
รายการครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนปลาปากวิทยา  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมราคา 

1 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC 1 ชุด 3,700 3,700 
2 ชุดทดลองกฎของโอห์ม 1 ชุด 2,200 2,200 
3 ชุดทดลองถาดคลื่น 1 ชุด 4,000 4,000 
4 ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด 1,600 1,600 
5 ชุดทอลองแรงเสียดทาน 1 ชุด 4,000 4,000 
6 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าสถิต Whimshurst static 

machine 
1 เครื่อง 4,000 4,000 

7 ชุดสาธิตพลังงานจลน์ของแก๊ส 1 ชุด 1,200 1,200 
8 ชุดขดลวดเหนี่ยวน า 1 ชุด 6,300 6,300 
9 ชุดกลั่นล าดับส่วน 1 ชุด 6,000 6,000 
10 Heating Mantle ขนาด 500 mL 1 อัน 8,000 8,000 
11 ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow 1 ตู้ 20,000 20,000 
12 หุ่นจ าลองหัวใจ 1 ชุด 2,500 2,500 
13 หุ่นจ าลองศีรษะและสมอง 1 ชุด 2,500 2,500 
14 แบบจ าลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 ชุด 3,000 3,000 
15 สมาร์ททีวี แบบจอ LED ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง 27,000 81,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนปลาปากวิทยา อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

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

1. ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC ราคา 3,700 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ฐานท าด้วยพลาสติก หรือไม้ หรือโลหะ ขนาดพอเหมาะและแข็งแรง  

2. ใช้สาธิตการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ ด้วยการหมุนแกนอาร์เมเจอร์  

3. มีวงจร LED แสดงผลการเกิดกระแสตรงและกระแสสลับในตัว  

4. แผ่นแปรงทองเหลือเป็นสปริง ไม่อ่อนงอเมื่อง้างออก  

5. ตัวคอมมิวเตเตอร์ท าจากท่อทองเหลือง 2 อันประกบกัน ติดตั้งบนแกนฉนวนก่อนสวมบนแกนหมุนอาร์
เมเจอร์ 

 

2. ชุดทดลองกฎของโอห์ม ราคา 2,200 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.1 กระบะถ่านไฟฉายพลาสติกท่ีไม่แตกหักง่ายใช้บรรจุถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ (Size D) ได้ 4 ก้อน 
ตรึงแน่นด้วยที่ยึดพร้อมที่เสียบสายไฟ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1.5 โวลท์ 3.0 โวลท,์ 4.5 โวลท์ และ 6 โวลท์ ได้  

1.2 แผ่นประกอบวงจรโปรโตบอร์ด จ านวน 1 แผ่น  

2. ความต้านทานแบบคาร์บอนค่า 100 โอห์ม ขนาด 1 วัตต์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 596 จ านวน 50 ตัว  

3. โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้หลักการขดลวดเคลื่อนที่มีปุ่มปรับเข็มให้ตรงขีดศูนย์ ตัวฐานท าด้วย
พลาสติก ไม้ หรือโลหะ หน้าปัทม์เอียงท าด้วยพลาสติกใส สามารถวัดค่าความต่างศักย์ 0 - 3 โวลท์ 0 - 15 
โวลท์ 0 - 30 โวลท์ และ 0 - 300 โวลท์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5 % จ านวน 1 เครื่อง  

4. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะเหมือนโวลท์มิเตอร์ แต่ใช้วัดค่ากระแสได้ สเกล 0 - 2 mA. 0 - 
100 mA. 0 - 500 mA. และ 0 - 5 A.จ านวน1 ตัว  

5. สายไฟฟ้าพร้อมคลิปหรือหัวเสียบ จ านวน 1 ชุด  

6. ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ (Size D) จ านวน 8 ก้อน  

7. ผู้ขายต้อง 

- สาธิตทดลองกฎของโอห์ม  

- สาธิตการต่อวงจรแบบขนาน  

- สาธิตการต่อวงจรแบบอนุกรม  



- สาธิตการรวมกระแส  

- สาธิตการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 

- สาธิตการวัดค่ากระแสไฟฟ้า  

8. จัดท าได้เอง  

9. มีคู่มือการทดลองเป็นภาษาไทย 

 

3. ชุดทดลองถาดคลื่น ราคา 4,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ถาดคลื่น ท าด้วยกระจกใสหรือพลาสติกใสที่มีความหนาพอควร ไม่บิดตัว 

มีขอบโดยรอบ ป้องกันการรั่วซึมของน้ําได้ดี ผิวในของขอบลาดเอียงเพ่ือป้องกัน การสะท้อนของคลื่น และ
ติดตั้งด้วยขาตั้งที่สามารถปรับความสูงของขาให้พ้ืนถาดอยู่ในแนวระดับได้  

2. มีชุดสร้างคลื่นต่อเนื่อง แบบหน้าคลื่นตรง และหน้าคลื่นวงกลม 3 วง ที่ปรับความถ่ีได้ พร้อมแหล่งจ่ายไฟใน
ตัว  

3. โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ 12 โวลท์ ก าลังไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ สามารถปรับระดับความชัดของภาพใต้ถาดได้  

4. มีอุปกรณ์ประกอบ  

- ฉากโลหะ        3 อัน  

- โลหะดัดโค้งได้ครึ่งวงกลม      1 อัน  

- กระจกใสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หนาไม่น้อยกว่า 5 mm  1 แผ่น  

5. ชุดสโตรโบรสโคป ประกอบด้วย  

5.1 แผ่นวงกลม ท าด้วยไม้หรือพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 cm มีซ่องยาวจาก
ขอบเข้าหาศูนย์กลาง 6 ช่อง ความกว้างช่องละประมาณ 3 mm มีรูระหว่างช่องหนึ่งต าแหน่ง พ่นสีด าด้านทั้ง
สองหน้า  

5.2 ตาม ท าด้วยไม้หรือพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.0 cm. 

ยาวไม่น้อยกว่า 12 cm. มีล้อลูกปืนยึดติดกับแผ่นวงกลม หมุนได้คล่องตัว  

5.3 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm ยาวไม่น้อยกว่า 25 cm 

สามารถเสียบเข้ารูของแผ่นวงกลมได้พอดี  

6. ผู้เสนอราคาต้องสาธิตการสร้างคลื่นตรง คลื่นวงกลม คลื่นสะท้อน และการแทรกสอด 

ของคลื่น  

7. มีคู่มือทดลองเป็นภาษาไทย  

8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

 



4. ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ราคา 1,600 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

กล่องชุดทดลอง ประกอบด้วย  

1. ผงตะไบเหล็ก ปริมาตร 1 กล่อง พลาสติกเบอร์ 1   จ านวน 1 กระปุก  

2. แท่งแม่เหล็กถาวร รูปทรงกระบอก    จ านวน 2 แห่ง  

3. เข็มทิศ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 cm   จ านวน 1 ตัว  

4. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 6 v.     จ านวน 1 ตัว  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC 0-12 V.    จ านวน 1 ตัว  

6. ขดลวดทองแดง (เบอร์ 28 SWG.) พันรอบแกนพลาสติก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 cm  

ยาว 10 cm  จ านวน 100 รอบ      จ านวน 1 ตัว  

7. แท่งเหล็กอ่อน รูปทรงกระบอก 0 1 cm ยาวประมาณ 15 cm จ านวน 1 แท่ง  

8. แท่งทองเหลือง รูปทรงกระบอก 0 1 cmยาวประมาณ 15 cm  จ านวน 1 แท่ง  

9. แผ่นเหล็กกล้า รูปตัว C      จ านวน 1 ตัว  

10. แกนเหล็กอ่อน รูปตัว C      จ านวน 1 ตัว  

11. แผ่นทองเหลือง      จ านวน 2 แผ่น  

12. หลอดไฟขนาด 3 V. พร้อมฐานมีขั้วเสียบสายไฟ   จ านวน 1 ชุด  

13. อาร์เมเจอร์พร้อมแกน มีแขนจับยึดกับฐานรอง    จ านวน 1 ตัว  

14. สายไฟ มีดคัตเตอร์ กระดาษเทป ปากจระเข้    จ านวน 1 ชุด 

15. อุปกรณ์ทั้งหมดอย่างน้อยต้องสามารถประกอบซุดเพ่ือใช้ทดลอง  

- สนามแม่เหล็ก  

- เส้นแรงแม่เหล็ก  

- การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  

- การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า  

- การท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

โดยใข้งานร่วมกับไมโครแอมมิเตอร์ และโวลท์มิเตอร์  

16. มีคู่มือทดลองเป็นภาษาไทย 

 

 

 

 



5. ชุดทดลองแรงเสียดทาน  ราคา 4,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ชุดถ่วงน้ าหนัก 1 ชุด ประกอบด้วย 

- น็อตมวลไม่น้อยกว่า 20 g อย่างน้อย 8 ตัว  

- แขนส าหรับแขวนน้อตท าเป็นรูปตัว T ท าด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะแบนหนา  
1 mm กว้าง 1 cm ยาว 12 cm ปลายบนเป็นตะขอเกี่ยวมวลประมาณ 20 g สามารถเอาน็อตสวมได้
พอดี  

2. รางไม้พร้อมรอก 1 อัน 

- ท าด้วยไม้อัดปิดทับด้วยโฟไมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า120 x 25 x 1 cm  

- มีกรอบ 3 ด้าน ความหนาของกรอบไม่น้อยกว่า 15 mm  
สูงไม่น้อยกว่า 25 mrm  ติดตั้งในแนวตั้ง ปลายด้านหนึ่งมีขาส าหรับปรับรางเป็นพ้ืนเอียงได้อย่างน้อย 
45°  

3. ชุดรอก 1 ชุด ประกอบด้วย 

- C-clamp ความกว้างของปากสามารถหนีบวัตถุได้กว้างอย่างน้อย 3 cm  

- ด้านหลัง C-Clamp เป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูและสกรูหางปลายึดติดกับแขนของรอก
ได้  

- รอกลื่น มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 cm มีลูกปืนหมุนได้คล่องตัวติดอยู่บนด้ามโลหะ
ยางอย่างน้อย 15 cm  

4. ตลับเมตร 1 อัน 

- เส้นเทปท าด้วยเหล็กสปริงชุบอย่างดี มีสเกลเป็นเซนติเมตรและนิ้ว 

- ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

5. ไม้เมตร 1 อัน  

- ท าด้วยไม้เนื้อแข็งหนาไม่น้อยกว่า 8 mm กว้างไม่น้อยกว่า 25 mm ขัดเรียบไม่โค้งงอ และ
ทาแลคเกอร์เรียบร้อย  

- ความกว้างของตัวไม้เมตรไม่น้อยกว่า 25 mm  

- มีขีดเป็นมิลลิเมตรและเซนติเมตร อ่านได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนได้ง่าย อ่านค่าได้ 0 - 100 cm  

6. มวล ประกอบด้วย 

1. ถุงทราย ขนาด 500 + 10 g จ านวน 5 ถุง  

2. มวลโลหะ ขนาด 500 + 10 g จ านวน 5 ก้อน  

- เป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหูหิ้วท าด้วยลวดโค้ง ที่ปลายด้านหนึ่งบนด้านยาวของมวล มีหมุด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 mm ฝังอยู ่2 ตัว ห่างกันประมาณ 6.5 cm โผล่พ้นเนื้อโลหะประมาณ 
6 mm สามารถเสียบ เรียงซ้อนกันได้พอดีทุกก้อน 



7. รถทดลอง 

-ตัวรถท าด้วยโลหะ หรือไม้ หรือพลาสติก มีล้อพลาสติกท่ีใช้ระบบลูกปืน ลดแรงเสียดทานทั้ง 
3 ล้อ 

-มีแผ่นเหล็กสปริง พร้อมที่ยึดติดกับรถ และที่ยึดแถบกระดาษ 

- มีที่ส าหรับยึดแท่งเหล็กที่เพ่ิมน้ําหนักด้านบน 

- มีที่ส าหรับคล้องเชือกอยู่ที่หัวด้านใดด้านหนึ่ง  

- มีมวลรวมไม่น้อยกว่า 500 + 20 g . เมื่อปล่อยให้วิ่งในแนวตรงบนพื้นราบเป็นระยะ 0.5 
เมตร ให้เบี่ยงออกจากแนวเส้นตรงได้ไม่เกินกว่า 1 ซม.  

8. อุปกรณ์ตั้งแต่หมายเลข 1 - 7 ต้องจัดไว้เป็นชุดอยู่ในกล่องเดียวกันหรือ Package เดียวกัน 

9. มีคู่มือการทดลอง และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย  

10. จัดท าได้เอง 

 
6. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าสถิต Whimshurst static machine ราคา 4,000 บาท 
คุณสมบัติพื้นฐาน 
 
1. แสดงผลโดยการ Shark ของปุ่มประจุทั้งสองและแผ่นแก้ว  

2. การถ่ายเทระหว่างประจุ (Knob 2 ปุ่ม) ให้ก าเนิดความต่างศักย์สูงระหว่างปุ่ม  

3. ตัวฐานท าด้วยไม้ หรือที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้า 

 

6. ชุดสาธิตพลังงานจลน์ของแก๊ส ราคา 1,200 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. กระบอกสูบท าจากท่อพลาสติกใส ติดตั้งบนฐานไม้ หรือโลหะ ที่มีน้ าหนักมากพอ 

ไม่สั่นคลอนในขณะท าการทดลอง ภายในมีลูกสูบพลาสติกหรือโลหะ ที่มีขนาดพอดี กับกระบอกสูบ เมื่อ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งไม่เอียงหรือโคลง และเคลื่อนที่ได้คล่องตัวก้านสูบและข้อเหวี่ยงท าด้วยโลหะ  

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 6-12 โวลท์ พร้อมขั้วเสียบไฟ 1 คู่ โดยแกนของมอเตอร์เชื่อมติดกับข้อ
เหวี่ยง และปลายอีกข้างหนึ่งของท่อมีโฟมหนา 1 นิ้ว ขนาดใส่ท่อได้พอดี จ านวน 2 อัน พร้อมด้ายไนล่อน  

3. ลูกกลมโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 40 ลูก  

4. กล่องสาธิตเซลล์ควัน 1 กล่อง สามารถกักควันได้ไม่น้อยกว่า 10 วินาที และมีช่องส าหรับส่องดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ภายในกล่องมีแท่งแก้วรวมแสง และหลอดไฟ ขนาด 6 - 12 โวลท์ เพ่ือรวมแสงด้วย  

5. สามารถสาธิตการทดลองกฎทฤษีจลน์  

6. สามารถสาธิตการทดลองเซลล์ควันแสดงการเคลื่อนที่แบบราวเนียนของอนุภาคควัน  

7. มีคู่มือทดลองเป็นภาษาไทย 



8. ชุดขดลวดเหนี่ยวน า ราคา 6,300 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. เป็นอุปกรณ์ประกอบการทดลองท่ีสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าโวลต์สูงได้ไม่น้อยกว่า 10KV  

2. ระยะระหว่างเข็มสปาร์ค ไม่น้อยกว่า2.5 ซม.  

3. ใช้กับไฟฟ้า 220V 50Hz 

 

9. ชุดกลั่นล าดับส่วน ราคา 6,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ขวดกลมขนาดไม่น้อยกว่า 250 mL และ 500 mL อย่างละ 1 ใบ  

2. คอลัมน์กลั่นล าดับส่วนแนวตั้งและแนวนอนขนาดไม่น้อยกว่า 30 cm อย่างละ 1 อัน  

3. ข้องอส าหรับรองรับสาร  

4. ข้อต่อ  

3 ทาง (24/29)  

5. ที่เสียบเทอร์โมมิเตอร์ 

 

10. Heating Mantle ขนาด 500 mL ราคา 8,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. เป็นเตาให้ความร้อนแบบหลุม ตัวเครื่องภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและทนความ
ร้อน  

2. มีฉนวนกันความร้อนอย่างที่ก้ันระหว่างขดลวดให้ความร้อนและตัวเครื่อง  

3. สามารถใช้กับขวดแก้วก้นกลมขนาดไม่น้อยกว่า 500 mL  

4. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300°C  

5. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  

6. มีคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000  

8. ผู้เสนอราคาต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิต  

9. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให้บริการ  

10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 

 

 



11.ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow ราคา 20,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow  

2. ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า 90 x 60 x 56 cm  

3. หมวกครอบไส้กรองท าด้วยไม้อัด ความหนาอย่างน้อย 10 mm. บุฟอร์เมก้าทั้งสองด้าน 

 4. ไส้กรองเป็นเฮปาฟิลเตอร์ (hepa filter ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 12 x 5.87 นิ้ว สมรรถนะความปลอดภัย
ในการกรองจุลินทรีย์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 99%  

5. มีพัดลมเป่าอากาศทางด้านบน เป่าผ่านเฮปาฟิลเตอร์เพ่ือกรองจุลินทรีย์  

6. มีหลอดอัลตร้าไวโอเลตส าหรับฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งภายในตู้
อย่างเรียบร้อย  

7. มีกระจกใสปิดด้วยฟิล์มป้องกันอันตรายจากแสง UV และมีสวิทซ์ตัดการท างานของหลอด UV เมื่อฝาตู้เปิด
ออกก่อนที่จะท างาน  

8. มีสัญญาณเตือนความผิดพลาดและความปลอดภัยทั้งแสงและเสียงเมื่อพัดลมหยุดหมุน  

9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์  

10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย  

11. ผลิตในประเทศไทย  

12. มีบริการหลังการขาย เช่น ซ่อมบ ารุง อะไหล่ และมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขายอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  

13. มีการสาธิตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด  

14. มีการอบรมวิธีการใช้ การดูแลและการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  

15. รับประกันคุณภาพ 2 ปี 

 

12. หุ่นจ าลองหัวใจ  ราคา 2,500 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. หัวใจสามารถแยกถอดประกอบได้มีหมายเลขก ากับอยู่ที่โครงสร้างแต่ละส่วน และติดชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

2. แสดงเส้นเลือดเข้าออกหัวใจชัดเจน  

3. หัวใจมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 26x52x123 มม.  

4. ตัวหุ่นจ าลอง ท าด้วยวัสดุคงทน 

 

 



13. หุ่นจ าลองศีรษะและสมอง  2,500  บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. สามารถแยกชิ้นส่วนได้และมีหมายเลขก ากับอยู่ที่โครงสร้างแต่ละส่วน และติดชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ที่ฐาน  

2. แสดงโครงสร้างศีรษะ, สมองและ กะโหลกศีรษะ มีขนาดเท่าจริง  

3. ตัวหุ่นจ าลอง ท าด้วยวัสดุคงทน  

4. ตัวหุ่นจ าลองลงสีตามธรรมชาติ  

5. ตัวหุ่นจ าลอง ท าด้วยวัสดุคงทน 

 

14. แบบจ าลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ  3,000  บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน 

1 แสดงโครงสร้างของอวัยวะ มีระบบขับถ่ายปัสสาวะ เช่น ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ  

2. มีหมายเลขก ากับทุกชิ้นพร้อมบอกชื่อส่วนประกอบ  

3. ตัวหุ่นจ าลอง ท าด้วยวัสดุคงทน  

4. ตัวหุ่นจ าลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง  

5. มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง  

 

15. โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ราคา 27,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. มีความละเอียดภาพ เป็นระดับความระเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
2. มีขนาดที่ก าหนดจอภาพขั้นต่ า 55 นิ้ว 
3. มีการแสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight 
4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5. เชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องเพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์ 
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
8. มีสายต่อสัญญาณ HDMI จ านวน 1 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
9. อุปกรณ์ติดผนัง  พร้อมติดตั้งในต าแหน่งที่โรงเรียนก าหนด 
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