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คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบหองเรียน 
โครงการเชาคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณสําหรับหองเรียนพิเศษและปรบัปรุงหองเรยีน  

จํานวน 1 หอง ประกอบดวย 
********************************************************************************** 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร  แบบ  All-in-One PC TOUCH SCREEN จํานวน  6 ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 หนวยประมวลผล 

 - หนวยประมวลผลกลาง (Processor) เปน INTEL CORE I3  
ทํางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 3.50 GHz 

1.2 หนวยความจํา 
 - หนวยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR3  RAM ขนาด  4 GB  BUS 1333 หรือดีกวา 

1.3 แผงวงจรหลัก 
 - มีพอรต USB ไมนอยกวา 4 ชอง 
 - HDMI OUT 1 ชอง 
 - USB3.0 x2 (1PORT with super charger)   
 - ชองสายไมคและหูฟง 
 - มีพอรต RJ-45   1  ชอง 

1.4 หนวยความจําสํารอง 
 - มีจานแมเหล็กที่มีการเชื่อมตอแบบ SATA2 ที่มีความจุไมตํ่ากวา 1 TB  
 - มีเครื่องอาน– เขียน แบบ DVD-Super Multi   จํานวน  1 หนวย   
 - มี Card Reader 

1.5 จอภาพ 
 - จอภาพแบบ LED  ขนาดไมนอยกวา  19.5” แบบ  Touch Screen 
 - แสดงรายละเอียดของภาพสูงสุดไดไมนอยกวา  1,366 x 768  จุด 
 - มีกลอง Webcam ขนาดความละเอียด 0.3 M BUILD IN บนจอภาพ 

1.6 วงจรเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface  ONBOARD ) 
 - Integrated Ethernet 10/100/1000 
 - รองรับมาตรฐาน WiFi 802.11 b/g/n 

1.7 แปนพิมพและเมาส 
 - มีแปนพิมพ ที่มีการเชื่อมตอเปนไปตามมาตรฐาน  USB Interface 
 - อุปกรณชี้ตําแหนง (Mouse) เปนแบบ USB Interface 

1.8 ระบบสื่อผสม 
 - วงจรเสียงติดต้ังบนแผงวงจรหลัก 

1.9 ระบบสื่อผสม 
 - วงจรเสียงติดตั้งบนแผงวงจรหลัก 

1.10 ตัวถัง (CASE) ระบบจายพลังงาน  และการระบายความรอน 
 - มีระบบจายพลังงานเพียงพอตออุปกรณสามารถจายพลังงานไดไมต่ํากวา 90 วัตต 
  อุปกรณทุกอยาง Build in รวมอยู ภายในตัวถัง (CASE) เดียวกัน 

- ติดตั้งระบบ Software E – LEARNING Microsoft WINDOWS 8 และ E-LEARNING Microsoft Office  
2010  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีเอกสารยืนยันจากบริษัทที่เปนเจาของลิขสิทธิ์มาแสดงในวันและเวลาเปดซอง 

- ผลิตภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เสนอ ตองมีสต๊ิกเกอรแสดงรายละเอียดของอุปกรณ  
การรับประกันสินคาและช่ือบริษัทฯ / หางราน / สถานท่ีติดตอ   ติดท่ี CASE 

 มีหลักสูตร E-LEARNING วิชาคอมพิวเตอร  ไมนอยกวา 13 หลักสูตรที่เปนลิขสิทธ์ิถูกตองจากบริษัทฯ    ที่ขาย และมี
การอนุญาตใหใชอยางถูกตองในทุกเครื่อง พรอมโครงสรางหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรทุก
ระดับ ช้ัน ซึ่งประกอบไปดวยคําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดตามหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรูและใบงาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากบริษัทฯที่เปนเจาของลิขสิทธ์ิ มาแสดงในวันและเวลาเปดซอง  
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2. กระดานอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด 

 - เปนจอภาพที่มีขนาดวัดตามเสนทแยงไมนอยกวา 65 น้ิว 
- มีความละเอียดภาพไมนอยกวา 1920x1080 Pixel 
- Contrast 4000:1 และ มีความสวางไมนอยกวา 360 cd/m2 สามารถแสดงสีไดไมนอยกวา 10 bit 
- มีชองในการเชื่อมตอ Input : USB Media Port x 1, Touch Frame USB Port x 3, HDMI x 3, VGA x 3, PC 

Audio x 3,S-Video x 1, RCA x 2, Earphone x 1, YPbPr x 1, RS232 x 1, Output : RCA x 1, SPDIF x 1, VGA x 1, 
Audio x 1 

- มีลําโพงขนาด 10 วัตต จํานวน 2 ตัว 
- สามารถอานไฟล รูปภาพ เพลง วีดีโอ และ .TXT ผาน USB ได โดยไมผาน Computer 
- สามารถเลื่อนหนาจอในแตละหนาการนําเสนอเพื่อเพิ่มพื้นที่การใชงานไดไมจํากัด โดยมีฟงกชั่น ควบคุมการเลื่อน

หนาจอ 
- ใชไดกับคอมพิวเตอร ไมนอยกวาระบบปฏิบัติการวินโดส (Windows) เวอรชั่นXP, VISTA, 7 และ 8 รวมถึงสามารถใช

งานรวมกับMicrosoft Office ไดเปนอยางดี สามารถเลือกภาษา ไทย, อังกฤษ และ จีน สาหรับเมนูการใชงานได 
- สามารถบันทึกเสนที่เขียนลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ได 
- มีฟงกชั่นการบันทึกผลงานเปนไฟลนามสกุลตางๆ ไดแก .JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, .BMP, .HTM, .PDF, 

.PPT, .HHT,.AVI และ .DPB เพื่อนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมทั่ว ๆไป 
- มีหนาตางแสดงภาพขนาดยอของแผนงานหนาตางๆ เพื่อแสดงพื้นที่ ที่ใชงานทั้งหมดในหนาจอเดียวกัน 
- มีฟงกชั่นปากกาอัจฉริยะที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการวาดรูปทรงวงกลม, สามเหลี่ยม, ส่ีเหลี่ยม, วงรี, 

เสนตรง, เสนลูกศรตรง, เสนโคง, เสนลูกศรโคง และรูปทรงที่เปนทรงเหลี่ยมทุกชนิด ไดอยางรวดเร็ว 
- มีฟงกชั่นชวยสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย เชน สรางหนากระดาษขาว, ปากกาเขียนรูปแบบตางๆ, คลัง

เครื่องมือ ฟสิกส เคมีและ คณิตศาสตร 
- มีฟงกชั่นเลนภาพยอนหลังในทุกหนาที่ใชงาน ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว โดยที่ไมตองกดบันทึกวีดีโอ 
- มีฟงกชั่นที่สามารถรองรับการเชื่อมตอไปยังเครื่องถายทอดภาพสามมิติ เพื่อดึงภาพเคลื่อนไหว มาใชในการสอน 
- มีฟงกชั่นการแปลงลายมืออยูในซอฟเเวรของกระดาน สามารถแปลงลายมือเปนตัวพิมพไดทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ 
- สามารถเลือกเขียนขอความที่ตองการทับรปูภาพ, วีดิโอไฟล และ Website ได 
- สามารถสั่งพิมพโดยผานเครื่องพิมพ จากโปรแกรมได 
- สามารถบันทึกการนําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงในรูปแบบไฟล .AVI และ .DPB เพื่อความสะดวกในการนํา

กลับมาแสดงอีกครั้ง 
- สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได โดยรองรับไฟลชนิด .AVI, .MPG, .MOV, .RM, .RMVB และ .SWF 
- ทําหนาที่ชวยในการ Presentation เชน เปนกระดานดํา, เขียนอธิบายเพิ่มเติมลงใน Presentation File และทําหนาที่

แทนเมาสเสมือนทํางานบน Touch Screen ไดอยางดี 
- สามารถใชงานลักษณะสัมผัสดวยมือและสามารถใชปากกาที่ใหมากับจอรับภาพในการเขียน โดยใชเทคโนโลยี Infrared 

Sensor ในการรับสัญญาณ มีความเร็วในการตอบสนอง 120 จุดตอวินาท ี
- สามารถเขียนไดพรอมกัน 4 คน 
- สามารถเพิ่ม ลด เมนูในทูลบารได และบันทึกแยกสําหรับผูใชงานแตละคนได 
- สินคาไดรับมาตราฐาน CE, FCC, RoHS, ISO9001 and ISO14001  

        - ผูเสนอราคามีเอกสารหนังสือแตงตั้ง ตัวแทนจําหนาย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑและหนังสือแจงการรับประกันจาก
บรษิทัฯ เจาของผลิตภัณฑ 

3. เครื่องพิมพแบบ  ALL-IN-ONE จํานวน 1 เครื่อง  
 เปนเครื่องพิมพชนิด Inkjet  แบบที่มีลักษณะการทํางานในเรื่อง: 

- การพิมพงาน (Print)  มีความละเอียดไมนอยกวา 4800 dpi   

- การทําสําเนา (Copy) มีความละเอียดไมนอยกวา 600 dpi 

- การสแกน (Scan) มีความละเอียดไมนอยกวา 600 dpi 
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4. ชุดขยายเสียง พรอมลําโพง  จํานวน  1  ชุด 
 ชุดขยายเสียง 

 - เปนเครื่องขยายเสียงขนาดไมตํ่ากวา 30 วัตต 
- มีชองตอสัญญาณเขาสําหรับไมโครโฟนไมตํ่ากวา  2 ชองสัญญาณ  และชองสําหรับสัญญาณอ่ืน     
- ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ 
- ตอบสนองความถี่  20 – 20000  Hz 
- สามารถใชไฟ AC 220 V 
- สามารถยึดติดในตู WALL RACK ได 

 ชุดลําโพง 

 - เปนลําโพงขนาด ไมต่ํากวา 35 วัตต  จํานวน  2 ตู 
- มีความตานทานรวม 8 โอหม 
- ระดับความดังสูงสุ ด  89 เดซิเบล 
- มีขั้วตอสายแบบเสียบ 
- ชวงความถ่ี  60 Hz – 18 KHz 
- ประกอบดวยลําโพงเสียงแหลม จํานวน 1 ตัว  
- และลําโพงเสียง BASS ขนาด 5” จํานวน 1 ตัว 

 

5. ไมคแบบเหน็บขาง  จํานวน  1 ชุด 
 - เปนไมคลอยแบบเหน็บขาง  

- มีชองสัญญาณแบบล็อคความถ่ีระหวางตัวสัญญาณและตัวรับสัญญาณ 
 

6. WALL RACK  9 U  พรอมอุปกรณ  จํานวน  1 ชุด 
 1. ตูเก็บอุปกรณขนาด 19นิ้ว (19” WALL RACK) 

- ใสอุปกรณขายสายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม (19” WALL RACK ) โดยสามารถยึดอุปกรณมาตรฐาน 19 น้ิวได 
- มีขนาดความสูง  9U, มีความกวางดานหนา 600 mm. ขนาดความลึก 400 มม. 

- ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1,   IEC 60297-2, BS 
5954:Part 2 , DIN 41494 เปนอยางนอย 

- เปนตู แบบแขวนผนังประกอบดวย 3 สวนคือ ประตูหนา,ตูสวนกลางและตูสวนหลัง  
โดยตูสวนกลางสามารถ  เปดและล็อคเขากับสวนหลังไดดวยลูกกลิ้งพิเศษ 

- ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณทําจากเหล็กหนา 2 mm. 
- ประตูหนาเปนเหล็กเจาะชองฝงแผนกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝงยางกันฝุนสีเทาแบบ 3 ครีบ เพื่อ   ปองกัน

ฝุน พรอมกุญแจล็อค     แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหนาตู 
- ตูสวนกลางใชระบบ security lock ดวยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหนา 
- ตูสวนหลังยึดผนัง มีชองยึดน็อตดานหลังเปนเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ดานบนและดานลางมีชองขนาด  10 x 10 

cm. สําหรับรอยสายสัญญาณและสายไฟ 
- ดานบนเปนแบบทึบ มีชองสําหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วไดสูงสุด 3 ตัว 
- บานพับประตูเปน PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีเคร่ืองหมายการคาบนบานพับ 
- ใชกระบวนการพนสีและอบสี Electro Static Powder Coating 
- มีชุดน็อตสกรูตามจํานวน U ของตู, มีพุกเหล็กพรอมสกรูยึดตูจํานวน 4 ชุด และมีกุญแจ  Master key  จํานวน 2 

ดอก มีหมายเลขและเครื่องหมายการคาของตู 
- มีสกรีนติดที่เสาหนาบอกขนาดความสูงตามจํานวน U ของตูเพื่อใหสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ 
- มีเครื่องหมายการคาปมตัวนูนบนประตูหนา 
- บริษัทผูผลิตและผูจําหนายตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ; 2008 หรือไดรับหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตและผู

จําหนายที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  
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2. ชุดพัดลมระบายอากาศจํานวน 1 ตัว   
2.1 พัดลมเปนแบบ Heavy Duty โดยตัวแกนเปนระบบ  2 Ball Bearing 
2.2 ตัวโครงทําจากวัสดุ Die-cast aluminum housing ขนาด 120 x 120 x38 mm.  
2.3 หนากากเปนวัสดุ ABS สีดําหนา 7 mm. มีเครื่องหมายการคาปมนูน 
2.4 มี Technical Specification ดังนี้ 

2.4.1 Speed  2400 rpm 
2.4.2 Max air flow 2.01 m3 /min 
2.4.3 Operating temp -30 °C to +70°C  

2.5 เปนผลิตภัณฑ ที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตูเก็บอุปกรณ 
2.6 มีการรับประกันผลิตภัณฑ 1 ป 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. บรษิทัฯผูจัดหาและดําเนินการติดต้ังตูเก็บอุปกรณขายสายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมจะตองเสนออุปกรณดังนี้  ตูเก็บ

อุปกรณขนาด 19 นิ้ว,   พัดลมระบายอากาศ, และอ่ืนๆ ใหครบถวน 
2. บรษิทัฯผูจัดหาและดําเนินการติดต้ังจะตองสงตูตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิกอนการติดตั้งหรือกอนการสง

มอบตูเก็บอุปกรณ 
3. บรษิทัฯ ผูจัดหาและดําเนินการติดตั้งจะตองไดรับหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทน

จําหนายภายในประเทศไทย และจะตองนํามาแสดงในวันเปดซองสอบราคา 
4. ตองมีแคตตาล็อคตัวจริง และแสดงรายละเอียดของคุณลักษณะของตูโดยละเอียด และจะตองนํามาแสดงในวันเปดซอง

สอบราคา 
7. เครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 ชุด 

 - เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวีดีทัศน CMOS ขนาด 1/3 น้ิว 3,200,000 พิกเซล 
- สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3 มิติ,ฟลมสไลด, ฟลมอ็กซเรยได 
- สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดระดับ 720P, XGA (1024 X 768), SXGA (1280X1024) 
- สามารถซูมภาพดวยเลนสได 12 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได 10 เทา (Digital) 
- หมุนกลองได 330 องศาแนวตั้ง 
- สามารถหมุนภาพได  0° , 90°, 180°, 270° จากปุมกดท่ีตัวเครื่อง 
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec 
- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดไดในปุมเดียว 
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus) 
- สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance) 
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative 
- มีระบบปรับภาพ สี หรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพน่ิง (Image Freeze) 
- สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เปนภาพปจจุบันและภาพที่บันทึกไว โดยในสวนภาพปจจุบัน สามารถใช
งานไดตามปกติ 
- สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12ภาพ (ในระดับ SXGA) 
- มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใชงาน 30000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด LED ขนาด 4W 
- มีชองสัญญาณ ดงัตอไปน้ี 

  Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2 

  Video Input  : C Video In (RCA) x 2 

  Audio Input  : PC Audio x 2, Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1 

  Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2 

  Video Output  : S Video Out (4-pin DIN) x 1, C Video Out (RCA) x 1 

  Audio Output  : Audio Out (Mini Jack) x 1 

  Control  : RS232 (male/6-pin PS/2) x 1, USB x 1 

- นํ้าหนัก 5.5 กิโลกรัม (ไมรวม Adapter) 
- มีชองเก็บรีโมทในตัวเครื่องเปนอุปกรณมาตรฐาน 
- สามารถต้ังโปรแกรมใหใชรีโมตคอนโทรลควบคุมโปรเจคเตอรได 
- ตองมีหนังสือแตงต้ังตําแทนจําหนายจากผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง (มีเอกสสารแสดงวันยื่นซอง) 
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8. ติดตั้งชุดกระดานหนาหอง   จํานวน  1 หอง 
 - ตกแตงกระดานหนาหอง ทําดวยวัสดุไมอัดสักหนา 4 มม. ข้ึนโครงดวยไมโครงเพาะ   

- โดยตรงกลางเปนบานเล่ือน 2 ชั้น เมื่อเปดบานเล่ือนออก จะเปนท่ีเก็บกระดานอิเล็กทรอนิกส (E-BOARD)  และเม่ือปด
บานเล่ือน จะเปนกระดานไวทบอรด  

- ดานขางซายขวาทําเปนบอรดติดผลงานดวยไมชานออย  บุดวยผากํามะหยี่สีแดงหรือสีตามที่โรงเรียนกําหนด 
- ดานซายสุด/ขวาสุด ทําเปนช้ันสําหรับวางเอกสารหรืออุปกรณ 
- ขอบบอรด ทําเปนกรอบกวาง 10 ซม. รอบตัวกระดาน  ปดดวยค้ิวไมสัก รอบทั้งดานนอกและดานใน ทําสีพน (หรือสี

ธรรมชาติ)   
- ดานลางทําเปนชองล็อกเกอร  สําหรับวางหนังสือหรืออุปกรณ   
- ดานลางซาย/ขวา ทําเปนตูสําหรับเก็บอุปกรณ 

9. ยกพ้ืนหนาหอง จํานวน 1 ชุด 

 - ขึ้นโครงดวยไมโครงเพาะซอยกระทง ขนาด 40x40 ซม. ดานบนปดดวยไมอัด หนา 15 มม. ดานขางปดดวย 
            ไมอัดหนา 8 มม. ปดทบัดานบนและดานขางดวยพรมอัด  
 

10. เกาอี้สําหรับนักเรียน จํานวน  41 ตัว 

 - ขนาดความกวาง  48  ซม.  ลึก  50  ซม.  สูง  78  ซม.  โครงขาทําจากเหลก็ทอกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  22 มม. 
ความหนาไมนอยกวา1.2 มม. ขึ้นรูปพนสี ปลายขาทั้งส่ีขา ปดดวยพลาสติกฉีดข้ึนรูป  ปองกันการเสียดสีกับพื้น  พื้นที่
นั่งเปนถุงพลาสติก Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูป พนักพิงทําดวยพลาสติกพลาสติก Polypropylene (PP) ข้ึนรูป 
 
 

11. เกาอี้สําหรับผูสอน จํานวน  1  ตัว 

 - เปนเกาอ้ีแบบพลาสติกข้ึนรูปเปนช้ินเดียวกัน  บุดวยฟองนํ้าชนิดหนาพิเศษ หุมดวยหนังเทียม 
 

12. โตะสําหรับผูสอน จํานวน  1  ตัว 

 - เปนโตะ ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 75 ซม. ดานบนทําดวยไม MDF หนา 25 มม. ปดผิวดวย PVC  
เบิ้ลขอบหนา 40 มม. มีรางคียบอรด 1 มีลิ้นชักที่ล็อคกุญแจได 
 

13. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 ตัว 

 - เปนโตะ ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม. ดานบนทําดวยไม MDF หนา 25 มม. ปดผิวดวย PVC  
มีรางคียบอรด   1 ราง 
 

14. โตะสําหรับนักเรียน จํานวน 36 ตัว 

 - เปนโตะขนาด 45x60x75 ซม. ดานบนทําดวยไมพารทิเคิล หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน ดานขางดวยไมพารทิเคิล  
หนา 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน มีช้ันวางของใตโตะ ,มีปุมปรับระดับสูง-ตํ่า 
 

15. ทําฝาเพดานแบบฉาบเรียบ  จํานวน  1 หอง 

       -   เปนฝาฉาบเรียบ ขึ้นโครงดวย C LINE ปดดวยยปิซั่มหนา 10 มิลลิเมตร  ฉาบดวยยิปซ่ัม ขัดดวยกระดาษทราย   
 

16. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางใหม จํานวน 1 หอง 

 - ระบบไฟฟา ดึงจากสายเมนหรือตู MDB ของอาคาร มายังหองคอมพิวเตอร   ใชสาย  10 มม.   2 เสน  มีตู LOAD 
CENTER  1 เฟส  ประกอบดวย  เมนเบเกอร  ไมนอยกวา 20 A  ตูลูกเซอรกิตยอย ขนาด  4 - 8 ชอง ปลั๊กไฟมีขา
กราวด มีการตีกราวดดวยแทงเหล็กหุมทองแดงลึกประมาณ  2 เมตร  เดินสายไฟสําหรับจายไฟไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแตละตัวดวยราง PVC หรือราง Y-WAY หรือรางอลูมีเนียม ธรณีประตูสูงประมาณ 1 ซม.กวาง 10 ซม. 
สายไฟฟาตองดําเนินการเดินสายรอยเขาไปในทอพีวีซีหรือรางอลูมีเนียมหรือราง Y-WAY ดังกลาวขางตน และเปน
สายไฟที่ไดรบัมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใชสายไฟขนาด 2.5 มม. 

- ตู load center พรอม Circuit Breaker ยอย ขนาดไมต่ํากวา 10 A จํานวน 3  ลูก  สําหรับ ระบบไฟฟาสําหรับ
คอมพิวเตอร     

- ระบบควบคุมไฟฟาดวยแม็กเนติก โดยใชการดแมเหล็ก โดยจะตองมีระบบการหนวงเวลาในการปด  โดยเชื่อมตอหลัง
เมนเบรคเกอรและจายไฟฟาไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 
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17. ติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับกระดานอิเล็กทรอนิกส ระบบเสียง และระบบ LAN จํานวน 1 หอง 

 ระบบไฟฟาภายในหอง ประกอบดวย 
- ติดตั้ง Power Outlet  ตามจํานวนของอุปกรณ จายไปสําหรับระบบไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมสาย

กราวด  โดยใชสายขนาด 2.5 มม. มาตรฐานอุตสาหกรรม 
ระบบสายส่ือสัญญาณขอมูล ประกอบดวย 

- ติดตั้งระบบสาย LAN UTP ประเภท CAT5E หรือดีกวา สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย โดยลากสายตรงจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรไปยัง HUB ของหอง และลากสาย LANจากหองไปยัง WALL RACK ของอาคาร     สายสื่อสัญญาณที่
ปลายฝงที่เขาเครื่องคอมพิวเตอร จะตองมี label ระบุอยางชัดเจน เพื่องายในการตรวจสอบ  

18. ทาสีภายในหอง จํานวน  1 หอง 

 - ใชสีรองพื้นปูนเกาหรือรองพื้นไม และทาดวยสี  7 IN 1  จํานวน  2 รอบ  และรองพื้นปูนเกาอีก 1 รอบ 
 

19. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

 - เปนขนาดการทําความเย็นข้ันตํ่าของเครื่องปรับอากาศแตละชนิดที่วางจําหนายในทองตลาด 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 36,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
- ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน 
20. พัดลมดูดอากาศ จํานวน  1 ตัว   

 - มีโครงสรางเปนเหล็กกลา 
- สามารถปองกันอากาศและเสียงจากภายนอกได 
- ใบพัดจะตองมีประสิทธิภาพสูง ทนทาน ลดเสียงดังขณะใบพัดหมุน ขนาดไมนอยกวา 6 น้ิว 

 

21. สิทธิ์การใชโปรแกรมระบบ ICT GIFTED ผูเสนอราคาตองนํามาเอกสารสิทธ์ิและตัวอยางมาแสดงในวันและเวลาตรวจสอบ
คุณสมบัติ  ที่ประกอบดวย 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
-  หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน (สิทธิ์การใชตอหอง) 

 วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง สมบัติของจํานวนนับ 
 2. เรื่อง ระบบของจํานวนเต็ม  
 3. เรื่อง เลขยกกําลัง 
 4. เรื่อง พื้นฐานเลขาคณิต 
 5. เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
 6. เรื่อง การประมาณคา 
 7. เรื่อง คูอันดับและกราฟ 
 8. เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 9. เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 10. เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
 11. เรื่อง การวัด 
 12. เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
 13. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
 14. เรื่อง ความเทากันทุกประการ 
 15. เรื่อง ทฤษฎีบทพทีาโกรัส 
 16. เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง 
 17. เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 18. เรื่อง เสนขนาน 
 19. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
 20. เรื่อง กราฟ 
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 21. เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน 
 22. เรื่อง ความคลาย 
 23. เรื่อง อสมการ 
 24. เรื่อง ความนาจะเปน 
 25. เรื่อง สถิติ 
 26. เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 วิชาวิทยาศาสตร  
 1. เรื่อง เรียนรูวิทยาอยางไร 
 2. เรื่อง สารรอบตัว 
 3. เรื่อง สารละลาย 
 4. เรื่อง สารละลายกรดหรือเบส 
 5. เรื่อง บรรยากาศ 
 6. เรื่อง ลมฟาอากาศ 
 7. เรื่อง การเคล่ือนที ่
 8. เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 9. เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
 10. เรื่อง การจําแนกสาร 
 11. เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
 12. เรื่อง ทรัพยากรธรณ ี
 13. เรื่อง โลกของเรา 
 14. เรื่อง แรงในชีวิตประจําวัน 
 15. เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต 
 16. เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว 
 17. เรื่อง แสง 
 18. เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
 19. เรื่อง งานและพลังงาน 
 20. เรื่อง พลังงานไฟฟา 
 21. เรื่อง ปฎิสัมพันธในระบบสุริยะ 
 22. เรื่อง ดวงดาวบนทองฟา 
 23. เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 
 24. เรื่อง ระบบนิเวศ 
 25. เรื่อง มนุษยกับส่ิงแวดลอม 
 26. เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
-  หลักสูตรเพ่ิมพูนประสบการณ (สิทธ์ิการใชตอหอง) 

 วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง จํานวนและตัวเลข 
 2. เรื่อง เลขยกกําลัง   
 3. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 4. เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
 5. เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
 6. เรื่อง การแปรผัน 
 7. เรื่อง พหุนามและเศษสวนพหุนาม 
 8. เรื่อง ทฤษฎีบทพทีาโกรัส 
 9. เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 10. เรื่อง สมการเชิงเสนสองตัวแปร 
 11. เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน 
 12. เรื่อง สมการกําลังสองสองตัวแปร 
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 13. เรื่อง พาราโบลา 
 14. เรื่อง อสมการ 
 15. เรื่อง คูอันดับ แผนภูมิและกราฟ 
 16. เรื่อง เรขาคณิตเบื้องตน 
 17. เรื่อง ความคลายและความเทากันทุกประการ 
 18. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
 19. เรื่อง ความสัมพันธของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 20. เรื่อง ตรีโกณมิติ 
 21. เรื่อง วงกลม 
 22. เรื่อง สถิติ 
 23. เรื่อง ความนาจะเปน  
 วิชาวิทยาศาสตร 
 1. เรื่อง สารรอบตัว   
 2. เรื่อง สารละลายกรดเบส 
 3. เรื่อง การแยกสาร    
 4. เรื่อง การเคลื่อนที่และตําแหนงของวัตถุ 
 5. เรื่อง แรงที่กระทําตอวัตถุ    
 6. เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 7. เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช     
 8. เรื่อง สารประกอบและธาตุ   
 9. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร     
 10. เรื่อง พลังงานกล 
 11. เรื่อง พลังงานความรอน     
 12. เรื่อง อาหารและการดํารงชีวิต 
 13. เรื่อง ดิน   
 14. เรื่อง หิน และ แร    
 15. เรื่อง แหลงน้ํา    
 16. เรื่อง โลกของเรา 
 17. เรื่อง บรรยากาศของเรา 
 18. เรื่อง ลมฟาอากาศ    
 19. เรื่อง เสียง , แสง    
 20. เรื่อง ระบบในรางกายของมนุษยและสัตว     
 21. เรื่อง การสืบพันธุและถายทอดพันธุกรรม    
 22. เรื่อง พลังงานไฟฟา 
 23. เรื่อง ระบบสุริยะ 
 24. เรื่อง ดาวดาวในทองฟา 
 25. เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

-  หลักสูตรขยายประสบการณ (สิทธิ์การใชตอหอง) 
 วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง เซต 
 2. เรื่อง การใหเหตุผล   
 3. เรื่อง ตรรกศาสตร 
 4. เรื่อง จํานวนจริงและทฤษฎีจํานวน 
 5. เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห 
 6. เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน 
 7. เรื่อง ตรีโกณมิติ 
 8. เรื่อง กําหนดการเชิงเสน 
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 9. เรื่อง ฟงกชันเอกโปแนนเชียลและลอการิทึม 
 10. เรื่อง เมทริกซและดีเทอรมินันท 
 11. เรื่อง เวกเตอร 2 และ 3 มิติ 
 12. เรื่อง จํานวนเชิงซอนและสมการพหุนาม 
 13. เรื่อง ทฤษฎีกราฟ 
 14. เรื่อง ลําดับและอนุกรม 
 15. เรื่อง แคลคูลัส (Calculus) 
 16. เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน 
 17. เรื่อง สถิติและความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) 
 1. เรื่อง ฟสิกสทั่วไปและการวัด 
 2. เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 
 3. เรื่อง กฎของนิวตัน 
 4. เรื่อง สมดุลกล 
 5. เรื่อง งานและพลังงาน 
 6. เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโคง และการเคล่ือนที่แบบวงกลม 
 7. เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic และการหมุน 
 8. เรื่อง การดลและโมเมนตัม 
 9. เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และกาซ 
 10. เรื่อง ไฟฟาสถิตย 
 11. เรื่อง ไฟฟากระแสตรง 
 12. เรื่อง ไฟฟากระแสสลับและแมเหล็กไฟฟา 
 13. เรื่อง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 14. เรื่อง คล่ืนกล 
 15. เรื่อง แสง 
 16. เรื่อง เสียง 
 17. เรื่อง ฟสิกสอะตอม 
 18. เรื่อง ฟสิกสนิวเคลียร 
 วิชาวิทยาศาสตร (เคมี) 
 1. เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 2. เรื่อง พันธะเคมี 
 3. เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 4. เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 
 5. เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แกส 
 6. เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 7. เรื่อง สมดุลเคมี 
 8. เรื่อง กรด-เบส 
 9. เรื่อง ไฟฟาเคมี 
 10. เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 11. เรื่อง เคมีอินทรีย 
 12. เรื่อง เชื้อเพลิงและซากดึกดําบรรพ 
 13. เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
 1. เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอยางไร 
 2. เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 3. เรื่อง สารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
 4. เรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 
 5. เรื่อง การเจริญเติบโตและการแบงเซลล 
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 6. เรื่อง พันธุศาสตร 
 7. เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 8. เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 9. เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชมีดอก 
 10. เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง 
 11. เรื่อง การแลกเปลี่ยนกาซ การคายน้ํา และการลําเลียงสารในพืช 
 12. เรื่อง การเคลื่อนไหวของพืช 
 13. เรื่อง ระบบยอยอาหาร 
 14. เรื่อง การลําเลียงสาร 
 15. เรื่อง ภูมิคุมกันของรางกาย 
 16. เรื่อง การหายใจ 
 17. เรื่อง การขับถายและการรักษาสมดุลของรางกาย 
 18. เรื่อง ระบบโครงรางของรางกาย 
 19. เรื่อง ระบบประสาทและฮอรโมน 
 20. เรื่อง ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต 
 21. เรื่อง พฤติกรรม 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 -  หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน (สิทธิ์การใชตอหอง) 

   วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง เซต 
 2. เรื่อง การใหเหตุผล 
 3. เรื่อง จํานวนจริง 
 4. เรื่อง ความสัมพันธ 
 5. เรื่อง ฟงกชัน 
 6. เรื่อง การนํากราฟไปใชแกปญหา 
 7. เรื่อง เลขยกกําลัง 
 8. เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 
 9. เรื่อง กฎเกณฑเบื้องตนเก่ียวกับการนับ 
 10. เรื่อง การทดลองสุม ปริภูมิตัวอยาง และเหตุการณ 
 11. เรื่อง ความนาจะเปนของเหตุการณ 
 12. เรื่อง สถิติและขอมูล 
 13. เรื่อง การวัดการกระจายของขอมูล 
 14. เรื่อง การแจกแจงปกติ 
 15. เรื่อง ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
 1. เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 2. เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
 3. เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 4. เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. เรื่อง เซลลของส่ิงมีชีวิต 
 6. เรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 
 7. เรื่อง กลไกการรักษาดุลยภาพ 
 8. เรื่อง อยูอยางปลอดภัย 
 9. เรื่อง ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
 10. เรื่อง เคมีที่เปนพื้นฐานของชีวิต 
 11. เรื่อง การแบงเซลล 
 12. เรื่อง ระบบการยอยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล 
 13. เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว 
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 14. เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย 
 15. เรื่อง การเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต 
 16. เรื่อง ระบบประสาท 
 17. เรื่อง อวัยวะรับความรูสึก 
 18. เรื่อง ระบบตอมไรทอ 
 19. เรื่อง พฤติกรรม 
 20. เรื่อง การตอบสนองของพืช 
 21. เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรม 
 22. เรื่อง กรดนิวคลีอิก 
 23. เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
 24. เรื่อง วิวัฒนาการ 
 25. เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 26. เรื่อง ประชากร 
 27. เรื่อง มนุษยกับความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม 
 วิชาวิทยาศาสตร (เคมี) 
 1. เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
 2. เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
 3. เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 4. เรื่อง ปโตรเลียม และพอลิเมอร 
 5. เรื่อง โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
 6. เรื่อง พันธะโคเวเลนต 
 7. เรื่อง พันธะไอออนิกและพันธะโลหะ 
 8. เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 9. เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ 1 
 10. เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ 2 
 11. เรื่อง ของแข็งและของเหลว 
 12. เรื่อง แกส และเทคโนโลยีเกี่ยวของกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส 
 13. เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 14. เรื่อง สมดุลเคมี 
 15. เรื่อง กรด – เบส 1 
 16. เรื่อง กรด – เบส 2 
 17. เรื่อง ไฟฟาเคมี 1 
 18. เรื่อง ไฟฟาเคมี 2 
 19. เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 20. เรื่อง เคมีอินทรีย 1 
 21. เรื่อง เคมีอินทรีย 2 
 22. เรื่อง เชื่อเพลิงซากดึกดําบรรพ 
 23. เรื่อง พอลิเมอร 
 24. เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) 
 1. เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟลิกส 
 2. เรื่อง การเคล่ือนที่ในหนึ่งมิติ 
 3. เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 
 4. เรื่อง การเคล่ือนที่แบบตางๆ 
 5. เรื่อง การเคล่ือนที ่
 6. เรื่อง สนามของแรง 
 7. เรื่อง คล่ืน 
 8. เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร 
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 9. เรื่อง วิเคราะหผลการทดลองและการเคล่ือนที ่
 10. เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
 11. เรื่อง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิก 
 12. เรื่อง งานและพลังงาน 
 13. เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
 14. เรื่อง การเคล่ือนที่แบบหมุน 
 15. เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน 
 16. เรื่อง คล่ืนกล 
 17. เรื่อง เสียง 
 18. เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ 
 19. เรื่อง แสงเชิงฟสิกส 
 20. เรื่อง ไฟฟาสถิต 
 21. เรื่อง ไฟฟาและแมเหล็ก 1 
 22. เรื่อง ไฟฟาและแมเหล็ก 2 
 23. เรื่อง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 24. เรื่อง ฟสิกสอะตอม 
 25. เรื่อง ฟสิกสนิวเคลียร 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  หลักสูตรเพ่ิมพูนประสบการณ (สิทธิ์การใชตอหอง) 
 วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง เซต 
 2. เรื่อง การใหเหตุผล   
 3. เรื่อง ตรรกศาสตร 
 4. เรื่อง จํานวนจริงและทฤษฎีจํานวน 
 5. เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห 
 6. เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน 
 7. เรื่อง ตรีโกณมิติ 
 8. เรื่อง กําหนดการเชิงเสน 
 9. เรื่อง ฟงกชันเอกโปแนนเชียลและลอการิทึม 
 10. เรื่อง เมทริกซและดีเทอรมินันท 
 11. เรื่อง เวกเตอร 2 และ 3 มิติ 
 12. เรื่อง จํานวนเชิงซอนและสมการพหุนาม 
 13. เรื่อง ทฤษฎีกราฟ 
 14. เรื่อง ลําดับและอนุกรม 
 15. เรื่อง แคลคูลัส (Calculus) 
 16. เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน 
 17. เรื่อง สถิติและความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) 
 1. เรื่อง ฟสิกสทั่วไปและการวัด 
 2. เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 
 3. เรื่อง กฎของนิวตัน 
 4. เรื่อง สมดุลกล 
 5. เรื่อง งานและพลังงาน 
 6. เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโคง และการเคล่ือนที่แบบวงกลม 
 7. เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic และการหมุน 
 8. เรื่อง การดลและโมเมนตัม 
 9. เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และกาซ 
 10. เรื่อง ไฟฟาสถิตย 
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 11. เรื่อง ไฟฟากระแสตรง 
 12. เรื่อง ไฟฟากระแสสลับและแมเหล็กไฟฟา 
 13. เรื่อง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 14. เรื่อง คล่ืนกล 
 15. เรื่อง แสง 
 16. เรื่อง เสียง 
 17. เรื่อง ฟสิกสอะตอม 
 18. เรื่อง ฟสิกสนิวเคลียร 
 วิชาวิทยาศาสตร (เคมี) 
 1. เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 2. เรื่อง พันธะเคมี 
 3. เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 4. เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 
 5. เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แกส 
 6. เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 7. เรื่อง สมดุลเคมี 
 8. เรื่อง กรด-เบส 
 9. เรื่อง ไฟฟาเคมี 
 10. เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 11. เรื่อง เคมีอินทรีย 
 12. เรื่อง เชื้อเพลิงและซากดึกดําบรรพ 
 13. เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 วิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
 1. เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอยางไร 
 2. เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 3. เรื่อง สารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
 4. เรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 
 5. เรื่อง การเจริญเติบโตและการแบงเซลล 
 6. เรื่อง พันธุศาสตร 
 7. เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 8. เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 9. เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชมีดอก 
 10. เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง 
 11. เรื่อง การแลกเปลี่ยนกาซ การคายน้ํา และการลําเลียงสารในพืช 
 12. เรื่อง การเคลื่อนไหวของพืช 
 13. เรื่อง ระบบยอยอาหาร 
 14. เรื่อง การลําเลียงสาร 
 15. เรื่อง ภูมิคุมกันของรางกาย 
 16. เรื่อง การหายใจ 
 17. เรื่อง การขับถายและการรักษาสมดุลของรางกาย 
 18. เรื่อง ระบบโครงรางของรางกาย 
 19. เรื่อง ระบบประสาทและฮอรโมน 
 20. เรื่อง ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต 
 21. เรื่อง พฤติกรรม 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 -  หลักสูตรขยายประสบการณ  (สิทธิ์การใชตอหอง) 

   วิชาคณิตศาสตร 
 1. เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู  
 2. เรื่อง สัมประสทิธ์ิทวินาม  
 3. เรื่อง หลักการเพิ่มเขาและตัดออก 
 4. เรื่อง หลักรังนกพิราบ  
 5. เรื่อง ฟงกชันกอกําเนิด 
 6. เรื่อง ความสัมพันธเวียนเกิด 
 7. เรื่อง เทคนิคเชิงการนับ 
 8. เรื่อง ความรูเบื้องตนของทฤษฎีจํานวน 
 9. เรื่อง การหารลงตัว  
 10. เรื่อง จํานวนเฉพาะ 
 11. เรื่อง ขอเท็จจริงบางประการเก่ียวกับจํานวนเฉพาะ 
 12. เรื่อง ฟงกชันเลขคณิต 
 13. เรื่อง คอนกรูเอนซ 
 14. เรื่อง สมการไดโอแฟนไทน 
 15. เรื่อง ความรูพื้นฐานเรขาคณิต 
 16. เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ความคลาย  
 17. เรื่อง วงกลม คอรด และเสนสัมผัส  
 18. เรื่อง รูปสามเหลี่ยมผืนผากับรปูวงกลม  
 19. เรื่อง จุด เสนตรงที่เกี่ยวของกับรูปสามเหลี่ยม  
 20. เรื่อง การแบงแบบฮารมอนิก และการสราง  
 21. เรื่อง ทฤษฎีบทของเซวา และทฤษฎีบทของเมเนลอส  
 22. เรื่อง อสมการเลขาคณิต  
 23. เรื่อง จํานวนเชิงซอน และการประยุกตทางเรขาคณิต  
 24. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  
 25. เรื่อง อสมการ 
 26. เรื่อง สมการเชิงฟงกชัน  
 27. เรื่อง ตรรกศาสตร  
 28. เรื่อง เซต 
 29. เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน  
 30. เรื่อง ทฤษฎีจํานวน 
 31. เรื่อง คณิตศาสตรเชิงการจัด  
 32. เรื่อง เมทริกซ 
 วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) 
 1. เรื่อง คณิตศาสตรสําหรับฟสิกสขั้นตน  
 2. เรื่อง หนวยของการวัดและความแมนยําของการทดลอง  
 3. เรื่อง กฎของการเคลื่อนที่  
 4. เรื่อง การบรรยายการเคลื่อนที่  
 5. เรื่อง การเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของแรงสําหรับระบบที่มี   1 อนุภาค  
 6. เรื่อง การเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของแรงสําหรับระบบที่มี   มากกวา 1 อนุภาค  
 7. เรื่อง ทฤษฎีสัมพทัธภาพ  
 8. เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
 9. เรื่อง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก  
 10. เรื่อง การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา  
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 11. เรื่อง คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในสุญญากาศ 
 12. เรื่อง บทนํา อุณหพลศาสตร  
 13. เรื่อง กฎขอที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร  
 14. เรื่อง กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร  
 15. เรื่อง ทฤษฎีของโบลตซมันน  
 วิชาวิทยาศาสตร (เคมี) 
 1. เรื่อง สสารและการเปลี่ยนแปลง 
 2. เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  
 3. เรื่อง กรด - เบส  
 4. เรื่อง แนวคิดพิ้นฐานทางเคมีและปริมาณสารสัมพันธ (เคมีคํานวณ)  
 5. เรื่อง อะตอม  
 6. เรื่อง ตารางธาตุ  
 7. เรื่อง พันธะเคมี  
 8. เรื่อง ธาตุเรพรีเซนเททฟี กลุม S  
 9. เรื่อง ธาตุเรพรีเซนเททฟี กลุม P 
 10. เรื่อง ธาตุทรานซิชัน  
 11. เรื่อง แลนทาไนดและแอกทิไนด 
 12. เรื่อง ของแข็ง  
 13. เรื่อง แกส 
 14. เรื่อง เทอรโมไดนามิกส 
 15. เรื่อง สมดุลเคมี 
 16. เรื่อง ไฟฟาเคมี 
 17. เรื่อง จลนศาสตรเคมี  
 วิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
 1. เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต , อาณาจักรมอเนอรา, แบคทีเรีย, พันธุศาสตรของแบคทีเรยี,  

อาณาจักรโพรทิสตา 
 2. เรื่อง อาณาจักรฟงไจ , ยีสต 
 3. เรื่อง อาณาจักรพืช , สาหราย , ไบรโอไฟต , เทรคโีอไฟต 
 4. เรื่อง ลําตนและโครงสรางของลําตน, ราก, ใบ, ดอก, ชอดอก, ผล, เมล็ด 
 5. เรื่อง สมดุลของน้ําในพืช 
 6. เรื่อง ธาตุอาหารพืช 
 7. เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง 
 8. เรื่อง นิเวศสรีรวิทยาของการสังเคราะหแสง  
 9. เรื่อง การหายใจและเมแทบอลิซึมของไขมัน  
 10. เรื่อง การเคลื่อนยายสารอาหารในพืช  
 11. เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช  
 12. เรื่อง การเคล่ือนไหวของพืชและสรีรวิทยาของการตอบสนอง ตอปจจัย ภายนอก 
 13. เรื่อง ออกซินควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนา  
 14. เรื่อง ไซโทไคนินควบคุมการแบงเซล  
 15. เรื่อง จิบเบอเรลลินควบคุมความสูงของพืช  
 16. เรื่อง เอทิลีนฮอรโมนที่เปนแกส 
 17. เรื่อง Abscissic acid 
 18. เรื่อง สรีรวิทยาของการควบคุมการออกดอก  
 19. เรื่อง  สรีรวิทยาการตอบสนองตอปจจัยส่ิงแวดลอมที่ ไมเหมาะสม 
 20. เรื่อง โครโมโซม , การแบงเซลล , กฎของเมนเดล 
 21. เรื่อง ปฏิกิริยารวมของยีน, สารพันธุกรรม , ความนาจะเปน,  มัลติเพิลอัลลีล , ลักษณะพันธุกรรม 

       ที่ควบคุมดวยยีนบนโครโมโซมเพศ 
 22. เรื่อง เจเนติก รีคอมบิเนชัน , ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุม ดวยยีนนอกนิวเคลียส ,  
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                         การเปล่ียนแปลงของโครโมโซม, การกลายพันธุ , การถายทอดลักษณะปริมาณ, พันธุศาสตร  
                         ประชากร, พันธุวิศวกรรม 

 23. เรื่อง บทนํา การกําเนิดและการจัดลําดับส่ิงมีชีวิต 
 24. เรื่อง การดํารงชีพ ของส่ิงมีชีวิต : ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียน   

                          ระบบประสาทระบบภูมิคุมกัน ระบบขบัถาย  ระบบตอมไรทอ 
 25. เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญของสัตว  
 26. เรื่อง พันธุศาสตร 
 27. เรื่อง วิวัฒนาการ 
 28. เรื่อง กําเนิดโลก สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน และอาณาจักรสัตว 
 29. เรื่อง นิเวศวิทยา  
 30. เรื่อง พฤติกรรม 

25. จัดใหมผีูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษาและดแูล เปนรายบคุคล  จํานวน นักเรียน  40 คน ตอหอง 
26. มีระบบการสอนสดผานระบบออนไลน ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในหลักสตูรเพิม่พนูประสบการณและ

ขยายประสบการณไมนอยกวา  60 ช่ัวโมง ตอวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


