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นิทานอมตะกับเกมหาทางออก เล่ม 2
ISBN: 9786165272162

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพแสนสนุกหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ให้ทั้งความเพลิดเพลิน
ทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะในด้านการอ่านให้น้องๆ เสริมด้วยเกมลากเส้นหาทางออก
เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะในการคิดและแก้ปัญหา
ช่วยฝึกสมองให้พัฒนามากขึ้นและการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตา...

นิทานอมตะกับเกมหาทางออก เล่ม 1
ISBN: 9786165272155

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 1

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพแสนสนุกหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ให้ทั้งความเพลิดเพลิน
ทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะในด้านการอ่านให้น้องๆ เสริมด้วยเกมลากเส้นหาทางออก
เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะในการคิดและแก้ปัญหา
ช่วยฝึกสมองให้พัฒนามากขึ้นและการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตา...

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง
ISBN: 9786164301535

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 249 x 13

จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานอีสปจัดได้ว่าเป็นนิทานที่น้องๆ รู้จักกันเป็นอย่างดี
ด้วยเนื้อหาให้ความสนุสนานและสร้างความเพลิดเพลินอีกทั้งเนื้อเรื่องยังแฝงไปด้วยคติสอนใจ
เพื่อให้น้องๆ ซึมซับความมีคุณธรรม
จริยธรรมและฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

นิทานอีสป 50 เรื่อง
ISBN: 9786165270137

ราคา: 169 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 298 x 11

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมเรื่องราวหลากหลายแสนสนุก แฝงด้วยคุณธรรมและคติสอนใจถึง 50 เรื่อง
จากนักเล่านิทานชื่อดังนามอีสป เนื้อเรื่องอ่านสนุก
พร้อมแง่คิดสอนใจมีภาพประกอบสวยงามสีสันสดใสช่วยกันเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้งอกเงยในจิตใจของเด็กๆ

นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
ISBN: 9786165274081

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทยในเล่มจะได้เรียนรู้เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย

202 อมตะนิทานอีสป เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน
ISBN: 9786165274906

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 216 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับสุดยอดนิทานอมตะแสนสนุก พร้อมแง่คิดคติสอนใจกว่า 202 เรื่อง
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101 นิทานอีสป สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี
ISBN: 9786165276306

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รายละเอียดสินค้าคัดสรรสุดยอดนิทานอีสป 101 เรื่อง อ่านสนุก
ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน
พร้อมภาพประกอบน่ารักมีเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยคติสอนใจเข้ากับทุกยุคทุกสมัย

นิทานภาพระบายสี ซินเดอเรลลา (แถมฟรี! สติกเกอร์)
ISBN: 1294877736400

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 X 292 X 3

จำนวนหน้า: 37 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกกับการอ่านนิทานไปพร้อมกับการระบายสี เรื่องราวของสาวน้อยผู้อาภัพ
ที่ปรารถนาจะไปร่วมงานเลี้ยงกับเจ้าชาย ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านพัฒนากล้ามเนื้อมือ
เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกสมองกับเกมสร้างสรรค์แสนสนุกจากเนื้อเรื่องในนิทาน

101 นิทานอีสป สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี เล่ม 2
ISBN: 9786165277280

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 5 มม.

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คัดสรรสุดยอดนิทานอีสป 101 เรื่อง อ่านสนุก ถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน
พร้อมภาพประกอบน่ารัก
มีเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยคติสอนใจเข้ากับทุกยุคทุกสมัยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

นิทานภาพระบายสี แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)
ISBN: 1294877737667

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ถั่ววิเศษที่แจ๊คได้รับจากชายแปลกหน้า ได้กลายเป็นต้นถั่วขนาดมหึมาเพียงข้ามคืน
แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
หากต้นถั่วนี้นำพาแจ๊คไปพบกับยักษ์ตนหนึ่ง!ร่วมผจญภัยไปกับแจ๊ค

นิทานภาพระบายสี ฮันเซลกับเกรเทล (แถมฟรี! สติกเกอร์)
ISBN: 1294877737650

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3

จำนวนหน้า: 38 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ฮันเซล" และ "เกรเทล" สองพี่น้องถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าลึก
ทั้งคู่หลงป่าจนได้ไปพบกับบ้านขนมปังแสนมหัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหากบ้านหลังนี้แท้จริงแล้วเป็นจองแม่มดใจร้ายติดตามเรื่องราวของสองพี่น้องได้ในเล่ม

นิทานภาพระบายสี สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด (แถมฟรี! สติกเกอร์)
ISBN: 1294877737919

ราคา: 35 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 3

จำนวนหน้า: 38 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน•

เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านไปกับสุดยอดนิทานคลาสสิก•

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

October 19, 2020

PDF Catalog Print > หนังสือนิทานเด็ก

3

ลิงน้อยโฟลคกี้สอนคุณธรรมหนูน้อย : ฉันสุขใจในสิ่งที่ฉันเป็น I’m happy to be me!
ISBN: 9786165272919

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 5

จำนวนหน้า: 74 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ สร้างความมั่นใจในตนเอง และยังได้ฝึกฝนภาษาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ลิงน้อยโฟลคกี้สอนคุณธรรมหนูน้อย : ดีจังเลยที่ได้อยู่ร่วมกัน It’s great to be involved!
ISBN: 9786165272926

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 5

จำนวนหน้า: 74 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และยังได้ฝึกฝนภาษาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ผจญภัยกับสามไดโนเสาร์เพื่อนรัก
ISBN: 9786165275262

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ไดโนเสาร์บินได้หรือไม่"
มาร่วมผจญภัยและค้นหาคำตอบไปกับสามสหายไดโนเสาร์น้อยกันเถอะ!

เต่าน้อยผู้กล้าหาญ
ISBN: 9786165275224

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 220 x 225 x 5

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของเต่าน้อยผู้กล้าหาญ...
อะไรที่ทำให้เจ้าเต่าน้อยผู้เดียวดายรู้สึกกล้าหาญกันนะ?
ติดตามพร้อมกันได้แล้วให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกฝนภาษา

สังข์ทอง (ปกอ่อน)
ISBN: 9786165275439

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 225 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: บทละครนอก เรื่อง "สังข์ทอง"

นับเป็นหนึ่งในพระราชนิพนธ์ชิ้นเอกของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงยุคเฟื่องฟูของวรรณคดีไทยทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

กระต่ายกับเต่า
ISBN: 9786165278768

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 245 x 2 มม

จำนวนหน้า: 8 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือรูปทรงโค้งมน ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทำให้เด็กๆ
สนุกไปกับเรื่องราวของเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่ากับการเข่งขันเพื่อประลองฝีเท้าร่วมลุ้นไปกับความมานะอดทนของเจ้าเต่าว่าจะสามารถเอาชนะเจ้ากระต่ายได้หรือไม่
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โสนน้อยเรือนงาม
ISBN: 9786165277006

ราคา: 40 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 21ค x 225 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับวรรณคดีไทยเรื่องเยี่ยม บอกเล่าเรื่องราวที่แฝงไปด้วยคติชีวิตที่มีคุณค่า
เพื่อเป็นแนวทางปลูกฝังความดีงามให้งอกเงยในจิตใจของเด็กยุคใหม่
เรื่องราวของ"เจ้าหญิง" ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับ "เรือนไม้โสน" จึงได้ชื่อว่า

ลูกเป็ดขี้เหร่ (The Ugly Duckling)
ISBN: 9786165270892

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก เรื่องราวของเป็ดตัวน้อย
ซึ่งแตกต่างจากพี่น้องและเป็ดตัวอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในลาน

หนูน้อยหมวกแดง (Little Red Riding Hood)
ISBN: 9786165270847

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQจำนวนหนังสือ 1 เล่มเนื้อใน
สีทั้งเล่มจำนวนหน้า 35หน้าขนาดรูปเล่ม 215 x 240 x

4

ลูกหมู 3 ตัว The Three Little Pigs
ISBN: 9786165270885

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 35 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQ

เด็กเลี้ยงแกะ
ISBN: 9786165278751

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือรูปทรงโค้งมน ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทำให้เด็กๆ
สนุกและได้ข้อคิดเตือนใจไปกับเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะที่หลอกลวงชาวบ้านด้วยความคึกคะนองอ่านสนุกและช่วยสอนให้เด็กๆ
เป็นคนที่ไม่พูดโกหก

หนูน้อยหมวกแดง
ISBN: 9786165278539

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 X 245 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 8 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือรูปทรงโค้งมน ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทำให้เด็กๆ
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ลูกหมู 3 ตัว Big Book Premium
ISBN: 9786165278720

ราคา: 500 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 335 x 435 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ มี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส
เนื่อเรื่องสนุก ใช้ภาษาง่าย ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีคุณครูสามารถใช้เล่าในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กๆ

ฮันเซลกับเกรเทล ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278560

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 248 X 285 X 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ฮันเซลกับเกรเทล"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสด...

ลูกเป็ดขี้เหร่ ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278614

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ลูกเป็ดขี้เหร่"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใ...

ลูกหมู 3 ตัว ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278607

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยนิทานคลาสสิกระดับโลก มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน ภาพประกอบ 4 สีสดใส อ่านสนุกทั้งครอบครัว

ซินเดอเรลลา ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278591

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 248 X 285 x 4 มิลลิเมต

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "ซินเดอเรลลา"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใสชว...

หนูน้อยหมวกแดง ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278577

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "หนูน้อยหมวกแดง"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปิดอ่านได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมภาพประกอบน่ารักสีสันสดใ...
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สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ชุด นิทานคลาสสิกระดับโลก
ISBN: 9786165278584

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 245 X 285 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานคลาสสิก 2 ภาษา เรื่อง "สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด"
ที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องแสนสนุกมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลูกหมู 3 ตัว
ISBN: 9786165278515

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 X 223 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือภาพสวยงาม 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย

เรื่องราวของลูกหมูสามพี่น้องที่ตัดสินใจออกไปสร้างบ้านของตนเองแต่แล้วลูกหมูทั้งสามก็ต้องเป็นเป้าของหมาป่าใจร้ายที่หวังจะกินลูกหมูให้อร่อยเหล่าลูกหมูจะรอดพ้นจา
ชวนเด็กๆ มาหาคำตอบใ...

หนูน้อยหมวกแดง
ISBN: 9786165279628

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218x223x2มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย

เรื่องราวของหนูน้อยที่สวมเสื้อคลุมสีแดงไปไหนมาไหนตลอดเวลาในวันที่เธอต้องไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยหนักแต่กลับต้องตกเป็นเหยื่อของหมาป่าใจร้ายที่วางแผนจะกินเธอ

นิทานชาดกก่อนนอน 50 เรื่อง
ISBN: 9786164300125

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 300 x14 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 188 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมสุดยอดเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า บ่มเพาะคุณธรรมและความดีงาม
ให้งอกเงยในจิตใจของเด็กยุคใหม่
ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงรู้สึกละอายใจต่อการทำความชั่ว

กระต่ายกับเต่า Big Book
ISBN: 9786164300545

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆ
สนุกไปกับเรื่องราวของเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่ากับการเข่งขันเพื่อประลองฝีเท้าร่วมลุ้นไปกับความมานะอดทนของเจ้าเต่าว่าจะสามารถเอาชนะเจ้ากระต่ายได้หรือไม่

เด็กเลี้ยงแกะ Big Book
ISBN: 9786164300552

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆสนุกและได้ข้อคิดเตือนใจไปกับเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะที่หลอกลวงชาวบ้านด้วยความคึกคะนองอ่านสนุกและช่วยสอนให้เด็กๆ
เป็นคนที่ไม่พูดโกหก
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หนูน้อยหมวกแดง Big Book
ISBN: 9786164300569

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ ภาพสวยงาม สีสันสดใส ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ทำให้เด็กๆ

ลูกหมูสามตัว Big Book
ISBN: 9786164300705

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 302 x 390 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานเล่มใหญ่พิเศษ มี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส
เนื้อเรื่องสนุก ใช้ภาษาง่าย ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ได้เป็นอย่างดีคุณครูสามารถใช้เล่าในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กๆ
ตื่นตาตื่นใจกับเนื่อเรื่องและภาพเห็นชัดเจนทั่วทั้งชั้นเรียน

Seek and Find มีอะไรซ่อนอยู่ในนิทาน
ISBN: 1294877742470

ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 292 x 210 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 32 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกกับนิทานคลาสสิก เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
พร้อมตามหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในภาพประกอบสุดน่ารัก

ราชสีห์กับหนู (Board Book)
ISBN: 9786164300880

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 245 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊คนิทานเรื่อง ราชสีห์กับหนู ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
เรื่องราวสอนใจหนูน้อย

หมูป่ากลับบ้าน Wild Boars Return Home (ไทย-อังกฤษ)
ISBN: 9786164301153

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 278 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือนิทานหมูป่าเล่มแรกของโลก สอดแทรกแง่คิดเตือนสติ สอนใจ (ปกแข็ง)

นิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย (QR)
ISBN: 9786164301962

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 222 x 247 x 15 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 184 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับตัวช่วยสำหรับสอนลูกน้อยให้ "คิดดี ทำดี พูดดี"
ผ่านนิทานอีสปที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิดมากที่สุดของเด็กๆเพราะนิทานช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กล้ายิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เด...
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อีสปเด็กดี 50 เรื่อง
ISBN: 9786164302167

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 216 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานอีสปสามัญประจำบ้าน คาถาวิเศษปราบลูกน้อยให้อยู่หมัด (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)
สามารถสแกน QR Code เพื่อฟังเสียงเล่านิทานทุกเรื่องในเล่ม

ตะล๊อก ต๊อกแต๊ก จระเข้กลับมาแล้ว (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301504

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เรื่องราวของเจ้าจระเข้หิวโซ
ซึ่งพยายามจะจับสัตว์ต่างๆ
ในป่ากินเป็นอาหารเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงร่วมมือกันคิดแผนการเพื่อช่วยเหล่าสัตว์ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของจระเข้..แผนจะเป็นอย่างไรกันนะ?

เจ้าลิงจอมซนกับก้นสีฟ้าอันสดใส (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301511

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวของเจ้าลิงแสนซนตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่า
มันคิดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมทำไมนกต่างๆ
ที่บินอย่บนท้องฟ้าจึงมีสีสันสดใสต่างจากสัตว์อื่นๆ

อะไรอยู่ใต้เตียง (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301627

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 275 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเมื่อสิ่งที่อยู่ใต้เตียงไม่ว่าจะเป็นรองเท้า

วันที่แสนจะยุ่งเหยิง (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301528

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของวันที่แสนจะยุ่งเหยิง

เท็ด โบ และดิซ กับการผจญภัยครั้งแรก (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301542

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 23 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรื่องราวการผจญภัยของสามสหาย เท็ด โบ และดิช ที่พายเรือออกไปในท้องทะเลกว้าง
พวกเขาได้เจอกับครอบครัวหมีขาวที่นอนอยู่บนก้อนน้ำแข็งกลางทะเลวันนั้นเป็นวันที่มีแดดจ้า
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ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301559

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก ค่ำคืนหนึ่ง
เสียงหวีดหวิวดังมาจากต้นไม้
ลมพัดกระโชกแรงจากข้างนอกทำให้เจ้าหมีน้อยทั้งสามตัวกลัว และขอมานอนกับพ่อแม่หมี

สตูมังกร (ใช้กับ Talking Pen)
ISBN: 9786164301573

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก
เรื่องราวการผจญภัยของนักเดินทางไวกิ้งทั้งห้าคนได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆและความตื่นเต้นในชีวิต

กางเกงในยอดมนุษย์ของชาลี (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301580

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 230 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษ แสนสนุก

ปีเตอร์ตัวเหม็น ยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยง (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301634

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 265 x 23 x 3

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปีเตอร์ตัวเหม็น ยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยง ปีเตอร์เป็นเด็กที่มีความแตกต่างจากเด็กทั่วไป
นั่นคือเขาไม่ยอมรับประทานอาหารใดๆ เลย
นอกจากถั่วลันเตาจนวันหนึ่งตัวของเขากลายเป็นสีเขียวและมีกลิ่นเหม็นปีเตอร์ดีใจและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ตัวของเขามีสี...

แบรกคิโอซอรัส ไดโนเสาร์ตัวโต (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301948

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ 2 ภาษาอังกฤษ-ไทยในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา
ชุดเพื่อนผมเป็นไดโนเสาร์เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ เจ้าแห่งไดโนเสาร์ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301931

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 202 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง
เนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา
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ไทรเซอราทอปส์ ไดโนเสาร์จอมพลัง (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301924

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ 2 ภาษาอังกฤษ-ไทยในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา
ชุดเพื่อนผมเป็นไดโนเสาร์เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว

สเตโกซอรัส ไดโนเสาร์เพื่อนรัก (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301955

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 201 x 201 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทาน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ในเล่มเดียว เปิดอ่านได้ 2 ด้าน
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง
เนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความรู้รอบตัว
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา

พิน็อคคิโอ (Pinocchio)
ISBN: 9786164302075

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 224 x 2

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQ

ปีเตอร์ แพน (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302082

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 200 x 224 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ
ความสามารถทางสติปัญญา IQปีเตอร์ แพนใครๆ ต่างก็รู้จักเรื่องราวของปีเตอร์
แพนเด็กชายผู้ไม่มีวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปีเตอร์
แพนใช้ชีวิตวัยเด็กตลอดกาลของเขาผจญภัยในเกาะเล็กๆ ในดินแดนเน...

โกลดิล็อคส์ หนูน้อยผมทอง (Goldilocks)
ISBN: 9786164302099

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 215 x 240 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาแสนสนุก หลังจากไปเดินเล่นในป่า หมี 3
ตัวก็กลับมาบ้านแล้วพบว่ามีใครบางคนเข้ามาในบ้านพวกหมีประหลาดใจมากที่พบโกลดิล็อคส์

นิทาน 2 ภาษา สร้างเด็กดี มีน้ำใจ
ISBN: 9786164302006

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8 x 8 inch

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เด็กดีสร้างได้ด้วยมือคุณแม่
หนังสือนิทานเปรียบเสมือนสื่อกลางของคุณพ่อคุณแม่ในการพร่ำสอนให้ลูกรู้จักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหากเราหยิบยื่นหนังสือใดให้กับลูก
ลูกก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัว
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ได้เวลานอนแล้วแหละเจ้าแกะจอมซ่า (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301597

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 276 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานสองภาษา อังกฤษ-ไทย เรียนรู้คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 4 สีสดใส
เนื้อเรื่องอ่านสนุก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา และความฉลาดทางปัญญา (IQ)

ผมไม่ออกไปหรอก (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301641

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 225 x 276 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เริ่มต้นเรื่องด้วยปริศนาที่ทำให้เด็กชายคนหนึ่งอย่างอยู่ใต้เตียงโดยไม่ยอมออกไปไหนเลยเขาจึงมาบอกเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น

ตามล่าหาสัตว์ประหลาดตัวโต (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301566

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เช้าตรู่วันหนึ่ง

เป็ดสาวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงประหลาดที่อยู่ใต้เตียงและไม่กล้าดูว่าเป็นเสียงของอะไรเธอจึงกระโดดลงจากเตียงและวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหมูจากนั้นหมูจึงออก

อี้! นั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาด (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301610

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานสองภาษา อังกฤษ-ไทย เรียนรู้คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 4 สีสดใส
เนื้อเรื่องอ่านสนุก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา
และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)

จอมฮึดฮัดกับจอมบูดบึ้ง (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301603

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 260 x 280 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 56 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ แสนสนุก เรื่องราวของเจ้าโทรลล์ซึ่งมีชื่อว่าฮึดฮัด
มันมีนิสัยชอบอยู่คนเดียวและไม่เคยมีเพื่อน มันไม่ชอบวันอังคาร
ไม่ชอบผู้คนและไม่ชอบสุงสิงกับใคร
แต่แล้ววันหนึ่งมันได้รับจดหมายเชิญให้ไปงานเลี้ยงหลังจากนั้นทุก...

นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
ISBN: 9786164302341

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทยในเล่มจะได้เรียนรู้เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย

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

October 19, 2020

12

PDF Catalog Print > หนังสือนิทานเด็ก
โตขึ้นผมจะเป็นค้างคาว
ISBN: 9786164302617

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของพิป
หนูตัวน้อยที่อยากบินได้เหมือนค้างคาว

เป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ
ISBN: 9786164302693

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของเป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ
ไม่เคยมีคำที่พูดใดหลุดออกมาวันหนึ่งเขาจึงออกเดินทาง เพื่อหาเรื่องสนุกๆ
ที่น่าจะนำมาเล่าได้ เขาจะพบอะไร

เจ้ามอมแมมที่รัก
ISBN: 9786164302716

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของเจ้ามอมแมม
ตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่ "เอลลี่"
รักมากเจ้ามอมแมมมีเพียงตาเดียวเท่านั้นที่ถูกจับด้วยด้ายและมีกลิ่นที่น่ารังเกียจทำไมกันนะเอลลี่ถึงรักเจ้ามอมแมมมากนัก!!!

บ้านแสนสุขของฉัน
ISBN: 9786164302815

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของกบตัวเขียวที่อาศัยอยู่ในถัง
แต่จู่ ๆ เขาต้องหาบ้านใหม่!
เพื่อนของเขาคนใดในสวนจะพาเขาเข้าไปได้ไหม?เขาจะหาที่อื่นอาศัยอยู่หรือไม่นะ?

ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้าน
ISBN: 9786164302709

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เกี่ยวกับเรื่องราวของวิลเลี่ยม
กับพ่อแม่ของเขา

แขกพิเศษของเจ้าป่า
ISBN: 9786164302730

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าม้าลาย
เขาตื่นเต้นมาก
เมื่อได้รับเชิญงานเลี้ยงอาหารค่ำจากสิงโตราชาแห่งป่าช้างพยายามอย่างมากที่จะห้ามม้าลายไม่ให้ไปงานเลี้ยง
เพราะอะไรกันนะ
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เจ้ายีราฟสายตาสั้น
ISBN: 9786164302686

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อั
รายละเอี
ยดแบบย่อ:
งกฤษแสนสนุกไปกับเรื่องราวของเจ้ายีราฟสายตาสั้นที่ไม่ยอมใส่แว่นเพราะดูตลก
แทนที่จะสวมใส่มันและเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆของเธอเห็นเธอไม่จำเป็นต้องใส่แว่นยีราฟเริ่มใส่ชุดเพื่อป้องกันตัวเองเกิดอุบัติเหตุแทน

เพอร์ซีย์ ปลาน้อยมหัศจรรย์
ISBN: 9786164302723

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "เพอร์ซี่ผู้ชนะ Top Place Percy"

กิ้งก่าหลากสีของฉัน
ISBN: 9786164302822

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวสุดสนุก
เมื่อเจ้ากิ้งก่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยชอบหายตัวไป
จนถูกมองว่าเป็นตัวปัญหามันจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างไรกันนะ

จอชกับเสียงปริศนา
ISBN: 9786164302792

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวเกี่ยวกับ "จอช" กระต่ายน้อย
ผู้เกลียดเสียงดัง แต่วันหนึ่งเสียงทำให้เขาอยากรู้
เสียงนั่นคือเสียงอะไรกันนะชีวิตของจอชจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือไม่?

ฉันมีความสุขที่สุดเลย
ISBN: 9786164302624

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของแรคคูนผู้ที่มีความสุขที่สุดกว่าใครในบรรดาเพื่อนๆ

ความลับของจระเข้งับ งับ
ISBN: 9786164302655

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าจระเข้สัตว์ที่แสนจะดุร้าย มันจะรักและปกป้องลูกๆ
ได้มากแค่ไหนร่วมกันค้นหาความลับในเล่มได้เลย
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นักกู้ภัยจิ๋วแห่งประภาคารสูง
ISBN: 9786164302747

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษ
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเมื่อเฮนรี่ที่อาศัยอยู่ในประภาคาร
ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังร้องไห้ เฮนรี่ไม่รอช้ารีบไต่บันไดลงมาจากประภาคาร

นากน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือ
ISBN: 9786164302662

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของนากตัวน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือเขารู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อเขาจับมือกับครอบครัวในตอนกลางคืน
...อะไรจะโน้มน้าวให้นากตัวน้อยเผชิญกับความกลัวของเขาและในที่สุดก็ปล่อยไป?

ฉันโตกว่าเธอนะ
ISBN: 9786164302761

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของสองพี่น้อง จอร์ชกับล็อตตี้
ซึ่งจอร์ชชอบย้ำกับน้องสาวของตัวเองอยู่เสมอว่า เขาโตกว่า...

แม็กซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก
ISBN: 9786164302754

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF
"แมกซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก Max and Bear
"เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีแม๊กซ์และเจ้าหมีทั้งสองรักกกันมาก

งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย
ISBN: 9786164302679

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย The Perfect
Job for an
Elephant"เรื่องราวน่ารักของเจ้าช้างน้อยเอลซี่ที่อยากหางานทำจีงไปขอคำแนะนำจากแม่ช้างร่วมลุ้นไปพร้อมๆ
กับเจ้าช้างน้อยเอลซี่ว่าจะได้งานทำที่สุดเจ๋งแค่ไหน

วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย
ISBN: 9786164302648

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเจ้ากระรอกน้อยออกเดินทางพร้อมรถเข็นสีแดงคันเก่า
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มนตร์วิเศษแห่งดวงดาว
ISBN: 9786164302808

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก "มนต์วิเศษของดวงดาว How to Catch a
Falling Star "
เรื่องราวสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซีเจ้าหมีนั่งรออย่าใจจดใจจ่อให้ดาวดวงสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงตกลงมาเจ้าหมีอยากได้มนตร์วิเศษนั้นมากๆ

มอนตี้วีรบุรุษตัวน้อย
ISBN: 9786164302778

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของมอนตี้อยากเป็นฮีโร่
ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางในตอนกลางคืนเพื่อค้นหาการผจญภัย

วันที่ยิ่งใหญ่ของเม่นน้อย
ISBN: 9786164302631

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก
เรื่องราวของเม่นตัวน้อยในวันที่ใกล้เข้าโรงเรียน
เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับคิดว่าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรกันนะ
เม่นน้อยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง!

เจ้าหมีน้อยกับผีเสื้อ
ISBN: 9786164302785

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 250 x 275 x 4

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพสองภาษาไทย-อังกฤษแสนสนุก เรื่องราวของแม่หมีและหมีน้อย
วันหนึ่งหมีน้อยตามผีเสื้อไปจนถึงในป่าในระหว่างทางที่อยู่ในป่าหมีน้อยเจอกับอะไรบ้างนะ!

50 อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กยุคใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302389

ราคา: 179 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 17 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 104 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่วันนี้ หล่อหลอมลูกรักให้เป็นคนดีของสังคม"

การเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูกทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรักและผูกพันกับการอ่านและใช้การอ่านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศ
...

อาชีพในฝันของหนู : เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ISBN: 9786164302853

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 153 mm

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณตำรวจสุดเท่ ที่จะพาน้องเข้าใจการทำงานของคุณตำรวจมากขึ้น
หน้าที่ของคุณตำรวจทำอะไรกันบ้างนะ!
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อาชีพในฝันของหนู : คุณครู
ISBN: 9786164302860

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณครูเบ็ตส์และชั้นเรียนของเธอ ในแต่ละวันที่โรงเรียนอันแสนวุ่นวาย
คุณครูต้องทำอะไรบ้างนะ!

อาชีพในฝันของหนู : สัตวแพทย์
ISBN: 9786164302877

ราคา: 75 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 230 x 253 mm

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พาน้องๆ ไปพบกับคุณสัตวแพทย์แสนใจดี รักสัตว์ในชนบท
ที่จะพาน้องเข้าใจการทำงานของคุณสัตวแพทย์มากขึ้น

365 เทพนิยายอมตะ บทกวี และนิทานแสนสนุก
ISBN: 9786164302938

ราคา: 250 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 24 มม.

จำนวนหน้า: 384 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะเชิญชวนเด็กๆ มาอ่านและเพลิดเพลินไปกับเทพนิยายอมตะ บทกวี
และนิทานแสนสนุก ที่คุ้นเคยและประทับใจ ถึง 365 เรื่อง อาทิ ธัมเบลิน่า
สโนว์ไวท์ภูตจิ๋วกับช่างทำรองเท้า หนูน้อยหมวกแดง แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์

นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี
ISBN: 9786164302334

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 15 มม

จำนวนหน้า: 200 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นิทานชาดก" เป็นเรื่องราวต่างๆ ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งพระองค์ทรงนำเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงแก่พระภิกษุ
หรือผู้ที่มารับฟังธรรมในโอกาสต่างๆโดยหนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรนิทานชาดก 50 เรื่อง
ที่มีข้อคิดสอนใจ และเหมาะอย่างยิ่งสำ...

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นิ่งไว้นะ
ISBN: 9786164302907

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นิ่งไว้นะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อนเหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มหัดอ่านและกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน ไปเที่ยวกันเถอะ
ISBN: 9786164302914

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ไปเที่ยวกันเถอะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน สอนให้เด็กๆ
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเรื่องของขนาดและการเปรียบเทียบ รวมถึงให้เด็กๆ
รู้จักการจำแนกประเภทผ่านการสังเกตสิ่งต่...
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หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน แบ่งกันอย่างไรดี
ISBN: 9786164302945

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "แบ่งกันอย่างไรดี" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ
เรียนรู้จำนวนและการนับอันเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ
ควบคู่กับการสอดเเทรกกระบวนการคิดรู้จั...

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน มาเล่นเชือกกัน
ISBN: 9786164302921

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "มาเล่นเชือกกัน" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ
เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวการรู้จักการประมาณอย่างคร่าวๆ
รวมถึงรู้จักการเปรียบเทียบในเบื้องต้น แล้วยังสอ...

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นี่คือหนังสือ
ISBN: 9786164302891

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "นี่คือหนังสือ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ
ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน

เจ้าเหมียวจอมบูดบึ้ง
ISBN: 9786164303126

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF
เรื่องราวของเจ้าแมวจอมบูดบึ้ง “แอลฟ์” เขาไม่เคยยิ้มเลย
เขาดูอารมณ์เสียตลอดเวลาแล้วช่วงเวลาไหนกันนะที่เเอลฟ์ยิ้มบ้าง

เจ้าปุกปุยตัวโต
ISBN: 9786164303140

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
สนุกไปกับเรื่องราวของน้องชายและพี่สาวที่หลงทางท่ามกลางหิมะ
แก่นของเรื่องคือการช่วยเหลือผู้อื่น

สุนัขบนดวงจันทร์
ISBN: 9786164303102

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
"สุนัขบนดวงจันทร์” เรื่องราวของแพทช์ หมาน้อยที่ออกมาผจญภัยในอวกาศ
แก่นของเรื่องคือการเล่น เรื่องไม่คาดคิด และความสำคัญของบ้าน
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เพนกวินเพอร์ซีย์
ISBN: 9786164303089

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวของเหล่าเพนกวินที่คิดว่าเพอร์ชีย์เป็นตัวยุ่งแก่นของเรื่องคือมิตรภาพและการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล

สาม สอง หนึ่ง...
ISBN: 9786164303072

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เป็นเรื่องราวของเหล่าตุ๊กตาที่อยากไปผจญภัยในอวกาศแก่นของเรื่องมุ่งเน้นถึงความกล้าหาญ
การนับจำนวน และเรื่องราวบนอวกาศ

ระวังนะเน็ด!
ISBN: 9786164303096

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวการผจญภัยของสุนัขจิ้งจอกที่เรียนรู้ว่าการฟังเป็นสิ่งสำคัญเนื้อเรื่องมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม
มิตรภาพ และความปลอดภัย

เจ้าแมวเหมียวอยู่ที่ไหน
ISBN: 9786164303041

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่หายไปในไร่ แก่นของเรื่องคือครอบครัว ชีวิตในไร่ และสัตว์ต่างๆ

กัสไปโรงเรียน
ISBN: 9786164303058

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง เรื่องราวของ
“กัส” เด็กชายตัวเล็กที่อยากออกไปโรงเรียนมาก เนื้อเรื่องเน้นถึงการเติบโต
โรงเรียนและการเล่น

ฉันชอบเป็นตัวเองจัง
ISBN: 9786164303157

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 20x22 cm

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวของทอม เด็กชายผู้ที่ชอบตัวเอง เล่าถึงความฝัน
การเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเอง
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เจ้าหนูน้อยกับประภาคาร
ISBN: 9786164303164

ราคา: 85 บาท

จำนวนหน้า: 72 หน้า
รายละเอียดแบบย่อ: พบกับนิทานภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย แสนสนุก ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
เรื่องราวของหนูน้อยตัวหนึ่งที่ทำสิ่งอันยิ่งใหญ่ได้จากความช่วยเหลือของเพื่อนๆแก่นของเรื่องคือมิตรภาพ
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

101 นิทานอีสป
สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี เล่ม 2(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-606

2

ฉันโตกว่าเธอนะ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1315

14
5

P-YOU-438

1

ซินเดอเรลลา ชุด
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-689

101 นิทานอีสป
สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1245

8

202 อมตะนิทานอีสป
เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-330

1

ตะล๊อก ต๊อกแต๊ก
จระเข้กลับมาแล้ว
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

365 เทพนิยายอมตะ บทกวี
และนิทานแสนสนุก(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1347

16

ตามล่าหาสัตว์ประหลาดตัวโต
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1267

11

50
P-YOU-1296
อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กยุคใหม่
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

15

นักกู้ภัยจิ๋วแห่งประภาคารสูง(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1313

13

นากน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1314

14

Seek and Find
มีอะไรซ่อนอยู่ในนิทาน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1040

7

นิทาน 2 ภาษา สร้างเด็กดี
มีน้ำใจ( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1192

10
16

P-YOU-1026

6

นิทานชาดก 50 เรื่อง
สอนลูกให้เป็นคนดี(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1319

กระต่ายกับเต่า Big Book(
หนังสือนิทานเด็ก )
กระต่ายกับเต่า(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-679

3

นิทานชาดกก่อนนอน 50 เรื่อง(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-913

6

กัสไปโรงเรียน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1384

18

1

กางเกงในยอดมนุษย์ของชาลี
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1260

9

นิทานชุด
P-YOU-260
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน สระพาสนุก(
หนังสือนิทานเด็ก )

11

กิ้งก่าหลากสีของฉัน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1309

13

ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1254

8

P-YOU-1271
นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน สระพาสนุก(
หนังสือนิทานเด็ก )

2

ความลับของจระเข้งับ งับ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1312

13

นิทานภาพระบายสี ซินเดอเรลลา P-YOU-502
(แถมฟรี! สติกเกอร์)(
หนังสือนิทานเด็ก )
P-YOU-687

2

งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1317

14

จอชกับเสียงปริศนา(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1310

13

นิทานภาพระบายสี
สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
(แถมฟรี! สติกเกอร์)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-654

2

จอมฮึดฮัดกับจอมบูดบึ้ง
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1269

11

นิทานภาพระบายสี
ฮันเซลกับเกรเทล (แถมฟรี!
สติกเกอร์)( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-653

2

ฉันชอบเป็นตัวเองจัง(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1385

18

นิทานภาพระบายสี
แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ (แถมฟรี!
สติกเกอร์)( หนังสือนิทานเด็ก )

ฉันมีความสุขที่สุดเลย(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1311

13

นิทานอมตะกับเกมหาทางออก
เล่ม 1( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-064

1
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รหัสสินค้า
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นิทานอมตะกับเกมหาทางออก
เล่ม 2( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-065

1

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.
4

PEN-03

1

ลูกหมู 3 ตัว The Three Little
Pigs( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-017

นิทานอีสป 50 เรื่อง (
หนังสือนิทานเด็ก )

5

P-YOU-1229

7

ลูกหมู 3 ตัว ชุด
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-694

นิทานอีสป 50 เรื่อง
สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2
ภาษา อังกฤษ-ไทย (QR)(
หนังสือนิทานเด็ก )

ลูกหมูสามตัว Big Book(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1035

7

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา
อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1166

1

ลูกเป็ดขี้เหร่ (The Ugly
Duckling)( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-018

4
5

P-YOU-1304

12

ลูกเป็ดขี้เหร่ ชุด
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-693

บ้านแสนสุขของฉัน(
หนังสือนิทานเด็ก )
ปีเตอร์ แพน (ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1220

10

วันที่ยิ่งใหญ่ของเม่นน้อย (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1298

15

ปีเตอร์ตัวเหม็น
ยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยง
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1264

9

วันที่แสนจะยุ่งเหยิง
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1252

8

3

P-YOU-1320
วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย(
หนังสือนิทานเด็ก )

14

P-YOU-348
ผจญภัยกับสามไดโนเสาร์เพื่อนรัก
( หนังสือนิทานเด็ก )
P-YOU-1266

11

สตูมังกร (ใช้กับ Talking Pen)( P-YOU-1259
หนังสือนิทานเด็ก )

9

ผมไม่ออกไปหรอก
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

สังข์ทอง (ปกอ่อน)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-359

3

พิน็อคคิโอ (Pinocchio) (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1219

10

สาม สอง หนึ่ง...(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1381

18

มนตร์วิเศษแห่งดวงดาว(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1321

14

สุนัขบนดวงจันทร์(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1377

17

มอนตี้วีรบุรุษตัวน้อย(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1297

15

10

ระวังนะเน็ด!( หนังสือนิทานเด็ก ) P-YOU-1382

18

สเตโกซอรัส ไดโนเสาร์เพื่อนรัก P-YOU-1233
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

ราชสีห์กับหนู (Board Book)(
หนังสือนิทานเด็ก )

7

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ชุด P-YOU-691
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

5

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน
นิ่งไว้นะ( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1387

16

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน
P-YOU-1391
นี่คือหนังสือ( หนังสือนิทานเด็ก )

17

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน
มาเล่นเชือกกัน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1390

17

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน
แบ่งกันอย่างไรดี(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1389

16

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน
ไปเที่ยวกันเถอะ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1388

16

P-YOU-1068

P-YOU-140
ลิงน้อยโฟลคกี้สอนคุณธรรมหนูน้อย
: ฉันสุขใจในสิ่งที่ฉันเป็น I’m
happy to be me!(
หนังสือนิทานเด็ก )

2

P-YOU-138
ลิงน้อยโฟลคกี้สอนคุณธรรมหนูน้อย
: ดีจังเลยที่ได้อยู่ร่วมกัน It’s
great to be involved!(
หนังสือนิทานเด็ก )

3

ลูกหมู 3 ตัว ( หนังสือนิทานเด็ก ) P-YOU-668

6

ลูกหมู 3 ตัว Big Book
Premium ( หนังสือนิทานเด็ก )

4

P-YOU-681
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

หนูน้อยหมวกแดง (Little Red
Riding Hood)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-014

4

หนูน้อยหมวกแดง Big Book(
หนังสือนิทานเด็ก )

I-KID-1081

หนูน้อยหมวกแดง ชุด
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

เจ้าแมวเหมียวอยู่ที่ไหน(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1383

18

6

เด็กเลี้ยงแกะ Big Book(
หนังสือนิทานเด็ก )

I-KID-1080

6

P-YOU-690

5

เด็กเลี้ยงแกะ( หนังสือนิทานเด็ก P-YOU-704
)

4
3

P-YOU-665

4

เต่าน้อยผู้กล้าหาญ (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-343

หนูน้อยหมวกแดง(
หนังสือนิทานเด็ก )

8

P-YOU-853

6

หมูป่ากลับบ้าน Wild Boars
Return Home (ไทย-อังกฤษ)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1079

7

เท็ด โบ และดิซ
กับการผจญภัยครั้งแรก
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1253

หนูน้อยหมวกแดง(
หนังสือนิทานเด็ก )

เป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ( P-YOU-1301
หนังสือนิทานเด็ก )

12

อะไรอยู่ใต้เตียง (ฉบับปรับปรุง)( P-YOU-1249
หนังสือนิทานเด็ก )

8

เพนกวินเพอร์ซีย์(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1379

17

อาชีพในฝันของหนู : คุณครู(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1333

15

เพอร์ซีย์ ปลาน้อยมหัศจรรย์(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1308

13

อาชีพในฝันของหนู :
สัตวแพทย์( หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1334

16

แขกพิเศษของเจ้าป่า(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1306

12

อาชีพในฝันของหนู :
เจ้าหน้าที่ตำรวจ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1332

15

แบรกคิโอซอรัส ไดโนเสาร์ตัวโต P-YOU-1230
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

9

อีสปเด็กดี 50 เรื่อง(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1263

7

แม็กซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1316

14

อี้! นั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาด
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1268

11

โกลดิล็อคส์ หนูน้อยผมทอง
P-YOU-1221
(Goldilocks)( หนังสือนิทานเด็ก
)

10

ฮันเซลกับเกรเทล ชุด
นิทานคลาสสิกระดับโลก (
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-692

5

โตขึ้นผมจะเป็นค้างคาว(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1300

11
3

P-YOU-1376

17

โสนน้อยเรือนงาม(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-537

เจ้าปุกปุยตัวโต (
หนังสือนิทานเด็ก )
เจ้ามอมแมมที่รัก(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1302

12

เจ้ายีราฟสายตาสั้น(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1307

12

P-YOU-1246

8

เจ้าหนูน้อยกับประภาคาร(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1386

18

เจ้าหมีน้อยกับผีเสื้อ(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1299

เจ้าเหมียวจอมบูดบึ้ง(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1374

P-YOU-1265
ได้เวลานอนแล้วแหละเจ้าแกะจอมซ่า
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

10

ไทรเซอราทอปส์
ไดโนเสาร์จอมพลัง
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1232

9

P-YOU-1231

9

15

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์
เจ้าแห่งไดโนเสาร์
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )

P-YOU-1305

12

17

ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้าน(
หนังสือนิทานเด็ก )

เจ้าลิงจอมซนกับก้นสีฟ้าอันสดใส
(ฉบับปรับปรุง)(
หนังสือนิทานเด็ก )
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