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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

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...

แม่ไก่ขันไม่ได้นะ

ISBN: 9786164303133 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
"แม่ไก่ชันไม่ได้นะ!"
เป็นเรื่องราวของแม่ไก่ตัวหนึ่งที่อยากจะปลุกสัตว์ทุกตัวที่ไรในตอนเช้าแก่นของเรื่องคือความเชื่อมั่นในตัวเองและการแก้ปัญหา

เดี๋ยวก่อนนะแม่

ISBN: 9786164303119 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
"เดี๋ยวก่อนนะแม่!"
เป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์น้อยผู้ไม่ชอบช่วยทำอะไรในครอบครัวเลยแก่นของเรื่องคือการนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น

เจ้าดาวน้อยกับสวนสัตว์

ISBN: 9786164303065 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
"เจ้าดาวน้อยกับสวนสัตว์"
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก่นของเรื่องคือความมีน้ำใจ
มิตรภาพและการร่วมแรงร่วมใจกัน

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

https://www.misbook.com/abc-mis-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/2-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/hens-can-t-crow.htm
https://www.misbook.com/not-now-mom.htm
https://www.misbook.com/the-star-and-the-zoo.htm
https://www.misbook.com/bilingual-family.htm


2

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

PDF Catalog Print > หนังสือที่ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

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

นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน กล่องแปลงกาย

ISBN: 9786164303737 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "กล่องแปลงกาย" สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ขนาด”
ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาโดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ
ของปัญหาได้ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ
ให้รู้จักการปรับตั...

นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน ช่วยกันอย่างไรดี

ISBN: 9786164303775 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: “ช่วยกันอย่างไรดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “การแทนที่น้ำ”
ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาโดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ

นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน นับดาวฝันดี

ISBN: 9786164303744 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: “นับดาวฝันดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “แสงและดวงดาว”
ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงชักชวนให้เด็กๆ

นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายรุ้ง

ISBN: 9786164303751 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: “สายรุ้ง” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “รุ้งกินน้ำ” อันเป็นความรู้เบื้องต้น ทางวิทยาศาสตร์
เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ
การแก้ปัญหาโดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ

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/noo-jeed-6.htm
https://www.misbook.com/noo-jeed-7.htm
https://www.misbook.com/noo-jeed-8.htm
https://www.misbook.com/noo-jeed-9.htm
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นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายลม

ISBN: 9786164303768 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สายลม” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ลม” อันเป็นความรู้เบื้องต้นทาง วิทยาศาสตร์ เด็กๆ
จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ
การแก้ปัญหาโดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ
ของปัญหาได้ซึ่งนับเป็น...

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

นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 5 เล่ม ชุด 2

ISBN:  1294877751076 ราคา: 425 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 1 เล่ม : 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานภาพน่ารักละมุนละไม สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก และผองเพื่อน
เหมาะสำหรับวัยเริ่มต้นหัดอ่านและกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

ลูกเป็ดขี้เหร่ The Ugly Duckling

ISBN: 9786164304208 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก เรื่องราวของเป็ดตัวน้อย
ซึ่งแตกต่างจากพี่น้องและเป็ดตัวอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในลาน
เนื้อเรื่องชวนติดตามสะท้อนแง่คิดเรื่องของการยอมรับความแตกต่าง
ทุกการเล่าจะมีฉากให้เด็กๆดูแบบจัดเต็มทั้งหน้า ในส่วนเนื้อหาก็อ...

ลูกหมู 3 ตัว Three Little Pigs

ISBN: 9786164304192 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือภาพสวยงาม 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
เรื่องราวของลูกหมูสามพี่น้องที่ออกไปสร้างบ้านของตนเองแต่แล้วลูกหมูทั้งสามก็ต้องเป็นเป้าของหมาป่าใจร้ายที่หวังจะกินลูกหมูให้อร่อยเหล่าลูกหมูจะรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ได้หรือไม่?

https://www.misbook.com/noo-jeed-10.htm
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-noo-jeed-05.htm
https://www.misbook.com/the-ugly-duckling-2242.htm
https://www.misbook.com/3-the-three-little-pigs-2243.htm
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หนูน้อยหมวกแดง Little Red Riding Hood

ISBN: 9786164304185 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
เรื่องราวของหนูน้อยที่สวมเสื้อคลุมสีแดงไปไหนมาไหนตลอดเวลาในวันที่เธอต้องไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยหนักแต่กลับต้องตกเป็นเหยื่อของหมาป่าใจร้ายที่วางแผนจะกินเธอทุกการเล่าจะมีฉากให้เด็กๆ
ดูแบบจัดเต็มทั้งหน้า ในส่วนเนื้อหาก็...

โกลดิล็อคส์กับหมี 3 ตัว Goldilocks and the Three Bears

ISBN: 9786164304178 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก เรื่องราวโกลดิล็อคส์หนูน้อยผมทอง
หลังจากไปเดินเล่นในป่า หมี 3
ตัวก็กลับมาบ้านแล้วพบว่ามีใครบางคนเข้ามาในบ้านพวกหมีประหลาดใจมากที่พบโกลดิล็อคส์
ซึ่งกำลังเสียใจที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคุณแม่

ปีเตอร์ แพน Peter Pan

ISBN: 9786164304222 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก เรื่องราวของปีเตอร์ แพน
เด็กชายผู้ไม่มีวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปีเตอร์
แพนใช้ชีวิตวัยเด็กตลอดกาลของเขาผจญภัยในเกาะเล็กๆ
ในดินแดนเนเวอร์แลนด์ทุกการเล่าจะมีฉากให้เด็กๆ ดูแบบจัดเต็มทั้งหน้า

พิน็อคคิโอ Pinocchio

ISBN: 9786164304215 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21.8 x 22.6 cm จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิกสองภาษา เรื่องราวของพิน็อคคิโอ
หุ่นไม้ที่มีชีวิตพิน็อคคิโอเริ่มกลายเป็นเด็กขี้เกียจ

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

https://www.misbook.com/little-red-riding-hood-2023.htm
https://www.misbook.com/goldilocks-2245.htm
https://www.misbook.com/peter-pan-2019.htm
https://www.misbook.com/pinocchio-2247.htm
https://www.misbook.com/english-vocabulary-card-sets-fruit-palatable.htm
https://www.misbook.com/english-vocabulary-card-sets-delicious-vegetable.htm
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การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด สัตว์โลกน่ารัก

ISBN: 1294877732266 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215  มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: - ภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ จดจำคำศัพท์

การ์ดหนูน้อยเก่งภาษาไทย ชุด พยัญชนะไทย ก-ฮ

ISBN: 1294877732211 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 215 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 44 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "การ์ดหนูน้อยเก่งภาษาไทยชุดพยัญชนะไทย ก-ฮ (สันห่วง)"
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย MIS Flash
Cardเป็นการ์ดคำศัพท์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้น้องๆ
ปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้ ซึ่งได้ออกแบบรูปทรงข...

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

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

สนทนาภาษาจีนกลาง ในครอบครัว ชุด กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย 

ISBN: 9786165277969 ราคา: 115 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกลูกรักพูดภาษาจีนกลางจากกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
พร้อมคำศัพท์น่ารู้ในแต่ละกิจกรรม

https://www.misbook.com/vocabulary-card-animal-set.htm
https://www.misbook.com/thai-language-smart-kids-thai-alphabet-set.htm
https://www.misbook.com/cardlittle-english-vocabulary-set-sports-fun.htm
https://www.misbook.com/a-z-1747.htm
https://www.misbook.com/card-little-child-good-english-set-dream-job.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3570.htm
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ชุด เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว 

ISBN: 1294877738862 ราคา: 900 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 262 x 440 x 68 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้อักษรจีนที่เป็นคำหลักและกลุ่มคำที่ใช้คำหลักในการประสมคำซึ่งจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้เป็นกลุ่มๆ

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...

การ์ด ก ไก่ เล่มแรกของหนู

ISBN: 1294877738589 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 117 x 144 x 18 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ก ไก่ เล่มแรกของหนู" ช่วยให้เด็กๆ วัยเริ่มต้นเรียนรู้ สนุกกับบัตรพยัญชนะ ก-ฮ
พร้อมมีคำศัพท์ให้เด็กๆ ฝึกอ่าน ภาพประกอบสีสันสดใส ขนาดตัวอักษรใหญ่

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

โปสเตอร์แผ่นรองจาน อ่าน เขียน เรียน ก ไก่

ISBN: 1294877738534 ราคา: 79 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติดอ่าน เขียน เรียน ก ไก่ เขียนแล้วสามารถลบออกเพื่อเขียนใหม่ได้
ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย จะใช้เป็นโปสเตอร์ แผ่นรองจาน แผ่นรองแก้ว
หรืออื่นๆหลากหลายแบบ ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี ภาพน่ารัก สีสันสดใส

โปสเตอร์แผ่นรองจาน อ่าน เขียน เรียน 123 

ISBN: 1294877738978 ราคา: 79 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวเลขทั้งการฝึกอ่านฝึกนับ ผลิตด้วยพลาสติกอย่างดี กันน้ำ ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ตัวเลขชัดเจน อ่านง่าย สีสันสดใส
ดึงดูดความสนใจของเด็กๆทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและมีความสุข
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างสมวัย

https://www.misbook.com/talking-pen-3571.htm
https://www.misbook.com/my-first-abc.htm
https://www.misbook.com/my-first-thai-alphabet-cards-use-pen.htm
https://www.misbook.com/abc-12154.htm
https://www.misbook.com/thai-alphabet-reading-and-writing-mat.htm
https://www.misbook.com/123-3945.htm
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โปสเตอร์สำหรับเด็ก สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กเก่งภาษาไทย

ISBN: 1294877732990 ราคา: 119 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 490 x 690

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์เสริมความรู้ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย อาทิ พยัญชนะไทย สระไทย
มาตราตัวสะกด เป็นต้น ขนาดใหญ่จุใจ ภาพประกอบสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

โปสเตอร์สำหรับเด็ก สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์

ISBN: 1294877733065 ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 490 x 690 จำนวนหน้า: 4 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์เสริมความรู้ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อาทิ รูปทรงเรขาคณิต
เครื่องหมายคณิตศาสตร์และตารางสูตรคูณ เป็นต้น ขนาดใหญ่จุใจ
ภาพประกอบสวยงามตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

ผจญภัยกับสามไดโนเสาร์เพื่อนรัก 

ISBN: 9786165275262 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ไดโนเสาร์บินได้หรือไม่"
มาร่วมผจญภัยและค้นหาคำตอบไปกับสามสหายไดโนเสาร์น้อยกันเถอะ!

ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด วิดีโอเกมผีดูดเลือด 

ISBN: 9786165275019 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218.44 x 223.52 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปลูกฝังเด็กยุคใหม่ ให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ    วิดีโอเกมควรเล่นอย่างพอประมาณ
สิ่งที่มากเกินไปไม่ใช่เรื่องดี(ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหรือไม่ก็ตาม)

ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด ภัยมืดที่มาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต

ISBN: 9786165275002 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 224 x 5   มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุด ทางเลือกเด็กฉลาด...ภัยมืดที่มาพร้อมอินเตอร์เน็ต
มีข้อมูลมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตเด็กๆ
จะเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยติดตามพร้อมกันได้แล้ว ให้ทั้งความเพลิดเพลิน
และยังช่วยในการฝึกฝนภาษาอังกฤษและปลูกฝังเด็กยุคใหม่ให้ฉลาดทั้ง IQ...

ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด ความขัดแย้งแก้ได้ ไม่ต้องใช้กำลัง

ISBN: 9786165274982 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 224 x 5  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุด ทางเลือกเด็กฉลาด ความขัดแย้งแก้ได้
ไม่ต้องใช้กำลัง...เมื่อคู่อริจำฝาแฝดสลับคนกันเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้น?เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ

https://www.misbook.com/poster-for-child-fluency-thailand.htm
https://www.misbook.com/poster-for-child-math.htm
https://www.misbook.com/adventure-with-three-dinosaur.htm
https://www.misbook.com/smart-kids-set-vampire-video-game.htm
https://www.misbook.com/promo.htm
https://www.misbook.com/smart-kids-set-resolve-conflicts-without-force.htm
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ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด ท้าประลองความกล้า

ISBN: 9786165274999 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 224 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือชุด ทางเลือกเด็กฉลาด...เรื่องท้าประลองความกล้า
เมื่อการท้าประลองความกล้าหาญ
กลายเป็นการเสี่ยงภัยที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ

เสือดาวน้อยขี้กลัว 

ISBN: 9786165275248 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 5 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของเสือดาวน้อยขี้กลัว...
อะไรที่ทำให้เจ้าเสือดาวน้อยขี้กังวลและรู้สึกกลัวกันนะ?
ติดตามพร้อมกันได้แล้วให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกฝนภาษา

ความสุขของแพนด้าน้อย 

ISBN: 9786165275231 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 5 จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของความสุขของแพนด้าน้อย...
อะไรที่ทำให้เจ้าแพนด้าน้อยผู้น่ารักรู้สึกมีความสุขกันนะ?
ติดตามพร้อมกันได้แล้วให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกฝนภาษา

หมีขาวอย่าเศร้าไปเลย 

ISBN: 9786165275255 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 5 จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของหมีขาวอย่าเศร้าไปเลย...
อะไรที่ทำให้หมีขาวน้อยผู้น่าสงสารรู้สึกเศร้ากันนะ?
ติดตามพร้อมกันได้แล้วให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกฝนภาษา

เต่าน้อยผู้กล้าหาญ 

ISBN: 9786165275224 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 5  จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของเต่าน้อยผู้กล้าหาญ...
อะไรที่ทำให้เจ้าเต่าน้อยผู้เดียวดายรู้สึกกล้าหาญกันนะ?
ติดตามพร้อมกันได้แล้วให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกฝนภาษา

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

https://www.misbook.com/smart-kids-set-a-bave-test.htm
https://www.misbook.com/a-scared-little-leopard.htm
https://www.misbook.com/happiness-of-little-panda.htm
https://www.misbook.com/don-t-sad-polar-bear.htm
https://www.misbook.com/a-brave-little-turtle.htm
https://www.misbook.com/2-50.htm
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นิทานอีสป 50 เรื่อง 

ISBN: 9786165270137 ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 298 x 11 จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมเรื่องราวหลากหลายแสนสนุก แฝงด้วยคุณธรรมและคติสอนใจถึง 50 เรื่อง
จากนักเล่านิทานชื่อดังนามอีสป เนื้อเรื่องอ่านสนุก
พร้อมแง่คิดสอนใจมีภาพประกอบสวยงามสีสันสดใสช่วยกันเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้งอกเงยในจิตใจของเด็กๆ

ลูกเป็ดขี้เหร่ (The Ugly Duckling)

ISBN: 9786165270892 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2 จำนวนหน้า: 35 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก เรื่องราวของเป็ดตัวน้อย
ซึ่งแตกต่างจากพี่น้องและเป็ดตัวอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในลาน

หนูน้อยหมวกแดง (Little Red Riding Hood)

ISBN: 9786165270847 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2 จำนวนหน้า: 35 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQจำนวนหนังสือ	1 เล่มเนื้อใน	4
สีทั้งเล่มจำนวนหน้า	35หน้าขนาดรูปเล่ม	215 x 240 x

ลูกหมู 3 ตัว The Three Little Pigs

ISBN: 9786165270885 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQ

ฮันเซลกับเกรเทล ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278560 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 248 X 285 X 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ฮันเซลกับเกรเทล"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสด...

ลูกเป็ดขี้เหร่ ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278614 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ลูกเป็ดขี้เหร่"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใ...

https://www.misbook.com/50-5980.htm
https://www.misbook.com/the-ugly-duckling.htm
https://www.misbook.com/little-red-riding-hood.htm
https://www.misbook.com/3-the-three-little-pigs.htm
https://www.misbook.com/talking-pen.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3562.htm
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ลูกหมู 3 ตัว ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278607 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยนิทานคลาสสิกระดับโลก มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน ภาพประกอบ 4 สีสดใส อ่านสนุกทั้งครอบครัว

ซินเดอเรลลา ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278591 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 248 X 285 x 4 มิลลิเมต จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ซินเดอเรลลา"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใสชว...

หนูน้อยหมวกแดง ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278577 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "หนูน้อยหมวกแดง"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใ...

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก 

ISBN: 9786165278584 ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลูกหมู 3 ตัว 

ISBN: 9786165278515 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือภาพสวยงาม 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
เรื่องราวของลูกหมูสามพี่น้องที่ตัดสินใจออกไปสร้างบ้านของตนเองแต่แล้วลูกหมูทั้งสามก็ต้องเป็นเป้าของหมาป่าใจร้ายที่หวังจะกินลูกหมูให้อร่อยเหล่าลูกหมูจะรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ได้หรือไม่
ชวนเด็กๆ มาหาคำตอบใ...

หนูน้อยหมวกแดง

ISBN: 9786165279628 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218x223x2มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
เรื่องราวของหนูน้อยที่สวมเสื้อคลุมสีแดงไปไหนมาไหนตลอดเวลาในวันที่เธอต้องไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยหนักแต่กลับต้องตกเป็นเหยื่อของหมาป่าใจร้ายที่วางแผนจะกินเธอเนื้อเรื่องในเล่มสนุกสนาน

https://www.misbook.com/3-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3563.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3565.htm
https://www.misbook.com/talking-pen-3566.htm
https://www.misbook.com/3-talking-pen-1525.htm
https://www.misbook.com/little-red-riding-hood-talkingpen.htm


11

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

PDF Catalog Print > หนังสือที่ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

สารานุกรมประกอบภาพ อวกาศ 

ISBN: 9786165279208 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 234 x 300 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สารานุกรมประกอบภาพ อวกาศ" รวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ
โดยในแต่ละเรื่องจะมีคำศัพท์สำคัญและคำอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายดายสามารถใช้กับปากกาพูดได้
(Talking Pen)
อีกทั้งยังมีภาพประกอบสีสันสดใสช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความเข้าใจให้มากย...

สารานุกรมประกอบภาพ ไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์

ISBN: 9786165279147 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 234 x 300 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สารานุกรมประกอบภาพ ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์"
รวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยในแต่ละเรื่องจะมีคำศัพท์สำคัญและคำอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายดายสามารถใช้กับปากกาพูดได้
(Talki...

สารานุกรมประกอบภาพ ร่างกายมนุษย์ 

ISBN: 9786165279154 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 234 x 300 x 7 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36  หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "สารานุกรมประกอบภาพ ร่างกายมนุษย์"
รวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ระบบต่างๆโดยในแต่ละเรื่องจะมีคำศัพท์สำคัญและคำอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายดายสามารถใช้กับปากกาพูดได้
(Talking Pen) อีกทั้งยังมีภาพประกอบสีสันสดใสช่วยเสริมสร้างจินต...

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ

ISBN: 9786164300002 ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 205 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "แบบฝึกอ่านภาษาไทย" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ
ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทยรวมถึงน้อง ๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยจะเริ่มจากการการฝึกอ่านพยัญชนะสระ
และการประสมพยัญชนะกับสระแยกให้เห็นทีละคำสำหรับฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว ทั้งยัง...

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์

ISBN: 9786164300019 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 205 x 4 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การผันวรรณยุกต์"ซึ่งจะแยกเป็น อักษร 3 หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ฝึกประสมตัวสะกด

ISBN: 9786164300026 ราคา: 69 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การประสมตัวสะกด"ซึ่งจะมีการฝึกอ่านคำและประโยค
ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพ...

https://www.misbook.com/encyclopedia-picture-space.htm
https://www.misbook.com/illustrated-encyclopedia-dinosaur-life-organism.htm
https://www.misbook.com/illustrated-encyclopedia-human-body.htm
https://www.misbook.com/thai-reading-practice-1-vowel-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/thai-reading-practice-2-tone-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/thai-reading-practice-3-spelling-talking-pen.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

การ์ดบอร์ดบุ๊ค : สัตว์น่ารัก

ISBN: 9786165279659 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 118 x 145 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

การ์ดบอร์ดบุ๊ค : ร่างกายของหนู 

ISBN: 9786165279666 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 118 x 145 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

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/cutie-animal-card-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/my-body-card-talking-pen.htm
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การ์ดบอร์ดบุ๊ค : สีสัน

ISBN: 9786165279673 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 179 x 228 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

การ์ดบอร์ดบุ๊ค : รูปร่างรูปทรง

ISBN: 9786165279680 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 179 x 228 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

การ์ดบอร์ดบุ๊ค : ยานพาหนะ

ISBN: 9786165279697 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 179 x 228 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

นิทานชาดกก่อนนอน 50 เรื่อง

ISBN: 9786164300125 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 300 x14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 188 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมสุดยอดเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า บ่มเพาะคุณธรรมและความดีงาม
ให้งอกเงยในจิตใจของเด็กยุคใหม่
ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงรู้สึกละอายใจต่อการทำความชั่ว

123 ของหนู

ISBN: 1294877740803 ราคา: 64 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนาน
พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ
1-20  ฝึกคัดตามรอยเส้นประและกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ

กขค ของหนู

ISBN: 1294877740780 ราคา: 64 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้พยัญชนะไทยอย่างสนุกสนาน
พร้อมวางรากฐานวิชาภาษาไทยที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ
ก-ฮฝึกคัดตามรอยเส้นประ
และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการกระดาษหนา ไม่บาดมือ
ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

https://www.misbook.com/color-card-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/shape-card-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/vehicle-card-talking-pen-new.htm
https://www.misbook.com/bhuda-story.htm
https://www.misbook.com/123-3940.htm
https://www.misbook.com/thai-alphabet-for-kids-tkp.htm
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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

กระต่ายกับเต่า Big Book

ISBN: 9786164300545 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆ
สนุกไปกับเรื่องราวของเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่ากับการเข่งขันเพื่อประลองฝีเท้าร่วมลุ้นไปกับความมานะอดทนของเจ้าเต่าว่าจะสามารถเอาชนะเจ้ากระต่ายได้หรือไม่

เด็กเลี้ยงแกะ Big Book

ISBN: 9786164300552 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆสนุกและได้ข้อคิดเตือนใจไปกับเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะที่หลอกลวงชาวบ้านด้วยความคึกคะนองอ่านสนุกและช่วยสอนให้เด็กๆ
เป็นคนที่ไม่พูดโกหก

หนูน้อยหมวกแดง Big Book

ISBN: 9786164300569 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆ

ลูกหมูสามตัว Big Book

ISBN: 9786164300705 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ มี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส
เนื้อเรื่องสนุก ใช้ภาษาง่าย ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีคุณครูสามารถใช้เล่าในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กๆ
ตื่นตาตื่นใจกับเนื่อเรื่องและภาพเห็นชัดเจนทั่วทั้งชั้นเรียน

ภาษาจีน พาสนุก ตอน สวัสดี หนีห่าว

ISBN: 1294877738497 ราคา: 60 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: อารมณ์ดีและมีความสุขจากกิจกรรมสนุกฝึกภาษาจีน ฟรี! สติกเกอร์ติดสนุกในเล่ม

https://www.misbook.com/abc-12144.htm
https://www.misbook.com/rabbit-and-turtle-big-book.htm
https://www.misbook.com/children-with-sheep-big-book.htm
https://www.misbook.com/red-riding-hood-big-book.htm
https://www.misbook.com/three-pig-big-book-2018.htm
https://www.misbook.com/fun-chinese-language.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

Pop Up ภาพสามมิติ ก ไก่ (2022)

ISBN: 9786164303836 ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 167 x 292 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสร้างสรรค์ที่จะทำให้การเริ่มต้นเรียนรู้ ก ไก่ ของเด็กๆ ไม่ใช่โลกการเรียนรู้ที่แบนๆ
อีกต่อไป

หมูป่ากลับบ้าน Wild Boars Return Home (ไทย-อังกฤษ)

ISBN: 9786164301153 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานหมูป่าเล่มแรกของโลก สอดแทรกแง่คิดเตือนสติ สอนใจ (ปกแข็ง)

ชุดโปสเตอร์สร้างเด็กเก่ง 3 ภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย (กล่องแดง)

ISBN: 1294877743408 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 490 x 690 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 10 โปสเตอร์สำหรับเด็ก สร้างเด็กเก่ง 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ขนาดใหญ่จุใจ
ภาพประกอบสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

ชุดโปสเตอร์สร้างเด็กเก่ง 3 ภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย (กล่องน้ำเงิน)

ISBN: 1294877743415 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 490 x 690 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 10 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 10 โปสเตอร์สำหรับเด็ก สร้างเด็กเก่ง 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ขนาดใหญ่จุใจ
ภาพประกอบสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

https://www.misbook.com/100-animals-board-book.htm
https://www.misbook.com/pop-up-abc-2018.htm
https://www.misbook.com/pop-up-kokai-2022.htm
https://www.misbook.com/wild-boars-return-home.htm
https://www.misbook.com/poster-3-language-red-box.htm
https://www.misbook.com/poster-3-language-blue-box.htm


16

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

PDF Catalog Print > หนังสือที่ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

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

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

โปสเตอร์เด็ก 3 ภาษา 7 หมวด (ปกฟ้า)

ISBN: 1294877743422 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 240 x 300 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกฝนเด็กๆ ให้เก่ง 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ออกเสียงถูกต้อง จำศัพท์แม่นยำ

https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-2.htm
https://www.misbook.com/fun-english-for-preschool-3.htm
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/poster-set-1-blue.htm
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โปสเตอร์เด็ก 3 ภาษา 7 หมวด (ปกส้ม)

ISBN: 1294877743439 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 240 x 300 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกฝนเด็กๆ ให้เก่ง 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ออกเสียงถูกต้อง จำศัพท์แม่นยำ

โปสเตอร์เด็ก 3 ภาษา 7 หมวด (ปกม่วง)

ISBN: 1294877743446 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 240 x 300 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 16 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกฝนเด็กๆ ให้เก่ง 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ออกเสียงถูกต้อง จำศัพท์แม่นยำ

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

Flash Card - Numbers

ISBN: 1294877742814 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Shapes

ISBN: 1294877742494 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

https://www.misbook.com/poster-set-1-orange.htm
https://www.misbook.com/poster-set-1-purple.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/flash-card-numbers.htm
https://www.misbook.com/flash-card-shapes.htm
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Flash Card - Colors

ISBN: 1294877742500 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Pets

ISBN: 1294877742517 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Farm Animals

ISBN: 1294877742524 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Wild Animals

ISBN: 1294877742531 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Sea Animals

ISBN: 1294877742548 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Garden Animals

ISBN: 1294877742555 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

https://www.misbook.com/flash-card-colors.htm
https://www.misbook.com/flash-card-pets.htm
https://www.misbook.com/flash-card-farm-animals.htm
https://www.misbook.com/flash-card-wild-animals.htm
https://www.misbook.com/flash-card-sea-animals.htm
https://www.misbook.com/flash-card-garden-animals.htm
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Flash Card - Fruits

ISBN: 1294877742562 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Vegetables

ISBN: 1294877742579 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Things in the House

ISBN: 1294877742586 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - School

ISBN: 1294877742593 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Food and Drinks

ISBN: 1294877742609 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

Flash Card - Clothes

ISBN: 1294877742616 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 118 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 12 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาสมองด้านการจดจำ กับแฟลชการ์ดสอนภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบน่ารัก
ส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

https://www.misbook.com/flash-card-fruits.htm
https://www.misbook.com/flash-card-vegetables.htm
https://www.misbook.com/flash-card-things-in-the-house.htm
https://www.misbook.com/flash-card-school.htm
https://www.misbook.com/flash-card-food-and-drinks.htm
https://www.misbook.com/flash-card-clothes.htm
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แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๑ ฝึกประสมพยัญชนะกับสระ 

ISBN: 9786164301276 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "แบบเรียนเร็วภาษาไทย" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้องๆ
ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทยรวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยจะเริ่มจากการการฝึกอ่านพยัญชนะสระ

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๒ ฝึกผันวรรณยุกต์

ISBN: 9786164301252 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การผันวรรณยุกต์"ซึ่งจะแยกเป็น อักษร 3 หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๓ ฝึกประสมตัวสะกด

ISBN: 9786164301269 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การประสมตัวสะกด"ซึ่งจะมีการฝึกอ่านคำและประโยค
ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพ...

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 Phonics (Board Book)

ISBN: 1294877744672 ราคา: 150 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊ค My First Phonics เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

Big Card 123

ISBN: 1294877744917 ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 10  หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Big Card 123 แฟลชการ์ดขนาดใหญ่  เรียนรู้ตัวเลขและฝึกนับจำนวน 1-10
ครบทั้งเลขอารบิก เลขไทยและ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

https://www.misbook.com/fast-thai-vol-1.htm
https://www.misbook.com/fast-thai-vol-2.htm
https://www.misbook.com/fast-thai-vol-3.htm
https://www.misbook.com/100-first-fruits-and-vegetables.htm
https://www.misbook.com/my-first-phonics.htm
https://www.misbook.com/big-card-123-talkingpen.htm
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Big Card ABC

ISBN: 1294877744900 ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 26 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: Big Card ABC แฟลชการ์ดขนาดใหญ่ เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์
ฝึกอ่านฝึกท่อง พร้มสะกดคำศัพท์และเชื่อมโยงกับภาพประกอบได้

Big Card ก ไก่

ISBN: 1294877744894 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 44 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Big Card ก ไก่ แฟลชการ์ดขนาดใหญ่  เรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมชื่อเรียกพยัญชนะแต่ละตัว

โปสเตอร์พลาสติกพูดได้ อ่าน เขียน เรียน ก ไก่

ISBN: 1294877744924 ราคา: 59 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านฝึกท่องพยัญชนะไทย ก-ฮ ผลิตด้วยพลาสติกอย่างดี กันน้ำ ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ตัวอักษรขนาดใหญ่ มีเส้นประสำหรับหัดคัด
ใช้ปากกาเมจิกเขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้สีสันสดใส
สามารถนำไปติดบนฝาผนังบ้านหรือห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆทำให้การเร...

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...

โปสเตอร์พลาสติกพูดได้ อ่าน เขียน เรียน 123

ISBN: 1294877744948 ราคา: 59 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกอ่านฝึกนับตัวเลขตั้งแต่ 1-10 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการนับจำนวนจากภาพ
ผลิตด้วยพลาสติกอย่างดี กันน้ำ ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวเลขชัดเจน อ่านง่าย
สีสันสดใสสามารถนำไปติดบนฝาผนังบ้านหรือห้องเรียน
เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้...

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

https://www.misbook.com/big-card-abc-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/big-card-koi-kai-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/porster-plastic-read-write-study-talkingpen.htm
https://www.misbook.com/abc-12164.htm
https://www.misbook.com/123-3948.htm
https://www.misbook.com/my-first-book-of-good-manners.htm


22

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

PDF Catalog Print > หนังสือที่ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

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...

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

ก ไก่ เล่มแรกของหนู (Board Book)

ISBN: 1294877745877 ราคา: 150 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊ค ก ไก่ เล่มแรกของหนู 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/50-2-1832.htm
https://www.misbook.com/100-first-vehicles.htm
https://www.misbook.com/board-book-my-first-korkai.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

อีสปเด็กดี 50 เรื่อง

ISBN: 9786164302167 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว จำนวนหน้า: 216 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานอีสปสามัญประจำบ้าน คาถาวิเศษปราบลูกน้อยให้อยู่หมัด (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)
สามารถสแกน QR Code เพื่อฟังเสียงเล่านิทานทุกเรื่องในเล่ม

ตะล๊อก ต๊อกแต๊ก จระเข้กลับมาแล้ว (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301504 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เรื่องราวของเจ้าจระเข้หิวโซ
ซึ่งพยายามจะจับสัตว์ต่างๆ
ในป่ากินเป็นอาหารเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงร่วมมือกันคิดแผนการเพื่อช่วยเหล่าสัตว์ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของจระเข้..แผนจะเป็นอย่างไรกันนะ?

เจ้าลิงจอมซนกับก้นสีฟ้าอันสดใส (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301511 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวของเจ้าลิงแสนซนตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่า
มันคิดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมทำไมนกต่างๆ
ที่บินอย่บนท้องฟ้าจึงมีสีสันสดใสต่างจากสัตว์อื่นๆ

อะไรอยู่ใต้เตียง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301627 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 275 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเมื่อสิ่งที่อยู่ใต้เตียงไม่ว่าจะเป็นรองเท้า

วันที่แสนจะยุ่งเหยิง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301528 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของวันที่แสนจะยุ่งเหยิง
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เท็ด โบ และดิซ กับการผจญภัยครั้งแรก (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301542 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 23 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรื่องราวการผจญภัยของสามสหาย เท็ด โบ และดิช ที่พายเรือออกไปในท้องทะเลกว้าง
พวกเขาได้เจอกับครอบครัวหมีขาวที่นอนอยู่บนก้อนน้ำแข็งกลางทะเลวันนั้นเป็นวันที่มีแดดจ้า

ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301559 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก ค่ำคืนหนึ่ง
เสียงหวีดหวิวดังมาจากต้นไม้
ลมพัดกระโชกแรงจากข้างนอกทำให้เจ้าหมีน้อยทั้งสามตัวกลัว และขอมานอนกับพ่อแม่หมี

สตูมังกร (ใช้กับ Talking Pen)

ISBN: 9786164301573 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวการผจญภัยของนักเดินทางไวกิ้งทั้งห้าคนได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆและความตื่นเต้นในชีวิต

กางเกงในยอดมนุษย์ของชาลี (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301580 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษ แสนสนุก

ปีเตอร์ตัวเหม็น ยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301634 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 23 x 3 จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปีเตอร์ตัวเหม็น ยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยง ปีเตอร์เป็นเด็กที่มีความแตกต่างจากเด็กทั่วไป
นั่นคือเขาไม่ยอมรับประทานอาหารใดๆ เลย
นอกจากถั่วลันเตาจนวันหนึ่งตัวของเขากลายเป็นสีเขียวและมีกลิ่นเหม็นปีเตอร์ดีใจและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ตัวของเขามีสี...

ได้เวลานอนแล้วแหละเจ้าแกะจอมซ่า (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301597 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 276 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานสองภาษา อังกฤษ-ไทย เรียนรู้คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 4 สีสดใส
เนื้อเรื่องอ่านสนุก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา และความฉลาดทางปัญญา (IQ)
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ผมไม่ออกไปหรอก (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301641 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 276 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เริ่มต้นเรื่องด้วยปริศนาที่ทำให้เด็กชายคนหนึ่งอย่างอยู่ใต้เตียงโดยไม่ยอมออกไปไหนเลยเขาจึงมาบอกเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น

ตามล่าหาสัตว์ประหลาดตัวโต (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301566 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร จำนวนหน้า:  56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เช้าตรู่วันหนึ่ง
เป็ดสาวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงประหลาดที่อยู่ใต้เตียงและไม่กล้าดูว่าเป็นเสียงของอะไรเธอจึงกระโดดลงจากเตียงและวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหมูจากนั้นหมูจึงออกไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์...

อี้! นั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาด (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301610 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานสองภาษา อังกฤษ-ไทย เรียนรู้คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 4  สีสดใส
เนื้อเรื่องอ่านสนุก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา
และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)

จอมฮึดฮัดกับจอมบูดบึ้ง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164301603 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เรื่องราวของเจ้าโทรลล์ซึ่งมีชื่อว่าฮึดฮัด
มันมีนิสัยชอบอยู่คนเดียวและไม่เคยมีเพื่อน มันไม่ชอบวันอังคาร
ไม่ชอบผู้คนและไม่ชอบสุงสิงกับใคร
แต่แล้ววันหนึ่งมันได้รับจดหมายเชิญให้ไปงานเลี้ยงหลังจากนั้นทุก...

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
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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

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

พิน็อคคิโอ (Pinocchio) 

ISBN: 9786164302075 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 224 x 2 จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQ

ปีเตอร์ แพน (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164302082 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 224 x 2 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQปีเตอร์ แพนใครๆ ต่างก็รู้จักเรื่องราวของปีเตอร์
แพนเด็กชายผู้ไม่มีวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปีเตอร์
แพนใช้ชีวิตวัยเด็กตลอดกาลของเขาผจญภัยในเกาะเล็กๆ ในดินแดนเน...

โกลดิล็อคส์ หนูน้อยผมทอง (Goldilocks)

ISBN: 9786164302099 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก หลังจากไปเดินเล่นในป่า หมี 3
ตัวก็กลับมาบ้านแล้วพบว่ามีใครบางคนเข้ามาในบ้านพวกหมีประหลาดใจมากที่พบโกลดิล็อคส์

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...
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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...

โปสเตอร์พลาสติก Vegetables

ISBN: 1294877745143 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Vegetables (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Fruits

ISBN: 1294877745136 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Fruits  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - The English Alphabet

ISBN: 1294877745105 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก The English Alphabet  (ใช้กับ Talking Pen)

https://www.misbook.com/dek-2-pasa-happy-day-2019.htm
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โปสเตอร์พลาสติก - Vehicles

ISBN: 1294877745174 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Vehicles  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - พยัญชนะไทย

ISBN: 1294877745099 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก พยัญชนะไทย  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Sea Animals

ISBN: 1294877745150 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Sea Animals  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Colours

ISBN: 1294877745129 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Colours  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Numbers

ISBN: 1294877745112 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Numbers  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Wild Animals

ISBN: 1294877745044 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Wild Animals (ใช้กับ Talking Pen)

https://www.misbook.com/poster-vehicles.htm
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โปสเตอร์พลาสติก - Farm Animals

ISBN: 1294877745051 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Farm Animals (ใช้กับ Talking Pen)

โตขึ้นผมจะเป็นค้างคาว

ISBN: 9786164302617 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของพิป
หนูตัวน้อยที่อยากบินได้เหมือนค้างคาว

เป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ

ISBN: 9786164302693 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของเป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ
ไม่เคยมีคำที่พูดใดหลุดออกมาวันหนึ่งเขาจึงออกเดินทาง เพื่อหาเรื่องสนุกๆ
ที่น่าจะนำมาเล่าได้ เขาจะพบอะไร

เจ้ามอมแมมที่รัก

ISBN: 9786164302716 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของเจ้ามอมแมม
ตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่ "เอลลี่"
รักมากเจ้ามอมแมมมีเพียงตาเดียวเท่านั้นที่ถูกจับด้วยด้ายและมีกลิ่นที่น่ารังเกียจทำไมกันนะเอลลี่ถึงรักเจ้ามอมแมมมากนัก!!!

บ้านแสนสุขของฉัน

ISBN: 9786164302815 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของกบตัวเขียวที่อาศัยอยู่ในถัง
แต่จู่ ๆ เขาต้องหาบ้านใหม่!
เพื่อนของเขาคนใดในสวนจะพาเขาเข้าไปได้ไหม?เขาจะหาที่อื่นอาศัยอยู่หรือไม่นะ?

ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้าน

ISBN: 9786164302709 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เกี่ยวกับเรื่องราวของวิลเลี่ยม
กับพ่อแม่ของเขา
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แขกพิเศษของเจ้าป่า

ISBN: 9786164302730 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าม้าลาย
เขาตื่นเต้นมาก
เมื่อได้รับเชิญงานเลี้ยงอาหารค่ำจากสิงโตราชาแห่งป่าช้างพยายามอย่างมากที่จะห้ามม้าลายไม่ให้ไปงานเลี้ยง
เพราะอะไรกันนะ

เจ้ายีราฟสายตาสั้น

ISBN: 9786164302686 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุกไปกับเรื่องราวของเจ้ายีราฟสายตาสั้นที่ไม่ยอมใส่แว่นเพราะดูตลก
แทนที่จะสวมใส่มันและเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆของเธอเห็นเธอไม่จำเป็นต้องใส่แว่นยีราฟเริ่มใส่ชุดเพื่อป้องกันตัวเองเกิดอุบัติเหตุแทน

เพอร์ซีย์ ปลาน้อยมหัศจรรย์

ISBN: 9786164302723 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "เพอร์ซี่ผู้ชนะ Top Place Percy"

กิ้งก่าหลากสีของฉัน

ISBN: 9786164302822 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวสุดสนุก
เมื่อเจ้ากิ้งก่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยชอบหายตัวไป
จนถูกมองว่าเป็นตัวปัญหามันจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างไรกันนะ

จอชกับเสียงปริศนา

ISBN: 9786164302792 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวเกี่ยวกับ "จอช" กระต่ายน้อย
ผู้เกลียดเสียงดัง แต่วันหนึ่งเสียงทำให้เขาอยากรู้
เสียงนั่นคือเสียงอะไรกันนะชีวิตของจอชจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือไม่?

ฉันมีความสุขที่สุดเลย

ISBN: 9786164302624 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของแรคคูนผู้ที่มีความสุขที่สุดกว่าใครในบรรดาเพื่อนๆ
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ความลับของจระเข้งับ งับ

ISBN: 9786164302655 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าจระเข้สัตว์ที่แสนจะดุร้าย มันจะรักและปกป้องลูกๆ
ได้มากแค่ไหนร่วมกันค้นหาความลับในเล่มได้เลย

นักกู้ภัยจิ๋วแห่งประภาคารสูง

ISBN: 9786164302747 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษ
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเมื่อเฮนรี่ที่อาศัยอยู่ในประภาคาร
ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังร้องไห้ เฮนรี่ไม่รอช้ารีบไต่บันไดลงมาจากประภาคาร

นากน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือ

ISBN: 9786164302662 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของนากตัวน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือเขารู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อเขาจับมือกับครอบครัวในตอนกลางคืน
...อะไรจะโน้มน้าวให้นากตัวน้อยเผชิญกับความกลัวของเขาและในที่สุดก็ปล่อยไป?

ฉันโตกว่าเธอนะ

ISBN: 9786164302761 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของสองพี่น้อง จอร์ชกับล็อตตี้
ซึ่งจอร์ชชอบย้ำกับน้องสาวของตัวเองอยู่เสมอว่า เขาโตกว่า...

แม็กซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก

ISBN: 9786164302754 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF
"แมกซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก Max and Bear
"เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีแม๊กซ์และเจ้าหมีทั้งสองรักกกันมาก

งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย

ISBN: 9786164302679 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย The Perfect
Job for an
Elephant"เรื่องราวน่ารักของเจ้าช้างน้อยเอลซี่ที่อยากหางานทำจีงไปขอคำแนะนำจากแม่ช้างร่วมลุ้นไปพร้อมๆ
กับเจ้าช้างน้อยเอลซี่ว่าจะได้งานทำที่สุดเจ๋งแค่ไหน

https://www.misbook.com/snip-snap-croc.htm
https://www.misbook.com/the-littlest-lighthouse-keeper-to-the-rescue.htm
https://www.misbook.com/the-otter-who-loved-to-hold-hands.htm
https://www.misbook.com/i-m-bigger-than-you.htm
https://www.misbook.com/max-and-bear.htm
https://www.misbook.com/the-perfect-job-for-an-elephant.htm
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วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย

ISBN: 9786164302648 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเจ้ากระรอกน้อยออกเดินทางพร้อมรถเข็นสีแดงคันเก่า

มนตร์วิเศษแห่งดวงดาว

ISBN: 9786164302808 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "มนต์วิเศษของดวงดาว How to Catch a
Falling Star "
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเจ้าหมีนั่งรออย่าใจจดใจจ่อให้ดาวดวงสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงตกลงมาเจ้าหมีอยากได้มนตร์วิเศษนั้นมากๆ

มอนตี้วีรบุรุษตัวน้อย

ISBN: 9786164302778 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของมอนตี้อยากเป็นฮีโร่
ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางในตอนกลางคืนเพื่อค้นหาการผจญภัย

วันที่ยิ่งใหญ่ของเม่นน้อย  

ISBN: 9786164302631 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของเม่นตัวน้อยในวันที่ใกล้เข้าโรงเรียน
เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับคิดว่าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรกันนะ
เม่นน้อยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง!

เจ้าหมีน้อยกับผีเสื้อ

ISBN: 9786164302785 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4 จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของแม่หมีและหมีน้อย
วันหนึ่งหมีน้อยตามผีเสื้อไปจนถึงในป่าในระหว่างทางที่อยู่ในป่าหมีน้อยเจอกับอะไรบ้างนะ!

50 อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กยุคใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164302389 ราคา: 179 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 17 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่วันนี้ หล่อหลอมลูกรักให้เป็นคนดีของสังคม"
การเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูกทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรักและผูกพันกับการอ่านและใช้การอ่านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน
...

https://www.misbook.com/squirrel-s-busy-day.htm
https://www.misbook.com/how-to-catch-a-falling-star.htm
https://www.misbook.com/monty-the-hero.htm
https://www.misbook.com/little-hedgehog-s-big-day.htm
https://www.misbook.com/little-bear-and-the-butterflies.htm
https://www.misbook.com/50-5982.htm
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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

ก ไก่

ISBN: 9786164302532 ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสอนหนูน้อยรู้จักกับพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

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

https://www.misbook.com/1000-chinese-language-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-kokai-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-abc-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-animals-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-verb-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-vehicles-2019.htm
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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

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

อาชีพในฝันของหนู : เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ISBN: 9786164302853 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 153 mm จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณตำรวจสุดเท่ ที่จะพาน้องเข้าใจการทำงานของคุณตำรวจมากขึ้น
หน้าที่ของคุณตำรวจทำอะไรกันบ้างนะ!

อาชีพในฝันของหนู : คุณครู

ISBN: 9786164302860 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณครูเบ็ตส์และชั้นเรียนของเธอ ในแต่ละวันที่โรงเรียนอันแสนวุ่นวาย
คุณครูต้องทำอะไรบ้างนะ!

อาชีพในฝันของหนู : สัตวแพทย์

ISBN: 9786164302877 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณสัตวแพทย์แสนใจดี รักสัตว์ในชนบท
ที่จะพาน้องเข้าใจการทำงานของคุณสัตวแพทย์มากขึ้น

https://www.misbook.com/vocab-8-volume-fruite-vegetables-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-color-shapes-2019.htm
https://www.misbook.com/vocab-8-volume-fruite-vegetables-2019-1979.htm
https://www.misbook.com/police-officer.htm
https://www.misbook.com/teacher.htm
https://www.misbook.com/vet.htm
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อาชีพในฝันของหนู : คุณหมอ

ISBN: 9786164302846 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณหมอมิเรน เธอทำงานอยู่ที่คลินิก คุณหมอผู้แสนใจดีจะพาน้องเรียนรู้
เข้าใจการทำงานของเธอมากขึ้น

อาชีพในฝันของหนู : นักบินอวกาศ

ISBN: 9786164302839 ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับนักบินอวกาศ เจนนี่ เชน และคิม ทั้ง 3 จะพาน้องๆ
ท่องอวกาศอันกว้างใหญ่ นอกอวกาศจะเป็นอย่างไรกันนะ!

นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี

ISBN: 9786164302334 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 15 มม จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นิทานชาดก" เป็นเรื่องราวต่างๆ ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งพระองค์ทรงนำเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงแก่พระภิกษุ
หรือผู้ที่มารับฟังธรรมในโอกาสต่างๆโดยหนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรนิทานชาดก 50 เรื่อง
ที่มีข้อคิดสอนใจ และเหมาะอย่างยิ่งสำ...

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

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นิ่งไว้นะ

ISBN: 9786164302907 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นิ่งไว้นะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อนเหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มหัดอ่านและกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน ไปเที่ยวกันเถอะ

ISBN: 9786164302914 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ไปเที่ยวกันเถอะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน สอนให้เด็กๆ
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเรื่องของขนาดและการเปรียบเทียบ รวมถึงให้เด็กๆ
รู้จักการจำแนกประเภทผ่านการสังเกตสิ่งต่...
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หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน แบ่งกันอย่างไรดี

ISBN: 9786164302945 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "แบ่งกันอย่างไรดี" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ
เรียนรู้จำนวนและการนับอันเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ
ควบคู่กับการสอดเเทรกกระบวนการคิดรู้จั...

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน มาเล่นเชือกกัน

ISBN: 9786164302921 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "มาเล่นเชือกกัน" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ
เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวการรู้จักการประมาณอย่างคร่าวๆ
รวมถึงรู้จักการเปรียบเทียบในเบื้องต้น แล้วยังสอ...

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นี่คือหนังสือ

ISBN: 9786164302891 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นี่คือหนังสือ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน

เจ้าเหมียวจอมบูดบึ้ง

ISBN: 9786164303126 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF
เรื่องราวของเจ้าแมวจอมบูดบึ้ง “แอลฟ์” เขาไม่เคยยิ้มเลย
เขาดูอารมณ์เสียตลอดเวลาแล้วช่วงเวลาไหนกันนะที่เเอลฟ์ยิ้มบ้าง

สุนัขบนดวงจันทร์

ISBN: 9786164303102 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
"สุนัขบนดวงจันทร์” เรื่องราวของแพทช์ หมาน้อยที่ออกมาผจญภัยในอวกาศ
แก่นของเรื่องคือการเล่น เรื่องไม่คาดคิด และความสำคัญของบ้าน

สาม สอง หนึ่ง...

ISBN: 9786164303072 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เป็นเรื่องราวของเหล่าตุ๊กตาที่อยากไปผจญภัยในอวกาศแก่นของเรื่องมุ่งเน้นถึงความกล้าหาญ
การนับจำนวน และเรื่องราวบนอวกาศ
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ระวังนะเน็ด!

ISBN: 9786164303096 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวการผจญภัยของสุนัขจิ้งจอกที่เรียนรู้ว่าการฟังเป็นสิ่งสำคัญเนื้อเรื่องมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม
มิตรภาพ และความปลอดภัย

เจ้าแมวเหมียวอยู่ที่ไหน

ISBN: 9786164303041 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่หายไปในไร่ แก่นของเรื่องคือครอบครัว ชีวิตในไร่ และสัตว์ต่างๆ

ฉันชอบเป็นตัวเองจัง

ISBN: 9786164303157 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวของทอม เด็กชายผู้ที่ชอบตัวเอง เล่าถึงความฝัน
การเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเอง

เจ้าหนูน้อยกับประภาคาร

ISBN: 9786164303164 ราคา: 85 บาท

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวของหนูน้อยตัวหนึ่งที่ทำสิ่งอันยิ่งใหญ่ได้จากความช่วยเหลือของเพื่อนๆแก่นของเรื่องคือมิตรภาพ

กระต่ายกับเต่า

ISBN: 9786164303225 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวเกี่ยวกับ ป่าแห่งหนึ่ง
มีเจ้ากระต่ายฝีเท้าว่องไวและเจ้าเต่าผู้แสนเชื่องช้าวันหนึ่งเจ้ากระต่ายท้าเจ้าเต่าวิ่งแข่ง
แล้วใครจะชนะกันนะ

ราชสีห์กับหนู

ISBN: 9786164303201 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าหนูผู้ที่สัญญาว่า หากราชสีห์เดือดร้อน
จะรีบมาช่วยทันทีเพื่อตอบแทนที่ราชสีห์ยอมไว้ชีวิตมัน วันหนึ่ง
เมื่อราชสีห์ติดบ่วงของนายพรานแล้วเจ้าหนูจะมาทันไหมนะ
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เด็กเลี้ยงแกะ

ISBN: 9786164303218 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กเลี้ยงแกะแกล้งหลอกชาวบ้านว่า
หมาป่ามากินแกะหลายครั้งเมื่อมีหมาป่ามากินแกะจริงๆ
ชาวบ้านจะยังเชื่อคำพูดของเด็กเลี้ยงแกะไดีอีกหรือ
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