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โปสเตอร์พลาสติก Animals

ISBN: 1294877738916 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 640 x 1 มิลลิเมตร จำนวนหน้า:  1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: "โปสเตอร์ animals" สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กๆ
ทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิด พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาพวาดสวยงามเหมือนจริง เนื้อพลาสติก กันน้ำ ทนทาน ไม่ขาดง่าย เขียนได้ ลบได้
เหมาะสำหรับเด็กอายุ2 ปีขึ้นไป

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

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...

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

การ์ดช่วยจำอักษร ABC

ISBN: 1294877728238 ราคา: 59 บาท

รายละเอียดแบบย่อ: Flash Cards รูปภาพและคำศัพท์ A-Z

https://www.misbook.com/animals-375.htm
https://www.misbook.com/english-vocabulary-card-sets-fruit-palatable.htm
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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

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

โปสเตอร์พยัญชนะไทย พร้อมแถบวัดส่วนสูง

ISBN: 1294877734642 ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 255 x 390  มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: "โปสเตอร์พยัญชนะไทย พร้อมแถบวัดส่วนสูง" โปสเตอร์พยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมแถบวัดส่วนสูงในตัว วันส่วนสูงได้สูงสุดถึง 150 เซนติเมตร
เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยก-ฮ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ
สีสันสดใสดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

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

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/abc-mis-talking-pen.htm
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https://www.misbook.com/abc-12154.htm
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การ์ดหนูชอบสัตว์น่ารัก

ISBN: 1294877737179 ราคา: 89 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุข ไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบสัตว์น่ารักการ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริงกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

การ์ดหนูชอบกินผลไม้

ISBN: 1294877737285 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 184 x 14 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้ flash card
หนูชอบกินผลไม้การ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม
เหมือนจริง กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

การ์ดหนูชอบกินผัก

ISBN: 1294877737292 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 183 x 13 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักผักหลากหลายชนิด และเรียกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมเกร็ดความรู้จากคำกลอนที่คล้องจองกันทั้งชุด

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

การ์ดสัตว์น่ารัก 

ISBN: 1294877738442 ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 95 x 125 x 8 มม.

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์หลากหลายชนิดและเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพวาดสวยงาม เสมือนจริง
เป็นการดึงทักษะด้านการดูการฟัง การอ่าน และการพูดในตัวเด็กออกมา

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/favorite-animals-cards.htm
https://www.misbook.com/favorite-eat-fruit-card.htm
https://www.misbook.com/i-like-eat-vegetable-card.htm
https://www.misbook.com/thai-alphabet-reading-and-writing-mat.htm
https://www.misbook.com/card-animal-english-thai.htm
https://www.misbook.com/123-3945.htm
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การ์ดหน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน โอ้โฮ เพื่อนสัตว์ตัวโต๊โต

ISBN: 1294877747642 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 255 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 11 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "My Animal Masks หน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน โอ้โฮ เพื่อนสัตว์ตัวโต๊โต"
หน้ากากรูปสัตว์ สีสันสดใส มีคำอ่าน เรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา
อังกฤษ-ไทย-จีนปลอดภัยเพราะพิมพ์ด้วยหมึก soy ink หมึกปลอดสารพิษ     วิธีใช้ My

การ์ดหนูชอบอ่าน ABC

ISBN: 1294877739326 ราคา: 95 บาท

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

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

การ์ดหนูชอบอ่าน ก ไก่

ISBN: 1294877739319 ราคา: 120 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: "หนูชอบอ่าน ก ไก่" จะชวนเด็กๆ มาฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กๆเป็นเรื่องสนุกและมีความสุข

การ์ดหน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน อู้ฮู้ เพื่อนสัตว์สุดน่ารัก

ISBN: 1294877739180 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 205 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 11 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หน้ากากของเหล่าสัตว์ที่น่ารัก มีรูปทรงตามลักษณะใบหน้าของสัตว์แต่ละชนิด สีสันสวยงาม
ขนาดพอเหมาะพอดีกับใบหน้าของเด็กๆ ด้านหลังมีคำศัพท์ 3 ภาษา
อังกฤษ-จีน-ไทยมีคำอ่านให้ชัดเจน
ใช้เล่นกับเด็กๆด้วยการนำมาทาบที่ใบหน้าหรือใช้เล่าประกอบนิทานหรือเรื...

โปสเตอร์พลาสติก ตารางสูตรคูณ

ISBN: 1294877739852 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 478 x 841 x 1 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: โปสเตอร์ 1 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: "โปสเตอร์ ตารางสูตรคูณ" เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ฝึกท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ และรวดเร็ว เนื้อพลาสติกทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

การ์ดบอร์ดบุ๊ค : สัตว์น่ารัก

ISBN: 9786165279659 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 118 x 145 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยบัตรคำศัพท์น่ารัก สีสันสดใส กระดาษแข็งทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ด้านหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมภาพประกอบสวยงามด้านหลังเป็นคำอ่าน คำแปล

https://www.misbook.com/my-animal-masks-cards-ohho-bigger-animal-friends.htm
https://www.misbook.com/abc-12159.htm
https://www.misbook.com/thai-alphabet-cards-for-kids.htm
https://www.misbook.com/my-animal-masks-cards-uhhu-cutie-animal-friends.htm
https://www.misbook.com/poster-multiplication-table.htm
https://www.misbook.com/cutie-animal-card-talking-pen.htm
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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

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

การ์ดหนูชอบสัตว์น่ารัก (ปั๊มมน)

ISBN: 1294877740155 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 22 x 25 cm จำนวนหน้า: 22 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มาสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้ Flash Card หนูชอบสัตว์น่ารัก
การ์ดคำศัพท์ที่ได้ออกแบบรูปทรงของการ์ดตามรูปทรงของภาพ
ขนาดใหญ่จับถนัดดึงดูดความสนใจด้วยภาพวาดสวยงาม เหมือนจริง
กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

การ์ด My First ABC 

ISBN: 1294877738206 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 117 x 144 x 17 มิลลิเมตร

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

https://www.misbook.com/my-body-card-talking-pen.htm
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/card-cute-animal.htm
https://www.misbook.com/my-first-abc.htm
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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

การ์ดหนูชอบของใช้รอบตัว (สันห่วง)

ISBN: 1294877740193 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: สันห่วง 165 x 180 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: การ์ด 22 แผ่น

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักกับของใช้ใกล้ตัว และเรียกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
พร้อมเกร็ดความรู้จาก คำกลอนที่คล้องจองกันทั้งชุด ภาพวาดสวยงาม เหมือนจริง

การ์ด ก ไก่ ไดคัท

ISBN: 1294377748946 ราคา: 98 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 44 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

การ์ด ABC ไดคัท

ISBN: 1294377748953 ราคา: 88 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 26 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

การ์ด 123 ไดคัท

ISBN: 1294377748984 ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

การ์ด สัตว์ ไดคัท (Talking Pen)

ISBN: 1294877752240 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 22 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

https://www.misbook.com/my-first-thai-alphabet-cards-use-pen.htm
https://www.misbook.com/card-we-like-ojects-in-home.htm
https://www.misbook.com/card-dicut-kokai.htm
https://www.misbook.com/card-dicut-abc.htm
https://www.misbook.com/card-dicut-123.htm
https://www.misbook.com/animal-flashcards-talking-pen.htm
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การ์ด ผัก ไดคัท (Talking Pen)

ISBN: 1294877752257 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 22 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

การ์ด ผลไม้ ไดคัท (Talking Pen)

ISBN: 1294877752264 ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 250 x 20 mm จำนวนหน้า: 22 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดน่ารักน่าเรียน เรื่องพื้นฐานเด็กต้องรู้ กระดาษหนากำลังดี อาร์ตการ์ด 300
แกรม ลักษณะเด่นเลย คือ ใบใหญ่ สีสวย ตัวอักษรชัดมาก ขอบมุมมนๆ โค้งๆ เว้าๆ
ไม่คมไม่บาดมือเด็กๆ

ชุดหนังสือบอร์ดบุ๊คของหนู (7 เล่ม)

ISBN: 1294877750246 ราคา: 665 บาท

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

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

การ์ดหน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน อื้อฮือ เพื่อนสัตว์ในป่าใหญ่

ISBN: 1294877740520 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 255 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 11 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หน้ากากของเหล่าสัตว์ตัวโต มีรูปทรงตามลักษณะใบหน้าของสัตว์แต่ละชนิด สีสันสวยงาม
ขนาดพอเหมาะพอดีกับใบหน้าของเด็กๆ ด้านหลังมีคำศัพท์ 3 ภาษา
อังกฤษ-จีน-ไทยมีคำอ่านให้ชัดเจน
ใช้เล่นกับเด็กๆด้วยการนำมาทาบที่ใบหน้าหรือใช้เล่าประกอบนิทานหรือเรื่องท...

การ์ด Animal (ขนฟู)

ISBN: 1294877741473 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 255 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 14 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ทำความรู้จักกับเหล่าสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อนสัตว์ขนนิ่มขนฟู หนูๆ
รู้ไหมขนนี้เป็นของใครกันนะ

การ์ดหน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน เอ๊ะเอ๋ เพื่อนสัตว์ตัวน้อย

ISBN: 1294877740544 ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 255 x 12 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 11 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หน้ากากของเหล่าสัตว์ตัวน้อย มีรูปทรงตามลักษณะใบหน้าของสัตว์แต่ละชนิด
สีสันสวยงาม ขนาดพอเหมาะพอดีกับใบหน้าของเด็กๆ ด้านหลังมีคำศัพท์ 3
ภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย มีคำอ่านให้ชัดเจน
ใช้เล่นกับเด็กๆด้วยการนำมาทาบที่ใบหน้าหรือใช้เล่าประกอบนิทานหรือเรื่อ...

https://www.misbook.com/vegetable-flashcards-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/fruit-flashcards-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/set-board-book-7-book.htm
https://www.misbook.com/my-animal-masks-cards-animal-in-forest.htm
https://www.misbook.com/animal-cards.htm
https://www.misbook.com/my-animal-masks-cards-animal.htm
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BIG CARD สัตว์น่ารัก (Animals)

ISBN: 1294877743040 ราคา: 95 บาท

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

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

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

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

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

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

https://www.misbook.com/big-card-animals-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/100-animals-board-book.htm
https://www.misbook.com/poster-3-language-red-box.htm
https://www.misbook.com/poster-3-language-blue-box.htm
https://www.misbook.com/poster-set-1-blue.htm
https://www.misbook.com/poster-set-1-orange.htm
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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

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

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

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

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

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
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


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 > แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค โปสเตอร์

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

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/flash-card-school.htm
https://www.misbook.com/flash-card-food-and-drinks.htm
https://www.misbook.com/flash-card-clothes.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 Jigsaw Puzzles : Level 1

ISBN: 1294877744825 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 140 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 6 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

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-jigsaw-puzzles-level-1.htm
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My First Jigsaw Puzzles : Level 2

ISBN: 1294877744832 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 140 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 6 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

My First Jigsaw Puzzles : Level 3

ISBN: 1294877744849 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 140 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 6 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

My First Jigsaw Puzzles : Level 4

ISBN: 1294877744856 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 140 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 6 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

My First Jigsaw Puzzles : Level 5

ISBN: 1294877744863 ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 140 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 6 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ภาพสัตว์น่ารัก สีสันสดใส คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

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

https://www.misbook.com/my-first-jigsaw-puzzles-level-2.htm
https://www.misbook.com/my-first-jigsaw-puzzles-level-3.htm
https://www.misbook.com/my-first-jigsaw-puzzles-level-4.htm
https://www.misbook.com/my-first-jigsaw-puzzles-level-5.htm
https://www.misbook.com/100-first-vehicles.htm
https://www.misbook.com/board-book-my-first-korkai.htm
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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

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 - 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 - พยัญชนะไทย

ISBN: 1294877745099 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก พยัญชนะไทย  (ใช้กับ Talking Pen)

https://www.misbook.com/my-first-abc-borad-book.htm
https://www.misbook.com/poster-vegetables.htm
https://www.misbook.com/poster-fruits.htm
https://www.misbook.com/poster-colors.htm
https://www.misbook.com/poster-numbers.htm
https://www.misbook.com/poster-thai-alphabet.htm
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โปสเตอร์พลาสติก - The English Alphabet

ISBN: 1294877745105 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก The English Alphabet  (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Vehicles

ISBN: 1294877745174 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Vehicles  (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 - Wild Animals

ISBN: 1294877745044 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Wild Animals (ใช้กับ Talking Pen)

โปสเตอร์พลาสติก - Farm Animals

ISBN: 1294877745051 ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 477 x 645 มิลลิเมตร จำนวนหน้า: 1

รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์พลาสติก Farm Animals (ใช้กับ Talking Pen)

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

https://www.misbook.com/poster-the-english-alphabet.htm
https://www.misbook.com/poster-vehicles.htm
https://www.misbook.com/poster-sea-animals.htm
https://www.misbook.com/poster-wild-animals.htm
https://www.misbook.com/poster-farm-animals.htm
https://www.misbook.com/100-first-things.htm
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First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

ISBN: 1294877746904 ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 5.2x7.7 นิ้ว จำนวนหน้า: 125 ใบ

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี
มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ
ทายศัพท์ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำ ส่งเสริมการคิด
ที่สำคัญ!!!ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จ...

First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องแดง(ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

ISBN: 1294877747789 ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 5.2x7.7 นิ้ว จำนวนหน้า: 125 ใบ

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องแดง ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี
มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ
ทายศัพท์ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด
ที่สำคัญ!!!ใช้ร่วมกับปากกาพูดไ...

First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

ISBN: 1294877748823 ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 5.2x7.7 นิ้ว จำนวนหน้า: 125 ใบ

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2  ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด
ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช
ท่องศัพท์ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์
ส่งเสริมการคิดที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกา...

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

First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องเขียว Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

ISBN: 1294877748816 ราคา: 350 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 5.2x7.7 นิ้ว จำนวนหน้า: 125 ใบ

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2  ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด
ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช
ท่องศัพท์ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์
ส่งเสริมการคิดที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกา...

https://www.misbook.com/first-words-flash-cards-talking-pen.htm
https://www.misbook.com/first-words-flash-cards-red-box.htm
https://www.misbook.com/first-words-flash-cards-violet-box-level-2.htm
https://www.misbook.com/100-first-numbers-shapes-colors-days-and-months.htm
https://www.misbook.com/100-first-foods.htm
https://www.misbook.com/first-words-flash-cards-level-2-green.htm
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BOARD BOOK : ก ไก่

ISBN: 1294877749332 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

BOARD BOOK : ABC

ISBN: 1294877749301 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

BOARD BOOK : COLORS

ISBN: 1294877749356 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

BOARD BOOK : SHAPES

ISBN: 1294877749349 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

BOARD BOOK : ANIMALS

ISBN: 1294877749318 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

BOARD BOOK : MY BODY

ISBN: 1294877749325 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

https://www.misbook.com/board-book-k-kai.htm
https://www.misbook.com/board-book-abc.htm
https://www.misbook.com/board-book-colors.htm
https://www.misbook.com/board-book-shapes.htm
https://www.misbook.com/board-book-animals.htm
https://www.misbook.com/board-book-my-body.htm
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BOARD BOOK : VEHICLES

ISBN: 1294877749363 ราคา: 95 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 150x180x7 mm จำนวนหน้า: 10 หน้า

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

การ์ด 3 ภาษา : สัตว์น่ารู้ (ไดคัทใส่ห่วง)

ISBN: 1294877750314 ราคา: 80 บาท

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดการ์ด 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-จีนใส่ห่วงเรียบร้อย ป้องกันสูญหาย หาไม่เจอ
พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัย

การ์ด 3 ภาษา : ผัก ผลไม้ (ไดคัทใส่ห่วง)

ISBN: 1294877750338 ราคา: 80 บาท

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดการ์ด 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-จีนใส่ห่วงเรียบร้อย ป้องกันสูญหาย หาไม่เจอ
พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัย

การ์ด 3 ภาษา : ร่างกายของฉัน (ไดคัทใส่ห่วง)

ISBN: 1294877750307 ราคา: 0 บาท

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดการ์ด 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-จีนใส่ห่วงเรียบร้อย ป้องกันสูญหาย หาไม่เจอ
พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัย

การ์ด 3 ภาษา : ยานพาหนะ (ไดคัทใส่ห่วง)

ISBN: 1294877750291 ราคา: 0 บาท

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดการ์ด 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-จีนใส่ห่วงเรียบร้อย ป้องกันสูญหาย หาไม่เจอ
พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัย

การ์ด 3 ภาษา : สีสันรูปร่งรูปทรง (ไดคัทใส่ห่วง)

ISBN: 1294877750321 ราคา: 0 บาท

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แฟลชการ์ดการ์ด 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-จีนใส่ห่วงเรียบร้อย ป้องกันสูญหาย หาไม่เจอ
พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัย

https://www.misbook.com/board-book-vehicles.htm
https://www.misbook.com/3-language-cards-animals.htm
https://www.misbook.com/3-language-cards-vegetables-fruits.htm
https://www.misbook.com/3-language-cards-body.htm
https://www.misbook.com/3-language-cards-vehicles.htm
https://www.misbook.com/3-language-cards-colors-shapes.htm
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100 First Animals (Board Book Form 2023)

ISBN: 1294877752103 ราคา: 195 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: บอร์ดบุ๊คโฟมคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Animals
เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

100 First Things (Board Book Form 2023)

ISBN: 1294877752110 ราคา: 195 บาท

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

รายละเอียดแบบย่อ: บอร์ดบุ๊คโฟมคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Things เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

https://www.misbook.com/100-first-animals-board-book-form-2023.htm
https://www.misbook.com/100-first-things-board-book-form-2023.htm

