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กิจกรรมการศึกษาของศูนย์ว �ทยาศาสตรก์ารศึกษา
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) (1/3)

กิจกรรมการเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ
2 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
สามารถชมนทิรรศการอื�น ๆ รว่มดว้ยได้
จองลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 1 สปัดาห์

กิจกรรมปฏิบัติการ
28 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
สามารถชมนทิรรศการอื�น ๆ รว่มดว้ยได้
จองลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 1 สปัดาห์

กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

3 เร ��อง
ชําระคา่ลงทะเบยีน

     ผา่นธนาคาร

สําหรบัผูส้นใจทั�วไป
จดักจิกรรมตามเวลาที�กําหนด
จํานวนผูร้ว่มกจิกรรม และคา่ใชจ้า่ย

     แตกตา่งกนัไปแตใ่นแตล่ะเร ��อง
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กิจกรรมการศึกษาของศูนย์ว �ทยาศาสตรก์ารศึกษา
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) (2/3)

กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์
3 คา่ย
สําหรบัผูส้นใจทั�วไป
ชําระคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคาร
จํากดัจํานวนผูร้ว่มกจิกรรม 

     และจดักจิกรรมตามเวลาที�กําหนด

กิจกรรมการแสดงว �ทยาศาสตร์
เสร �มการเร �ยนรู้

การแสดง
ท้องฟ�าจําลอง

2 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
ตดิตอ่สอบถามเพื�อจองลว่งหนา้

เป�ดการแสดงตามรอบที�กําหนด
จํานวนสงูสดุรอบละ 140 คน
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ

มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
ไมร่วมคา่เขา้ชมนทิรรศการอื�น
ตดิตอ่สอบถามเพื�อจองลว่งหนา้

     (บุคคลทั�วไปซื�อบัตรในวนัเข้าชม)
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กิจกรรมการศึกษาของศูนย์ว �ทยาศาสตรก์ารศึกษา
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) (3/3)

กิจกรรมพิเศษ
3 รายการ
จดักจิกรรมตามระยะเวลาที�กําหนด
สําหรบัผูส้นใจ/ประชาชนทั�วไป
ตดิตามรายละเอยีดที�ชอ่งทาง

     การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ ของ ศว.

บร �การนอกสถานที�
3 รายการ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด

ตดิตอ่สอบถามเพื�อจองลว่งหนา้
(รายละเอียดแตกต่างกันตามพื�นที�ให้บร �การ)
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เร �ยนรูเ้นื�อหาของนิทรรศการ ผ่านการฟ�งบรรยาย
ทําบทปฏิบัติการ และทํากจิกรรมเสร �มโดยว �ทยากร
นําชม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง โดยสามารถชม
นิทรรศการอื�นด้วยได้ ประกอบด้วย 2 เร ��อง ไดแ้ก่

กิจกรรมการเร �ยนรู้ผ่านนิทรรศการ

นกัว �ทยน์อ้ย
ท่องโลกธรรมชาติ

นกัว �ทยน์อ้ย
ท่องเมืองเด็ก
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

นักว �ทยน้์อย
ท่องโลกธรรมชาติ

นักว �ทยน้์อย
ท่องเมืองเด็ก

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ช่วงเวลา ค่าใชจ้า่ย

นิทรรศการไดโนเสาร์

เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตร์

     นิทรรศการขมุทรพัย์โลกสเีขียว 
     และนิทรรศการโลกของแมลง

     โดยใช้นิทรรศการของศนูย-์
     ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
     เป�นสื�อในการทํากิจกรรม
     พรอ้มปลูกฝ�งกระบวนการคดิ
     ด้วยจิตว �ทยาศาสตรแ์ละฝ�กทักษะ
     การเร �ยนรูจ้ากประสบการณต์รง

วนัอังคาร-ศุกร์
ระหวา่งเดือน 
ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

คนละ 40 บาท

ใหบ้ร �การไม่เกิน
50 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไม่เกิน
60 คน / รอบ

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยเร �ยนรูผ่้าน
นิทรรศการ ด้วยการเล่นเกม 
การศึกษา การทดลอง
และการประดิษฐ์ของเล่นทาง
ว �ทยาศาสตร ์เพื�อส่งเสร �มเจตคติ
ที�ดีทางว �ทยาศาสตร ์และทักษะ
กระบวนการทางว �ทยาศาสตร์

วนัอังคาร-ศุกร์
ระหวา่งเดือน 
ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

คนละ 50 บาท
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เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรใ์นเร ��องใดเร ��องหนึ�งแบบเจาะลกึ ตามสาระ
การเร �ยนรู ้ผ่านการลงมือทดลองด้วยตนเองในห้องปฏบิติัการ
ประกอบด้วยการฟ�งบรรยาย พรอ้มกบัทําการทดลอง และทํา
บทปฏิบติัการ โดยว �ทยากรและคณะ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง
30 นาที คดิค่าใช้จ่ายตามที�กําหนด ซึ�งสามารถเขา้ชม
นิทรรศการว �ทยาศาสตรอ์ื�นได ้ประกอบดว้ย 28 เร ��อง

กิจกรรมปฏิบัติการ

ให้บร �การไม่เกนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6เร �ยนรูห้ลกัการทางว �ทยาศาสตรด์ว้ยการทดลอง
เกี�ยวกับแสงและการมองเห็น คุณสมบติัของแสง
กระจกนูน กระจกเวา้ เลนส์นนู เลนสเ์วา้ การหักเห
ของแสงและเร ��องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามระดบัชั�น
ของผู้รบับร �การแสง

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 50 บาท

แรงและการเคลื�อนที�

แรงและการเคลื�อนที�
STEM EDUCATION

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูห้ลกัการทางว �ทยาศาสตรด์ว้ยการทดลอง
เร ��องแรงและการเคลื�อนที� กฎการเคลื�อนที�ของ
นิวตัน แรงเสียดทาน การเคลื�อนที�แบบวงกลม 
และเร ��องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามระดับชั�นของ
ผู้รบับร �การ

ชั�น ป.4-ป.6 คนละ 50 บาท

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูห้ลกัการทางว �ทยาศาสตรด์ว้ยการทดลอง
เร ��องแรงและการเคลื�อนที� กฎการเคลื�อนที�ของ
นิวตัน การสรา้งสะพาน และเร ��องอื�น ๆ เกี�ยวกับ
แรงและการเคลื�อนที�ในระดบัที�เหมาะสมกับชว่งชั�น
ของผู้รบับร �การ ในรูปแบบสะเต็มศกึษา

ชั�น ป.4-ป.6 คนละ 60 บาท

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ
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อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

จรวดขวดนํ�า

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับหลักการเร ��องจดุศูนย์ถว่ง 
(Center of Gravity) ผ่านการเร �ยนรู้
เชิงปฏิบัติการ การทดลอง และการประดิษฐ์

GENIUS IN PHYSICS
เร ��อง BALANCING BICYCLE

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 50 บาท

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัพลังงานรูปแบบต่าง ๆ การเปลี�ยนรูป
พลังงาน ทดลองและอธบิายหลกัการผลิตไฟฟ�า
ข้อดี-ข้อจํากัดของการผลิตไฟฟ�าแบบต่าง ๆ 
และเข้าใจความสําคัญของการอนรุกัษ์พลังงาน

คนละ 60 บาท

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับเทคโนโลยีอวกาศผา่นการจําลอง
การประดิษฐ์จรวดขวดนํ�า (Water Rocket)

คนละ 60 บาท

นักสบืพลงังาน
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ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

ของเล่นเชิงไฟฟ�า

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรูห้ลักการทํางาน องคป์ระกอบ และอปุกรณ์
เบื�องต้นของหุ่นยนต์ อปุกรณ์ควบคุมสั�งการ 
การประยุกต์ในงานหุ่นยนตเ์บื�องตน้ การเร �ยนรู้
การทํางานของ SENSOR เบื�องต้นระดับ
ที�เหมาะสมกับทุกช่วงวยั

เร �ยนรูห้ลักการทํางานของหุ่นยนตเ์บื�องตน้ เร ��อง
องค์ประกอบพื�นฐานของหุ่นยนต ์อปุกรณ์ที�ใช้ใน
การทํางานหุ่นยนต์เบื�องต้นตามระดับชั�นของผู้รบั
บร �การ

เร �ยนรูห้ลักการทางว �ทยาศาสตรเ์กี�ยวกบัวงจรไฟฟ�า
อย่างงา่ยผ่านกจิกรรมปฏิบัติการเร ��องวงจรไฟฟ�า
กับไม้ไอศกร �มและหุ่นยนตเ์ต้นระบํา

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

ปฏิบตักิารหุน่ยนต์

เทคโนโลยหีุน่ยนต์
เร ��อง SENSOR ในชวี �ตประจําวนั

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

11

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

นักสํารวจกาล-อวกาศ

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3เร �ยนรูห้ลกัการทางว �ทยาศาสตรเ์ร ��องสารรอบตัว
สถานะของสาร ประเภทของสาร ทดสอบกรดเบส
การแยกสาร การกรองและเร ��องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

เร �ยนรูห้ลักการทางว �ทยาศาสตรเ์ร ��องการปลี�ยนแปลง
ทางกายภาพ การเปลี�ยนแปลงทางเคม ี
การปลี�ยนแปลงที�ผันกลับไดแ้ละผันกลับไมไ่ด้

เร �ยนรูผ่้านสถานการณ์จําลอง เพื�อสํารวจ
กาล-อวกาศ ผ่านกิจกรรมการเร �ยนรูใ้นรูปแบบ
สะเต็มศึกษาและสรา้งสรรคสิ์�งประดิษฐ์ดว้ยตนเอง

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

การเปลี�ยนแปลงของสาร

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

สารรอบตัว

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6
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ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

มนต์เปลี�ยนสี

เร �ยนรูส้ารอาหารจากการทดลองปฏกิริ �ยาเคมี
และโครงสรา้งทางเคมีของสารอาหาร ปฏิกริ �ยา
ในการปรุงอาหารและการเลอืกซื�อวตัถุดิบที�ดี
และเหมาะสมต่อรา่งกาย

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัจุลินทร �ย์ชนิดต่าง ๆ ผ่านกล้อง
จุลทรรศน์ ได้ทราบถึงประโยชน-์โทษ 
และทดลองใช้จลิุนทร �ย์ผลิตอาหาร

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัคณุสมบติัความเป�นกรด-เบส
ทดลองหาค่าความเป�นกรด-เบสของสาร 
ที�เกี�ยวข้องในชีว �ตประจําวนั

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

จุลินทร �ย์ก้นครวั

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

ครวัเคมีน่ารู้ 13

ชั�น ม.4-ม.6

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6เร �ยนรูก้ารใช้เคร ��องมือผ่าตัด เร �ยนรูโ้ครงสรา้ง
อวยัวะภายใน/ภายนอก รวมถึงสัตวน์ํ�าในระบบ
นิเวศ พรอ้มความรูเ้พิ�มเตมิเร ��องสมดลุและอวยัวะ
พิเศษต่าง ๆ

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัความสําคัญของทะเลและสิ�งมีชวี �ต
ใต้ทะเล อาทิ ห่วงโซ่อาหาร การแยกเพศป ูอันตราย
ของสัตวท์ะเล การหายใจของสัตวนํ์�าชนดิตา่ง ๆ

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัโลกของแมลง สนกุกบัการไขความลับ
ชีว �ตสุดอัศจรรย์และประโยชนอั์นน่าทึ�งของแมลง
ต่อสิ�งมีชีว �ตในธรรมชาติ

ความลับของแมลง

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

ใต้ทะเลมีความลับ

คนละ 60 บาท

คนละ 80 บาท

ผ่าได้มั�ย...ในกายของเธอ

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ป.1-ป.3
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ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

เจาะลึกหิน - แร่

เร �ยนรูเ้ชิงลึกเกี�ยวกับสมบตัขิองหินและแร ่
การกําเนิดและความสมัพันธร์ะหวา่งหนิและแร่
รวมถึงการนํามาใช้ประโยชน์อกีดว้ย

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัความแตกต่างระหวา่งเซลลพื์ชและ
เซลล์สัตว ์หน้าที�และองคป์ระกอบของออรแ์กเนล
ในสิ�งมีชีว �ต รวมทั�งการเตร �ยมตวัอยา่งสไลด์สด
สําหรบัส่องเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

เร �ยนรูลั้กษณะทางพันธุกรรมของสิ�งมีชีว �ต
โครงสรา้งของ DNA การพิมพล์ายนิ�วมือ
การสกัดสารพันธุกรรม การทดลองทําลายพิมพ์
DNA และการนํามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

นักสืบ DNA

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

โลกใต้เลนส์

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3
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ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ชั�น ม.4-ม.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6



กลุ่มเป�าหมาย

เจาะลึกซากดึกดําบรรพ์

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูห้ลักการจุดศูนย์ถว่ง (CG) และจดุศนูยก์ลาง
มวล (CM) ผ่านกระบวนการคิดทดลองแบบ STEM
ศึกษาพรอ้มทั�งประดิษฐชิ์�นงานด้วยตนเอง

เร �ยนรูเ้ชิงลึกเกี�ยวกับการกําเนิดซากดกึดําบรรพ์
การจําแนกเวลาทางธรณีว �ทยา การลําดับชั�นหิน
ประโยชน์ของซากดึกดําบรรพ์

MAKER CHALLENGE

เร �ยนรูห้ลกัการเกี�ยวกบัโครงสรา้งทางว �ศวกรรม
และสถาป�ตยกรรมผ่านกระบวนการคดิ
และทดลองแบบ STEM ศึกษา พรอ้มทั�ง
ประดิษฐ์ชิ�นงานดว้ยตนเอง

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

สนุกกับ CG และ CM

คนละ 60 บาท

คนละ 50 บาท

คนละ 50 บาท

16

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3
ชั�น ม.4-ม.6

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3
ชั�น ม.4-ม.6กายแกรง่จิตกล้า...

ท้าความสูง

กิจกรรม

เร �ยนรูเ้กี�ยวกบัการโภชนาการ สารปนเป�� อนในอาหาร
การอ่านฉลาก และเลือกรบัประทานอาหาร

ฝ�กทักษะพื�นฐานทางรา่งกายและจติใจผา่นกิจกรรม
ป�นหน้าผาจําลองและโรยตัวจากที�สูง

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับกระบวนการทางว �ทยาศาสตร์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที�ผู้รบับร �การสนใจหร �อทนัตอ่
เหตุการณ์ ทั�งในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

คนละ 60 บาท

โภชนาการเพื�อสุขภาพ

รูจั้กตัวเรา

ว �ทยาศาสตรท้์าพิสูจน์

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับระบบการทํางานของรา่งกาย
ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพรา่งกาย

คนละ 60 บาท
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ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
30 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



เร �ยนรูผ่้านการอบรมเชงิปฏิบัติการ การฟ�งบรรยาย
ควบคู่กบัการฝ�กปฏบัิติ จัดที�ศูนย์ว �ทยาศาสตร์
เพื�อการศึกษา โดยระยะเวลาในการเข้ารว่มกิจกรรม 
กลุ่มเป�าหมาย ค่าใชจ้า่ย และจํานวนผู้รว่มกิจกรรม
จะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดในแต่ละรายการ
ประกอบด้วย 3 เร ��อง

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

18



การเตร �ยมความพร้อมเข้าแข่งขัน
เคร ��องร่อนพุ่งด้วยมือ
ลักษณะกิจกรรม เพื�อเตร �ยมความพรอ้มให้ผู้เขา้แขง่ขนั และ

พัฒนาศักยภาพครูผู้ควบคุมทีมใหส้ามารถ
ประดิษฐ์เคร ��องรอ่นพุ่งด้วยมอื ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพรอ้มเข้าแข่งขัน

ระยะเวลา

กลุ่มเป�าหมาย

ค่าใช้จ่าย

10 กรกฎาคม 2564

ครู นักเร �ยน และประชาชนทั�วไป 40 คน

คนละ 400 บาท (ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ หากมีผู้เข้ารบัการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัตกิารมีจํานวนไมถ่งึกึ�งหนึ�ง 
ของดการอบรมและสง่คนืค่าลงทะเบยีน
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การเตร �ยมความพร้อมเข้าแข่งขัน
เคร ��องบินเล็กพลังยาง
ลักษณะกิจกรรม เพื�อเตร �ยมความพรอ้มให้ผู้เขา้แขง่ขนั และ

พัฒนาศักยภาพครูผู้ควบคุมทีมใหส้ามารถ
ประดิษฐ์เคร ��องบินเล็กพลังยาง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพรอ้มเข้าแข่งขัน

ระยะเวลา

กลุ่มเป�าหมาย

ค่าใช้จ่าย

11 กรกฎาคม 2564

ครู นักเร �ยน และประชาชนทั�วไป 40 คน

คนละ 500 บาท (ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ หากมีผู้เข้ารบัการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัตกิารมีจํานวนไมถ่งึกึ�งหนึ�ง 
ของดการอบรมและสง่คนืค่าลงทะเบยีน
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การเตร �ยมความพร้อมเข้าแข่งขัน
เร �อป�อปป�อป (POP POP BOAT)

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สรา้งชิ�นงานด้วย
ตนเองด้วยหลักการเทอรโ์มไดนามิกส์ 
เป�นเคร ��องยนต์ที�สามารถขับเคลื�อนได้จร �ง
พรอ้มแข่งขันอยา่งสนุกสนาน

ระยะเวลา

กลุ่มเป�าหมาย

ค่าใช้จ่าย

รุน่ที� 1 วนัที� 10 กรกฎาคม 2564

ครู นักเร �ยน และประชาชนทั�วไป รุน่ละ 40 คน

คนละ 350 บาท (ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ หากมีผู้เข้ารบัการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัตกิารมีจํานวนไมถ่งึกึ�งหนึ�ง 
ของดการอบรมและสง่คนืค่าลงทะเบยีน

รุน่ที� 2 วนัที� 11 กรกฎาคม 2564
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กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์

เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรผ์า่นกระบวนการคา่ย ฝ�กทกัษะ
กระบวนการทางว �ทยาศาสตร ์ฝ�กการทํางานรว่มกนั
และสนุกกับกิจกรรมนันทนาการ โดยกลุม่เป�าหมาย
จํานวนผู้รว่มกิจกรรม ระยะเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม
และค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไปตามรายละเอียดในแตล่ะ
รายการ ประกอบด้วย 3 ค่าย
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กลุ่มเป�าหมาย

ลักษณะกิจกรรม คา่ยกลางวนั 2 วนั กจิกรรมการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะกระบวนการทางว �ทยาศาสตรแ์ละส่งเสร �มเจตคติที�ดี
ทางว �ทยาศาสตร ์โดยผ่านรูปแบบกจิกรรมค่ายว �ทยาศาสตรด์ว้ย
กจิกรรมการทดลองทางว �ทยาศาสตรแ์ละการประดิษฐข์องเลน่
ทางว �ทยาศาสตร ์รวมทั�งกจิกรรมสันทนาการเพื�อส่งเสร �มการเร �ยนรู้
รว่มกนั ทําให้เด็กมโีอกาสในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและชว่ย
คดิอย่างสรา้งสรรค์

ระยะเวลา รุน่ที� 1 วนัที� 29 - 30 เมษายน 2564
รุน่ที� 2 วนัที� 6 - 7 พฤษภาคม 2564

เยาวชนอายุ 6 - 8 ป�
จํานวน 2 รุน่ รุน่ละ 25 คน

ค่ายนักว �ทยาศาสตร์รุน่จิ�ว

ค่าใช้จ่าย คนละ 1,200 บาท 
(ชําระเงนิโดยผ่านบัญชธีนาคาร)

สถานที� นิทรรศการเมอืงเด็ก ชั�น 6 อาคาร 4
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กลุ่มเป�าหมาย

ลักษณะกิจกรรม คา่ยครอบครวั  สนุกกับการสรา้งสรรคอ์อกแบบ
ถอดรหัส เกมชวนคดิ งานศลิปะอย่างบูรณาการเชงิ
ว �ทยาศาสตร ์ตามแนวคิด STE[a+]M Education
แตล่ะทีมสามารถทํางานรว่มกนัสรา้งผลงาน 
และแขง่ขันเก็บคะแนนอย่างสนุกสนาน

ระยะเวลา 3 วนั ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

30 ครอบครวั (ครอบครัวละ 3 คน)
หมายเหตุ: เด็ก: อายุ 4 - 10 ป� 
           ผู้ใหญ่ : อายุ 11 ป�ขึ�นไป 
            (เด็กแรกเกิด ถึง 3 ป� ฟร �)

ค่าย DIY FAMILY RALLY

ค่าใช้จ่าย ครอบครวัละ 10,500 บาท
(ชําระเงนิโดยผา่นบัญชธีนาคาร)
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กลุ่มเป�าหมาย

ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 1 วนั เป�นกิจกรรมภายใต้แนวคิด STEM
EDUCATION สะเต็มศึกษา โดยนําความรู้ทักษะ
กระบวนการด้านว �ทยาศาสตรผ่์านกิจกรรมในรูปแบบ
ของแรลลี�และกิจกรรมปฏิบัติการ โดยมีการแข่งขัน
ที�สนุกสนานอย่างบูรณาการ และสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ในชีว �ตประจําวนัได้

ระยะเวลา 1 วนั ชว่งเดือนตุลาคม 2563 - มถุินายน 2564

- ชั�นประถมศึกษา 4 - 6
- ชั�นมัธยมศึกษา 1 - 3
- ชั�นมัธยมศึกษา 4 - 6

ค่าย FUN SCIENCE RALLY CAMP

ค่าใช้จ่าย - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คนละ 250 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาคนละ 300 บาท

สถานที� ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
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เร �ยนรูผ่้านการแสดง เพื�อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางว �ทยาศาสตรข์องกลุ่มเป�าหมายในระดับต่าง ๆ 
จัดที�ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา ประกอบด้วย 2 เร ��อง

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508

กิจกรรมการแสดงว �ทยาศาสตร์
เสร �มการเร �ยนรู้
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ช่วงเวลา ค่าใชจ้า่ย

เร �ยนรูโ้ดยผ่านการแสดงประกอบ
ละคร/นิทานสําหรบัเด็ก สื�อสไลด์
มัลติมีเดีย กิจกรรมการทดลอง
ทางว �ทยาศาสตรแ์ละสิ�งประดิษฐ์

วนัอังคาร-ศุกร์
วนัละ 2 รอบ

รอบละ 120 นาที
(เช้า/บ่าย)

คนละ 60 บาท

ใหบ้ร �การไม่เกิน
60 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไม่เกิน
70 คน / รอบ

วนัอังคาร-ศุกร์
รอบละ 1 ชั�วโมง

 
(ชมเป�นหมูค่ณะ
กรุณาตดิตอ่จอง

ลว่งหนา้ 2
สปัดาห)์

1,200 บาท

การแสดง
ทางว �ทยาศาสตร์

(SCIENCE SHOW)

ว �ทยาศาสตรเ์สร �ม
การเร �ยนรู้

แนวบูรณาการ
(ว �ทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม

สําหรับเด็กปฐมวยั)

นําเสนอหลักการทางว �ทยาศาสตร์
ผ่านการแสดงที�สนุกสนาน ผูช้ม
สามารถรว่มแสดงกับว �ทยากรได้ ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6
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การแสดงท้องฟ�าจําลอง
เร �ยนรูด้้านดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ฟ�งการบรรยายให้
ความรูด้้านดาราศาสตรจ์ากนักว �ชาการศึกษาด้าน
ดาราศาสตร ์ประกอบด้วยการแสดงดวงดาวและ
ภาพยนตรเ์ต็มโดม ณ อาคารท้องฟ�าจําลองกรุงเทพ

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6

นกัศึกษา กศน.ชั�นปฐมวยั

ลักษณะกิจกรรม การแสดงทางดาราศาสตรด้์วยเคร ��องฉายดาวและสื�อ
มัลติมีเดีย เพื�อแนะนําให้รูจั้กการดูดาว และให้ความรู้
ด้านดาราศาสตร ์อวกาศ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ

การแสดงท้องฟ�าจําลอง

ค่าใช้จ่าย รอบภาษาไทย      เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
รอบภาษาอังกฤษ  เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท

สถานที� ท้องฟ�าจําลองกรุงเทพ อาคาร 1

จํานวนผู้ชม รอบละไม่เกิน 140 คน

รอบการแสดง
ของสถานศกึษา

 

องัคาร-ศกุร์
10:00 น.*
13:00 น.
14:00 น.

 

เสาร-์อาทติย์
10:00 น.

 *รอบภาษาอังกฤษเฉพาะวนัอังคาร
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กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษของศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
สําหรบันักเร �ยน นักศึกษา ครู เยาวชน ครอบครวั
และประชาชนทั�วไป ระยะเวลาและรายละเอียด
การจัดกิจกรรมเป�นไปตามที�กําหนด

โปรดติดตามข่าวสารเกี�ยวกับกิจกรรมฯ ในช่องทางต่าง ๆ 
หร �อสอบถามกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508
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ระยะเวลา

งานสัปดาห์ว �ทยาศาสตร์
แห่งชาติ

เทศกาลภาพยนตร์
ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการเร �ยนรู้

กิจกรรมเพื�อการเฉลิมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ
ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ 
การทดลอง เกม ฯลฯ

เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในรูปแบบภาพยนตร ์ซึ�งเป�นภาพยนตรที์�ได้รบั
การคัดเลือกเข้าฉายเพื�อส่งเสร �มวฒันธรรม
ว �ทยาศาสตรแ์ก่ครู นักเร �ยน นกัศกึษา และ
ประชาชนทั�วไป

กิจกรรมที�จัดขึ�นเพื�อเทิดพระเกยีรติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแหง่
ว �ทยาศาสตรไ์ทยและเพื�อกระตุน้ความสนใจ
ด้านว �ทยาศาสตรแ์ก่เยาวชน

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

งานวนัเด็กแห่งชาติ

ไมมี่คา่ใชจ้า่ย

เด็ก ฟร �
ผูใ้หญ ่30 บาท

1 พฤศจกิายน ถงึ
20 ธันวาคม 2563

9 มกราคม 2564

เดก็ 20 บาท
ผูใ้หญ ่30 บาท

สิงหาคม 2564
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บร �การนอกสถานที�

รายการกิจกรรมที�ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
สามารถจัดให้บร �การนอกสถานที� เช่น สถานศึกษา
หร �อหน่วยงาน/องค์กร ที�ประสงค์ขอรบับร �การ
ประกอบด้วย 3 รายการ

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2392 0508
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ท้องฟ�าจําลองเคลื�อนที�/
กิจกรรมการศึกษาเคลื�อนที�

ลักษณะกิจกรรม - ชดุท้องฟ�าจําลองเคลื�อนที� ตดิตั�งภายในอาคาร
  ที�มพืี�นที�อยา่งนอ้ย 100 ตร.ม. และเพดานสูง
  มากกวา่ 5 เมตร จดุต่อไฟ 32 แอมป�
- ชดุทดลองกจิกรรม

จํานวนผู้รับบร �การ
และระยะเวลา

อัตราค่าบร �การ
(ศว.ออกใบเสร็จ)

ตั�งแสดง 3 - 5 วนั
(เดินทาง/ติดตั�ง/ร ��อถอน 2 วนั)

- ทอ้งฟ�าจําลองเคลื�อนที�วนัละ 2,000 บาท
  (เร �ยกเก็บเฉพาะตามจํานวนวนัใหบ้ร �การ)
- กจิกรรมการศกึษา กิจกรรมละ 1,000 บาทต่อครั�ง

เงื�อนไขในการใหบ้ร �การ เขต กทม.   ผู้รบับร �การจ่ายค่านํ�ามนัรถและคา่เบี�ยเลี�ยง
เขตภูมภิาค  ไมร่วมค่าเบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ ค่าที�พัก
             และค่านํ�ามนัเชื�อเพลงิ ซึ�งจะเร �ยกเกบ็
             เท่าที�จา่ยจร �ง 33



สอบถามรายละเอียด/ติดต่อจองล่วงหน้าที�กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508

การแสดงทางว �ทยาศาสตร์
(SCIENCE SHOW)

รูจั้กตัวเรา

ลักษณะกิจกรรม
ชุดคอมพิวเตอร์
ชุดนิทรรศการ
ชุดทดสอบสมรรถภาพ

จํานวนผู้รับบร �การ
ครั�งละไม่ตํ�ากวา่ 100 คน

ลักษณะกิจกรรม
ชุดอุปกรณป์ระกอบ
การแสดงทางว �ทยาศาสตร์

ระยะเวลา

อัตราค่าบร �การ

รอบละ 1 ชั�วโมง

รอบละ 1,200 บาท

เงื�อนไขในการให้บร �การ
เขต กทม.   ผูร้บับร �การจา่ยค่านํ�ามันรถและค่าเบี�ยเลี�ยง
เขตภูมภิาค  ไมร่วมคา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ ค่าที�พัก
             และคา่นํ�ามันเชื�อเพลิง ซึ�งจะเร �ยกเกบ็
             เท่าที�จ่ายจร �ง

อัตราค่าบร �การ
คนละ 60 บาท
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ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน
(กระจ่าง บร �รักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชน
(กระจ่าง บร �รกัษ์นิติเกษตร)

sciplanet.org

0 2437 2490

0 2437 2490

110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

สังกัดศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา จัดกิจกรรม
การเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร ์สําหรบัเด็กปฐมวยัจากสื�อ
นิทรรศการ โดยทําบทปฏิบัติการประกอบการเล่น
เพื�อการเร �ยนรูที้�หลากหลาย สําหรบัเด็กอายุ 3 – 6 ป�

เป�ดบร �การ อังคาร - อาทิตย์ 09:00 - 16:30 น.
(ป�ดวันจันทรแ์ละวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
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กิจกรรมการศึกษา ณ ศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชนฯ
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

กิจกรรมการเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ
1 เร ��อง
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตอ่สอบถามเพื�อทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ

กิจกรรมปฏิบัติการ
5 เร ��อง
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตอ่เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิ

กิจกรรม
การแสดง

กิจกรรมค่าย
ว �ทยาศาสตร์

1 คา่ย
สําหรบัผูส้นใจทั�วไป
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

1 เร ��อง
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตอ่เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิ

กิจกรรม
พิเศษ

2 รายการ
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตามรายละเอยีดที�ชอ่งทาง

     การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ
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กิจกรรมเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ

ลักษณะกิจกรรม เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตรโ์ดยใช้นทิรรศการ
ภายในและภายนอกของศนูย์สรา้งสรรคเ์ยาวชน
(กระจา่ง บร �รกัษ์นิติเกษตร) เป�นสื�อในการทํา
กิจกรรมประกอบการเล่น เพื�อเสร �มสรา้งการเร �ยนรู้
สําหรบัเด็กปฐมวยั

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา วนัอังคาร - อาทติย์
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

เด็กอายุ 3 - 6 ป�

ค่าใช้จ่าย ไมมี่ค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม เป�ดโลกนักว �ทยน้์อย
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ลักษณะกิจกรรม เป�นการนําเสนอหลักการทางว �ทยาศาสตร์
โดยผ่านการชมการแสดง การทดลอง 
เพื�อฝ�กทกัษะการค้นหาคําตอบจากการทดลอง
และสรุปอย่างมเีหตุผล

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

เด็กอายุ 3 - 6 ป�

ค่าใช้จ่าย ไมมี่ค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม การแสดง KIDS SCIENCE SHOW

กิจกรรมการแสดง
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ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 2 วนัเร �ยนรูแ้ละฝ�กทกัษะ
ว �ทยาศาสตรใ์นการเป�นยุวอาสานําชม
พรอ้มปลูกฝ�งสรา้งจิตสํานกึในการทํางาน
ให้มีจิตอาสาต่อชุมชน

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา 17 – 18 พฤศจิกายน 2563

เด็กอายุ 7 - 12 ป�

ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกจิกรรม คา่ยคนดีมีนํ�าใจ

กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์
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ลักษณะกิจกรรม
เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตร์
จากกิจกรรมและเกม

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา
9 มกราคม 2563

เด็กปฐมวยั
ค่าใช้จา่ย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม
งานวนัเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมพิเศษ

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการเพื�อจุดประกาย
การเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตรใ์นระดับที�สูงขึ�น

กลุม่เป�าหมาย

ระยะเวลา
สิงหาคม 2564

เดก็ปฐมวยั
ค่าใชจ้า่ย
ไมมี่ค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม
งานสัปดาห์ว �ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�นปฐมวยั
ชั�น ป.1-ป.3ชวนน้องท่องโลก

กิจกรรม

เร �ยนรูค้วามสัมพันธ์ระหวา่งโลก ดวงอาทติย์ 
และดวงจันทร์

ลักษณะกิจกรรม ค่าใชจ้า่ย

ไมม่คีา่ใชจ่้าย

กิจกรรมปฏิบัติการ

เพื�อนรกัสีเขียว

ตะลุยโลกแมลง

สนุกกับอากาศ

CODING หรรษา

ชั�นปฐมวยั
ชั�น ป.1-ป.3

เร �ยนรูส่้วนประกอบต่าง ๆ ของตน้ไม้ ไมม่คีา่ใชจ่้าย

ชั�นปฐมวยั
ชั�น ป.1-ป.3

เร �ยนรูค้วามแตกตา่งของแมลงและแมงได ้
บอกส่วนประกอบของแมลงได้

ไมม่คีา่ใชจ่้าย

ชั�นปฐมวยั
ชั�น ป.1-ป.3

เร �ยนรูเ้ร ��องสมบัติอากาศ การเกดิลม
และประโยชน์ของลม

ไมม่คีา่ใชจ่้าย

ชั�นปฐมวยั
ชั�น ป.1-ป.3

ฝ�กการว �เคราะห์เพื�อแก้ป�ญหาด้วยการเร �ยนรู้
ผ่านเกม

ไมม่คีา่ใชจ่้าย
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