

9786169129288

ราคา 215 บาท

ขนาด 10.5 x 17.5 ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556     

                                                                                                                                                      

                                                                            

เรยีนภาษาองักฤษมาทั้งชวีติ แต่เวลาใช้จรงิๆ กลบัคดิไม่ออก 

ถ้าฝึกฝนจากเล่มนี้ ไม่ผดิหวงัแน่นอน ในเล่มม ี 5 หวัข้อหลกั 

58 สถานการณ์ คอื อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศยั ท่องเที่ยว และ

ชวีติประจ�าวนัด้านอื่นๆ พร้อม 570 ค�าศพัท์ วธิใีช้ และภาพ

ประกอบ ช่วยให้เข้าใจง่ายจดจ�าได้แม่นย�า พร้อม mini CD - MP3 

ฝึกฟังและพูด

OFFICE TALK ยกระดับ

ส�าหรับมือใหม่ (+ซีดี)

ฐติริตัน์ ชะโรจน์บวร (แปล)

9786169129226

ราคา 275 บาท

ขนาด 10.5 x 17.5 ซม. 368 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 

52 บทสนทนาครอบคลุม 9 สถานการณ์ หนังสือพร้อม 

mini CD - MP3 สนทนาให้ราบรื่นเป็นธรรมชาตโิดยส�าเนยีงชาว

อเมรกินั ยกระดบัความเข้าใจด้วยค�าอธบิายหลกัภาษา ศพัท์ 

วล ีค�าอ่าน และความรูเ้ฉพาะทางของธรุกจิในแต่ละสถานการณ์ 

เหมาะส�าหรบัมอืใหม่ พฒันาก้าวหน้าเตบิโต พูดอังกฤษมั่นใจ

เที่ยวได้ทุกที่ (+ซีดี)

วลยัพร หงส์วเิศษชยั (แปล)

9786169129257

ราคา 245 บาท

ขนาด 10.5 x 17.5  ซม. 324 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556     

พกพาไปเที่ยว เล่มเดียวเอาอยู่ด้วย 8 หัวข้อใหญ่ 58  

สถานการณ์ย่อย เรื่องวางแผนเดนิทาง ผ่านด่านตรวจคนเข้า

เมอืง  เข้าพกัในโรงแรม  การเดนิทางและการจราจร  พร้อม 

mini CD - MP3 บทสนทนาจ�าลองจากเจ้าของภาษาให้ฝึกฟัง

และพูด  

OFFICE TALK ส�าหรบัคนท�างาน

มือเก๋า (+ซีดี)

ฐติริตัน์ ชะโรจน์บวร (แปล)

ราคา 275 บาท

9786169129219

ขนาด 10.5 x 17.5 ซม. 360 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 

หนงัสอืพร้อม mini CD - MP3 สนทนาให้ราบรื่นเป็นธรรมชาติ

โดยส�าเนียงชาวอเมริกัน ยกระดับความเข้าใจด้วยค�าอธิบาย

หลกัภาษา ศพัท์ วล ีค�าอ่าน และความรู้เฉพาะทางของธรุกจิ

ในแต่ละสถานการณ์ เหมาะส�าหรบัมอืเก๋า ก้าวหน้าอย่างยั่งยนื 

การจดัตั้งบรษิทั การตลาดและการโฆษณา ฯลฯ

พดูองักฤษมัน่ใจ

ในชีวติประจ�าวนั (+ซดีี)

วลยัพร หงส์วเิศษชยั (แปล)

9786169129233

ราคา 175 บาท 

ขนาด 10.5 x 17 ซม. 264 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

7 หวัข้อใหญ่ 392 ประโยคยอดนยิมใช้ประจ�าวนั ฝึกออก

เสียงกับเจ้าของภาษา เรียนรู้ประโยคหลัก ประโยคทดแทน  

ศพัท์หลกั ค�าเหมอืน ค�าตรงข้าม ไวยากรณ์ อย่างถ้วนถี่  เข้าใจ

ง่าย พูดคล่อง ตรงใจ ใช้ได้ทกุวนั

พูดอังกฤษมั่นใจในที่ท�างาน 

(+ซีดี)

ฐติริตัน์ ชะโรจน์บวร

ราคา 175 บาท

9786169129202

ขนาด 10.5 x 17.5 ซม. 264 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 

12 สถานการณ์ที่พบบ่อยในที่ท�างาน 360 ประโยคยอดฮติ

ที่ใช้เป็นประจ�าในที่ท�างาน ไทย-อังกฤษ-จีน ฝึกออกเสียง 

อย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา เรียนรู้ประโยคหลัก ประโยค

ทดแทน ศพัท์หลกั ค�าเหมอืน ค�าตรงขา้ม และไวยากรณ์ อยา่ง

ถ้วนถี่ เข้าใจง่าย

ภาษา30
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พูดอังกฤษประจ�าวัน 

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฝ่ายวชิาการ ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749796283 

ราคา 60 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 108 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เรยีนรู ้พฒันา และฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร กบับทสนทนา

ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย 

ตวัคณุเอง เช่น การกล่าวทกัทาย การแนะน�าตวั การกล่าว

ขอโทษ การขอร้อง การเชญิชวน เป็นต้น 

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

HOW TO SPEAK ENGLISH 

พูดอังกฤษด้วยตนเอง

Asean Language & Translation Center

9789748705675 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 220 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวบรวมส�านวนพดูที่นยิมใช้กนัทั่วไปพร้อมค�าศพัท์และวลี

ต่างๆ ที่เหน็ว่าจ�าเป็นส�าหรบับทนั้นๆ เพื่อใช้ฝึกพดูภาษาองักฤษ

ด้วยประโยคมาตรฐานจดจ�าค�าศพัท์ส�าคญัในบทนั้น และฝึก

ออกเสยีงที่ถูกต้องตามหลกัสทัอกัษร

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

แนะนำ�
สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

ฝ่ายวชิาการ ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749796832 

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 202 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เรยีนรูบ้ทสนทนาภาษาองักฤษที่ใช้ในชวีติจรงิ ฝึกสนทนา 

กับประโยคที่ปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ถอดค�าอ่าน

เป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกในการออกเสียง พร้อมค�าศัพท์ใน

หมวดต่างๆ ช่วยให้พฒันา และฝึกฝนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

ฝ่ายวชิาการ ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789747802399 

ราคา 50 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ค�าอ่านออกเสียงถูกต้อง มี 

ค�าแปลชัดเจนทุกบท ได้แก่ บทสนทนาพื้นฐาน ภายใน 

เครื่องบนิ สนามบนิ โรงแรม การคมนาคม การรบัประทาน

อาหาร การซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ  

การใช้ชวีติในท้องถิ่น ฯลฯ

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พูดอังกฤษส�าหรับการเดินทาง

นพ พรพจนา

9789747824247 

ราคา 60 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 120 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คูม่อืฝึกพดูภาษาองักฤษ ส�าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ 

ผูท้ี่ตดิต่อกบัชาวต่างชาต ิรปูแบบการเรยีนรูท้ี่รวดเรว็ ทนัเวลา 

และเพยีงพอที่จะสื่อสารในระดบัพื้นฐานทั่วไป

พูดอังกฤษส�าหรับเด็ก 2

ฝ่ายวชิาการ ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749634820

ราคา 40 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 144 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

บทสนทนาสั้นๆ ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพิ่มเสริม

ทกัษะทางภาษาองักฤษให้กบัเดก็

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

หัดพูดภาษาอังกฤษกับประโยค 

ที่ใช้อยู่เสมอ

A. Victor, ทศันยี์ สารการโกศล

9789744091673 

ราคา 70 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 308 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ส�าหรบัผูท้ี่ต้องการใช้ภาษาองักฤษโดยด่วน และไม่มโีอกาส

หรอืเวลาที่จะเรยีนตามขั้นตอนได้ หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้ท่าน

สื่อสารภาษาองักฤษได้ เน้นสถานการณ์ประจ�าวนั และสถานที่ 

ที่ต้องใช้ภาษาองักฤษบ่อยๆ

หัดพูดอังกฤษ

เพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว

ทศันยี์ สารการโกศล

9789749062753

ราคา 70 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 304 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

คู่มอืพูดกบัชาวต่างชาตใินสถานการณ์ต่างๆ เขยีนขึ้นเพื่อ

ให้คนไทยหัดพูดภาษาอังกฤษ ลักษณะการแปลบทสนทนา  

ผูเ้ขยีนจะแปลโดยคงรปูประโยคและโครงสร้างของภาษาองักฤษ

ไว้ เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจโครงสร้างและศพัท์ภาษาองักฤษด้วย

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

                       พูดอังกฤษอัตโนมัติ
                           Toro's Press Corporation

                  9789749796399 

                 ราคา 135 บาท

                                  ขนาด 14.5 x 21 ซม. 232 หน้า

                            ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวมบทสนทนาภาษาองักฤษที่ใช้ในชวีติประจ�าวนั เริ่มด้วยบทสนทนา

ทั่วไปในแต่ละวนั ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถงึเวลาเขา้นอน บทสนทนาแยก

ประเภทตามเหตกุารณ์ และสถานการณ์ต่างๆ บทสนทนาระดบัสูง เน้น

การออกเสยีงใกล้เคยีงเจ้าของภาษา

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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สนทนาภาษาอังกฤษ 

คู่มือเดินทางท่องเที่ยว

A. Victor, ทศันยี์ สารการโกศล

9789749194485 

ราคา 70 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

ส�าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษมากแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ เมื่อ

อ่านหนงัสอืเล่มนี้ และพยายามจ�าประโยคกจ็ะสื่อสารกบัชาว

ต่างชาตไิด้

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาอังกฤษในการเดินทาง

ฝ่ายวชิาการ ส�านกัพมิพ์ทฤษฎีี

9789749796238 

ราคา 85 บาท

10.5 x 18.4 ซม. 168 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

รวมบทสนทนาภาษาองักฤษที่ใช้ในการเดนิทางในสถานการณ์

ต่างๆ พร้อมค�าอ่านและค�าแปลชดัเจน เรยีบเรยีงเป็นหมวดหมู่

ชดัเจน ง่ายส�าหรบัเรยีนรู้ท�าความเข้าใจ น�าไปใช้ได้ทนัท ีได้แก่ 

BASIC CONVERSATION, ON THE AIRPLANE, IMMIGRATION, 

CHECK-IN, INFORMATION, ASKING THE WAY, TOURIST 

INFORMATION OFFICE, SHOPPING, MAIL, ILLNESS, NUM-

BERS

สนกุคดั ABC ชดุ ผลไม้

สนพ.สายรุ้ง

8858720703013

ราคา 45 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 32 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

สนกุคดั ABC ชดุ สตัว์โลกน่ารกั

สนพ.สายรุ้ง

8858720702986

ราคา 45 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 32 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

เนือ้หา เรยีนรูศ้พัท์ ABC หมวดผกัและผลไม้

ช่องคดัตวัอกัษร A-Z ตวัพมิพ์ใหญ่และพมิพ์เลก็

ระบายสใีนเล่ม

ประโยชน์ ก้าวแรกสูพ้ฒันาการด้านภาษาองักฤษ

ฝึกการจดจ�า กระตุน้การเรยีนรูแ้ละพฒันาการของสมอง 

และการอ่านออกเสยีง

เนือ้หา -เรยีนรูศ้พัท์ ABC ที่มาพร้อมเพื่อนสตัว์แสนน่ารกั

-ช่องคดัตวัอกัษร A-Z ตวัพมิพ์ใหญ่และพมิพ์เลก็

-ระบายสใีนเล่ม

คัดอังกฤษ
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ไวยากรณ์

ภาษา34

SUPER EASY ENGLISH GRAMMAR 

ไวยากรณ์อังกฤษง่ายจัง

วลญัชล ีวฒันาเจรญิศลิป์, 

สมหญงิ สมัฤทธิ์ผล

9786167105093 

ราคา 140 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 200 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

คูม่อืไวยากรณ์ภาษาองักฤษแนวใหม่ที่จะช่วยพฒันาทกัษะ

ภาษาอังกฤษของคุณด้วยไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย น�าไปใช้ได้ 

เนื้อหาครบถ้วน ทั้งหลกัการใช้ ประโยคตวัอย่าง และข้อควร

ระวงัต่างๆ พร้อมแบบฝึกหดัท้ายบท

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

กริยา 3 ช่อง ฉบับบูรณาการ

ร.ท. นพินธ์ กาบสลบัพล

9789749796580 

ราคา 55 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 132 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวบรวม Irregular Verbs ในภาษาองักฤษกว่า 300 ค�า เรยีง

ตามตวัอกัษร ค้นหาสะดวก เรยีนรู้ พฒันา เพื่อการสื่อสาร

อย่างได้ผลจริงด้วยตนเอง ด้วยการจัดกลุ่มตามการผันเสียง 

เพื่อให้จ�าง่าย เรยีนรูไ้ด้ไวกว่าการท่องจ�าตามปกต ิให้ค�าอธบิาย

ความหมายของค�ากรยิาแต่ละตวั พร้อมตวัอย่างประโยค

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

หลักภาษาอังกฤษ

อ. พฤกษะศรี

9786167818450 

ราคา 180 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 368 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

หนังสือที่อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

แจ่มแจ้ง ไม่มีข้อสงสัย... อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วปฏิบัติตาม 

ค�าแนะน�า จะท�าให้ท่านรู้สกึว่าเรยีนภาษาองักฤษนี้ง่ายมาก

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น

รุ่งรตัน์ สวุนาคกลุ

9789747824971 

ราคา 80 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 120 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

รวบรวมความรู้ทางไวยากรณ์ระดับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น

เรื่อง Part of Speed, Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Adjective, 

Preposition, Conjunction, Tenses, Direct and Indirect Speech 

และ Question Tag ที่ส�าคญัๆ ที่ทกุคนจ�าเป็นต้องรู้

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

กริยา 3 ช่อง ฉบับสมบูรณ์

อ. พฤกษะศรี

9789749134771 

ราคา 35 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

แบ่งเป็น 4 บท บทที่ 1 Irregular Verbs ที่ใช้กนัมากที่สุด

ในภาษาองักฤษ  บทที่ 2 ค�าศพัท์ที่เป็น Irregular Verbs ทกุ

ค�าที่มอียู่ในภาษาองักฤษ  บทที่ 3 Irregular Verbs จดัเป็น

หมวดหมู่ตามเสยีง  บทที่ 4 Irregular Verbs โครงสร้างพื้นฐาน

ของภาษาองักฤษ
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เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป

ร.ท. นพินธ์ กาบสลบัพล

9789747824056 ราคา 80 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 104 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ส�านวน/ภาษิต
สุภาษิตและค�าคม
Proverbs and Sayings เล่ม 1
อ. พฤกษะศรี
9789749193853 ราคา 50 บาท
ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 156 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

น�าเสนอสุภาษิตและค�าคม ซึ่งจะช่วยให้ “ค�า” ม ี
ความหมายน่าฟัง การแปลในเล่ม ยดึหลกัหากประโยคใดมคี�า
ศพัท์ง่ายๆ จะแปลให้เข้ากบัสภุาษติของไทย ประโยคใดศพัท์
ค่อนข้างยากกจ็ะแปลตามตวั เพื่อให้ทราบความหมายที่แท้จรงิ

สุภาษิตและค�าคม
Proverbs and Saying เล่ม 2
อ. พฤกษะศรี
9789749193860 ราคา 50 บาท
ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 156 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวบรวมสภุาษติและค�าคมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เพื่อใช้ส�าหรับฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการฝึกฝน
วาจาสุภาษิต ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและ 
ในการกล่าวสนุทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
ข�ยดี

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากนิทาน

อสีป เช่น หมาจิ้งจอกกบัอกีา The Fax and 

The Crow, พ่อไก่กบัเมด็พลอย The Cock and 

the Gemstone, คนตดัฟืนกบังูพษิ The wood 

Man and the Serpent, เด็กเลี้ยงแกะ The 

Sherpherd Boy, ห่านที่มีไข่เป็นทองค�า The 

Goose with the Golden Eggs เป็นต้น
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ค�าศัพท์
ค�าคล้ายในภาษาองักฤษ 

English Synonyms

ร.ท.นพินธ์ กาบสลบัพล

ราคา 600 บาท

9789749850862

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 864 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2555

 

 พบคลงัค�าคล้ายถงึ 195 กลุ่มความหมาย กว่า 900 ค�า 

ตวัอย่างประโยคอกีกว่า 2,200 ประโยค พร้อมค�าอธบิายชดัเจน 

ส�านวนภาษาเข้าใจง่าย สไตล์อเมรกินัองิลสิ เหมาะกบัผูเ้รยีน

ทกุระดบั

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษา36

เรยีนอังกฤษส�าหรบัเดก็ 1

ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749634844

ราคา 30 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 112 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

THE NEW ROAD 1+DVD

อ.พฤกษะศรี

9786167105291

ราคา 350 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม. 634 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

THE NEW ROAD 2+DVD

อ.พฤกษะศรี

9786167105345

ราคา 400 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม. 852 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

THE NEW ROAD 3+DVD

อ.พฤกษะศรี

9786167105406

ราคา 450 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม. 982 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

หมวดค�าศพัท์ภาษาองักฤษส�าหรบัเดก็ เกี่ยวกบัครอบครวั 

ญาต ิร่างกาย ห้องเรยีน ห้องนอน เสื้อผ้า อาหาร ผกั ผลไม้ 

ดอกไม้ ส ีตวัเลข สตัว์ กฬีา อาชพี ยานพาหนะ เครื่องดนตร ี

ฤดูกาล วนัเดอืนปี

The New Road เปรยีบเสมอืนต�าราเรยีนทั่วๆ ไปในองักฤษ 

อเมรกิา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาองักฤษเขยีนเป็นประโยค

บอกเล่า อาจจะมปีระโยคค�าถามบ้างแต่กน้็อย จงึเป็นการยาก

ส�าหรบัครผูู้สอนที่จะตั้งค�าถามเพื่อที่จะถามให้นกัเรยีนตอบ The 

New Road เล่มนี้จะแตกต่างจากเล่มอื่นๆ เนื่องจากได้มกีารแก้

ปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมคีวามปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะพฒันาการศกึษาภาษาองักฤษในประเทศไทย

The New Road เปรยีบเสมอืนต�าราเรยีนทั่วๆ ไปในองักฤษ 
อเมรกิา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาองักฤษเขยีนเป็นประโยค
บอกเล่า อาจจะมปีระโยคค�าถามบ้างแต่กน้็อย จงึเป็นการยาก
ส�าหรบัครผูู้สอนที่จะตั้งค�าถามเพื่อที่จะถามให้นกัเรยีนตอบ The 
New Road เล่มนี้จะแตกต่างจากเล่มอื่นๆ เนื่องจากได้มกีารแก้
ปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมคีวามปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะพฒันาการศกึษาภาษาองักฤษในประเทศไทย

The New Road เปรยีบเสมอืนต�าราเรยีนทั่วๆ ไปในองักฤษ 
อเมรกิา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาองักฤษเขยีนเป็นประโยค
บอกเล่า อาจจะมปีระโยคค�าถามบ้างแต่กน้็อย จงึเป็นการยาก
ส�าหรบัครผูู้สอนที่จะตั้งค�าถามเพื่อที่จะถามให้นกัเรยีนตอบ The 
New Road เล่มนี้จะแตกต่างจากเล่มอื่นๆ เนื่องจากได้มกีารแก้
ปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมคีวามปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะพฒันาการศกึษาภาษาองักฤษในประเทศไทย

ศพัท์องักฤษประจ�าวันจ�าขึน้ใจ 

วลยัพร หงส์วเิศษชยั (แปล)

9786169129295

ราคา 245 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 372 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556 

 

3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อบอกลาการท่องค�าศพัท์ ในพจนานกุรม

มคี�าศพัท์มากมาย ค�าก่อนหน้าและค�าตามหลงัไม่เกี่ยวข้องกนั

สกันดิ แล้วจะเริ่มจ�าอย่างไร จะใช้วธิที่องจ�ากน็่าปวดหวั ลอง

เรยีนรู้แบบ 3 in 1 เชื่อมโยงความคดิ + บทสนทนา + แบบ

ทดสอบดู จ�าศพัท์ได้ทนัท ี1,500 ค�า  
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ประมวลศัพท์ภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม

เพชรนิทร์ สาพาที

9789749443903 

ราคา 70 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เพื่อการค้นหาศพัท์และค�าแปลที่ส�าคญัๆ ส�าหรบันกัเรยีน

มธัยม Dictionary เล่มนี้ต่างจาก Dictionary ทั่วๆ ไป ที่ได้คดั

ค�าแปลศัพท์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยม

ทราบความหมายของค�าในระดบัที่ตนก�าลงัเรยีนอยู่

พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย 

ฉบับกระเป๋า

ทฤษฎี

9789749634813 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 320 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวมศัพท์กว่า 4,000 ค�า พร้อมค�าอ่านและความหมาย 

เรยีงตามพยญัชนะ เพื่อสะดวกส�าหรบัการศกึษาค้นคว้า ขนาด

กะทดัรดั สะดวกต่อการพกพา เหมาะส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา 

และบคุคลทั่วไปที่สนใจในการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พจนานุกรม

พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย 

ส�าหรับนักเรียน

อ. พฤกษะศรี

9789749116876 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 352 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

Dictionary ส�าหรบัผู้เริ่มเรยีนภาษาองักฤษ ทั้งนกัเรยีนชั้น

ประถมและชั้นมธัยม ควรจะใช้ Dictionary ที่ให้เฉพาะค�าแปล

ความหมายที่ 1 หรอื 2 เพื่อค้นง่ายและรู้ความหมายเบื้องต้น

ปทานุกรมอังกฤษสู่ไทย 

แบบใหม่ ฉบับประมวลค�าศัพท์

ร.ท. นพินธ์ กาบสลบัพล

9789749796030 

ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 496 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

Dictionary เล่มเล็กกะทัดรัดส�าหรับพกพา บรรจุค�าศัพท์

องักฤษตั้งแต่ A - Z พร้อมค�าอ่าน ค�าแปล ความหมาย ไว้อย่าง

ครบถ้วน เหมาะส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ฉบบัเลก็ 

ส�าหรับนักเรียน Student’s mini 

Dictionnary English - Thai

อ. พฤกษะศรี

9789749203668  ราคา 45 บาท

ขนาด 10.5 x 7.6 ซม. 320 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ส�าหรบัผู้ที่เริ่มเรยีนภาษาองักฤษ ค้นหาศพัท์ได้ง่าย และ

ทราบความหมายแรกๆ ของค�าแต่ละค�า ที่ต้องรู้ในเบื้องต้น 

เพื่อประโยชน์ของนกัเรยีน นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ประมวลศัพท์ภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนักเรียน ป.1 - 6

เพชรนิทร์ สาพาที

9789749049846 

ราคา 50 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เหมาะส�าหรับนักเรียนชั้นประถม ใช้ในการค้นหาศัพท ์

ในระดับที่ตนเรียนอยู่ ให้ค�าแปลที่ส�าคัญที่สุดของศัพท์นั้นๆ 

เพื่อให้รู้ความหมายแรกของค�านั้น เพื่อไม่ให้นกัเรยีนสบัสน

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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ภาษาเยอรมัน German

พจนานุกรมอังกฤษ - ไทยว่าด้วย

ภาษาองักฤษทีม่าจากค�าและวลี

ภาษาต่างประเทศ 

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

9789741300198    ราคา 370 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 448 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2551

บอกถงึประเภทของค�าศพัท์ การออกเสยีง และที่มาของ

ค�า ค�าศพัท์และวลใีนเล่ม รวบรวมจากภาษาต่างประเทศกว่า 

130 ภาษาทั่วโลก 

รวบรวมศัพท์ English is Fun

อ. พฤกษะศรี

9789749123638 

ราคา 40 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 192 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2547

ส�าหรบันกัเรยีนชั้นประถมศกึษา 1. รวมศพัท์และค�าแปล 

2. ล�าดบัศพัท์ตามตวัอกัษร สะดวกในการค้นหา 3. ศพัท์ค�า

พ้อง 1,000 ค�า สะดวกในการท่องศพัท์ ง่ายต่อการจ�า 4. กรยิา 

3 ช่อง ที่ผู้เริ่มเรยีนจะต้องรู้

พจนานุกรมองักฤษ - ไทย 

ฉบบันกัเรยีน Junior Dictionary

ร.ท. นพินธ์ กาบสลบัผล

9789747802993 ราคา 40 บาท

ขนาด 10.5 x 7.6 ซม. 320 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ส�าหรบัผู้ที่เริ่มเรยีนภาษาองักฤษ ค้นหาศพัท์ได้ง่าย และ

ทราบความหมายแรกๆ ของค�าแต่ละค�า ที่ตนจะต้องรู้ใน 

เบื้องต้น เพื่อประโยชน์ของนกัเรยีน นกัศกึษา และผูส้นใจทั่วไป

ภาษา38

พจนานุกรมค�าเหมือน 

ค�าตรงกันข้าม

อ. พฤกษะศร,ี ทศันยี์ สารการโกศล

9789740675594 

ราคา 140 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 464 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษระดบัสงู จ�าเป็นต้องเรยีนรู ้Synonym 

(ค�าเหมือน) ต้องรู้ว่าแต่ละค�ามีความหมายอย่างไร เพื่อการ

เลอืกใช้ค�าให้ถูกต้อง นอกจากศพัท์ Synonym แล้ว ยงัให้ศพัท์ 

Antonym (ค�าตรงกนัข้าม) ไว้ด้วย

สนทนาภาษาเยอรมัน

ตรพีล  เพง็รกัหมู่

9789749796443

ราคา 40 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 96 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

หัดพูดเยอรมัน เพื่อธุรกิจ

และการท่องเที่ยว

ตรพีล  เพง็รกัหมู่

9789749796962 ราคา 160 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4  ซม. 318 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

1 language art2.indd   38 9/27/19   9:43 AM



ภาษาไทย Thai

ส�านวน/ภาษิต

ภ
�ษ

�

39จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

แนะนำ�
พจนานุกรมไทย 

๑๒๐๐ ส�านวนชวนคิด

อทุยั ไชยานนท์

9789749796511

ราคา 80 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 174 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

คูม่อืฉบบัสมบรูณ์ที่สดุกว่า 1,200 ค�า ทั้งสภุาษติ ค�าพงัเพย 

ส�านวนไทย และอุปมาอุปไมย แจงชนิดของค�าชัดเจน  

ครบถ้วน มภีาพประกอบ อธบิายกระชบั จดจ�าง่าย

ส�านวนไทยใช้ให้เป็น

ไพโรจน์ อยู่มณเฑยีร

9789749796917 

ราคา 90 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 184 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

รวม 163 ส�านวนไทย สภุาษติ ค�าพงัเพยที่ใช้บ่อย ควร

ค่าแก่การอนุรักษ์ อธิบายความหมาย และที่มาของส�านวน

โดยละเอยีดลกึซึ้ง แนะน�าโอกาส วธิใีช้ และตวัอย่างประโยค 

เข้าใจง่าย เหมาะเป็นคู่มือการเรียนการสอน หรือใช้อ้างอิง

เพื่อการศึกษา แฝงปรัชญาชีวิต ข้อคิดทางสังคม แสดง

ภูมปิัญญาไทยอย่างลกึซึ้ง

หลักราชาศัพท์

ไพโรจน์ อยู่มณเฑยีร

9789749796535 

ราคา 90 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 224 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะส�าหรบัใช้งานจรงิ และใช้

อ้างอิงในการเรียน  บอกความหมาย ยุคสมัยที่มีการใช้  

วิธีการใช้ และประโยชน์ของการใช้ราชาศัพท์ บ่งชี้ชนิดของ 

ค�าราชาศพัท์ รปูแบบการเขยีนหนงัสอืถงึพระมหากษตัรย์ิและ

พระบรมวงศานวุงศ์ ค�าศพัท์ที่ใช้กบัพระภกิษ ุการเปรยีบเทยีบ

ค�าสามญักบัค�าราชาศพัท์ ค�าสภุาพ ฯลฯ

พจนานกุรมภาษาไทยประมวลศพัท ์

ฉบับพกพา

อ. พฤกษะศรี

9789749101308 

ราคา 60 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 432 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2556

พจนานุกรม

 webmaster@booktime.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-415-2621
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ลัดทันใจ

ภาษา40

ไทยองักฤษลาว

เว้าลาวคักๆ มักหลาย สะบายดี

พ่อตู้ไผท ภูธา

9786167818351

ราคา 160 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 200 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ภาษาเวียดนาม (+ซีดี)

ค�าพนัธ์ แสงสทิธิ์,

พชัร ีตาสาย เรยีบเรยีง

9786167246529

ราคา 250 บาท

ขนาด 17 x 23  ซม. 342 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556     

ประโยคสนทนาและค�าศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา เวียดนาม 

– องักฤษ – ไทย  พร้อม MP3 เสยีงชาวเวยีดนามส�าหรบัฝึก

ฟังและพูด ทั้งเพื่อท่องเที่ยว เรยีนต่อ หรอืท�าธรุกจิ

ภาษาพม่า (+ซีดี)

กนัทรากร ต่วนชะเอม

9786167818221

ราคา 300 บาท

ขนาด 17 x 23  ซม. 414 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557     

ประโยคสนทนาและค�าศพัท์ใช้บ่อย 3 ภาษา พม่า – องักฤษ 

– ไทย  พร้อม MP3 เสยีงชาวเวยีดนามส�าหรบัฝึกฟังและพูด 

ทั้งเพื่อท่องเที่ยว เรยีนต่อ หรอืท�าธรุกจิ

THAI ภาษาไทย (+ซีดี)

Chawin Chalermchaikit

9786167818511

ราคา 250 บาท

ขนาด 14 x 18.5  ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557     

Don’t be afraid if you want to try the authentic Tom Yum 

Gung, or to go chill out in Chiang Mai. If only you have this 

book in your hand, it makes it all quick and easy. With fre-

quently used dialogs and vocabularies in several scenarios, 

your trip is assured of success. The complimentary native 

Thai narrator MP3 CD is very handy for improving your 

pronunciation to perfection.

ภาษาบาฮาซา เมอลาย ู(+ซดี)ี

วรกร นปิกากร 

มธัธาณะ รอดยิ้ม เรยีบเรยีง

9786167246581

ราคา 250 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 336 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556

ประโยคสนทนา 3 ภาษา บาฮาซา เมอลายู-องักฤษ-ไทย 

เลอืกใช้ได้ตรงใจ ฝึกพูดจากเสยีงอ่านภาษาไทย ถูกต้อง อ่าน

ง่ายเหมาะกบัทกุจดุประสงค์ เรยีนต่อ ท่องเที่ยว หรอืท�าธรุกจิ

ไทย ไทยองักฤษ องักฤษพม่า

ชุด สนทนาอาเซียนลัดทันใจ

ไทยองักฤษเวยีดนาม

ประโยคสนทนา 3 ภาษา ลาว-ไทย-องักฤษ ฝึกพูดจาก

เสยีงอ่านภาษาไทย ถูกต้อง อ่านง่าย เหมาะสมทกุจดุหมาย

ของผู้เดินทางไปประเทศลาว เรียนต่อ ท่องเที่ยว ท�าธุรกิจ 

Learning and understanding AEC
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สนทนาเกาหลีลัดทันใจ

องิอร ศรเีกษ, อมรรตัน์ ทริาพงษ์

9789749796696 ราคา 120 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 248 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

เหมาะส�าหรับนักเรียน นักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจที่เดิน

ทางไปประเทศเกาหล ีเรยีนลดัจากบทสนทนาในชวีติประจ�าวนั 

ให้ฝึกพดูภาษาเกาหลไีด้ด้วยตนเอง สะดวกใช้ในทกุสถานการณ์

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ 

ฉ.ปรับปรุง (+ซีดี)

อลนี เฉลมิชยักจิ

9789749850909 ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 18.5 ซม. 228 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวบรวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน เรียนรู้

และฝึกสนทนาได้ง่ายๆ ด้วยค�าอ่านภาษาไทยที่ถอดเสียงได้

ใกล้เคยีงมากที่สดุ

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

ส�านกัพมิพ์ทฤษฎี

9789749796832 ราคา 100 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 202 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เรยีนรูบ้ทสนทนาภาษาองักฤษที่ใช้ในชวีติจรงิ ฝึกสนทนา 

กบัประโยคที่ปรบัใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ พร้อมค�าศพัท์

สามารถฝึกฝนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาฝรั่งเศสลัดทันใจ

กนัตพงศ์ จติต์กล้า

9789749796931 ราคา 130 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 264 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมบทสนทนาเน้นการพูดในชีวิตประจ�าวัน การพูดใน

โอกาสต่างๆ โดยใช้รูปแบบค�า วล ีและประโยคแบบง่ายๆ ไม่

ซบัซ้อน มคี�าอ่านออกเสยีงสะกดไว้ได้อย่างใกล้เคยีง

สนทนาจีนกลางลัดทันใจ

สวิณิ ีเตรยีมชาญชูชยั

9789749796849 ราคา 110 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมบทสนทนาแบบง่ายๆ เน้นการพูดในชวีติประจ�าวนั การ

พดูในโอกาสต่างๆ โดยใช้รูปแบบค�า วล ีและประโยคแบบง่ายๆ 

ไม่ซบัซ้อน มคี�าอ่านออกเสยีงสะกดไว้ได้อย่างใกล้เคยีง

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

สนทนาแต้จิ๋วลัดทันใจ 

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9789749796948 ราคา 120 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2551

รวมบทสนทนาที่ใช้รูปแบบค�า วล ีและประโยคง่ายๆ ไม่

ซบัซ้อน เน้นการพดูในชวีติประจ�าวนั เช่น การทกัทาย ซื้อสนิค้า 

ถามทาง จองห้องพกั สั่งอาหาร เป็นต้น

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป
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สนทนาเยอรมันลัดทันใจ 

ฉ.ปรับปรุงใหม่

ตรพีล  เพง็รกัหมู่

9786167105079 ราคา 120 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4  ซม. 240 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

สนทนาเยอรมันในชีวิตประจ�าวันหรือพูดในโอกาสต่างๆ 

รูปแบบค�า วล ี และเป็นประโยคง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน เน้นความ 

ถูกต้อง ยึดคีย์การออกเสียง ของ Association Phonetique  

Internationale

ภาษา42

สนทนากวางตุ้งลัดทันใจ 

(ฉบับปรับปรุง) 

สชุล ฉนิทปรปักษ์

9789749796870 ราคา 120 บาท

ขนาด 8.8 x 16.5 ซม. 228 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557
ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

ระดับความรู้

ระดับการศึกษา

0 1 2 3

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ครู ทั่วไป

รวมบทสนทนาภาษากวางตุ้งที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน 

เปรียบเทียบ 3 ภาษา จีน - อังกฤษ - ไทย แทรกเกร็ด 

ความรูเ้รื่องการใช้ภาษาให้อ่านสนกุ ได้ความรูต้ลอดทั้งเล่ม
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