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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

สมุดภาพระบายสี Pretty Girls Coloring Book ตอน กิจกรรมนอกบ้าน

ISBN: 1294877736981 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม:  184 x 259 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 34 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อลิส&ไอด้าชวนน้องๆ มาสนุกกับกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่า
กิจกรรมต่างๆ ในบ้านจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้น้องๆ

วาดรูปได้ ระบายสีเป็น ชุด โลกของนางฟ้า

ISBN: 9786165274050 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 224 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นศิลปินตัวน้อย
สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงใหลด้วยการวาดตามขั้นตอนง่ายๆ

หนังสือของหนู ฝึกลากเส้น (KUMON)

ISBN: 1294877734420 ราคา: 100 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกทักษะการใช้ดินสอเบื้องต้น เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ในการเขียนตัวอักษรและตัวเลข
ใช้หนังสือเล่มนี้ ในการเริ่มฝึกใช้ดินสอ และเป็นแนวทาง ในการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน

หนังสือของหนู ฝึกระบายสี (KUMON)

ISBN: 1294877734499 ราคา: 100 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หากเด็กๆ กำลังเริ่มฝึกใช้ดินสอสี หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดี ให้เด็กๆ ยิ่งขึ้น
ใช้หนังสือเล่มนี้ สำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กๆ ไปพร้อมกับการเรียนรู้ชื่อเรียกสี

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/abc-123-1290.htm
https://www.misbook.com/pretty-girls.htm
https://www.misbook.com/draw-cartoon-set-world-of-fairies.htm
https://www.misbook.com/training-stroke-kumon.htm
https://www.misbook.com/coloring-training-kumon.htm
https://www.misbook.com/brain-test-set2.htm
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วาดการ์ตูนได้ ระบายสีเป็น ชุด ต้นไม้ แมลง นก และอื่นๆ

ISBN: 9786165271486 ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 221 x 231 x 6 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 94 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่นนี้จะทำให้น้องๆ
ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงใหลด้วยการวาดตามขั้นตอนง่ายๆ
เรามาสร้างสรรค์ คิดค้นและทำให้จิตนาการของเราก้าวไกลยิ่งขึ้นเถอะ เนื้อหาภายในเล่ม
:ปลูกฝังศิลปะเสริมสร้างจินตนาการ เริ่มต้นฝึกฝน...

หนูคนเก่งหัดลากเส้น ระบายสี

ISBN: 1294877736738 ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 292 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานกับการลากเส้นลักษณะต่างๆ ทั้งเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นซิกแซ็ก
และเส้นรูปทรงเรขาคณิต
เพื่อประกอบกันเป็นภาพสัตว์และสิ่งของน่ารักๆพร้อมระบายสีให้สวยงาม
เตรียมความพร้อมสู่การเขียนที่คล่องแคล่วและแม่นยำ

ลากเส้น ระบายสี ลีลามือ

ISBN: 1294877737049 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 208 x 279 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกกล้ามเนื้อมือในการจับดินสอเพื่อลากเส้นและระบายสี ทั้งเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโค้ง
เส้นซิกแซก
เส้นรูปทรงเรขาคณิตฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมสำหรับการหัดคัดพยัญชนะไทยแล...

หนูน้อยหัดลากเส้น ฝึกลีลามือ

ISBN: 9786165273176 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 38 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: น้องๆ จะได้เรียนรู้การลากเส้นลักษณะต่างๆ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อ
และการทำงานระหว่างมือกับตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
ผ่านการ์ตูนน่ารักๆและเกมที่สนุกสนาน
พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องราวในชีวิตประจำวันไว้ด้วยจึงเหมาะอย่างย่ิงสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับน้...

นิทานภาพระบายสี ซินเดอเรลลา (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877736400 ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 292 X 3 จำนวนหน้า: 37 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกกับการอ่านนิทานไปพร้อมกับการระบายสี เรื่องราวของสาวน้อยผู้อาภัพ
ที่ปรารถนาจะไปร่วมงานเลี้ยงกับเจ้าชาย ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านพัฒนากล้ามเนื้อมือ
เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกสมองกับเกมสร้างสรรค์แสนสนุกจากเนื้อเรื่องในนิทาน

นิทานภาพระบายสี แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877737667 ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3 จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: ถั่ววิเศษที่แจ๊คได้รับจากชายแปลกหน้า ได้กลายเป็นต้นถั่วขนาดมหึมาเพียงข้ามคืน
แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
หากต้นถั่วนี้นำพาแจ๊คไปพบกับยักษ์ตนหนึ่ง!ร่วมผจญภัยไปกับแจ๊ค

https://www.misbook.com/coloring-draw-guide-set-tree-insect.htm
https://www.misbook.com/stroke-and-paint-for-kids.htm
https://www.misbook.com/stroke-paint-hand-style.htm
https://www.misbook.com/little-baby-line.htm
https://www.misbook.com/cinderalla-paint-book.htm
https://www.misbook.com/picture-paint-conte-jack-and-beanstlak.htm
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นิทานภาพระบายสี ฮันเซลกับเกรเทล (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877737650 ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3 จำนวนหน้า: 38 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: "ฮันเซล" และ "เกรเทล" สองพี่น้องถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าลึก
ทั้งคู่หลงป่าจนได้ไปพบกับบ้านขนมปังแสนมหัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหากบ้านหลังนี้แท้จริงแล้วเป็นจองแม่มดใจร้ายติดตามเรื่องราวของสองพี่น้องได้ในเล่ม

นิทานภาพระบายสี สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (แถมฟรี! สติกเกอร์)

ISBN: 1294877737919 ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3 จำนวนหน้า: 38 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน• �เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านไปกับสุดยอดนิทานคลาสสิก•

สมุดระบายสี DIY ของหนู อายุ 4-6 ปี

ISBN: 1294877741732 ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 250 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 54 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่หนูๆ ภูมิใจ

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ABC สำหรับอายุ 4 ปี

ISBN: 1294877742012 ราคา: 85 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ ภาพน่ารักๆ สีสันสดใส
จะช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก 123 สำหรับอายุ 4 ปี

ISBN: 1294877742036 ราคา: 85 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ลำดับการเขียนตัวเลขจากภาพ และเรื่องราวน่ารักๆ กันดีกว่า
เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลย

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ฝึกลากเส้น 3 ปี

ISBN: 1294877742005 ราคา: 85 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: การฝึกฝนเคลื่อนไหวมือจากการลากเส้นแบบต่างๆ
ถือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้หากฝึกให้เด็กจับดินสอจนคุ้นเคยแล้วจะเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมต่อยอดไปสู่การคัดตัวอักษร
เสริมสร้างสมาธิและความอดทนในการคัด...

https://www.misbook.com/picture-paint-conte-hansel-and-gretel.htm
https://www.misbook.com/-1974.htm
https://www.misbook.com/diy-painting-4-6.htm
https://www.misbook.com/ability-abc-4-years.htm
https://www.misbook.com/ability-123-4-years.htm
https://www.misbook.com/ability-tracing-3-years.htm
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ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก ฝึกลากเส้น 2 ปี

ISBN: 1294877741992 ราคา: 85 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: รูปทรงพื้นฐานประกอบขึ้นจากเส้นหลากหลายชนิด ลูกบอลทรงกลม พระอาทิตย์เจิดจ้า
ดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ แค่ลากเส้นรูปทรงต่างๆ
ประกอบกันก็จะได้ภาพวาดสวยๆทั้งยังช่วยฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค...

ชุดนิทานภาพระบายสี 4 เล่ม

ISBN: 1294877746362 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานภาพระบายสี  สนุกกับการระบายสี พัฒนากล้ามเนื้อมือ เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
และฝึกสมองด้วยเกมที่สร้างสรรค์

 ลากเส้นต่อจุด สวนสัตว์

ISBN: 1294877747918 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ลากเส้นต่อจุด น่ารักมากที่สุดในโลก อ่านสนุก ทายสนุก ลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพ
พร้อมระบายสีภาพให้สวยงาม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ลากเส้นต่อจุด ใต้ทะเล

ISBN: 1294877747925 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ลากเส้นต่อจุด น่ารักมากที่สุดในโลก อ่านสนุก ทายสนุก ลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพ
พร้อมระบายสีภาพให้สวยงาม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ลากเส้นต่อจุด โลกแมลง

ISBN: 1294877747949 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ลากเส้นต่อจุด น่ารักมากที่สุดในโลก อ่านสนุก ทายสนุก ลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพ
พร้อมระบายสีภาพให้สวยงาม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ลากเส้นต่อจุด ไดโนเสาร์

ISBN: 1294877747932 ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ลากเส้นต่อจุด น่ารักมากที่สุดในโลก อ่านสนุก ทายสนุก ลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพ
พร้อมระบายสีภาพให้สวยงาม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

https://www.misbook.com/ability-tracing-2-years.htm
https://www.misbook.com/4-5270.htm
https://www.misbook.com/dot-to-dot-zoo.htm
https://www.misbook.com/dot-to-dot-sea.htm
https://www.misbook.com/dot-to-dot-insects.htm
https://www.misbook.com/dot-to-dot-dinosaurus.htm

