


รายละเอียดคุณลักษณะสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
สําหรับช้ันประถมศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๒ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที ่๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
เร่ืองเชิญชวนย่ืนรายการสินค้าพร้อมราคาเพ่ือกําหนดราคากลาง 

                    *********************************************************** 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   

ชุดสื่อการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพ้ืนฐานหุ่นยนตร์และพลังงานท่ีย่ังยืน(Creative Classroom) ระดับ
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
รายการที่ 1  ชุดการทดลองทักษะการเขียนโปรแกรม ( FUTURE CAR  ) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
-  ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540    
ประโยชน ์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ถึงการเขียนโปรแกรมการปฏิบัติการของอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรมเสรมิ (Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ตาม
จินตนาการ ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 438 ช้ิน โดยช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็น
แบบจําลองพาหนะชนิดต่างๆท่ีเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานแบตเตอรี่และควบคุมโดยการเช่ือมต่อผ่านกล่อง
รับส่งส่งสัญญานบลูทูธกับคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยแผ่นรหัส เออาร์ (AR Marker) ซึ่งจะส่งสัญญานรหัสปรากฎ
เป็นภาพเสมือนจริงต่างๆ ตามที่ระบุบนแผ่นน้ันๆ บนจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะ    
    บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อยกว่า : 
352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 34 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 438 ชิ้น ดังนี ้

1.1 กล่องรับส่งสัญญาณแบบระบบไร้สาย (Bluetooth Box (4xAA))   จํานวนไม่น้อยกว่า  2   ชิ้น 
1.2 มอเตอร์ขับเคล่ือน (Future Car Motor)    จํานวนไม่น้อยกว่า  8   ชิ้น 
1.3 ล้อรถ (Turbo Wheel-1)     จํานวนไม่น้อยกว่า  8    ชิ้น 
1.4 ยางล้อ (Turbo Wheel-2)     จํานวนไม่น้อยกว่า  8    ชิ้น 
1.5 กรอบโค้งขนาดเล็กส่วนกระจังหน้า (Shell Quarter Curve)  จํานวนไม่น้อยกว่า  8    ชิ้น 
1.6 กรอบโค้งขนาดใหญ่ส่วนหลังคา (Shell Full Curve)   จํานวนไม่น้อยกว่า  4    ชิ้น 
1.7 กรอบโค้งสําหรับใส่ด้านข้างซ้าย (Shell Side Curve-Left)  จํานวนไม่น้อยกว่า  4    ชิ้น 
1.8 กรอบโค้งสําหรับใส่ด้านข้างขวา (Shell Side Curve-Right)  จํานวนไม่น้อยกว่า  4    ชิ้น 
1.9 กรอบโค้งขนาดเล็กสําหรับยึดด้านใต้ตัวถัง (Shell Small Under Curve) จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชิ้น 
1.10 กรอบโครงรถขนาดไม่น้อยกว่า 5x11x13 ซม .(Curved Frame 5x11x13 cm.) จํานวนไม่น้อยกว่า  4  ชิ้น 
1.11 แกน 3 รู แบบมีรูด้านข้างสองทาง (3-Hole Dual Rod (2 Side Holes)) จํานวนไม่น้อยกว่า              18  ชิ้น 
1.12 แท่งต่อชิ้นส่วนทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขอบมน 11 รู  (Prolate Rod (11 Holes)) จํานวนไม่น้อยกว่า  4  ชิ้น 
1.13 แท่งต่อชิ้นส่วนทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขอบมน 7 รู (Prolate Rod (7 Holes)) จํานวนไม่น้อยกว่า  4  ชิ้น 
1.14 แกน 3 รู (3-Hole Rod (No Side Holes)    จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น 
1.15 แกน 5 รู (5-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  16  ชิ้น 
1.16 แกน 11 รู (11-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น 
1.17 แกน 3 รู แบบต่อได้สองทาง (3-Hole Dual Rod)   จํานวนไม่น้อยกว่า  28  ชิ้น 

/1.18 แกน 5 รู… 
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1.18 แกน 5 รู แบบมีรูด้านข้างสองทาง (5-Hole Dual Rod (2 Side Holes)) จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
1.19 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
1.20 แกนโค้ง (Bent Rod)      จํานวนไม่น้อยกว่า  24  ชิ้น 
1.21 เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (Z=20))     จํานวนไม่น้อยกว่า  16  ชิ้น 
1.22 เฟืองขนาดกลาง (M Gear (Z=40))    จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น 
1.23 ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง (2 in 1 Converter)   จํานวนไม่น้อยกว่า  24  ชิ้น 
1.24 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 7 ซม .(7cm. Dr.Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
1.25 เพลาขับมอเตอร์ (Motor Axle)      จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น 
1.26 เฟืองยึด (Gear Fixing)      จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
1.27 ท่อกลวงขนาดไม่น้อยกว่า 30 มม . (Hollow Tube 30mm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
1.28 ท่อกลวงขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม) .Hollow Tube 20mm.).  จํานวนไม่น้อยกว่า  16  ชิ้น 
1.29 เดือย (Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า  48  ชิ้น 
1.30 เดือยส้ัน (Extra Loose Peg)     จํานวนไม่น้อยกว่า  88  ชิ้น 
1.31 แผ่นกระดาษสําหรับเป็นป้ายทะเบียนรถ (Car License Plate Paper Card)  จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
1.32 หมุดยึด (Button Fixer)     จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
1.33 แผ่นกระดาษสําหรับสร้างภาพจําลองบนโปรแกรม (AR Marker Paper Card) จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
1.34 ตัวถอดเดือย /เพลา (Peg/Axle Remover)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 

  รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า            438         ชิ้น 
 

รายการที่ 2 ชุดการทดลองหุ่นยนต์ควบคมุด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล (Robot Power Remote    
Control) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
-  ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540  
ประโยชน ์
    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทกัษะการเรียนรู้เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์กลไกการทํางานของหุ่นยนต์ หลักการ
เคร่ืองกล และการบังคับหุ่นยนต์ด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote-controlled) และมอเตอร์ไฟฟ้า
ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เช่น  มอเตอร์ รีโมทเครื่องรับสญัญาณ แท่นสาํหรับใส่แบตเตอรี่ และช้ินสว่นอ่ืนๆ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 424 ช้ิน ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็นแบบจําลองหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ ติดต้ังด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าและบังคับจากระยะไกลการเคลื่อนทีข่องโมเดล เกิดการส่ง – รับ สัญญาณเพ่ือควบคุมทิศทางการหมุน 
ของมอเตอร์ 3 ตัว  โดยที่การหมุนในทศิทางต่างๆ นอกเหนือการเดินหน้าและถอยหลังของมอเตอร์น้ัน ต้อง
อาศัยการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากฟันเฟือง                       
ลักษณะ 
    บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อยกว่า : 
352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละส ี พร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม 
1 ชุด ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ 43 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 424 ช้ิน ดังน้ี 

2.1 ล้อรถ (Racing Tire)      จํานวนไม่น้อยกว่า     8 ชิ้น 
2.2 ตัวเชื่อมต่อเพลา (Axle Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า   12 ชิ้น 
2.3 เฟืองโซ่ขนาดเล็ก (S Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า     6 ชิ้น 
2.4 เฟืองโซ่ขนาดกลาง (M Chain Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 

/2.5 เฟืองโซ่… 
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2.5 เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ (L Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
2.6 ตัวต่อโซ่สีดํา (Unit Chain (Black))   จํานวนไม่น้อยกว่า   56 ชิ้น 
2.7 ตัวต่อโซ่สีเหลือง Unit Chain (yellow)   จํานวนไม่น้อยกว่า   50 ชิ้น 
2.8 เฟืองยึด (Gear Fixing)     จํานวนไม่น้อยกว่า     8 ชิ้น 
2.9 แกนสีเทา (Rod (Gray))     จํานวนไม่น้อยกว่า   12 ชิ้น 
2.10 แกนสีเหลือง (Rod (Yellow) )   จํานวนไม่น้อยกว่า     6 ชิ้น 
2.11 เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (20 T))    จํานวนไม่น้อยกว่า     8 ชิ้น 
2.12 เฟืองขนาดกลาง (M Gear (40 T))    จํานวนไม่น้อยกว่า     6 ชิ้น 
2.13 เฟืองขนาดใหญ่ (L Gear (60 T))    จํานวนไม่น้อยกว่า     6 ชิ้น 
2.14 หัวต่อ (Cam Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
2.15 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม) .10cm. Dr.Axle)  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
2.16 เพลาขับมอเตอร์ )Motor Axle)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
2.17 ตัวเชื่อมต่อแกน (Rod Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
2.18 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม .(XL Dr. Axle (15 cm.)) จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
2.19 แกน 3 รู )3-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า   12  ชิ้น 
2.20 แกน 5 รู )5-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
2.21 แกนสองทาง )Dual Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
2.22 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส )Square Frame)   จํานวนไม่น้อยกว่า   14 ชิ้น 
2.23 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม . (S Dr. Axle (3cm.))  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
2.24 กรอบยาว (Long Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
2.25 ตัวถอดเดือย /เพลา (Peg/Axle Remover)   จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
2.26 เดือย (Peg)     จํานวนไม่น้อยกว่า   82  ชิ้น 
2.27 ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง  ) 2 in 1 Converter)  จํานวนไม่น้อยกว่า   26  ชิ้น   
2.28 แกนโค้ง (Bended Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2  ชิ้น 
2.29 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางซ้าย ) 90-Degree Converter-L) จํานวนไม่น้อยกว่า     8  ชิ้น 
2.30 เฟือง (80T Gear)      จํานวนไม่น้อยกว่า     2  ชิ้น 
2.31 มอเตอร์ (Power Pack with Wire Connector)  จํานวนไม่น้อยกว่า     6  ชิ้น 
2.32 รีโมท (Remote Controller)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2  ชิ้น 
2.33 เคร่ืองรับสัญญาณ /แท่นสําหรับใส่แบตเตอร่ี  (Receiver/Battery Holder)จํานวนไม่น้อยกว่า     2  ชิ้น 
2.34 เฟืองตัวหนอน (Worm Gear II)    จํานวนไม่น้อยกว่า     6  ชิ้น 
2.35 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซม .(M Dr.Axle (6cm.))  จํานวนไม่น้อยกว่า   16  ชิ้น 
2.36 ข้อหมุน (Crank)      จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
2.37 รอกขนาดเล็ก (S Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
2.38 ยางรองขอบ (O Ring S)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
2.39 รอกม้วนเชือก (Take-Up Roller)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
2.40 ตะขอ (Hook)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
2.41 แหวนรอง (Washer)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
2.42 เชือก (Cotton String)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
2.43 แผ่นแบบกระดาษ (Die-Cut Cardboard)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 

รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า           424        ชิ้น 
รายการที่ 3 ชุดการทดลองพลังงานไฟฟา้ (Electricity Discovery)  
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
-  ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  

/-  สีที่ใช้ปลอดภัย... 
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-  สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540  

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่มอก.กํากับ 
ประโยชน ์
   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับไฟฟ้า เช่น การต่อวงจรให้แสงสว่าง วงจรแบบ
ขนาน การใช้มอเตอร์ เป็นต้น ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เช่น มอเตอร์  เพลาขับมอเตอร์ รอก จานหมนุ
รูปทรงไข่ สายไฟหัวหนีบ 1 ด้าน สวิตช์ เปิด-ปิด ตัวต่อหลอดไฟ เดือยนําไฟฟ้า  และช้ินส่วนอ่ืนๆ จาํนวนไม่
น้อยกว่า 180 ช้ิน ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็นรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า  การ
เคลื่อนที่ของโมเดลเกิดจากการใส่พลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ โดยมอเตอร์ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล โดยมีสวิชปิด - เปิด ทําให้การหมุนไปข้างหน้าหรือถอยหลังและในทศิทางอ่ืน ต้องอาศัยการเปลี่ยน
ทิศทางการหมนุของฟันเฟือง     
ลักษณะ 
    บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อยกว่า : 
352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละส ี พร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 40 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 180 ชิ้น ดังนี ้

3.1 ตัวถอดเดือย /เพลา  (Peg/Axle Remover)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.2 มอเตอร์ (Motor with Spindle Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.3 แกน (Rod-Gray)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.4 แกนยาว )Long Rod-Gray)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 

3.5 ตัวต่อแบบเพลา (Axle Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
3.6 กรอบส้ัน (Short Frame-Gray)    จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
3.7 ตะแกรงฐานสองหน้า (Base Grid-Double-Sided)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.8 ตัวต่อสําหรับฐาน (Base Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.9 เพลาขับขนาดใหญ่ (Long Drive Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
3.10 เพลาขับขนาดกลาง (Medium Drive Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.11 เพลาขับมอเตอร์ (Motor Axle)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.12 เดือย (Peg)     จํานวนไม่น้อยกว่า   40 ชิ้น 
3.13 เฟืองขนาดใหญ่ (Large Gear 60T)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.14 เฟืองขนาดกลาง (Medium Gear 40T)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.15 เฟืองขนาดเล็ก (Small Gear 20T)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.16 หัวต่อ (Cam Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.17 เพลา  -เดือยขนาดเล็ก  (Axle)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.18 แหวนรอง (Washer)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.19 เฟืองยึด (Gear Fixing)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
3.20 รอกขนาดใหญ่ )L Pulley-Y)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.21 รอกขนาดเล็ก (S Pulley-Y)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.22 สายพาน (M Belt)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.23 จานหมุนรูปทรงไข่ (Egg Cam)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.24 เฟืองตัวหนอน (Expandable Worm Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.25 ตัวต่อแกน (Rod Connector-Gray)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 

/3.26 สายไฟสีแดง… 
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3.26 สายไฟสีแดง (Wire Connector-Red)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.27 สายไฟสีดํา (Wire Connector-Black)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.28 สายไฟหัวหนีบ 1 ด้าน (Wire Clip-Black)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.29 แท่นใส่แบตเตอร่ี (Battery Holder with Fuse)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.30 ข้อต่อสายไฟ (Cube Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
3.31 สวิตช์ เปิด -ปิด (Switch)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.32 ตัวต่อหลอดไฟ (Bulb Holder)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
3.33 แกน 3 รู (3-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า               4  ชิ้น 
3.34 แกน 5 รู (5-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า    6  ชิ้น 
3.35 แกนสองทาง (Dual Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า               4  ชิ้น 
3.36 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)   จํานวนไม่น้อยกว่า               8  ชิ้น 
3.37 เดือยยึด (Button Fixer)    จํานวนไม่น้อยกว่า               8  ชิ้น 
3.38 ลวดอลูมิเนียม 70 ซม. (Aluminum wire 70cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า               2  ชิ้น 
3.39 เดือยนําไฟฟ้า (Peg Conductor)    จํานวนไม่น้อยกว่า               4  ชิ้น 
3.40 แผ่นภาพ )Diecut Card Board)    จํานวนไม่น้อยกว่า               2  ชิ้น 

  รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า           180         ชิ้น 
 

รายการที่ 4 ชดุการทดลองพลังงานน้ําชดุสมบูรณ์ (Super Water Power) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
-  ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540  

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก. กํากับ 
ประโยชน ์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน โดยใช้หลักการของแรงดันนํ้า แรงดัน
อากาศ ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เช่น  ป้ัมขนาดใหญ่ เคร่ืองยนต์นํ้าอากาศ ท่อยาง หัวฉีด และช้ินส่วนอ่ืนๆ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 352 ช้ิน ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เช่น นํ้า 1 แก้ว ทําให้รถว่ิงได้
ใบพัดหมุนไฟฟ้าสว่าง เพ่ือนํามาติดต้ังกับเคร่ืองยนต์ที่ใช้พลังงานจากนํ้าและอากาศให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 
ลักษณะ 
     บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 41 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 352 ชิ้น ดังนี ้

4.1 ปั้มขนาดใหญ่ (Big Pump)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.2 ปล๊ัก (Plug)      จํานวนไม่น้อยกว่า   8  ชิ้น 
4.3 ตัวล็อค (Lock)       จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
4.4 แหวนสกรูใหญ่ (L Security Nut)     จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
4.5 ท่อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม . (Tube 30cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
4.6 ฐานขวดน้ํา (Buoyancy Bottle Base)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.7 ขวด (Buoyancy Bottle)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.8 ปลายท่อขนาดเล็ก (S Nozzle)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 

/4.9 กล่องกลไกส่ง… 
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4.9 กล่องกลไกส่งพลังงานน้ําและอากาศ (Air Water Engine)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.10 กรวย (Funnel)      จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.11 ตัวต่อแบบเพลา )Axle Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.12 แหวนยึดขวด (Buoyancy Bottle Ring)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.13 กรอบส้ัน ยึดต่อได้สองด้าน (Dual Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.14 ตัวต่อโซ่สีดํา )Drive Chain (Black))    จํานวนไม่น้อยกว่า  60 ชิ้น 
4.15 ตัวต่อโซ่สีเหลือง (Drive Chain (Yellow))    จํานวนไม่น้อยกว่า  60 ชิ้น 
4.16 เฟืองโซ่ขนาดกลาง (New 20T M Chain Gear (Yellow))   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.17 เฟืองโซ่ขนาดเล็ก (New 10T M Chain Gear (Yellow))   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.18 เฟืองยึด )Gear Fixing)      จํานวนไม่น้อยกว่า  16 ชิ้น 
4.19 กรอบส้ัน (Short Frame (Blue))     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.20 แกน (Rod)       จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.21 เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (Red))     จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
4.22 เฟืองขนาดกลาง (M Gear (Blue))     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.23 เฟืองขนาดใหญ่ (L Gear (Yellow))    จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.24 หัวต่อเพลา (Axle)      จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.25 หัวต่อ (Cam Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.26 ตัวต่อแกน (Rod Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
4.27 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม) .XL Dr. Axle 15cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
4.28 แกน 5 รู )5-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
4.29 แกนสองทาง )Dual Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
4.30 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส )Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
4.31 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม .(S Dr. Axle 3cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
4.32 ตัวถอดเดือย /เพลา ) Peg/Axle Remover)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
4.33 เดือย )Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า  44 ชิ้น 
4.34 ตัวเชื่อมตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง  (2 in 1 Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
4.35 แกนโค้ง )Bended Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
4.36 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางซ้าย )90-Degree Converter-L)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
4.37 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา )90-Degree Converter-R)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
4.38 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 56 มม . (56mm. Wheel)   จํานวนไม่น้อยกว่า  16 ชิ้น 
4.39 ข้อพับ (Saw tooth Joint)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
4.40 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซม. (M Dr. Axle 6 cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
4.41 กรอบยาว (Long Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 

รวม      จํานวนไม่น้อยกว่า           352        ชิ้น 

รายการที ่5 ชุดการทดลองพลังงานลม (Wind Power) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
-  ผลิตจากเมด็พลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540  

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก. กํากับ 
 

/ประโยชน์… 
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ประโยชน ์
    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานท่ีย่ังยืน โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ลมเป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่ ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ หลอดไฟ 
LED แท่นชาร์ตแบตเตอร่ี แท่นใส่แบตเตอรี่ มอเตอร์ ใบพัดสั้น – ยาว และชิ้นส่วนอ่ืนๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 
266 ช้ิน ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็นแบบจําลองเครื่องยนต์พลังงานลม และยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้พลังงาน
ลม แปลงเป็นพลังงานจากลมเมื่อมีพลังลม โมเดลจะทําการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า ในทาง
กลับกัน ถ้าใส่พลังงานไฟฟ้าให้กับโมเดล โมเดลก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล  
ลักษณะ  

บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ คละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม 
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 36 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 266 ชิ้น ดังนี ้

5.1 คีม (Release Pliers)      จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
5.2 เฟืองยึด )Gear Fixing)      จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
5.3 ตัวต่อหกเหล่ียมมีเดือย Universal Adaptor-Body   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
5.4 ฝาครอบตัวต่อหกเหลี่ยมมีเดือย Universal Adaptor-Cover  จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
5.5 กรอบส้ัน )Short Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
5.6 เฟืองขนาดเล็ก )S Gear)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
5.7 เฟืองขนาดกลาง )M Gear)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
5.8 เฟืองขนาดใหญ่ )L Gear)     จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
5.9 หัวต่อเพลา )Axle)      จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
5.10 ตัวต่อยึดฐาน (Base Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
5.11 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. (L Dr. Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
5.12 แกนยาว )Long Rod)      จํานวนไม่น้อยกว่า               12  ชิ้น 
5.13 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม. (XL Dr. Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
5.14 แกน 3 รู )3-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า              8  ชิ้น 
5.15 แกน 5 รู )5-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า             16  ชิ้น 
5.16 แกนสองทาง )Dual Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า               8  ชิ้น 
5.17 ตัวถอดเดือย /เพลา ) Peg/Axle Remover)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
5.18 เดือย )Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า  80 ชิ้น 
5.19 หมุดยึด (Button Fixer)     จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
5.20 ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง  (2 in 1 Converter)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น   
5.21 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางซ้าย )90-Degree Converter-L)  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
5.22 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา )90-Degree Converter-R)  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
5.23 ตะแกรงฐานสองหน้า (Double-/sided Base Grid)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น   
5.24 กรอบขาว (Long Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   
5.25 หลอดไฟแบบไดโอดเปล่งแสง (LED Bulb)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   
5.26 น็อตตัวผู้ )Screw)      จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น   
5.27 แหวนรอง )Washer)      จํานวนไม่น้อยกว่า  10  ชิ้น   
5.28 สายรัด (Cable Ties)      จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น   
5.29 เคร่ืองกําเนิดพลังงานพร้อมสายต่อ (Reverse Generator with Connector) จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   
5.30 ใบพัดยาว (Long Blade)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6  ชิ้น   

/5.31 ฝาครอบ… 
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5.31 ฝาครอบ (Hub)      จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น  
5.32 ใบพัดส้ัน (Short Blade)     จํานวนไม่น้อยกว่า  12  ชิ้น   
5.33 ฐานสําหรับยึดต่อกับท่อ (Tube Adaptor)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น   
5.34 แท่นชาร์จแบตเตอร่ี (Battery Charger)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   
5.35 แท่นใส่แบตเตอร่ี (Blue Battery Holder)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   
5.36 ท่อความยาวไม่น้อยกว่า 41 ซม. (Tube (41cm.-16in.))   จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น   

     รวม      จํานวนไม่น้อยกว่า                      266        ชิ้น 
รายการที ่6 ชุดการทดลองพลังงานจากอากาศ (Air Power Hovercraft) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
 ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic )เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
เลขที่ 685-2540  

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก. กํากับ 
ประโยชน ์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ถึงกลไกการทํางานของพลังงานท่ีทําให้พาหนะขับเคลื่อนทั้ง
ทางบกและทางน้ําด้วยพลังงานลม ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เช่น เคร่ืองเป่าใบพัด  ฐานรองแบบพลาสติก  รัง
ถ่าน ขนาด 4.5 โวลต์มอเตอร์ และชิ้นส่วนอ่ืนๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น ชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้ประกอบเป็นแบบจําลอง
พาหนะชนิดต่างๆที่เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่ผลิตข้ึนและเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ 
ลักษณะ 

 บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มรีะบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 45 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น ดังนี ้

6.1 พัดลมมอเตอร์ (Blower Motor)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.2 มอร์เตอร์ (Motor Box)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.3 ใบพัด )Propeller )     จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.4 ท่อพัดลม )Blower Pipe)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.5 ท่อเชื่อมต่อแบบมีครีบ )Coupling Flange for Vacuum)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.6 ท่อเปล่ียนทิศทาง 110 องศา (Elbow Pipe (110 Degree)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.7 ฝาครอบระบายอากาศ )Square Outlet for the Blower)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.8 ฝาครอบช่องดูดอากาศ )Air Intake Cover for the Blower)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.9 ฝาครอบด้วนบน )Top Body Cover for the Vacuum Cleaner)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น  
6.10 ฝาปิดขนาดเล็ก (Small Cover)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.11 ตัวเชื่อมต่อสําหรับตัวกรองอากาศ )Filter Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น 
6.12 ตัวเชื่อมครอบสําหรับตัวกรองอากาศ (Filter Cover)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.13 ฝาตระแกรงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม) . Transparent Tube 15cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น  
6.14 รังถ่าน ขนาด 4.5 โวลต์ (4.5V Battery Compartment (with switch)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2  ชิ้น   
6.15 แหวนสําหรับยึดวัสดุรูปทรงกระบอก )8- Pin Raised Round Frame) จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น  
6.16 ล้อรถ )Racing Wheel (Blue)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
 

/6.17 กรอบยาว… 
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6.17 กรอบยาว (Long Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
6.18 กรอบส้ัน (Short Frame (Blue)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4  ชิ้น 
6.19 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.20 แกน 3 รู )3-Hole Rod)      จํานวนไม่น้อยกว่า          2  ชิ้น 
6.21 แกน 5 รู )5-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า                  12  ชิ้น 
6.22 แกนสองทาง )Dual Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
6.23 แกนส้ัน )Rod (Yellow)        จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.24 แกนยาว (Long Rod (Yellow)     จํานวนไม่น้อยกว่า               10  ชิ้น 
6.25 แกนโค้ง (Bended Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.26 ตัวเชื่อมตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง (2 to 1 Connector Pin)  จํานวนไม่น้อยกว่า              12  ชิ้น 
6.27 ตัวต่อแบบพับได้ (Hinge)     จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
6.28 ตัวต่อแบบเพลา (Axle Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
6.29 ตัวถอดเดือย /เพลา ) Peg/Axle Remover)    จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.30 เดือย )Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า               40  ชิ้น 
6.31 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซม .(Axle-6cm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.32 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม .(Axle-15cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.33 เฟืองยึด )Gear Fixing)       จํานวนไม่น้อยกว่า   6 ชิ้น 
6.34 เฟืองขนาดเล็ก (Small Gear (Red)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.35 เฟืองขนาดใหญ่ (80-Tooth Gear (Orange)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
6.36 บอลโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม) . Polystyrene Foam Ball (Dia 10mm.) จํานวนไม่น้อยกว่า  20 ชิ้น 
6.37 บอลโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม .(Polystyrene Foam Ball (Dia 40mm.) จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.38 แผ่นพลาสติกใส (Transparent Tube Body)    จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.39 ฐานรองแบบพลาสติก (Plastic Cushion Set)    จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.40 เชือก )Yarn)      จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.41 ตัวยึดท่อ (Tube Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.42 รังถ่าน ขนาด 4.5 โวลต์ (4.5 Battery Compartment)   จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.43 เดือย (Extra Loose Peg)     จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.44 สติกเกอร์กาวสองด้าน (Double-Sided Adhesive Sticker)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
6.45 ผ้าฝ้ายสีเขียว (Green Cotton)     จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 

   รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า          220        ชิ้น  
 

รายการที ่7 ชุดการทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ชุดทดลองระดับกลาง (Solar Master) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
 ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic )เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
เลขที่ 685-2540 

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก.กํากับ 
ประโยชน ์
    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เร่ืองพลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ พลังงานแสง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานกล ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เช่น  แผงโซล่าเซล  4.5  โวลต์  
 

/มอเตอร์ เกียร์บล็อก… 
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มอเตอร์ เกียร์บล็อก จานช่วยรับแสง ขวด ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทางและช้ินส่วนอ่ืนๆ จํานวนไม่น้อย
กว่า 544 ช้ิน ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้ประกอบเป็นแบบจําลองยานพาหนะและสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ เพ่ือติดต้ังเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอรี่และนําไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกล 
ลักษณะ  
    บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มรีะบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 352 x 3,330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 2  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 50 รายการจํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 544 ชิ้น ดังนี ้

7. 1 ล้อรถขนาดไม่น้อยกว่า 56 มม .(Wheel 56mm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
7. 2 จานรับแสงอาทิตย์ )Sun Collector)    จํานวนไม่น้อยกว่า   4 ชิ้น 
7. 3 แผงโซล่าเซลให้พลังงาน 4.5 โวลต์(4.5V Solar Power Pack)  จํานวนไม่น้อยกว่า   2 ชิ้น 
7. 4 แหวนยึดขวด )Bottle Ring)      จํานวนไม่น้อยกว่า   8 ชิ้น 
7. 5 ขวด )Buoyancy Bottle)     จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
7. 6 แกนส้ัน 7 รู )Prolate Rod 7 Holes)    จํานวนไม่น้อยกว่า  16 ชิ้น 
7. 7 แกนยาว 11 รู (Prolate Rod 11 Holes)    จํานวนไม่น้อยกว่า  16 ชิ้น 
7. 8 ข้อต่อแบบพับ (Saw tooth Joint)     จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
7. 9 ใบพัด (Propeller)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 10 เดือย )Extra Loose Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า  20 ชิ้น 
7. 11 ตัวต่อแบบเพลา (Axle Connector)      จํานวนไม่น้อยกว่า  14 ชิ้น 
7. 12 ตัวต่อโซ่สีดํา (Unit Chain (Black)      จํานวนไม่น้อยกว่า  60 ชิ้น 
7. 13 ตัวต่อโซ่สีเหลือง (Unit Chain (Yellow)     จํานวนไม่น้อยกว่า  60 ชิ้น 
7. 14 เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ (L Chain Gear)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 15 เฟืองโซ่ขนาดกลาง )M Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 16 เฟืองโซ่ขนาดเล็ก (S Chain Gear)     จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 17 เฟืองยึด (Gear Fixing)      จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
7. 18 ตัวต่อหกเหล่ียมมีเดือย )Universal Adaptor)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 19 กรอบส้ัน (Short Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 20 แกนส้ัน (Rod (Gray)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 21 แกนยาว (Rod (Yellow)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 22 เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (20T)     จํานวนไม่น้อยกว่า  10 ชิ้น 
7. 23 เฟืองขนาดกลาง (M Gear (40T)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 24 เฟืองขนาดใหญ่ )L Gear (60T)      จํานวนไม่น้อยกว่า    6  ชิ้น 
7. 25 เพลา  -เดือยขนาดเล็ก  (Axle)      จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 26 หัวต่อ (Cam Connector)       จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
7. 27 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. (L Dr. Axle 10cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 28 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม) .Motor Axle)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
7. 29 ตัวต่อแกน (Rod Connector)      จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 
7. 30 แกนยาว (Long Rod (Yellow)      จํานวนไม่น้อยกว่า    8  ชิ้น 
7. 31 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม) .XL Dr. Axle 15cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
7. 32 แกน 3 รู (3-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า         8  ชิ้น 
7. 33 แกน 5 รู (5-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า         8  ชิ้น 
7. 34 แกนสองทาง (Dual Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 

 

/7.35 กรอบสี่เหลี่ยม… 



-11- 
7. 35 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
7. 36 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. (S Dr. Axle 3cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
7. 37 ตัวถอดเดือย /เพลา  (Peg/Axle Remover)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 38 เดือย (Peg)      จํานวนไม่น้อยกว่า  82 ชิ้น 
7. 39 ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง (2 in 1 Converter)   จํานวนไม่น้อยกว่า  20  ชิ้น   
7. 40 แกนโค้ง )Bended Rod)      จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
7. 41 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางซ้าย (90-Degree Converter-L)  จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
7. 42 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา )90-Degree Converter-R)  จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
7. 43 ใบพัดขนาดส้ัน )Short Blade)                   จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
7. 44 เฟืองขนาดใหญ่ (80T Gear)                  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
7. 45 เดือยตัวหนอน )Worm Gear)                  จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 46 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซม) .M Dr. Axle 6cm.)                จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
7. 47 แหวนรอง )Washer)       จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
7. 48 กรอบยาว )Long Frame)      จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
7. 49 หมุดยึด )Button Fixer)      จํานวนไม่น้อยกว่า  14 ชิ้น 
7. 50 เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 7 ซม. (Dr. Axle 7cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2  ชิ้น 

    รวม    จํานวนไม่น้อยกว่า           544        ชิ้น 
 
รายการที ่8 ชุดพลังงานเพือ่สิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Basic Set) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 

-ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
-สีทีใ่ช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540  
มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม

ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก. กํากับ 
ประโยชน ์
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้การออกแบบเทคโนโลยีในการทดลองเก่ียวกับเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการของพลังงานสะอาด 
สามารถสร้างกลไกเพ่ือให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องของโมเดล โดยใช้หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้แต่ละจุดทํางาน และยังนําไปใช้ร่วมกับชุดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green 
Mechanism Energy Power Box), ชุดรางกลิ้งบอล (Green Mechanism Ball Track) และฐานรองชุดต่อ
พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Wooden Base) ได้ 
ลักษณะ  

บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 352 x 330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 1  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 47 รายการ จํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 886 ชิน้ ดังนี ้

8. 1 ท่อยางยาว-A 120 ซม.(Hose A 120cm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
8. 2 ตัวต่อแบบเพลา (Axle Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า  40 ชิ้น 
8. 3 กระบอกสูบส้ัน (Short Cylinder)    จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 

/8.4 ตัวต่อสําหรับแผ่นต่อ… 
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8. 4 ตัวต่อสําหรับแผ่นต่อ 6 ด้าน (Hexagon Plate connector)  จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
8. 5 แผ่นต่อ 6 ด้าน ๖ Hexagon Plate)    จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
8. 6 เฟืองโซ่ขนาดเล็ก ( S Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
8. 7 เฟืองโซ่ขนาดกลาง ( M Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า    3 ชิ้น 
8. 8 เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ ( L Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
8. 9 ตัวต่อโซ่ขนาดเล็ก (Dr. Chain)    จํานวนไม่น้อยกว่า              160 ชิ้น 
8. 10 เฟืองยึด (Gear Fixing)     จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
8. 11 กรอบส้ัน (Short Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   30 ชิ้น 
8. 12 แกน 11 รู (11 Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  30 ชิ้น 
8. 13 เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (20T)     จํานวนไม่น้อยกว่า  10 ชิ้น 
8. 14 เฟืองขนาดกลาง (M Gear (40T)    จํานวนไม่น้อยกว่า  10 ชิ้น 
8. 15 เฟืองขนาดใหญ่ (L Gear (60T)    จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
8. 16 เพลา (Axle)      จํานวนไม่น้อยกว่า  15 ชิ้น 
8. 17 ตัวต่อสําหรับฐาน (Base Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
8. 18 เพลาขับ 10 ซม. (L Dr. Axle 10cm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า    9 ชิ้น 
8. 19 ตัวต่อแกน (Rod Connector)     จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
8. 20 รอกขนาดใหญ่ (L Pulley)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
8. 21 รอกขนาดกลาง (M Pulley)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
8. 22 รอกขนาดเล็ก (S Pulley)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
8. 23 แกนยาว (Long Rod (Yellow)    จํานวนไม่น้อยกว่า  64 ชิ้น 
8. 24 แกน 3 รู (3-Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  11 ชิ้น 
8. 25 แกน 5 รู  (5 Hole Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า  12 ชิ้น 
8. 26 แกนสองทาง (Dual Rod)     จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
8. 27 กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า  15 ชิ้น 
8. 28 เพลาขับ 3 ซม. ( S Dr. Axle 3cm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
8. 29 ตัวถอดเดือย/เพลา (Peg/Axle Remover)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
8. 30 เดือย (Extra Loose Peg)     จํานวนไม่น้อยกว่า              250 ชิ้น 
8. 31 แกนโค้ง (Bended Board)     จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
8. 32 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา (90-Degree Converter-R)  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 33 ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางซ้าย (90-Degree Converter-L)  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 34 ตัวต่อข้อพับ (Saw tooth Joint)    จํานวนไม่น้อยกว่า   28 ชิ้น 
8. 35 ข้อหมุนออก (Reverse Crank)    จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 36 ข้อหมุนเข้า (Crank)     จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 37 ฐานรอง (Base Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   26 ชิ้น 
8. 38 ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง (2 in 1 Converter)  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 39 แกนแบบมีแบบฟันเฟือง (Gear Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า     4 ชิ้น 
8. 40 แกนยาว 11 รู (Prolate Rod 11 Holes)    จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
8. 41 ชุดตะขอ (Hook Set)     จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 
8. 42 ตัวต่อส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ (Cube Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า     3 ชิ้น 
8. 43 เพลาขับ 10 ซม. (L Dr. Axle 10cm.)    จํานวนไม่น้อยกว่า   13 ชิ้น 
8. 44 กรอบยาว (Long Frame)     จํานวนไม่น้อยกว่า   30 ชิ้น 
8. 45 แผ่นพลาสติก (Plastic Piece)     จํานวนไม่น้อยกว่า                  8 ชิ้น 

 

/8.46 แหวน (Washer)… 
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8. 46 แหวน (Washer)      จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น 
8. 47 มอเตอร์ (Motor)      จํานวนไม่น้อยกว่า     2 ชิ้น 

รวม           จํานวนไม่น้อยกว่า            886  ชิ้น 
 

รายการที ่9 ชุดรางกลิ้งบอล (Green Mechanism Ball Track) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
 ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic )เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
เลขที่ 685-2540 

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่ มอก.กํากับ 
ประโยชน ์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับพลังงานโน้มถ่วงการเคล่ือนที่และการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงาน  ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆเช่นลูกบอลแบบต่อได้, รางโค้ง,รางต่างระดับ, หมุดแบบบล็อก, ซี่ล้อรถ, 
ช้ินส่วนเหล่าน้ีใช้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ออกแบบในการเช่ือมโยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานโดย
อาศัยทางว่ิงของลูกบอลและสร้างสรรค์การทดลองตามความคิดได้มากมาย สามารถสร้างรางกลิ้งบอลที่ซับซ้อน 
และไม่ทําให้ลูกบอลตกจากราง โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง แรงหมุนเข้าสู่
ศูนย์กลาง และยังนําไปใช้ร่วมกับชุดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Energy Power Box), 
และชุดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Basic Set), ฐานรองชุดต่อพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม
(Green Mechanism Wooden Base) ได้ 
ประกอบด้วยช้ินส่วนจํานวนไม่น้อยกว่า  985   ช้ิน ต่อ 1 ชุด                               
ลักษณะ  

บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า : 593 x 406 x 231 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละสีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 1  เล่ม 
ดังน้ี 
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 53 รายการ จํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 985 ชิ้น  

(1) ราง 6 รู (6 Hole Rail)     จํานวนไม่น้อยกว่า  24 ชิ้น 
(2)  รางโค้ง (Bended Rail)    จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น  
(3)  รางต่างระดับ (Lifted Rail)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(4)  ราง 1 รู (1 Hole Rail)    จํานวนไม่น้อยกว่า   10 ชิ้น  
(5)  ตัวปิดท้ายราง (Rail Stopper)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(6)  แกนต่อแบบยาว (Long Rod)   จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(7)  ตัวต่อราง (Rail Straight Jointer)   จํานวนไม่น้อยกว่า   62 ชิ้น 
(8)  ตัวต่อรางทางโค้ง (Rail  Jointer)   จํานวนไม่น้อยกว่า    6  ชิ้น 
(9)  หมุดแบบล็อค (Fixing Pin)    จํานวนไม่น้อยกว่า              100  ชิ้น 
(10) เฟืองขนาดเล็ก )Small Gear (Purple)   จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(11) ตัวต่อลูกบาศก์ (Cube Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    4  ชิ้น 
(12) ตัวต่อแบบโค้งนูน (Triangle Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(13) เฟืองล้อขนาดกลาง เฟืองขนาดกลาง )Medium Wheel Gear (Blue)จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(14) เฟืองล้อขนาดเล็กเฟืองขนาดเล็ก )Small Wheel Gear (Red) จํานวนไม่น้อยกว่า    5  ชิ้น 
(15) แกน 3 รู )3-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า  22 ชิ้น 
(16) แกน 5 รู )5-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า  17 ชิ้น 

/(17) แกนสองทาง… 
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(17) แกนสองทาง (Dual Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า    8 ชิ้น 
(18) แกนยาว 11 รู ) Prolate Rod 11 Holes)   จํานวนไม่น้อยกว่า  17 ชิ้น 
(19) แกนยาว )Long Rod (Yellow)   จํานวนไม่น้อยกว่า  59 ชิ้น 
(20) กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า  15 ชิ้น 
(21) กรอบส้ัน (Short Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า  22 ชิ้น 
(22) กรอบยาว )Long Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า  27 ชิ้น 
(23) ตัวต่อหัวผู้ชาย (Male Head Figure)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(24) ตัวต่อร่างกาย (Body Figure)    จํานวนไม่น้อยกว่า  5 ชิ้น 
(25) ตัวต่อมือ (Hand)     จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(26) หัวขุด (Scooper)     จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(27) เดือย )Extra Loose Peg)    จํานวนไม่น้อยกว่า  210 ชิ้น 
(28) ตัวต่อสําหรับฐาน )Base Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(29) เพลาขับ 15 ซม .(XL Dr. Axle 15cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า  5 ชิ้น 
(30) เพลาขับ 10 ซม. (L Dr. Axle 10cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า  11 ชิ้น 
(31) เพลาขับ 7 ซม) .Dr. Axle 7cm.)   จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(32) ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา)90-Degree Converter-R) จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น  
(33) ข้อต่อแบบพับ )Saw tooth Joint)   จํานวนไม่น้อยกว่า  13 ชิ้น 
(34) ตัวต่อแบบเพลา (Axle Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า  7 ชิ้น 
(35) เฟืองยึด )Gear Fixing)    จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชิ้น 
(36) รางแบบฟันเฟือง (Gear Rail)    จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(37) ตัวต่อแกน (Rod Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชิ้น 
(38) บาร์เล่ือน (Bar Slide)    จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(39) เฟืองขนาดกลาง )M Gear (40T)   จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(40) เฟืองขนาดเล็ก (S Gear (20T)    จํานวนไม่น้อยกว่า  5 ชิ้น 
(41) รอกขนาดใหญ่ (L Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า  3 ชิ้น 
(42) รอกขนาดกลาง (M Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า  6 ชิ้น 
(43) รอกขนาดเล็ก (S Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า  5 ชิ้น 
(44) เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ ( L Chain Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(45) เฟืองโซ่ขนาดเล็ก ( S Chain Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(46) ตัวต่อโซ่ขนาดเล็ก )Dr. Chain)   จํานวนไม่น้อยกว่า  230 ชิ้น 
(47) ลอกม้วนเชือก (String Pulley)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(48) แกนโค้ง )Bended Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า  22 ชิ้น 
(49) แกนล้อรถ )Wheel Base)    จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(50) ลูกบอลขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม . (40mm. Ball)  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(51) ลูกบอลขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม) . 50mm. Ball)  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(52) กรอบครอบลูกบอล )Ball Case)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(53) ลูกบอลแบบต่อได้ )Ball with Connector)  จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
 

รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า  985 ชิ้น 
 

รายการที ่10 ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Energy Power Box) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
 ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  
สีที่ใช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic )เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
เลขที่ 685-2540  

มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม
ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่มอก.กํากับ 

/ประโยชน์… 
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ประโยชน ์
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็น 
พลังงานรูปแบบต่างๆมีการทดลองประกอบหลายการทดลองและสามารถใช้ออกแบบนวัตกรรมได้หลากหลาย
ใช้ร่วมกับชุดการทดลองต่างๆโดยอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเช่ือมโยงหลักการ
ต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถสร้างกลไกเพ่ือให้เกิดการทํางานอย่างต่อเน่ืองของโมเดลด้วยมอเตอร์พลังงาน
แสงอาทิตย์ กล่องพลังงานนํ้า ชุดพลังงานลม  โดยใช้หลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
แต่ละจุดทํางาน และยังนําไปใช้ร่วมกับชุดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Basic Set), ชุดรางกลิ้งบอล (Green 
Mechanism Ball Track) และฐานรองชุดต่อพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Mechanism Wooden Base) ได้ 
ลักษณะ 
  บรรจุอยู่ในกลอ่งพลาสติกมีฝาเปิด - ปิด มีระบบล็อคอย่างดี ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อย
กว่า 352 x 330 x 270 มม.     ประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆคละส ีพร้อมคู่มือการใช้งานจํานวน 1  เล่ม  
1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 59 รายการ จํานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 566 ชิ้น  

(1) ตัวถอดเดือย /เพลา ) Peg/Axle Remover)  จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(2) กล่องกลไกส่งพลังงานน้ําและอากาศ )Air Water Engine)  จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(3) มอเตอร์ )Motor)          จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(4) แผงโซล่าเซลให้พลังงาน 4.5 โวลต์)4.5V Solar Power Pack)  จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
(5) แกน 11 รู )Prolate Rod 11 Holes)   จํานวนไม่น้อยกว่า               28 ชิ้น 
(6) แกนยาว )Long Rod (Yellow)    จํานวนไม่น้อยกว่า               26 ชิ้น 
(7) ตัวต่อแบบเพลา )Axle Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
(8) กรอบส้ัน )Short Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า               28 ชิ้น 
(9) กรอบยาว )Long Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า               13 ชิ้น 
(10) ตัวต่อสําหรับฐาน )Base Connector)   จํานวนไม่น้อยกว่า               10 ชิ้น 
(11) หมุดต่อฐานรอง )Base Fixer)    จํานวนไม่น้อยกว่า    3 ชิ้น 
(12) เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม) .L Dr. Axle 10cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(13) เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 7 ซม) .Dr. Axle 7cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(14) เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม) .S Dr. Axle 3cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
(15) เพลาขับขนาดไม่น้อยกว่า 15 ซม) .XL Dr. Axle 15cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(16) เดือย )Extra Loose Peg)    จํานวนไม่น้อยกว่า  60 ชิ้น 
(17) ตัวต่อโซ่ขนาดเล็ก )Dr. Chain)    จํานวนไม่น้อยกว่า             200 ชิ้น 
(18) เฟืองโซ่ขนาดใหญ่  )L Chain Gear)   จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
(19) เฟืองโซ่ขนาดเล็ก )S Chain Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า    4 ชิ้น 
(20) เฟืองขนาดใหญ่ )L Gear (60T)    จํานวนไม่น้อยกว่า  10 ชิ้น 
(21) เฟืองขนาดกลาง )M Gear (40T)    จํานวนไม่น้อยกว่า  10 ชิ้น 
(22) เฟืองขนาดเล็ก )S Gear (20T)    จํานวนไม่น้อยกว่า  16 ชิ้น 
(23) หัวต่อ )Cam Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ชิ้น 
(24) เพลา )Axle)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
(25) เฟืองยึด )Gear Fixing)     จํานวนไม่น้อยกว่า    6 ชิ้น 
(26) รอกขนาดใหญ่ )L Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
(27) รอกขนาดกลาง )M Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
(28) รอกขนาดเล็ก )S Pulley)    จํานวนไม่น้อยกว่า    2 ชิ้น 
(29) ข้อหมุนออก )Reverse Crank)    จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 

 

/(30) ข้อหมุนเข้า… 



-16- 
 

(30) ข้อหมุนเข้า )Crank)     จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(31) ตะขอพร้อมลอกม้วนเชือก )Hook Set)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(32) เดือยตัวหนอน )Worm Gear)    จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(33) ตัวต่อแกน )Rod Connector)    จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(34) ล้อรถ )Wheel)     จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(35) ที่เก็บน้ําหมุนเวียน )Water Supply)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(36) ที่ปั๊มน้ํา )Water Pump)    จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(37) ชุดขวดน้ํา )Bottle Set with Connecter)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(38) ท่อยางยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม) .Tube A 200cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(39) ท่อยางยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม) .Tube A 120cm.)  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(40) สวิตซ์ทางเดียว )One-sided Switch)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(41) สายไฟ สีแดง )Wire (Red))    จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(42) สายไฟ สีดํา)Wire (Black))     จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(43) แท่นใส่แบตเตอร่ี )Battery Holder)   จํานวนไม่น้อยกว่า  2 ชิ้น 
(44) ชุดหลอดไฟแบบไดโอดเปล่งแสง )LED Bulb Set)  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(45) แกน 3 รู )3-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชิ้น 
(46) แกน 5 รู )5-Hole Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า             12 ชิ้น 
(47) แกนสองทาง )Dual Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชิ้น 
(48) กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส )Square Frame)    จํานวนไม่น้อยกว่า  6 ชิ้น 
(49) ตัวแปลงทิศทาง 90 องศา ทางขวา )90-Degree Converter-R) จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(50) ตัวแปลงตัวต่อ 1 ทางเป็น 2 ทาง )2 in 1 Converter)  จํานวนไม่น้อยกว่า  3 ชิ้น 
(51) แกนโค้ง )Bended Rod)    จํานวนไม่น้อยกว่า             12 ชิ้น 
(52) แกนล้อรถ )Wheel Base)    จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(53) ตัวต่อหกเหล่ียมมีเดือย )Universal Adaptor)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(54) หมุดยึด )Button Fixer)    จํานวนไม่น้อยกว่า             12 ชิ้น 
(55) หลอดไฟแบบไดโอดเปล่งแสง )LED Bulb)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(56) ใบพัด )Die-cut Blade)      จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(57) แผ่นรองลางนํ้า )Die-cut Drainage set)   จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ชิ้น 
(58) แหวนสกรูเล็ก )S Security Nut)     จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 
(59) แหวนสกรูใหญ่ )L Security Nut)    จํานวนไม่น้อยกว่า  4 ชิ้น 

รวม     จํานวนไม่น้อยกว่า            566  ชิ้น 

รายการที่ 11 ฐานรองชุดต่อพลังงานเพ่ือสิง่แวดล้อม (Green Mechanism Jumbo Base Grid) 
คุณภาพด้านวัตถุดิบ 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นพ้ืนสําหรับวางฐานโมเดลโครงสร้างผลงานที่ประกอบเสร็จใหม้ีความแข็งแรงมากข้ึน 
 -ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene กับเม็ดพลาสติกชนิด Polyethylene เกรด A  

-สีทีใ่ช้ปลอดภัยสําหรับเด็ก ( Non - Toxic ) 
-เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 685-2540 
มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย และ เอกสารรับรองคุณภาพด้านวัตถุดิบ พร้อม

ใบอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยมีเลขที่มอก.กํากับ 
ประโยชน์ 

/เป็นอุปกรณ์… 
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        เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นพ้ืนสําหรับวางฐานโมเดลโครงสร้างผลงานท่ีประกอบเสร็จให้มีความแข็งแรงมากข้ึน 
ลักษณะ  

บรรจุอยู่ในกลอ่งกระดาษ ขนาดวัดของกล่องบรรจุมีขนาดไม่น้อยกว่า 220x370x140  มม.      
1 ชุด ประกอบด้วย 3 ชุดย่อย แต่ละชุดย่อยประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ 5 รายการ ดังน้ี 
11.1 ฐานรอง (Jumbo Base Grid) ขนาดชิ้นละ   300 X 200 X 20 มม.     จํานวนไม่น้อยกว่า     6 ชิ้น 
11.2 ตัวต่อเชื่อม (Jumbo Base Connector)      จํานวนไม่น้อยกว่า      8 ชิ้น 
11.3 ตัวถอดแกน (Jumbo Base Remover)       จํานวนไม่น้อยกว่า      8 ชิ้น 
11.4 ตัวต่อแบบเดือย (Connecting Rod)       จํานวนไม่น้อยกว่า    14 ชิ้น 
11.5 คู่มือประกอบ                     จํานวนไม่น้อยกว่า       1 แผ่น 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนคณติศาสตร์  

สาระที่ 1 จํานวน และการดําเนนิการ 
1. ชุดกีสะแนร์  (250 ชิ้น( 

    ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองจํานวน, การนับ, การจําแนกสี และการวัด 
ประกอบด้วย แท่งพลาสติก 10 สี  จํานวน รวมไม่น้อยกว่า 250 ช้ิน ดังนี้ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า           10 x 10 x 10 มม .  146 ช้ิน 
  2. ขนาดไม่น้อยกว่า           20 x 10 x 10 มม .    24 ช้ิน 
  3. ขนาดไม่น้อยกว่า           30 x 10 x 10 มม .   20 ช้ิน 
  4. ขนาดไม่น้อยกว่า           40 x 10 x 10 มม  .  12 ช้ิน  
  5. ขนาดไม่น้อยกว่า           50 x 10 x 10 มม .     8 ช้ิน 
  6. ขนาดไม่น้อยกว่า           60 x 10 x 10 มม .     8 ช้ิน 
  6. ขนาดไม่น้อยกว่า           70 x 10 x 10 มม .     8 ช้ิน 
  8. ขนาดไม่น้อยกว่า           80 x 10 x 10 มม .     8 ช้ิน 
  9. ขนาดไม่น้อยกว่า           90 x 10 x 10 มม .     8 ช้ิน 
  10.ขนาดไม่น้อยกว่า           100 x 10 x 10 มม .   8 ช้ิน 
 -    อุปกรณ์บรรจุในกล่องพลาสติก 
2.  ลูกบาศก์หน่วย 1, 000 ลกู พร้อมกล่องบรรจุ  

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองจํานวน, การนับ, การจําแนกสี, พ้ืนที่  และปริมาตร 
ประกอบด้วย 
  1. พลาสติกรูปสี่เหลี่ยมลกูบาศก์ มีขนาด ไม่น้อยกว่า  10 x 10 x 10  มม. มีสีไม่น้อยกว่า   10 ส ี รวม
จํานวนไม่น้อย กว่า 1,000  อัน บรรจุในกล่องพลาสติก 
  2. กล่องพลาสติกใสหาปริมาตร  ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100  x 100  มม. มีฝาปิด มีสเกลด้านข้างกล่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 – 1000 มล. จํานวน 1 ชุด 
3. ชุดเศษส่วนของวงกลมชุดปฏิบัติ  )51ชิ้น( 

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองเศษส่วน การเปรียบเทียบ การบวก การลบ เศษส่วน 
ประกอบด้วยส่วนของวงกลม ทําด้วยพลาสติกมีสีไม่น้อยกว่า 9 ส ีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  98  มม. 

  1. พลาสติก แสดงจํานวน  1    จํานวน  1  ช้ิน 
/2. พลาสติก… 
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  2. พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  2  ช้ิน 

  3. พลาสติก แสดงจํานวน       จํานวน  3  ช้ิน 

  4. พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  4  ช้ิน 

  5. พลาสติก แสดงจํานวน       จํานวน  5  ช้ิน 

  6. พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  6  ช้ิน 

  7. พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  8  ช้ิน 

  8. พลาสติก แสดงจํานวน    จํานวน  10  ช้ิน 

  9. พลาสติก แสดงจํานวน    จํานวน  12  ช้ิน 
 

4. กระเปา๋ผนงั 
   1.  อุปกรณ์ทําด้วยพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  750 x 940 มม. 
   2.  มีที่เสียบบัตร 9 แถว 
   3.  ด้านบนเจาะช่องเพ่ือให้สามารถแขวนได้สะดวก 
 

5. ลูกคิด 10 หลัก   

   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับจํานวน การนับ การบวก การลบ การจําแนก   
 ประกอบด้วย 
   1. ลูกคิดทําด้วยพลาสติกมีลักษณะเป็นวงกลมแต่แบน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  25  มม. ตรง
กลางมีรูขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. มสีีไม่น้อยกว่า  10  สี  สลีะ 10 อัน รวมจํานวน ไม่น้อยกว่า   100  อัน 
   2. ฐานทําด้วยพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 300 x 20  มม.ด้านบนมีช่องสําหรับ เสียบหลักลูกคิด
จํานวน 10 ช่อง ด้านข้างแสดงตัวเลข 1-10 จํานวน 2 อัน 
   3. หลกัใสล่กูคิดทําด้วยพลาสติกความยาวไม่น้อยกว่า 125 มม. จํานวน 20 อัน 
 

6. ชุดลูกคิด 100 ลูก   (10 สี(      
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับจํานวน การนับ การบวก การลบ การจําแนก   
ประกอบด้วย 
   1. ลูกคิดทําด้วยพลาสติกมีลักษณะเป็นวงกลมแต่แบน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  25  มม.  ตรง
กลางมีรูขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. มสีีไม่น้อยกว่า  10  สี  สลีะ 10 อัน รวมจํานวนไม่น้อยกว่า   100  อัน 
   2. เชือกไม่น้อยกว่า 3  สีต่างกัน จํานวน ไม่น้อยกว่า  3 เส้น 
   3. บรรจุใน กล่องพลาสติก 
 

7. ชุดตัวนับต่อเนื่อง 10 ส ี (500  ชิ้น( 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับจํานวน การนับ การบวก การลบ การจําแนก   
ประกอบด้วย 

1. ตัวนับทําด้วยพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  20 มม.  
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   2. มสีีไม่น้อยกว่า 10 สี จาํนวนรวมไม่น้อยกว่า 500 อัน  
   3. ตัวนับแต่ละตัวสามารถวางซ้อนกันได้ 
 

8. ชุดตัวนับแบบแท่ง (1000 แท่ง( 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับจํานวน การนับ การบวก การลบ การจําแนก   
ประกอบด้วย 
   1. ตัวนับแบบแท่งทําด้วยพลาสติกรูปหกเหลี่ยม  ขนาดไม่น้อยกว่า  3 มม .ยาว ไม่น้อยกว่า  100 มม.  
   2. มสีีไม่น้อยกว่า 10 สี จาํนวน 1000  อัน 
   3. บรรจุในกล่องพลาสติก 
 

9. ตัวต่อจํานวนนับ 1- 1000  ( 132 ชิ้น(  
ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองจํานวน, การนับ, การวัด ,การบวก ลบ คูณ หาร  พ้ืนที่ปริมาตร 

ประกอบด้วยตัวต่อจํานวนนับทําด้วยพลาสติกสีสวยงาม 4 สี  รวมจํานวนไม่น้อยกว่า     132 ช้ิน  ดังนี้ 
   1. ตัวต่อจํานวนนับแสดงจํานวน  1  หน่วย   ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x10  มม.จาํนวนไม่น้อยกว่า 100 ช้ิน 
   2. ตัวต่อจํานวนนับแสดงจํานวน 10  หน่วย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 100 x10 มม.จํานวนไม่น้อยกว่า 20 ช้ิน 

3. ตัวต่อจํานวนนับแสดงจํานวน 100  หน่วย  ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 10 มม.  จํานวนไม่น้อยกว่า 
5 ช้ิน มีตัวเลข 1-100 จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน 
   4. ตัวต่อจํานวนนับแสดงจํานวน 1,000 หน่วย  ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 100 มม.  จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช้ิน 
   5. กล่องพลาสติกใสขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 100 มม. จํานวน  1 ช้ิน 
 

10. กระดานเศษส่วนและทศนิยม  )51 ชิน้( 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับใช้เรียนรู้เก่ียวกับเศษส่วน  
ประกอบด้วยเศษส่วนทําด้วยพลาสติกที่มีขนาดและสีต่างๆไม่น้อยกว่า 9 ส ีมีจํานวนไม่น้อยกว่า 9 ขนาด   
จํานวนรวม    51 ช้ิน  
   - พลาสติก แสดงจํานวน  1    จํานวน  1  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  2  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน       จํานวน  3  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  4  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน       จํานวน  5  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  6  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน      จํานวน  8  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน    จํานวน  10  ช้ิน  

   - พลาสติก แสดงจํานวน    จํานวน  12  ช้ิน  
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11. เครื่องชั่ง 2 แขน พร้อมชุดน้ําหนัก  
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการช่ังและสมดุล 
ประกอบด้วย 
   1. เคร่ืองช่ังพลาสติกแบบ 2 แขนพร้อมชุดช่ังนํ้าหนัก จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เคร่ือง  
   2. กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาปิดขนาดไม่น้อยกว่า 120x120 มม    .จาํนวนไม่น้อยกว่า2 กล่อง  
   3. นํ้าหนักรูปขนาดต่างๆ 2 ส ี สลีะไม่น้อยกว่า 12 ตัว  

-แสดงนํ้าหนัก   3 หน่วย   จาํนวน 6 ตัว  
-แสดงนํ้าหนัก   6 หน่วย   จาํนวน 2 ตัว  
-แสดงนํ้าหนัก   9 หน่วย   จาํนวน 2 ตัว  
-แสดงนํ้าหนัก  12 หน่วย  จาํนวน 2 ตัว  

สาระที่ 2 การ วัด 
 

12. เครื่องชั่งสองแขน        
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการช่ังและสมดุล 
ประกอบด้วย 
   1. เคร่ืองช่ังพลาสติก 2 แขน สามารถช่ังนํ้าหนักโดยการเปรียบเทียบได้ทั้งของแข็งและของเหลว  
   2. มทีี่ปรับศูนย์โดยการเลื่อนตัวปรับพลาสติกด้านบน 
   3. สามารถใส่ของเหลวได้ถึง 1000 มิลลลิติร  
13. เครื่องชั่งสมดุล 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการช่ังและสมดุล จํานวน การนับ การบวก การลบ การคูณ 
ประกอบด้วย 
   1. แท่นทําด้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 24.5 x 7.5  ซม  .มีปุ่มสําหรบัเก็บแผ่นนํ้าหนัก  
   2. ขาต้ังรับคานแขวนนํ้าหนัก ทําด้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า  2x2x20  ซม .ด้านล่างสามารถเช่ือ มต่อกับ
แท่นได้พอดี    ด้านบนมีรูสําหรับใส่นอตยึดกับคานแขวนนํ้าหนัก  
   3. คานแขวนนํ้าหนักทําด้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า  65.5x3.5  ซม   .เจาะรูตรงกลางเพ่ือยึดกับขาต้ัง    

คานแขวนด้านซ้ายและขวามตัีวเลข 1 - 10 โดยมีระยะห่างเท่ากัน  ด้านล่างตัวเลขมีปุ่มสําหรับแขวนแผน่
นํ้าหนัก 
   4. แผ่นนํ้าหนักทําด้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า  10x3  ซม  .นํ้าหนัก ไม่น้อยก่า   10 กรัม จํานวน ไมน้่อย
กว่า  20 แผ่น เจาะรูส ำหรับแขวน 
   5. มีอุปกรณ์สําหรับปรับให้อุปกรณ์สมดุลทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 
 
14. วงล้อวัดความยาว 1 เมตร  
   1. ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการวัด  ระยะทาง  และมาตราส่วน 
   2. เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับวัดระยะทาง โดยการหมุนของวงล้อที่มีเส้นรอบวง ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
   3. มีเคร่ืองนับ(counter)เพ่ือบอกระยะที่วงล้อเคลื่อนที่ทุกระยะ 1 เมตรสามารถวัดระยะ ได้ไม่น้อยกว่า 0-
10000 เมตร 
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   4. มีนํ้าหนักเบา  มีด้ามจับซึ่งปรับระยะได้  4 ระดับ เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก  
   5. สามารถประกอบ และถอดเก็บช้ินส่วนได้ง่าย 
   6. ขอบของวงล้อหุ้มด้วยยางเพ่ือกันการลื่นไถลเมื่อเคลือ่นที่  สามรถวัดระยะได้อย่างถูกต้อง 
15. นาฬิกาจําลองชนิดมีเฟอืง ชุดสาธิต  

ใช้ในการเรียนการสอนเรื่อง  เวลา 
ประกอบด้วย 
    1. นาฬิกาทําด้วยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีตัวเลข 1-12 แสดงเวลาเป็นช่ัวโมง และ
มีตัวเลขแสดงเวลาเป็นนาทีทุก 5 นาท ี 
   2. มีเข็มสั้นแสดงเวลาเป็นช่ัวโมง มีเข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาที เมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เข็มสั้น
เคลื่อนที่ 1 ช่อง 
   3. มีช่องรูปพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์เพ่ือแสดงกลางวันหรือกลางคืน 
   4. มีขาต้ัง และช่องสําหรับแขวนอยู่ด้านหลัง 
   5. มีปุ่มปรับเข็มนาฬิกาด้านหลัง 
16. นาฬิกาจําลองฝึกปฎิบติั  
   ใช้ในการเรียนการสอนเร่ือง  เวลา 
ประกอบด้วย 
   1. นาฬิกาทาํด้วยพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม. มีตัวเลข 1-12 แสดงเวลาเป็นช่ัวโมง และมี
ตัวเลขแสดงเวลาเป็นนาทีทุก 5 นาท ี 
   2. มีเข็มสั้นแสดงเวลาเป็นช่ัวโมง มีเข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาที เมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เข็มสั้น
เคลื่อนที่ 1 ช่อง 
   3. มีช่องรูปพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์เพ่ือแสดงกลางวันหรือกลางคืน 
   4. มีขาต้ัง และช่องสําหรับแขวนอยู่ด้านหลัง 
   5. มีปุ่มปรับเข็มนาฬิกาด้านหลัง 
17. ลูกบาศก์หน่วย 2 ซม)  . 8 0 หน่วย(  
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองจํานวน, การนับ, การจําแนกสี, พ้ืนที่  และปริมาตร 
ประกอบด้วย 
   1. พลาสติกรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีขนาดไม่น้อยกว่า  20 x 20 x 20  มม. มสีีไม่น้อยกว่า 4 ส ีสีละ 20 อัน 
รวมจํานวนไม่น้อย กว่า  80  อัน 
   2. บรรจุในกล่องพลาสติก 
18. ไม้เมตรพบัได้ 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการวัด  ระยะทาง  และมาตราส่วน 
ประกอบด้วย 
   1. ไม้เมตรพับได้ทําจากพลาสติก   
   2. สามารถพับได้ ไม่น้อยกว่า 4 ส่วน แต่ละส่วนยาวไม่น้อยกว่า 250 มม.  
   3. ไม้เมตรพับได้มี  2 ด้าน ด้านหน่ึงมีหน่วยวัดเป็น เซนติเมตร อีกด้านหน่ึงมีหน่วยวัดเป็นน้ิว 
19. บีกเกอร์ สําหรบัเด็ก 7 ขนาด 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับปริมาตร 

/ประกอบด้วย… 
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ประกอบด้วย 
   1. บีกเกอรท์ําจากพลาสติก 
   2. มีขนาดต่างๆ 7  ขนาด ไม่น้อยกว่า 50,100, 200, 250, 300, 500 และ 1,000 มล.  
   3. จํานวนไม่น้อยกว่า 7 อัน 
20. กระบอกตวง สําหรบัเด็ก 7 ขนาด 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับปริมาตร 
ประกอบด้วย 
   1. กระบอกตวงทําจากพลาสติก 
   2. ขนาด  10 , 25 , 50 , 100 ,  250 ,  500 , 1000  มิลลลิิตร 
   3. จํานวนไม่น้อยกว่า 7 อัน 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 

21. กระดานตะป ู 2 หน้า  

   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองรูปเรขาคณิต 2 มติิ  จุด เส้นตรง พ้ืนที ่
ประกอบด้วย 
   1. กระดานตะปูทําด้วยพลาสติก  มีขนาดไม่น้อยกว่า 270 x 270 x 10  มม.  
   2. มีปุ่มระยะห่างเท่าๆกันในกระดานตะปู ทั้ง 2 ด้าน ด้านหน่ึงเป็นรูป 4 เหลี่ยมจตุรัส อีกด้านหน่ึงเป็นรูป
วงกลม  ปุ่มแต่ละปุ่มมีลักษณะคล้ายตะปู  สามารถใช้ยางวงเก่ียวให้เป็นรูปร่างต่างๆได้  
   3. ยางวงสีขนาดต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 เส้น 
22. แบบรูปเรขาคณิต )12 แบบ( 
   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองรูปเรขาคณิต 2 มติิ   
ประกอบด้วย 
   1.  แบบรูปเรขาคณิต ทําด้วยอะคลิลิกสีต่างๆ  12 แบบ  
   2.  บรรจุในกล่องพลาสติก 

23. เครื่องมือเรขาคณิตชุดสาธิต     )5 ชิ้น ( 
ประกอบด้วย 

  1.  ไมท้ ี
- ไม้ททีําด้วยพลาสติกพับได้ ขนาดประมาณ   55 x 1000 มม  .มสีเกลเป็นเซนติเมตร และนิ้ว  
- พลาสติกประกอบรูปตัวทีสามารถถอดใส่ได้ 2 ด้าน  
- มือจับถอดเก็บได้ 
- มแีม่เหล็กติดด้านหลังเพ่ือติดกระดานได้  สามารถสอนได้สะดวก 

   2. ไม้โปรแทรกเตอร์ครึ่งวงกลม 
- ทําด้วยพลาสติกใส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   40 เซนติเมตร  
- มสีเกลบอกองศา  0 – 180  และ  180 – 0 
- ด้านล่างมีสเกลบอกระยะไม่น้อยกว่า   1 -  39  เซนติเมตร  
- มือจับถอดเก็บได้ 

/- มแีม่เหล็กติด… 
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- มแีม่เหล็กติดด้านหลังเพ่ือติดกระดานได้  สามารถสอนได้สะดวก 

   3. ไมฉ้ากรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก 
- ทําด้วยพลาสติกใส ความยาวฐานไม่น้อยกว่า   40 เซนติเมตร มีสเกลบอกระยะ 1 – 39  เซนติเมตร 

ความสูงไม่น้อยกว่า     23 เซนติเมตร  
- ด้านตรงข้ามมุมฉาก มีสเกลบอกระยะ 0 – 15 น้ิว  
- มือจับถอดเก็บได้ 
- มแีม่เหล็กติดด้านหลังเพ่ือติดกระดานได้  สามารถสอนได้สะดวก 

   4.  ไม้ฉากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
- ทําด้วยพลาสติกใส ความยาวฐานไม่น้อยกว่า     40 เซนติเมตร มีสเกลบอกระยะ 1 – 39  

เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า     2 0 เซนติเมตร 
- ด้านประกอบมุมยอดด้านหน่ึง  มีสเกลบอกระยะ 1 – 15 น้ิว  
- มือจับถอดเก็บได้ 
- มแีม่เหล็กติดด้านหลังเพ่ือติดกระดานได้  สามารถสอนได้สะดวก 

   5. วงเวียน 
- ปลายด้านหน่ึงใช้สําหรับติดกระดานหรือบอร์ด โดยใช้ตัวติดระบบยางไล่อากาศ ไม่ทาํให้กระดาน

หรือบอร์ดเป็นรอย 
- สามารถใช้ชอล์กหรือปากกาเขียนวงกลมได้ตามต้องการ 

24. รูปทรงเรขาคณิตใส )15 ชิ้น(      

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต, การหา การเปรียบเทียบปริมาตร  
ประกอบด้วยพลาสติกใสรูปทรงต่างๆ จํานวน 15 ช้ิน  
   1. ปรซิึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10  ซม.สูงไมน้่อยกว่า  10 ซม 
   2. ปรซิึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า    5  ซม .สูง ไมน้่อยกว่า   10 ซม  
   3. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า    10 x 10  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม   .  
   4. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า    5 x 5 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม.  
   5. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า   5  x 5 ซม .สูง ไมน้่อยกว่า   5 ซม .  
   6. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า   5  x 5 ซม .สูง ไมน้่อยกว่า   4 ซม.  
   7. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉากความยาวด้านไม่น้อยกว่า   10  x 5 ซม.สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม .  
   8. ปรซิึมหกเหลี่ยม ความยาวด้านไม่น้อยกว่า    5  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม.  
   9. ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   10  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม.  
   10. ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   5  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม   .  
   11. กรวยเสน้ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   10  ซม.สูง ไมน้่อยกว่า   10 ซม   .  
   12. พีรามิดฐานสามเหลี่ยมความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม  .  
   13. พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า   10  x 10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม .  
   14. พีรามิดฐานหกเหลี่ยมความยาวด้านไม่น้อยกว่า   5  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า   10 ซม.  
   15. ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   10  ซม.  

/25. รูปทรงเรขาคณิต… 
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25. รูปทรงเรขาคณิตสี ขนาดไม่น้อยกว่า 10 cm (17 ชิ้น( 

   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองรูปทรงเรขาคณิต  
ประกอบด้วยพลาสติกสีสันสวยงาม 4 ส ี 17 ช้ิน ดังน้ี 
   1. ปรซิึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า 10  ซม.สูงไมน้่อยกว่า 10 ซม 
   2. ปรซิึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  5  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม  
   3. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10 x 10  ซม .สงู ไม่น้อยกว่า  10 ซม   .  
   4. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  5 x 5 ซม .สูง ไมน้่อยกว่า  10 ซม.  
   5. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉาก ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  5  x 5 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  5 ซม .  
   6. ปรซิึมสี่เหลี่ยมมมุฉากความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10  x 5 ซม.สูง ไมน้่อยกว่า  10 ซม .  
   7. ปรซิึมห้าเหลี่ยมด้านเท่า  สูงไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
   8. ปรซิึมหกเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  5  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
   9. ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
   10. ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  5  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม   .  
   11. กรวยเสน้ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม   .  
   12. พีรามิดฐานสามเหลี่ยมความยาวด้านไม่น้อยกว่า 10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม  .  
   13. พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า  10  x 10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม .  
   14. พีรามิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่า สูงไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
   15. พีรามิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้านไม่น้อยกว่า 5 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
   16. ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  ซม.  
   17. ครึ่งทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10  ซม.  

26. ชุดสร้างสรรรูปทรง  ( 72 ชิ้น( 

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต, เสริมสรา้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยพลาสติกสีสันสวยงาม  6  ส ี6  ขนาด  ตรงปลายทั้งสองข้างสามารถเช่ือมต่อกันได้    รวมไม่น้อย
กว่า 72 อัน  

1. พลาสติก แสดงความยาวไม่น้อยกว่า   5        ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า    12  อัน  
2. พลาสติก แสดงความยาวไม่น้อยกว่า   7.07    ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า    12  อัน  
3. พลาสติก แสดงความยาวไม่น้อยกว่า  8.66     ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า    12  อัน  
4. พลาสติก แสดงความยาวไม่น้อยกว่า   10      ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า     12  อัน  
5. พลาสติกส ีแสดงความยาวไม่น้อยกว่า  12.24  ซม. จาํนวนไม่น้อยกว่า    12  อัน  
6. พลาสติก แสดงความยาวไม่น้อยกว่า  14.14    ซม. จํานวนไม่น้อยกว่า    12  อัน 

27. ชุดการหาพื้นทีผ่ิวของรปูทรงเรขาคณติ  )10 รูปทรง( 

    ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต และหาพ้ืนที่ผิวของรูปทรงเรขาคณิต เส้นรอบวง ปริมาตร และเรียนรู้
เก่ียวกับรูปทรง  2 มิติ และรปูทรง 3 มิติ 
ประกอบด้วย 

/1. รูปทรงเรขาคณิต... 
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   1. รูปทรงเรขาคณิต  10 แบบทําด้วยพลาสติกใส  ขนาดความสูง1. รปูทรงเรขาคณิต   10 ซม.  มฝีาเปิดปิด
ได้   ทีฝ่าเจาะรูตรงกลาง 
   2. ภายในรูปทรงเรขาคณิตมีพลาสติกสี บรรจุอยู่  ซึ่งสามารถคล่ีออกได้ 
   3. รูปทรง 10 แบบ ประกอบด้วย 

- ปริซมึสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า 10  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม  
- ปริซมึสี่เหลี่ยมด้านเท่า  ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม   .  
- ปริซมึห้าเหลีย่มด้านเท่า  ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  6  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม .  
- ปริซมึหกเหลีย่มด้านเท่า ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  5  ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
- กรวยเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม   .  
- พีรามิดฐานสามเหลี่ยม ความยาวด้านไม่น้อยกว่า 10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม  .  
- พีรามิดฐานสีเ่หลี่ยม ความยาวด้านไม่น้อยกว่า  10  x 10 ซม .สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม .  
- พีรามิดฐานหา้เหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้านไม่น้อยกว่า 6 ซม   .สูง ไม่น้อยกว่า        10 ซม.  
- พีรามิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่า   ความยาวด้านไม่น้อยกว่า 5 ซม   .สูง ไม่น้อยกว่า    10 ซม.  
- ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  ซม.สูง ไม่น้อยกว่า  10 ซม.  
 

28. ชุดส่วนของวงกลมพร้อมกระดานตะปู  )75 ชิ้น( 

   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับเศษส่วน จํานวน มุม เรขาคณิตและการประดิษฐ์ 
ประกอบด้วย 
   1. กระดานตะปู 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 200 มม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. 
   2. เศษส่วนของวงกลม ซึ่งมีพลาสติกที่มขีนาดรัศมีไม่น้อยกว่า 45 มม.  จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ขนาด มีสีไม่
น้อยกว่า 10 ส ีรวมไม่น้อยกว่า 75 ช้ิน  ดังน้ี 

- วงกลม แสดงจํานวน   1     จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช้ิน 

          -  เศษส่วน แสดงจํานวน   				จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน 

          -  เศษส่วน แสดงจํานวน  				จํานวนไม่น้อยกว่า 3ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  				จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  					จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  	 				จํานวนไม่น้อยกว่า 6ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  	 					จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  				จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน  	 					จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช้ิน 

          - เศษส่วน แสดงจํานวน   					จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช้ิน 

 
/- ยางวงไม่น้อย… 
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- ยางวงไม่น้อยกว่า 2 ขนาด จํานวนไม่น้อยกว่า  15 เส้น  

29. ไม้โปรแทรกเตอร์พร้อมแขน   )2 ชิ้น( 

- ใช้เรียนรู้เก่ียวกับการวัดมุม สามารถวัดมมุอุปกรณ์ที่มีมติิ  
- อุปกรณ์ทําจากพลาสติกรูปคร่ึงวงกลม มหีน่วยวัดเป็นสเกลบอกมุมเป็นองศาชัดเจน  รวมจํานวนไม่น้อย

กว่า 2 ช้ิน 
 

สาระที่ 4 พีชคณิต 
30. แทนแกรม 

   ใช้เรียนรู้เก่ียวกับ รูปทรงเรขาคณิต เสรมิสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 

1. แทนแกรมทําด้วย อะคริลิก เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ  6 สี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน 
2. กรอบรูปทรงเรขาคณิตไม่น้อยกว่า 7 แบบ  

31. เพนโทมิโน    )5 สีๆละ 12 ชิ้น(  
   ใช้เรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด, กระบวนการแก้ปัญหา, ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ใช้เรียนรู้เร่ืองพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยพลาสติกเพ่ือประกอบเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆ สสีันสวยงามไม่น้อยกว่า 5 สี ไม่น้อยกว่า12 แบบ รวม
จํานวน 60 ช้ิน 
32. ชุดรูปแบบเรขาคณิต )250 ชิ้น( 

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต, เสริมสรา้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
เรียนรู้เก่ียวกับแบบรูป และเศษส่วน 
ประกอบด้วยพลาสติกสีสันสวยงามไม่น้อยกว่า 6 ส ี มีรปูหกเหลี่ยม รปูสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
2 ขนาด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สามเหลี่ยมด้านเท่า พลาสติกมีความหนาประมาณ 5 มม. จํานวนไม่น้อยกว่า 250 
ช้ิน 

- รูปหกเหลี่ยม   จํานวนไม่น้อยกว่า      25  ช้ิน    
- รูปสี่เหลี่ยมจตุัรัส  จํานวนไม่น้อยกว่า      25  ช้ิน    
- รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  จํานวนไม่น้อยกว่า      50  ช้ิน    
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จํานวนไม่น้อยกว่า      50  ช้ิน     
- รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  จํานวนไม่น้อยกว่า      50  ช้ิน     
- รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  จํานวนไม่น้อยกว่า      50  ช้ิน     

33. ชุดตัวต่อลูกบาศก์หน่วย 2 ซม) .100 ชิ้น  (พร้อมฐาน  
ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต  พ้ืนที ่ ปริมาตร  เสรมิสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วย  
1. ตัวต่อลูกบาศก์ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x20 x 20  มม. สีไม่น้อยกว่า10 สีๆไม่น้อยกว่าสีละ 10 อัน  รวม 

100   อัน 
/2. ฐานตัวต่อ… 
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2. ฐานตัวต่อทําด้วยพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  200 x 200  มม.   1 ชุด  ด้านบนมีช่องสําหรับเสียบตัวต่อ  

ด้านข้าง 2 ด้านมีตัวเช่ือมเพ่ือสามารถต่อฐานเข้าด้วยกันได้   
34. ห่วงนบัจํานวน  (500 ชิ้น( 

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับแบบรูป, การจําแนกสี, เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยพลาสติกรูปคลา้ยตัวซี มีไม่น้อยกว่า 4 สี ยาวไม่น้อยกว่า   40  มม. กว้างไม่น้อยกว่า 15 มม.  
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. จํานวนไม่น้อยกว่า 500 ช้ิน 
35. ชุดตัวต่อลูกบาศก์หน่วย 2 ซม .พร้อมมุมเชื่อมต่อ ) 400ชิ้น( 

ใช้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต, เสริมสรา้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย  

1. ตัวต่อสามเหลี่ยมมมุฉาก ทําด้วยพลาสติก 5 สี ๆละไมน้่อยกว่า 20 อัน  รวม   100  อัน  
2. ตัวต่อหน่ืงส่วนสี่ของวงกลม ทําด้วยพลาสติก 5 สี ๆละไม่น้อยกว่า 20 อัน  รวม 100   อัน 
3. ตัวต่อลูกบาศก์ขนาด 20 x20 x 20  มม. 5 สีๆ ละไม่น้อยกว่า 40 อัน  รวม 200   อัน 
4. รวมจํานวนทั้งหมด  400 อัน 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมุลและความนา่จะเปน็ 
36. วงล้อความน่าจะเปน็ 4 สี  
   ใช้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น, ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา 
ประกอบด้วยวงล้อความน่าจะเป็น 4  ชุด มลีูกศรช้ีที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ 

1.  วงล้อแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน มีตัวเลขแสดงส่วนของวงล้อ ต้ังแต่ 1 – 5 
2.  วงล้อแบ่งเป็น 6 ส่วนเท่าๆกันมีตัวเลขแสดงส่วนของวงล้อต้ังแต่ 1 – 6 
3.  วงล้อแบ่งเป็น 8 ส่วนเท่าๆกันมีตัวเลขแสดงส่วนของวงล้อ ต้ังแต่ 1 – 8 
4. วงล้อแบ่งเป็น 10 ส่วนเทา่ๆกันมีตัวเลขแสดงส่วนของวงล้อ ต้ังแต่ 0 - 1 

37. ลูกเต๋า )แบบจุด และตัวเลข(   อย่างละ 5 ลูกทั้งหมด 10 ลูก 
   ใช้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น, ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา 
ประกอบด้วย 

1. พลาสติกรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  ขนาดไม่น้อยกว่า    16 x 16 x 16 มม.   มีจุด แต่ละด้าน 1 จุด ถึง 6 จุด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  5 ลูก 

2. พลาสติกรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  ขนาดไม่น้อยกว่า    16 x 16 x 16 มม.   มีตัวเลข แต่ละด้าน 1 ถึง 6   
จํานวนไม่น้อยกว่า  5  ลูก  รวมจํานวน  10 ลูก 
 

 
          ****************************** 
  
 

 


