
1 Children B5

ตัวแปร คําอธิบาย คาของตัวแปร ตัวแปรที่สรางเพิ่มเติม

cid รหัสเด็กกลุมตัวอยาง ระบุรหัสเด็กกลุมตัวอยาง

ce1 ปจจุบันเด็กเขาเรียนโรงเรียนหรือยัง 1- เขาเรียนแลว

3- ยังไมไดเขา 

ce1a ปจจุบันเรียนอยูช้ันอะไร ระบุระดับชั้นที่เรียน

ce1d1 โรงเรียนเริ่มเขาเรียนกี่โมง ระบุเวลาเริ่มเขาเรียน

ce1d2 เลิกเรียนกี่โมง ระบุเวลาเลิกเรียน

ce1e1 ทานเสียคาใชจาย (คาชุด+คาเดินทาง) ระบุจํานวนเงิน

โดยเฉลี่ยปละเทาไหร

ce3a ทานคาดวาเด็กจะเขาโรงเรียนเมี่อไร ระบุเดือน (ตัวเลข)

(เชน ม.ค.)

ce3b ป ค.ศ. ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce5 กอนที่เด็กจะเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ เด็กเคยเขา ระบุจํานวนครั้ง

หรือมีการเปลี่ยนโรงเรียนมาแลวกี่ครั้ง

no_1 ลําดับที่ 1 1

ce6ba_1 เดือนที่เขาเรียน ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6bb_1 ปที่เขาเรียน ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6ca_1 เดือนที่ออก ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6cb_1 ปที่ออก ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6d_1 เรียนกี่ช่ัวโมงตอวัน ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอวัน

ce6e_1 เรียนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห

no_2 ลําดับที่ 2 2

ce6ba_2 เดือนที่เขาเรียน ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6bb_2 ปที่เขาเรียน ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6ca_2 เดือนที่ออก ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6cb_2 ปที่ออก ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6d_2 เรียนกี่ช่ัวโมงตอวัน ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอวัน

ce6e_2 เรียนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห

no_3 ลําดับที่ 3 3

ce6ba_3 เดือนที่เขาเรียน ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6bb_3 ปที่เขาเรียน ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6ca_3 เดือนที่ออก ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6cb_3 ปที่ออก ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6d_3 เรียนกี่ช่ัวโมงตอวัน ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอวัน

ce6e_3 เรียนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห

no_4 ลําดับที่ 4 4

ce6ba_4 เดือนที่เขาเรียน ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6bb_4 ปที่เขาเรียน ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6ca_4 เดือนที่ออก ระบุเดือน (ตัวเลข)

ce6cb_4 ปที่ออก ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ce6d_4 เรียนกี่ช่ัวโมงตอวัน ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอวัน

ce6e_4 เรียนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห ระบุเรียนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห

ce7 เด็กเคยเรียนซ้ําชั้นหรือไม 1-เคย (โปรดอธิบายรายละเอียด ในขอ ce7a)

3- ไมเคย 

ce7a ระบุรายละเอียด ระบุรายละเอียด

ce8 ทางโรงเรียนมีการสงแบบติดตามพัฒนาการ 1- มี

เด็กมาใหทานดูบางหรือไม 3- ไมมี 

ce8a จํานวนครั้งที่โรงเรียนสงแบบติดตาม ระบุจํานวน

พัฒนาการเด็กมาใหทาน

ce8b ความถี่ที่โรงเรียนสงแบบติดตามพัฒนาการ ระบุความถี่

เด็กมาใหทาน

ce8ba รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

15- ราย 6 เดือน / เทอม

17- รายป
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ตัวแปร คําอธิบาย คาของตัวแปร ตัวแปรที่สรางเพิ่มเติม

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce9_des_1 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม คณิตศาสตร

ce9a_1 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_1 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_1 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce9_des_2 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม ภาษาอังกฤษ

ce9a_2 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_2 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_2 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce9_des_3 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม กีฬา เชน วายน้ํา

ce9a_3 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_3 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_3 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce9_des_4 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม เลนดนตรี เตนรํา

ce9a_4 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_4 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_4 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce9_des_5 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม ศิลปะ วาดรูป

ce9a_5 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_5 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_5 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce9_des_6 ชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม ระบุชื่อวิชา-กิจกรรมเสริม

ce9a_6 ทานเคยใหลูกเรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม 1- ไดเรียน

เสริมบางหรือไม 3- ไมไดเรียน

ce9b_6 ชั่งโมง/เดือน ระบุเวลา

ce9c_6 ราคา/เดือน ระบุจํานวนเงิน

ce10_des_1 ประเภทสื่อ หนังสือ

ce10a_1 จํานวนครั้งที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุจํานวนครั้ง

ce10b_1 ความถี่ที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุความถี่

ce10ba_1 รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

15- ราย 6 เดือน

17- รายป

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce10c_1 คาใชจาย/ครั้ง ระบุคาใชจาย/ครั้ง

ce10d_month_1 คาใชจาย/เดือน ระบุคาใชจาย/เดือน ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*30 เมื่อ ce10ba_1 = 3 (รายวัน)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*4.3 เมื่อ ce10ba_1 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*2.15 เมื่อ ce10ba_1 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*1 เมื่อ ce10ba_1 = 9 (รายเดือน)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)/2 เมื่อ ce10ba_1 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)/3 เมื่อ ce10ba_1 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)/6 เมื่อ ce10ba_1 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_month_1 = (ce10a_1*ce10c_1)/12 เมื่อ ce10ba_1 = 17 (รายป) 
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ตัวแปร คําอธิบาย คาของตัวแปร ตัวแปรที่สรางเพิ่มเติม

ce10d_year_1 คาใชจาย/ป ระบุคาใชจาย/ป ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*365 เมื่อ ce10ba_1 = 3 (รายวัน)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*52 เมื่อ ce10ba_1 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*26 เมื่อ ce10ba_1 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*12 เมื่อ ce10ba_1 = 9 (รายเดือน)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*6 เมื่อ ce10ba_1 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*4 เมื่อ ce10ba_1 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*2 เมื่อ ce10ba_1 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_year_1 = (ce10a_1*ce10c_1)*1 เมื่อ ce10ba_1 = 17 (รายป)

ce10_des_2 ประเภทสื่อ ของเลน

ce10a_2 จํานวนครั้งที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุจํานวนครั้ง

ce10b_2 ความถี่ที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุความถี่

ce10ba_2 รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

ce10ba_2 รหัสความถ่ี 9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

15- ราย 6 เดือน

17- รายป

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce10c_2 คาใชจาย/ครั้ง ระบุคาใชจาย/ครั้ง

ce10d_month_2 คาใชจาย/เดือน ระบุคาใชจาย/เดือน ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*30 เมื่อ ce10ba_2 = 3 (รายวัน)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*4.3 เมื่อ ce10ba_2 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*2.15 เมื่อ ce10ba_2 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*1 เมื่อ ce10ba_2 = 9 (รายเดือน)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)/2 เมื่อ ce10ba_2 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)/3 เมื่อ ce10ba_2 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)/6 เมื่อ ce10ba_2 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_month_2 = (ce10a_2*ce10c_2)/12 เมื่อ ce10ba_2 = 17 (รายป) 

ce10d_year_2 คาใชจาย/ป ระบุคาใชจาย/ป ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*365 เมื่อ ce10ba_2 = 3 (รายวัน)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*52 เมื่อ ce10ba_2 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*26 เมื่อ ce10ba_2 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*12 เมื่อ ce10ba_2 = 9 (รายเดือน)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*6 เมื่อ ce10ba_2 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*4 เมื่อ ce10ba_2 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*2 เมื่อ ce10ba_2 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_year_2 = (ce10a_2*ce10c_2)*1 เมื่อ ce10ba_2 = 17 (รายป)

ce10_des_3 ประเภทสื่อ แท็บเล็ต / ไอแพด

ce10a_3 จํานวนครั้งที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุจํานวนครั้ง

ce10b_3 ความถี่ที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุความถี่

ce10ba_3 รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

15- ราย 6 เดือน

17- รายป

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce10c_3 คาใชจาย/ครั้ง ระบุคาใชจาย/ครั้ง

ce10d_month_3 คาใชจาย/เดือน ระบุคาใชจาย/เดือน ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*30 เมื่อ ce10ba_3 = 3 (รายวัน)
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ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*4.3 เมื่อ ce10ba_3 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*2.15 เมื่อ ce10ba_3 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*1 เมื่อ ce10ba_3 = 9 (รายเดือน)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)/2 เมื่อ ce10ba_3 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)/3 เมื่อ ce10ba_3 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)/6 เมื่อ ce10ba_3 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_month_3 = (ce10a_3*ce10c_3)/12 เมื่อ ce10ba_3 = 17 (รายป) 

ce10d_year_3 คาใชจาย/ป ระบุคาใชจาย/ป ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*365 เมื่อ ce10ba_3 = 3 (รายวัน)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*52 เมื่อ ce10ba_3 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*26 เมื่อ ce10ba_3 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*12 เมื่อ ce10ba_3 = 9 (รายเดือน)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*6 เมื่อ ce10ba_3 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*4 เมื่อ ce10ba_3 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*2 เมื่อ ce10ba_3 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_year_3 = (ce10a_3*ce10c_3)*1 เมื่อ ce10ba_3 = 17 (รายป)

ce10_des_4 ประเภทสื่อ มือถือ

ce10a_4 จํานวนครั้งที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุจํานวนครั้ง

ce10b_4 ความถี่ที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุความถี่

ce10ba_4 รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

15- ราย 6 เดือน

17- รายป

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce10c_4 คาใชจาย/ครั้ง ระบุคาใชจาย/ครั้ง

ce10d_month_4 คาใชจาย/เดือน ระบุคาใชจาย/เดือน ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*30 เมื่อ ce10ba_4 = 3 (รายวัน)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*4.3 เมื่อ ce10ba_4 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*2.15 เมื่อ ce10ba_4 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*1 เมื่อ ce10ba_4 = 9 (รายเดือน)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)/2 เมื่อ ce10ba_4 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)/3 เมื่อ ce10ba_4 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)/6 เมื่อ ce10ba_4 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_month_4 = (ce10a_4*ce10c_4)/12 เมื่อ ce10ba_4 = 17 (รายป) 

ce10d_year_4 คาใชจาย/ป ระบุคาใชจาย/ป ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*365 เมื่อ ce10ba_4 = 3 (รายวัน)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*52 เมื่อ ce10ba_4 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*26 เมื่อ ce10ba_4 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*12 เมื่อ ce10ba_4 = 9 (รายเดือน)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*6 เมื่อ ce10ba_4 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*4 เมื่อ ce10ba_4 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*2 เมื่อ ce10ba_4 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_year_4 = (ce10a_4*ce10c_4)*1 เมื่อ ce10ba_4 = 17 (รายป)

ce10_des_5 ประเภทสื่อ อื่นๆ ระบ.ุ..

ce10a_5 จํานวนครั้งที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุจํานวนครั้ง

ce10b_5 ความถี่ที่สมาชิกครัวเรือนซื้อสื่อนี้ ระบุความถี่

ce10ba_5 รหัสความถ่ี 1- รายชั่วโมง

3- รายวัน

5- รายสัปดาห

7- ราย 2 สัปดาห

9- รายเดือน

11- ราย 2 เดือน

13- ราย 3 เดือน

ce10ba_5 รหัสความถ่ี 15- ราย 6 เดือน
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17- รายป

19- รับเปนแบบเหมา (ตอช้ินงาน)

21- เสียทีเดียวเมื่อใชงานเสร็จ (เชน

ใชที่ดินทํานาและเก็บคาเชาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ)

23- อื่นๆ

ce10c_5 คาใชจาย/ครั้ง ระบุคาใชจาย/ครั้ง

ce10d_month_5 คาใชจาย/เดือน ระบุคาใชจาย/เดือน ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*30 เมื่อ ce10ba_5 = 3 (รายวัน)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*4.3 เมื่อ ce10ba_5 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*2.15 เมื่อ ce10ba_5 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*1 เมื่อ ce10ba_5 = 9 (รายเดือน)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)/2 เมื่อ ce10ba_5 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)/3 เมื่อ ce10ba_5 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)/6 เมื่อ ce10ba_5 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_month_5 = (ce10a_5*ce10c_5)/12 เมื่อ ce10ba_5 = 17 (รายป) 

ce10d_year_5 คาใชจาย/ป ระบุคาใชจาย/ป ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*365 เมื่อ ce10ba_5 = 3 (รายวัน)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*52 เมื่อ ce10ba_5 = 5 (รายสัปดาห)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*26 เมื่อ ce10ba_5 = 7 (ราย 2 สัปดาห)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*12 เมื่อ ce10ba_5 = 9 (รายเดือน)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*6 เมื่อ ce10ba_5 = 11 (ราย 2 เดือน)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*4 เมื่อ ce10ba_5 = 13 (ราย 3 เดือน)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*2 เมื่อ ce10ba_5 = 15 (ราย 6 เดือน)

ce10d_year_5 = (ce10a_5*ce10c_5)*1 เมื่อ ce10ba_5 = 17 (รายป)

ce11a1 ขณะนี้บานของทานมี ตัวตอ / LEGO 1- มี

บางหรือไม 3- ไมมี

ce11a2 ขณะนี้บานของทานมี ภาพตัดตอ / jigsaw 1- มี

บางหรือไม 3- ไมมี

ce11a3 ขณะนี้บานของทานมี ไมหรือพลาสติก 1- มี

ที่มีรูปทรงหรือสีตางๆบางหรือไม 3- ไมมี

ce11a4 ขณะนี้บานของทานมี ดินน้ํามัน ดินเหนียว 1- มี

ดินทราย แปงปนบางหรือไม 3- ไมมี

ce12a1a ขณะนี้บานของทานมี หนังสือนิทาน 1- มี

บางหรือไม 3- ไมมี

ce12a1aa จํานวนหนังสือนิทานสําหรับเด็ก ระบุจํานวน

ce12a2a ขณะนี้บานของทานมี สมุดรูปภาพ 1- มี

หรือบัตรภาพ เชน บัตรรูปภาพสัตว 3- ไมมี

บัตรภาพตัวเลข บางหรือไม

ce12a2aa จํานวนสมุดรูปภาพหรือบัตรภาพ ระบุจํานวน

เชน บัตรรูปภาพสัตว บัตรภาพตัวเลข

ce13a1a ขณะนี้บานของทานมี แบบฝกหัดเตรียม 1- มี

ความพรอมสําหรับเด็กบางหรือไม 3- ไมมี

ce13a1aa จํานวนแบบฝกหัดเตรียมความพรอม ระบุจํานวน

สําหรับเด็ก

ce13a2a ขณะนี้บานของทานมี สมุดระบายสี 1- มี

 บางหรือไม 3- ไมมี

ce13a2aa จํานวนสมุดระบายสี NA

ce14 บันทึกผูสัมภาษณ ระบุบันทึกผูสัมภาษณ


