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พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

ISBN: 9786165279611 ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 18 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อคิดทุกอย่างที่ควรรู้และปฏิบัติ โดย "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ผู้บริหาร
ifarm

100 กอล์ฟทิป

ISBN: 9789749764886 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 53 หน้า 

รายละเอียดแบบย่อ: เผยเทคนิคเล่นอย่างไรให้ได้ชัยชนะ 100 ทิปที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น
กว่าเดิมเหมาะสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาการเล่น โดย โปรภาคย์ อัครมาส

คู่มือขับรถ เบื้องต้น

ราคา: 99 บาท

รายละเอียดแบบย่อ: รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการขับรถสำหรับมือใหม่ อาทิเช่น
แนะนำส่วนประกอบภายนอกและภายในรถ,
การตรวจอุปกรณ์เครื่องยนต์เบื้องต้น,เตรียมความพร้อมในการขับรถ,
มารยาทและการขับรถอย่างถูกวิธี, รอบรู้กฏจราจร,การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์
และตารางการบำรุงรักษา...

Skratch แผ่น สำหรับ DJ Skratch

ISBN: 9789749116760 ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 13 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หลักสูตร Skratch แผ่น สำหรับ DJ Skratchภาพปฏิบัติ ชุดแรก
และชุดเดียวในประเทศไทย

เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างง่าย

ISBN: 9786165277013 ราคา: 220 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 14  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ จะชี้ช่องทางให้คุณรวยจากการลงทุน! แนะหลักในการวิเคราะห์
งบการเงินอย่างง่าย ด้วยปัจจัย 6 ประการ
เพื่อคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุนเหมาะสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป มนุษย์เงินเดือน

เลิกเป็นแมงเม่า

ISBN: 9786165278744 ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 224 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือเล่นหุ้นที่นักลงทุนมือใหม่ควรอ่าน! เนื้อหาเข้าใจง่ายเชื่อถือได้
โดยกูรูทางด้านการเงินและการลงทุนตัวจริง! ไม่ต้องเป็นเซียนหุ้นแบบ VI ก็รวยได้
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รวยและรอด ด้วยกราฟเทคนิค

ISBN: 9786165279543 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 13 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: วิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยกราฟเทคนิค เครื่องมือมหัศจรรย์
พร้อมวิธีคิดและจิตวิทยาในการลงทุน ตามแบบฉบับของต่างประเทศ โดย
ธัญญพัฒน์ธัญญศิริ (อาจารย์เบรฟ)

เงินเดือนหลักหมื่น เก็บเงินได้หลักล้าน (พร้อมหนังสือเสียง Audio Book)

ISBN: 9786165279314 ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 15 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เผยสุดยอดวิธีเก็บเงินล้านอันแสนฉลาดสำหรับมนุษย์เงินเดือน
ทำให้มนุษย์เงินเดือนบริหารเงินให้งอกเงยได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย
ทำได้จริงมาพร้อมกับหนังสือเสียง Audio Book
ที่สามารถฟังเสียงเนื้อหาในเล่มทั้งหมดได้อยากรวยก็ไม่ต้องรออะไรแล้ว

ออมเร็ว รวยเร็ว ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ISBN: 9786165278829 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เผยเคล็ดลับการออมเงินที่คุณยังไม่รู้ และยังไม่ได้ทำ ด้วยวิธีที่ง่ายแต่เห็นผลจริง
การันตีด้วยการมีเงินเก็บก้อนโตในระยะเวลาที่ไม่นานเกินรอก้าวสู่การมีเสถียรภาพทางการเงินที่คล่องตัว

ถ่ายภาพสวยใส สไตล์น่ารัก ด้วยกล้อง DSLR

ISBN: 9786165274913 ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 X 230 x 7  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 120  หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หากคุณกำลังเริ่มหัดถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และต้องการคู่มือที่เข้าใจง่ายๆ
"ถ่ายภาพสวยใสสไตล์น่ารักด้วยกล้อง DSLR" เล่มนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน
ด้วยคำอธิบายที่ไม่ซับซ้อนและมีภาพประกอบสวยงามน่ารัก
ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมในการจัดองค์ประก...

เปิดร้านกาแฟ ไม่ยาก

ISBN: 9786165277433 ราคา: 179 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 8 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้น 30,000 บาท ก็เปิดร้านได้ หาทำเลดีๆ ยังไง แบบไหนให้มีลูกค้าเยอะ
อุปกรณ์ที่ต้องมี เลือกยังไงให้คุ้มค่า กลยุทธ์เรียกลูกค้า
กลเม็ดส่งเสริมการขายกุญแจสำคัญไขสู่ความสำเร็จ เคล็ดลับสำหรับบาริสต้า
เทคนิคบริหารจัดการให้ร้านอยู่รอดโดย สุเมธ โรจนอน...

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์

ISBN: 9786165279345 ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 189 x 11 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้
อัปเดตเนื้อหาและข้อสอบหลักสูตรใหม่ล่าสุด ปี
2016รวมทุกเรื่องและทุกขั้นตอนที่จำเป็นต้องรู้ก่อนไปสอบ
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คัมภีร์เลือกเบอร์โทร เปลี่ยนชีวิตพลิกธุรกิจ

ISBN: 9786164300088  ราคา: 159 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 208 x 18  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 264 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเลขประจำตัว ประจำชะตาปัจจุบันที่สามารถบ่งบอกถึงพื้นดวง
นิสัยใจคอและสิ่งที่ต้องประสบพบเจอของผู้ครอบครองได้ทั้งยังเป็นพลังงานด้านบวกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ตัวเลขนั้นๆ

วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง

ISBN: 9786164300521 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 14 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สุดยอดกลยุทธ์ การอ่านใจฝ่ายตรงข้าม อาทิ ลูกค้ายินดีซื้อทั้งที่ไม่ได้แนะนำ,
อีกฝ่ายเอ่ยปากว่าอยากทำสัญญาซื้อขาย,
นำเสนอโครงการผ่านฉลุย,ความสัมพันธ์ของหัวหน้าและลูกน้องดีขึ้นจนน่าตกใจ ฯลฯ

รวยด้วยตัวเลขเศรษฐี

ISBN: 9786164301436 ราคา: 265 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 320 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เมื่อรหัสฟ้าเปิด ชีวิตก็เปลี่ยน... เมื่อรหัสมนุษย์เปิด ชีวิตก็สำเร็จ...
ออกแบบชีวิตใหม่ได้ด้วยตัวเอง!! "เลขศาสตร์" หนึ่งทางเลือก หนึ่งเครื่องมือ
หนึ่งพาหนะที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ต้องการ โดย ครูวิชัย เลขศาสตร์เศรษฐี

แก้วโป่งข่ามเปลี่ยนชีวิต

ISBN: 9786164302327 ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แก้วโป่งข่ามพลังอันบริสุทธิ์ แก้วศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนาไทย
มหัศจรรย์แห่งแก้วโป่งข่ามที่จะช่วยเหนี่ยวนำชีวิตให้เป็นไปในทางที่ต้องการ
โดยจมื่นอินฟินิต

ฝึกสุนัข ฉบับสมบูรณ์

ISBN: 9786164302952 ราคา: 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 7 x 9 นิ้ว จำนวนหน้า: 176 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เป็นอีกหนึ่งคู่มือที่ให้คำแนะนำฝึกสุนัข พร้อมภาพประกอบกว่า 500 ภาพ แบบ
Step-by-Step ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ แนะเทคนิคการฝึกสุนัขในเชิงบวก
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