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สงักัด เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) และสถานศึกษาเอกชน

เอกสารการประเมินพฒันาการ : การศึกษาปฐมวยั 
(ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560)

ดรูปู ปกธรรมดา หน้า 2 / ปกการ์ตนู หน้า 3

ดรูปู ปกธรรมดา หน้า 4 / ปกการ์ตนู หน้า 5

ดรูปู หน้า 6

ศูนย์พฒันาเด็ก
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (ศพด.01/ต.) อายตุ�่ากว่า 3 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (ศพด.01/1) อาย ุ3 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (ศพด.01/2) อาย ุ4 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (ศพด.01/3) อาย ุ5 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (ศพด.02/ต.) อายตุ�่ากว่า 3 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (ศพด.02/1) อาย ุ3 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (ศพด.02/2) อาย ุ4 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (ศพด.02/3) อาย ุ5 ปี

โรงเรยีนที่เปิดสอนชั้นอนุบาล
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/1) อาย ุ3 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/2) อาย ุ4 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/3) อาย ุ5 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/1) อาย ุ3 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/2) อาย ุ4 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/3) อาย ุ5 ปี

โรงเรยีนและสถานศึกษาเอกกชน
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/ต.) อาย ุ2 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/1) อาย ุ3 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/2) อาย ุ4 ปี
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย (อ.01/3) อาย ุ5 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/ต.) อาย ุ2 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/1) อาย ุ3 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/2) อาย ุ4 ปี
บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ (อ.02/3) อาย ุ5 ปี

บริการพิเศษ  
ใส่ตราสถานศึกษาของท่านบนหน้าปกได้
      * แบบที่ 1 จัดพิมพ์ปกใหม่  คิดค่าบริการเล่มละ 20 บาท  สั่งจ�านวนขั้นต�่า แบบละ 100 เล่ม
      * แบบที่ 2 สต๊ิกเตอร์ส�าหรบัตดิเอง คดิค่าบริการดวงละ 5 บาท สัง่ได้ไม่จ�ากดัจ�านวน
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หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั 
สงักดั กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

2. ศพด.01/1 
(อาย ุ3 ปี) 

3. ศพด.01/2 
(อาย ุ4  ปี) 

4. ศพด.01/3 
(อาย ุ5  ปี) 

1. ศพด.01/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

ปกธรรมดา
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัปี พ.ศ. 2560 
ขนาด 18.7x26.7 ม ี4 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัปี พ.ศ. 2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

8. ศพด.02/3 
(อาย ุ5 ปี) 

5. ศพด.02/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

6. ศพด.02/1 
(อาย ุ3 ปี) 

7. ศพด.02/2 
(อาย ุ4 ปี) 
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·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)
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àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚
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·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................
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ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 4 »‚)
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Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
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àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................
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ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)
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Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
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àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚
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ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................
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หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั 
สงักดั กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

2. ศพด.01/1 
(อาย ุ3 ปี) 

3. ศพด.01/2 
(อาย ุ4  ปี) 

4. ศพด.01/3 
(อาย ุ5  ปี) 

1. ศพด.01/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

ปกธรรมดา
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัปี พ.ศ. 2560 
ขนาด 18.7x26.7 ม ี4 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัปี พ.ศ. 2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

8. ศพด.02/3 
(อาย ุ5 ปี) 

5. ศพด.02/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

6. ศพด.02/1 
(อาย ุ3 ปี) 

7. ศพด.02/2 
(อาย ุ4 ปี) 
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â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ

áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ

(ÍÒÂØµèÓ¡Ç‹Ò 3 »‚)
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................

ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ศพด�����

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ศพด�����

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ศพด�����

3

2. ศพด.01/1 
(อาย ุ3 ปี) 

3. ศพด.01/2 
(อาย ุ4  ปี) 

4. ศพด.01/3 
(อาย ุ5  ปี) 

1. ศพด.01/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

8. ศพด.02/3 
(อาย ุ5 ปี) 

5. ศพด.02/ต. 
(อายตุ�่ากว่า 3 ปี) 

6. ศพด.02/1 
(อาย ุ3 ปี) 

7. ศพด.02/2 
(อาย ุ4 ปี) 

สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัยแบบระบอุาย ุตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560 
ขนาด 18.7x26.7 ม ี4 กลุ่มอายุ

ปกลายการ์ตนู

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ  ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560 
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั 
สงักดั กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก



ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

������

4

หมวดเอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั
สงักัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 : โรงเรยีนที่เปิดสอนชั้นอนุบาล

10. อ.01/2 (อาย ุ4 ปี)9. อ.01/1 (อาย ุ3 ปี) 11. อ.01/3 (อาย ุ5 ปี)

12. อ.02/1 (อาย ุ3 ปี) 13. อ.02/2 (อาย ุ4 ปี) 14. อ.02/3 (อาย ุ5 ปี) 

ปกธรรมดา
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัยแบบระบอุาย ุตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560
ขนาด 18.7x26.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 4 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 4 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������



ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

������
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หมวดเอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั
สงักัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 : โรงเรยีนที่เปิดสอนชั้นอนุบาล

10. อ.01/2 (อาย ุ4 ปี)9. อ.01/1 (อาย ุ3 ปี) 11. อ.01/3 (อาย ุ5 ปี)

12. อ.02/1 (อาย ุ3 ปี) 13. อ.02/2 (อาย ุ4 ปี) 14. อ.02/3 (อาย ุ5 ปี) 

ปกธรรมดา
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัยแบบระบอุาย ุตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560
ขนาด 18.7x26.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 3 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 5 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������

ÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 4 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹......................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´........................................................

µÓºÅ........................ÍÓàÀÍ........................¨Ñ§ËÇÑ´........................

ª×èÍ - Ê¡ØÅ......................................................................................................................ª×èÍàÅ‹¹......................................

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ....................... àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè.............................. à´×Í¹.......................................................... ¾.È.......................... ÍÒÂØ......................... »‚

ª×èÍ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§.......................................................................................................................................................................

·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................................

â·ÃÈÑ¾·� (ºŒÒ¹)..................................................................(Á×Í¶×Í).............................................................................

ª×èÍ¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹..................................................................................................................................................................

ª×èÍ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...................................................................................................................................................

ศพด�����

ºÑÞªÕàÃÕÂ¡ª×èÍ
áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡»°ÁÇÑÂ
(ÍÒÂØ 4 »‚)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ........................
ªÑé¹.............................ËŒÍ§·Õè................

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

...................................................................................

ÊÑ§¡Ñ´.........................................................................

µÓºÅ...........................ÍÓàÀÍ...........................¨Ñ§ËÇÑ´...........................

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹

(Å§ª×èÍ)                               

 (...................................................)

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

������
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หมวดเอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั
สงักัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 : โรงเรยีนที่เปิดสอนชั้นอนุบาล

10. อ.01/2 (อาย ุ4 ปี)10. อ.01/1 (อาย ุ3 ปี) 11. อ.01/3 (อาย ุ5 ปี)

12. อ.02/1 (อาย ุ3 ปี) 13. อ.02/2 (อาย ุ4 ปี) 14. อ.02/3 (อาย ุ5 ปี) 

ปกลายการ์ตนู
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัยแบบระบอุาย ุตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560
ขนาด 18.7x26.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ปี พ.ศ. 2560 
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 3 กลุ่มอายุ

2 2 2



6

หมวดเอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั
สงักัดเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) และสถานศึกษาเอกชน

16. อ.01/1 (อาย ุ3 ปี)

20. อ.02/1 (อาย ุ3 ปี)

17. อ.01/2 (อาย ุ4 ปี)

21. อ.02/2 (อาย ุ4 ปี)

18. อ.01/3 (อาย ุ5 ปี)

22. อ.02/3 (อาย ุ5 ปี)

15. อ.01/ต (อาย ุ2 ปี)

19. อ.02/ต (อาย ุ2 ปี)

ปกลายการ์ตนู
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560
ขนาด 18.7x26.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

2 2 2 2
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หมวดเอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั
สงักัดเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) และสถานศึกษาเอกชน

16. อ.01/1 (อาย ุ3 ปี)

20. อ.02/1 (อาย ุ3 ปี)

17. อ.01/2 (อาย ุ4 ปี)

21. อ.02/2 (อาย ุ4 ปี)

18. อ.01/3 (อาย ุ5 ปี)

22. อ.02/3 (อาย ุ5 ปี)

15. อ.01/ต (อาย ุ2 ปี)

19. อ.02/ต (อาย ุ2 ปี)

ปกลายการ์ตนู
สมุดรายงานประจ�าตวัเด็กปฐมวัย ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560
ขนาด 18.7x26.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

บญัชีเรยีกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560
ขนาด 21.5x29.7 ซม. มี 4 กลุ่มอายุ

2 2 2 2
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23. สมุดบนัทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ชดุ 8 เล่ม 
- การบนัทึกการประเมินพฒันาการเด็ก
- สรปุผลการประเมินพฒันาการเด็ก
- สรปุผลตรวจสขุภาพฟันเด็ก
- การติดตามภาวะโภชนาการ
  (กรณทีี่เสี่ยงและเป็นปัญหาต่อการขาดอาหารและมภีาวะโภชนาการเกิน)
- การบนัทึกการตรวจสขุภาพฟันเด็ก
- การสรปุภาวะโภชนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- การบนัทึกการเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตเด็กในศูนย์เด็กเล็ก (ภาวะโภชนาการ)
- แบบบนัทึกรายการอาหารและการรบัประทานอาหารส�าหรบัเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ขนาด 21.2x29.8 ซม.

24. สมุดบนัทึกสุขภาพและพฒันาการของหน ู
ขนาด 18.7x26.7 ซม.

หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั : กลุ่มจังหวดันครชัยบรุินทร์
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หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั : เอกสารและซดีอีื่นๆ

25. ทะเบยีนเด็กปฐมวัย 
ขนาด 21.00x26.70 ซม. 

26. บัตรบนัทึกสุขภาพ (ส.ศ.3) 
ขนาด 21.70x34.50 ซม. 

28. ระเบยีนสะสมประจ�าตวัเด็กปฐมวัย 
ขนาด 19.50 x 27.00 ซม.

29. แฟ้มพฒันางานเรยีนรู้ประจ�าตวัเด็ก 30. ซดีหีลกัสตูรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยั
อายตุ�่ากว่า 3 ปี (แก้ไขได้)

31. ซดีหีลกัสตูรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยั 
อาย ุ3-5 ปี (แก้ไขได้) 

32. ซีดแีผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
แผนปฎิบัติการประจ�าปี (แก้ไขได้) 

33. ซดีรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษา (แก้ไขได้) 
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หมวด เอกสารการประเมินพฒันาการ การศึกษาปฐมวยั : เอกสารและซดีอีื่นๆ

25. ทะเบยีนเด็กปฐมวัย 
ขนาด 21.00x26.70 ซม. 

26. บัตรบนัทึกสุขภาพ (ส.ศ.3) 
ขนาด 21.70x34.50 ซม. 

28. ระเบยีนสะสมประจ�าตวัเด็กปฐมวัย 
ขนาด 19.50 x 27.00 ซม.

29. แฟ้มพฒันางานเรยีนรู้ประจ�าตวัเด็ก 30. ซดีหีลกัสตูรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยั
อายตุ�่ากว่า 3 ปี (แก้ไขได้)

31. ซดีหีลกัสตูรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยั 
อาย ุ3-5 ปี (แก้ไขได้) 

32. ซีดแีผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
แผนปฎิบัติการประจ�าปี (แก้ไขได้) 

33. ซดีรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษา (แก้ไขได้) 

9

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T01 ชุดตวัเรา 

T01-01 เกมจบัคู่ภาพเหมอืน 2 ชุด T01-02 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกบัสญัลักษณ์ T01-03 เกมจบัคู่แบบเขาวงกต (บัตรภาพ,บตัรค�า)

T01-04 เกมฝึกทักษะความจ�า 2 ชุด 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T02 ชุดบ้านของเรา

T02-01 เกมจับคู่ภาพเหมอืน 2 ชุด 
พ่อ-แม่ / ตา-ยาย 

T02-02 เกมเรยีงล�าดบัภาพ
เหตกุารณ์ 2 ชดุ (เด็กชาย-เด็กหญิง 
ท�าความสะอาด)  

T02-03 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน)
ภาพบ้าน (16 ชิ้น)



10

T02-04 เกมเรยีงล�าดบัภาพเหตกุารณ์ 2 ชดุ

T02-07 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกบัสญัลักษณ์ ภาพบ้าน T02-08 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน)
เครื่องใช้ในบ้าน (16ชิ้น) 

T02-05 เกมจับคู่ภาพสิ่งของที่ใช้คู่กนั 2 ชุด T02-06 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพ (ลอตโต) ภาพความสมัพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครวั  

T02-09 เกมจัดหมวดหมู่สิ่งของบุคคล
ในครอบครวั 4 ชุด 

T02-10 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกบั
สญัลกัษณ์บคุคลในครอบครวั 

T02-11 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพ (ลอตโต) ภาพชวีิตในชนบท

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T02 ชุดบ้านของเรา (ต่อ)
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T02-04 เกมเรยีงล�าดบัภาพเหตกุารณ์ 2 ชดุ

T02-07 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกบัสญัลักษณ์ ภาพบ้าน T02-08 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน)
เครื่องใช้ในบ้าน (16ชิ้น) 

T02-05 เกมจับคู่ภาพสิ่งของที่ใช้คู่กนั 2 ชุด T02-06 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพ (ลอตโต) ภาพความสมัพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครวั  

T02-09 เกมจัดหมวดหมู่สิ่งของบุคคล
ในครอบครวั 4 ชุด 

T02-10 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกบั
สญัลกัษณ์บคุคลในครอบครวั 

T02-11 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพ (ลอตโต) ภาพชวีิตในชนบท

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T02 ชุดบ้านของเรา (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T03 ชุดโรงเรยีนของเรา

T03-03 เกมเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ 
เด็กเล่นของเล่น/การรับประทานอาหาร 

T03-04 เกมจับคู่ภาพเหมือน
สิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรยีน 

T03-05 เกมภาพต่อปลาย(โดมิโน) 
บคุคลในโรงเรยีน 

T03-01 เกมจบัคู่ภาพกบัเงา T03-02 เกมจับคู่ความสมัพันธ์
คนกับเครื่องใช้ 

T03-06 เกมสงัเกตรายละเอยีด
ของภาพ (ลอตโต) ภาพเหตกุารณ์
ในโรงเรยีน  

T03-07 เกมจดัหมวดหมู่ภาพ (ลกูเต๋า) T03-08 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน) 
อปุกรณ์ในการรบัประทานอาหาร (16 ชิ้น) 

T03-09 เกมจบัคู่ภาพกบัค�าที่เป็นสญัลกัษณ์
ของภาพ ของใช/เครื่องแต่งกาย 
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หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T03 ชุดโรงเรยีนของเรา (ต่อ)

T03-11 เกมภาพตดัต่อสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ T03-12 เกมสงัเกตรายละเอยีดของภาพ
(ลอตโต) ครเูล่านทิาน 

T03-13 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนกันแต่อยู่
ในต�าแหน่งที่ต่างกนั 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T04 ชุดพชื

T04-01 เกมจับคู่ภาพพชืและ
ส่วนที่พชืใช้ขยายพนัธุ์ 

T04-02 เกมต่อครึ่งภาพ 
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 2 ชุด 

T04-03 เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 2 ชุด

T03-10 เกมภาพต่อปลาย(โดมิโน) 
อปุกรณ์ในการเรยีน 
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หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T03 ชุดโรงเรยีนของเรา (ต่อ)

T03-11 เกมภาพตดัต่อสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ T03-12 เกมสงัเกตรายละเอยีดของภาพ
(ลอตโต) ครเูล่านทิาน 

T03-13 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนกันแต่อยู่
ในต�าแหน่งที่ต่างกนั 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T04 ชุดพชื

T04-01 เกมจับคู่ภาพพชืและ
ส่วนที่พชืใช้ขยายพนัธุ์ 

T04-02 เกมต่อครึ่งภาพ 
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 2 ชุด 

T04-03 เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 2 ชุด

T03-10 เกมภาพต่อปลาย(โดมิโน) 
อปุกรณ์ในการเรยีน 
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T04-04 เกมจัดหมวดหมู่ภาพลกัษณะใบไม้

T04-07 เกมสังเกตรายละเอยีดของ
ภาพผลไม้ 

T04-08 เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

T04-09 เกมต่อภาพและค�าที่เป็นสญัลักษณ์
ของภาพให้สมบรูณ์ 

T04-05 เกมเรยีงล�าดบัภาพการเจริญเติบโต
ของต้นไม้

T04-06 เกมหาความสมัพันธ์ของภาพ
ตามล�าดบัที่ก�าหนด 

T04-10 เกมจับคู่หาความสมัพันธ์
แบบเขาวงกต 

T04-11 เกมจดัหมวดหมู่ภาพกบัค�าที่เป็น
สญัลกัษณ์ของภาพ 

T04-12 เกมสังเกตรายละเอยีดส่วนต่างๆ
ของพืช และค�าที่เป็นสญัลกัษณ์ 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T04 ชุดพชื (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T05 ชุดสตัว์

T05-01 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนสตัว์ (ฝาขวดน�้า) 

T05-04 เกมสงัเกตรายละเอยีดของสตัว์กบัเงา T05-05 เกมโยงเส้นรปูภาพ
สตัว์กบัอาหาร 

T05-06 เกมโยงเส้นภาพสตัว์กบั
อวยัวะที่หายไป 

T05-02 เกมจับคู่ภาพเหมอืน
สตัว์กบัเงา (ร้อยเชือก) 

T05-03 เกมสี่เหลี่ยมวิเศษภาพเหมอืนสตัว์

T04-13 เกมจัดหมวดหมู่ภาพส่วนภายนอกและ
ภายในของผลไม้ 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T04 ชุดพชื (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T05 ชุดสตัว์

T05-01 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนสตัว์ (ฝาขวดน�้า) 

T05-04 เกมสงัเกตรายละเอยีดของสตัว์กบัเงา T05-05 เกมโยงเส้นรปูภาพ
สตัว์กบัอาหาร 

T05-06 เกมโยงเส้นภาพสตัว์กบั
อวยัวะที่หายไป 

T05-02 เกมจับคู่ภาพเหมอืน
สตัว์กบัเงา (ร้อยเชือก) 

T05-03 เกมสี่เหลี่ยมวิเศษภาพเหมอืนสตัว์

T04-13 เกมจัดหมวดหมู่ภาพส่วนภายนอกและ
ภายในของผลไม้ 

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T04 ชุดพชื (ต่อ)
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T05-10 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพสตัว์เลี้ยง 

T05-11 เกมจบัคู่ภาพสมัพันธ์แม่-ลูก 

T05-13 เกมสงัเกตรายละเอยีดภาพ
ผีเสื้อกบัดอกไม้ 

T05-14 เกมเรยีงล�าดบัภาพวงจรชีวิตผเีสื้อ

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T05 ชุดสตัว์ (ต่อ)

T05-08 เกมสงัเกตรายละเอยีด
ภาพสตัว์ (กบัอวยัวะที่หายไป) 

T05-09 เกมสงัเกตรายละเอยีดของ
ภาพสตัว์ที่ซ่อนอยู่ 

T05-07 เกมโยงภาพสตัว์กบั
ที่อยู่อาศยั

T05-15 เกมโดมิโน ภาพสตัว์ 25 ชิ้น 

T05-111 เกมจบัคู่ภาพสมัพันธ์แม่ลูก 
(ร้อยเชือก) 
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T05-17 เกมจดัหมวดหมู่ภาพกบัสญัลักษณ์

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T05 ชุดสตัว์ (ต่อ)

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T06 ชุดอาหาร

T06-01 เกมจบัคู่ภาพอาหาร 10 ชิ้น T06-02 เกมภาพชุดอาหาร 18 ชิ้น T06-03 เกมจบัคู่ผลไม้กับเงา 

T06-04 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน) 
ผลไม้ (25ชิ้น)

T06-05 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน ) 
ผัก (25 ชิ้น)

T06-06 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนผลไม้ 

T05-16 เกมจบัคู่ภาพ (สตัว์) 
ตามล�าดบัที่ก�าหนด 
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T05-17 เกมจดัหมวดหมู่ภาพกบัสญัลักษณ์

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T05 ชุดสตัว์ (ต่อ)

หมวด สื่อการเรยีนการสอน : T06 ชุดอาหาร

T06-01 เกมจบัคู่ภาพอาหาร 10 ชิ้น T06-02 เกมภาพชุดอาหาร 18 ชิ้น T06-03 เกมจบัคู่ผลไม้กับเงา 

T06-04 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน) 
ผลไม้ (25ชิ้น)

T06-05 เกมภาพต่อปลาย (โดมิโน ) 
ผัก (25 ชิ้น)

T06-06 เกมจบัคู่ภาพเหมอืนผลไม้ 

T05-16 เกมจบัคู่ภาพ (สตัว์) 
ตามล�าดบัที่ก�าหนด 
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T07-01 เกมจัดหมวดหมู่ภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอาชีพต่างๆ  T07-02 เกมจับคู่ภาพเหมือนบุคคลใน
ชุมชน (เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ลักษณะ) 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T07 ชุดชุมชนของเรา

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T08 ชุดฤดูกาล

T08-01 เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ 
(ลอตโต) การละเล่นในฤดูร้อน

T08-02 เกมจัดหมวดหมู่ภาพชุดฤดูกาล
(สา หรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป)

T06-07 เกมสี่เหลี่ยมวิเศษผลไม้ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T06 ชุดอาหาร (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T09 ชุดการคมนาคม

T09-01 เกมจับคู่ฝึกความจา  (ชุดการคมนาคม) T09-02 เกมโยงเส้นจับคู่ภาพเส้นทาง
คมนาคมกับยานพาหนะ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T10 ชุดวิทยาศาสตร์น่ารู้

T10-01 บัตรภาพเกมจา แนกและจัดหมวดหมู่ 
สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า 

T10-02 เกมเรียงลา ดับเหตุการณ์ 
การเจริญเติบโตของต้นข้าว 

T10-03 เกมเรียงลา ดับภาพ
การเจริญเติบโตของต้นกล้วย  

T10-04 เกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T09 ชุดการคมนาคม

T09-01 เกมจับคู่ฝึกความจา  (ชุดการคมนาคม) T09-02 เกมโยงเส้นจับคู่ภาพเส้นทาง
คมนาคมกับยานพาหนะ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T10 ชุดวิทยาศาสตร์น่ารู้

T10-01 บัตรภาพเกมจา แนกและจัดหมวดหมู่ 
สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า 

T10-02 เกมเรียงลา ดับเหตุการณ์ 
การเจริญเติบโตของต้นข้าว 

T10-03 เกมเรียงลา ดับภาพ
การเจริญเติบโตของต้นกล้วย  

T10-04 เกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ 
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T11-03 เกมเมตริกเกี่ยวกับ
การนับจา นวนของที่ใช้ใน
วันสา คัญ

T11-04 เกมภาพตัดต่อวันสา คัญ T11-05 เกมสังเกตราย
ละเอียดของภาพ (ลอตโต)
ภาพการทา บุญเข้าพรรษา 

T11-06 เกมภาพตัดต่อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

T11-07 เกมเลือกสิ่งที่สัมพันธ์กัน T11-08 เกมเรียนรู้เรื่องสี T11-09 เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ประเภทเดียวกัน 4 ชุด 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T11 ชุดวันสา คัญ

T11-01 เกมทิศทางเวียนเทียน  T11-02 เกมภาพตัดต่อ 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T12 ชุดธรรมชาติที่รัก

T12-01 เกมรู้จักสีของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ T12-02 เกมภาพตัดต่อการสา รวจธรรมชาติ T12-03 เกมภาพตัดต่อตาม
หน่วยการจัดประสบการณ์

T11-10 เกมจัดหมวดหมู่ภาพตาม
รูปทรงเรขาคณิต 

T11-11 เกมแยกภาพที่ไม่เข้าพวก 6 ชุด T11-12 เกมจับคู่จา นวนกับภาพ 
(วันสา คัญ) 

T11-13 เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ (ภาพการใส่บาตร) 

T11-14 เกมจับคู่ภาพกับโครงร่าง

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T11 ชุดวันสา คัญ (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T12 ชุดธรรมชาติที่รัก

T12-01 เกมรู้จักสีของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ T12-02 เกมภาพตัดต่อการสา รวจธรรมชาติ T12-03 เกมภาพตัดต่อตาม
หน่วยการจัดประสบการณ์

T11-10 เกมจัดหมวดหมู่ภาพตาม
รูปทรงเรขาคณิต 

T11-11 เกมแยกภาพที่ไม่เข้าพวก 6 ชุด T11-12 เกมจับคู่จา นวนกับภาพ 
(วันสา คัญ) 

T11-13 เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ (ภาพการใส่บาตร) 

T11-14 เกมจับคู่ภาพกับโครงร่าง

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T11 ชุดวันสา คัญ (ต่อ)
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T13 มิติสัมพันธ์

T13-01 เกมสังเกตรายละเอียดภาพ
ลักษณะมุมมองด้านบน  

T13-02 เกมเรียงลา ดับจา นวนเส้น 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T14 เกมการศึกษาพื้นฐานคณิตศาสตร์

T14-01 เกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต T14-02 เกมสังเกตรายละเอียดของ
ภาพซ้อนรูปเรขาคณิต 

T14-03 เกมโดมิโน รูปเหมือน-สีเหมือน

T14-04 เกมโดมิโน รูปเรขาคณิต T14-05 เกมโดมิโนสีที่เหมือนกัน T14-06 เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพที่ซ่อนอยู่ 
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T14-10 เกมเรียงลา ดับ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T14 เกมการศึกษาพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ต่อ)

T14-07 เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนรูปเรขาคณิต T14-08 เกมจับคู่รูปทรงสัมพันธ์ T14-09 เกมจับคู่แบบอนุกรม 

T14-11 เกมจัดหมวดหมู่ภาพจา นวนที่เท่ากัน T14-12 เกมตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับ
หลังคา (รูปเรขาคณิต) 

T14-13 เกมตารางสัมพันธ์ภาพ
ดอกไม้กับใบไม้ 

T14-14 เกมจับคู่ภาพด้านหน้าด้านหลัง T14-15 เกมพื้นฐานการบวก 1-5 
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T14-10 เกมเรียงลา ดับ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T14 เกมการศึกษาพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ต่อ)

T14-07 เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนรูปเรขาคณิต T14-08 เกมจับคู่รูปทรงสัมพันธ์ T14-09 เกมจับคู่แบบอนุกรม 

T14-11 เกมจัดหมวดหมู่ภาพจา นวนที่เท่ากัน T14-12 เกมตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับ
หลังคา (รูปเรขาคณิต) 

T14-13 เกมตารางสัมพันธ์ภาพ
ดอกไม้กับใบไม้ 

T14-14 เกมจับคู่ภาพด้านหน้าด้านหลัง T14-15 เกมพื้นฐานการบวก 1-5 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T14 เกมการศึกษาพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ต่อ)

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T15 อาเซียน

T15-02 หนังสือมะเฟือง อาเซียนเป็นหน่ึง 1 เล่ม
ครบสี่เรื่อง (ธงชาติ,ตราแผ่นดิน,ดอกไม้,การแต่งกาย)

T15-03 หนังสือสามมิติ 
อาเซียนเป็นหน่ึง 1 ชุด 4 เล่ม
(ธงชาติ,ตราแผ่นดิน, 
ดอกไม้,การแต่งกาย)
ขนาด 21x15 ซม.  

T14-16 เกมพื้นฐานการบวกรูปเรขาคณิต T14-17 เกมจับคู่แบบ อุปมา-อุปไมย T14-18 เกมเรียงลา ดับภาพจา นวน 
น้อย-มาก 

T14-19 เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 
(เลขไทย/เลขอารบิก) 

T14-20 เกมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 9 ชุด 

T15-04 เกมภาพตัดต่อ ประชาคมอาเซียน 

***T15-01 สื่ออาเซียนจัดชุด (รหัส T15-02 ถึง T15-16 )
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T15-13 เกมสี่เหลี่ยมสอด 
สัตว์ประเทศอาเซียน 

T15-07 เกมโยงเส้นจับคู่ ตราแผ่นดินของใคร
(1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T15-08 เกมโยงเส้นจับคู่ ดอกไม้ของใคร
(1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T15-09 เกมจับคู่ภาพเหมือน
ธงชาติอาเซียน 

T15-10 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ชุดแต่งกายอาเซียน  

T15-11 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ตราแผ่นดินอาเซียน 

T15-12 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ดอกไม้อาเซียน 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T15 อาเซียน (ต่อ)

T15-05 เกมโยงเส้นจับคู่
ธงชาติของใคร (1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม.  

T15-06 เกมโยงเส้นจับคู่ 
ชุดแต่งกายของใคร (1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 
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T15-13 เกมสี่เหลี่ยมสอด 
สัตว์ประเทศอาเซียน 

T15-07 เกมโยงเส้นจับคู่ ตราแผ่นดินของใคร
(1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T15-08 เกมโยงเส้นจับคู่ ดอกไม้ของใคร
(1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T15-09 เกมจับคู่ภาพเหมือน
ธงชาติอาเซียน 

T15-10 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ชุดแต่งกายอาเซียน  

T15-11 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ตราแผ่นดินอาเซียน 

T15-12 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
ดอกไม้อาเซียน 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T15 อาเซียน (ต่อ)

T15-05 เกมโยงเส้นจับคู่
ธงชาติของใคร (1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม.  

T15-06 เกมโยงเส้นจับคู่ 
ชุดแต่งกายของใคร (1 ชุดมี 2 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T15 อาเซียน (ต่อ)

T15-14 เกมสี่เหลี่ยมสอด 
สถานที่สา คัญ ประเทศอาเซียน 

T15-15 ธงชาติประเทศอาเซียน

T15-16 หนังสือพูดได้ (ภาษาอาเซียน)
ขนาด 21x15 ซม.  

T15-17 หุ่นถุงกระดาษ การแต่งกาย
อาเซียน 1 ชุด 10 ประเทศ 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T16 ภาพตกแต่งห้อง

T16-01 ภาพตกแต่งห้อง ก-ฮ
ขนาด 23x32 ซม.  

T16-02 ภาพตกแต่งห้อง A-Z 
ขนาด 23x32 ซม. 

T16-03 ภาพตกแต่งห้อง 1-20 
ขนาด 23x32 ซม. 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T17 สื่อร้อยเชือก

T17-01 สื่อร้อยเชือก ก-ฮ 
(44 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-02 สื่อร้อยเชือก A-Z
(26 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-03 สื่อร้อยเชือก 1-10 
(10 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-04 สื่อร้อยเชือก ๑-๑๐
(10 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T18 อื่นๆ

T18-01 หุ่นถุงกระดาษสัตว์ 1 ชุดได้ 8 หน้า  

T18-03 หุ่นมือผลไม้ 

T18-011 หุ่นถุงกระดาษอาชีพ 1 ชุดได้ 8 หน้า 
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หมวด สื่อการเรียนการสอน : T17 สื่อร้อยเชือก

T17-01 สื่อร้อยเชือก ก-ฮ 
(44 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-02 สื่อร้อยเชือก A-Z
(26 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-03 สื่อร้อยเชือก 1-10 
(10 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

T17-04 สื่อร้อยเชือก ๑-๑๐
(10 แผ่น)
ขนาด 23x32 ซม. 

หมวด สื่อการเรียนการสอน : T18 อื่นๆ

T18-01 หุ่นถุงกระดาษสัตว์ 1 ชุดได้ 8 หน้า  

T18-03 หุ่นมือผลไม้ 

T18-011 หุ่นถุงกระดาษอาชีพ 1 ชุดได้ 8 หน้า 
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หมวด ชุดผลิตสื่อและอุปกรณ์ T19

T19-02 ชุดผลิตสื่อหุ่นถุงกระดาษสัตว์ 
1 หน้า (สามารถเลือกได้ หน้าช้าง/หน้าม้า/
หน้ากระต่าย/หน้าเสือ/หน้าสุนัขจิ้งจอก/
หน้าสิงโต/หน้าลิง/หน้าหมีแพนด้า)

T19-06 ชุดผลิตสื่อหนังสือมะเฟือง T19-07 ชุดผลิตสื่อสี่เหลี่ยมสอด T19-09 ภาพผลไม้ติดแม่เหล็ก/ชุด 

T19-10 ยางจับดินสอ พร้อมดินสอ T19-11 เหล็กเจาะรู (ตุ๊ดตู่) T19-15 ตัวอักษร ก-ฮ 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 

T19-021 ชุดผลิตสื่อหุ่นถุงกระดาษอาชีพ
1 หน้า (สามารถเลือกได้ หมอ/ครู/
พยาบาล/ตา รวจ/ทหาร/แม่ค้า/ชาวนา
/นักดับเพลิง ) 

T19-022 ชุดผลิตสื่อหุ่นถุง
กระดาษการแต่งกายอาเซียน 
1 ประเทศ (สามารถเลือกได้ 
ไทย/ลาวกัมพูชา/พม่า/เวียดนาม/
มาเลเซีย/สิงคโปร์/บูรไน/
อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์ ) 
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T19-18 สติ้กเกอร์ ภาพสัตว์/ ผลไม้/ การ์ตูน 1 แผ่น 
ขนาด 17.5x26.7

หมวด ชุดผลิตสื่อและอุปกรณ์ T19 (ต่อ)

T19-161 ตัวอักษร 1-10 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 

T19-162 ตัวอักษร ๑-๑๐ 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 

T19-16 ตัวอักษร A-Z 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 
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T19-18 สติ้กเกอร์ ภาพสัตว์/ ผลไม้/ การ์ตูน 1 แผ่น 
ขนาด 17.5x26.7

หมวด ชุดผลิตสื่อและอุปกรณ์ T19 (ต่อ)

T19-161 ตัวอักษร 1-10 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 

T19-162 ตัวอักษร ๑-๑๐ 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 

T19-16 ตัวอักษร A-Z 
(สา หรับทา สื่อร้อยเชือก) 
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หมวด ชุดผลิตสื่อและอุปกรณ์ T19 (ต่อ)

T19-19 กระดาษแข็งเบอร์ 24 
ขนาด 23 x 32 ซม.

T19-20 กระดาษแข็งเบอร์ 24 
ขนาด 21 x 21  ซม. 

B01-01 แบบหัดอ่าน ก ไก่ 
ขนาด 14.8x21 ซม.

B01-02 แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ
ขนาด 14.8x21 ซม.

B01-03 หนังสือ 100 Words for Kids
ขนาด 21.5 x 19.5 cm 

หมวด หนังสือและซีดี การศึกษาปฐมวัย B01

B01-021 แบบหัดอ่านตัวเลข 1-20 
ขนาด 14.8x21 ซม.

B01-031 หนังสือนิทานอีสปสองภาษา ขนาด 19.8x20 ซม.
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หมวด หนังสือและซีดี การศึกษาปฐมวัย B01 (ต่อ)

B01-06 หนังสือพูดได้ ประเพณีสี่ภาค 
ขนาด 15x21 ซม.

B01-09 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุต่า กว่า 3 ปี) 

B01-10 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 3 ปี) 

B01-11 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 4 ปี) 

B01-04 หนังสือมะเฟือง 1 ชุด มี 10 เล่ม 
( ก-ฮ, A-Z, 1-10, วันและสี, ผัก, ผลไม้,
ผลไม้กับเงา, สัตว์ป่า, สัตว์ป่ากับเงา,
สัตว์ทะเล, สัตว์ทะเลกับเงา,
การละเล่นไทย, ดอกไม้ )
ขนาด 10.5x19.5 ซม.

B01-05 หนังสือพูดได้ เสียงร้องของใคร 
ขนาด 15x21 ซม.

B01-12 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 5 ปี) 
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หมวด หนังสือและซีดี การศึกษาปฐมวัย B01 (ต่อ)

B01-06 หนังสือพูดได้ ประเพณีสี่ภาค 
ขนาด 15x21 ซม.

B01-09 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุต่า กว่า 3 ปี) 

B01-10 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 3 ปี) 

B01-11 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 4 ปี) 

B01-04 หนังสือมะเฟือง 1 ชุด มี 10 เล่ม 
( ก-ฮ, A-Z, 1-10, วันและสี, ผัก, ผลไม้,
ผลไม้กับเงา, สัตว์ป่า, สัตว์ป่ากับเงา,
สัตว์ทะเล, สัตว์ทะเลกับเงา,
การละเล่นไทย, ดอกไม้ )
ขนาด 10.5x19.5 ซม.

B01-05 หนังสือพูดได้ เสียงร้องของใคร 
ขนาด 15x21 ซม.

B01-12 ซีดีแผนการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย (อายุ 5 ปี) 
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หมวด หนังสือและซีดี การศึกษาปฐมวัย B01 (ต่อ)

B01-13 หลักการและเทคนิก
วิธีการจัดการศึกษาฐมวัย 

B01-15 ซีดีแฟ้มพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
(Portfolio) ครูปฐมวัย/อนุบาล

B01-18 หนังสือทักษะทางวิทยาศาสตร์
สา หรับเด็กปฐมวัย พร้อมวีซีดีประกอบ 
ขนาด 21x15 ซม.

B01-19 ซีดีคู่มือกิจกรรมพัฒนา EQ-IQ 
เด็กปฐมวัย 

B01-20 ซีดีคู่มือครูการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดสา หรับเด็กปฐมวัย 

B01-21 ซีดีวิจัยอนุบาล

B01-23 ซีดีโปรแกรมการพับ B01-24 ซีดีโปรแกรมการพับตัด
รูปสัตว์เป็นตัว 
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B01-25 วีซีดี 109 กิจกรรมประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย 

B01-26 ซีดี 31 การทดลองวิทยาศาสตร์ B01-27 ซีดี 101 วิธีสร้างวินัยเชิงบวก 

B01-29 หนังสือเพลงพัฒนาสมอง 
พร้อมซีดีประกอบ 
ขนาด 15x21 ซม.

หมวด หนังสือและซีดี การศึกษาปฐมวัย B01 (ต่อ)

B01-30 หนังสือเพลงสา หรับ
เด็กปฐมวัย ตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมซีดี 

B01-32 วีซีดีเพลงนิทาน
กระต่ายกับเต่า 

B01-31 หนังสือเพลง
เด็กปฐมวัย พร้อมซีดี 


