
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 
เรื่อง  สอบราคาซ้ือสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก   

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 
 

ดวยเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือสื่อการเรียนการสอน                
วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง   
จํานวน 2 ศูนย  จํานวน  176  รายการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ)  ราคากลางในการสอบ
ราคาครั้งนี้  เปนเงิน  309,941.-บาท  (สามแสนเกาพันเการอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน)  (งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้  
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว   
2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
     4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน- 

ตําบลฉวาง  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง                    
เปนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

5. ตองเปนผูประกอบหรือผลิต  หรือเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูประกอบผลิต   
โดยจะตองแนบเอกสารแสดงการเปนผูประกอบหรือผลิตหรือหลักฐานการการเปนตัวแทนจําหนายมาแสดงดวย 

     กําหนดย่ืนซองสอบราคา   
     - ในวันท่ี  15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันท่ี  28  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ระหวางเวลา 

08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ  ท่ีทําการเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  (กองคลัง)  ในวันและเวลาราชการ   
     - ในวันท่ี  29  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยขอมูล   

ขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

     กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันท่ี  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแตเวลา 11.00 น.                     
เปนตนไป  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   
ท่ีวาการอําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

    ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  500.-บาท  (หารอยบาทถวน) ไดท่ีกองคลัง 
เทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  ระหวางวันท่ี  15  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ถึงวันท่ี  29  เดือนกรกฎาคม   
พ.ศ. 2557  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  
www.Paknamchawang.go.th   
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0 – 7548 –  0280  ในวันและเวลาราชการ   

  ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

                (ลงชื่อ)........บุญธรรม   รุงเรือง......... 
   (นายบุญธรรม รุงเรือง) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําฉวาง 



 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศสอบราคาซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 

ลงวันท่ี  15  กรกฎาคม  2557 
 

ลําดับท่ี รายการวัสดุสํานักงาน จํานวน หมายเหตุ 
1. ศพด. 01  สมุดรายงานประจําตัวเด็กปฐมวัย 150  เลม  
2. ศพด. 02  สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (สีฟา) 3  เลม  
3. ศพด.  02  บัญชีเรียกชื่อ  และบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย  (เลมสีเขียว, สีฟา, สีเหลือง,  สีชมพู  สีละ 2  เลม) 
8  เลม   

4. บัญชีเรียกชื่อ แบบ ป03 5  เลม  
5. สมุดปกออน  (ขนาด  40  แผน) 20  โหล  
6. สมุด  4  เสน  ขนาด  163 × 240 มม. (80  แผน) 5  โหล  
7. สมุด  3  เสน  ขนาด  165 × 240 มม. (40  แผน) 3  โหล  
8. สมุดเบอร  2 (ปกแข็งสีน้ําเงิน) 18  เลม  
9. สมุดภาษาจีน 2  โหล  

10. กระดาษโฟโต  180  แกรม 1  รีม  
11. กระดาษสติกเกอร  ขาวมัน  ขนาด  A4 3  รีม  
12. กระดาษแข็ง  สีขาว - เทา 40  แผน  
13. กระดาษสองหนา  คละส ี 1  รีม  
14. กระดาษสา  คละส ี 10  แผน  
15. กระดาษโปสเตอรสี  2  หนา  คละสี 12  แผน  
16. กระดาษแกว  คละสี  คละลาย 100  แผน  
17. กระดาษหอของขวัญ 24  แผน  
18. พลาสติกทําปก  (ชนิดใสพิเศษ  ขนาด  A4) 4  รีม  
19. กระดาษ A4 230  รีม  
20. กระดาษสติกเกอรใส  (หลังเหลือง)   ขนาด  A4 13  รีม  
21. กระดาษการด  คละสี  ขนาดไมนอยกวา  21.5 × 31  นิ้ว 24  แผน  
22. สติ๊กเกอรตีเสน  ขนาด  0.5  คละสี 12  มวน  
23. กระดาษ  A4  ทําปก  สีเขียว 2  รีม  
24. กระดาษ  A4  ทําปก  สีเหลือง 2  รีม  
25. กระดาษ  A4  ทําปก  สีชมพู 2  รีม  
26. กระดาษ  A4  ทําปก  สีฟา 2  รีม  
27. แฟมหวงสันกวาง  สีดํา  ขนาด  2  นิ้ว 4  โหล  
28. แฟมหวงสันกวาง  สีดํา  ขนาด  3  นิ้ว 4  โหล  

 
 
 
 

/ลําดับท่ี... 
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/ลําดับท่ี... 
 
 

ลําดับท่ี รายการวัสดุสํานักงาน จํานวน หมายเหตุ 
29. กระดาษทําปก  (150 - 180  แกรม) คละสี 9  รีม  
30. กระดาษสติกเกอรสีขาว  ขนาด  A4 250  แผน  
31. แทงกาวรอน  ขนาดเล็ก 20  แทง  
32. ปนยิงกาวไฟฟา  ขนาดเล็ก  แบบหัวกลม 1  เครื่อง   
33. ฟวเจอรบอรด 3 มม.  ขนาด  61× 65 ซม. 30  แผน  
34. ฟวเจอรบอรด 3 มม.  ขนาด  65× 122 ซม. 5  แผน  
35. ฟวเจอรบอรด 3 มม.  ขนาด  61× 80 ซม. 5  แผน  
36. ฟวเจอรบอรดแกะลาย  ขนาดโครงงานเล็ก 5  แผน  
37. สันรูดปกพลาสติก  ขนาด  5  มม. 7  โหล  
38. สันรูดปกพลาสติก  ขนาด  7  มม. 4  โหล  
39. สันรูดปกพลาสติก  ขนาด  3  มม. 3  โหล  
40. สันรูดปกพลาสติก  ขนาด  15  มม. 4  โหล  
41. มีดคัตเตอรพลาสติก  ขนาด 18 มม.  13  ดาม  
42. มีดคัตเตอรพลาสติก  ขนาด 9 มม. 3  ดาม  
43. ลวดหนีบกระดาษ  บรรจุ  50  ตัว/กลอง (แพ็คละ  10  กลอง)   2  แพ็ค  
44. คลิปหนีบกระดาษสีดํา  No.110 (กลองละ 1  โหล) 13  กลอง  
45. เครื่องเจาะตาไก  ขนาดกลาง 4  เครื่อง  
46. ตาไกทองเหลือง  ขนาดกลาง 4  กลอง  
47. เครื่องเจาะกระดาษ  2  รู  (ขนาดกลาง) 2  เครื่อง  
48. เครื่องเย็บกระดาษ  No. 50 2  เครื่อง  
49. เครื่องเย็บกระดาษ  No. 10 4  เครื่อง  
50. ลวดเย็บกระดาษ  No  50 1  โหล  
51. ลวดเย็บกระดาษ  No  10 1  โหล  
52. แทนตัดสกอตเทปใส  ขนาดใหญ 1  อัน  
53. แผนยางรองตัด  (ขนาด  30 × 45) 1  แผน  
54. กรรไกรตัดกระดาษ  ขนาด  10  นิ้ว 2  โหล  
55. กรรไกรซิกเซ็ก  ขนาด  6  นิ้ว 4  ดาม  
56. แผน CD – R  50 แผน/1  กลอง                                

แผน  DVD - R  50 แผน/1  กลอง                                
2  กลอง 
2  กลอง 

 

57. เทปโฟมกาวสองหนามวนใหญ 12  มวน  
58. กระดาษกาวสองหนาแบบบาง  ขนาด  12 × 10 มม. 18  มวน  
59. กระดาษโนตแถบกาว  ขนาด  15 × 50  มม. 1  โหล  



 
 
 

-3- 
 
 

ลําดับท่ี รายการวัสดุสํานักงาน จํานวน หมายเหตุ 
60. กาวตราชาง 6  หลอด  
61. กาวลาเท็กซ  อยางดี ขนาด  4  ออนซ 10  ขวด  
62. กาวลาเท็กซ  อยางดี  ขนาด  8  ออนซ 10  ขวด  
63. กาวลาเท็กซ  อยางดี  ขนาด  32  ออนซ 22  ขวด  
64. ปากกาลูกลื่นสีแดง  ขนาดหัวปากกา 0.5 มม. 3  โหล  
65. ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน  ขนาดหัวปากกา 0.5 มม. 3  โหล  
66. ปากกาลูกลื่นสีดํา  ขนาดหัวปากกา 0.5 มม. 3  โหล  
67. ปากกาไวบอรด สีดํา 3  โหล  
68. ปากกาไวบอรด สีน้ําเงิน 2  โหล  
69. ปากกาเคมี สีดํา 1  โหล  
70. ปากกาเคมี สีน้ําเงิน 1  โหล  
71. ปากกาเนนขอความ  คละสี 6  ดาม  
72. ปากกาลบคําผิดชนิดหัวเข็ม  ขนาด  7  มล. 3  โหล  
73. ดินสอ HB  20  โหล  
74. ดินสอ  2  B 10  โหล  
75. แปนหมึกประทับตรา  สีแดง No. 3 2  อัน  
76. แปนหมึกประทับตรา  สีน้ําเงิน No. 3 2  อัน  
77. กระดาษมันปู คละสี 24  แผน  
78. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 12  เลม  
79. ซองเอกสารสีน้ําตาล  A4  ไมขยายขาง 50  ซอง  
80. ซองเอกสารสีน้ําตาล  A4  ขยายขาง 50  ซอง  
81. แฟมเสนอเซ็นต 2  แฟม  
82. แฟมใสผลงานเด็ก  มีซองพลาสติกใส  ขนาด A4  80  แฟม  
83. ตรายางวันท่ี  5  อัน  
84. ตรายาง “การบาน” ภาษาไทย 5  อัน  
85. ตรายาง “การบาน” ภาษาอังกฤษ 2  อัน  
86. ตรายางเลขอารบิก 1 - 10 จุดประใหญ ขนาด  2  บรรทัด 1  อัน  

87. ตรายางเลขไทย 1 - 10 จุดประใหญ ขนาด  2 บรรทัด 1  อัน  
88. ตรายางภาษาไทย ก - ฮ  จุดประใหญ ขนาด  2  บรรทัด 1  อัน  
89. ตรายาง  ตรวจแลว 1  อัน  
90. ตรายาง  สําเนาถูกตอง 1  อัน  
91. ตรายางรูปดาวชุดใหญ  ประกอบดวย  รูปดาว 1 ดวง,                

2  ดวง, 3 ดวง 
3  อัน  

 
 

/ลําดับท่ี...... 
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/ลําดับท่ี...... 

ลําดับท่ี รายการวัสดุสํานักงาน จํานวน หมายเหตุ 
92. เครื่องคิดเลข  จํานวน   12  หลัก 2  เครื่อง  
93. ธงชาติ  ขนาด  80 × 120 ซม. 4  ผืน  
94. กลองใสเอกสาร  ขนาด  2  ชอง 10  กลอง  
95. กลองใสเอกสาร  ขนาด  3  ชอง 16  กลอง  
96. เครื่องเหลาดินสอตั้งโตะ  ขนาดไมนอยกวา  8 × 14 × 

14 ซม. 
1  เครื่อง  

97. แล็คซีน  คละสี  ขนาด  2  นิ้ว 19  มวน  
98. แล็คซีน  คละสี  ขนาด  1.5  นิ้ว 30  มวน  
99. แล็คซีน  คละสี  ขนาด  1  นิ้ว 10  มวน  

100. เครื่องยิงบอรด  ขนาดไมนอยกวา  140 × 230 × 155 
มม. 

1  เครื่อง  

101. ตูวางอุปกรณ  (ตูบล็อกเกอร  4  ชั้น  มีฝาปด) 20  ตู  
102. ถุงพลาสติก (แพ็คของแบบหนา) ขนาด  20 × 22  นิ้ว 1  แพ็ค  
103. ถุงพลาสติก (แพ็คของแบบหนา) ขนาด  20 × 18  นิ้ว 1  แพ็ค  
104. ถุงพลาสติก (แพ็คของแบบหนา) ขนาด  20 × 14  นิ้ว 1  แพ็ค  
105. บัวรดน้ําตนไม   ขนาดเล็ก 2  ใบ  
106. ไมกวาดกานมะพราว 6  อัน  
107. ไมกวาดดอกหญา 16  อัน  
108. ไมปดฝุน 5  อัน  
109. เครื่องเลน ดีวีดี  สามารถรองรับไฟลเพลง, รูปภาพเต็ม

รูปแบบ,  อานแผนไดหลายรูปแบบท้ังซีดี, วีซีดี, เอสวี, ดีวี
ด,ี เอ็มพี 3 

4  เครื่อง  

110. หมึกเติมปริ้นเตอรชนิดน้ํา (สีดํา, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ําเงิน, 
อยางละ  2  ขวด 

24  ขวด  

111. แมเหล็กแบบกลมขนาดเล็ก 3  โหล  
112. กลองพลาสติกใส มี 4  ลอ  ขนาดไมนอยกวา                               

40 × 70 × 45 ซม. 
3  กลอง  

113. ชั้นวางหนังสือ  ขนาดไมนอยกวา  120 × 30 × 85  
ซม.  

1  อัน  

114. โฟม แบบหนา   
-  ขนาด  1  นิ้ว 
-  ขนาด  2  นิ้ว 
-  ขนาด  3  นิ้ว 

 
1  แผน 
1 แผน 

1  แผน 

 

115. แปรงถูพ้ืน  ดามจับอลูมิเนียมสูงประมาณ  1  เมตร 2 ดาม  
116. ไมถูพ้ืนแบบมีถังปน 2  ชุด  
117. ยูเอสบีแฟลซไดรฟ  ขนาด  32  GB 4  อัน  
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            /ลําดับท่ี....... 
 
 

ลําดับท่ี รายการส่ือการเรียนการสอนดานอารมณ จํานวน หมายเหตุ 
118. สีไมแทงยาง  (24  สี) 8  โหล  
119. สีโปสเตอรขนาด  15  มล. (สีขาว, สีแดง, สีน้ําเงิน, สีดํา, 

สีเหลือง, สีเขียว  บรรจุ 6  ขวด/ 1  ชุด) 
20  กลอง  

120. สีเทียนแทงใหญขนาดจัมโบ  12 สี/1  กลอง 120  กลอง  
121. สีชอลค กลองกระดาษ 25 สี  5  กลอง  
122. จานสีขนาดจัมโบ 17  ใบ  
123. พูกัน เบอร  6 3  ดาม  
124. พูกัน เบอร  10 12  ดาม  
125. พูกัน เบอร  16 3  ดาม  
126. - ระนาดไม  7  เสียง 

- ระนาดไม  15  เสียง 
- ระนาดเหล็กนาฬิกา  12  เสียง 

2  ตัว 
1  ตัว 
1  ตัว 

 

127. กลองโทน  ขนาดหนากวาง  6  นิ้ว 3  ตัว  
128. แปงโดวกระปุกใหญชุดละ  6  สี  น้ําหนัก  160 ก.  2  ชุด  
129. ไมนวดแปงโดวขนาด  30 ซม. 1  อัน  
130. พิมพกดแปงโดว 2  ชุด  
131. กรับมือ เสียงสัตว  แมว, กบ, หมู, เตาทอง, เสือ  และแกะ 2  ชุด  
132. ฉ่ิง  ขนาดกวางไมนอยกวา 6 ซม. 1  คู  
133. เสื้อกันเปอน  ขนาดกวาง 14.5 นิ้ว ยาว  36.5 นิ้ว              

สีน้ําเงิน 
100  ตัว  

134. ดินน้ํามันไรสารพิษ  ขนาดกลาง 13  โหล  
135. ขลุย 3  เลา  
136. แผนซีดีเพลง สําหรับเด็กอนุบาล 1  ชุด  
137. ฟนจําลองพรอมแปรง (ชุดใหญขนาด  6.4  นิ้ว 1  ชุด  
138. ชุดโฟมพืชผักสวนครัวเสมือนจริง 2  ชุด  
139. ชั้นวางรองเทาพลาสติก ขนาดไมนอยกวา  60 × 30 × 

60 ซม. 
4  ชุด  

140. ของเลนบทบาทสมมุติ 
- ชางทําผม, ชุดเครื่องครัว 1 
- ชุดโตะรีดผาจูเนียรและอุปกรณ, ชุดเครื่องมือชาง 
- ชุดเครื่องมือหมอ, ชุดเครื่องมือทําสวน 

 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
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/ลําดับท่ี... 

 

ลําดับท่ี รายการส่ือการเรียนการสอนดานอารมณ จํานวน หมายเหตุ 
141. แผนภาพโปสเตอรวันสําคัญตาง ๆ 

- แผนภาพโปสเตอรสัปดาห 1 มี 7 วัน 
- แผนภาพโปสเตอร 1 ปมี 12 เดือน 
- แผนภาพโปสเตอร แบบหัดอาน ก - ฮ 
- แผนภาพโปสเตอร จํานวนนับเลขอารบิค 1 - 100 

- แผนภาพโปสเตอร จํานวนนับเลขไทย 1 - 100 

 
3  แผน 
3  แผน 
3  แผน 
3  แผน 
3  แผน 

 

 รายการส่ือการเรียนการสอน  ดานรางกาย   
142. ลูกปงปอง  20  ลูก  
143. ลูกฟุตบอลอยางหนาลายการตูน  ขนาดกลาง 4  ลูก  
144. สัตวนั่งยาง  เดงดึ่ง 10  ตัว  
145. เครื่องชั่งน้ําหนัก (ขนาดไมนอยกวา  25 × 32 × 5.5 ) 2  เครื่อง  
146. ผาขนหนูแบบหนาอยางดี ขนาด  15 × 25  นิ้ว 10  โหล  
147. ผาขนหนูแบบหนาอยางดี ขนาด  70 × 150  นิ้ว 9  โหล  
148. ท่ีวัดสวนสูงมาตรฐาน 2  ชุด  
149. ลูกปดรอยเชือกขนาดจัมโบ 1  ถุง  
150. เอ็นสําหรับรอยลูกปด 1  มวน  
151. หุนชักรูปสัตวตางๆ 1  ชุด  
152. หุนนิ้วมือประกอบการเลานิทานพรอมซีดีนิทาน 1  ชุด  
153. แวนขยาย   1  อัน  
154. เสื่อน้ํามันแบบมวนใหญ  ขนาดหนากวาง  2  เมตร 1  มวน  
155. โยนหวง  5  หลัก  พลาสติก 1  ชุด  

 รายการส่ือการเรียนการสอน  ดานสังคม   
156. อุปกรณเลนทราย 2  ชุด  
157. ของเลนสําหรับเด็ก  ชั้นเตรียมอนุบาล  ชุดจําลอง

เครื่องครัว  ขนาดใหญ 
1  ชุด  

158. ชุดเครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตางๆ ของเด็ก  ขนาดเล็ก  
เชน ทหาร, ตํารวจ และพยาบาล 

1  ชุด  

159. ตูวางอุปกรณศิลปะ  (ตูบล็อกเกอร 3 ชั้นวางไมมีฝาปด)  
สามารถใสแฟมขนาด No. F12  ในแตละชั้นได  (ขนาด
กวางไมนอยกวา 17  นิ้ว ลึกไมนอยกวา 12 นิ้ว            
สูงไมเกิน  46  นิ้ว   

31  ตู  
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/ลําดับท่ี... 

 

ลําดับท่ี รายการส่ือการเรียนการสอน  ดานสังคม จํานวน หมายเหตุ 
160. แกวน้ําสแตนเลส  มีหูจับ 84  ใบ  
161. ถวยสแตนเลส  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  6  นิ้ว 60  ใบ  

 รายการส่ือการเรียนการสอน  หนังสือสําหรับผูดูแลเด็ก   
162. หนังสือเสริมพัฒนาการการเรียนรูสําหรับเด็กวัยเรียน 

- ปฐมนิเทศ  เลม 1 
- รางกาย  เลม 1 
- บุคคลรอบตัว  เลม 3 
- ธรรมชาติรอบตัว  เลม  6 
- สี เสน รูปราง  เลม  1  
- ชางคิด  ชางทํา  เลม  10 
                                                     รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
35  เลม 
35  เลม 
35  เลม 
35  เลม 
35  เลม 

210  เลม 

 

163. ชุดกิจกรรม 
- ภาษาอังกฤษ  เลม  1 
- ภาษาอังกฤษ  เลม  2 
- ภาษาอังกฤษ  เลม  3 
- ภาษาอังกฤษ  เลม  4 
- ภาษาอังกฤษ  เลม  5 
                                                    รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 

115  เลม 

 

164. ชุดกิจกรรม 
- ตัวเรา  เลม  1 
- ตัวเรา  เลม  2 
- ตัวเรา  เลม  3 
                                                    รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
75  เลม 

 

165. ชุดกิจกรรม 
- บุคคลและสถานท่ีรอบตัว  เลม  1 
- บุคคลและสถานท่ีรอบตัว  เลม  2 
- บุคคลและสถานท่ีรอบตัว  เลม  3 
                                                  รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
75  เลม 

 

166. ชุดกิจกรรม 
- สิ่งแวดลอมรอบตัว  เลม  1 
- สิ่งแวดลอมรอบตัว  เลม  2 
- สิ่งแวดลอมรอบตัว  เลม  3   

รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
75  เลม 
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/ลําดับท่ี...... 

 

 

ลําดับท่ี รายการส่ือการเรียนการสอน  หนังสือสําหรับผูดูแลเด็ก จํานวน หมายเหตุ 
167. สื่อการเรียนการสอน  (ชั้นอนุบาล  3) 

- หนังสือการเรียนรูการอานและการเขียน  เลม 5                       
และเลม 6 
- หนังสือเรียนรูจํานวนกับตัวเลข  เลมท่ี  5  และเลม6 
- หนังสือการเรียนรูภาษาอังกฤษ  เลม  5  และเลม 6 
- หนังสือเรียนรูภาษาจีนเบื้องตน  ลากตามรอยประ 

รวมท้ังหมด 

 
 

20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
80  เลม 

 

168. ชุดกิจกรรม  (ชั้นอนุบาล  3) 
-  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคชุดวันสําคัญ  เลม  3 
-  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  เลม  3 

รวมท้ังหมด  

 
10  เลม 
10   เลม 
20  เลม 

 

169. หนังสือแบบเรียนอนุบาล (เตรียมอนุบาล) 
- วิชาคริตศาสตร 
- วิชาภาษาอังกฤษ           แบบลากเสน, ระบายสี 
- วิชาภาษาไทย 
- แบบคัดลายมือ  

รวมท้ังหมด     

 
30  เลม 
30  เลม 
30   เลม 
30  เลม 

120  เลม 

 

170. กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา                              
(ชั้นอนุบาล2) 
- หนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษ  เลม 3  และเลม 4               
(อยางละ  5  เลม) 
- หนังสือเรียนรูการอานและการเขียน  เลม 3  และเลม4  
(อยางละ  5  เลม) 
- หนังสือเรียนรูจํานวนกับตัวเลข  เลม  3  และ 4   
(อยางละ  5  เลม) 

รวมท้ังหมด 

 
 
 

10  เลม 
 

10  เลม 
 

10  เลม 
30  เลม 

 

171. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  (ชั้นอนุบาล  1) 10  เลม  
172. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  (ชั้นอนุบาล  2) 5  เลม  
173. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  ชุดวันสําคัญ  (ชั้นอนุบาล  1) 10  เลม  
174. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  ชุดวันสําคัญ  (ชั้นอนุบาล  2) 5  เลม  



                                                 

                                                                -9- 

 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายการส่ือการเรียนการสอน  หนังสือสําหรับผูดูแลเด็ก จํานวน หมายเหตุ 
175. ชุดกิจกรรม 

-  วิทยาศาสตรปฐมวัย  เลม  1 
-  วิทยาศาสตรปฐมวัย  เลม  2 
-  วิทยาศาสตรปฐมวัย  เลม  3 
-  วิทยาศาสตรปฐมวัย  เลม  4 
-  วิทยาศาสตรปฐมวัย  เลม  5 

รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 

115  เลม 

 

176. ชุดกิจกรรม 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  1 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  2 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  3 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  4 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  5 
-  คณิตศาสตรปฐมวัย  เลม  6 

รวมท้ังหมด 

 
35  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 
20  เลม 

135  เลม 

 


