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บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา)
ISBN: 9786164302013

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 792 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมบุญ สร้างบารมี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีชีวิตที่เป็นสุข

ชุด คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับปฏิทินตั้งโต๊ะ + คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับพกพา
ISBN: 1294877731702

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 180 x 241 x 21 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: บทสวดมนต์ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ เพียงเปิดหน้าบทสวดที่ต้องการสวด
ก็อ่านบทสวดได้โดยไม่ต้องถือไว้ในมือ พร้อมแบบพกพา 6
เล่มเหมาะสำหรับนำไปแจกเป็นธรรมทาน

คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา)
ISBN: 9786165270762

ราคา: 144 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 271 x 14 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: สำหรับแจกเป็นธรรมทานแก่ญาติสนิท มิตรสหาย บุคคลอื่นๆ วัดวาอารามต่างๆ
อานิสงส์ของการแจกหนังสือสวดมนต์ 1. เสริมบุญ สร้างบารมีให้แก่ตนเอง
2.เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 3. เพียบพร้อมด้วย ลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ 4.
มีจิตใจผ่องใส5. ส่งผลถึงบุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165270779

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 129 x 190 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 316 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เจริญภาวนา สร้างสมาธิ ด้วยการสวดมนต์ ถือเป็นบุญกิริยา เป็นวาสนา บารมี
เป็นสุขทางใจ เสมือนได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า แม้ปรินิพพานแล้ว... รวบรวม
จัดทำและนำสวด โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ
ป.ธ.๙)และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม

คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น
ISBN: 9786165271844

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 142 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้อง รักษา คุ้มครอง เป็นดวงประทีปนำทางชีวิต
ให้ดำเนินไปในทางที่ดีงามและมีความสุข รวบรวม จัดทำ
และนำสวดโดยพระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙)
และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม

หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
ISBN: 9789749376379

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 57 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมดนตรีประกอบ
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สวดมนต์ไหว้พระ สำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ปฏิบัติธรรม
ISBN: 9786165273718

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 159 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ปฏิบัติเป็นอาจิณ สิ้นทุกข์พบสุขเอย
โดยพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (กรุงเทพมหานคร)

วิทยาศาสตร์ในวัด
ISBN: 9786161204518

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 212 x 169 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 208 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "วิทยาศาสตร์ในวัด" เป็นวรรรมเยาวชนที่มีตัวละคนเอกคือ "หนูนิด"
หนูน้อยที่สนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งในวัดและนอกวัดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยความช่างคิดช่างสังเกต

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165279864

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 152 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 792 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมบุญ สร้างบารมี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีชีวิตที่เป็นสุข

คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD MP3 เสียงสวดมนต์
ISBN: 9786165270403

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 130 x 190 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 332 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดที่ใช้ในศาสนพิธีต่างๆ พระสูตร พระคาถาพิเศษ
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คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา)(
ธรรมะ )

P-HOB-46

1

คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
พร้อม CD MP3 เสียงสวดมนต์(
ธรรมะ )

I-DMA-02

2

คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์(
ธรรมะ )

P-HOB-47

1

คู่มือบทสวดมนต์
ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้เริ่มต้น( ธรรมะ )

P-HOB-56

1

ชุด คู่มือบทสวดมนต์
ฉบับปฏิทินตั้งโต๊ะ +
คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับพกพา(
ธรรมะ )

P-EDU-004

1

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
(ฉบับพกพา)( ธรรมะ )

P-EDU-068

1

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์(
ธรรมะ )

P-EDU-046

2

วิทยาศาสตร์ในวัด( ธรรมะ )

P-EDU-035

2

สวดมนต์ไหว้พระ
สำหรับผู้เริ่มต้น
และผู้ปฏิบัติธรรม( ธรรมะ )

P-HOB-69

1

หนังสือสวดมนต์
ทำวัตรเช้า-เย็น( ธรรมะ )

I-MSC-31

1

Protected by Copyright 2020. Property of บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด. Tel: 02-294-8777. Email: no-reply@misbook.com

October 19, 2020

