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หองปฏิบัติการวิชาการงานฯ 

      
    หองปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพฯ   เปนหองอเนกประสงค อยูชั้น 2 อาคารเอลลินวูด  ภายในหองมีโตะ  เกาอ้ี  
และอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในวิชาการงานอาชีพฯ  หองปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพฯ 
อยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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หองคุณธรรม  จริยธรรม 

     หองคุณธรรม จริยธรรม  เปนหองสําหรับการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยธรรม ในลักษณะกลุมยอย  
ภายในหองประกอบดวยสื่อการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยธรรม อาทิเชน  CD  VCD  DVD  หนังสือตางๆ เปนตน  หองคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในการดูแลของงานศาสนกิจ  ต้ังอยูบริเวณโถงชั้น 1 อาคารอายะดา  กีรินกุล 
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หองดนตรี

หองเรียนเปยโนและคอรัส 
อยูบริเวณช้ัน 2 และ 3 อาคารอายะดาฯ 
เปนหองที่ใชสําหรับการเรียนเปยโน  
และการเรียนขับรองประสานเสียง 

หองดนตรีสากล 
อยูบริเวณอาคารป.1เกา  ภายในหองมีเครื่องดนตรีตางๆ  
ใชสําหรับเรียนเครื่องสายสากล  และซอมวงดุริยางค 

หองเรียนดนตรี 
อยูบริเวณช้ัน 6 อาคารอาะดาฯ 
ในหองมีเปยโนและเครื่องดนตรีตางๆ 
ใชสําหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล 

หองดนตรีไทย 
อยูบริเวณช้ัน 4 อาคารเอลลินวูด  
ภายในหองมีเคื่องดนตรีไทย  ใชสําหรับการเรียนการสอน  
และซอมวงดนตรีไทย 
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หองมัลติมีเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
     หองมัลติมีเดีย  เปนหองอเนกประสงคใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน การประชุม และการนําเสนองานตางๆ  อยูในอาคาร 
อายะดาฯ  ช้ัน 2 - 6 ช้ันละ 1 หอง รวม 5 หอง  ภายในหองมีอุปกรณอํานวยความสะดวก  เชน  คอมพิวเตอร  เครื่องฉายโปรเจคเตอร  
โตะ  เกาอี้  เปนตน  หองมัลติมีเดีย  อยูในการดูแลของงานเทคโนโลยีการเรียนรู  ระดับประถมศึกษา
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หองกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     หองกิจกรรมภาษาอังกฤษ     อยูบริเวณช้ัน 3 อาคารอายะดา กีรินกุล  ติดกับหองพักครูภาษาตางประเทศ  
หองกิจกรรมภาษาอังกฤษมีจํานวน 2 หอง  ใชสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
และกิจกรรมอื่นๆของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
หองกิจกรรมภาษาอังกฤษอยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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หองกิจกรรมภาษาไทย 

     หองกิจกรรมภาษาไทย   อยูบริเวณช้ัน 2 อาคารเอลลินวูด  ใชสําหรับการเรียนซอมเสริมวิชาภาษาไทย   
ภายในมีสื่อการเรียนการสอนตางๆ  เพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูภาษาไทยไดดีขึ้น  
หองกิจกรรมภาษาไทยอยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย



 

งานเทคโนโลยีการเรียนรูระดับประถมศึกษา  ICT   

หองนาฏศิลป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     หองนาฏศิลป    มีจํานวน 4 หอง  อยูบริเวณชั้น 6 อาคาร อายะดา  กีรินกุล 2 หอง และ ช้ัน 4 อาคารเอลลินวูด 2 หอง  
หองนาฏศิลป  ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปและการซอมกิจกรรมการแสดงตางๆ  
ภายในหองประกอบดวยกระจกบานใหญ  ชุดเครื่องแตงกาย  และสื่อการเรียนการสอนตางๆ  หองนาฏศิลป 
อยูในการดูแลของกลุมสารการเรียนรูศิลปะ
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หองประชุม อาคารเอลลินวูด 

     หองประชุมอาคารเอลลินวูด    อยูบริเวณชั้น 1 ของอาคารเอลลินวูด  เปนหองโถงกวาง  มีเวทีใชสําหรับทํากิจกรรมตางๆ  
รวมทั้งจัดการเรียนการสอน เชน วิชาพลศึกษา เปนตน
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หองพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
     หองพลศึกษา  เปนหองที่ใชสําหรับอุปกรณกีฬาตางๆ  ต้ังอยูบริเวณอาคารเรียน ป.1 เกา  
ภายในหองถูกจัดไวสําหรับการเก็บอุปกรณกีฬาตางๆ  ที่ไวใชในการเรียนการสอนและใหนักเรียนสามารถยืมไปเลนไดในเวลาพัก  
หองพลศึกษาอยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา
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หองมานา 

      หองมานา    เปนหองปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพ  ใชสําหรับการเรียนการสอนประกอบอาหาร  
ภายในหองมีอุปกรณทําครัวตางๆ  เชน  เตาแกส  กระทะ  หมอ  อางลางจาน  เปนตน  
หองมานาตั้งอยูระหวางเรือนเกษตรกับอาคารประกอบ  หองมานาอยูในการดูแลของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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หองวิทยาศาสตร 
    
 
 

 
 
    หองวิทยาศาสตร    เปนหองปฏิบัติการสําหรับวิชาวิทยาศาสตร  มีต้ังหมด 4 หอง  อยูช้ัน 6 อาคารอาะดาฯ 2 หอง  และ ช้ัน 4 
อาคารเอลลินวูด 2 หอง  ภายในมีอุปกรณสําหรับทําการทดลองวิทยาศาตร   สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน  
และมีหนังสือความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรดวย  หองวิทยาศาสตร  อยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร
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หองศิลปะ 
 
 
 
 
 

 
       
     หองศิลปะ    เปนหองที่ใชสําหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  ภายในหองมีโตะ  เกาอี้  และอุปกรณในการทํางานศิลปะตางๆ  
ทั้งยังเปนที่รวบรวมผลงานของนักเรียนไวดวย  หองศิลปะมีทั้งหมด 3 หอง  ซึ่งตั้งอยูช้ัน 6 อาคารอายะดา 2 หอง   และช้ัน 2     
อาคารเอลลินวูด 1 หอง  ทั้งหมดอยูในการดูแลของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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หองสมุด 
 
 
 
 
 
     หองสมุด   ระดับประถมศึกษา มีดวยกัน 2  หอง  คือ หองสมุดรักการอาน  อยูบริเวณช้ัน 2 อาคารอายะดา  กีรินกุล  
และหองสมุดระดับประถมศึกษา  อยูบริเวณอาคารเรียน ป.1 เกา  ภายในหองสมุดทั้ง  2 หอง 
ได รวบรวมหนังสือประเภทตางๆไวมากมาย  สําหรับใหนักเรียนและครูไดยืมไปอาน  หองสมุดทั้ง 2 
หองยังอํานวนความสะดวกโดยใชระบบคอมพิวเตอรในการยืมคืนออีกดวย  หองสมุดทั้ง  2 หอง  
อยูในความดูแลของงานหองสมุดระดับประถมศึกษา
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หองสื่อการสอน 
     
 

 
 
 
 
 
    หองสื่อการสอน   อยูบริเวณหนาลิฟทช้ัน 1 อาคารอายะดา  กีรินกุล  ภายในหองไดรวบรวมสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆไว  
เชน  แผนภาพ  แผนภูมิ  CD  DVD ตางๆ  เพื่อใหครูผูสอนสามารถยืมใชในการจัดการเรียนการสอนได  
หองสื่อการสอนอยูในการดูแลของงานเทคโนโลยีการเรียนรู  ระดับประถมศึกษา
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เรือนเกษตร 

      เรือนเกษตร    ต้ังอยูบริเวณดานขางแปลงเกษตร   เปนสถานที่ใชสําหรับเรียนวิชาเกษตร  ใชในการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ  
อุปกรณตางๆ  ตลอดจนการเรียนรูทฤษฏีและการคนควาเพิ่มเติม  เกี่ยวกับการเกษตร  
ทั้งยังเปนที่เก็บรวบรวมเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตรตางๆดวย
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สนามหนาอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
     สนามหนาอาคารเรียน    อยูบริเวณหนาอาคารเอลลินวูดและอาคารอายะดา กีรินกุล  ใชสําหรับการทํากิจกรรมตางๆของนักเรียน 
และใชในการจัดการเรียนการสอน  เชน วิชาพลศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร   วิชาการงานอาชีพฯ  เปนตน



 

งานเทคโนโลยีการเรียนรูระดับประถมศึกษา  ICT   

สวนพฤกษศาสตร ระดับประถมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      สวนพฤกษศาสตร   อยูดานหลังอาคารเอลลินวูด  เปนสวนหยอยที่ตกแตงดวยพันธุไมตางๆ  
พรอมปายความรูเกี่ยวกับชนิดของพันธุไม   ภายในสวนยังไดมีการจัดแตงดวยน้ําตกจําลอง 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูระบบนิเวศนตางๆอีกดวย  นอกจากนี้สวนพฤษกศาสตรระดับประถมฯ  
ยังเปนจุดที่จัดไวสําหรับใหนักเรียนไดนั่งพักผอนหรือผูปกครองสามารถนั่งรอรับนักเรียนไดอีกดวย
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สวนทะเลทราย 

     สวนทะเลทราย   ต้ังอยูภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตรระดับประถมศึกษา  เปนสวนจําลองสภาพตนไมในทะเลทราย 
ภายใตกระโจมพลาสติก  มีการจัดสวนหินและปลูกตนไมทนแลงชนิดตางๆ ไดแก  แคคตัส  กระบอกเพชร 
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับพืชในทะเลทรายและหินประเภทตางๆ
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สวนหมอก 

      สวนหมอก    ต้ังอยูภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตรระดับประถมศึกษา  
ภายในรวบรวมพันธไมที่ช่ืนชอบความชื้นและทนรมชนิดตางๆ  ไดแก เฟน  คลา  และ บอน  เปนตน  
สวนหมอกมีลักษณะเปนเรือนตาขายพรางแสง  มีหัวฉีดสเปรยติดพนหมอกเพื่อใหความชื้นแกตนไม
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คลองระบายน้ํา 

      
     คลองระบายน้ํา     อยูบริเวณหนาเขตการศึกษาระดับประถมศึกษา  เปนแหลงการเรียนรูในเรื่องการระบบนิเวศในน้ํา  
และทรัพยากรน้ําไดเปนอยางดี
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ถนนหนาเขตการศึกษา 

     ถนนหนาเขตการศึกษา   เปนถนนสายหลักภายในโรงเรียน  เริ่มจากหนาประตูโรงเรียนซอย 19 ไปยังประตูโรงเรียนซอย 15 
โดยจะผานดานหนาเขตการศึกษา ระดับประถมศึกษา   ดานหลังอาคารเอลลินวูด  และดานขางอาคารอายะ  กีรินกุล  
ถนนสายนี้สามาถใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆได  ไมวาจะเปน พลศึกษา  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพ เปนตน
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แปลงเกษตร 

     แปลงเกษตร    อยูบริเวณดานหลังอาคารเอลลินวูด  ใกลๆกับเรือนเกษตร  
แปลงเกษตรเปนพื้นที่สําหรับใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิชาเกษตร  โดยนักเรียนจะไดเรียนรูการปลูกพืชดวยการปฏิบัติจริง  
แปลงเกษตรอยูในการดูแลของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี


