คูมือนักเร�ยน โรงเร�ยนขอนแกนว�ทยายน

KHONKAENWITTAYAYON

อาคารเรียนและสถานที่นักเรียนควรทราบ

1. อาคารเรียน
โรงเรียนมีอาคารหลายอาคาร ดังนี้
1.1 อาคาร 1 เปนอาคารชมพู 4 ชั้น มีทั้งหมด 24 หอง ใชเปนหองปฏิบัติการ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 20 หอง ที่เหลือจัดเปนหองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 115-116
หองพักครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
ชั้น 2 หอง 121-125
หองเรียนวิทยาศาสตร
หอง 126
หองสารสนเทศและหองคอมพิวเตอร
ชั้น 3 หอง 131-135
หองเรียนวิทยาศาสตร
หอง 136
หองพักครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
ชั้น 4 หอง141-146
หองเรียนวิทยาศาสตร
1.2 อาคาร 2 เปนอาคารฟา 4 ชั้น มีทั้งหมด 24 หอง ใชเปนหองเรียน 19 หอง ที่เหลือ
จัดเปนหองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 211
หองแผนงานและงบประมาณ
หอง 213 และ 216
หองเรียน
หอง 212 และ 214
หองศูนยคณิตศาสตร
หอง 215
หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้น 2 หอง 221 และ 226
หองเรียนตนแบบวิชาคณิตศาสตร
ชั้น 3 หอง 231 และ 236
หองเรียนตนแบบวิชาคณิตศาสตร
1.3 อาคาร 3 เปนอาคารเหลือง 3 ชั้น มีทั้งหมด 20 หอง ใชเปนหองเรียน 5 หอง ที่เหลือ
จัดเปนหองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 311
หองแนะแนว
หอง 312
หองงานบุคลากรโรงเรียน
หอง 313-314
หองรองผูอ าํ นวยการกลุม อํานวยการและสํานักงานกลุม อํานวยการ
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หอง 315
หอง 316

หองผูอํานวยการโรงเรียน
หองรองผูอํานวยการกลุมแผนงานและงบประมาณ,
หองงานบริหารการเงิน, งานบริหารบัญชี, และงานบริหารสินทรัพย
ชั้น 2 หอง 321
หองสํานักงานกลุมแผนงานและงบประมาณ
หอง 322-323
หองเรียนไรพรมแดน
หอง 324-325
หองสํานักงานฝายอาคารสถานที่
หอง 326
หองประชุมและงานโรงเรียนกับชุมชน
ชั้น 3 หอง 331-335
หองเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศ
หอง 336
หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.4 อาคาร 4 เปนอาคารชมพู 4 ชั้น 1 หองสมุด Easy Social มีหองเรียน 12 หองเรียน
เปนหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 อาคาร 5 เปนอาคารฟา 4 ชั้น 1 หองสมุด Easy Library มีจํานวน 12 หองเรียน
เปนหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.6 อาคาร 6 เปนอาคารเหลือง 2 ชั้น มีทั้งหมด 11 หอง จัดเปนหองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 611
หองโยธวาทิต
หอง 612
หองงานวัดผลและทะเบียนนักเรียน
หอง 613
หองกลุมงานวิชาการและหองรองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
หอง 616
สถานพยาบาล โรงเรียนขอนแกนวิทยายน
ชั้น 2 หอง 621
หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
หอง 622 และ 624
หองเรียนวิชาทัศนศิลป
หอง 623
หองเรียนวิชานาฏศิลป
หอง 625 และ 626
หองพักครูและหองเรียนดนตรี
1.7 อาคาร 7 เปนอาคารเหลือง 5 ชั้น มีทั้งหมด 42 หอง ใชเปนหองเรียน 30 หอง เปน
หองเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่เหลือจัดเปนหองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 711-712
หองสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน, หองประชุม,
หองหัวหนาระดับ, ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง,
รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียน
หอง 713,715 และ 716 หองเรียนคอมพิวเตอร
หอง 714
หองพักครูคอมพิวเตอร, หองควบคุม
ระบบอินเตอรเน็ตไรสายโรงเรียน
ชั้น 2 หอง 721-729
หองเรียนวิชาภาษาตางประเทศ
ชั้น 3 หอง 735 และหอง 736 หองเรียนโครงการ EP
ชั้น 4 หอง 741-744
หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หอง 745
หองพักครูโครงการ EP
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หอง 746-749
หองเรียนโครงการ EP
ชั้น 5 หอง 751
หองเรียนโครงการ EP
1.8 อาคาร 8 เปนอาคารขาว 2 ชั้น มีทั้งหมด 5 หอง ใชเปนหองเรียน 2 หอง ที่เหลือจัดเปน
หองตาง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 หอง 811
หองนักเรียนเรียนรวม
หอง 812-813
หองเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
หอง 814
หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ชั้น 2 หอง 821
หองศูนยเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
2. อาคารโรงฝกงาน
2.1 อาคาร 9 เปนอาคารขาว 3 ชั้น
ชั้น 1 หอง 911-912
หองปฏิบัติการอาหาร
หอง 913
หองปฏิบัติการงานชาง
ชั้น 2 หอง 921
หองพักครู
หอง 922-923
หองเรียนวิชาการงานอาชีพ
ชั้น 3 หอง 931
หองเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หอง 932
หองเรียนวิชาการงานอาชีพ
หอง 933
หองเรียนวิชาการงานอาชีพ
2.2 อาคารโรงฝกงานกลุมวิชาเกษตรกรรม
3. อาคาร 85 ป
ชั้นลาง
หองโสตทัศนูปกรณ
ชั้นบน
หองสมุดโรงเรียน
4. อาคารประชาสัมพันธ
เปนอาคารขาวชั้นเดียวตั้งอยูบริเวณประตูโรงเรียนดานถนนกลางเมืองใชเปนที่ทํางานของงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน
5. หอพระ
หอพระเปนอาคารจัตรุ มุขตัง้ อยูบ ริเวณหนาอาคาร 3 ใกลประตูทางเขาดานถนนกลางเมือง (ประตู
กลาง) ถือวาเปนสถานที่ซึ่งชาวขอนแกนวิทยายนทุกคนใหความเคารพสักการบูชา เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณมหามงคลพระพุทธรูปประจําโรงเรียน
6. อาคาร 10 (117 ปขอนแกนวิทยายน)
เปนอาคารชมพู ฟา เหลือง ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของสนามฟุตบอลโรงเรียน เปนหองเรียนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร,และโรงอาหารที่สมบูรณแบบ
ชั้น 1 โรงอาหาร Canteen
ชั้น 2 หอง 1021 , 1022
EP Ofﬁce
หอง 1023
หองเรียน M. 1/14
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หอง 1024
หองเรียน M. 3/16
หอง 1025
หองเรียน M. 1/15
หอง 1026
หองเรียน M. 1/16
หอง 1027
หอง Chemistry Lab
หอง 1028
หอง Biology Lab
ชั้น 3 หอง 1031, 1032
หอง Teacher’s room
หอง 1033
หองเรียน M. 2/14
หอง 1034
หองเรียน M. 2/15
หอง 1035
หองเรียน M. 2/16
หอง 1036
หองเรียน M. 3/15
หอง 1037
หองเรียน M. 6/19
หอง 1038
หองเรียน M. 6/18
ชั้น 4 โรงยิมเนเซียม Gymnasium
ชั้น 5 หองประชุมมูลนิธิโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
Khonkaenwittayayon Foundation Meeting Room
7. หอประชุม
ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของสนามฟุตบอล จะใชในกรณีประชุม อบรมนักเรียนในระดับตาง ๆ หรือ
กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่สงเสริมการแสดงออกของนักเรียน และหองพักครูกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
8. อาคารวิทยบริการ
เปนอาคารขาว 2 ชั้น ตั้งอยูติดกับหอประชุมโรงเรียน ดานลางใชเปนสถานที่เรียนพลศึกษา
ดานบนใชเปนศูนยวิทยบริการ ใหบริการอินเตอรเนตและบริการมัลติมิเดียแกครูและนักเรียน
9. หองนํ้า หองสวมนักเรียน
- นักเรียนชาย ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันตกอาคาร 2 และดานลางอาคารวิทยบริการ
- นักเรียนหญิง ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันตกอาคาร 1 และดานทิศตะวันออกของโรงอาหาร
10. ที่จอดรถจักรยานยนต
โรงเรียนจัดบริเวณสําหรับจอดรถจักรยานยนตนกั เรียนไวบริเวณดานหลังอัฒจันทรหนาหอประชุม
หมายเหตุ : โรงเรียนจัดระบบหองเรียนโดยใชตัวเลข 3 หลักเรียงลําดับจากซายไปขวา เชน
หอง 246 - ตัวเลขแรก (2) หมายถึง อาคาร 2
- ตัวเลขที่สอง (4) หมายถึง ชั้น 4
- ตัวเลขที่สาม (6) หมายถึง หองที่ 6
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