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กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 

 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ร่วม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบกับกิจกรรม D.I.Y  

และกิจกรรมเสริมความรู้ทางห้องสมุด  ช่วงพักกลางวัน การแข่งขัน English Speaking Contest 2019            

รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับช้ัน ณ ห้องสมุด และการออกร้านจ าหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (เวลา 07.30 – 

16.30 น.) ณ ลานกิจกรรมบันไดงู 

 

            กิจกรรมการแข่งขัน  

วันท่ี รายการ  ระดับชั้น  เวลา  

พุธ 

4 ก.ย. 62 

การแขง่ขัน English Speaking Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ 

ณ เวทีหอ้งสมุด 

ป. 3 11.20 – 12.10 น. 

ป. 6 12.20 – 13.10 น. 

พฤหัสบดี 

5 ก.ย. 62 

การแขง่ขัน English Speaking Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ 

ณ เวทีห้องสมุด 

ป. 2 11.20 – 12.10 น. 

ป. 5 12.20 – 13.10 น.  

ศุกร์ 

6 ก.ย. 62  

การแขง่ขัน English Speaking Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ 

ณ เวทีห้องสมุด 

ป. 1 11.20 – 12.10 น. 

ป. 4 12.10 – 13.10 น. 

 

หมายเหตุ:  

 - การบริการหอ้งสมุด งดบริการช่วงพักกลางวันตลอดสัปดาห์ ช่วงเช้าและช่วงเย็นบริการตามปกติ 

 - ทางหอ้งสมุดขอน าส่งรายการสื่อการเรียนรู้ที่จะมีจ าหนา่ยให้ทราบค่ะ  
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รายการสื่อการเรียนรูท้ี่จัดจ าหน่าย 

 

 

กล่องฝึกสมาธิ 

1 คน 

เชาว์ สมาธิ ความอดทน 

แก้ปัญหา 

ราคาแบบละ 20  บาท  

เขาวงกตเล็ก 

1 คน 

เชาว์ สมาธิ ความอดทน 

แก้ปัญหา 

ราคา 30  บาท 

 

หมากรุกเล็ก(แม่เหล็ก) 

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 100 บาท 

 

บันไดงูเล็ก(แม่เหล็ก) 

2-4 คน 

การนับ ค านวณ 

ราคา 100 บาท 

 

หมากรุกกลาง(แม่เหล็ก) 

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 290 บาท 

 
 

หมากรุกใหญ่(แม่เหล็ก) 

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 390 บาท 

 

4 in 1(แม่เหล็ก)  

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 120 บาท 

หมากรุก หมากฮอส หมากข้าม 

บิงโก 
 

Sea Battle 

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 150 บาท 

 

JOIN4 

2 คน 

วางแผน แก้ปัญหา ความคิด 

ราคา 60 บาท 

 
 

DOMINOES 

2-6 คน 

วางแผน ความจ า การนับ 

ไหวพริบ 

ราคา 80 บาท 



 

หน่วยงาน:  ห้องสมุด ฝ่าย: วิชาการ โทร:  406 หน้า: 3 
ชื่อเอกสาร:  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

จัดท าเมื่อ: 23 ส.ค. 62 

 

ผู้จัดพิมพ:์ ครูอรกนก เลศิธนาผล   
Montfort College Primary Section:  www.mcp.ac.th 

 

 

บอลฝึกสมาธ ิ

1 คน 

สมาธิ ทักษะมอื 

ราคา 150 บาท 

 

บันไดงู(dice spinner) 

2-4 คน 

การนับ ค านวณ 

ราคา 150 บาท 

 

บันไดงู 3 มิติ(ใหญ่) Build 

2-4 คน 

การนับ ค านวณ การถอด

ประกอบ 

ราคา 320 บาท 
 

METAL PUZZLES Set 12 

1 คน 

เชาว์ ความคิด 

ราคา 250 บาท 

 

MARBLE RUN 

1 คน 

ถอดประกอบ โครงสร้าง 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ราคา 290 บาท 
 

MAGIC CUBE (Puzzle) 

1 คน 

เชาว์ แก้ปัญหา คณิตศาสตร์ 

ราคา 220 บาท 

 

 

SCRABBLE (mini) 

2-4 คน 

อังกฤษ ค าศัพท์ 

ราคา 190 บาท 

 

MONOPOLY (mini) 

2-4 คน 

การนับ ค านวณ วางแผน 

ราคา 190 บาท 

 

SALT WATER CAR 

1 คน 

วิทยาศาสตร์ โครงสร้าง ถอด

ประกอบ แก้ปัญหา พลังงาน 

ราคา 150 บาท 
 

SOLAR 4 in 1 (Dinosaur) 

1 คน 

วิทยาศาสตร์ โครงสร้าง ถอด

ประกอบ แก้ปัญหา พลังงาน 

ราคา 290 บาท 

 

 

SOLAR 7 in 1 (Space) 

1 คน 

วิทยาศาสตร์ โครงสร้าง ถอด

ประกอบ แก้ปัญหา พลังงาน 

ราคา 390 บาท 
 

SOLAR 3 in 1 (Robot) 

1 คน 

วิทยาศาสตร์ โครงสร้าง ถอด

ประกอบ แก้ปัญหา พลังงาน 

ราคา 190 บาท 
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WHAT AM I? 

2-6 คน 

อังกฤษ การสนทนา ตัง้ค าถาม 

ความคิด ไหวพริบ 

ราคา 290 บาท 
 

BINGO ค าศัพท์ 

2-8 คน 

อังกฤษ ค าศัพท์ 

ราคา 220 บาท 

 

TWISTER 

2 คนขึ้นไป 

ทักษะร่างกาย ความคิด 

ราคา 290 บาท 

 

QUICK CUPS 

2-6 คน 

ไหวพริบ ทักษะมอื ความไว 

ราคา 390 บาท 

 

SPEED CUPS 

2-4 คน 

ไหวพริบ ทักษะมอื ความไว 

ราคา 490 บาท 

 
 

TRAFFIC JAM 

1 คน 

แก้ปัญหา ความคิด อดทน 

ราคา 250 บาท 

 

UNO SPIN 

2-10 คน 

วางแผน ไหวพริบ ความคิด 

ราคา 290 บาท 

 

BUSY HOUR 

1 คน 

แก้ปัญหา ความคิด อดทน 

ราคา 350 บาท 

 

MAGIC TRICKS 

1 คน 

ไหวพริบ ความไว การแสดง 

ราคา 290 บาท 

 
 

SAVE THE BEE 

2-4 คน 

ความคิด ทักษะมอื สมาธิ 

ราคา 190 บาท 

 

PENGUIN TRAP 

2-4 คน 

ความคิด ทักษะมอื สมาธิ 

ราคา 190 บาท 

 

FALLING MONKEYS 

2-4 คน 

ความคิด ทักษะมอื สมาธิ 

ราคา 250 บาท 
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FALLING MONKEYS (mini) 

2-4 คน 

ความคิด ทักษะมอื สมาธิ 

ราคา 80 บาท 

 

PENGUIN TRAP (mini) 

2-4 คน 

ความคิด ทักษะมอื สมาธิ 

ราคา 60 บาท 

 

CODE BREAKING เล็ก 

2 คน 

ความน่าจะเป็น ความคิด ไหว

พริบ 

ราคา 120 บาท 
 

CODE BREAKING ใหญ่ 

2 คน 

ความน่าจะเป็น ความคิด ไหว

พริบ 

ราคา 280 บาท 

 

REVERSI (OTHELLO) 

2 คน 

วางแผน ความคิด ไหวพริบ 

ราคา 390 บาท 

 

RISK 

3-5 คน 

วางแผน ความคิด ไหวพริบ 

ENG. 

ราคา 790 บาท 

 

SPOT IT 

2-8 คน 

ความจ า 

ราคา 290 บาท 

 

MONOPOLY 

GAME OF THRONES 

2-6 คน 

การนับ ค านวณ วางแผน 

ENG. 

ราคา 1150 บาท 

 

EXPLODING KITTENS 

2-5 คน 

วางแผน ไหวพริบ ความจ า 

ENG. 

ราคา 390 บาท 
 

WEREWOLF 

5-75 คน 

วางแผน ไหวพริบ ความจ า 

ENG. 

ราคา 550 บาท 

 

SQUARE 

เกมต่อมุม (สี่เหลี่ยม) 

2-4 คน 

วางแผน ความคิด แก้ปัญหา 

ราคา 350 บาท  

TRIANGLE  

เกมต่อมุม (สามเหลี่ยม) 

2-4 คน 

วางแผน ความคิด แก้ปัญหา 

ราคา 790 บาท 
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SQUARES 

เกมต่อมุม (สี่เหลี่ยม) 

2-4 คน 

วางแผน ความคิด แก้ปัญหา 

ราคา 790 บาท  

HARRY POTTER 

(HOGWARTS Battle) 

2-4 คน 

วางแผน ความคิด ไหวพริบ 

ENG. 

ราคา 1450 บาท 

 

TICKET TO RIDE 

2-5 คน 

วางแผน ความคิด ไหวพริบ 

ENG. 

ราคา 1250 บาท 
 

TICKET TO RIDE (Europe) 

2-5 คน 

วางแผน ความคิด ไหวพริบ 

ENG. 

ราคา 1350 บาท 

 

3D PUZZLE ประกอบโมเดล 

3 มิติ 

1 คน 

ถอดประกอบ โครงสร้าง สมาธิ 

ราคาตั้งแต่ 60 - 350 บาท  

LEGO เล็ก 

1 คน 

ถอดประกอบ โครงสร้าง 

ความคิด 

จนิตนาการ สมาธิ 

ราคา 40 บาท 

*ชว่งช้ันที่ 1-ผูเ้ริ่มต้น 

 

LEGO กลาง-ใหญ่ 

1 คน 

ถอดประกอบ โครงสร้าง 

ความคิด 

จนิตนาการ สมาธิ 

ราคาตั้งแต่ 80 - 800 บาท 

*ชว่งช้ันที่ 1-ช่วงช้ันที่2 

 

LEGO NANO 

1 คน 

ถอดประกอบ โครงสร้าง 

ความคิด 

จนิตนาการ สมาธิ 

ราคา 80 - 390 บาท 

*ชว่งช้ันที่ 2ขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 


