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การ์ดหนูน้อยฝึกนับตัวเลข 1-10

ISBN: 1294877732655 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 78 x 110 x 7 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวเลข 1-10 พร้อมนับจำนวนภาพสิ่งของ ในแผ่นการ์ดแต่ละใบ ทำให้เด็กๆ
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะตัวเลขกับจำนวนภาพสิ่งของบนการ์ดได้อีกทั้งยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

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!

หัดคัดเลขไทย เลขอารบิก

ISBN: 1294877728474 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 106 x 240 x 6  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สมุดฝึกคัดตัวเลขไทย-อารบิก คัดได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกคัดซำๆ ทุกวันเพื่อให้เกิดความชำนาญ 1
เล่มคัดได้ตลอดทั้งเทอม
พร้อมฝึกอ่านฝึกนับจำนวนได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวเลขในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

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 1-50 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

https://www.misbook.com/1-10.htm
https://www.misbook.com/1-100.htm
https://www.misbook.com/1-10-1212.htm
https://www.misbook.com/book-sorting-thailand-arabic.htm
https://www.misbook.com/1-30-kumon.htm
https://www.misbook.com/1-50-1184.htm
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สอนลูกน้อยนับ 123

ISBN: 9786165274760 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 191 x 3 จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ลูกรัก ด้วยการฝึกนับจำนวน 1-10
ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์และไพเราะ พร้อมภาพประกอบน่ารัก

คัดเขียนอ่าน กขค ABC 123

ISBN: 1294877734284 ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มแรกสำหรับลูกรักที่เริ่มหัดคัดลายมือ ชวนลูกรักหัดอ่าน
หัดเขียนให้คล่องแคล่วก่อนวัยอนุบาล ดึงดูดความสนใจด้วยภาพประกอบน่ารัก
สีสันสดใสพยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

หนูคนเก่งเรียนคณิตศาสตร์

ISBN: 1294877736608 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 97 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านตัวเลข นับจำนวน บวกลบตัวเลข
เปรียบเทียบจำนวน
เรียงลำดับตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-120 (KUMON)

ISBN: 1294877734468 ราคา: 100 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้นโดยอิงระบบการเรียนของ "คุมอง"
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆแต่ละคนก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง

หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-150  (KUMON)

ISBN: 1294877734444 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านตัวเลขได้มากกว่า 50 แล้ว หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆ
เรียนรู้การท่องจำตัวเลขตามลำดับที่ถูกต้อง และจดจำตัวเลขจนถึง
150ผ่านแบบฝึกหัดแสนสนุกหลากรูปแบบ

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

https://www.misbook.com/123-3932.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1292.htm
https://www.misbook.com/smart-kids-learning-math.htm
https://www.misbook.com/1-120-kumon.htm
https://www.misbook.com/1-150-kumon.htm
https://www.misbook.com/1-70-kumon.htm
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คณิตคิดเร็ว อนุบาล 3

ISBN: 1294877737247 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 278 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 3
ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส ทำให้เด็กๆ
อารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 1

ISBN: 1294877737223 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 278 x 9 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 164 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1
ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส
ทำให้เด็กๆอารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 2

ISBN: 1294877737230 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 X 278 x 10  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล
2ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส
ทำให้เด็กๆอารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

ชุดหนูคนเก่งเรียน 123 (แถมฟรี! ปากกาเมจิกปลอดสารพิษ)

ISBN: 9786165276368 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่าน ฝึกเขียน 1-20 และฝึกนับจำนวน เสริมสร้างพัฒนาการ
ปูพื้นฐานเด็กเก่งและฉลาดก่อนวัยเรียน
เล่มนี้เป็นหนังสือสร้างสรรค์รูปแบบใหม่สามารถใช้ปากกาเมจิกเขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้
เคลือบพลาสติกทั้งเล่มทนทานไม่ขาดง่าย ภาพประกอบน่ารัก สีสวย

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง ทศนิยมและเศษส่วน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ISBN: 1294877751397 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลายของท่าน
เรียนรู้การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและหาค่าทศนิยมที่อยู่ในหลักส่วนร้อยได้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง เศษส่วน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ISBN: 1294877751410 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลายของท่าน เรียนรู้การบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.misbook.com/3-9093.htm
https://www.misbook.com/1-20129.htm
https://www.misbook.com/2-17751.htm
https://www.misbook.com/123-3938.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-4-decimal-fractions-4.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-6-fractions.htm
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123 ของหนู

ISBN: 1294877740803 ราคา: 64 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนาน
พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ
1-20  ฝึกคัดตามรอยเส้นประและกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ

สอนลูกเก่งบวกลบ ด้วยลูกเต๋าคณิตคิดสนุก

ISBN: 9786164300491 ราคา: 200 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 234 x 300 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้แน่น และเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข
จดจำตัวเลขและค่าของตัวเลข 0-20 ได้ ฝึกเปรียบเทียบและฝึกบวกลบเลข 1 หลักและ
2หลัก

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

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ISBN: 9786164300484 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ตัวช่วยเก่งคณิต พิชิตทุกสนามสอบต้องเล่มนี้!! สรุปเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์
ม. 4-5-6 มีแผนภาพ (Mind Map) และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept)
ทุกบทเพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น โดย วชิรา โอภาสวัฒนา

หนูน้อยหัดอ่านนาฬิกา

ISBN: 9786164302129 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 224 x 230 x 11 จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เมื่อเจ้านาฬิกาถูกเสกให้มีชีวิต เพื่อมาปฏิบัติภารกิจทำให้เด็กชายตะวันผู้ซึ่งไม่เคนสนใจมัน
ได้รู้จักกับเวลาและดูนาฬิกาเป็นภายในเวลา 1 วัน

ติวคณิตศาสตร์ให้ลูก เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 1294877746249 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 292 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล
ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1
โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก"ฝึกทำวันละหน้าก็สอบเข้าสาธิตได้

https://www.misbook.com/123-3940.htm
https://www.misbook.com/2-17752.htm
https://www.misbook.com/ability-123-4-years.htm
https://www.misbook.com/short-note-math.htm
https://www.misbook.com/learn-clock.htm
https://www.misbook.com/1-20335.htm
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อ่าน เขียน เรียน 1 2 3 พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 1294877745846 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 x 229 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 82 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือภาพแสนสนุกเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาเรียนรู้การนับตัวเลขผ่านการ์ตูนน่ารัก
สีสีนสดใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กวัยอนุบาล
ควบคู่ไปกับเกมอันหลากหลายสนุกสนาน มีหลายหมวดให้น้องๆ ได้เลือกเล่นตามใจชอบ

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ISBN: 9786164302501 ราคา: 175 บาท

จำนวนหน้า: 236 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Short Note สีสันสดใสเล่มนี้จะทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ
ของเพื่อนมีเล่มนี้แล้วอุ่นใจ แถมยังนำความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้อีกด้วย

Math Map สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย 

ISBN: 9786164303256 ราคา: 70 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 300 x 234 mm. จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาเรียน เจาะประเด็นที่มักออกสอบ สแกน QR Code
เพื่อฟังบรรยายได้เหมือนมีครูมาคอยติวให้

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  

ISBN: 1294877751304 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน
20สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การลบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

ISBN: 1294877751311 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การลบที่มีผลไม่เกิน
20สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  

ISBN: 1294877751328 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การบวกเลขหลายหลักสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.misbook.com/1-2-3-1929.htm
https://www.misbook.com/short-note-math-m-ton.htm
https://www.misbook.com/primary-math-map.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-1-addition.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-1-subtraction.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-2-addition.htm
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แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง  การลบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ISBN: 1294877751335 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การลบหลายหลักสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวกและการลบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ISBN: 1294877751342 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ KUMON การบวกและการลบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
เรียนรู้การบวกและลบตัวเลขหลายหลักที่ท้าทายมากขึ้นสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การคูณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ISBN: 1294877751359 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ KUMON การคูณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การคูณจนถึง 10
x 9 สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ISBN: 1294877751366 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ KUMON การหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
เรียนรู้การหารมีเศษและไม่มีเศษสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การคูณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ISBN: 1294877751373 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลายของท่าน
เรียนรู้การคูณเลขแนวตั้งหลายหลักได้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ISBN: 1294877751380 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลายของท่าน เรียนรู้การหารเลขแนวตั้งหลายหลักที่มีเศษ
สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-2-subtraction.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-3-addition-subtraction.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-4-multiplication.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-3-division.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-4-multiplication-2226.htm
https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-4-division.htm
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แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง ทศนิยมและเศษส่วน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

ISBN: 1294877751403 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 mm จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลายของท่าน เรียนรู้การคูณและการหารทศนิยมแนวตั้ง
รวมไปถึงการบวกเเละการลบเศษส่วนสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.misbook.com/kumon-math-workbooks-grade-5-decimals-fractions.htm

