
จํานวน

(หน�วย)

1 บอลนุ�มนิ่มบริหารกล�ามเนื้อมือ  (1 ชุด ไม�น�อยกว�า 6 ลูก) 2 ชุด

2 ชุดร�อยเชือกตัวเลข กับสัญลักษณ%บวก ลบ คูณ  หาร 2 ชุด

3 ชุดร�อยเชือก  ก - ฮ 2 ชุด

4 แปรงสีฟ0นเด็กชนิดขนแปรงนุ�ม  สําหรับเด็กอายุ 3 - 6 ป3  100 ด�าม

5 ผ�าขนหนูผืนเล็ก  ขนาดไม�น�อยกว�า 8 × 8 นิ้ว 200 ผืน

6 ฟ0นจําลอง (ชุดเล็ก) 1  ชุด

7 สีไม�ด�ามยาว ขนาดด�ามยาวไม�น�อยกว�า 17.5 ซม./ด�าม (กล�องละ  12  ด�าม) 3 โหล

8 ดินสอดํา HB  (กล�องละ 12 ด�าม) 24 กล�อง

9 หุ�นเชิดตุCกตาหัวสัตว% แบบมีเสียง  (1 ชุด  ไม�น�อยกว�า  4 อัน)  2 ชุด

10 บอร%ดแท�งไม�เรขาคณิต 2 ชุด

11 บล็อคไม�สีสัน 1 ชุด

12 ลูกป0ดร�อยเอ็น 2 ชุด

13 ตัวต�อสร�างสรรค%หลากสี  จํานวนตัวต�อไม�น�อยกว�า 500  ชิ้น  2 ชุด

14 ดอกไม�ตัวเลข 1 - 20  (1 ชุด มี 20 อัน) 3 ชุด

15 จิ๊กซอว%เปFดน�อย 1 ชุด

16 จิ๊กซอว%รูปเต�า 1 ชุด

17 หนังสือชุดนิทานอีสปนานาชาติ  (2 ภาษา ภาษาไทย- อังกฤษ) 32 เล�ม

ขนาดไม�น�อยกว�า A5 : 14.8×21 ซม.  (ไม�น�อยกว�า 24 เรื่อง)

18 หนังสือชุดเทพนิยายอมตะ  (2 ภาษา ภาษาไทย- อังกฤษ) 16 เล�ม

ขนาดไม�น�อยกว�า A5 : 14.8×21 ซม. (ไม�น�อยกว�า 8 เรื่อง)

19 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 70  เล�ม

20 แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 3 ป3 50  เล�ม

21 แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 4  ป3 50  เล�ม

22 แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 5  ป3 50  เล�ม

23 บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน 50  เล�ม

24 หนังสือชุดกิจกรรมเตรียมความพร�อม  ชุดฝOกลีลามือ 70 เล�ม

25 หัดอ�าน - หัดเขียน อักษรไทย 70 เล�ม

ลําดับท่ี รายการ

รายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล�นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประจําป' 2558

ของศูนย-พัฒนาเด็กเล็กองค-การบริหารส�วนตําบลยาง
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26 หัดอ�าน - หัดเขียน ตัวเลขอารบิค - ไทย 70 เล�ม

27 หัดอ�าน - หัดเขียนอักษรภาษาอังกฤษ  ABC 70 เล�ม

28 แบบฝOกเตรียมความพร�อมทางการเรียน สําหรับชั้นอนุบาล 20 เล�ม

29 หนังสือชุดสนุกกับศิลปะ  2  ภาษา (ไทย - อังกฤษ) 24 เล�ม

ขนาดไม�น�อยกว�า A4  (ไม�น�อยกว�า 8 เรื่อง)

30 สมุด ขนาด 16.5 × 24 ซม.   หนาไม�น�อยกว�า  55 แกรม 20 เล�ม

จํานวนไม�น�อยกว�า  30 แผ�น/เล�ม

31 โปสเตอร%การเรียนการสอน วันสําคัญต�าง ๆ ขนาดไม�น�อยกว�า  55 × 78 ซม. 10 แผ�น

32 สต๊ิกเกอร%สี (ใส)  ขนาดไม�น�อยกว�า 31 × 43 นิ้ว 20 แผ�น

33 กระดาษสี 2 หน�า คละสี 90 แกรม 100 แผ�น ขนาดไม�น�อยกว�า  53×70 ซม. 4 รีม

34 กระดาษชาร%ท คละสี (แข็ง) ขนาดไม�น�อยกว�า  55 × 78  ซม. 21  แผ�น

35 กระดาษชาร%ท สีขาว (บาง) ขนาดไม�น�อยกว�า  55 × 78  ซม. 20  แผ�น

36 กรรไกรซิกแซก  ขนาดไม�น�อยกว�า 8 นิ้ว  (1 ชุดไม�น�อยกว�า  4 อัน) 1 ชุด

37 ชุดบ�านน�อย 2 ชั้น พร�อมกระดานลื่นป3นปTาย  ผลิตจากพลาสติก 1  ชุด

ขนาดไม�น�อยกว�า  กว�าง 178 ซม.  ยาว 302 ซม.  สูง 174  ซม. 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย  หมายเลข ๑)

38 ชุดศูนย%รวมชิงช�า (ชิงช�าท่ีนั่งพลาสติก 4 ท่ีนั่ง, กระดานลื่น 1 ชุด) 1  ชุด

ขนาดไม�น�อยกว�า  กว�าง 240 ซม.  ยาว 560 ซม.  สูง 192  ซม. 

ผลิตจากพลาสติก  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย  หมายเลข ๒)

39 อุโมงค%พลาสติกรูปสัตว% 1  ชุด

ขนาดไม�น�อยกว�า  ยาว 215 ซม.  กว�าง 100 ซม.  สูง 103 ซม. 

40 โยกเยกยีราฟ  ผลิตจากพลาสติก 3  ตัว

ขนาดไม�น�อยกว�า กว�าง 30 ซม.  ยาว 75 ซม.  สูง 62  ซม. 

41 โยกเยกช�างน�อย  ผลิตจากพลาสติก 2  ตัว

ขนาดไม�น�อยกว�า กว�าง 30 ซม.  ยาว 85 ซม.  สูง 39  ซม. 

42 โยกเยกกุCกไก�  ผลิตจากพลาสติก 2  ตัว

ขนาดไม�น�อยกว�า กว�าง 30 ซม.  ยาว 76 ซม.  สูง 49  ซม. 

43 โยกเยกม�า  ผลิตจากพลาสติก 2  ตัว

ขนาดไม�น�อยกว�า กว�าง 30 ซม.  ยาว 76 ซม.  สูง 47  ซม. 
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