
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

 
 

 

เลขทะเบยีน 
 

 

ชือ่แหล่งเรียนรู ้
 

 

ประเภทแหล่งเรียนรู ้
 

 

สถานทีต่ ัง้ 
 

 

ใหค้วามรูเ้รื่อง 
 

 

ผู้รบัผดิชอบ 
 

หมายเหตุ 
 

001 หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งสมุด อาคาร 6 สถานทีร่วบรวมทรพัยาสารสนเทศ
ทุกประเภท 

ครูกอบแกว้ 
ครูพรรณี 

หอ้งสมุด
โรงเรียน 

002 หอ้งสมุดเคลื่อนที ่(Mobile 
Library) 

รถหอ้งสมุดเคลื่อนที ่ บริการตามอาคาร 
บริเวณภายในโรงเรียน 

บริการสือ่สิง่พิมพ์ตามจุดตา่งๆ 
บริเวณภายในโรงเรียน 

ครูกอบแกว้ 
ครูพรรณี 

 

003 หอ้งสมุดกลุ่มสาระคณิตฯ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

หอ้งสมุด อาคาร 7 
ชัน้ 2 

รวบรวมหนงัสือและสือ่ตา่ง ๆ 
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มธัยมตน้ 

 
บรรณารกัษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

004 หอ้งสมุดกลุ่มสาระคณิตฯ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

หอ้งสมุด อาคาร 7  
ชัน้ 2 

รวบรวมหนงัสือและสือ่ตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัวิชาคณิตศาสตร์ตอน
ปลาย 

 
บรรณารกัษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

005 หอ้งสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หอ้งสมุด อาคาร 7ชัน้ 3 
 (บริเวณทางเดนิ) 

รวบรวมหนงัสือและสือ่ตา่ง ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวิชาวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

006 หอ้งสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย หอ้งสมุด 421 
อาคาร 4 

รวบรวมหนงัสือทีเ่กีย่วกบั
ภาษาไทยและวรรณคด ี

กลุ่มสาระภาษาไทย หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

007 หอ้งสมุดกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 

หอ้งสมุด หอ้ง 114 
อาคาร 1 

รวบรวมหนงัสือ/สือ่
ภาษาตา่งประเทศ 

กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

008 หอ้งสมุดกลุ่มสาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา 
 และวฒันธรรม 

หอ้งสมุด ชัน้ 2 
อาคาร3 

รวบรวมหนงัสือ/สือ่ดา้นสงัคม
วฒันธรรม และศาสนา 

 
กลุ่มสาระสงัคมฯ 

หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

009 หอ้งสมุดกลุ่มงานพานิชยกรรม 
(ปวช.) 

หอ้งสมุด ชัน้ 3 
อาคาร 5 

รวบรวมสารสนเทศตา่ง ๆ กลุ่มการงานอาชีพฯ หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

010 หอ้งสมุดกลุ่มสาระศลิปะ หอ้งสมุด อาคาร 2 รวบรวมผลงานและหนงัสือดา้น
ศลิปะ 

กลุ่มสาระศลิปะ หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

011 หอ้งสมุดการงานอาชีพ 
(คอมพิวเตอร์) 

หอ้งสมุด อาคาร ( 518 ) รวบรวมหนงัสือและสือ่ตา่ง ๆ 
เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มการงานอาชีพฯ หอ้งสมุดกลุ่ม
สาระฯ 

012 หอ้งงานแนะแนว หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 1  แนะแนวการศกึษา ครูพรรณนิพา  พงษ์สว่าง หอ้งปฏบิตักิาร 

013 ศูนย์ภาษาญีปุ่่ น หอ้งเรียนศกึษา 112 ภาษาญีปุ่่ น กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ หอ้งปฏบิตักิาร 
014 หอ้งปฏบิตักิารศลิปะ หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏบิตักิาร 
อาคาร 2 ใหค้วามรูศ้ลิปะ กลุ่มสาระศลิปะ หอ้งปฏบิตักิาร 

015 หอ้งเรียนสีเขยีว หอ้งเรียน 228 ไฟฟ้า กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 
016 หอ้ง smart class room หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏบิตักิาร 
อาคาร 2 หอ้ง 221 การใช้ Tablet คุณอาคม อ าพนัธ์เพ็ญโรจน์ หอ้งปฏบิตักิาร 

017 หอ้งจริยธรรม หอ้งเรียนและ
หอ้งปฏบิตักิาร 

อาคาร 4 หอ้ง 426 ใหค้วามรูเ้รื่องกริยิา มารยาท คณุ
งามความดี 

กลุ่มสาระสงัคมฯ หอ้งปฏบิตักิาร 



 
 
 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 

 

เลขทะเบยีน 
 

 

ชือ่แหล่งเรียนรู ้
 

 

ประเภทแหล่ง
เรียนรู ้

 

 

สถานทีต่ ัง้ 
 

 

ใหค้วามรูเ้รื่อง 
 

 

ผู้รบัผดิชอบ 
 

หมายเหตุ 
 

018 งานโสตทศันูปกรณ์ หอ้งเรียนและ
หอ้งปฏบิตักิาร 

อาคาร 4  หอ้ง 412 การรวบรวมขอ้มูลทางวชิาการ
น ามาดดัแปลงและเผยแพร่ใน
รูปแบบของโสตทศันูปกรณ์ตา่งๆ 
การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ใน
การสอน การบรรยาย การประชุม 
การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการ
ปฏบิตังิานตามโครงการ และ
แผนงานของสว่นราชการตา่งๆ การ
ควบคุมการใช้ การจดัหาและจดัเก็บ
รกัษาโสตทศันูปกรณ์ 

ครูนพพร   มีชีพสม หอ้งปฏบิตักิาร 

019 หอ้งมลัตมิีเดีย หอ้งเรียน หอ้ง 416 อาคาร 4 สือ่มลัตมิีเดยี ครูพชันี  ป่ินทว้ม หอ้งปฏบิตักิาร 
020 หอ้งมลัตมิีเดีย ไลบรารี ่ หอ้งเรียนและหอ้ง

ประชุม 
อาคาร 6 ส าหรบัสือ่การเรียนการสอน จดั

ประชุม อบรม และสมัมนา 
หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งปฏบิตักิาร 

021 หอ้งบริการอนิเตอร์เน็ต หอ้งสืบคน้ขอ้มูล อาคาร 6 การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งปฏบิตักิาร 

022 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนและสืบคน้
ขอ้มูล 

อาคาร 5 หอ้ง 511 
 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

023 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนและสืบคน้
ขอ้มูล 

อาคาร 5 หอ้ง 513 
 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

024 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนและสืบคน้
ขอ้มูล 

อาคาร 5 หอ้ง 515 
 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

025 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนและสืบคน้
ขอ้มูล 

อาคาร 5 หอ้ง 518 
 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

026 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนและสืบคน้
ขอ้มูล 

อาคาร 5 หอ้ง 523 
 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

027  
หอ้งงานประดษิฐ์ 

 
งานประดษิฐ์ 

 
ชัน้ 3 อาคาร 6 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบังานประดษิฐ์ตา่ง 
ๆ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

028    ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตดัเย็บเสื้อผา้ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 



 
 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

หอ้งงานบา้น หอ้งผา้ ชัน้ 3 อาคาร 6 

029 หอ้งนาฏศลิป์ หอ้งนาฏศลิป์ ชัน้ 3 อาคาร 6 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั การแสดง  ฝึก
การร า 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

030 หอ้ง smart class room หอ้งเรียนและ
หอ้งปฏบิตักิาร 

อาคาร 6 หอ้ง 634 การใช้ Tablet กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

031 หอ้งดนตรีไทย หอ้งดนตรีไทย อาคาร 6 หอ้ง  641 
กบั 651 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั การแสดง   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ หอ้งปฏบิตักิาร 

032 หอ้งปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 
033 หอ้งศูนย์สือ่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หอ้งคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคาร 7 หอ้งคอมพิวเตอร์ใหส้ืบคน้ขอ้มูล

จากอนิเตอร์เน็ต 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 

 

เลขทะเบยีน 
 

 

ชือ่แหล่งเรียนรู ้
 

 

ประเภทแหล่ง
เรียนรู ้

 

 

สถานทีต่ ัง้ 
 

 

ใหค้วามรูเ้รื่อง 
 

 

ผู้รบัผดิชอบ 
 

หมายเหตุ 
 

034 หอ้งปฏบิตักิารเคมี หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเคมี กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 

035 หอ้งปฏบิตักิารชีววิทยา หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัชีววิทยา กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 
036 หอ้งปฏบิตักิารฟิสกิส์ หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัฟิสกิส ์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 
037 หอ้งปฏบิตักิารโลก ดารา

ศาสตร์ 
หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโลก-

ดาราศาสตร์ 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 

038 หอ้งปฏบิตักิาร ม.ตน้ หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 7 หอ้งเรียนและหอ้งปฏบิตั ิ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หอ้งปฏบิตักิาร 
039 ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน อาคาร 7 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการออม

เงนิ 
ครูมานพ เนียมปาน หอ้งปฏบิตักิาร 

040 หอ้งอนามยัโรงเรียน หอ้งพยาบาล ช ัน้ 1 อาคาร 7 สขุภาพ/อนามยั การ
ปฐมพยาบาล 

ครูบญุนิธ ี หอ้งปฏบิตักิาร 

041 งานเกษตรกรรม แปลงเกษตร บรเิวณอาคาร 8 การปลูกพรรณไม ้ กลุ่มสาระการงานฯ หอ้งปฏบิตักิาร 
042 หอ้งดนตรีสากล หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 9 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัดนตรี

สากล 
ครูสมชาย  จิตตสุข หอ้งปฏบิตักิาร 

043 หอ้งปฏบิตักิารงาน
อุตสาหกรรม 

หอ้งปฏบิตักิาร ช็อป ใหค้วามรูเ้กีย่วกบังาน
เชื่อมและงานไม ้

ครูสมศกัดิ ์อนุกูล หอ้งปฏบิตักิาร 

044 ป้ายนิเทศ ป้ายความรู ้ บริเวณอาคาร 
1,2,3,4,5,6,7 

วนัส าคญัตา่ง ๆ กลุ่มสาระสงัคมศกึษาฯ ป้ายนิเทศ 

045 สวนธรณี (พนาราม) แหล่งธรรมชาต ิ บริเวณอาคาร 1 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสวน
ธรรมชาต ิ

ครู สวนพนาราม 

046 ควิอาร์โคด้ ป้ายความรู ้ รอบบริเวณโรงเรียน พรรณไม ้ โรงเรียน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

047 แหล่งบวั ธรรมชาต ิ รอบบรเิวณโรงเรียน บวัประเภทต่าง ๆ   

048 เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต ์ http://www.thk.ac.th/    

049 เว็บไซต์หอ้งสมุดโรงเรียน เว็บไซต ์ https://thklibrary.wordpress.com/    

050 Face Bookของโรงเรียน เว็บไซต ์ https://www.facebook.com/Thkschool-
520984314638799/?fref=ts 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


