
1

Protected by Copyright 2023. Property of บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด.  Tel: 02-294-8777. Email: no-reply@misbook.com May 17, 2023

PDF Catalog Print > การ์ตูนความรู้

คุปป้าตะลุยแดนไดโนเสาร์ 

ISBN: 9786165276054 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 209 x 16 จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้อ่านสนุก ได้ความรู้ไดโนเสาร์ครบถ้วน
เรื่องราวการผจญภัยของหนุ่มน้อยคุปป้าแห่งเผ่าสายน้ำซึ่งได้ถูกส่งให้ไปเรียนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าแล้วเรื่องราวอันแสนตื่นเต้นเร้าใจก็เกิดขึ้นมากมาย...

เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับประถม ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786165278447 ราคา: 159 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 241 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 276 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ไม่เครียดเลย พบกับผองเพื่อนน่ารักที่จะช่วยให้น้องๆ
พูดอังกฤษได้คล่องปร๋อ อ่านสนุก ได้ความรู้ เหมาะกับคุณหนูๆ ระดับประถม

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน สำรวจดินแดนเกษตรกรรม ท่องไพรและทะเลสาบอันน่าทึ่ง

ISBN: 9786164300316 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สุดยอดการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ ปริศนาชวนฉงนให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ป่าไม้และทะเลสาบ

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ยานพาหนะพาตะลุย เมืองมหาสนุก

ISBN: 9786165279406 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 280 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับยานพาหนะและสถาปัตยกรรมต่างๆ รวม 86
หัวข้อ ผ่านการ์ตูน ขำขัน เบาสมอง
ทำให้น้องๆทราบประวัติความเป็นมาและความฉลาดของคนในแต่ละยุคสมัยอันเป็นพลังขับเคลื่อนให้คนรุ่นใหม่พัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ท่องดินแดนไดโนเสาร์ และเหล่าสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์

ISBN: 9786165279598 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 114 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ไดโนเสาร์และสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยปริศนาน่ารู้ เช่น
ไดโนเสาร์แบ่งประเภทได้อย่างไร ไดโนเสาร์นอนอย่างไร ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อไร
เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสถิติเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบวมไว้มากมาย ...

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ค้นพบที่สุดของโลก และสิ่งประดิษฐ์สุดมหัศจรรย์

ISBN: 9786165279581 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นที่สุดของโลกและสิ่งประดิษฐ์ 81
หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง
ทำให้น้องๆได้รับคำตอบของสิ่งที่เป็นที่สุดของโลกและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเป็นการเปิดโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์
พร้อม...
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Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน เปิดอาณาจักรพืชพรรณ และเหล่านกเจ้าเวหา

ISBN: 9786165279550 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพืช นก และสัตว์ปีก รวม 83 หัวข้อ
ผ่านการ์ตูนขำขัน ทำให้น้องๆ รู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของพืช นก
และสัตว์ปีกแล้วมาช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน หุ่นยนต์อัจฉริยะ และภารกิจพิชิตอวกาศ

ISBN: 9786165279574 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 X 230 x 11 จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และอวกาศ 65 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน
เบาสมอง ภาพประกอบสี่สีสดใส อ่านง่าย สบายตา
ทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวของหุ่นยนต์ที่มีบทบาทในชีวิตมนุษย์และอวกาศอันกว้างใหญ่
พร้อมๆกับได้รับความรู้พื้นฐ...

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน มหัศจรรย์ร่างกายของเรา และโภชนาการน่ารู้

ISBN: 9786165279420 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและโภชนาการ 90 หัวข้อ
ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง ภาพประกอบสี่สีสดใส อ่านง่าย สบายตา
ทำให้น้องๆเข้าใจการทำงานของอวัยวะต่างๆ

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน สำรวจภูมิศาสตร์ และมหาสมุทรสุดพิศวง

ISBN: 9786165279567 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และมหาสมุทร 89 หัวข้อ
ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง ภาพประกอบสี่สีสดใส อ่านง่าย สบายตา
ทำให้น้องๆได้รับความรู้ทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติและความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล
พร้อมๆกับได้รับความรู้พื้นฐานทางว...

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ไขปริศนาสัตว์โลกน่ารู้

ISBN: 9786165279352 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ 76 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและคุณลักษณะของสัตว์ต่างๆ
พร้อมๆกับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยเนื้อหาผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภาพประกอบสี่สีสดใน น่ารัก ชวนติดต...

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน เจาะปริศนาพลังงานรอบตัวและภูมิอากาศน่ารู้

ISBN: 9786164300156 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม พลังงาน และอากาศ 66 หัวข้อ
ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง ภาพประกอบสี่สีสดใส อ่านง่าย สบายตา
ทำให้น้องๆได้รับความรู้พลังงานและภูมิอากาศ พร้อมๆ
กับได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเนื้อหาผ่านก...
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Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ท่องโลกดาราศาสตร์และกะเทาะโจทย์คณิต

ISBN: 9786164300255 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Plants vs Zombies ตอน ท่องโลกดาราศาสตร์และกะเทาะโจทย์คณิตปริศนาชวนฉงน
ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ล่าปริศนาสิ่งลี้ลับและโบราณคดีสุดพิศวง

ISBN: 9786164300279 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและโบราณคดี 48 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน
เบาสมอง ทำให้น้อง ๆ ได้รับความรู้เรื่องสิ่งลี้ลับและโบราณคดี พร้อม
ๆกับได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ท้าทดลองวิทยาศาสตร์และไขปัญหาโรคภัย

ISBN: 9786164300293 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับในโลกและโบราณคดี

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ภารกิจตะลุยขั้วโลกและรวมพลังป้องกันภัยพิบัติ

ISBN: 9786164300309 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความเข้าใจให้มายิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วโลกและภัยพิบัติ

หมูป่ากลับบ้าน Wild Boars Return Home (ไทย-อังกฤษ)

ISBN: 9786164301153 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานหมูป่าเล่มแรกของโลก สอดแทรกแง่คิดเตือนสติ สอนใจ (ปกแข็ง)

จิ๊ดริ๊ดอยากโต

ISBN: 1294877744276 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุดเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เด็กดีต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
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แก้มใสปวดฟัน

ISBN: 1294877744245 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุดเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เด็กดีต้องดูแลรักษาฟันให้แข็งแรงและสวยงาม

ฟูฟูไม่อยากนอน

ISBN: 1294877744269 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุดเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เด็กดีต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนแต่หัวค่ำ

โย่งโย่งไปโรงเรียน

ISBN: 1294877744283 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุดเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เด็กดีต้องไปโรงเรียน ขยันอ่านเขียนเรียนหนังสือ

มอมแมมตัวเหม็น

ISBN: 1294877744252 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุดเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เด็กดีต้องรักษาร่างกายให้สะอาด อาบน้ำทุกวัน

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ไขความลับเคมี

ISBN: 9786164301665 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมี

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) พิชิตปริศนาตรรกะ

ISBN: 9786164301658 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะ
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Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) จักรกลสมองและเชาวน์ปัญญาสุดมหัศจรรย์

ISBN: 9786164301672 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ
ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูนเสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมองและเชาวน์ปัญญา

My First Book of Good Manners (Box Set)

ISBN: 1294877746270 ราคา: 560 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: เล่มละ 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสอนภาษาอังกฤษแบบอารมณ์ดี๊ดี ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ด้วยนะ

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ผจญภัยโลกสัตว์และพืช

ISBN: 9786164301719 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์และพืช

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) เปิดแฟ้มนักวิทยาศาสตร์คนดัง

ISBN: 9786164301702 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) เอาตัวรอดจากภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

ISBN: 9786164301696 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เก่งพูดอังกฤษ ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786164302037 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 576 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่พิเศษกว่าใครในรูปแบบการ์ตูนความรู้
ที่ได้หยิบยกเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาถึง 140
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์จะกำหนดให้นำประโยคภาษาไทยขึ้นก่อน
ตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษและตามด้วยคำอ่านภาษาไทย ทำให้เรียนรู้และทำความเข้า...
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เก่ง Grammar ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786164301818 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 496 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กๆ สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการอ่านเรื่องราวที่น่าติดตาม
พร้อมทั้งสอดแทรกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพื่อให้เด็กซึมซับองค์ความรู้ได้โดยอัตโนมัติ

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) เปิดปริศนาเครื่องบินและการโดยสารอย่างปลอดภัย

ISBN: 9786164301726 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปริศนาชวนฉงน ให้น้องๆ ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบิน

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ชุด ไดโนเสาร์ ตอน พรานใต้ท้องทะเล

ISBN: 9786164302051 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยสุดลุ้นระทึก ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ชุด ไดโนเสาร์ ตอน ความลับของไดโนเสาร์

ISBN: 9786164302044 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยสุดลุ้นระทึก ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ชุด วิกฤตการณ์ทำลายล้างไดโนเสาร์

ISBN: 9786164302068 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยสุดลุ้นระทึก ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies ไขความลับภูมิศาสตร์

ISBN: 9786164302136 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 30 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง
ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้เรื่องเอกภพ พร้อมๆ กับได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
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Plants vs Zombies ไขความลับเอกภพ

ISBN: 9786164302150 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนาน่ารู้เกี่ยวกับเอกภพ 30 หัวข้อ ผ่านการ์ตูนขำขัน เบาสมอง
ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้เรื่องเอกภพ พร้อมๆ กับได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Plants vs Zombies (พืชปะทะซอมบี้) ตอน ไขความลับหุ่นยนต์

ISBN: 9786164302143 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปริศนชวนๆ ค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวจากการ์ตูน
เสริมความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน สงครามอวกาศกำราบหุ่นยนต์เขมือบโลก

ISBN: 978616430351543 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหล่าพืชได้ค้นพบพลังชั่วร้ายที่กำลังวางแผนจะกลืนกินโลก ยานอวกาศลึกลับปรากฏขึ้น
และพาตัวซอมบี้จิ๋วที่มีเงื่อนงำบางอย่างไปด้วย

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน พลังฮีโร่ฝ่าวิกฤตพิชิตหุ่นยนต์จอมวายร้าย

ISBN: 9786164303492 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพยนตร์เรื่อง "สงครามหุ่นยนต์" เปิดคัดเลือกนักแสดง เปลวสุริยะพกพาความฝัน
ที่อยากเป็นดาราดังพาถั่วเงาเขียวเข้าร่วมกองถ่ายภาพยนตร์แต่กองถ่ายกับตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน ศึกชิงบัลลังก์หุ่นยนต์ยอดนักสู้

ISBN: 9786164303508 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:ถั่วเงาเขียวและเปลวสุริยะร่วมมือกันปกป้องเมืองพืชจากการบุกโจมตีของซอมบี้อย่างกะทันหันแต่กลับถูกไล่ออกจากเมืองและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้เงินรางวัลก้อนโต

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน ภารกิจในเกาะอาหารสุดมหัศจรรย์

ISBN: 9786164303522 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื้นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตเหล่าพืชและซอมบี้ได้ออกเดินทางไปยังเกาะเเห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นอาณาจักรของอาหารรสเลิศและพ่อครัวเทวดา
เกาะแสนมหัศจรรย์นี้มีสิ่งอันตรายต่างๆ มากมาย ไม่ว่า...
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Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน กำเนิดฮีโร่ผจญเพลิงปราบวายร้ายป่วนเมือง

ISBN: 9786164303539 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตคลังสินค้าอัจฉริยะของเมืองพืชเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องทั้งเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤตเปลวสุริยะดันพบพลังพิเศษของตนเองเป็นครั้งแรกและต้องต่อสู้ก...

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อันฉริยะ ตอน ล่าปริศนาแร่ทรงพลังในดินแดนน้ำแข็ง

ISBN: 9786164303560 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตนักวิทยาศาสตร์ของเมืองพืชหายตัวไปอย่างน่าสงสัยการสำรวจแห่งพลังงานใหม่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเหล่าพืชและซอมบี้ออกเดินทางไปไกลถึงขั้วโลกใต้เพื่...

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อันฉริยะ ตอน สงครามไซเบอร์...ชนะคู่แข่งด้วยข้อมูลข่าวสาร

ISBN: 9786164303577 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อันฉริยะ ตอน สงครามหุ่นยนต์อวกาศพิทักษ์ดวงดาว

ISBN: 9786164303584 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหุ่นยนต์จากต่างดาวเดินทางมายังโลกเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยทำสงครามมิเช่นนั้นดาวอาจจะถูกทำลายลงได้
ฮีโร่พืชจึงต้องออกเดินทางสู่อวกาศอันไกลโพ้นสุ...

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน สุดยอดหุ่นยนต์พยาบาลพิชิตโรค

ISBN: 9786164303614 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต
"ซูเปอร์หุ่นยนต์กอบกู้"หุ่นยนต์ทางการแพทย์ความสามารถสูงโดนซอมบี้ซูเปอร์เบรนซ์
ซึ่งกำลังป่วยหนักจับตัวไปพวกซอมบี้วางแผนร้ายจำทำลายหุ่นยนต์ทางการแพท...

Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน หุ่นยนต์คลั่งทำลายเมือง

ISBN: 9786164303607 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต
"โครงการเมืองอัจฉริยะ"ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว!
เหล่าหุ่นยนต์ที่จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นปรากฏตัวเช่น หุ่นยนต์แม่บ้าน
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Plants vs Zombies หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตอน สงครามหุ่นยนต์หยุดแผนร้ายทำลายโลก

ISBN: 9786164303546 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 9 mm. จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การผจญภัยแสนสนุกสุดลุ้นระทึกของเหล่าพืชและซอมบี้
ตื่นตาตื่นใจกับโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต
มีแขกเข้ามาในเมืองพืชด้วยเจตนาไม่หวังดีระหว่างการต่อสู้เปลวสุริยะพลั้งมือ

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน สมองสุดอัจฉริยะ

ISBN: 9786164303621 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับสมอง สติปัญญา การเรียนรู้
ความจำ
โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของการแข่งขัน“ศึกประลองซูเปอร์สมอง”ที่พืชกับซอมบี้จะต้องงัดไอคิวและความสามารถออกมาเชือดเฉือนกัน
ทั้งสองฝ่...

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ปราบเชื้อโรคร้าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ISBN: 9786164303638 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับไวรัสและเเบคทีเรีย
อาการเจ็บป่วย ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ศึกประลองกล้ามเนื้อแข็งแรง ร่างกายเติบโต

ISBN: 9786164303652 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก
การรักษาสุขภาพร่างกายให้เเข็งเเรงและเติบโตสมวัยโดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาอันน่าตื่นเต้นเหล่าพืชฝึกร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ...

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ค้นพบที่สุดสมรรถภาพของมนุษย์

ISBN: 9786164303690 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับขีดจำกัดในด้านต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์
โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวการผจญภัยตามหา"แคปซูลมหัศจรรย์"

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ผู้พิทักษ์ชีวิต

ISBN: 9786164303706 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในการจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของ
"ภารกิจเพื่อพิทักษ์ชีวิต"ที่แสนตื่นเต้นเร้าใจ และน่าเอาใจช่วย ผู้ป่วยในเมือง...
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Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ราชาแห่งการว่ายน้ำ

ISBN: 9786164303669 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับการทำงานของปอด หัวใจ
กระดูก ข้อต่อ เป็นต้น
รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวการแข่งขัน

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ผจญภัยในอาณาจักรแห่งกีฬา

ISBN: 9786164303676 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:

Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ไขปริศนายีนและพันธุกรรม

ISBN: 9786164303683 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 10 จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายนุษย์เกี่ยวกับยีน พันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ
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