
ที่ รายการ จ านวน ราคา/ชิน้ รายละเอียดการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

1 ชัน้วางของใช้เดก็ ชัน้วางของเลน่ ชัน้วาง

รองเท้า สไีม้

8 – 10 ชัน้ 250 สงูไม่เกิน 90 cm. ใช้วางของเลน่ในมมุ

ตา่งๆ

2 ชัน้วางหนงัสอืนิทาน แบบเอียง สพืีน้หรือสี

ไม้

1 – 2 ตวั 1,100 ส าหรับวางในมมุนิทาน

3 โต๊ะ – เก้าอีข้นาดส าหรับเดก็ เป็นสพืีน้ ไม่

มีลวดลาย

3 ชดุ (โต๊ะ 1ตวั 

เก้าอี ้4 ตวั)

4,000 ส าหรับใช้ในมมุศลิปะ มมุวทิยาศาสตร์ 

มมุหนงัสอื และมมุคณิตศาสตร์

4 โต๊ะญ่ีปุ่ น เป็นสพืีน้ ไม่มีลาย 4 – 6 ตวั 200 - 300 ส าหรับใช้ในมมุศลิปะ มมุวทิยาศาสตร์ 

มมุหนงัสอื และมมุคณิตศาสตร์

รายการส่ิงของประจ ามุมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
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5 ตะกร้าหวาย ตะกร้าสาน หรือตะกร้า 

พลาสตกิ

ตามจ านวนของ

เลน่

20 ส าหรับใสข่องเลน่ตา่งๆ วางบนชัน้ (ซือ้

ได้ตามร้านขายของ 20 บาท)

6 กลอ่งพลาสตกิใสขนาดตา่งๆ ตามจ านวนของ

เลน่

20-80 ส าหรับใสข่องเลน่ตา่งๆ หรือเก็บของใช้

วางบนชัน้

7 ฟิวเจอร์บอร์ดสเีนือ้ สคีรีม สเีหลอืงอ่อน 

หรือสขีาว

ตามจ านวนชัน้

วางของเลน่

40-70 ส าหรับวางบนชัน้เพ่ือวาดโครงร่างของ

เลน่ไว้ให้เดก็เก็บของเลน่ด้วยตนเอง

8 กระดานวาดภาพ แบบตัง้ยืน (กระดานด า,

 ไวท์บอร์ด)

1 ตวั 790 คณุครูใช้สอน และมมุศลิปะ
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9 แฟม้งานครู แฟม้สะสมผลงานเดก็ ซองใส 

(ไส้แฟม้)

ตามจ านวน

นิทานบนชัน้

30-50 ส าหรับใสภ่าพปกนิทานวางบนชัน้ ให้เดก็

เก็บนิทานเอง

10 เสื่อหรือพรมขนาดใหญ่ 4 – 5 ผืน 200 ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร หรือขนาด

ใกล้เคยีงพืน้ทีใ่นมมุ

11 กระดาษ A4 รีม 90-130 ส าหรับให้เดก็เขียน วาดภาพหรือบนัทกึ

ในมมุตา่งๆ

12 ภาชนะใสก่าว ทีก่ลอ่ง มมุศลิปะ
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13 กาวลาเท็กซ์ 1 กลอ่ง มมุศลิปะ

14 ผ้ากนัเปือ้นพลาสตกิ 6 ผืน มมุศลิปะ

15 แป้งโดว์หรือดนิน า้มนั ตามความ

เหมาะสม

100 มมุศลิปะ

16 แผน่รองปัน้ ขนาด A5, กระดานพลาสตกิ 

กระดานไม้อดั, หรือฟิวเจอร์บอร์ดหุ้มขอบ

ด้วยแลคซีน

6 – 8 แผน่ 30 มมุศลิปะ
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17 ดนิสอ ยางลบ ตามจ านวนเดก็ มมุศลิปะ

18 พู่กนัขนาดใหญ่ (เบอร์ 16 ขึน้ไป) 6 อนั 50 มมุศลิปะ

19 สเีทียนแทง่ใหญ่ 4 กลอ่ง 48 มมุศลิปะ

20 กรรไกรเลก็แบบปลายมน 6 อนั 25 มมุศลิปะ
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21 สนี า้ (แดง เหลอืง น า้เงิน) 1 ชดุ 40 มมุศลิปะ

22 ภาชนะใสส่นี า้ 1 - 2 ชดุ 150 มมุศลิปะ

23 ภาชนะใสน่ า้ส าหรับล้างพู่กนั ตามจ านวนเดก็

ทีเ่ข้ามมุ

20 มมุศลิปะ

24 ผ้าชบุน า้ส าหรับเช็ดมือ 3 ผืน 20 มมุศลิปะ
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25 บล๊อคไม้สธีรรมชาติ 1 ชดุ (120 – 

200 ชิน้)

1,500 – 2500 มมุบล๊อค

26 บล๊อคไม้สร้างเมือง 1 ชดุ (68 ชิน้) 320 มมุบล๊อค

27 ชดุเคร่ืองเลน่ไม้จ าลอง เช่น บ้านจ าลอง 

เคร่ืองมือช่าง

1 ชดุ 800 มมุบล๊อค

28 แวน่ขยาย 1 ชดุ 210 มมุวทิยาศาสตร์
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29 แม่เหลก็ 1 ชดุ 280 มมุวทิยาศาสตร์

30 กรวยขนาดตา่งๆ 1 ชดุ 30 มมุวทิยาศาสตร์

31 ชิงช้าตาชัง่  1 ชดุ 800 มมุวทิยาศาสตร์

32 สตัว์จ าลอง 1 ชดุ 500 มมุวทิยาศาสตร์
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33 ตาชัง่ขนาดเลก็ 1 ชดุ 500 มมุวทิยาศาสตร์

34 เปลอืกหอย ก้อนหิน เมลด็ถั่วชนิดตา่งๆ มมุวทิยาศาสตร์

35 เคร่ืองมือวดั เช่น สายวดั ไม้บรรทดั 1 ชดุ มมุวทิยาศาสตร์

36 ผกั ผลไม้จ าลอง 1 ชดุ 500 มมุบ้าน

RIE
CE

 Th
ail

an
d



37 อาหาร ขนมจ าลอง 1 ชดุ 800 มมุบ้าน

38 ตุ๊กตาเดก็ ตุ๊กตาผ้า หุน่นิว้มือ หุน่ถงุมือ 2 ชดุ 1500 มมุบ้าน

39 ไม้กวาดและทีโ่กยผงขนาดเลก็ 2 ชดุ 20 มมุบ้าน

40 ชดุอปุกรณ์คณุหมอ 1 ชดุ 500-800 มมุบ้าน
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41 เตารีด – ทีร่องรีดจ าลอง 1 ชดุ 600 มมุบ้าน

42 เสือ้ผ้าเดก็ ชดุอาชีพตา่งๆ ของเหลอืใช้ มมุบ้าน

43 เคร่ืองครัวของจริงขนาดเลก็ (เตา,หม้อ,

กระทะ,ตะหลวิ,ครก, ตะแกรงยา่งปลา, 

ช้อน, ส้อม ฯลฯ)

1 ชดุ 500 มมุบ้าน

44 หนงัสอืนิทาน ตามความ

เหมาะสมของ

จ านวนเดก็

มมุหนงัสอื
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45 เบาะรองนัง่ 4 - 6 ใบ มมุหนงัสอื

46 บตัรภาพ บตัรค า บตัรอกัษร 1 ชดุ 80 มมุหนงัสอื

47 ตุ๊กตาหรือหมอนนุม่ๆ 1 – 2 ใบ มมุหนงัสอื

48 ชดุลกูปัดส าหรับร้อย 1 – 2 ชดุ 150 มมุศลิปะ (อปุกรณ์ประสาทสมัผสั)
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49 ชดุร้อยกระดมุเลก็ 1 - 2 ชดุ 450 มมุศลิปะ (อปุกรณ์ประสาทสมัผสั)

50 ชดุร้อยเชือกหลอดด้ายสสีนั 85 ชิน้ 1 – 2 ชดุ 450 มมุศลิปะ (อปุกรณ์ประสาทสมัผสั)
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