
ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

1 4-5

ชั้น 6 ช่อง ส ำหรับวำงของเล่น   *สี

ไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำมให้ทัง้

ห้องสีใกล้เคียงกัน

1 ชั้น 800 800

2 4-5

               ชั้น 4 ช่อง              

       * สีไม้หรือสีอ่อนๆ       **

เวลำจัดวำง วำงแนวนอน 2 ตัว 

ซ้อนกัน

2 ชั้น 500 1000

3 4-5

กระทะ 

*ขนำดเล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4-6 

นิ้ว เน้นน้ ำหนักเบำ

2 ใบ (ต่ำง

ขนำด)
20 - 150 300

4 4-5

หม้อ

*ขนำดเล็ก-กลำง เส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 10-20 นิ้ว เน้นน้ ำหนัก

เบำ

2 ใบ (ต่ำง

ขนำด)
150 300

มมุบ้ำน

รำยกำรและจ ำนวนนี้ส ำหรับเด็กช่วงอำยุ 4-5 ป ี25 คนต่อหอ้ง (เล่นมุมละ 4-5 คน) ถ้ำเด็กเยอะกวำ่นี้ควรเพิ่มจ ำนวนส่ืออีกคร่ึงหนึ่ง เช่น เพิ่มเตำ เพิ่มกระทะ เพิ่มจำนชำม เปน็ต้น

รำยกำรสื่อส ำหรับมมุบ้ำนเดก็อำยุ 4-5 ปี



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

5 4-5 เตำถ่ำนขนำดเล็ก 1 ใบ 75 75

6 4-5 ตะหลิวพลำสติกหรืแสตนเลสก็ได้ 1 - 2 อัน 20 40

7 4-5 ทัพพี 1 - 2 อัน 20 40

8 4-5 จำนพลำสติก 3 ใบ 20 60

9 4-5 ถ้วยพลำสติก 3 ใบ 20 60



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

10 4-5 ช้อนส้ัน 3 คัน 20 - 50 100

11 4-5 ช้อนส้อม (พลำสติก หรือสเตนเลส) 3 คู่ 20 60

12 4-5 แก้วน้ ำพลำสติก 3 - 6 ใบ 5 - 10 60

13 4-5 ทีค่ว่ ำแก้วพลำสติก 1 อัน 20 20

14 4-5 ผลไม้จ ำลอง 1 ชุด 200 200



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

15 4-5 ผักจ ำลอง 1 ชุด 200 200

16 4-5 ไข่ไก่จ ำลอง 1 ชุด 20 - 200 200

17 4-5 ไข่เป็ดจ ำลอง 1 ชุด 200 200

18 4-5 ตะกร้ำพลำสติก (ส ำหรับใส่ของเล่น)

ตำมจ ำนวน

ของเล่นทีต้่อง

ใส่

20 200

19 4-5 ตะขอส ำหรับแขวน

ตำมจ ำนวน

ของอุปกรณ์ที่

จะต้องแขวน

20 200



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

20 4-5
ครก

*ครกดิน/ไม้ ขนำดเล็ก
1 อัน 20 - 100 250

21 4-5
สำก

*ขนำดเล็กพอดีกับครก
1 อัน 20 - 100 150

22 4-5 ตะแกรงย่ำง 1 ชุด 20 20

23 4-5 ทีตี่ไข่ 1 อัน 20 20

24 4-5 ทีคี่บขนำดกลำง (ยำว 20-30 cm.) 2 อัน 20 40



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

25 4-5 เขียงพลำสติก/ไม้ 1 อัน 20 100

26 4-5 มีดพลำสติก/ไม้ 1 อัน 20 - 50 50

27 4-5 ถำดพลำสติก

ตำมจ ำนวน

ของเล่นทีต้่อง

ใส่

20 100

28 4-5 หม้อหุงข้ำว (ของเก่ำทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว) 1 ใบ xxx 0

29 4-5 ชุดเนื้อสัตว์จ ำลอง 1 ชุด 165 165



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

30 4-5
เส้นมะละกอ เส้นแครอท และเส้น

ถั่วฝักยำว (ท ำจำกไหมพรม)

อย่ำงละ 1 

ก ำมือ
6 50

31 4-5 กล่องพลำสติก (ส ำหรับใส่เส้นต่ำงๆ)
ตำมจ ำนวน

เส้นทีต้่องใช้
10 - 20 60

32 4-5 กะละมังเล็ก 2 ใบ 20 40

33 4-5
ผ้ำขนหนูขนำดเล็ก (ส ำหรับเป็น

ผ้ำเช็ดตัว หรือเป็นผ้ำเช็ดมือ)
2 - 3 ผืน 10 - 20 60

34 4-5 เปลเด็ก หรือ อู่ 1 ชุด xxx 0



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

35 4-5 ตุ๊กตำเด็ก 1 - 2 ตัว 200 400

36 4-5

เส้ือผ้ำแบบต่ำงๆ เช่น (ชุดหมอ, 

ชุดทหำร, ชุดต ำรวจ, เส้ือยืด, 

กำงเกง, กระโปรง ฯลฯ)

อย่ำงละ 1 ชุด 20 - 200 1000

37 4-5 ผ้ำกันเปือ้น 1 - 2 ผืน 20 - 70 140

38 4-5 ไม้แขวนเส้ือ
ไม้แขวนตำม

จ ำนวนชุด
20 200

39 4-5 รำวแขวน 1 อัน 150 - 300 300



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

40 4-5
เตำรีดทีเ่สียแล้ว หรือชุดรีดผ้ำ

จ ำลอง
1 ชุด 300 - 500 500

41 4-5 เคร่ืองปัน่ (ของเก่ำทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว) 1 เคร่ือง xxx 0

42 4-5
กระติกน้ ำร้อน (ของเก่ำทีไ่ม่ได้ใช้

แล้ว)
1 ใบ xxx 0

43 4-5 ขวดนม 1 - 2 ขวด 20 40

44 4-5 ฟองอำบน้ ำ 1 อัน 20 20



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบ้ำน

45 4-5
ขวดสบูเ่หลว (ขวดเปล่ำทีใ่ช้

หมดแล้ว)
1 ขวด xxx 0

46 4-5
โต๊ะรองรีดผ้ำขนำดเล็ก

*ถ้ำในชุดรีดผ้ำมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้
1 ตัว 250 250

47 4-5 โทรศัพท์ (เคร่ืองเก่ำทีไ่ม่ใช้แล้ว) 2 เคร่ือง xxx 0



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

1 4-5

ชั้น 6 ช่อง ส ำหรับวำงของเล่น  

 *สีไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำม

ให้ทัง้ห้องสีใกล้เคียงกัน

1 ชั้น 800 800

2 4-5

               ชั้น 4 ช่อง             

        * สีไม้หรือสีอ่อนๆ       **

เวลำจัดวำง วำงแนวนอน 2 ตัว 

ซ้อนกัน

2 ชั้น 500 1000

3 4-5

เลโก้

แนะน ำรุ่น Duplo my first fun 

creation

1 ชุด

(ประมำณ70ชิ้น)
1,400 2800

4 4-5 บล็อกไม้สีพืน้ (ไม่ท ำสี)
1 ชุด (120 - 

150 ชิ้น)
2,200 2200

มมุบล็อก

รำยกำรสื่อส ำหรับมมุบล็อกเดก็อำยุ 4-5 ปี

รำยกำรและจ ำนวนนี้ส ำหรับเด็กช่วงอำยุ 4-5 ป ี25 คนต่อหอ้ง (เล่นมุมละ 4-5 คน) ถ้ำเด็กเยอะกวำ่นี้ควรเพิ่มจ ำนวนส่ืออีกคร่ึงหนึ่ง เช่น เพิ่มเลโก้ เพิ่มบล็อกไม้ เปน็ต้น



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบล็อก

5 4-5
ตะกร้ำพลำสติก (ส ำหรับใส่เลโก้

และของเล่น)

ตำมจ ำนวนสี

ของเลโก้และ

ของเล่น

20 200

6 4-5 ตัวต่อแบบท่อ 1 ชุด 250 250

7 4-5 บล็อกไม้รูปทรงเรำขำคณิต 5 เสำ 1 ชุด 450 450

8 4-5 จิ๊กซอว์ไม้ (9 - 12 ชิ้น) 2 ชุด 100 - 200 400

9 4-5 บล็อกไม้รูปทรง 1 ชุด 350 350



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุบล็อก

10
4-5

ตัวต่อแบบน็อต 1 ชุด 250 250



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

1 4-5

ชั้น 6 ช่อง ส ำหรับวำงของเล่น   *สี

ไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำมใหท้ั้ง

หอ้งสีใกล้เคียงกัน

2 ชั้น 800 1600

2 4-5 สีเทียน (แท่งใหญ่)
5 กล่อง (หรือตำม

จ ำนวนกลุ่ม)
35 175

4 4-5 กระดำษ A4 วันละ 10 - 20 แผ่น 110 220

5 4-5 ตะกร้ำส่ีเหล่ียมขนำด A4
1 - 2 ใบ (ส ำหรับใส่

กระดำษ A4)
20 40

มมุศิลปะ

รำยกำรและจ ำนวนนีส้ ำหรับเด็กช่วงอำยุ 4-5 ป ี25 คนต่อหอ้ง (เล่นมุมละ 4-5 คน) ถ้ำเด็กเยอะกว่ำนีค้วรเพิ่มจ ำนวนส่ืออีกคร่ึงหนึง่ เช่น เพิ่มสี เพิ่มลูกปดั เปน็ต้น

รำยกำรสือ่ส ำหรับมมุศิลปะดก็อำยุ 4-5 ปี



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

6 4-5 ดินน้ ำมัน ตำมจ ำนวนเด็ก 35 875

7 4-5
กล่องพลำสติกทรงสูง (ส ำหรับใส่

ดินน้ ำมัน)
ตำมจ ำนวนเด็ก 10 - 20 250

8 4-5

ที่รองปัน้ดินน้ ำมัน (ใช้ฟิวเจอร์

บอร์ดขนำด A4 และใช้เส่ือน้ ำมันที่

มีขนำดเท่ำกันติดไว้ข้ำงบนฟิวเจอร์

บอร์ด แล้วติดขอบด้วยแลคซีน)

ตำมจ ำนวนเด็ก หรือ 

5 แผ่น
xxx 500

9 4-5
แผ่นวำงผลงำน (ฟิวเจอร์บอร์ดตัด

ขนำด 12x12 cm.)

ตำมจ ำนวนเด็ก หรือ 

5 แผ่น
xxx 300

10 4-5 ล้ินชัก (ส ำหรับเก็บผลงำนเด็ก) เด็ก 1 คน ต่อ 1 ช่อง 500 - 700 3500



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

11 4-5 โต๊ะญีปุ่น่  (ไม่มีลำย) 1 ชุด โต๊ะญีปุ่น่ 399 - 499 500

12 4-5 เชือกขึง (ส ำหรับตำกและโชว์ผลงำน) 1 - 2 เส้น 5 - 20 100

13 4-5
ไม้หนบี (ส ำหรับหนบีผลงำนใหติ้ด

กับเชือก)
ตำมจ ำนวนเด็ก 20 200

14 4-5 ดินสอ (แท่งใหญ่) ตำมจ ำนวนเด็ก 80 - 150 ต่อ 1 โหล 450

15 4-5 ยำงลบ 5 - 10 ก้อน 5 - 10 100



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

16 4-5 กบเหลำดินสอ 2 - 5 อัน 10 -50 250

17 4-5 กรรไกรปลำยมนส ำหรับเด็ก 5 - 10 อัน 20-30 300

18 4-5 ตะกร้ำเคร่ืองปรุง
5 ใบ (ส ำหรับใส่เคร่ือง

เขียนแยกเปน็กลุ่ม)
20 100

19 4-5
แก้วน้ ำพลำสติก (ส ำหรับใส่ใน

ตะกร้ำเคร่ืองปรุง)

ตำมจ ำนวนช่องตะกร้ำ

เคร่ืองปรุง (ประมำณ 

20 ใบ)

5 - 10 200

20 4-5 สีน้ ำ หรือสีโปสเตอร์ 1 ชุด สีน้ ำ 30   สีโปสเตอร์ 85 85



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

21 4-5 จำนสี 2 - 3 อัน 10 - 20 60

22 4-5
ผ้ำขนหนขูนำดเล็ก (ส ำหรับชุบน้ ำ

เปน็ผ้ำเปยีกเช็ดมือ)
2 - 3 ผืน 10 - 20 40

23 4-5 ถำดพลำสติก 1 - 2 อัน 20 40

24 4-5 กระดำน (ส ำหรับวำดภำพ) 1 - 2 อัน 1,200 1200

25 4-5 ผ้ำกันเปือ้นพลำสติก 3 ตัว 20 - 100 300



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

26 4-5 กำวลำเท็กซ์ 1 ขวด 55 55

27 4-5
กล่องพลำสติก (ส ำหรับใส่วัสดุ/

อุปกรณ์ใหเ้ด็กท ำงำนศิลปะ)
5 - 10 ใบ 20 200

28 4-5 สีไม้ (แท่งใหญ่)
5 กล่อง (หรือตำม

จ ำนวนกลุ่ม)
75 375

29 4-5 ลูกปดัขนำดเล็ก 2 ชุด 50 - 150 300

30 4-5 เส้นเอ็นใส 3 - 4 เส้น 35 35



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุศิลปะ

31 4-5 พู่กัน (เบอร์ 20 ขึ้นไป) 2 - 3 อัน 50 150

32 4-5 ชุดเรียนรู้กำรแต่งตัว 1 ชุด 500 - 1000 1000



ล ำดบั ชว่งอำยุ รปูภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

1 4-5

ชั้น 6 ช่อง ส ำหรับวำงของเล่น   *

สีไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำมให้

ทั้งห้องสีใกล้เคียงกัน

2 ชั้น 800 1600

2 4-5 แวน่ขยำย 1 ชุด 20 20

3 4-5 ไฟฉำย 1 - 2 อัน 20 40

4 4-5 กรวย 1 ชุด 20 20

มมุวิทยำศำสตร์

รำยกำรและจ ำนวนนี้ส ำหรับเด็กช่วงอำยุ 4-5 ปี 25 คนต่อห้อง (เล่นมุมละ 4-5 คน) ถ้ำเด็กเยอะกวำ่นี้ควรเพิ่มจ ำนวนส่ืออีกคร่ึงหนึ่ง เช่น เพิ่มตำชั่ง เพิ่มสัตวจ์ ำลอง เป็นต้น

รำยกำรสือ่ส ำหรบัมมุวิทยำศำสตรเ์ดก็อำยุ 4-5 ปี



ล ำดบั ชว่งอำยุ รปูภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุวิทยำศำสตร์

5 4-5 สัตวจ์ ำลองชนิดต่ำงๆ 1 - 2 ชุด 20 - 500 500

6 4-5 ชุดแม่เหล็กตกปลำ 1 ชุด 200 - 500 500

7 4-5 ตะกร้ำพลำสติก (ส ำหรับใส่ของเล่น)
ตำมจ ำนวนของ

เล่นที่ต้องใส่
20 100

8 4-5 ตำชั่ง 2 แขน 1 อัน 460 460

9 4-5
เมล็ดพืชต่ำงๆ เช่น (ถั่วแดงถั่วเขียว

 ถั่วเหลือง)
อย่ำงละ 1 ชุด 30 - 50 200



ล ำดบั ชว่งอำยุ รปูภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุวิทยำศำสตร์

10 4-5
กล่องพลำสติกทรงสูง (ส ำหรับใส่

เมล็ดพืช)

ตำมจ ำนวนเมล็ด

พืชที่ต้องใช้
10 - 20 100

11 4-5 ช้อนตวง 1 ชุด 20 20

12 4-5 แม่เหล็กรูปตัวยู 1 ชุด 300-500 500

13 4-5 กล้องส่องทำงไกล 1 ชุด 20 20

14 4-5 ก้อนหินแบบมนไม่มีเหล่ียม 10 - 20 ก้อน xxx 200



ล ำดบั ชว่งอำยุ รปูภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุวิทยำศำสตร์

15 4-5 กล่องพลำสติก (ส ำหรับใส่ก้อนหิน) 1 กล่อง 20 20

16 4-5 เหยือกน้ ำพลำสติก 2 ใบ (ต่ำงขนำด) 20 40

17 4-5 ถำดพลำสติก 2 ใบ 20 40

18 4-5 ขวดน้ ำพลำสติก 2 ใบ (ต่ำงขนำด) xxx 0

19 4-5 เปลือกหอย 1 ถุง 20 200



ล ำดบั ชว่งอำยุ รปูภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณที่ใช ้(บำท)

มมุวิทยำศำสตร์

20 4-5
กล่องพลำสติก (ส ำหรับใส่เปลือก

หอย)
1 กล่อง 20 20



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

1 4-5

 ชั้น 6 ช่อง ส ำหรับวำงของเล่น   *สี

ไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำมให้ทัง้

ห้องสีใกล้เคียงกัน

1 ชั้น 800 800

2 4-5
  ชั้นวำงนิทำนแบบเอียง  45๐       

 *สีไม้หรือสีอ่อนๆ หรือพยำยำมให้

ทัง้ห้องสีใกล้เคียงกัน

1 ชั้น 1,950 1950

3 4-5 หนังสือ 80 - 120 เล่ม 95 - 300 18000

4 4-5 ซองใสใส่แฟ้ม (ไส้แฟ้ม)

ตำมจ ำนวน

นิทำนทีว่ำง

บนชั้น

50 85

มมุหนังสือ

รำยกำรและจ ำนวนนี้ส ำหรับเด็กช่วงอำยุ 4-5 ป ี25 คนต่อหอ้ง (เล่นมุมละ 4-5 คน) ถ้ำเด็กเยอะกว่ำนี้ควรเพิ่มจ ำนวนส่ืออกีคร่ึงหนึ่ง เช่น เพิ่มหุ่นนิ้วมือ เพิ่มเกม เปน็ต้น
รำยกำรสื่อส ำหรับมมุหนังสือเดก็อำยุ 4-5 ปี



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุหนังสือ

5 4-5 กล่องใส่เอกสำร

3 - 5 อัน 

(ส ำหรับใส่

นิทำน)

30 - 50 300

6 4-5 ตุ๊กตำหุน่มือ 1 ชุด 690 690

7 4-5 โต๊ะญีปุ่น่  (ไม่มีลำย) 1 ชุด โต๊ะญีปุ่น่ 399 - 499 500

8 4-5 เบำะรองนั่ง (ส ำหรับใช้คู่กับโต๊ะญีปุ่น่) 4 อัน 20 - 100 400



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุหนังสือ

9 4-5 บัตรค ำศัพท์

ตำมควำม

เหมำะสม 

(ตำมหน่วย)

xxx 0

10 4-5 เกมกำรศึกษำ

ตำมควำม

เหมำะสม 

(ตำมหน่วย)

xxx 0

11 4-5 บัตรภำพพยัญชนะไทย 1 ชุด 200 200

12 4-5 ตุ๊กตำหุน่นิ้วมือ 1 ชุด 250 250



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุหนังสือ

13 4-5 บัตรภำพตัวอักษรภำษำอังกฤษ 1 ชุด 200 200

14 4-5 ดินสอ (แท่งใหญ)่ 5 - 10 แท่ง 80 - 150 ต่อ 1 โหล 150

15 4-5 ยำงลบ 2 - 3 ก้อน 5 - 10 30

16 4-5
แก้วน้ ำพลำสติก หรือกล่อง (ส ำหรับ

ใส่ดินสอ และยำงลบ)
1 - 2 ใบ 20 40



ล ำดบั ชว่งอำยุ รูปภำพ รำยกำร จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย (บำท) งบประมำณทีใ่ช ้(บำท)

มมุหนังสือ

17 4-5 กระดำษ A4
วันละ 10 - 20

 แผ่น
110 110

18 4-5 ตะกร้ำส่ีเหล่ียมขนำด A4

1 - 2 ใบ 

(ส ำหรับใส่

กระดำษ A4)

20 40



ล ำดบั รำยกำร รำยละเอียดกำรใชง้ำน จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย
งบประมำณที่

ใช้
หมำยเหตุ

1 ชั้นวำงของ 4 ช่อง ไว้ส ำหรับวำงของใช้ส่วนตัวเด็ก (กระเป๋ำ

และทีน่อน)

7 ตัว 600 4200 จ ำนวนชั้นขึ้นอยู่กับจ ำนวนเด็กในห้อง

2 ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นใหญ่ (65*

122 ซม.)

วำงเป็นฐำนในชั้นเพือ่ท ำภำพโครงร่ำง แผ่น

วำงแผน และกระดำนสัญลักษณ์กำรมำเรียน

12 แผ่น 110 1320 เน้นสีอ่อน เช่น เหลือง ชมพูอ่อน เขียวอ่อน 

ฟ้ำอ่อน หรืออำจจะใช้กระดำษแข็งเทำขำว

แทนก็ได้

3 ซองใสใส่แฟ้ม (ไส้แฟ้ม) ติดชั้นเพือ่ใส่ภำพถ่ำย หรือภำพโครงร่ำง 50 ซอง 85 (50ซอง) 85

4 คัตเตอร์ใหญ่ ตัดฟิวเจอร์บอร์ด 2 อัน 50 - 100 200

5 ปำกกำเคมี (Marker) วำดภำพโครงร่ำง 3 แท่ง 45 - 60 180

6 ปรินเตอร์สี ปรินท์ภำพถ่ำย ส ำหรับติดชั้นวำงของเล่น 

และถ่ำยเอกสำรปกนิทำน

xxx

7 กระดำษ A4 ปรินท์ภำพและถ่ำยเอกสำร 1 รีม 110 110

8 เทปกำวสองหน้ำแบบบำง ติดซองใสกับชั้นของเล่น 6 ม้วน 20-30 180

9 เทปโฟมกำวสองหน้ำแบบหนำ ติดตะขอหรือฟิวเจอร์บอร์ด 1 ม้วนใหญ่ 45 - 130 130 แนะน ำยี่ห้อ 3M หรือ Scotch เนื่องจำกรับ

น้ ำหนักได้ดีกว่ำ

10 เทปผ้ำ (แลคซีน) ติดขอบ 3 ม้วน 27 -40 120

รำยกำรสื่อ วัสด ุอุปกรณ์อ่ืนๆ ส ำหรับเดก็อำยุ 4-5 ปี

รำยกำรวัสดุ - อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ช้จัดห้อง อำยุ 4-5 ปี โดยค ำนวณจำก 1 ห้อง เด็ก 25 คน จัด 5 มุม และชั้นวำงของเล่น 9 ตัว ถ้ำเด็ก/มุม/ชั้นเยอะกว่ำนี้ อำจจะต้องเพิม่จ ำนวน



ล ำดบั รำยกำร รำยละเอียดกำรใชง้ำน จ ำนวน รำคำตอ่หน่วย
งบประมำณที่

ใช้
หมำยเหตุ

11 สติกเกอร์ตีเส้นแบบด้าน กว้าง 

5 มม.

ตีเส้นกั้นช่องแผ่นวางแผน และกระดาน

สัญลักษณ์การมาเรียน

2 ม้วน 20 - 30 60

12 เทปใส ติดขอบ 3 ม้วน 42-50 150

13 สติกเกอร์ใส ติดทับบนภาพเด็ก 5 แผ่น 50 250

14 แม่เหล็กแบบแผ่น (ขนาด A4) ท าแผ่นวางแผน และกระดานสัญลักษณ์การ

มาเรียน

6 - 8 แผ่น 100 - 120 960

15 กระดานขาต้ัง 2 ด้าน ใช้ท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 1 อัน 1800 1800

16 โต๊ะญีปุ่น่ ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 2 ตัว 500 1000


