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ประสบการณ์จริง การใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี

ISBN: 9786165271226 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 11  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 171 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบผู้ดีอังกฤษ ทั้งคำศัพท์และสำนวนแปลกๆ
ที่คุณอาจจะหาแล้ว
ควานแล้วไม่พบในพจนานุกรมแต่กลับถูกใช้มากในชีวิตประจำวันในเมืองผู้ดีเรื่องหน้าแตกของการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่หลวมตัวเข้าไปทำงานในห้างไฮโซ

คำสับสนต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-สอบภาษาอังกฤษ

ISBN: 9786165270441 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 17 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 336 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำที่มักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ
ตลอดจนการออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์พ้องเสียงมาเปรียบเทียบให้เห็นทั้งประเภทของคำและการนำไปใช้ในประโยค
นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างหลากหลาย
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที

ตารางฝึกคัดอักษรจีน

ISBN: 9786165270625 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้!!! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ
ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรจีนได้ง่ายพร้อมระเบียบและกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนด้วยภายในเล่ม!!!

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ABC

ISBN: 9786165271523 ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 166 x 189 x 2  เซนติเมตร จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสมอง
และจินตนาการของเด็กๆ

การ์ดหนูรักภาษาจีน 1-20

ISBN: 1294877734376 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 90  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 21 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดหนูรักภาษาจีน 1-20 ชวนน้องๆ มาเรียนรู้ภาษาจีน
พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนกับการ์ดทั้ง 20 ใบ
ซึ่งการ์ดแต่ละใบจะมีตัวอักษรภาษาจีนพร้อมภาพประกอบและคำอ่านที่จะช่วยให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการป...

พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุด ในชีวิตประจำวัน

ISBN: 9786165270557 ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 22  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 416 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวม 1,500 ประโยค สำหรับฝึกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีคำอ่านกำกับ
และคำแปลภาษาไทย พร้อม MP3 ฟังการออกเสียง ช้า ชัด ตามทันได้ จากเจ้าของภาษา
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พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์

ISBN: 9786165271219 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 153 x 203 x 30 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 544 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: ครอบคลุม 175 สถานการณ์ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันรวมกว่า 1,200 ประโยค

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผลไม้น่ากิน

ISBN: 1294877732242 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผลไม่น่ากิน (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาสมองด้านการจดจำด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผักแสนอร่อย

ISBN: 1294877732259 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด ผักแสนอร่อย (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเป็นการ์ดคำศัพท์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้น้องๆ

คิดไทย พูดอังกฤษ

ISBN: 9786165270281 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 17  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับเส้นทางลัดรูปแบบใหม่ สู่การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จากการนำประโยคภาษาไทยที่แล่นปรู๊ดปร๊าดไปมาอยู่ในความคิดมาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างประโยคภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารออกมาได้ทันทีแบบไม่ต้องลังเล
ด้วยเทคนิคง่ายๆ จากอาจารย์เดวิดที่จะท...

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น

ISBN: 9786165270175 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 271 x 13  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภท Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยแต่มักใช้ผิด!
จากทำนองเพลงคุ้นหูของศิลปิน GMM Grammy ไม่ว่าจะเป็น พี่เบิร์ด มาช่า โลโซ ติ๊ก
ชีโร่BigAss Bodyslam และ บอย Peacemaker

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์

ISBN: 9786115270088 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 30 มิลลิเมตร จำนวนหน้า:  640 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: นี่คือหนังสือที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะด้านการพูดได้อย่างเชี่ยวชาญ
และพูดได้อย่างอัตโนมัติ ในเล่มประกอบด้วย
บทสนทนาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงสอดแทรกด้วยไวยากรณ์ สำนวน

https://www.misbook.com/simple-english.htm
https://www.misbook.com/english-vocabulary-card-sets-fruit-palatable.htm
https://www.misbook.com/english-vocabulary-card-sets-delicious-vegetable.htm
https://www.misbook.com/think-thai-speak-english.htm
https://www.misbook.com/singging-and-remember-the-word.htm
https://www.misbook.com/speak-english-full-version.htm


3

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

PDF Catalog Print > ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก

ISBN: 9786165271547 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:หนังสือเสริมทักษะของน้องๆด้วยแบบฝึกคัดลายเส้นและสนุกกับการระบายสีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม ชุด สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

ISBN: 9786165271073 ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 93 x 129 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มสื่อสารได้
เพราะจะทำให้เด็ก มีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และไม่รู้สึกเคอะเขินเวลาพูดหนังสือเล่มนี้
ได้รวบรวมบทสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์จ...

คัด เขียน เรียน ญี่ปุ่น

ISBN: 9786165270755 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะแบบฝึกเล่มนี้จะทำให้คุณเขียนศัพท์คล่อง
และท่องศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน แบบฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น
ฮิรางานะและคาตาคานะพร้อมขั้นตอนการเขียนเป็นลำดับที่ถูกต้อง
และตารางสำหรับคัดทบทวนด้วยตัวเองท้ายเล่มเหมาะสำหร...

สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น (หลักสูตรเรียนลัด)

ISBN: 9789749219355 ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 X 210 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนญี่ปุ่นที่สนใจภาษาไทยได้ศึกษา
เนื้อหาสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย
บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันเช่นการทักทาย การแนะนำตัวเอง การบอกวันเวลา
ฯลฯ พร้อม AudioCDที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

พูดอังกฤษได้  ไวยากรณ์อังกฤษคล่อง

ISBN: 9786115270194 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 31 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 708 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนนี้ได้ถูกออกมาให้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นั่นคือ Speaking English และ
English Grammar เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทั้งสนทนา
และไวยากรณ์ควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว โดยมีแผ่น CD MP3
อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมฝึกออกเสียงไปกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

พูดอังกฤษประจำวันใครๆ ก็พูดได้ง่ายนิดเดียว

ISBN: 9786165271103 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 17 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ก็ทอล์คกับฝรั่งได้! สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนากับชาวต่างชาติ
รวบรวมประโยคสนทนาใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
ศัพท์พ้องท่องจำง่ายมีคำอ่านเลียนเสียงไทย ประกอบทุกประโยค
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พูดอังกฤษเป็นเร็ว สำหรับคนเริ่มทำงาน

ISBN: 9789749764299 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 X 185 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมพร้อม ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มงาน
เพิ่มทักษะสำหรับพนักงานที่มีเจ้านายเป็นฝรั่ง

ชุด เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษให้ลูกรัก

ISBN: 1294877728276 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 245 x 22 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ให้ลูกรักก่อนใคร ด้วยชุดปูพื้นฐาน เด็กเก่งอังกฤษ
ประกอบด้วย 5 ตัวช่วย ที่จะทำให้น้อง ๆ สนุกสนาน ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด สัตว์โลกน่ารัก

ISBN: 1294877732266 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215  มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

สอนหนูน้อยเรียนรู้รูปร่าง รูปทรง จีน-ไทย

ISBN: 9786165275880 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 185 x 3  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง จากบทกลอน เพื่อให้ท่องตามได้ติดปาก
จดจำคำศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ภาพประกอบสีสันสดใส
และเพลิดเพลินไปกับวีซีดีAnimation สอนออกเสียงโดยคุณครูสายรุ้ง

ตัวช่วยไวยากรณ์อังกฤษ

ISBN: 9789740616818 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 90 x 130 x 9 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 172 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ “ตัวช่วยไวยากรณ์อังกฤษ” เป็นหนังสือคู่มือที่ได้รวบรวมคำศัพท์และสำนวนต่างๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมักจะพบบ่อยในข้อสอบเข้าต่างๆ
โดยเนื้อหาในคู่มือนี้ประกอบไปด้วย อักษรภาษาอังกฤษ

ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส

ISBN: 9786165272810 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 241 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย" เล่มนี้ ชวนน้องๆ
มารู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z
ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในรูปแบบของเกมที่หลากหลาย พัฒนาทักษะ อ่าน เขียน

https://www.misbook.com/speak-english-for-work-start.htm
https://www.misbook.com/prepare-english.htm
https://www.misbook.com/vocabulary-card-animal-set.htm
https://www.misbook.com/lessons-learning-shape-chinese-thai.htm
https://www.misbook.com/english-grammar-help.htm
https://www.misbook.com/abc-12174.htm
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4 ตัวช่วย หนังสือติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ชุด เก่งภาษาอังกฤษ ระดับประถม

ISBN: 1294877728528 ราคา: 200 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 141 x 103 x 115  มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: ชุด 4 ตัวช่วยสุดเจ๋ง ภาษาอังกฤษระดับประถม ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม ไม่ว่าจะเป็น
ไวยากรณ์อังกฤษจำแม่น ศัพท์พ้องท่องจำง่าย
สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กคำศัพท์ประถม แถมฟรี! การ์ดเกมโดมิโนคำศัพท์ ฝึกสมอง
ประลองไหวพริบ

พูดอังกฤษ 101 ชั่วโมง

ISBN: 9786165272414 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 19 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 368 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับฝึกฟังและออกเสียงได้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา
รวมบทสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
การซื้อขายสินค้าและการใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สปา

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง 

ISBN: 9786164301535 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 249 x 13 จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานอีสปจัดได้ว่าเป็นนิทานที่น้องๆ รู้จักกันเป็นอย่างดี
ด้วยเนื้อหาให้ความสนุสนานและสร้างความเพลิดเพลินอีกทั้งเนื้อเรื่องยังแฝงไปด้วยคติสอนใจ
เพื่อให้น้องๆ ซึมซับความมีคุณธรรม
จริยธรรมและฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ  Traditional Song for Kids ชุด 2

ISBN: 9786165272698 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 247 x 9 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างทักษะให้น้องๆ หนูๆ เป็นเด็ก 2 ภาษาและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงไปกับ ดีวีดีสร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional
Songfor Kids ชุด 2 รวบรวม 14 เพลงยอดนิยมที่คุณน้องๆ หนูๆ
ชื่นชอบและยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ Animation ประกอบเพลงที่น้อง ๆ
สามารถร้อง...

ตารางฝึกคัดอักษรจีน

ISBN: 1294877728337 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21  มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรจีนเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรจีนได้ง่าย
พร้อมระเบียบและกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนด้วยภายในเล่ม

คัดอังกฤษคล่อง ท่องศัพท์ได้

ISBN: 9786165272803 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  21.5 x 24 เซนติเมตร จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก ฝึกคัดและฝึกอ่าน ตัวอักษร คำศัพท์น่ารู้
และประโยคจากคำศัพท์ สนุกกับแบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ เพื่อคุณน้องๆ หนูๆ
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

https://www.misbook.com/4-5317.htm
https://www.misbook.com/101.htm
https://www.misbook.com/2-50.htm
https://www.misbook.com/2-traditional-song-for-kids-2.htm
https://www.misbook.com/chinese-charecter.htm
https://www.misbook.com/english-fluently-cull-terminology.htm
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พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences

ISBN: 9786165272797 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 226 x 4   มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด
ในรูปแบบแผนภาพความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้ภาพเส้น
และสีประกอบ
ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ง่ายซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถพูดภาษาอังกฤษ...

ABC อ่านคล่อง ท่องคำศัพท์ 

ISBN: 9786165273459 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 200 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้คำศัพท์จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตังพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว
โดยมีทั้งคำอ่านและคำแปลผ่านภาพประกอบน่ารักๆ
สีสันสดใสทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤ...

ตารางฝึกคัดอักษรจีน

ISBN: 9786165273329 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับตารางฝึกคัดอักษรจีนแสนสนุก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของการเขียนที่ควรรู้
ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของอักษรจีน กฎเกณฑ์การเขียน
พร้อมตัวอย่างอักษรและลำดับการเขียน

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

ISBN: 9786165271134 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 240 x 13 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 252 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปัจจุบันการสร้างเด็กให้สามารถพูดได้สองภาษาตั้งแต่เล็กๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้นั้นคือการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องหมั่นพูดภาษาอังกฤษกับลูกบ่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษในครอบครัวจากกิจกรรม...

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด กีฬาแสนสนุก

ISBN: 1294877732235 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด กีฬาแสนสนุก (สันห่วง)
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาสมองด้านการจดจำด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตารางฝึกคัดอักษรเกาหลี

ISBN: 1294877732426 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้! ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรเกาหลีเล่มนี้
ฝึกคัดทั้งพยัญชนะและสระ พร้อมตัวอย่างลำดับการลากเส้น ขนาดเล็ก
พกพาสะดวกนำติดตัวไปฝึกคัดได้ทุกที่ ฝึกคัดทุวันให้จำได้ขึ้นใจ

https://www.misbook.com/mind-map-sentences.htm
https://www.misbook.com/abc-12169.htm
https://www.misbook.com/the-grid-learn-chinese.htm
https://www.misbook.com/2-17977.htm
https://www.misbook.com/cardlittle-english-vocabulary-set-sports-fun.htm
https://www.misbook.com/routine-screening-korean.htm
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การ์ดหนูน้อยเก่งอังกฤษ ชุด อักษรภาษาอังกฤษ A-Z

ISBN: 1294877732228 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น  (เล่มใหญ่)

ISBN: 1294877733874 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักอักษรญี่ปุ่นชนิดต่างๆ วิธีเขียนอักษรญี่ปุ่น การเขียนเสียงควบและเสียงกัก
พร้อมตารางอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด อาชีพในฝัน (สันห่วง) (ใช้ร่วมกับปากกา TalkingPen ได้)

ISBN: 1294877732273 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม. จำนวนหน้า: 30 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดคำศัพท์รูปทรงโค้งมนตามรูปทรงของภาพ ดึงดูดความสนใจด้วยภาพน่ารัก สีสันสดใส
ทำให้เด็กๆ

ตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น

ISBN: 1294877728627 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 18 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้ ด้วยสมุดตารางฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นเล่มนี้
ซึ่งด้านในจะมีตารางแบ่งเป็นช่องๆ
ทำให้สามารถฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นได้ง่ายพร้อมรู้จักอักษรญี่ปุ่น วิธีเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น
และตารางอักษรฮิรางานะ คาตาคานะภายในเล่ม

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนภาษาอังกฤษลูกก่อนเข้าอนุบาล

ISBN: 9786165273619 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  210 x 292 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Animation
ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย

หัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

ISBN: 1294877728443 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 106 x 240 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐาน สำหรับหนูน้อยที่เริ่มฝึกคัด ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

https://www.misbook.com/a-z-1747.htm
https://www.misbook.com/the-grid-sorting-practice-japanese-characters-big.htm
https://www.misbook.com/card-little-child-good-english-set-dream-job.htm
https://www.misbook.com/the-grid-cull-japanese-characters.htm
https://www.misbook.com/build-family-son-english-childhood.htm
https://www.misbook.com/writing-practice-cull-english.htm
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พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

ISBN: 9786115270156 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 27 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 600 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมประโยคภาษาอังกฤฤษพร้อมใช้ในหลากหลายสถานการณ์กว่า 2,000 ประโยค
ฝึกฟังและพูดตามเสียงเจ้าของภาษา

ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย

ISBN: 1294877731238 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวอักษร ภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ในรูปแบบของเกมที่หลากหลาย เสริมทักษะอ่าน
เขียน เพื่อให้เด็กๆ
รู้จักตัวอักษรและเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ
ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ รู้สึกรักและอยากเรีย...

เก่งอังกฤษ ฟิตไวยากรณ์กับสองสาวสุดจี๊ด

ISBN: 9786165273527 ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 203 x 20 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 352 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ติดตามเรื่องราวชวนขำ ชวนฮา ของสองสาวสุดจี๊ด โดยนำเรื่องราวความรักแบบจี๊ดๆ ของ
เข็มขาวสาวน้อยต้นเรื่องที่ความรักได้นำพาให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ!!!ภารกิจติวเตอร์ในครั้งนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของ

หนูน้อยเก่งอังกฤษ ด้วยเพลง ชุดที่ 3

ISBN: 9786165273657 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 133 x 190 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ จากบทเพลงยอดนิยมแสนสนุก ที่ใช้สอนในโรงเรียน inter

ชุด หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษ สำหรับวัยอนุบาล

ISBN: 1294877731658 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 13 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: 4 ตัวช่วยที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ แบบฝึกอ่าน ABC
แบบฝึกคัดศัพท์อังกฤษ โปสเตอร์หนูน้อยอ่าน ABC
และการ์ดช่วยจำตัวอักษรภาษาอังกฤษA-Z ในชุดใช้ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อย่างเรียนรู้ชุดหนูน้อยเก่งภ...

นอกเส้นทาง Work and Travel

ISBN: 9786165273909 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อย่าเพิ่งไป WORK ถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หากจุดมุ่งหมายของคุณคือการไป work
ที่อเมริกาเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมใจให้แข็งแรงด้วยหนังสือเล่มนี้!
เด็กเวิร์คห้ามพลาด!Survivor in USA จากกระทู้ดังในเว็บไซต์ยอดฮิต Pantip ที่มีผู้อ่านกว่า
3,000 คนสนุกสนาน ตื่นเต้น ครบท...

https://www.misbook.com/2-000.htm
https://www.misbook.com/abc-a4.htm
https://www.misbook.com/good-english-grammar.htm
https://www.misbook.com/3-9188.htm
https://www.misbook.com/set-little-child-good-english-for-kindergarten.htm
https://www.misbook.com/work-and-travel.htm
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เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6

ISBN: 9786165277174 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6" คู่มือเตรียมสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษ ป.6 ข้อสอบ 5 ชุด จำนวน 200
ข้อพร้อมเฉลยที่ละเอียดและเข้าใจง่ายมากที่สุด
ตอบทุกข้อสงสัยให้น้องๆเตรียมพร้อมก่อนสอน O-NET อย่างมั่นใจ
ครบทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบเหมาะสำหรับนักเร...

คำศัพท์อังกฤษ-ไทย ระดับประถม ป.1-ป.6

ISBN: 9786165276016 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 93 X 130 x 20 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 496 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ สำหรับนักเรียนระดับประถม เนื้อหาครบถ้วน หนาร่วม 500 หน้า
เน้นคำศัพท์สำคัญ กริยา 3 ช่อง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ในการเรียน-สอบO-NET

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียน จีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 3

ISBN: 9786165275101 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 296 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้
ครบทุกทักษะในเล่มเดียว
อัดเแน่นทุกบทเรียน!มีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบทเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ

ศัพท์เตรียมสอบโทอิก TOEIC Vocabulary

ISBN: 9786165276009 ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 25 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 416 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC
ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC
ไว้อย่างหลากหลายแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามชนิดของคำ เช่น Noun, Verb, Adverb,
Adjective และPreposition
ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้สำหรับทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดเวลาและม...

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนหนูน้อยพูดจีนกลาง ฉบับพูดเร็วทันใจ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ISBN: 9786165275873 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 222 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 204 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ใช้สอนลูกพูดภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
รวมประโยคที่ใช้ใน 4 หมวดกิจกรรมรอบตัวหนูน้อย พร้อมคำศัพท์พื้นฐาน
เช่นกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบ้าน
วันแห่งความสุขตัวช่วยในการเพิ่มทักษะภาษาจีนกลางให้ลูกรัก เ...

หนูคนเก่งเรียนภาษาอังกฤษ

ISBN: 1294877734994 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 171 x 240 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา
(IQ)เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ถูกใจหนูๆเพียงทำวันละหน้าก็เก่งภาษาอังกฤษได้

https://www.misbook.com/o-net-6.htm
https://www.misbook.com/1-6.htm
https://www.misbook.com/3-9197.htm
https://www.misbook.com/toeic-vocabulary.htm
https://www.misbook.com/2-17996.htm
https://www.misbook.com/english-smart-kids.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

ชุด เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก Level 1

ISBN: 1294877736387 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 173 x 11 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น
เรียนรู้คำศัพท์จากบทเพลงแสนสนุกและยอดนิยมสำหรับเด็กพร้อมเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษหลายรูปแบบพิเศษในชุด!!
VCDการ์ตูนอนิเมชั่นประกอบบทเพลง• Old McDonald Had a Farm• Incy Wincy

ชุด เก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก Level 2

ISBN: 1294877736394 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 129 x 172 x 14 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: "ชุดเก่งศัพท์อังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุขด้วยเพลงสนุก"
คัดสรรบทเพลงแสนสนุกและยอดนิยมสำหรับเด็ก
เพื่อให้น้องๆเก่งอังกฤษแบบอารมณ์ดีและมีความสุข

Mind Map ศัพท์หมวด รอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย

ISBN: 9786165277426 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  210 x 292 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "Mind Map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย" เล่มนี้ จะทำให้น้องๆ
สนุกไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนจาก Mind
Mapซึ่งเป็นหมวดศัพท์ใกล้ตัวหนูน้อย แต่ละคำศัพท์จะมีทั้งภาษาจีน พินอิน

สนทนาภาษาจีนกลาง ในครอบครัว ชุด กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย 

ISBN: 9786165277969 ราคา: 115 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 223 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกลูกรักพูดภาษาจีนกลางจากกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
พร้อมคำศัพท์น่ารู้ในแต่ละกิจกรรม

4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย 

ISBN: 9786165278317 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 x 18  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 356 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งรอบตัว
เพื่อให้เด็กๆ

https://www.misbook.com/1-20386.htm
https://www.misbook.com/level-1.htm
https://www.misbook.com/level-2.htm
https://www.misbook.com/mind-map-1428.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3570.htm
https://www.misbook.com/4000.htm
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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

Short Note GRAMMAR เตรียมพร้อมก่อนสอบ

ISBN: 9786165277655 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปไวยากรณ์อังกฤษแบบสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย
ทบทวนเพื่อให้จำได้อย่างแม่นยำก่อนสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม

ฝึกคัด หัดเขียน อักษรจีน

ISBN: 1294877737674 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 115 x 225 x 4  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดวันละหน้า ก็เก่งภาษาจีนกลางได้ ฝึกคัด เรียนรู้การเขียนอักษรจีน
และคำศัพท์ในหมวดต่างๆ

พูดอังกฤษ 160 ชั่วโมง

ISBN: 9786165277150 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 37 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 752 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลาอันรวดเร็ว
อัดแน่นไปด้วยรูปประโยคพร้อมใช้ พร้อม MP3
ฝึกฟังและออกเสียงให้สำเนียงเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา

พูดเกาหลีเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ

ISBN: 9786165278485 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 19   มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 296 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากคุณกำลังมองหาคู่มือสำหรับฝึกพูดเกาหลีสักเล่ม
หรืออยากเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วละก็
หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำหรับคุณ"พูดเกาหลีเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ"

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : abc

ISBN: 9786165278416 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็กๆ ควรรู้
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส

https://www.misbook.com/english-speaking-for-elementary-cartoon.htm
https://www.misbook.com/short-note-grammar.htm
https://www.misbook.com/practice-writing-chinese-language.htm
https://www.misbook.com/160.htm
https://www.misbook.com/speak-korean.htm
https://www.misbook.com/abc-12171.htm
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ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : animal

ISBN: 9786165278423 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทั้งสัตว์ใกล้ตัว
สัตว์ในป่าใหญ่และสัตว์ตัวน้อย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใสมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : body

ISBN: 9786165278393 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายที่เด็กๆ ควรรู้
ครอบคลุมทุกอวัยวะของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ากระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส
มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยและคำแปลภาษาไทย
เสริมสร้างความรู้รอบตัวเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู...

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : vehicle

ISBN: 9786165278355 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะ
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : color

ISBN: 9786165278409 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 189 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทุกสีสันที่อยู่รอบตัวเด็กๆ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส  มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก abc

ISBN: 1294877737308 ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก a-z มีเส้นประสำหรับหัดคัด
ตัวอักษรขนาดใหญ่เหมาะกับเด็กที่เริ่มต้นฝึกคัด มีคำศัพท์ให้เด็กๆ
ฝึกอ่านและท่องจำพร้อมภาพระบายสีเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : food 

ISBN: 9786165278386 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส
มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยและคำแปลภาษาไทย
เสริมสร้างความรู้รอบตัวเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในร...

https://www.misbook.com/animal.htm
https://www.misbook.com/body.htm
https://www.misbook.com/vihicle.htm
https://www.misbook.com/color.htm
https://www.misbook.com/abc-12175.htm
https://www.misbook.com/food.htm
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ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : my home

ISBN: 9786165278379 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านของฉัน
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : school

ISBN: 9786165278362 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียน
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก ฉบับปรับปรุง 

ISBN: 9786165278737 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 153 x 204 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้
นำเสนอสื่อการเรียนที่จะมาช่วยเริ่มต้นปลูกฝังภาษาอังกฤษในครอบครัวเรียนรู้ประโยคคำสั่ง
ประโยคถาม-ตอบ ที่ใช้กับลูกน้อย ทั้งกิจวัตรประจำวันกิจกรรมในครอบครัว
กิจกรรมนอกบ้าน ว...

การ์ดสัตว์น่ารัก 

ISBN: 1294877738442 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 95 x 125 x 8 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เสมือนจริง
เป็นการดึงทักษะด้านการดูการฟัง การอ่าน และการพูดในตัวเด็กออกมา

พูดอังกฤษคล่อง ไม่ต้องท่องแกรมมาร์

ISBN: 9786165279307 ราคา: 245 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 280 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เคล็ดลับฝึกภาษาสุดเจ๋ง ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ!"เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่
พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยวิธีธรรมชาติ"โดย ธันยาดา
บวรธรานนท์เจ้าของเพจให้ความรู้ภาษาอังกฤษชื่อดัง "MommyTanya

ชุด เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว 

ISBN: 1294877738862 ราคา: 900 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 262 x 440 x 68 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้อักษรจีนที่เป็นคำหลักและกลุ่มคำที่ใช้คำหลักในการประสมคำซึ่งจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้เป็นกลุ่มๆ

https://www.misbook.com/my-home.htm
https://www.misbook.com/school.htm
https://www.misbook.com/2-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/card-animal-english-thai.htm
https://www.misbook.com/speak-english-don-t-recite-grammar.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3571.htm
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คำศัพท์ ระดับประถม อังกฤษ-ไทย

ISBN: 9786164302020 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 91 x 128 x 22 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 484 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "คำศัพท์ระดับประถม" เล่มนี้ ได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
และคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนค้นหาง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมปีที่ 1-6

ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น

ISBN: 1294877749608 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm.

รายละเอียดแบบย่อ: ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา
การติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว
หรือด้านอื่นๆซึ่งบทบาทที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้คนไทยนิยมหันมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันมากขึ้น

ชุด Box Set เตรียมความพร้อมด้านภาษาพัฒนา IQ 13 เล่ม

ISBN: 1294877752684 ราคา: 863 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 318

รายละเอียดแบบย่อ: ปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนิทานคลาสสิก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ทั้งชุดมี 6
เล่ม พร้อมชุด ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู 4 เล่ม และชุดแบบฝึกอ่านภาษาไทย 3

หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1

ISBN: 1294877738473 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1เร่ิมต้นฝึกลากเส้น โดยใช้นิ้วมือก่อนนะคะ
คำศัพท์เรียงจากลำดับขีดน้อยไปหาลำดับขีดมากฝึกคัดเพิ่มทีละขีดเพื่อให้จำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำเรียนรู้ภาษาจีนแบบอารมณ์ดีพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรักตัวช่วยสำหรับคุณพ่อคุณแ...

Short Note Sentences ประโยคพื้นฐาน สั้น-ง่าย-ใช้บ่อย

ISBN: 9786165279437 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือเล่มนี้ได้รวมประโยคสนทนาพื้นฐานที่ใช้รอบตัวในชีวิตประจำวันแบบสั้นๆ จำได้ง่าย
และใช้บ่อย
เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณได้ท่องและจำจนเกิดความชำนาญเนื้อหาจัดทำในรูปแบบสีสันสดใส

เจาะศัพท์ GAT ที่ออกสอบบ่อยที่สุด

ISBN: 9786164300057 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 21 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 506 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมคำศัพท์ที่มักออกสอบกว่า 3,000 คำ แบ่งคำศัพท์เป็นรายวันจำนวน 44 สัปดาห์
เพื่อให้จำได้ง่าย พิเศษ! แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ ทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

https://www.misbook.com/dictionary-english-thai-2023.htm
https://www.misbook.com/writing-japanese-character.htm
https://www.misbook.com/box-set-2-2248.htm
https://www.misbook.com/chinese-letter-1.htm
https://www.misbook.com/short-note-sentences.htm
https://www.misbook.com/gat-vocabulary-best-test.htm
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Short Note Grammar เตรียมสอบ O-net ป.6

ISBN: 9786165279949 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 336 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เล่มเดียวครบทั้งไวยากรณ์และประโยคสนทนา เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
แบ่งเนื้อหา ออกเป็นบทย่อย เพื่อให้ทบทวนได้ง่ายภายใน 30 วัน
เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน เล่ม 1

ISBN: 9786165278706 ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 13 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 152 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทุกสถานการณ์มีรูปแบบประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับใช้ได้ตรงกับความต้องการ
มีคำอ่านเลียนเสียงภาษาไทยทุกประโยค เรียนรู้ง่าย จำได้ไว ใช้ได้จริง

สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน เล่ม 2

ISBN: 9786165278713 ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทุกสถานการณ์มีรูปแบบประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับใช้ได้ตรงกับความต้องการ
มีคำอ่านเลียนเสียงภาษาไทยทุกประโยค เรียนรู้ง่าย จำได้ไว ใช้ได้จริง

จำศัพท์แม่นด้วย Mind Map Vocabulary

ISBN: 9786164300231 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 222 x 248 x 13 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 35 หมวด ในรูปแบบ Mind Map หรือ แผนภาพความคิด
ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ
จดจำคำศัพท์ได้ง่ายและสามารถจำศัพท์ทั้งหมวดได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากคำศัพท์ในแต่ละหมวดมีความเชื่อมโยงกัน
ในหนังส...

10,000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN: 9786164300170 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 112 x 169 x 34 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 736 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 10,000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน สอบ ใช้ในชีวิตประจำวัน ศัพท์เยอะจุใจถึง 103 หมวด
ครอบคลุมตามชนิดของคำ จำได้ง่าย ค้นหาได้ไว คำศัพท์ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์
พิเศษแผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ ใช้ทบทวนคำศัพท์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

Mini Flashcards 600 คำสับสนมักออกข้อสอบ

ISBN: 1294877740162 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 320 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ ที่มักสับสนรวมกว่า 600 คำ - คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน -
คำที่รูปและออกเสียงคล้ายกัน - คำที่ออกเสียงเหมือนกัน

https://www.misbook.com/short-note-grammar-onet-test-6.htm
https://www.misbook.com/chinese-conversation-in-daily-life-1.htm
https://www.misbook.com/chinese-conversation-in-daily-life-2.htm
https://www.misbook.com/mind-map-vocab-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/10000-useful-english-words.htm
https://www.misbook.com/mini-clashcards-600-confusing-word.htm
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Mini Flashcards Short Note ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 1

ISBN: 1294877740179 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 312 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC กว่า 300 คำ
คำศัพท์และภาพประกอบสีสันสดใส จำได้ง่ายสุดๆ พกติดตัวไว้
ท่องได้ทุกเวลาตัวช่วยจำคำศัพท์สุดเจ๋ง ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และกระชับเวลาในการสอบ

Mini Flashcards Short Note ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC ชุดที่ 2

ISBN: 1294877740186 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 30 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 312 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดช่วยจำคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC กว่า 300 คำ
คำศัพท์และภาพประกอบสีสันสดใส จำได้ง่ายสุดๆ พกติดตัวไว้
ท่องได้ทุกเวลาตัวช่วยจำคำศัพท์สุดเจ๋ง ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และกระชับเวลาในการสอบ

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ISBN: 9786165279956 ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อย คำศัพท์ แบบฝึกหัดพร้อมพินอิน คำอ่าน
คำแปลภาษาไทยไวยากรณ์ง่าย
เข้าใจเร็วทางลัดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนกับนักท่องเที่ยว

คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ Perfect English Grammar

ISBN: 9786164300729 ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 19 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จำหลักไวยากรณ์ได้ไวด้วยแผนภาพโครงสร้าง เฉลยเทคนิคการตีโจทย์
และการตัดชอยส์ข้อสอบ เปลี่ยนแกรมมาร์ที่ว่าเป็นยาขมให้เป็นขนมที่แสนอร่อย

ภาษาจีน พาสนุก ตอน สวัสดี หนีห่าว

ISBN: 1294877738497 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3 มม. จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อารมณ์ดีและมีความสุขจากกิจกรรมสนุกฝึกภาษาจีน ฟรี! สติกเกอร์ติดสนุกในเล่ม

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301238 ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  145 x 210 x 21  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 360 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งอังกฤษ บันไดสู่งานดี เงินดี ชีวิตดี๊ดี พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษของคุณให้เริด
เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสดีๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน
และเรื่องเงิน!เผยวิธีออกเสียงแบบง้ายง่าย สไตล์  "อาจารย์อดัม" ที่คุณก็ทำได้!
ฝึกพูดแบบเจ้าของภ...

https://www.misbook.com/mini-flashcards-short-note-toeic1.htm
https://www.misbook.com/mini-flashcards-short-note-toeic2.htm
https://www.misbook.com/chinese-for-hotel-travel.htm
https://www.misbook.com/perfect-english-grammar.htm
https://www.misbook.com/fun-chinese-language.htm
https://www.misbook.com/speaking-english-precisely-new-edition.htm


17

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

PDF Catalog Print > ภาษาต่างประเทศ

Ent Maps ภาษาอังกฤษ

ISBN: 9786164301214 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 300 x 234 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 40 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Mind Map สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ อ่านเข้าใจได้ใน 1 วัน สอบติดจริง!
การันตีโดยผู้อ่านที่สอบติดคณะแพทย์ฯ

คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์ (Perfect English Vocabulary)

ISBN: 9786164301689 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คำศัพท์กว่า 7,000 คำ พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม
จับกลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน รวมคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
18หมวด ลืมภาพตำราการท่องคำศัพท์แบบเดิมๆ ไปได้เลย

เก่ง Tense ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786164301801 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านสนุก ได้ความรู้ เพิ่มคะแนนสอบในชั้นเรียน เผยหลักการทำ 12 Tense ได้ง่ายๆ
เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เทคนิคการตัด
Choiceที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม เข้าใจเรื่อง Tense ได้ง่ายๆ

นิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย  (QR)

ISBN: 9786164301962 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 222 x 247 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับตัวช่วยสำหรับสอนลูกน้อยให้ "คิดดี ทำดี พูดดี"
ผ่านนิทานอีสปที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิดมากที่สุดของเด็กๆเพราะนิทานช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กล้ายิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เด...

เก่งพูดอังกฤษ ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786164302037 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 576 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่พิเศษกว่าใครในรูปแบบการ์ตูนความรู้
ที่ได้หยิบยกเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาถึง 140
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์จะกำหนดให้นำประโยคภาษาไทยขึ้นก่อน
ตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษและตามด้วยคำอ่านภาษาไทย ทำให้เรียนรู้และทำความเข้า...

เก่ง Grammar ฉบับการ์ตูนความรู้

ISBN: 9786164301818 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 496 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กๆ สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการอ่านเรื่องราวที่น่าติดตาม
พร้อมทั้งสอดแทรกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพื่อให้เด็กซึมซับองค์ความรู้ได้โดยอัตโนมัติ

https://www.misbook.com/ent-maps-english.htm
https://www.misbook.com/perfect-english-vocabulary.htm
https://www.misbook.com/tense-cartoon.htm
https://www.misbook.com/50-2-1832.htm
https://www.misbook.com/speak-english-fluently.htm
https://www.misbook.com/english-grammar-fluently.htm
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ติวเข้ม+เฉลยละเอียด แนวข้อสอบ Entrance ภาษาอังกฤษ

ISBN: 9786164302112 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 X 260 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 308 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือติวด้วยตัวเองที่บ้านเหมือนมีคนมานั่งสอนข้างๆ แบบตัวต่อตัว มีคู่มือสำหรับจด Short
Note + QR Code ให้สแกนเพื่อดูคลิปวิดีโอสอน

สร้างเด็ก 2 ภาษา สอนลูกพูดอังกฤษ ชุดกิจวัตรประจำวันของหนูน้อย (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301856 ราคา: 115 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์เด็กสองภาษา
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 เรื่องที่น่าสนใจเช่นตอนตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว
กินข้าวเช้าไปโรงเรียน ทำการบ้าน กินข้าวเย็น อ่านหนังสือ
เข้านอนและอีกหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน แต่...

สร้างเด็ก 2 ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด วันแห่งความสุข (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301825 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ตูนความรู้ สอนบทสนทนาภาษาอังกฤษ รวมกิจกรรม ที่ทำร่วมกันในครอบครัว
ตามเทศกาลต่างๆ ทั้งเทศกาลของไทย และเทศกาลของต่างประเทศ
พร้อมสอดแทรกสาระและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทศกาลนั้นๆ มีประโยคต่างๆ ที่มักใช้พูดคุยกัน
มีคำอ่านและคำแปล พร้อมเรียนรู้คำ...

สร้างเด็ก 2 ภาษาสอนลูกพูดอังกฤษ ชุด กิจกรรมในครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301832 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์เด็กสองภาษา
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 16 เรื่องที่น่าสนใจเช่น การช่วยแม่ทำงานบ้าน
ช่วยพ่อล้างรถรดน้ำต้นไม้ อาบน้ำเจ้าตูบ
แบ่งปันของเล่นและอีกหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน แต่ละตอนประกอบด้...

ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1 (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164302471 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 166 x 188 x 66 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ศัพท์อังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1" เล่มนี้
เป็นการรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนเข้า ป.1
พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใส ชวนติดตาม ช่วยให้เด็กๆ
สามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำก่อนเรียนในชั้น

ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164302464 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 9 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค " เล่มนี้
เป็นอีกหนึ่งทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เหมาะสำหรับวัยเริ่มเรียนโดยภายในเล่มมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน
อาทิ หมวดห้องนอนจะมีคำศัพท์ หมอน ผ้าห่มโคมไฟ ฯลฯ

https://www.misbook.com/english-entrance-exam.htm
https://www.misbook.com/dek-2-pasa-daily-routine-2019.htm
https://www.misbook.com/dek-2-pasa-happy-day-2019.htm
https://www.misbook.com/dek-2-pasa-activity-in-family-2019.htm
https://www.misbook.com/1-20392.htm
https://www.misbook.com/1000-chinese-language-2019.htm
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คัมภีร์พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ (Perfect English for Everyday Conversation)

ISBN: 9786164303027 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm. จำนวนหน้า: 472 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบรูณ์ หัวข้อหลากหลาย ใช้ได้ทุกสถานการณ์
รูปประโยคเข้ากับยุคสมัย
เน้นใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสอดแทรกเกร็ดภาษาและแกรมมาร์น่ารู้

3,500 คำศัพท์เด็กไทยต้องรู้ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164302884 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 17  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 368 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกท่อง สนุกจำ วันละ 10 คำ ก็เก่งอังกฤษได้! กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 3500 คำ
ศัพท์อังกฤษคล้องจอง ท่องง่าย จำง่าย ติดปากไว สร้างเด็กไทยให้เป็นเด็ก 2 ภาษา

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301382 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 272 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้
ครบทุกทักษะในเล่มเดียว
อัดเแน่นทุกบทเรียนมีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบทเพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์

ISBN: 9786165279529 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 108 x 157 x 25 mm. จำนวนหน้า: 592 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ พูดอังกฤษได้ไม่ใช่เรื่องยาก
รวมเคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษที่ทั้งเนียนและคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
พร้อมใช้ร่วมกับapplicationสำหรับฝึกพูดและอ่านออกเสียงบทสนทนากับเจ้าของภาษาบนมือถือและเเท็บเล็ตทั้งระบบiOS
และ Android

ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์ 

ISBN: 9786164303270 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 176 x 250x10 mm. จำนวนหน้า: 244 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ เนื้อหาอ่านง่าย สรุปเป็น Mind Mapping
เสริมความเข้าใจ  ใช้คำสั้นๆ เข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ
อธิบายเหมือนพี่สอนน้องภาพสีสันสดใสทั้งเล่ม ไม่น่าเบื่อ
มีคลิปเสียงอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบทุกประเ...

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

ISBN: 9786164303324 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm. จำนวนหน้า: 400 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือที่รวบรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สำคัญเพื่อใช้ในการสอบ กพ. ไว้อย่างครบถ้วน
ทั้งในส่วน Conversation, Vocabulary, Grammar และ Reading
อ่านเข้าใจง่ายพร้อมเก็งข้อสอบแต่ละข้อ และเฉลย

https://www.misbook.com/perfect-english-for-everyday-conversation.htm
https://www.misbook.com/3-500.htm
https://www.misbook.com/1-20402.htm
https://www.misbook.com/english-conversation-2018.htm
https://www.misbook.com/complete-english-grammar-by-kru-whan.htm
https://www.misbook.com/civil-service-english-exam.htm
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ครอบครัว 2 ภาษา เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ

ISBN: 9786164303553 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm. จำนวนหน้า: 396 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนสนุก เข้าใจง่าย ผ่านรูปแบบการ์ตูนความรู้ 4 หัวข้อใหญ่
คลอบคลุมการใช้ในชีวิตประจำวัน ฟรี! สแกน QR code
ในเล่มฟังและฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น

ISBN: 1294877749141 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm. จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดอักษรจีน พร้อมเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน แยกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจำ
มีสัทอักษรหรือพินอิน และคำอ่านภาษาไทย
เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องตัวช่วยปูพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน

คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 1

ISBN: 9786164303799 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่
TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ
อย่างละเอียดพร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 2

ISBN: 9786164303805 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่
TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ
อย่างละเอียดพร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 3

ISBN: 9786164303812 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่
TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ
อย่างละเอียดพร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

คัดจีน 1 

ISBN: 1294877747581 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260x 6 mm จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัด ฝึกเขียน ออกเสียงถูกต้อง แบบฝึกคัดอักษรจีน คัดจีน 1
แนะนำหลักการเขียนอักษรจีน
ฝึกคัดอักษรจีนตามลำดับขีดได้อย่างถูกต้องทบทวนคำศัพท์และประโยคภาษาจีน เรียนรู้ถึง
4 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

https://www.misbook.com/bilingual-family.htm
https://www.misbook.com/chinese-characters-for-beginner.htm
https://www.misbook.com/new-toeic-test-1.htm
https://www.misbook.com/new-toeic-test-2.htm
https://www.misbook.com/new-toeic-test-3.htm
https://www.misbook.com/chinese-writing-1.htm
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คัดจีน 2

ISBN: 1294877747598 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260x 6 mm จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัด ฝึกเขียน ออกเสียงถูกต้อง แบบฝึกคัดอักษรจีน คัดจีน 2
แนะนำหลักการเขียนอักษรจีน
ฝึกคัดอักษรจีนตามลำดับขีดได้อย่างถูกต้องทบทวนคำศัพท์และประโยคภาษาจีน เรียนรู้ถึง
4 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

คัดจีน 3

ISBN: 1294877747604 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260x 6 mm จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัด ฝึกเขียน ออกเสียงถูกต้อง แนะนำหลักการเขียนอักษรจีน
ฝึกคัดอักษรจีนตามลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง
ทบทวนคำศัพท์และกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนกลาง-แต้จิ๋ว-อังกฤษ

คอร์สออนไลน์คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ

ISBN: 9786164303850 ราคา: 270 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 19 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 480 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จากหนังสือขายดีอันดับ 1 สู่การสอนผ่านคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ Perfect English Online
Courseหนังสือเตรียมสอบ ✚ คอร์สออนไลน์ สแกน QR Code ในแต่ละบทเรียน
เพื่อเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

ตะลุยโจทย์แกรมมาร์ พิชิตข้อสอบ

ISBN: 9786164303843 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 19 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 352 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก
สามารถเรียนรู้และเชียวชาญได้โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ
"การฝึกฝนซ้ำ"คือหัวใจของการเอาชนะกำเเพงความยากที่สร้างขึ้นมานี้ได้เพียงแค่ใส่ใจเป็นพิเศษและฝึกฝนจนกว่าเราจะเรียกว่าตัวเอง
"ถนัด"

คอร์สออนไลน์เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น

ISBN: 9786164303881 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 mm. จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ได้เวลาเข้าคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง ได้ทั้งหนังสือ + ได้ทั้งคอร์สเรียน คุ้ม!!! สอนจริง
สแกน QR Code เข้าเรียนได้ทุกบท สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารใช้จริงได้

https://www.misbook.com/chinese-writing-1-2127.htm
https://www.misbook.com/chinese-writing-3.htm
https://www.misbook.com/perfect-english-online-course.htm
https://www.misbook.com/grammar-exam.htm
https://www.misbook.com/chinese-online-course.htm

