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ฝึกเขียนโน้ตดนตรี
ISBN: 9786165273312

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292x5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ฝึกเขียนโน้ตดนตรี" เล่มนี้ ใช้ได้กับเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท
คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ตัวโน้ต กุญแจเสียง
การบันทึกโน้ตตัวอย่างการใช้กุญแตเสียงในการบรรเลงเครื่องดนตรี และบรรทัด
5เส้นสำหรับฝึกเขียนโน้ตดนตรี

คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่าย สไตล์อูคูเลเล่ + คอร์ดเพลงสากล อูคูเลเล่ Greatest Hitz ฟรี Limited Edition สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ สไตล์สิงโต นำโชค
ISBN: 1294877730743

ราคา: 179 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 38 มม.
รายละเอียดแบบย่อ: มาเริ่มต้นเล่นอูคูเลเล่ กับสิงโต นำโชค ด้วยสไตล์การสอนแบบอารมณ์ดี๊ดี
ไม่มีพื้นฐานก็เล่นได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้

โน้ตระนาดเอก
ISBN: 9786115270064

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 270 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกตีระนาดเอก รวมโน้ตเพลงกว่า 100 บทเพลง พร้อม
VideoCD เล่นให้ดูทุกเพลง เพื่อให้ฝึกตามได้ทันที ถ่ายทอดการสอนโดย อ.วันกวี สุดใจ

Saxophone เบื้องต้น
ISBN: 9786115270378

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 272 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนเล่นแซกโซโฟน ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้
เนื้อหาทั้งหมดจากประสบการณ์อันยาวนาน ในการสอนดนตรี
เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลักวิชาดนตรี

Flute เบื้องต้น
ISBN: 9786115270248

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 120 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนเล่นฟลุต ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้

Rock Guitar
ISBN: 9786165271592

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 195 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้และฝึกฝนกีต้าร์ ในดนตรีแนว Hard Rock ยุค 70 กับพี่โอ๊ต Street Funk Rollers
เล่นไห้ดูทุกเพลง ทุกท่อน พร้อม Tab Guitar เพื่อให้เล่นได้ถูกต้อง สนุกสนาน
เป็นกันเองเข้าใจง่าย
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Guitar Trick 2
ISBN: 9789749169834

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 82 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมกลเม็ด เคล็ดลับเด็ดๆ ในการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าเอาไว้มากมาย
เหมาะสำหรับนักเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ที่พัฒนามาจากการเล่นกีต้าร์โปร่ง

เบสเทคนิค
ISBN: 9789749764596

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สัมผัสกับเทคนิคการเล่นเบส ที่คุณหาจากที่ใดไม่ได้ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง สาธิตการไล่
Scale และเทคนิคการฝึกนิ้วในรูปแบบต่างๆ

หัดแต่งเพลงและร้องเพลง
ISBN: 9789749239940

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 249 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 34 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการแต่งเพลง และร้องเพลง จากประสบการณ์ตรงของ
นักดนตรีมืออาชีพ

หัดตีขิม
ISBN: 9789749258255

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 250 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือการฝึกตีขิมด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านดนตรีไทย โดย อ.ธรรมภณ จงรัมย์
ผู้มีประสบการณ์อยู่ในวงการดนตรีไทยมากว่า 9 ปี

แกะเพลงเล่นตามเพลง ขั้นพื้นฐาน
ISBN: 9789749182062

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 255 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 74 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนแกะเพลง เล่นตามเพลง เพื่อให้สามารถ ร่วมเล่นกับผู้อื่น หรือสามารถเล่นกับเพื่อนๆ
ในวง ได้อย่างสนุกสนาน

Speed Rock Guitar
ISBN: 9786165272391

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 195 X 265 x 10มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 136 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "Speed Rock Guitar +DVD" เล่มนี้
มุ่งเน้นให้แนวคิดกับผู้ฝึกได้นำไปปรับใช้กับการสร้างงานดนตรีเพื่อเป็น "Guitar
Hero"เล่นดนตรีในแนวร็อค คุณจะได้รู้จักกับแนวคิดในการสร้างงานดนตรี
การฝึกกีต้าร์เทคนิคการเล่นกีต้าร์เร็ว การเล่นโน้ตในคอร์ดต่างๆ
และเมื่อคุณแต่งเพลงหรือส...
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Riff & Lick Guitar
ISBN: 9786165270960

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 260x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับสื่อการสอนที่ให้คุณได้ฝึกทั้ง RIFF ซึ่งเป็นแก่นของการเล่น RHYTHM และ LICK
ที่นำไปใช้ในการ SOLO ของคุณได้
ในสือการสอนชุดนี้ผู้เขียนจะเน้นไปที่ส่วนของจังหวะกีต้าร์ ซึ่งทั้งหมดจะประกอบไปด้วย

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Tab
ISBN: 9786115270255

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 270 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่านแท็บ สอนเล่นเพลง เหมาะสำหรับผู้เล่นกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์ไฟฟ้า
ทุกระดับ สามารถฝึกและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แถมฟรี Tab เพลง

Tab & Note เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า
ISBN: 9789741054848

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 230 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนเล่น Intro, Solo, Ending เหมือนต้นฉบับทุกเพลง สำหรับกีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า
พร้อม Backing Track สอนโดย Calo Guitarist

กีต้าร์คลาสสิคเทคนิค
ISBN: 9789749394304

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 41 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีต้าร์คลาสสิค จากนักดนตรีมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ
และมีพื้นฐานการเล่นกีต้าร์คลาสสิคมาบ้างแล้ว เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย

TAB & NOTE เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า (ฉบับสมบูรณ์)
ISBN: 9789742580094

ราคา: 799 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 280 X 280 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: รวมสุดยอดสื่อการสอน TAB & NOTE กีต้าร์ที่ดีที่สุด ได้แก่ หัดอ่าน TAB & NOTE
เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง, TAB & NOTE
เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า,เล่นตามเพลงสากลด้วยกีต้าร์โปร่ง 1
และเล่นตามเพลงสากลด้วยกีต้าร์โปร่ง 2

หัดเล่นกีต้าร์ Chord
ISBN: 9786165270113

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 270 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับคอร์ด เหมาะสำหรับผู้เล่นกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์ไฟฟ้า ทุกระดับ
สอนเล่นเพลง สามารถฝึกและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
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หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note
ISBN: 9786165270304

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับโน้ต เหมาะสำหรับผู้เล่นกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์ไฟฟ้า ทุกระดับ
สามารถฝึกและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

คอร์ดอูคูเลเล่ GMM Greatest Hitz
ISBN: 9786165272445

ราคา: 120 บาท

รายละเอียดแบบย่อ: รวมคอร์ดอูคูเลเล่ เพลงฮิตจาก GMM GRAMMY ไว้ถึง 100 เพลง

คอร์ดอูคูเลเล่เพลงสากล Big Hits
ISBN: 9786165274005

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 224 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมคอร์ดอูคูเลเล่ 127 เพลงฮิต รับประกันคอร์ดถูกต้อง เล่นได้จริง

หัดเล่นอูคูเลเล่ เบื้องต้น
ISBN: 9786165271820

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทุกคนคงรู้จักเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "กีตาร์" กันเป็นอย่างดีแล้ว
และหลายคนก็นิยมนำมาเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดแต่เครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่กำลังแป็นที่สนใจและมีคุณภาพไม่แพ้กีตาร์เลย

กีต้าร์เทคนิค
ISBN: 9786115270422

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 71 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Basic Rhythm Guitar สื่อการสอนกีต้าร์หลักสูตรพื้นฐาน การตีคอร์ด และการเกากีต้าร์
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานกีต้าร์โปร่ง หรือกีต้าร์ไฟฟ้า สามารถเรียนรู้และเก่งได้ด้วยตนเอง

TAB กีต้าร์ เพลงเพื่อชีวิต ชุด คนถามถึงมากที่สุด
ISBN: 9789749764695

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 223 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมบทเพลงในแนวเพื่อชีวิต ที่คนส่วนใหญ่ถามถึงกันมากที่สุด
สามารถเล่นได้ทั้งกีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า ไม่ต้องเสียเวลาแกะเอง
เล่นได้ทุกเพลงสัมผัสการเล่นแบบเดี่ยวกีต้าร์ ผสมกับการเล่นในแนวปิ๊กกิ้ง ที่คุณเองก็เล่นได้
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คีย์บอร์ดเทคนิค
ISBN: 9789749219324

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 66 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับผู้ที่ต้องการให้คีย์บอร์ด เปลี่ยนเสียงเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้
พร้อมเทคนิคในการนำมารวมเป็นเพลง ด้วยคีย์บอร์ดตัวเดียวโดย ณิศิธ ไวอาษา
(ตุ่น)แห่งวงพิงค์แพนเตอร์

ไวโอลินเทคนิค
ISBN: 9789749336793

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 195 x 275 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 58 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ประกอบด้วย การฝึกบันไดเสียง เทคนิคการบรรเลง พร้อมตัวอย่างเพลงมากมาย
ทั้งแนวคลาสสิค ป๊อบปูล่า และเพลงไทยเดิมยอดนิยม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวทางในการนำไปพัฒนาด้วยตนเองได้

หัดอ่าน Tab & Note เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง
ISBN: 9789749306390

ราคา: 290 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 252 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการพัฒนาการเล่นกีต้าร์ จนสามารถเล่นได้เอง

บทฝึกคีย์บอร์ด
ISBN: 9789749394274

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกเล่นคีย์บอร์ดอย่างถูกต้องด้วยตนเอง สอนโดยผู้มีประสบการณ์ ในการสอนคีย์บอร์ด
จากสถาบันชั้นนำของประเทศไทย

หัดเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า
ISBN: 9789749272848

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 180 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 98 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ครบสูตรสำหรับ การเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า พบกับความรู้ และเทคนิคต่างๆ
ที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้ว โดย อ.แดง กีต้าร์

กีต้าร์โปร่งเทคนิค
ISBN: 9789749376423

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 55 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีต้าร์โปร่ง ที่คุณหาจากที่ใดไม่ได้
ซึ่งมีทั้งที่เป็นเทคนิคของกีต้าร์โปร่งอย่างเดียว และเทคนิคที่ใช้ร่วมกับกีต้าร์ไฟฟ้า
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สติกเกอร์ตัวโน้ต สำหรับติดคีย์บอร์ด, เปียโน, อีเลคโทน, แอคคอเดียน
ISBN: 9550742055048

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 100 x 285 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: สติ๊กเกอร์ตัวโน้ต สำหรับติดคีย์บอร์ด ,เปียโน ,อีเลคโทน ,แอคคอเดียน
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ตัวโน้ตต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

เล่นเปียโนให้เพราะ สไตล์ ครูตุ่น พิ้งค์แพนเตอร์
ISBN: 9789749219348

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 248 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 58 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือที่จะนำท่านเข้าสู่โลกของดนตรีจริงๆ พร้อมเทคนิคการเล่นเปียโน
ให้ประสบความสำเร็จโดย ครูตุ่น อดีตนักเปียโนวงพิ้งค์แพนเตอร์ พร้อม VCD 3
แผ่นภายในเล่มประกอบด้วย หลักพื้นฐานสำคัญในการสร้างคอร์ด

เล่นเปียโนระดับมืออาชีพ
ISBN: 9789749239957

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 245 x 5 นิ้ว

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนชุด เล่นเปียโนระดับมืออาชีพ พร้อมกับ VCD 3 แผ่น เป็นการสอนเล่นเปียโน
ในบทเพลงที่เกี่ยวกับ การบรรเลงเริ่มจากบทเพลงง่ายๆ
ขึ้นไปสู่ระดับที่ยากขึ้นพร้อมตัวอย่าง ภาพและเสียงสำหรับการฝึกซ้อม

กีต้าร์คอร์ดและสเกล
ISBN: 9786115270385

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 251 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 105 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานคอร์ดและสเกลกีต้าร์เบื้องต้น โดย หมู คาไล
เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกีต้าร์มืออาชีพได้อย่างมั่นใจ เรียนง่าย-เป็นเร็ว-ประหยัดเวลา
(เล่นได้ทั้งกีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า)

โปสเตอร์ ตารางคอร์ดอูคูเลเล่ UKULELE CHORD CHART
ISBN: 1294877728191

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 310 x 2 มม.

จำนวนหน้า: 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์ชุดนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกเล่นอูคูเลเล่ ให้สามารถจับคอร์ด และจดจำคอร์ดต่างๆ
ของอูคูเลเล่ได้ง่าย และรวดเร็ว
เพียงแค่ติดโปสเตอร์นี้ไว้ข้างฝาผนังก็เล่นอูคูเลเล่ได้อย่างเพลิดเพลิน
ไม่ต้องค้นหาให้เสียเวลา

หัดเล่นอูคูเลเล่ เบื้องต้น
ISBN: 9786165272421

ราคา: 160 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 16 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: “อูคูเลเล่” กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวก
ถึงแม้ว่าอูคูเลเล่จะมีขนาดเล็ก แต่คุณภาพของมันกลับไม่เล็กตาม เรียกได้ว่า
'จิ๋วแต่แจ๋ว'สามารถทำให้ผู้เล่นและผู้ที่ได้รับฟัง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับเสียงดนต...
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โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด & เปียโน
ISBN: 1294877732136

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 75.2 x 52.20 เซนติเมตร

จำนวนหน้า: 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด & เปียโน พกพาสะดวก เหมาะสำหรับติดข้างฝาผนัง
ง่ายต่อการฝึกเล่นคีย์บอร์ด และเปียโน ประหยัดเวลาในการค้นหา

288 คอร์ดคีย์บอร์ด ฟรี โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด&เปียโน
ISBN: 1294877732754

ราคา: 129 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมคอร์ดไว้มากที่สุดถึง 288 คอร์ด สำหรับการเล่นคีย์บอร์ด เปียโน และอิเล็กโทน
เล่มเดียวจบ ครบทุกคอร์ดที่จำเป็น ฟรี! โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด & เปียโน

กีต้าร์โปร่ง เล่นง่าย เป็นเร็ว
ISBN: 9786165274036

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 120 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเล่นเป็นเพลงได้ เริ่มจากคอร์ด และการอ่านตารางคอร์ด
การจับคอร์ด การเกา พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับฝึกฝนก่อนตีคอร์ดกับเพลง
อาทิใจกลางความรู้สึกดีๆ (เอ๊ะ จิรากร) Butterfly (ปาล์มมี่) ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ (ดา
Endorphine)Miss Miss (Paradox) และคอร์ดเพลงฮิตติ...

เรียนคอร์ดและสเกล คีย์บอร์ด เปียโน
ISBN: 9789749428627

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 250 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 92 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนชุดนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาในเรื่อง Chord และ Scale เป็นหลัก
รวมไปถึงวิธีการจับคอร์ดไล่สเกล และเทคนิคการเล่นคอร์ดสองมือ ถ่ายทอดโดย
เก่งRockestra ผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีมากกว่า 20 ปี

หัดจับคอร์ดคีย์บอร์ด และ เปียโน
ISBN: 978974946596

ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 92 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมวิธีการจับคอร์ด คีย์บอร์ดและเปียโน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
เพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความไพเราะอย่างมืออาชีพ

หัดเล่นอูคูเลเล่ ง่ายนิดเดียว
ISBN: 9786165273381

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกเล่นขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น การจับคอร์ด การตีคอร์ด ด้วยแพทเทิร์นง่ายๆ
ที่ใช้บ่อยในเพลงฮิต สอนโดย ครูฝน-จีราภา สุวรรณโชติ อาจารย์สอนดนตรี
สถาบันชื่อดังพร้อม 40 คอร์ดอูคูเลเล่ จาก GMM Grammy สำหรับฝึกเล่น
ให้พลิ้วกันไปเลย
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มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ
ISBN: 9786165272681

ราคา: 179 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนตั้งแต่เบื้องต้น การอ่าน-จับคอร์ด การสตรัมคอร์ด วิธีการเลือกซื้ออูคูเลเล่
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พิเศษ 5 เพลง HIT เล่นด้วยอูคูเลเล่ ที่มียอดผู้เข้าชมใน
YouTubeมากกว่า 10,000 Views รวมถึงคอร์ดเล่นง่าย 100 เพลงฮิต
สำหรับชาวอูคูเลเล่โดยเฉพาะ

UKULELE CHORD & PICKING
ISBN: 9786165272988

ราคา: 160 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนอูคูเลเล่ชุดนี้ เป็นชุดต่อเนื่องมาจากสื่อการสอนชุด“มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ”
ซึ่งมีเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเล่นที่หลากหลาย

คอร์ดเพลงฮิต เล่นง่าย สไตล์อูคูเลเล่
ISBN: 9786165273466

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมคอร์ดเพลงฮิต เล่นอูคูเลเล่ ที่คนเข้ามาดูใน YouTubed มากกว่า 10,000 Views
เรียบเรียงคอร์ดใหม่ เพื่อให้เล่นกับอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึก

100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่ เล่นง่าย
ISBN: 9786165272674

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมเพลงจากค่ายแกรมมี่ไว้ถึง 100 เพลง ซึ่งประกอบด้วยเพลงฮิตของศิลปินดัง
ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เจี๊ยบ-วรรธนา ลุลา
บี้-สุกฤษฎิ์วิเศษแก้ว ปาล์มมี่ น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสลานนท์ แพรว คณิตกุล อ๊อฟ ปองศักดิ์ Da
EndophinePotato The Bottom Blues Big Ass Body Slam Colo...

อูคูเลเล่ เล่นง่าย
ISBN: 9786165273831

ราคา: 119 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้การเล่นอูคูเลเล่ไปกับ ครูฝน- จีราภา สุวรรณโชติ ที่จะมาสอนเล่นอูคูเลเล่แบบง่ายๆ
ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การจับคอร์ด การตีคอร์ด แบบง่ายๆ
วิธีการตีคอร์ดที่ใช้บ่อยจนถึงการเล่นเป็นเพลง กับบทเพลงแสนน่ารัก ที่คุ้นเคยกันอย่างดี

คอร์ดเพลงสากล Ukulele Greatest Hitz
ISBN: 9786165273282

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 240 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คัดเลือกบทเพลงสากลยอดนิยมตลอดกาลถึง 128 เพลง
ซึ่งการันตีได้ว่าเปิดวิทยุคลื่นเพลงสากลประเภท Easy
Listeningแล้วจะต้องเจอเพลงเหล่านี้แน่นอนเพราะทางทีมงานได้คัดเลือกจากบรรดาคอลเลคชั่นรวมเพลงขายดีระดับ
Best Seller ของ4 พันธมิตรผู้นำเพลงสากลในบ้านเรา เหมาะสำหรับผ...
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เล่นง่าย เป็นเร็ว อูคูเลเล่ ฉบับการ์ตูน + ฟรี LIMITED EDITION สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ สไตล์ลุลา
ISBN: 9786165272995

ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับความสดใสน่ารักของการ์ตูนประกอบเนื้อหา โดยมีตัวละครหลัก "เพลง" , "โน๊ต" และ
"พี่มิวสิค" พวกเขาจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีสุดฮิตอย่าง

มาเล่นกีต้าร์กันเถอะ
ISBN: 9786165273633

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: “มาเล่นกีต้าร์กันเถอะ” เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกเล่นกีต้าร์
เนื้อหาการสอนเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของกีต้าร์
ส่วนประกอบของกีต้าร์การตั้งสายการจับคอร์ด
การดีดและทฤษฎีเบื้องต้นที่ควรรู้สำหรับนักกีต้าร์มือใหม่ที่สำคัญยังได้ครูฝน-จีร...

Ukulele สนุกคูณสอง ร้องเป็น เล่นได้ ง่ายสุดๆ
ISBN: 9786165274821

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกเล่น 40 เพลงฮิตจากศิลปินดังพร้อม Ukulele Chord Chart เริ่มต้นเล่นอูคูเลเล่แบบง่ายๆ
ในสไตล์ Macarons Band เจ้าของคลิป cover ที่มีคนดูกว่า 200,000 views

หัดเล่นกีต้าร์โปร่งเล่นง่าย เล่นได้เป็นเพลง
ISBN: 9786165276146

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกตาม DVD ได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเล่นกีต้าร์ เรียนรู้ตัวโน้ตและคอร์ด
ตารางคอร์ดสำหรับกีต้าร์ การวางนิ้วในการจับคอร์ด และการตีคอร์ดกีต้าร์

ไวโอลินเล่นง่าย ฉบับผู้เริ่มต้น
ISBN: 9786165278010

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 120 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นไวโอลิน สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้จักส่วนประกอบต่างๆ
ของไวโอลิน การเลือกไวโอลิน เทคนิคการเล่นไวโอลินแบบต่างๆ
ฝึกอ่านโน้ตดนตรีและโน้ตสำหรับฝึกฝน 20 บทเพลง

หัดเล่นกีต้าร์เบส
ISBN: 9786165278621

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 202 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนเล่นเบสแบบเข้าใจง่าย เป็นไว พร้อม Backing Track สำหรับผู้ฝึกเล่น
แนะนำกีต้าร์เบส สัญลักษณ์ของนิ้วมือและการดีด แบบฝึกหัดเบื้องต้น
การตบสายการวางตำแหน่งมือในการดีด หัดเล่นกีต้าร์เบสโดยใช้ TAB
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PDF Catalog Print > ดนตรี
Tips & Tricks กีต้าร์โปร่งเล่นสนุก ร้องเล่นเป็นเพลงได้น่าฟัง
ISBN: 9786165277464

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จะเจอเพลงเสียงสูงหรือเสียงต่ำ เพลงเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิง ก็ร้องง่าย เล่นสนุก
ได้ทุกเพลง กลเม็ดเด็ด เพิ่ม-ลดคีย์เพลงให้เข้ากับเสียงคนร้อง เทคนิคการตีคอร์ด
เกาคอร์ดง่ายด้วย สนุกด้วย พิเศษสำ หรับคนชอบคัฟเวอร์เพลง! แนะนำวิธีถ่ายคลิปลง

Sound & Effect กีต้าร์ไฟฟ้าเล่นสนุก
ISBN: 9786165278775

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เทคนิคปรับเสียง และใช้เอฟเฟกต์สำหรับมือใหม่ ให้เล่นกีต้าร์ไฟฟ้าได้เหมือนมืออาชีพ
รู้จักส่วนประกอบของกีต้าร์ไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของ Pick Up, Selector, Volume
และTone, Amplifier, Effect พิเศษ! คอร์ดกีต้าร์ 51 เพลง จาก GMM

เทคนิค กีต้าร์โปร่งเล่นง่าย
ISBN: 9786165278805

ราคา: 109 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 260 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พิเศษ DVD สอน เล่นแบบเต็มเพลง 5 บทเพลง พร้อมคอร์ดกีต้าร์ 50 เพลง จาก GMM
เคล็ดลับเล่นกีต้าร์ ให้ดีทำอย่างไร โดย เอิง อภิญญ์ มือกีต้าร์อาชีพ
จัสมินนักร้องคัฟเวอร์ทาง Youtube ที่มียอดเข้าชมกว่า 3 ล้านวิว
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Index By Product Name
รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

รายละเอียด

100 เพลงฮิต คอร์ดอูคูเลเล่
เล่นง่าย( ดนตรี )

P-MSC-68

8

1

288 คอร์ดคีย์บอร์ด ฟรี
P-MSC-89
โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด&เปียโน(
ดนตรี )

7

Flute เบื้องต้น( ดนตรี )

P-MSC-34

1

คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่าย
P-MSC-76
สไตล์อูคูเลเล่ + คอร์ดเพลงสากล
อูคูเลเล่ Greatest Hitz ฟรี
Limited Edition
สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ สไตล์สิงโต
นำโชค( ดนตรี )

Guitar Trick 2( ดนตรี )

BK-GK-02

1

คีย์บอร์ดเทคนิค( ดนตรี )

I-MSC-17

4

Riff & Lick Guitar( ดนตรี )

P-MSC-62

2

บทฝึกคีย์บอร์ด( ดนตรี )

I-MSC-35

5

Rock Guitar ( ดนตรี )

P-MSC-54

1

ฝึกเขียนโน้ตดนตรี( ดนตรี )

P-MSC-73

1

Saxophone เบื้องต้น( ดนตรี )

P-MSC-32

1

มาเล่นกีต้าร์กันเถอะ( ดนตรี )

P-MSC-77

9

Sound & Effect
กีต้าร์ไฟฟ้าเล่นสนุก( ดนตรี )

P-MSC-118

10

มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ( ดนตรี )

P-MSC-66

7

I-MSC-50

5

Speed Rock Guitar( ดนตรี )

P-MSC-63

2

TAB & NOTE
P-MSC-14
เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า
(ฉบับสมบูรณ์)( ดนตรี )

3

สติกเกอร์ตัวโน้ต
สำหรับติดคีย์บอร์ด, เปียโน,
อีเลคโทน, แอคคอเดียน( ดนตรี
)

I-MSC-40

7

TAB กีต้าร์ เพลงเพื่อชีวิต ชุด
คนถามถึงมากที่สุด( ดนตรี )

4

หัดจับคอร์ดคีย์บอร์ด และ
เปียโน( ดนตรี )
หัดตีขิม( ดนตรี )

I-MSC-10

2

P-MSC-02

รหัสสินค้า

Pg No.

Tab & Note
P-MSC-07
เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า(
ดนตรี )

3

หัดอ่าน Tab & Note
เล่นตามเพลงด้วยกีต้าร์โปร่ง(
ดนตรี )

I-MSC-23

5

Tips & Tricks
กีต้าร์โปร่งเล่นสนุก
ร้องเล่นเป็นเพลงได้น่าฟัง(
ดนตรี )

P-MSC-114

9

หัดเล่นกีต้าร์ Chord( ดนตรี )

P-MSC-45

3

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note( P-MSC-46
ดนตรี )

3

P-MSC-29

3

UKULELE CHORD &
PICKING( ดนตรี )

P-MSC-70

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Tab(
ดนตรี )
หัดเล่นกีต้าร์เบส( ดนตรี )

P-MSC-116

9

Ukulele สนุกคูณสอง ร้องเป็น
เล่นได้ ง่ายสุดๆ( ดนตรี )

P-MSC-99

9

หัดเล่นกีต้าร์โปร่งเล่นง่าย
เล่นได้เป็นเพลง( ดนตรี )

P-MSC-110

9

กีต้าร์คลาสสิคเทคนิค( ดนตรี )

I-MSC-36

3

หัดเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า( ดนตรี )

I-MSC-14

5

กีต้าร์คอร์ดและสเกล( ดนตรี )

I-MSC-38

6

P-MSC-75

7

กีต้าร์เทคนิค ( ดนตรี )

P-MSC-30

4

หัดเล่นอูคูเลเล่ ง่ายนิดเดียว(
ดนตรี )

กีต้าร์โปร่ง เล่นง่าย เป็นเร็ว(
ดนตรี )

P-MSC-86

7

หัดเล่นอูคูเลเล่ เบื้องต้น( ดนตรี ) P-MSC-57

4

หัดเล่นอูคูเลเล่ เบื้องต้น( ดนตรี ) P-MSC-61

6

กีต้าร์โปร่งเทคนิค( ดนตรี )

I-MSC-32

5

I-MSC-6

2

คอร์ดอูคูเลเล่ GMM Greatest
Hitz( ดนตรี )

P-MSC-65

4

หัดแต่งเพลงและร้องเพลง(
ดนตรี )
อูคูเลเล่ เล่นง่าย( ดนตรี )

P-MSC-83

8

คอร์ดอูคูเลเล่เพลงสากล Big
Hits( ดนตรี )

P-MSC-85

4

เทคนิค กีต้าร์โปร่งเล่นง่าย (
ดนตรี )

P-MSC-117

10

คอร์ดเพลงสากล Ukulele
Greatest Hitz ( ดนตรี )

P-MSC-71

8

เบสเทคนิค( ดนตรี )

P-MSC-03

2

I-MSC-37

7

คอร์ดเพลงฮิต เล่นง่าย
สไตล์อูคูเลเล่( ดนตรี )

P-MSC-78

8

เรียนคอร์ดและสเกล คีย์บอร์ด
เปียโน( ดนตรี )

8

เล่นง่าย เป็นเร็ว อูคูเลเล่
P-MSC-72
ฉบับการ์ตูน + ฟรี LIMITED
EDITION สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ
สไตล์ลุลา ( ดนตรี )
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

เล่นเปียโนระดับมืออาชีพ( ดนตรี I-MSC-9
)

6

เล่นเปียโนให้เพราะ สไตล์ ครูตุ่น I-MSC-5
พิ้งค์แพนเตอร์( ดนตรี )

6

แกะเพลงเล่นตามเพลง
ขั้นพื้นฐาน( ดนตรี )

I-MSC-19

2

โน้ตระนาดเอก( ดนตรี )

P-MSC-23

1

โปสเตอร์ ตารางคอร์ดอูคูเลเล่
I-MSC-60
UKULELE CHORD CHART(
ดนตรี )

6

โปสเตอร์คอร์ดคีย์บอร์ด &
เปียโน( ดนตรี )

P-MSC-90

6

ไวโอลินเทคนิค( ดนตรี )

I-MSC-21

5

ไวโอลินเล่นง่าย ฉบับผู้เริ่มต้น(
ดนตรี )

P-MSC-115

9
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