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หัดวาดการ์ตูน ตอน ท้องทะเล
ISBN: 9786165271356

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 211 x 240 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรือ ปลาน้อยใหญ่
ไปจนถึงปลาวาฬ ที่เด็กๆ สามารถวาดตามได้ง่ายจริงๆ ตามขั้นตอน
พร้อมตัวอย่างการลงสีซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสมาธิไปพร้อมๆ กัน

วาดการ์ตูนได้ ระบายสีเป็น ชุด ต้นไม้ แมลง นก และอื่นๆ
ISBN: 9786165271486

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 221 x 231 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 94 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่นนี้จะทำให้น้องๆ
ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงใหลด้วยการวาดตามขั้นตอนง่ายๆ
เรามาสร้างสรรค์ คิดค้นและทำให้จิตนาการของเราก้าวไกลยิ่งขึ้นเถอะ เนื้อหาภายในเล่ม
:ปลูกฝังศิลปะเสริมสร้างจินตนาการ เริ่มต้นฝึกฝน...

หัดวาดการ์ตูน ตอน ฟาร์ม
ISBN: 9786165271363

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักจากสิ่งต่างๆ ที่อยูในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถแทรกเตอร์
และสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยุ่ในฟาร์ม และอื่นๆ อีกมากมายภายในเล่ม

หัดวาดการ์ตูน ตอน โลกแห่งจินตนาการ
ISBN: 9786165271370

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักจากตัวการ์ตูนในจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาว
แม่มดตัวร้าย นางฟ้าแสนสวย และอื่นๆ อีกมากมายภายในเล่ม
ที่เด็กๆสามารถวาดตามได้ง่ายจริงๆ ตามขั้นตอน
พร้อมตัวอย่างการลงสีซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสมาธิไปพ...

หัดวาดการ์ตูน ตอน การ์ตูนตัวโปรดของเรา
ISBN: 9786165271349

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: มาฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักที่เด็กๆ รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นตัวตลก โจรสลัด
เจ้าชายกับเจ้าหญิง ที่เด็กๆ สามารถวาดตามได้ง่ายจริงๆ ตามขั้นตอนพร้อมตัวอย่างการลงสี
ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสมาธิไปพร้อมๆ กัน

เทคนิคระบายสีน้ำ
ISBN: 9789749306413

ราคา: 240 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 X 250 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 62 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมเทคนิคการระบายสีน้ำ ที่สามารถทำได้ด้วย ตัวเอง
เหมาะสำหรับผู้สนใจในงานศิลปะ
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วาดรูปได้ ระบายสีเป็น ชุด โลกของนางฟ้า
ISBN: 9786165274050

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 224 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นศิลปินตัวน้อย
สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงใหลด้วยการวาดตามขั้นตอนง่ายๆ

สอนลูกน้อย วาดการ์ตูนน่ารัก
ISBN: 9786165274814

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สอนลูกน้อยวาดการ์ตูนน่ารัก สัตว์ สิ่งรอบตัว ผักและผลไม้

ภาพน่ารัก Q-Style วาดง่ายด้วยปากกาด้ามเดียว
ISBN: 9786165275729

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เคยไหม...อยากวาดภาพน่ารักๆ ลงไปในสมุดไดอารี่ของตนเองทุกวัน เคยไหม...
อยากบอกเล่าความรู้สึกของตนเองผ่านภาพวาด
เคยไหม...อยากสร้างสรรค์กระดาษโน้ตหรือสติกเกอร์น่ารักๆ ด้วยตนเอง ถ้าคุณตอบว่า

วาดภาพน่ารักตกแต่งสิ่งของรอบตัว
ISBN: 9786165275842

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ได้เวลาสนุกกับ "การวาดภาพ" แล้ว ยิ่งวาดภาพน่ารักมากเท่าไร
ความสุขก็จะมากขึ้นเท่านั้น ในเล่มนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ

วาดภาพด้วยนิ้วมือ Finger Painting
ISBN: 9786165275835

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ:

ภาพวาดน่ารักสร้างสรรค์ได้ด้วยปลายดินสอ
ISBN: 9786165275958

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 192 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เมื่อใดก็ตามที่ประทับใจความงามของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว
จนอยากจะบันทึกอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นเก็บไว้
เพียงเปิดหนังสือเล่มนี้แล้ววาดตามรับรองว่าการวาดภาพสุดประทับใจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
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1,000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน เล่ม 2
ISBN: 9786165276672

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 174 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกสนานหรรษากับการผสมผสานสีสันของปากกาลูกลื่น ถ่ายทอดเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ
รอบตัว แล้วร้อยเรียงเป็นภาพวาดน่ารักกว่า 1,000 ภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ของใช้สุดเก๋อาหารว่างแสนอร่อย เสื้อผ้านำสมัย เครื่องประดับแวววาว
สัตว์เลี้ยงแสนรักดอกไม้หลากสีสัน ไปจนถึง...

ฝึกวาดและระบายสี สัตว์น่ารัก ผักและผลไม้
ISBN: 1294877736974

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกวาดและระบายสีแบบครบวงจร สอนวาดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
เข้าใจง่าย วาดตามได้ทันที มีหน้าว่างให้เด็กๆ
ฝึกวาดและระบายสีลงไปในเล่มได้เลยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน ส่งเสริมให้เด็กๆ

ดินน้ำมันปั้นสนุก ตอน สวนสัตว์
ISBN: 9786165271165

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 242 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกกับการปั้นสัตว์ต่างๆ ซึ่งน้องๆ จะพบได้ในสวนสัตว์ สอนปั้นดินน้ำมันให้เป็นสัตว์ที่น้องๆ
คุ้นเคยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสิงโต จระเข้

อ่านเขียนระบายสี กขค ABC 123
ISBN: 1294877732570

ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน และสนุกไปกับการระบายสี พยัญชนะไทย ก-ฮ,
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข
1-10ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย

40 แบบที่เก็บของให้ลูกรัก จากวัสดุเหลือใช้
ISBN: 9786165274067

ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 223 x 6

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้ชวนคุณๆ
และครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์ของใช้เอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้ลูกน้อยเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนกล่องใส่ของเล่น กระปุกออมสิน จรวดใส่ขวดน้ำ
ที่แขวนเครื่...

สวนสัตว์ตุ๊กตาไหมพรม
ISBN: 9786165272643

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 211 x 230 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ Nihon Vogue ประเทศญี่ปุ่น โดย โฮชิ
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266 แบบภาพจิ๋วตัดสนุก จากกระดาษโน้ตโพสต์อิท
ISBN: 9786165274708

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 204 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปลี่ยนกระดาษโน้ตชนิดมีกาวที่อยู่ใกล้ตัว ตัดเป็นภาพจิ๋วสุดแสนน่ารัก
เปลี่ยนอารมณ์ให้อมยิ้มกับลีลาท่าทางของผองเพือนตัวจิ๋ว
เพลิดเพลินกับการตัดสนุกกับการสร้างมุมสวยๆ รอบตัว สร้างชีวิตชีวาให้กับโต๊ะเรียน

35 โมเดลหุ่นยนต์กระดาษ Paper Robots
ISBN: 9786165274609

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เปิดโลกวิศวกรรมหุ่นยนต์อันน่าตื่นตาตื่นใจไปกับ 35 โมเดลหุ่นยนต์กระดาษ
พิเศษแบบประกอบครบทุกตัว
พร้อมขั้นตอนการพับอย่างละเอียดให้คุณเริ่มพับได้ทันทีให้ทั้งความเพลิดเพลินและยังได้เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกันอีกด้วย

ภาพพิมพ์มือสุดสร้างสรรค์
ISBN: 9786165275859

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 203 x 203 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ได้เวลาสนุกกับการวาดภาพแล้ว ปลุกอัจฉริยภาพในตัวลูกรักให้ฉายแววก่อนใครด้วยศิลปะ
ชวนเด็กๆ มาสร้างสรรค์ภาพสวยด้วยมือของตนเอง
สาธิตขั้นตอนการทำพร้อมสอนวิธีตกแต่งภาพอย่างง่าย

แต่งตัวตุ๊กตาอาเซียน
ISBN: 1294877734109

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปูพื้นฐานเกี่ยวกับ 10
ประเทศสมาชิกอาเซียน สนุกกับการแต่งตัวตุ๊กตาด้วยชุดประจำชาติของ
10ประเทศสมาชิกอาเซียน
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)...

54 แบบของเล่นทำง่ายจากวัสดุเหลือใช้รอบตัว
ISBN: 9786165275910

ราคา: 130 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 231 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 132 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ของเล่นแต่ละแบบทำง่าย ฉับไว เสร็จภายใน 5 นาที

แนะนำอุปกรณ์และวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนส่งเสริมคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเติมเต็มพัฒนาการและความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจให้ลูกรักเสร

โมเดลหุ่นยนต์กระดาษ Build Your Own Paper Robots
ISBN: 9786165275972

ราคา: 149 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 168 x 219 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: โมเดลหุ่นยนต์กระดาษหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแต่โมเดลแบบง่ายไปจนถึงโมเดลแบบท้าทายความสามารถ
มีวิธีการพับอย่างละเอียดเข้าใจง่ายพับตามได้ทันที
เผยเคล็ดลับการตัดและพับหุ่นยนต์กระดาษให้มีความสมบูรณ์แถมฟรี!
ซีดีเทมเพลทหุ่นยนต์ที่สามารถพิมพ์ใช้ได้ไม...
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ปากกาลูกลื่นพาสนุก
ISBN: 9786165276047

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 12 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 168 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปากกาลูกลื่นเป็นสิ่งของที่พบเห็นได้ทั่วไป
เพราะเป็นเครื่องเขียนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน
นอกจากจะนำมาเขียนหนังสือแล้วยังสามารถเป็นปากกาวิเศษ

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ
ISBN: 1294877742340

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาพับกระดาษกันเถอะ
ISBN: 1294877742357

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการพับกระดาษและกิจกรรมพับกระดาษแบบโอริงามิขั้นพื้นฐาน(สำหรับ
2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาระบายสีกันเถอะ
ISBN: 1294877742333

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ
ISBN: 1294877742364

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาระบายสีกันเถอะ เล่ม 2
ISBN: 1294877742371

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

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

October 19, 2020

6

PDF Catalog Print > ศิลปะ งานประดิษฐ์
แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ เล่ม 2
ISBN: 1294877742388

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาพับกระดาษกันเถอะ เล่ม 2
ISBN: 1294877742395

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการพับกระดาษและกิจกรรมพับกระดาษแบบโอริงามิขั้นพื้นฐาน(สำหรับ
2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ เล่ม 2
ISBN: 1294877742401

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ : อาหารจานสนุก
ISBN: 1294877742449

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ : มหัศจรรย์สัตว์โลก
ISBN: 1294877742425

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดสติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)

แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ : อาหารจานสนุก
ISBN: 1294877742432

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)
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แบบฝึกหัด KUMON ชุดก้าวแรกของหนู มาตัดกระดาษกันเถอะ : มหัศจรรย์สัตว์โลก
ISBN: 1294877742418

ราคา: 60 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นและรูปทรงต่างๆ (สำหรับ
2ขวบขึ้นไป)
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

1,000
P-HOB-102
ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน
เล่ม 2 ( ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

2

หัดวาดการ์ตูน ตอน
การ์ตูนตัวโปรดของเรา( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-037

1

266 แบบภาพจิ๋วตัดสนุก
จากกระดาษโน้ตโพสต์อิท(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-HOB-76

3

หัดวาดการ์ตูน ตอน ท้องทะเล(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-034

1

P-YOU-035

1

35 โมเดลหุ่นยนต์กระดาษ
Paper Robots( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-HOB-77

4

หัดวาดการ์ตูน ตอน ฟาร์ม(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-036

1

40 แบบที่เก็บของให้ลูกรัก
จากวัสดุเหลือใช้( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-272

3

หัดวาดการ์ตูน ตอน
โลกแห่งจินตนาการ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )
อ่านเขียนระบายสี กขค ABC
123( ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-244

3

เทคนิคระบายสีน้ำ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

I-ART-6

1

แต่งตัวตุ๊กตาอาเซียน( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-360

4

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาตัดกระดาษกันเถอะ :
มหัศจรรย์สัตว์โลก( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1103

6

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาตัดกระดาษกันเถอะ :
อาหารจานสนุก( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1102

6

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาตัดกระดาษกันเถอะ เล่ม 2(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1098

5

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาตัดกระดาษกันเถอะ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1080

5

แบบฝึกหัด KUMON
P-YOU-1104
ชุดก้าวแรกของหนู
มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ
: มหัศจรรย์สัตว์โลก( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

6

แบบฝึกหัด KUMON
P-YOU-1105
ชุดก้าวแรกของหนู
มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ
: อาหารจานสนุก ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

6

แบบฝึกหัด KUMON
P-YOU-1099
ชุดก้าวแรกของหนู
มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ
เล่ม 2( ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

6

54
P-HOB-95
แบบของเล่นทำง่ายจากวัสดุเหลือใช้รอบตัว(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

4

ดินน้ำมันปั้นสนุก ตอน สวนสัตว์( P-YOU-032
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

3

ปากกาลูกลื่นพาสนุก( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-HOB-100

4

ฝึกวาดและระบายสี สัตว์น่ารัก
ผักและผลไม้( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-588

3

ภาพน่ารัก Q-Style
วาดง่ายด้วยปากกาด้ามเดียว(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-HOB-85

2

ภาพพิมพ์มือสุดสร้างสรรค์(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-HOB-89

4

P-HOB-93
ภาพวาดน่ารักสร้างสรรค์ได้ด้วยปลายดินสอ(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

2

วาดการ์ตูนได้ ระบายสีเป็น ชุด P-YOU-059
ต้นไม้ แมลง นก และอื่นๆ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

1

วาดภาพด้วยนิ้วมือ Finger
Painting( ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

2

P-HOB-90

P-HOB-86
วาดภาพน่ารักตกแต่งสิ่งของรอบตัว(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

2

วาดรูปได้ ระบายสีเป็น ชุด
โลกของนางฟ้า( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-246

1

สวนสัตว์ตุ๊กตาไหมพรม( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-HOB-60

3

สอนลูกน้อย วาดการ์ตูนน่ารัก(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-322

2

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

October 19, 2020

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

แบบฝึกหัด KUMON
R-INT-0467
ชุดก้าวแรกของหนู
มาติดสติกเกอร์และแปะกระดาษกันเถอะ(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

5

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาพับกระดาษกันเถอะ เล่ม 2(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1100

6

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาพับกระดาษกันเถอะ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1082

5

แบบฝึกหัด KUMON
P-YOU-1097
ชุดก้าวแรกของหนู
มาระบายสีกันเถอะ เล่ม 2( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

5

แบบฝึกหัด KUMON
ชุดก้าวแรกของหนู
มาระบายสีกันเถอะ( ศิลปะ
งานประดิษฐ์ )

P-YOU-1081

5

โมเดลหุ่นยนต์กระดาษ Build
Your Own Paper Robots(
ศิลปะ งานประดิษฐ์ )

P-HOB-97

4
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