
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตัง้แตร่ะดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 รับนักเรียนทัง้ ชาย–หญิง นอกจากน้ียังเป็นโรงเรียนเอกชนใน
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังกัดฆราวาสในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
กอ่ตัง้ข้ึนโดย นางฐาปนา ทรัพยธ์นมัน่ ผูมี้ความปรารถนาท่ีจะตัง้สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซ่ึงสามารถให้ความรู้แกนั่กเรียนโดยไมต่อ้งเดินทางเขา้มา
ในกรุงเทพฯ จึงไดห้าท่ีดินและไดเ้ร่ิมดำาเนินการตอ่มา

    พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) 
     การกอ่สร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาร ค.ส.ล.                                         
5 ชัน้ ใช้เป็นห้องเรียน ห้องประกอบ โรงอาหาร โดยได้
รับใบอนุญาต ให้จัดตัง้โรงเรียนตามใบอนุญาต เลขท่ี 8/2537                         
ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2537 โดย นางฐาปนา ทรัพยธ์นมัน่ 
เป็นผูรั้บใบอนุญาตและผูจั้ดการคนแรกและมีนางรัตนา สีกานนท ์
เป็นครูใหญค่นแรกเปิดดำาเนินการสอนครัง้แรกในปีการศึกษา 2537

    พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) 
    มีการเปล่ียนแปลงตำาแหนง่ครูใหญ ่จากนางรัตนา สีกานนท ์ เป็นนายวิทยา สีดาโสม

    พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998)
    ไดมี้พิธีเสกอาคาร โดยสังฆราช ลอแรนซ์เทียนชัย  สมานจิต ประมุขอัครสังฆมณฑล จันทบุรี  
และใช้ช่ืออาคารเรียนหลังแรกวา่ “มารีอุปถัมภ์” เน่ืองจากผูรั้บใบอนุญาตเป็นคาทอลิก มีความรัก
และศรัทธาในพระแมม่ารีเป็นอยา่งย่ิง อาคารมารีอุปถัมภ์ มีการพัฒนาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
ในปัจจุบันอาคารหลังน้ี แบง่ออกเป็น 32 ห้อง เป็นห้องเรียน 25 ห้อง นอกจากน้ียังมี
ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องส่ือการเรียนการสอน สามารถรองรับนักเรียน
ไดถึ้ง 1,150 คน



    พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)                                                                                   
     โรงเรียนไดข้ยายโอกาสทางการศึกษา โดยไดเ้ปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้เพ่ิมอีกหน่ึงระดับ มีการเปล่ียนแปลงผูจั้ดการเป็น ดร.อภินันท ์ทรัพยธ์นมัน่ และครูใหญ่
เป็นนางสาวสมร จุฑาศรี ในช่วงปลายปีไดถ้มท่ีดา้นหลังและกอ่สร้างอาคารเพ่ิมอีก 1 หลัง
โดยเป็นอาคารหลังท่ี 2 เป็นอาคารอเนกประสงคชั์น้เดียว อาคารหลังน้ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 
1,100 ตารางเมตร ประกอบดว้ย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เวทีกิจกรรม 
โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำาแยกชาย-หญิง และร้านคา้อาหารตา่งๆ ตลอดจนรัว้ดา้นขา้งโรงเรียน
พร้อมขยายความจุนักเรียนเป็น 1,570 คน 

    พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)
     ไดก้อ่สร้างอาคาร หลังท่ี 3 ช่ืออาคาร 
“เซนตย์อแซฟ” เป็นอาคาร 5 ชัน้ พร้อม
ชัน้ใตดิ้น อาคารหลังน้ีมี 2 สว่น คือ 
สว่นแรกเป็นสระวา่ยน้ำาขนาดมาตรฐาน 
25 x 12.50 เมตร และสระน้ำาเด็กอีก 1 สระ 
โดยโรงเรียนไดใ้ช้อุปกรณแ์ละเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยในการควบคุม
มาตรฐานของน้ำาแบบอัตโนมัติ
เพ่ือความปลอดภัยของผูใ้ช้บริการ สว่นท่ี 2 
เป็นอาคารเรียนและห้องประกอบ มีห้องเรียน ห้องประกอบกิจกรรมตา่งๆ ห้องธุรการ 
และห้องประชุมขนาดกลางพร้อมโสตทัศนูปกรณท่ี์ทันสมัย สามารถรองรับการจัดประชุมได ้
80–100 ทา่น จัดสวนขา้งสระวา่ยน้ำาเป็นเร่ืองจากพระคัมภีร์  โดยจัดเป็นสถานท่ีเรือของโนอาห์ 
บุคคลท่ีพระเจ้าเลือกไวกั้บฝูงสัตว ์และทำาสนามบาสเกตบอลทางดา้นทิศใตข้องโรงเรียน (ปี 
2554 เกิดมหาอุทกภัยเกิดความเสียหายจึงเปล่ียนเป็นสวนสนามหญา้) 

    พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) 
     ไดร้ื้อสนามเด็กเลน่อนุบาลหนา้อาคารมารีอุปถัมภ์ออก และเปล่ียนสนามเด็กเลน่ใหม ่
โดยปูสนามดว้ยบล็อกยาง เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ติดตัง้โครงหลังคาทางเดินระหวา่ง
อาคารมารีอุปถัมภ์และอาคารเซนตย์อแซฟ ทำาหลังคาและปลูกตน้ไมเ้ล้ือยดา้นหนา้โรงเรียนเพ่ือ
ความร่มร่ืน
  



    พ.ศ. 2545  (ค.ศ.2002)        
     มีการเปล่ียนแปลงผูรั้บใบอนุญาตเป็น ดร.อภินันท ์ทรัพยธ์นมัน่ (Ed.D.) ไดท้ำาสนามเด็กเลน่
ประถม โดยปูบล็อกยางเช่นกัน ปรับถมดินเพ่ิมในสนามฟุตบอล ทำาถนนภายในดา้นศาลา
เฉลิมพระเกียรติฯ ทำารัว้รอบสนามฝ่ังโรงอาหาร (ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์)    
          
    พ.ศ. 2546  (ค.ศ.2003)  
    ไดร้ื้อสนามบาสเกตบอลออกเพ่ือทำาการกอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชัน้ ช่ืออาคาร “เซนตอั์นนา” 
และทำารัว้โชวเ์สาทางดา้นหลัง                 
      
    พ.ศ. 2548  (ค.ศ.2005)
     ไดส้ร้างทางเช่ือมระหวา่งอาคารมารีอุปถัมภ์กับอาคารอันนา เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่
นักเรียนในการเรียนการสอนตามห้องกิจกรรมตา่งๆ มากข้ึน  

    พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006)   
     ไดส้ร้างเรือนไทย 2 ชัน้ เพ่ือใช้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ดนตรีไทยและดนตรีสากลให้ช่ือวา่  “ฐาปนศาลา”

    พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)
     ไดส้ร้างโรงอาหารหลังใหมเ่ป็นอาคาร 2 ชัน้ ช่ืออาคาร “ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ หรือ 
อาคารพระวิสุทธิวงศ”์ ประกอบดว้ย โรงอาหาร โรงครัว ร้านคา้อาหารตา่งๆ พร้อมทัง้ห้อง
ปฏิบัติการของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ เร่ิมเปิดใช้ปีการศึกษา 2551 สว่นอาคารอเนกประสงค ์
ปรับปรุงเป็นลานกิจกรรม ห้องสมุด และเวที

   พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008)  
    มีการเปล่ียนแปลงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการจาก นางสาวสมร จุฑาศรี เป็น 
นางพันธิตรา สุนสะธรรม (M.Ed.) ไดร้ื้อสนามหญา้ฟุตบอลออกและเปล่ียนสนามฟุตบอลใหม ่
โดยเปล่ียนเป็นสนามคอนกรีต เสริมเหล็กเพ่ือใช้พ้ืนท่ีสนามให้เกิดประโยชนส์ำาหรับนักเรียน
มากข้ึน ปรับปรุงสนามหนา้ฐาปนศาลา โดยปูสนามดว้ยพ้ืนยาง เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
ปรับปรุงโครงหลังคาทางเดินระหวา่ง อาคารมารีอุปถัมภ์และอาคารเซนตย์อแซฟใหม ่และเท
พ้ืนพิมพล์าย ตัง้แตห่นา้โรงเรียนถึงขา้งอาคารอันนา เพ่ือปรับภูมิทัศนข์องโรงเรียน สร้างห้อง
คอมพิวเตอร์สารสนเทศใหม ่เพ่ือรองรับการใช้งานในระบบมัลติมีเดีย และโปรแกรมกราฟฟิก
ตา่งๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพ่ิมข้ึน   
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   พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) 
    ไดป้รับปรุงอาคารอเนกประสงค ์โดยขยายห้องสมุด เพ่ิมเน้ือท่ีแหลง่การเรียนรู้ของนักเรียน
ให้มากข้ึน ปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุดและไดใ้ช้ช่ือวา่ “ห้องสมุดเซนตโ์ทมัส” ปรับปรุง
ลานหนา้ห้องสมุดให้เป็นศูนยท์ดสอบสมรรถภาพ โดยปูพ้ืนยางเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
ขยายพ้ืนท่ีอาคารและยกหลังคาอาคารให้สูงข้ึน เปล่ียนหลังคาใหมเ่สริมแผน่กันความร้อน 
เพ่ือใช้เป็นลานอเนกประสงคใ์นการจัดกิจกรรม ยา้ยเวทีและสร้างห้องบอล เพ่ือเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนโดยใช้ช่ือวา่ “บา้นลม Wonder Land” (ปัจจุบันเป็นอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์)

   พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011)
   อาคารมารีอุปถัมภ์ ไดป้รับปรุงทาสีภายใน และติดตัง้เคร่ืองโปรเจคเตอร์สำาหรับนักเรียน 
ระดับชัน้อนุบาลทุกห้องเรียน และห้องพิเศษ อาคารเซนตย์อแซฟ ไดเ้ปล่ียนระบบดูแลคุณภาพ
น้ำาของสระวา่ยน้ำาใหมทั่ง้ระบบ และปรับภูมิทัศนด์า้นขา้งสระวา่ยน้ำา ปูหญา้เทียม ปรับปรุง
ทางเดินและปรับถนนดา้นหนา้เพ่ือป้องกันอุทกภัยในอนาคต ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน     

   พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)
    ปรับปรุงสนามเด็กเลน่ระดับประถมศึกษา และเปล่ียนเคร่ืองเลน่ชุดใหมใ่ห้กับนักเรียน
ระดับชัน้อนุบาล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนมากข้ึนปรับพ้ืนถนนโดยลาดยาง
แอสฟัลตด์ำาในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมสถานทีจ่ากมหาอุทกภัย ปีการศึกษา 2554 
และยา้ยห้องสมุดจากอาคารอเนกประสงคไ์ปอยูช่ัน้ 2 ของโรงอาหาร  

    พ.ศ. 2556 - 2557 (ค.ศ.2013 - 2014)                                         
     มีโครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชัน้ ช่ืออาคาร 
“เซนตฟ์รังซิสเซเวียร์” และอาคารจอดรถ พร้อม
หอประชุมขนาดใหญส่ำาหรับจัดกิจกรรมในร่ม
ท่ีสามารถรองรับนักเรียนไดทั้ง้หมด พร้อมท่ีจอดรถ 

    พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015 )                                                                    
     ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ท่ีไดเ้ปิดดำาเนินการเรียนการสอน
มาครบ 20 ปี มีการพัฒนาและเจริญเติบโตข้ึนทัง้คุณภาพและปริมาณ รักษามาตรฐานและ
มีความพร้อมสนองตอบกับการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดยมีปรัชญา “การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชีวิต” เป็นหลักสำาคัญ ซ่ึงสอดคลอ้งกับปรัชญาการศึกษาสากลและปรัชญาการศึกษา
คาทอลิก 
 



เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ ์และมีพัฒนาการท่ีดีทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณแ์ละสังคม ในปีน้ีทางโรงเรียนฯ ไดด้ำาเนินการกอ่สร้างอาคารเรียนหลังใหมจ่นแลว้เสร็จ
และใช้ช่ือวา่ “อาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์”ขนาด 3 ชัน้ ประกอบดว้ย ห้องเรียน ห้องกิจกรรม 
ห้องผูอ้ำานวยการ ห้องประชุม ห้องฝ่ายปกครองและห้องรับรองผูป้กครอง ภายในห้องเรียนติด
ตัง้เคร่ืองปรับอากาศทุกห้อง มีเคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย (Wi-Fi) และระบบเครือขา่ย (Lan) เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูลของครูและนักเรียน ระบบกลอ้ง
วงจรปิดทุกพ้ืนท่ี พร้อมกับอาคารจอดรถ 2 ชัน้ สามารถรองรับการจอดรถไดก้วา่ 150 คันและ
หอประชุมขนาดใหญส่ามารถรองรับการประชุม จัดงานและสัมมนาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีทาง
เดินเช่ือมตอ่ทุกอาคารอยา่งปลอดภัย สนามฟุตบอลสนามหญา้เทียมท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน
เพ่ือใช้จัดกิจกรรมและกีฬากลางแจ้งรวมทัง้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบ์ริเวณโรงเรียน การจัดทำา
สวนหยอ่ม และจัดสร้างรัว้โดยรอบบริเวณโรงเรียนทุกดา้นตัง้เป็นเขต Student Zone เพ่ือให้
ความปลอดภัยแกนั่กเรียน

    พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017 )
    ปีแห่งการปรับปรุง เพ่ิมเติม ห้องประกอบการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอ่การ
เปล่ียนแปลง ของสังคมโลกโดยเพ่ิมเติมห้องแหลง่การเรียนรู้สำาหรับนักเรียนอนุบาลและ
ประถมศึกษา ไดแ้ก ่ห้องคอมพิวเตอร์สำาหรับอนุบาล, ห้อง Montessori, ห้อง STEM สว่น
ระดับประถมศึกษา ไดแ้ก ่ห้อง D.I.Y. academy, ห้อง Sewing academy, ห้อง Foods 
academy ซ่ึงห้อง D.I.Y. academyเร่ิมทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 2 / 2560 สว่นห้องอ่ืนๆ 
เร่ิมเปิดใช้ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และเพ่ิมศักยภาพส่ิงท่ีอยูร่อบตัวมาก
ข้ึน ในสว่นการปรับปรุงทัศนียภาพดา้นอาคารเรียนในภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนได ้Renovate 
อาคารเซนตอั์นนาใหมใ่ห้มีความสวยงามมากย่ิงข้ึน สว่นของโรงอาหารโรงเรียนไดจั้ดทำา
เคร่ืองพัดลมไอเย็นข้ึน เพ่ือให้โรงอาหารมีอากาศท่ีเย็นสบายและนักเรียนรับประทานอาหาร
อยา่งมีความสุข   

    พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018 )
    มีการเปล่ียนแปลงผูอ้ำานวยการจาก นางพันธิตรา สุนสะธรรม เป็น 
ดร.อภินันท ์ทรัพยธ์นมัน่ โดยมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้สำาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ 
อาคารมารีอุปถัมภ์ชัน้ 4 และปีการศึกษาน้ีไดเ้ปิดใช้ห้องเรียน D.I.Y. academy ห้อง 
Sewing academy ห้อง Foods academy ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 สว่น
อาคารเซนตอั์นนาไดมี้การปรับปรุงทาสีใหมเ่พ่ือความสวยงามและติดตัง้บอร์ดหนา้ห้อง
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เพ่ือให้ติดขอ้มูลขา่วสารของแตล่ะห้อง และยังมีการสร้างสะพานเช่ือมเพ่ิมเติมจากเดิมระหวา่ง
ชัน้ 3 อาคารมารีอุปถัมภ์ มายังอาคารอันนา ชัน้ 2 เพ่ือให้นักเรียนระดับประถมไดเ้ดินมาเรียน
ท่ีศูนยเ์รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อาคารมารีอุปถัมภ์ ชัน้ 4ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย พร้อมกันน้ีโรงเรียน
ไดรั้บการคัดเลืิอกจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็น
ศูนยพั์ฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เเละร่วมจัดคา่ยวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนในโครงการ

    พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019 )
    ในปีการศึกษาน้ีโรงเรียนได ้Renovate และเพ่ิมจำานวนโตะ๊อาหาร และพ้ืนท่ีของโรงอาหาร 
เป็น 2 ชัน้ ซ่ึงจะทำาให้สะดวกในการรับประทานอาหารมากข้ึน โรงเรียนไดด้ำาเนินการติดตัง้เคร่ือง
ฟอกอากาศในทุกห้องเรียนและห้องประกอบตา่งๆ เพ่ือป้องกันเช้ือโรคตา่งๆ และป้องกันฝุ่น PM 
2.5  มีการพัฒนาห้องประกอบตา่งๆ เช่น D.I.Y. academy ไดมี้การเพ่ิมเติมอุปกรณ ์
เคร่ืองฉลุเลเซอร์ (CNC) เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และผลิตผลงานในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน

    พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020 - ปัจจุบัน )
    โรงเรียนไดป้รับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดตอ่ให้มีความเขม้ขน้ข้ึน โดยออก
ประกาศโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่ร้ายแรง 
จากมาตรการเดิมของโรงเรียนท่ีดำาเนินการโดยปกติอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลาหลายปี  โดย
ไดเ้พ่ิมจุดลา้งมือ พร้อมสบูเ่หลวหรือเจลแอลกอฮอลใ์นจุดอ่ืน ๆ นอกจากในห้องน้ำาและใน
อาคารเรียนเพ่ิมมากข้ึน จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณท์ำาความสะอาดฆา่เช้ือโรคเพ่ิมเติมท่ีเป็น
มาตรฐานสากล เช่น เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV, น้ำายาฆา่เช้ือโรค Germ Killer ,หลอด UV 
ฆา่เช้ือ  เป็นตน้  โดยโรงเรียนมีเคร่ืองอบโอโซน เคร่ืองพน่เอลกอฮอลลอ์ยูแ่ลว้ พร้อมทัง้ดำาเนิน
การจัดซ้ือเคร่ืองวัดไขอิ้นฟราเรด เพ่ิมเติม ให้กับ รถตูรั้บ-สง่ นักเรียน มีทุกคัน และจัดซ้ือ
เคร่ืองสแกนใบหนา้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกอ่นท่ีจะเขา้เขต (Student Zone) ตามจุดประตู 
8,9,11,12 เป็นตน้ ทัง้น้ีทางโรงเรียนมีความมัน่ใจในการดูแลบุตรหลานของทา่นอยา่งดีท่ีสุดให้
สมกับเป็นบา้นท่ีสองอันอบอุ่น



ปัจจุบันโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา มีอาคารเรียน อาคารประกอบดังน้ี  

       อาคารเซนตย์อแซฟ เป็นอาคารอำานวยการ และห้องทำางานของฝ่ายตา่งๆ ดังน้ี
 ชัน้ท่ี  G ประกอบดว้ย ห้องเก็บของ 
 ชัน้ท่ี  1 ประกอบดว้ย ห้องผูรั้บใบอนุญาต, ห้องฝ่ายธุรการ, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคลากร, 
ห้องอาหาร, ห้องประชุมเล็ก, ห้องประชุมยอแซฟ 2, ห้องประชุมยอแซฟ 3
 ชัน้ท่ี  2 ประกอบดว้ย ห้องประชุมยอแซฟ 1, ห้องฝ่ายบริการ
 ชัน้ท่ี  3 ประกอบดว้ย ห้องประกอบ 
 ชัน้ท่ี  4 ประกอบดว้ย ห้องประกอบ 

       อาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ เป็นอาคารเรียนสำาหรับนักเรียน มีจำานวนทัง้ส้ิน 22 
ห้องเรียนและห้องทำางานของฝ่ายตา่งๆ ดังน้ี
 ชัน้ท่ี  G ประกอบดว้ย ห้องฝ่ายปกครอง ห้องเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1, 
ห้อง Activity room 1 – 2
 ชัน้ท่ี  1 ประกอบดว้ย ห้องเรียนอนุบาล 1 - 2, ห้อง Activity  room 3, ห้องประชุม, 
ห้องผูช่้วยผูอ้ำานวยการแผนกอนุบาล, ห้องพักครู
 ชัน้ท่ี  2 ประกอบดว้ย ห้องเรียนอนุบาล 3, ห้อง Activity room 4 – 5, ห้อง STEM,
ห้อง Montessori, ห้อง Computer       

       อาคารมารีอุปถัมภ์  เป็นอาคารเรียนสำาหรับนักเรียน ประกอบดว้ยห้องเรียน มีจำานวน
ทัง้ส้ิน 14 ห้องเรียน และห้องทำางานของฝ่ายตา่งๆ ดังน้ี 
        ชัน้ท่ี  G  ประกอบดว้ย ห้องพักครู 1, ห้องพักครู 2, ห้องพักครู 3, ห้องกิจการนักเรียน, 
ห้องการงานฯ, ห้องศิลปะ, ห้องนาฏศิลป์, ห้อง Activity room M1
       ชัน้ท่ี  1 ประกอบดว้ย ห้องเรียนประถมปีท่ี 1, ห้อง Activity room  M2  
        ชัน้ท่ี  2 ประกอบดว้ย ห้องเรียนประถมปีท่ี 2, ห้อง Activity room M3  
        ชัน้ท่ี  3 ประกอบดว้ย ห้องเรียนประถมปีท่ี 3, ห้องผูช่้วยผูอ้ำานวยการแผนกประถมตน้, 
ห้องพักครู  
        ชัน้ท่ี  4 ประกอบดว้ย ห้องพักครู, ศูนยก์ารเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, 
ห้อง Activity room  M4
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       อาคารเซนตอั์นนา เป็นอาคารเรียนสำาหรับนักเรียน ประกอบดว้ยห้องเรียน มีจำานวน
ทัง้ส้ิน 12 ห้องเรียน และห้องทำางานของฝ่ายตา่งๆ ดังน้ี
        ชัน้ท่ี  G ประกอบดว้ย ห้องประชุมขนาดใหญ,่ ห้องรองผูอ้ำานวยการ
        ชัน้ท่ี  1 ประกอบดว้ย ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4, ห้องรับรองอาจารยท่ี์ปรึกษา, 
ห้อง Activity room  A 1
        ชัน้ท่ี  2 ประกอบดว้ย ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5, ห้องผูช่้วยผูอ้ำานวยการแผนก
ประถมปลาย, ห้องพักครู 1 – 2, ห้องคอมพิวเตอร์    
        ชัน้ท่ี  3 ประกอบดว้ย ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6, ห้องพักครู
        ชัน้ท่ี  4 ประกอบดว้ย ห้องเรียน , ห้อง Activity room

       ศูนยก์ารเรียนรู้ “ฐาปนศาลา” เป็นเรือนไทย 2 ชัน้ ประกอบดว้ยแหลง่การเรียน
รู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจังหวัดนนทบุรี และศูนยส์ง่เสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย เนน้ให้นักเรียน
อนุรักษวั์ฒนธรรมไทยและรักถ่ินกำาเนิดของตนเอง

       อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารโรงอาหารและห้องศูนยก์ารเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้               
และห้องทำางานของฝ่ายตา่งๆ ดังน้ี
        ชัน้ท่ี  G ประกอบดว้ย ห้องฝ่ายโภชนาการ ห้องครัว, ห้อง Food academy, สถานท่ี                
รับประทานอาหารระดับชัน้อนุบาล เเละระดับประถม
        ชัน้ท่ี  1 ประกอบดว้ย ห้องการทดลองวิทยาศาสตร์, ห้องสมุดเซนตโ์ทมัส และห้อง
พยาบาล, ห้อง D.I.Y academy, ห้อง Sewing academy, สถานท่ีรับประทานอาหารระดับชัน้
อนุบาล

       อาคารจอดรถ 
        ชัน้ท่ี 1 ลานจอดรถชัน้ 1 สำาหรับจอดรับ-สง่นักเรียนทุกระดับชัน้,
ห้อง PAPA PREM SHOP, ห้องรับรองผูป้กครอง
        ชัน้ท่ี 2 ลานจอดรถชัน้ 2 สำาหรับจอดรับ-สง่นักเรียน อนุบาล 2 - 3 และ
ประถมศึกษา 1-6
        ชัน้ท่ี 3 หอประชุม Saint GabriEL’s Hall  ใช้สำาหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียน


