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หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30 (KUMON)

ISBN: 1294877734437 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  210 X 297 x 8  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมแบบฝึกลากเส้นแสนสนุก ฝึกทักษะการใช้ดินสอเบื้องต้น
เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเขียนตัวเลข 1-30
ให้กับเด็กๆโดยการใช้หนังสือเล่มนี้ในการเริ่มฝึกใช้ดินสอและเป็นแนวทางในการฝึกฝนอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับหนูน้อยวัย
3-5 ขวบ

หนูน้อยเก่งคณิต 1-100 ระดับอนุบาล

ISBN: 1294877730934 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 291 x 7 เซนติเมตร จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มานับเลข บวกเลข เปรียบเทียบจำนวนเรียงลำดับตัวเลข ตั้งแต่ 1-100 เสริมสร้าง
IQ ไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
และทบทวนความรู้ผ่านภาพประกอบน่ารักๆ สีสันสดใสซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีมีเฉลยท้ายเล่ม

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล

ISBN: 1294877730910 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 7 เซนติเมตร จำนวนหน้า: 106 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มานับเลข บวกเลข เปรียบเทียบจำนวน เรียงลำดับตัวเลขเสริมสร้าง IQ
ไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุกพร้อมเฉลยท้ายเล่มกันเถอะ!

สอนลูกน้อยเรียนรู้สี

ISBN: 9786165274777 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 191 x 3 มม. จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้แห่งสีสันให้ลูกรักด้วยการทำความรู้จักกับสีพื้นฐาน 12
สีผ่านบทกลอนสร้างสรรค์และไพเราะ
ดึงดูดความสนใจด้วยภาพประกอบน่ารักช่วยพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา (IQ)
และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ของลูกรัก ควบคู่ไปกับเสริมสร้างรากฐานความ...

หนูน้อยเก่งคณิต 1-50 ระดับอนุบาล

ISBN: 1294877730927 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 207 x 293 x 6  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มานับเลข บวกเลข เปรียบเทียบจำนวนเรียงลำดับตัวเลข ตั้งแต่ 1-50 เสริมสร้าง
IQ ไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
และทบทวนความรู้ผ่านภาพประกอบน่ารักๆ สีสันสดใสซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีมีเฉลยท้ายเล่ม

สอนลูกน้อยนับ 123

ISBN: 9786165274760 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 191 x 3 จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ลูกรัก ด้วยการฝึกนับจำนวน 1-10
ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์และไพเราะ พร้อมภาพประกอบน่ารัก

https://www.misbook.com/1-30-kumon.htm
https://www.misbook.com/1-100.htm
https://www.misbook.com/1-10-1212.htm
https://www.misbook.com/funny-color-for-kids.htm
https://www.misbook.com/1-50-1184.htm
https://www.misbook.com/123-3932.htm
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ร้องไป เต้นไป เก่งอังกฤษได้ด้วยเพลง ชุดที่ 1

ISBN: 9786165275996 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 1 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษกับบทเพลงแสนสนุก ชวนน้องๆ
มาเพลิดเพลินไปกับการร้องและการเต้นไปตามจังหวะดนตรีซึ่งชุดนี้เป็นบทเพลงที่นิยมสอนในโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่จะทำให้เด็กๆคุ้นชินกับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

การ์ดหนูชอบสัตว์น่ารัก

ISBN: 1294877737179 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 182 x 12 มม. จำนวนหน้า: 22 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุข ไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบสัตว์น่ารักการ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริงกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

การ์ดหนูชอบกินผลไม้

ISBN: 1294877737285 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 184 x 14 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบกินผลไม้การ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริง กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

เกมพัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวา ฝึกสมาธิ ส่งเสริมทักษะ EF

ISBN: 1294877748991 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกพัฒนาสมอง ให้อะไรได้มากกว่า... ครูหมออยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิเป็นคนเก่งได้เพราะเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมความฉลาดและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในหนังสือเกมชุดนี้เป็นหนังสือคำถามภาพ

Genius Pen ปากกาอัจฉริยะตรวจคำตอบ

ISBN: 1294877749110 ราคา: 1,250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: หนังสือ 165 x 185 มิลลิเมตร / กล่อง 200 x 160 x 120 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างสมวัยด้วยหนังสือกิจกรรมสุดสนุก พร้อม Genius Pen
ปากกาอัจฉริยะตรวจคำตอบได้ในพริบตา

หนังสือชุด พัฒนาสมองระดับเตรียมอนุบาล (ปกน้ำเงิน) 12 เล่ม

ISBN: 1294877743873 ราคา: 480 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาสมองระดับเตรียมอนุบาล (ปกน้ำเงิน) 12 เล่ม เสริมเชาว์ เสริมภาษา
พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวา ระดับเตรียมอนุบาล มีแบบฝึกหัดให้ลูกทำกว่า 500
หน้าหนังสือลิขสิทธิ์ขายดีจากอเมริกา

https://www.misbook.com/1-20386.htm
https://www.misbook.com/favorite-animals-cards.htm
https://www.misbook.com/favorite-eat-fruit-card.htm
https://www.misbook.com/game-brain.htm
https://www.misbook.com/genius-pen.htm
https://www.misbook.com/brain-test-set2.htm
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หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-70 (KUMON)

ISBN: 1294877734482 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 296 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้มากกว่า 10 ขึ้นไป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ
ยิ่งขึ้นใช้หนังสือเล่มนี้สอนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยเฉพาะการจดจำและการอ่านตัวเลขตั้งแต่

หนังสือของหนู เขาวงกตขั้นเริ่มต้น (KUMON)

ISBN: 1294877734475 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากเด็กๆ กำลังเริ่มฝึกเขียนด้วยดินสอ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ
ยิ่งขึ้น
ใช้หนังสือเล่มนี้สำหรับพัฒนาทักษะการจับดินสอพร้อมเพลิดเพลินกับการหาทางออกจากเขาวงกต
ด้วยวิธีการนำเสนอในเล่มจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเป็นข...

ฝึกเชาวน์ไว

ISBN: 1294877738565 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 6  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดแสนสนุกสำหรับเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กๆ
สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ทั้งเรื่องจำนวน
จับคู่เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ สังเกต เรียงลำดับ มิติสัมพันธ์ ภาษา กฎเกณฑ์
จินตนาการมีเฉลยท้ายเล่ม

ไหวพริบดี

ISBN: 1294877738572 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 6  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา
สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ

เสริมไอคิว

ISBN: 1294877738558 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา
สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ

สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : รูปร่างรูปทรง (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739630 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว
ไหวพริบดี : รูปร่างรูปทรง" เล่มนี้
ที่จะพาเด็กๆไปรู้จักโครงสร้างและลักษณะภายนอกของสิ่งใกล้ตัว

https://www.misbook.com/1-70-kumon.htm
https://www.misbook.com/kumon.htm
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สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : การมองเห็นและจดจำ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739623 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว
ไหวพริบดี : การมองเห็นและจดจำ" ที่จะพาเด็กๆ

สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : ความคิดสร้างสรรค์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739654 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว
ไหวพริบดี :
ความคิดสร้างสรรค์"ที่จะช่วยส่งเสริมความคิดที่หลากหลายและแตกต่างให้กับเด็กๆ

สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : มิติสัมพันธ์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739647 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว
ไหวพริบดี : มิติสัมพันธ์" ที่จะพาเด็กๆ

สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : การวิเคราะห์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739685 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว
ไหวพริบดี : การวิเคราะห์" ที่จะพาเด็กๆ
พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ฝึกคิดทบทวนตามหลักการและเหตุผล เรียนรู้และ

สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : การคำนวณ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739661 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว
ไหวพริบดี : การคำนวณ" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถในการคำนวณ
รู้จักตัวเลขการนับจำนวน บวก-ลบ การเปรียบเทียบ
ฝึกคิดและฝึกหาคำตอบโจทย์ปัญหานับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้า...

สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : ความรู้รอบตัว (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739692 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว
ไหวพริบดี : ความรู้รอบตัว" ที่จะพาเด็กๆ
พัฒนาความสามารถด้านความรู้รอบตัวทำความเข้าใจทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ทั้งคน สัตว์

https://www.misbook.com/sticker-4026.htm
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สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : ภาษา (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877739678 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว
ไหวพริบดี : ภาษา" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถด้านภาษา
เรียนรู้คำความหมายของคำและประโยค พัฒนา

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : การจำแนกความแตกต่าง ระดับเตรียมอนุบาล (KUMON)

ISBN: 1294877740421 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เกมจับคู่รูปทรงกับสิ่งของ และการจำแนกสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon) 

ISBN: 1294877740414 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นปริศนาเขาวงกต ระบายสี
และเกมต่อจิ๊กซอว์ปริศนา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : ความคิดสร้างสรรค์ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon) 

ISBN: 1294877740445 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดลากเส้น และวาดรูปเชิงสร้างสรรค์
รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : การคิดอย่างมีตรรกะ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon) 

ISBN: 1294877740438 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นปริศนาเขาวงกต ระบายสี
และเกมต่อจิ๊กซอว์ปริศนา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : เหมือนและแตกต่าง ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

ISBN: 1294877740469 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย เกมจับคู่รูปทรงกับสิ่งของ
และการจำแนกสิ่งที่เหมือน / แตกต่างกัน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

https://www.misbook.com/left-brain-2769.htm
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แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : การคิดอย่างมีตรรกะ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

ISBN: 1294877740476 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องจริงหรือสิ่งที่ไม่สมจริง การจดจำรูปแบบ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการให้้เหตุผล เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

ISBN: 1294877740452 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย เกมต่อจิกซอว์ปริศนา แบบฝึกหัดเปรียบเทียบ
ระบายสี และวาดภาพเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : ความคิดสร้างสรรค์ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

ISBN: 1294877740483 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นและวาดรูปเชิงสร้างสรรค์
รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู ยานพาหนะพาสนุก (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740650 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู ยานพาหนะพาสนุก แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู ท่องแดนจินตนาการ (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740667 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู ยานพาหนะพาสนุก แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู อาหารอร่อยจัง (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740599 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู อาหารอร่อยจัง แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม
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สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  เพื่อนสัตว์น่ารัก (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740575 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  เพื่อนสัตว์น่ารัก แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู เที่ยวห้างสรรพสินค้า (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740612 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู โรงเรียนน่าอยู่ (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740605 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู ไปจ่ายตลาด (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740629 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู บ้านแสนรัก (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740636 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู สถานที่สุดโปรด (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740582 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม
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สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู แต่งตัวเจ้าหญิง (ฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น ในเล่ม)

ISBN: 1294877740643 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนู  แถมฟรีสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นภายในเล่ม

พิศวงเขาวงกต (Kumon)

ISBN: 1294877740513 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การเล่นเกมผ่านด่านตะลุยเขาวงกตสุดท้าทาย
จะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับทักษะการจับดินสอใช้หนังสือเล่มนี้พัฒนาทักษะการจับดินสอและความสามารถในการใช้เหตุผล

หนังสือเล่มแรกของหนู อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก (Kumon)

ISBN: 1294877740490 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากเด็กๆ กำลังเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้ช่วยสอนเด็กๆให้สามารถอ่านและเขียน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน

หนังสือเล่มแรกของหนู อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (Kumon)

ISBN: 1294877740506 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากเด็กๆ กำลังเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้ช่วยสอนเด็กๆให้สามารถอ่านและเขียน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน

IQ UP เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 2 ปี)

ISBN: 1294877741527 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 76 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็กๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง
สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

IQ UP เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 3 ปี)

ISBN: 1294877741534 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 76 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็กๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง
สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

https://www.misbook.com/sticker-eq-princess.htm
https://www.misbook.com/kumon-amazing-maze.htm
https://www.misbook.com/my-first-book-of-lowercase-letters.htm
https://www.misbook.com/my-first-book-of-uppercase-letters.htm
https://www.misbook.com/iq-up-2.htm
https://www.misbook.com/iq-up-3.htm
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IQ UP เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 4 ปี)

ISBN: 1294877741541 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 76 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็กๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง
สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

IQ UP เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 5 ปี)

ISBN: 1294877741558 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 76 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็กๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง
สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ABC สำหรับอายุ 4 ปี

ISBN: 1294877742012 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ ภาพน่ารักๆ สีสันสดใส
จะช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก 123 สำหรับอายุ 4 ปี

ISBN: 1294877742036 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ลำดับการเขียนตัวเลขจากภาพ และเรื่องราวน่ารักๆ กันดีกว่า
เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลย

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ฝึกลากเส้น 3 ปี

ISBN: 1294877742005 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การฝึกฝนเคลื่อนไหวมือจากการลากเส้นแบบต่างๆ
ถือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้หากฝึกให้เด็กจับดินสอจนคุ้นเคยแล้วจะเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมต่อยอดไปสู่การคัดตัวอักษร
เสริมสร้างสมาธิและความอดทนในการคัด...

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ฝึกลากเส้น 2 ปี

ISBN: 1294877741992 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รูปทรงพื้นฐานประกอบขึ้นจากเส้นหลากหลายชนิด ลูกบอลทรงกลม พระอาทิตย์เจิดจ้า
ดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ แค่ลากเส้นรูปทรงต่างๆ
ประกอบกันก็จะได้ภาพวาดสวยๆทั้งยังช่วยฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค...

https://www.misbook.com/iq-up-4.htm
https://www.misbook.com/iq-up-5.htm
https://www.misbook.com/ability-abc-4-years.htm
https://www.misbook.com/ability-123-4-years.htm
https://www.misbook.com/ability-tracing-3-years.htm
https://www.misbook.com/ability-tracing-2-years.htm
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ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี พิชิตตรรกะ

ISBN: 1294877742043 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แล้ววิเคราะห์หาคำตอบ

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี เสริมสมาธิ

ISBN: 1294877742067 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ใช้สมาธิจดจ่อเพื่อหาลักษณะเด่น จุดเหมือน และจุดต่างของสิ่งต่างๆ

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2-3 ปี ระบายสีแสนสวย

ISBN: 1294877742159 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้สีพื้นฐานและสีอื่นๆ เสริมจินตนาการ เพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะ

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี พิชิตตรรกะ

ISBN: 1294877742098 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้และทำความเข้าใจคำถาม ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง

Matching Fun กระดานจับคู่ลับสมอง ประลองปัญญา พัฒนาไอคิว

ISBN: 1294877740056 ราคา: 1,250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 330 x 280 x 80 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานไปกับเกมจับคู่ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย
และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
รวมถึงทักษะการคิดที่เป็นแกนซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย

IQ+ Pen ปากกาจิ้มหาคำตอบ

ISBN: 1294877741343 ราคา: 1,250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: หนังสือ 165 x 185 มิลลิเมตร / กล่อง 330 x 280 x 75 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างสมวัยด้วยหนังสือกิจกรรมสุดสนุก พร้อม IQ Plus Pen
ปากกาอัจฉริยะที่เฉลยคำตอบได้ในพริบตา

https://www.misbook.com/activity-book-2-logic.htm
https://www.misbook.com/activity-book-2-concentration.htm
https://www.misbook.com/activity-book-2-color.htm
https://www.misbook.com/activity-book-3-logic.htm
https://www.misbook.com/matching-fun.htm
https://www.misbook.com/iq-plus-pen.htm
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แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ

ISBN: 1294877742340 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาพับกระดาษกันเถอะ

ISBN: 1294877742357 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการพับกระดาษและกิจกรรมพับกระดาษแบบโอริงามิขั้นพื้นฐาน(สำหรับ
2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาระบายสีกันเถอะ

ISBN: 1294877742333 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ

ISBN: 1294877742364 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาระบายสีกันเถอะ เล่ม 2

ISBN: 1294877742371 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ เล่ม 2

ISBN: 1294877742388 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)

https://www.misbook.com/kumon-let-s-cut-paper.htm
https://www.misbook.com/kumon-let-s-fold.htm
https://www.misbook.com/kumon-let-s-color.htm
https://www.misbook.com/kumon-let-s-sticker-paste.htm
https://www.misbook.com/kumon-let-s-color-2.htm
https://www.misbook.com/kumon-let-s-cut-paper-2.htm
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แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาพับกระดาษกันเถอะ เล่ม 2

ISBN: 1294877742395 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการพับกระดาษและกิจกรรมพับกระดาษแบบโอริงามิขั้นพื้นฐาน(สำหรับ
2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ เล่ม 2

ISBN: 1294877742401 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ : อาหารจานสนุก 

ISBN: 1294877742449 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ : มหัศจรรย์สัตว์โลก

ISBN: 1294877742425 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ : อาหารจานสนุก

ISBN: 1294877742432 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ : มหัศจรรย์สัตว์โลก

ISBN: 1294877742418 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)
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