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การ์ดหนูน้อยฝึกนับตัวเลข 1-10
ISBN: 1294877732655

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 78 x 110 x 7 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ตัวเลข 1-10 พร้อมนับจำนวนภาพสิ่งของ ในแผ่นการ์ดแต่ละใบ ทำให้เด็กๆ
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะตัวเลขกับจำนวนภาพสิ่งของบนการ์ดได้อีกทั้งยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล
ISBN: 1294877730910

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 7 เซนติเมตร

จำนวนหน้า: 106 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มานับเลข บวกเลข เปรียบเทียบจำนวน เรียงลำดับตัวเลขเสริมสร้าง IQ
ไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุกพร้อมเฉลยท้ายเล่มกันเถอะ!

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30 (KUMON)
ISBN: 1294877734437

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 297 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมแบบฝึกลากเส้นแสนสนุก ฝึกทักษะการใช้ดินสอเบื้องต้น
เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเขียนตัวเลข 1-30
ให้กับเด็กๆโดยการใช้หนังสือเล่มนี้ในการเริ่มฝึกใช้ดินสอและเป็นแนวทางในการฝึกฝนอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับหนูน้อยวัย
3-5 ขวบ

หนูน้อยเก่งคณิต 1-50 ระดับอนุบาล
ISBN: 1294877730927

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 207 x 293 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชวนเด็กๆ มานับเลข บวกเลข เปรียบเทียบจำนวนเรียงลำดับตัวเลข ตั้งแต่ 1-50 เสริมสร้าง
IQ ไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
และทบทวนความรู้ผ่านภาพประกอบน่ารักๆ สีสันสดใสซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีมีเฉลยท้ายเล่ม

สอนลูกน้อยนับ 123
ISBN: 9786165274760

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 213 x 191 x 3

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ลูกรัก ด้วยการฝึกนับจำนวน 1-10
ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์และไพเราะ พร้อมภาพประกอบน่ารัก

คัดเขียนอ่าน กขค ABC 123
ISBN: 1294877734284

ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มแรกสำหรับลูกรักที่เริ่มหัดคัดลายมือ ชวนลูกรักหัดอ่าน
หัดเขียนให้คล่องแคล่วก่อนวัยอนุบาล ดึงดูดความสนใจด้วยภาพประกอบน่ารัก
สีสันสดใสพยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
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หนูคนเก่งเรียนคณิตศาสตร์
ISBN: 1294877736608

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 97 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านตัวเลข นับจำนวน บวกลบตัวเลข
เปรียบเทียบจำนวน
เรียงลำดับตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-120 (KUMON)
ISBN: 1294877734468

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 297 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้นโดยอิงระบบการเรียนของ "คุมอง"
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆแต่ละคนก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก ระดับ ป.1-ป.2 เล่ม 2
ISBN: 9786165275408

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 279 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
ครบครันทั้งสาระความรู้และกิจกรรมที่น้องๆ หนูๆ ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรมและนิทาน

หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-150 (KUMON)
ISBN: 1294877734444

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 297 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านตัวเลขได้มากกว่า 50 แล้ว หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆ
เรียนรู้การท่องจำตัวเลขตามลำดับที่ถูกต้อง และจดจำตัวเลขจนถึง
150ผ่านแบบฝึกหัดแสนสนุกหลากรูปแบบ

หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-70 (KUMON)
ISBN: 1294877734482

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 296 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้มากกว่า 10 ขึ้นไป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ
ยิ่งขึ้นใช้หนังสือเล่มนี้สอนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยเฉพาะการจดจำและการอ่านตัวเลขตั้งแต่

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก ระดับอนุบาล-ป.1 เล่ม 2
ISBN: 9786165275385

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 279 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
ครบครันทั้งสาระความรู้และกิจกรรมที่น้องๆ หนูๆ ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรมและนิทาน
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Math Plus เลขคณิตคิดสนุก ระดับก่อนวัยเรียน-อนุบาล เล่ม 1
ISBN: 9786165275354

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 280 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดประตูสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ให้ลูกรักด้วยหนังสือลิขสิทธิ์ ชุด MATH+
เลขคณิตคิดสนุก
ที่ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกครบครันทั้งสาระความรู้และกิจกรรมที่น้องๆ
หนูๆ ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรมและนิทาน โดยนิทานแต่ล...

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก ระดับก่อนวัยเรียน-อนุบาล เล่ม 2
ISBN: 9786165275378

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 214 x 279 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
ครบครันทั้งสาระความรู้และกิจกรรมที่น้องๆ หนูๆ ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรมและนิทาน

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 3
ISBN: 1294877737247

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 278 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 3
ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส ทำให้เด็กๆ
อารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

ฉลาดคิด คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น ป.4
ISBN: 9786165277099

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 280 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ฝึกสังเกต แก้ไขปัญหา
วิเคราะห์หาเหตุและผล เข้าใจหลักการคิดคำนวณเพื่อหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นa
"โยสึเกะ" เด็กชายชั้น ป.4 "โชโกะ" เพื่อนร่วมห้องของโยสึเกะ"ศาสตราจารย์ชีน่า" และ

ฉลาดคิด คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น ป.5 เล่ม 1
ISBN: 9786165277105

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 211 X 280 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ร่วมไขปริศนาคณิตศาสตร์อันท้าทายไปกับ "ซัตสึกิ" เด็กหญิงชั้น ป.5
ผู้ชื่นชอบกีฬาและการผจญภัย "โกโร่" จอมขี้อาย "ศาสตราจารย์โก๊ะ" พร้อมกับ
"ไฟเบอร์"หุ่นยนต์แสนฉลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ "มิอา"

ฉลาดคิด คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น ป.5 เล่ม 2
ISBN: 9786165277112

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 280 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ติดตามความสนุกสนานตื่นเต้นแห่งการเดินทางสู่อียิปต์
ดินแดนที่ขึ้นชื่อในด้านอารยธรรมโบราณไปพร้อมกับ
"มิอา"เด็กหญิงที่ชอบเรื่องแฟชั่นและเครื่องประดับ "โชโงะ"
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ฉลาดคิด คณิตศาสตร์ นอกห้องเรียน ชั้น ป.6 เล่ม 1
ISBN: 9786165277129

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 211 X 280 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับ "ร็อค" เด็กชายยอดนักสืบ เรียนอยู่ เรียนอยู่ชั้น ป.6 แต่มีระดับ IQ ถึง 250
เชี่ยวชาญการหาเหตุผลเพื่อไขปริศนาหรือคดีต่างๆ "คิวบิก"จอมโจรผู้เป็นศัตรูคู่แค้นกับร็อค
เชี่ยวชาญการปลอมตัว ชื่นชอบเงินเป็นที่สุด "จูน"เด็กหญิงวัย 12 ขวบ ยอดอัจฉริยะ
"ร็อคเบย์"...

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 1
ISBN: 1294877737223

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 X 278 x 9 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 164 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1
ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส
ทำให้เด็กๆอารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 2
ISBN: 1294877737230

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 X 278 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาสมองด้านการคิดคำนวณ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล
2ใช้ฝึกทำวันละหน้าเพื่อให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทุกหน้าเป็นภาพสีสันสดใส
ทำให้เด็กๆอารมณ์ดีและมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัด มีเฉลยท้ายเล่ม

แบบฝึกหัดเล่มแรกของหนู : สนุกนับตัวเลข (แถมฟรี! สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น)
ISBN: 1294877739814

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 240 x 300 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกนับจำนวนให้คล่องแคล่วไปกับเจ้าแมวน้อยคิตตี้ เจ้าหนูมาร์โก
เจ้าหมาน้อยพีทและเจ้ากระต่ายน้อยเบอร์ตี้ ภาพประกอบในเล่มน่ารัก
สีสันสดใสช่วยปูพื้นฐานทักษะด้านการใช้ดินสอและฝึกกล้ามเนื้อมือในการลากเส้นให้กับเด็กๆ

แบบฝึกอ่าน 123
ISBN: 9786165273442

ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักกับตัวเลข 1-20
ทั้งเลขอารบิกและเลขไทยซึ่งเลขไทยใช้ลักษณะของตัวเลขตามแบบมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่าน
พร้อมภาพประกอบสิ่งของและสัตว์ต่างๆตามจำนวนของตัวเลขเพื่อให้น้องๆ
ฝึกนับจำนวนและได้เร...

แบบฝึกอ่าน 123 กับชาลีและชีวา
ISBN: 9786165276948

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 218 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ทักษะพื้นฐานอย่างมั่นใจ กับ "ชาลี" และ "ชีวา" ซึ่งจะมาชวนเด็กๆ
ฝึกอ่านเลขอารบิกและ เลขไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
พร้อมเชื่อมโยงตัวเลขกับจำนวนของภาพได้ ทำให้สามารถนับจำนวน ได้อย่างแม่นยำ
ภาพประกอบน่ารักสีสันสดใส ตัวเลขขนาดใหญ่ ชัดเจน
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123 ของหนู
ISBN: 1294877740803

ราคา: 64 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนาน
พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ
1-20 ฝึกคัดตามรอยเส้นประและกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ

สอนลูกเก่งบวกลบ ด้วยลูกเต๋าคณิตคิดสนุก
ISBN: 9786164300491

ราคา: 200 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 234 x 300 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้แน่น และเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข
จดจำตัวเลขและค่าของตัวเลข 0-20 ได้ ฝึกเปรียบเทียบและฝึกบวกลบเลข 1 หลักและ
2หลัก

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก 123 สำหรับอายุ 4 ปี
ISBN: 1294877742036

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาเรียนรู้ลำดับการเขียนตัวเลขจากภาพ และเรื่องราวน่ารักๆ กันดีกว่า
เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลย

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ISBN: 9786164300484

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 232 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ตัวช่วยเก่งคณิต พิชิตทุกสนามสอบต้องเล่มนี้!! สรุปเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์
ม. 4-5-6 มีแผนภาพ (Mind Map) และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept)
ทุกบทเพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น โดย วชิรา โอภาสวัฒนา

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี คณิตคิดสนุก
ISBN: 1294877742081

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักตัวเลข การนับจำนวน บวก ลบ การเปรียบเทียบ ฝึกคิดเพื่อหาคำตอบ

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี คณิตคิดสนุก
ISBN: 1294877742135

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แก้ไขโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข จำนวน เพิ่มพูนความรู้ด้านคณิตศาสตร์
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ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี คณิตคิดสนุก
ISBN: 1294877742203

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมทักษะด้านตัวเลข จำนวน ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี คณิตคิดสนุก
ISBN: 1294877742258

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 68 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ใช้หลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์หาคำตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งตัวเลขและจำนวนนับ
ISBN: 1294877742630

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 275 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่ม! ฝึกคัด ฝึกนับจำนวน หาผลลัพธ์
เรียนรู้คำศัพท์ เกมจับคู่

Thomas & Friends : โทมัสแอนด์เฟรนด์ หนังสือเล่มแรกของหนู 123
ISBN: 1294877742661

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: Thomas & Friends : Early Learning for Kids 123
หนังสือเล่มแรกของหนูน้อยสำหรับเรียนรู้และฝึกอ่านตัวเลข
1-20ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

หนูน้อยหัดอ่านนาฬิกา
ISBN: 9786164302129

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 224 x 230 x 11

จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เมื่อเจ้านาฬิกาถูกเสกให้มีชีวิต เพื่อมาปฏิบัติภารกิจทำให้เด็กชายตะวันผู้ซึ่งไม่เคนสนใจมัน
ได้รู้จักกับเวลาและดูนาฬิกาเป็นภายในเวลา 1 วัน

ติวคณิตศาสตร์ให้ลูก เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 1294877746249

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 292 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล
ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1
โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก"ฝึกทำวันละหน้าก็สอบเข้าสาธิตได้
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อ่าน เขียน เรียน 1 2 3 พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม (ฉบับปรับปรุง)
Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ISBN: 1294877745846

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 216 x 229 x 5 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า: 82 หน้า
ISBN: 9786164302501
ราคา: 175 บาท
รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือภาพแสนสนุกเล่มนี้จะชวนน้องๆ มาเรียนรู้การนับตัวเลขผ่านการ์ตูนน่ารัก
จำนวนหน้า: 236 หน้า
สีสีนสดใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กวัยอนุบาล
ควบคู่ไปกัย
รายละเอี
บดแบบย่
เกมอันหลากหลายสนุ
อ: Short Note
กสนาน
สีสันสดใสเล่
มีหลายหมวดให้
มนี้จะทำให้
น้อนงๆ
้องๆ
ได้สนุ
เลือกกเล่
กับน
การเรี
ตามใจชอบ
ยนคณิตศาสตร์
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ
ของเพื่อนมีเล่มนี้แล้วอุ่นใจ แถมยังนำความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้อีกด้วย
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123 ของหนู( คณิตศาสตร์เด็ก ) P-YOU-938

4

P-YOU-1028

5

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก
ระดับ ป.1-ป.2 เล่ม 2(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-434

2

ชุด พัฒนาศักยภาพเด็ก 123
สำหรับอายุ 4 ปี(
คณิตศาสตร์เด็ก )

5

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก
ระดับก่อนวัยเรียน-อนุบาล เล่ม
1( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-420

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี
P-YOU-1027
คณิตคิดสนุก( คณิตศาสตร์เด็ก )
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี
P-YOU-1054
คณิตคิดสนุก( คณิตศาสตร์เด็ก )

5

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก
ระดับก่อนวัยเรียน-อนุบาล เล่ม
2( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-421

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี
P-YOU-1070
คณิตคิดสนุก( คณิตศาสตร์เด็ก )

5
6

Math Plus เลขคณิตคิดสนุก
ระดับอนุบาล-ป.1 เล่ม 2(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-432

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี
P-YOU-1069
คณิตคิดสนุก( คณิตศาสตร์เด็ก )

6

2

3

2

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น( P-EDU-069
คณิตศาสตร์เด็ก )

7

Short Note คณิตศาสตร์
ม.ปลาย( คณิตศาสตร์เด็ก )

5

ติวคณิตศาสตร์ให้ลูก
P-YOU-1283
เตรียมความพร้อมเข้า ป.1
โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
(ฉบับปรับปรุง)( คณิตศาสตร์เด็ก
)
P-YOU-316

1

Thomas & Friends :
P-YOU-1046
โทมัสสอนหนูเก่งตัวเลขและจำนวนนับ(
คณิตศาสตร์เด็ก )

6

สอนลูกน้อยนับ 123(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-1010

5

Thomas & Friends :
โทมัสแอนด์เฟรนด์
หนังสือเล่มแรกของหนู 123(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-1107

6

สอนลูกเก่งบวกลบ
ด้วยลูกเต๋าคณิตคิดสนุก(
คณิตศาสตร์เด็ก )
หนังสือของหนู ตัวเลข 1-120
(KUMON)( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-392

2

P-YOU-389

1

การ์ดหนูน้อยฝึกนับตัวเลข
1-10( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-259

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30
(KUMON)( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-409

2

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 1(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-661

4

หนังสือของหนู เกมตัวเลข
1-150 (KUMON)(
คณิตศาสตร์เด็ก )

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 2(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-669

4

หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-70 P-YOU-410
(KUMON)( คณิตศาสตร์เด็ก )

2

คณิตคิดเร็ว อนุบาล 3(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-707

3

หนูคนเก่งเรียนคณิตศาสตร์(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-529

1

คัดเขียนอ่าน กขค ABC 123(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-347

1

หนูน้อยหัดอ่านนาฬิกา(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-1251

6

ฉลาดคิด คณิตศาสตร์
นอกห้องเรียน ชั้น ป.6 เล่ม 1(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-580

3

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10
P-YOU-224
ระดับอนุบาล( คณิตศาสตร์เด็ก )

1
1

ฉลาดคิด
คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น
ป.4( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-577

หนูน้อยเก่งคณิต 1-50
P-YOU-294
ระดับอนุบาล( คณิตศาสตร์เด็ก )

6

ฉลาดคิด
คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น
ป.5 เล่ม 1( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-578

3

อ่าน เขียน เรียน 1 2 3
P-YOU-1237
พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม
(ฉบับปรับปรุง)( คณิตศาสตร์เด็ก
)

P-YOU-579

3

แบบฝึกหัดเล่มแรกของหนู :
สนุกนับตัวเลข (แถมฟรี!
สติกเกอร์กว่า 100 ชิ้น)(
คณิตศาสตร์เด็ก )

4

ฉลาดคิด
คณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ชั้น
ป.5 เล่ม 2( คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-1022

1

3

P-YOU-848
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แบบฝึกอ่าน 123
กับชาลีและชีวา(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-541

4

แบบฝึกอ่าน 123(
คณิตศาสตร์เด็ก )

P-YOU-184

4
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