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หัดคัด ก ไก่ ABC 123

ISBN: 1294877731832 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 293 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในรูปแบบ 3 in 1 เรียนรู้ได้ในเล่มเดียว
ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
พร้อมเสริมสร้างจินตนาการไปกับภาพระบายสีเพื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือของหนูน้อย

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ABC

ISBN: 9786165271523 ราคา: 25 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสมอง
และจินตนาการของเด็กๆ

อ่านเขียนระบายสี กขค ABC 123

ISBN: 1294877732570 ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน และสนุกไปกับการระบายสี พยัญชนะไทย ก-ฮ,
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข
1-10ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย

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...

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

https://www.misbook.com/abc-123.htm
https://www.misbook.com/abc-12173.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1290.htm
https://www.misbook.com/exercises-english-lowercase.htm
https://www.misbook.com/fluency-in-english-elementary-set-conversational-english-for-kids.htm
https://www.misbook.com/prepare-english.htm
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เสริมทักษะก่อนวัยเรียน ก ไก่ ABC

ISBN: 1294877732563 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 292 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
จากคำกลอน เพื่อให้ท่องจำได้อย่างแม่นยำ
แล้วผึกคัดตามรอยเส้นประแต่ละตัวจะมีวิธีลากเส้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็ก
ได้ฝึกคัดอย่างถูกต้อง แถมฟรีสติกเกอร์สีสันสดใส

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

การ์ดช่วยจำอักษร ABC

ISBN: 1294877728238 ราคา: 59 บาท

รายละเอียดแบบย่อ: Flash Cards รูปภาพและคำศัพท์ A-Z

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

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...

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/abc-12140.htm
https://www.misbook.com/abc-12174.htm
https://www.misbook.com/abc-12158.htm
https://www.misbook.com/4-5317.htm
https://www.misbook.com/2-traditional-song-for-kids-2.htm
https://www.misbook.com/english-fluently-cull-terminology.htm
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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...

แบบฝึกอ่าน ABC

ISBN: 9786165273183 ราคา: 24 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า:  32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนหนูน้อยรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
พร้อมคำศัพท์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น ภาพประกอบสวยงาม
สีสันสดใสกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

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

การ์ดหนูน้อยเก่งอังกฤษ ชุด อักษรภาษาอังกฤษ A-Z

ISBN: 1294877732228 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

สอนหนูน้อยอ่าน ก ไก่ & ABC

ISBN: 9786165273510 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 211 x 9 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 76 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกจำ สนุกท่อง คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 in 1
เล่มเดียวได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ดึงใจใจให้เด็กๆอยากเรียนรู้และเปิดหนังสือเป็นการปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป

https://www.misbook.com/abc-12169.htm
https://www.misbook.com/a-b-c-2085.htm
https://www.misbook.com/2-17977.htm
https://www.misbook.com/cardlittle-english-vocabulary-set-sports-fun.htm
https://www.misbook.com/a-z-1747.htm
https://www.misbook.com/abc-12080.htm
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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

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

การ์ดอักษร ABC (ใช้ร่วมกับปากกา Talking Pen ได้)

ISBN: 1294877730859 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 90 x 120  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 27 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย
และคำแปล
มีภาพประกอบเพื่อฝึกการเชื่อมโยงระหว่างภาพกับคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องสนุกสนานกับการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
ทุกที่ทุกเวลา

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...

หนังสือเล่มแรกของหนูน้อย ก ไก่ ABC 123 

ISBN: 9786165273893 ราคา: 129 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 230 x 10 มม. จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานกับการท่อง ก-ฮ, A-Z และนับ 1-20 ในรูปแบบคำคล้องจอง
ที่จะทำให้หนูน้อยท่องจำได้ติดปาก และเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง
พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใส ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กๆ
เป็นเรื่องง่ายและเพลิดเพลินใจมากยิ่งขึ้น

https://www.misbook.com/card-little-child-good-english-set-dream-job.htm
https://www.misbook.com/build-family-son-english-childhood.htm
https://www.misbook.com/writing-practice-cull-english.htm
https://www.misbook.com/abc-mis-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/abc-a4.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1291.htm
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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...

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

อ่าน เขียน เรียน ABC ฉบับตัวเขียน (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 1294877734260 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 240 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกไปกับการเรียนรู้ตัวเขียน A - Z ภาษาอังกฤษ ทั้งตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็ก

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

https://www.misbook.com/3-9188.htm
https://www.misbook.com/set-little-child-good-english-for-kindergarten.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1292.htm
https://www.misbook.com/a-b-c-2086.htm
https://www.misbook.com/o-net-6.htm
https://www.misbook.com/1-6.htm
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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

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

หัดคัด ก ไก่ ABC 123

ISBN: 1294877735809 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมภาพระบายสี ทั้งพยัญชนะไทย
ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข
1-10ทั้งเลขอารบิกและเลขไทยพร้อมเสริมสร้างจินตนาการไปกับภาพระบายสีเพื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือของเด็กๆ

โปสเตอร์แผ่นรองจาน อ่าน เขียน เรียน abc

ISBN: 1294877738114 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 435 x 285 x 1  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์สอนหนูน้อย อ่านเขียน เรียน abc ผลิตจากพลาสติกแข็ง ทนทาน
ขอบมนไม่บาดมือ ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส พร้อมคำศัพท์น่าเรียนรู้ตั้งแต่อักษร A - Z

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

https://www.misbook.com/2-17996.htm
https://www.misbook.com/english-smart-kids.htm
https://www.misbook.com/1-20386.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1295.htm
https://www.misbook.com/abc-12154.htm
https://www.misbook.com/level-1.htm
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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

4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย 

ISBN: 9786165278317 ราคา: 199 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งรอบตัว
เพื่อให้เด็กๆ

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

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : abc

ISBN: 9786165278416 ราคา: 40 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็กๆ ควรรู้
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใส

ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : animal

ISBN: 9786165278423 ราคา: 40 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆ ควรรู้ ครอบคลุมทั้งสัตว์ใกล้ตัว
สัตว์ในป่าใหญ่และสัตว์ตัวน้อย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบน่ารักสดใสมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

https://www.misbook.com/level-2.htm
https://www.misbook.com/mind-map-1428.htm
https://www.misbook.com/4000.htm
https://www.misbook.com/english-speaking-for-elementary-cartoon.htm
https://www.misbook.com/abc-12171.htm
https://www.misbook.com/animal.htm
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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...

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

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
https://www.misbook.com/my-home.htm
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ศัพท์อังกฤษเล่มแรกของหนูน้อย : school

ISBN: 9786165278362 ราคา: 40 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียน
ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทยประกอบนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ชวนติดตาม

ABC ของหนู ฉบับปรับปรุง

ISBN: 1294877737339 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 223 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "abc ของหนู ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในชุด "ชุด สร้างลูกฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข
ก่อนวัยเรียน" นำเสนอ 6 กิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการให้เด็กๆได้แก่ ลากเส้นตามรอยประ จับคู่ภาพกับตัวเลข

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...

หัดคัด ก ไก่ ABC 123 (แถมฟรี! สติกเกอร์ ก ไก่ และ ABC)

ISBN: 1294877737896 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 292 x 5 มม. จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ฝึกอ่านฝึกคัด
พยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข1-10
ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย พร้อมสนุกกับภาพระบายสี มีสติกเกอร์ ก ไก่ และ
ABCสำหรับทบทวนด้วย

หนูเก่งคัด ก ไก่ ABC 123

ISBN: 1294877738060 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 5 in 1 ครบครันในเล่มเดียว
พร้อมเสริมสร้างสติปัญญาและจินตนาการอย่างรอบด้านให้กับเด็กๆด้วยการฝึกลากเส้นแบบต่างๆ
ฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ ฝึกคัดอักษร A-Z ฝึกคัดตัวเลข
1-10และฝึกระบายสีรูปภาพน่ารักจำนวนมาก เหมาะสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี

การ์ด My First ABC 

ISBN: 1294877738206 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 117 x 144 x 17 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: "My First ABC" ช่วยให้เด็กๆ วัยเริ่มต้นเรียนรู้ สนุกกับบัตรตัวอักษร A-Z
พร้อมมีคำศัพท์ให้เด็กๆ ฝึกอ่าน ภาพประกอบสีสันสดใส ขนาดตัวอักษรใหญ่
เห็นชัดเจนเคลือบพลาสติกกันน้ำอย่างดี
สามารถใช้ปากกาเมจิกเขียนแล้วลบได้ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen
ได้อ...

https://www.misbook.com/school.htm
https://www.misbook.com/abc-12100.htm
https://www.misbook.com/2-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1297.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1299.htm
https://www.misbook.com/my-first-abc.htm
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ชุด หนูคนเก่งเรียน ABC (แถมฟรี! ปากกาเมจิกปลอดสารพิษ)

ISBN: 9786165276351 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 x 278 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่าน ฝึกเขียน A-Zและคำที่ควรรู้เสริมสร้าง
พัฒนาการปูพื้นฐานเด็กเก่งและฉลาดก่อนวันเรียน
เล่มนี้เป็นหนังสือสร้างสรรค์รูปแบบใหม่สามารถใช้ปากกาเมจิกเขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้
เคลือบพลาสติกทั้งเล่มทนทานไม่ขาดง่าย ภาพประกอบน่ารัก สีสวย

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...

หนูชอบสัตว์น่ารัก I like cute animals.

ISBN: 9786165277273 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 191 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กๆ จะได้รทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาและความคิดพร้อมเกร็ดความรู้จากคำกลอนที่คล้องจองกันทั้งเล่ม

หนูชอบกินผัก I like to eat vegetables.

ISBN: 9786165277259 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 190 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักผักแสนอร่อยหลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เหมือนจริง
คำกลอนคล้องจองกันทั้งเล่มเด็กๆ

หนูชอบกินผลไม้ I like to eat fruits.

ISBN: 9786165277266 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 190 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักผลไม้น่ากินหลากหลายชนิด และเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เหมือนจริง
คำกลอนคล้องจองกันทั้งเล่มเด็กๆ

การ์ดหนูชอบสัตว์น่ารัก

ISBN: 1294877737179 ราคา: 89 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุข ไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบสัตว์น่ารักการ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริงกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

https://www.misbook.com/abc-12126.htm
https://www.misbook.com/funny-color-for-kids.htm
https://www.misbook.com/i-like-cute-animals.htm
https://www.misbook.com/i-like-to-eat-vegetable.htm
https://www.misbook.com/i-like-to-eat-fruit.htm
https://www.misbook.com/favorite-animals-cards.htm
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การ์ดหนูชอบกินผลไม้

ISBN: 1294877737285 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 184 x 14 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบกินผลไม้การ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริง กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

การ์ดหนูชอบกินผัก

ISBN: 1294877737292 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 183 x 13 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักผักหลากหลายชนิด และเรียกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมเกร็ดความรู้จากคำกลอนที่คล้องจองกันทั้งชุด

หนูชอบสัตว์น่ารัก

ISBN: 9786165278492 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 124 x 222 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือรูปทรงโค้งมน ภาพสวยงาม เสมือนจริง เด็กๆ
จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาและความคิดพร้อมเกร็ดความรู้จากคำกลอนที่คล้องจองกันทั้งเล่ม

การ์ดสัตว์น่ารัก 

ISBN: 1294877738442 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 95 x 125 x 8 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เสมือนจริง
เป็นการดึงทักษะด้านการดูการฟัง การอ่าน และการพูดในตัวเด็กออกมา

เก่ง ก ไก่ abc 123

ISBN: 1294877738077 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 223 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 102 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะการอ่านและการเขียนที่แข็งแรงให้ลูกรัก ด้วยแบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข พร้อมเกมสร้างสรรค์ 4 สีสดใส
ถูกใจเด็กๆครบถ้วนในเล่มเดียว

หนูชอบอ่าน abc

ISBN: 9786165279024 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 222 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือรูปทรงโค้งมน ภาพสีสันสดใสเหมาะแก่การเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
ตัวอักษรขนาดใหญ่ชัดเจน ใช้กระดาษอย่างดี เคลือบเงาทั้งเล่ม ไม่ฉีกขาดง่าย
ทำให้เด็กๆสามารถจดจำตัวอักษรและคำศัพท์
พร้อมเชื่อมโยงภาพกับคำศัพท์แต่ละคำได้อย่างถูกต้อง

https://www.misbook.com/favorite-eat-fruit-card.htm
https://www.misbook.com/i-like-eat-vegetable-card.htm
https://www.misbook.com/i-like-cute-animals-1406.htm
https://www.misbook.com/card-animal-english-thai.htm
https://www.misbook.com/abc-123-1298.htm
https://www.misbook.com/abc-12105.htm
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โปสเตอร์พลาสติกพูดได้ อ่าน เขียน เรียน ABC

ISBN: 1294877744931 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 485 x 645 x 1 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านฝึกท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ ผลิตด้วยพลาสติกอย่างดี กันน้ำ ทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวอักษรขนาดใหญ่
มีเส้นประสำหรับหัดคัดใช้ปากกาเมจิกเขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้
สีสันสดใสสามารถนำไปติดบนฝาผนังบ้านหรือห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของ...

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

100 First Numbers, Shapes, Colors, Days and Months (Board Book)

ISBN: 1294877748977 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Numbers, Shapes, Colors, Days
and Months  เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

100 First Foods (Board Book)

ISBN: 1294877748960 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 100 First Foods
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

BOARD BOOK : ก ไก่

ISBN: 1294877749332 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : กไก่ บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม
มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

BOARD BOOK : ABC

ISBN: 1294877749301 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : ABC บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม
มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

https://www.misbook.com/abc-12164.htm
https://www.misbook.com/bilingual-family.htm
https://www.misbook.com/100-first-numbers-shapes-colors-days-and-months.htm
https://www.misbook.com/100-first-foods.htm
https://www.misbook.com/board-book-k-kai.htm
https://www.misbook.com/board-book-abc.htm


13

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

PDF Catalog Print > ภาษาอังกฤษเด็ก

BOARD BOOK : COLORS

ISBN: 1294877749356 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : colors  บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม
มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

BOARD BOOK : SHAPES

ISBN: 1294877749349 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : Shapes บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม
มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

BOARD BOOK : ANIMALS

ISBN: 1294877749318 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : Animals บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม
มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

BOARD BOOK : MY BODY

ISBN: 1294877749325 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : My Body  บอร์ดบุ๊คออกใหม่
เห็นตาหนูไหม มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

BOARD BOOK : VEHICLES

ISBN: 1294877749363 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง board book : Vehicles  บอร์ดบุ๊คออกใหม่
เห็นตาหนูไหม มันกลิ้งได้นะ สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ นี่แหละค่ะหนังสือที่รอคอย

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/board-book-colors.htm
https://www.misbook.com/board-book-shapes.htm
https://www.misbook.com/board-book-animals.htm
https://www.misbook.com/board-book-my-body.htm
https://www.misbook.com/board-book-vehicles.htm
https://www.misbook.com/brain-test-set2.htm
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หนังสือลอยน้ำ 123

ISBN: 1294877749165 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

หนังสือลอยน้ำ ABC

ISBN: 1294877749172 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

หนังสือลอยน้ำ ก ไก่

ISBN: 1294877749158 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

หนังสือลอยน้ำ Animals

ISBN: 1294877749189 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

 หนังสือลอยน้ำ Vehicles

ISBN: 1294877749169 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

หนังสือลอยน้ำ 100 First Animals

ISBN: 1294877749127 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม
อ่อนโยนต่อผิวลูกเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยที่ปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัดเปลี่ยนการอาบน้ำที่น่าเบื่อให้เป็นการเล่นที่สนุกสนาน

https://www.misbook.com/bath-book-123.htm
https://www.misbook.com/bath-book-abc.htm
https://www.misbook.com/bath-book-korkai.htm
https://www.misbook.com/bath-book-animals.htm
https://www.misbook.com/bath-book-vehicles.htm
https://www.misbook.com/bath-book-100-first-animals.htm
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100 First Animals (Board Book Form 2023)

ISBN: 1294877752103 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: บอร์ดบุ๊คโฟมคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Animals
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

100 First Things (Board Book Form 2023)

ISBN: 1294877752110 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: บอร์ดบุ๊คโฟมคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Things เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

ชุดหนังสือบอร์ดบุ๊คของหนู (7 เล่ม)

ISBN: 1294877750246 ราคา: 665 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 1 เล่ม : 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเด็กแรกเกิด กระดาษแข็ง 7 เล่ม บอร์ดบุ๊คออกใหม่ เห็นตาหนูไหม มันกลิ้งได้นะ
สีสันสดใส ดึงดูดใจเด็กๆ&nbsp;

 ชุดหนังสือลอยน้ำ Bath Book เสริมพัฒนาการลูกน้อย 6 เล่ม

ISBN: 1294877749738 ราคา: 870 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 25 mm. จำนวนหน้า: 1 เล่ม : 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลอยน้ำ สำหรับเด็กๆ วัย 0+ อ่านก็ได้ เล่นในน้ำก็ได้ สัมผัสนุ่ม อ่อนโยน
เด็กวัยเตาะแตะ ชอบเล่นน้ำ
แต่ไม่ชอบอาบน้ำหนังสือลอยน้ำคือตัวช่วยปราบเจ้าตัวน้อยได้อยู่หมัด

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

การ์ดหนูชอบอ่าน ABC

ISBN: 1294877739326 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 X 201 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 52 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "หนูชอบอ่าน abc" จะชวนเด็กๆ มาฝึกอ่าน ฝึกท่อง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
พร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ทำให้การเรียนรู้ภาษาภาษาอังกฤษของเด็กๆเป็นเรื่องสนุกและมีความสุข

https://www.misbook.com/100-first-animals-board-book-form-2023.htm
https://www.misbook.com/100-first-things-board-book-form-2023.htm
https://www.misbook.com/set-board-book-7-book.htm
https://www.misbook.com/set-bath-book-06.htm
https://www.misbook.com/box-set-2-2248.htm
https://www.misbook.com/abc-12159.htm
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ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู เล่ม 1

ISBN: 9786165279895 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 204 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมทางด้านภาษา พัฒนา IQ ให้ลูกน้อย
ด้วยหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนูในเล่มประกอบไปด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวที่เด็กคุ้นเคยและบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน นำเสนอพร้อมภาพประกอบน่ารัก
สีสันสดใสชวนติดตาม

ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู เล่ม 2

ISBN: 9786165279901 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมทางด้านภาษา พัฒนา IQ ให้ลูกน้อยด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เด็กๆ
ควรรู้ และคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว มี
8บทเพลงภาษาอังกฤษยอดนิยมที่ใช้ในโรงเรียน
ภาพประกอบในเล่มสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู เล่ม 3

ISBN: 9786165279918 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมทางด้านภาษา พัฒนา IQ ให้ลูกน้อยด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เด็กๆ
ควรรู้ และคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว มี
12บทเพลงภาษาอังกฤษยอดนิยมที่ใช้ในโรงเรียน
ภาพประกอบในเล่มสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู เล่ม 4

ISBN: 9786165279925 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมทางด้านภาษา พัฒนา IQ ให้ลูกน้อยด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่เด็กๆ
ควรรู้ และคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว มี
4บทเพลงภาษาอังกฤษยอดนิยมที่ใช้ในโรงเรียน
ภาพประกอบในเล่มสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

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...

หนูน้อยเรียนรู้ ABC อนุบาล 1

ISBN: 1294877740377 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "หนูน้อยเรียนรู้ ABC อนุบาล 1" เล่มนี้
จะช่วยปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกรักวัยเริ่มเรียนรู้ด้วยการฝึกลากเส้นจนเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องและสวยงาม
ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงพร้อมคำศัพท์น่ารู้ และแบบฝึกหัดแสนสนุก
เสริมสร้างจินตนาการในการเรีย...

https://www.misbook.com/my-first-english-1.htm
https://www.misbook.com/my-first-english-2.htm
https://www.misbook.com/my-first-english-3.htm
https://www.misbook.com/my-first-english-4.htm
https://www.misbook.com/mind-map-vocab-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/abc-for-kids-pk1.htm
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หนูน้อยเรียนรู้ ABC อนุบาล 2

ISBN: 1294877740384 ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "หนูน้อยเรียนรู้ ABC อนุบาล 2" เล่มนี้
จะช่วยปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกรักวัยเริ่มเรียนรู้ด้วยการฝึกลากเส้นจนเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องและสวยงาม
ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงพร้อมคำศัพท์น่ารู้ และแบบฝึกหัดแสนสนุก
เสริมสร้างจินตนาการในการเรีย...

หนูน้อยเรียนรู้ ABC อนุบาล 3

ISBN: 1294877741398 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกลากเส้นจนเป็นตัวอักษร ด้วยมือของหนู  เรียนรู้ตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก คำศัพท์น่ารู้
เกม และแบบฝึกหัดลับสมอง

ABC ของหนู

ISBN: 1294877740797 ราคา: 64 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 223 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ
ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ A-Z
ฝึกคัดตามรอยเส้นประและกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ
กระดาษหนา ไม่บาดมือลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

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

BIG CARD สัตว์น่ารัก (Animals)

ISBN: 1294877743040 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 240 x 330 x 5 มม. จำนวนหน้า: 40 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "Big Card สัตว์น่ารัก (Animals)" บัตรคำขนาดใหญ่ ช่วยให้เด็กๆ
สนุกสนานกับการทำความรู้จักสัตว์หลากหลายชนิดฝึกออกเสียงและสะกดคำได้อย่างถูกต้อง

English Picture Dictionary for Kids (46 หมวดคำศัพท์)

ISBN: 9786164300651 ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 46 หมวด คำศัพท์รอบตัวน่ารู้ สำหรับคุณหนูๆ
เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ผ่านภาพประกอบจริงและภาพวาดกว่า 1,000 ภาพ

https://www.misbook.com/abc-for-kids-pk2.htm
https://www.misbook.com/abc-for-kids-pk3.htm
https://www.misbook.com/abc-12144.htm
https://www.misbook.com/ability-abc-4-years.htm
https://www.misbook.com/big-card-animals-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/english-picture-dictionary-for-kids.htm
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100 First Animals (Board Book)

ISBN: 9786164300798 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Animals
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

Pop Up ภาพสามมิติ ABC (2022)

ISBN: 9786164303829 ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 167 x 292 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสร้างสรรค์ที่จะทำให้การเริ่มต้นเรียนรู้ ABC ของเด็กๆ ไม่ใช่โลกการเรียนรู้ที่แบนๆ
อีกต่อไป

42 เพลงภาษาอังกฤษยอดนิยม ใช้ในโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลขึ้นไป

ISBN: 9786164300828 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 1.5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 276 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างทักษะให้น้องๆ หนูๆ เป็นเด็ก 2 ภาษาและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ด้วยการร้องเพลงไปกับหนังสือ 42
เพลงภาษาอังกฤษยอดนิยมใช้ในโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลขึ้นไป

ชุดหนังสือเล่มแรกของหนู อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก+ตัวพิมพ์ใหญ่ (Kumon)

ราคา: 200 บาท ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: เล่มละ 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากเด็กๆ กำลังเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้ช่วยสอนเด็กๆ
ให้สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน

Fun English for Preschool 2 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 2 + Workbook

ISBN: 1294877743460 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 277 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า + 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) เริ่มจากคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อม
Workbook สำหรับทบทวนอีก 1 เล่ม

Fun English for Preschool 3 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 3 + Workbook

ISBN: 1294877743477 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 277 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า + 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) เริ่มจากคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อม
Workbook สำหรับทบทวนอีก 1 เล่ม

https://www.misbook.com/100-animals-board-book.htm
https://www.misbook.com/pop-up-abc-2018.htm
https://www.misbook.com/42-song-for-kids.htm
https://www.misbook.com/my-first-book-english-alphabet.htm
https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-2.htm
https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-3.htm
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Fun English for Preschool 4 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 4 + Workbook

ISBN: 1294877743484 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 277 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า + 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) เริ่มจากคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อม
Workbook สำหรับทบทวนอีก 1 เล่ม

Fun English for Preschool 5 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 5 + Workbook

ISBN: 1294877743491 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 277 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า + 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) เริ่มจากคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อม
Workbook สำหรับทบทวนอีก 1 เล่ม

Fun English for Preschool 6 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 6 + Workbook

ISBN: 1294877743507 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 277 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 80 หน้า + 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) เริ่มจากคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อม
Workbook สำหรับทบทวนอีก 1 เล่ม

100 First Fruits & Vegetables (Board Book)

ISBN: 1294877744474 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Fruits and Vegetables
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

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

สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 1(ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ TalkingPen และมีคิวอาร์โค้ดสแกนฟังเพลงฟรี)

ISBN: 1294877744955 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนอังกฤษอย่างสนุกสนานและอารมณ์ดี เริ่มต้นจากเพลง! เด็กๆ
จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุกพร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้เป็นหนังสือเพลงภาษาอังกฤษที่สามารภใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-4.htm
https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-5.htm
https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-6.htm
https://www.misbook.com/100-first-fruits-and-vegetables.htm
https://www.misbook.com/my-first-book-of-good-manners.htm
https://www.misbook.com/let-s-sing-follow-me-book-1.htm
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สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 2 (ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ TalkingPen และมีคิวอาร์โค้ดสแกนฟังเพลงฟรี)

ISBN: 1294877744962 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนอังกฤษอย่างสนุกสนานและอารมณ์ดี เริ่มต้นจากเพลง! เด็กๆ
จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุกพร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้เป็นหนังสือเพลงภาษาอังกฤษที่สามารภใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ 48 เพลง สำหรับเด็กอนุบาล ชุด 3 (ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ TalkingPen และมีคิวอาร์โค้ดสแกนฟังเพลงฟรี)

ISBN: 1294877744979 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 230 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนอังกฤษอย่างสนุกสนานและอารมณ์ดี เริ่มต้นจากเพลง! เด็กๆ
จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเพลงแสนสนุกพร้อมเรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้

100 First Vehicles (Board Book)

ISBN: 1294877745198 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Vehicles
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

My First ABC (Board Book)

ISBN: 1294877745860 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊ค My First ABC เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

Trilingual First Words for Kids (Box Set)

ISBN: 1294877745181 ราคา: 552 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 190 x 165 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 20 หน้า (ต่อเล่ม)

รายละเอียดแบบย่อ: Early Learning for Kids 8 Book in 3 Languages

5000 คำศัพท์

ISBN: 9786164301498 ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 x 19 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 372 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวม 5000 คำศัพท์สำหรับเด็ก ทุกคำศัพท์ประกอบด้วยคำอ่าน คำแปล
และภาพประกอบสีสันสดใส จุใจกับ 127
หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษรอบตัวน่ารู้ใช้เป็นคู่มือค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายๆ
พร้อมกับภาพประกอบสวยๆ 4 สีสดใส

https://www.misbook.com/let-s-sing-follow-me-book-2.htm
https://www.misbook.com/let-s-sing-follow-me-book-3.htm
https://www.misbook.com/100-first-vehicles.htm
https://www.misbook.com/my-first-abc-borad-book.htm
https://www.misbook.com/box-set-first-words-for-kids.htm
https://www.misbook.com/5000-vocab-2019.htm
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ABC สัตว์น่ารัก

ISBN: 1294877744689 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว จำนวนหน้า: 28

รายละเอียดแบบย่อ: เพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ทั้ง 26 ตัว ชวนน้องๆ มาเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านคำกลอน อ่านสนุกและได้ความรู้

แบบฝึกคัด ABC & คำศัพท์พื้นฐาน

ISBN: 1294877745983 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 หน้า จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
ฝึกคัดและฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว คำศัพท์พื้นฐาน
และประโยคน่ารู้กิจกรรมสนุกถูกใจน้องๆ ใช้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

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

แบรกคิโอซอรัส ไดโนเสาร์ตัวโต (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301948 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ 2 ภาษาอังกฤษ-ไทยในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา
ชุดเพื่อนผมเป็นไดโนเสาร์เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ เจ้าแห่งไดโนเสาร์ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301931 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 202 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง
เนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา

ไทรเซอราทอปส์ ไดโนเสาร์จอมพลัง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301924 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ 2 ภาษาอังกฤษ-ไทยในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา
ชุดเพื่อนผมเป็นไดโนเสาร์เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว

https://www.misbook.com/abc-lovely-animals.htm
https://www.misbook.com/abc-and-vocabulary-handwriting.htm
https://www.misbook.com/dictionary-english-thai-2023.htm
https://www.misbook.com/brachiosaurus-the-largest-dinosaur-1979.htm
https://www.misbook.com/tyrannosaurus-rex-the-king-of-the-dinosaurs-1980.htm
https://www.misbook.com/triceratops-the-strongest-dinosaur-1980.htm
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สเตโกซอรัส ไดโนเสาร์เพื่อนรัก (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301955 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง
เนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา

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 กิจกรรมนอกบ้าน (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301849 ราคา: 145 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 x 240 x 10 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 120

รายละเอียดแบบย่อ: รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์เด็กสองภาษา
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 16
เรื่องที่น่าสนใจเช่นตอนเรียนพิเศษที่บ้านคุณครูไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า ไปหาหมอฟัน

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
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อ่าน เขียน เรียน A B C พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 1294877745822 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 241 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 83 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านเขียนเรียน ABC ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ ชวนน้องๆ
มารู้จักอักษรภาษาอังกฤษพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมองและจินตนาการของเด็กๆ
ควบคุ่ไปกับเกมแสนสนุกหลากหลายหมวดให้น้องๆได้เลือกเล่นตามใจชอบ
พร้อมทั้งภาพประกอบสีสัน...

ABC

ISBN: 9786164302549 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

Animals

ISBN: 9786164302587 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์น่ารักรอบตัวที่เด็กๆ คุ้นเคย พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

Verbs

ISBN: 9786164302600 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ คุ้นเคย พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

Vehicles 

ISBN: 9786164302594 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวยานพาหนะที่เด็กๆ คุ้นเคย พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

Fruits and Vegetables

ISBN: 9786164302570 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และผักที่เด็กๆ คุ้นเคย พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน
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Colors and Shapes

ISBN: 9786164302563 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ คุ้นเคย เีรยนรู้เรื่องสีและรูปร่าง
พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3
ภาษาประกอบไปด้วยไทย จีน และภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

1 2 3

ISBN: 9786164302556 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเรียนรู้เรื่องตัวเลข พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

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

เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับประถม (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301221 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x15 mm จำนวนหน้า: 220 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับประถม เรียนรู้ไปกับประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
คำศัพท์ ประโยคพร้อมใช้และไวยากรณ์น่ารู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา

100 First Things (Board Book)

ISBN: 1294877746225 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Things
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

AR Book ABC ของหนู

ISBN: 9786164303478 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 x 50 mm จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ABC ของหนู มิติใหม่แห่งการเรียนรู้แบบทะลุจอ ด้วยมุมมอง 360 องศา
เทคโนโลยีทางการศึกษาสุดล้ำสมัย เปิดโลกกว้างใบใหม่ให้กับเด็กวัยเริ่มเรียนรู้
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เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2

ISBN: 1294877748243 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 10 mm. จำนวนหน้า: 260 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1- 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนต้องรู้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 1-2

ISBN: 1294877748250 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 10 mm. จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1- 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนต้องรู้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2

ISBN: 1294877748267 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 10 mm. จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1- 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนต้องรู้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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