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สาระนารู 
 

 
ลักษณะอาคารประกอบดวยอาคาร 4 สวน  
 
สวนท่ี 1  พื้นท่ีจัดกิจกรรม ช้ัน 1 ประกอบไปดวย 
                 - หองประชุม, โถงนิทรรศการ,Workshop & Laboratory, หองสมุด,   
                          Science Shop และลานกิจกรรมกลางแจง   
    
สวนท่ี 2  พื้นท่ีสันทนาการ ช้ัน 3 ประกอบไปดวย  
                 - สนามกีฬาในรม, สระวายนํ้า, หองศิลปะ, หองปฐมพยาบาล, 
                     หองซักรีดและ หองเซาวนา   
                         
สวนท่ี 3   พื้นท่ีหองพัก 

-เยาวชน ชั้น 4-10  มีท้ังหมด 50 หอง พักไดหองละ 4 คน 
-พี่เลี้ยง ชั้น 4-10  มีท้ังหมด 12 หอง พักไดหองละ 2 คน  
-บานนักวิทยาศาสตร  มีท้ังหมด 5 หลัง 

        เปนบาน 1 ชั้น  2 หลัง และบาน 2 ชั้น  3 หลัง 
 
สวนท่ี 4     พื้นท่ีสวนกลาง 

-ท่ีจอดรถพื้นท่ีสีเขียวและสวนนิเวศวิทยา บริเวณรอบอาคารชั้นใตดนิ     
 สามารถจอดรถได 79 คัน 

 
ปายทางหนีไฟ Fire Exit 

- ปายไฟสีเขียวเห็นไดชัดเจน 
- ติดอยูตามทางเดิน และประตูทางออกของทุกชั้น 

 
ถังดับเพลิง 

- ติดตั้งตามทางเดิน ทุกชั้น 
- สามารถหยิบใชไดในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมเล็กนอย 

 
ประตูหนีไฟ 

-ประตูหนีไฟ อยูบริเวณริมอาคารทั้ง 2 ดาน 
-ประตูหนีไฟกลางอาคาร อยูบริเวณขางลิฟตโดยสาร 
-ออกแบบใหใชเพื่อการหนีไฟ และเฉพาะฉุกเฉิน เทาน้ัน 

 
ประตูและบันไดหนีไฟ : สําหรับฉุกเฉินเทาน้ัน  

-ผลักประตูหนีไฟเขาไปในชองบันได 
-ไมสามารถเปดจากดานในชองบันไดหนีไฟเขามาภายในอาคารอีกได 
-เดินลงไปชั้นลางเพื่อออกนอกอาคาร อยางปลอดภัย 
-หาม! เดินข้ึนไปดาดฟาเดด็ขาด 

 
สิ่งที่ตองปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม 

-ดึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมลง (กลองสีแดง ติดตั้งอยูตามทางเดินในแตละชั้น)  
-หามดึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเลนเด็ดขาด 
-หามใชลิฟตขณะเกิดเหตุเพลิงไหมเด็ดขาด ใหผลักประตูหนีไฟและเดินลงไปชั้นลาง  
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สาระนาสนใจ 
 

รานจําหนายสินคา 
ทานสามารถซื้อของใชสวนตัว และ ขนมไดท่ีรานขายยาฝงตรงขามบานวิทยาศาสตรสิรินธร  ราน
เปดใหบริการเวลา 8.00 น. - 22.00 น. 
 

รานอาหาร 
ในกรณีท่ีไมไดมีการเลี้ยงอาหารทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีรานคาฝงตรงขามบาน
วิทยาศาสตรสิรินธร  รานเปดใหบริการเวลา 8.00 น. - 20.00 น. 

 
รานซักรีด 

ทานท่ีมีความประสงคจะใชบริการซักรีดสามารถใชบริการไดท่ีรานซักรีดฝงตรงขามบาน
วิทยาศาสตรสิรินธร หมายเหตุ: หามใชเตารีดในหองพัก เด็ดขาด 
 

การขอใชบริการอินเทอรเน็ต 
ขอรับรหัส Wi-Fi ไดท่ี จนท. ผูจัดกิจกรรม 
 

Science Shop 
ศูนยหนังสือ สวทช. จะเปดจําหนายหนังสือในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทานสามารถนําบัตรปาย
ชื่อในการเขารวมกิจกรรมมาใชเปนสวนลด 20 เปอรเซ็นต โดยทานสามารถเก็บปายชื่อเพื่อ
นํามาใชเปนสวนลดในครั้งตอไป 
   
หมายเหต ุเพือ่เปนการลดโลกรอนวันสุดทายของกิจกรรมขอใหทานนําแผนพลาสติกที่ใสปายชื่อ
มาคืน จนท.  

 
รถบริการ  

-ชวงกิจกรรมคาย สวทช. จัดรถรางบริการรับ- สง จากอาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร – อาคาร    
 สํานักงานกลาง 

          -ทานท่ีมีความประสงคจะเดินทางกลับโดยรถ Taxi ขอใหแจงเวลาท่ีตองการ 
           ใหรถมารับกับ จนท. รักษาความปลอดภัย 
 
การใชโทรศัพท  

ภายในหองพัก ใหกด 77 แลวตามดวยหมายเลขหอง 3 ตัว สุดทาย หรือ กดหมายเลข “0” แผนก
ประชาสัมพันธ 

 
ประตูกระจกเลื่อน  

ทางออกระเบียงหองพัก จะถูกปดตลอดเพื่อความปลอดภัย 
 
ถังขยะในหองพัก  

ใหนําไวหนาหอง เพื่อแมบานนําไปท้ิงแตละวัน  
 
นํ้าดื่มในหองพัก   

ใหนําขวดนํ้าไปกรอกไวดื่มในหองได ท่ีหองน้ําดื่ม สุดทางเดินระเบียงหองพักของแตละชั้น  
 
เคร่ืองนอน   

จัดไว 1 ชุด (ปลอกหมอน, ผาปู, ผาหม, ผารองเตียง) สําหรับ 1 ทานหากไมครบ โปรดติดตอ
ประชาสัมพันธ 

 
เคร่ืองทํานํ้าอุน   

การเปดน้ําอุน ใหบิดหัวกอกฝกบัวไปหาจุดสีแดง แลวจึงคอยๆบิดกลับจนไดน้ําอุนตามตองการ
หากพบน้ําไมอุนกรุณาติดตอ ประชาสัมพันธ (หามซอมแซมเองเด็ดขาด อาจเปนอันตรายถึงชีวิต) 
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กฎระเบียบการใชอาคาร 
บานวทิยาศาสตรสิรินธร 

 
กฎระเบียบการใชหองพัก 

 
1. ไมอนุญาตใหรีดผา หากฝาฝนจะถูกปรับ 500 บาท 
2.      ปุมปรับระดับอุณหภูมิเครื่องทํานํ้าอุนอยูใตอางลางหนาในหองน้ํา 
3.      หากตองการใหแมบานท้ิงขยะขอใหนําถังขยะมาวางไวท่ีหนาหองพักในตอนเชา 
4.      ในหองพักมีชุดเครื่องนอน (ประกอบดวยผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผาหมตามจาํนวนผูเขาพัก) และ     
           ผาเช็ดเทา 1 ผืน หากไดรบัไมครบโปรดแจงท่ี จนท.ประชาสัมพันธ หรือโทร 0 
5.      ผูท่ีมีรายชื่อเปนลําดับแรกจะตองเปนผูรับผิดชอบในการคืนกุญแจวัน Check Out  
6.      หากทํากุญแจหายจะตองเสียคาปรับ 500 บาท/ชิ้น 
7.      ในหองพักไมมีน้ําดื่มไวบริการ ทานสามารถนําขวดนํ้าท่ีแจกกรอกน้ําดื่มบริเวณหองอาหาร หรือ   
          หองน้ําดื่มบนชั้นของทาน ไปรับประทานได 
8.      ชวยลดภาวะโลกรอน ดวยการเปดแอรท่ี 25 องศาเซลเซียส และปดแอร ปดไฟ ปดน้ํา ทุกครั้งที่    
          เลิกใชงาน และเมื่อออกจากหองพัก 
9. เพื่อความสะดวกสําหรับผูพักรวมหองของทาน โปรดฝากกุญแจไวท่ี ฝายประชาสัมพันธ ทุกครั้งที่    
          ทานออกจากหองพัก 
10.      ผูเขาพักทุกทานตองติดหรือคลองบัตร/ปายชื่อที่ออกใหโดยผูจัดกิจกรรมตลอดเวลา และตองขอ  
          อนุญาตทุกครั้งกอนออกนอกอาคาร (หากไมมีกิจจําเปนไมควรออกนอกอาคารเด็ดขาด) 
11.       กรุณาศึกษาขอมูล, อุปกรณ และคําแนะนําในเร่ืองการอพยบหนีไฟ อยางเครงคัด 
 

กฎระเบียบการใชหองพักผอน 
 

1. เปด และ ปด เวลา 06.00 – 22.00 น. 
2. ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดกอนออกจากหองทุกครั้ง 
3. กรุณาอยาสงเสียงดังอันเปนการรบกวนผูอื่นท่ีใชหองรวมกับทาน 
4. กรุณาชวยกันรักษาความสะอาดกอนออกจากหอง 
5. หามนอนหลับภายในหอง 
6. หามเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณภายในหองกอนไดรับอนุญาต 
7. หามนําอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในหองพักผอน 
 

กฎระเบียบการใชสระวายนํ้า 
 
1.     เปด และ ปด เวลา 17.00 น. – 20.00 น. 
2.     ตองขออนุญาตใชสระวายนํ้าและไดรับการอนุญาตแลวจึงจะใชสระวายน้ําได 
3.     ผูใชสระวายนํ้าควรจะตองสวมชุดวายน้ํา หรือกางเกงวายน้ํา กอนการลงสระทุกครั้ง 
4.     กรุณาลางตัวใหสะอาดกอนลงสระวายน้ําทุกครั้ง 
5.     หามลงสระวายนํ้าตามลําพงัเพียงคนเดียว 
6.     หามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณสระวายน้ํา 
7.     หามบุคคลอื่นท่ีไมใชพนักงาน เขามาใชบริเวณสระวายน้ําโดยไมไดรับอนุญาต 
8.     เด็กอายุต่ํากวา 15 ป จะตองมีพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยดวยทุกครั้ง 
9.     หามดื่มสุราหรือของมึนเมา (ประเภทแอลกอฮอล ) ทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
10.   กรุณาอยาสงเสียงดัง อันเปนการรบกวนผูอื่นท่ีใชสระวายน้ํารวมกับทาน 
11.   กรุณาชวยกันรักษาความสะอาดกอนออกจากสระวายน้ํา 
12.   เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสามารถใชกฎขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไว ผูใชสระที่กระทําผิดกฎ

ขอบังคับหลายครั้ง อาจมิไดรับการอนุญาตใหใชสระน้ําตอไปอีก 
13.   หามนําอาหาร หรือเครื่องดืม่ทุกชนิดเขามาในบริเวณสระวายน้ํา รวมทั้งน้ําแข็ง และหมากฝรั่ง  
14.   หามนําอาวุธ วัตถุอันตรายเขามาภายในบริเวณสระวายน้ํา และอาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
      

 ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําเตือนของผูดูแลสระวายน้ําอยางเครงครัด ผูฝาฝนกฎระเบียบ
หรือคําแนะนํา คําเตือนของผูดูแลสระวายน้ํา อาจจะไมไดรับอนุญาตใหใชสระวายน้ําในครั้งตอไป   
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กฎระเบียบการใชสนามกีฬาในรม  
 
 

1.     เปด และ ปด เวลา 17.00 น. – 20.00 น. 
2.    ตองขออนุญาตใชสนามกีฬาและไดรับการอนุญาตแลวจึงจะใชสนามกีฬาได และหากเลิกใชสนาม

กอนเวลาที่ขออนุญาต ใหแจงเจาหนาท่ีของบานวิทยฯ เพื่อทําความสะอาดและตรวจสอบความ
เรียบรอย 

3.     หลังเลนกีฬาใหเก็บวัสดุและอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
4.    กรุณาอยาสงเสียงดัง อันเปนการรบกวนผูใชสนามรวมกับทาน 
5.   กรุณาชวยกันรักษาความสะอาดกอนออกจากหอง 
6.     หามนอนหลับภายในสนามกีฬา 
7.     หามเลนการพนันภายในสนามกีฬาโดยเด็ดขาด 
8.     หามทะเลาะวิวาทหรือทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บและทรัพยสินเสียหาย  
9.     หามดื่มสุราหรือของมึนเมา (ประเภทแอลกอฮอล ) ทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
10.   หามบุคคลอื่นท่ีไมใชพนักงาน   เขามาใชบริเวณสนามกีฬาในรม โดยไมไดรับ  
        อนุญาต 
11.   ผูใชสนามกีฬาในรมทุกคนตองชวยกันดูแลรักษา หากเกิดความเสียหายกับพื้นท่ีใชสอย  

วัสดุ อุปกรณ กระจก ฯลฯ จะตองรายงานใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบทันที และจะตอง
รับผิดชอบในเหตุนั้นๆรวมกัน 

12.   หามนําอาวุธ วัตถุอันตรายเขามาภายในบริเวณสนามกีฬา และอาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
13.   หามนําอาหาร หรือเครื่องดืม่ทุกชนิดเขามาในบริเวณสนามกีฬา รวมท้ังน้ําแข็ง และหมากฝรั่ง  
14.   ควรแตงการใหเหมาะสม ท้ังรองเทา และเส้ือผาตลอดเวลาที่ใชสนามกีฬา 
       

 ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําเตือนของผูดูแลสนามกีฬาอยางเครงครัด  ผูฝาฝนกฎระเบียบ
หรือคําแนะนํา คําเตือนของผูดูแลสนามกีฬา   อาจจะไมไดรับอนุญาตใหใชสนามกีฬาในครั้งตอไป 
 
 
 

กฎระเบียบการใชหองซาวนา 
 

1. เปด และ ปด เวลา 17.00 น. – 20.00 น. 
2. ผูใชบริการตองถอดรองเทา เก็บในท่ีวางท่ีจัดเตรียมใหเทาน้ัน  
3. หามผูใชบริการนําอุปกรณส่ือสารอีเล็คโทรนิค, เกลือ, การบูร, สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางตางๆเขาไปในหองซาวนาโดยเด็ดขาด ยกเวน น้ําดื่มเทาน้ัน 
4. ไมราดนํ้าลงบนเครื่องมากจนเกินไป เพราะอาจทําใหเครื่องเสียหายได  
5. อาบน้ําทุกครั้งกอนเขาหองซาวนา 
6. ไมอนุญาตใหผูท่ีมีโรคประจําตัวทุกประเภทเขาหองซาวนาโดยเด็ดขาด  
7. ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เขาหองซาวนา 
8. ไมอนุญาตใหใชหองซาวนา และหองน้ํา รวมกัน ระหวาง ชาย – หญิง 
9. ผูใชบริการตองปฏิบัติตามคําแนะนําอี่นๆของเจาหนาท่ีอยางเครงครัด 

ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําเตือนของเจาหนาท่ีผูดูแลอยางเครงครัด  ผูฝาฝนกฎระเบียบหรือ
คําแนะนํา คําเตือนของผูดูแล   อาจจะไมไดรับอนุญาตใหใชหองซาวนาในครั้งตอไป 
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ระเบียบการผานเขา – ออก อาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
 
รายละเอียด : เพื่อเปนการปองกัน และการรักษาความปลอดภัยใหกับทานผูใชบริการในอาคารอาคาร
บานวิทยฯ  ใหถือปฏิบัติการเขา – ออกบริเวณอาคาร ดังนี้ 
 

1. ผูเขาพัก, ผูเขารวมกิจกรรม หรือเจาหนาท่ีประจําบานวิทยจะตองแตะบัตรผานประตู เขา – ออก 
หองลิฟต และประตูเขา-ออกอื่นๆ ดวยตนเอง และ ปฏิบัติตามระเบียบการใชอาคารบานวิทยฯ อื่นๆท่ีแจง
ใหทราบแลวโดยเครงครัด 
 

2. บุคคลนอกที่ไมใช ผูเขาพัก, ผูเขารวมกิจกรรม หรือเจาหนาท่ีประจําบานวิทยฯ ซึ่งไดแก ผูมาเยี่ยม 
หรือผูมีกิจธุระที่มีความประสงคจะเขาภายในอาคารฯ จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 

               2.1 แจงความประสงคกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณปอมยามดานหนา พรอมทํา
การแลกบัตร ณ จุดหนาทางเขาหนาอาคาร และตองแจงใหเจาหนาท่ี ประชาสัมพันธทราบกอน (สําหรับ
ผูรับเหมา ใหทําการแลกบัตร ณ บริเวณหอง Control และแจงเจาหนาท่ีฝายซอมบํารุงทราบกอน) เมื่อ
ไดรับอนุญาตจึงจะผานเขา – ออกได 
 

               2.2 ผูมาติดตอจะตองแลกบัตรหรือแสดงบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกใหและตองยินยอม 
ใหเจาหนาท่ีบันทึกทุกรายละเอียดทุกครั้ง 
 

               2.3 กรณีผูเขาพัก, ผูเขารวมกิจกรรม หรือเจาหนาท่ีประจําบานวิทยไมอยู ผูมาติดตอตองรอ
จนกวาบุคคลนั้นๆจะกลับ และใหปฏิบัติตามขอ 2.1 และ 2.2 
 

3. หามนําแกสหุงตม, สารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด หรือวัตถุไวไฟเขาภายในอาคาร 
 

4. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาภายในบริเวณอาคารบานวิทยฯ 
 

5. บุคคลที่เขามาปฏิบัติงาน ใหขอทําบัตรอนุญาตผานเขา -ออก ท่ีพนักงาน รักษาความ ปลอดภัย บริเวณ
หอง Control  
 

6. ตองติดบัตรอนุญาตเพื่อแสดงตน ตลอดเวลาที่อยูในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ  
 

7. พนักงานหนวยงาน สวทช. อื่น ๆ ท่ีปฏิบัติงานภายในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ ตองติด หรือ คลองบัตร
ประจําตัวท่ีหนวยงานราชการตนสังกัดหรือบัตรที่แผนกรักษาความปลอดภัย อาคารบานวิทยฯออกให  
 

8. บุคคลที่ไดรับอนุญาตเขามาในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ ตองผานเขา -ออก ในชองทางที่กําหนดให เมื่อ
เสร็จกิจธุระแลวตองออกจากพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ ทันที 
 

9. รถท่ีเขามาภายในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ ตองปฏิบัติดังนี้ 
 

9.1 ผานเขา -ออก บริเวณดานหนาอาคารบานวิทยฯ และยินดีใหพนักงานรักษาความปลอดภัย
สอบถาม และแนะนําเสนทาง พรอมจดบันทึกทะเบียนรถ และเวลาเขา - ออก 
 

9.2 ใชความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตรตอชัว่โมง  
 

9.3 ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยเครงครัด  
 

9.4 รถที่เขามาในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯใหจอดในบริเวณที่กําหนดเทาน้ัน  
 

9.5 รถที่ไดรบัอนุญาตใหเขามาในพื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว ใหออกจาก
พื้นท่ีอาคารบานวิทยฯ ทันที ยกเวนรถของผูเขาพักและรถที่อยูระหวางปฏิบัติงาน  
 

9.6 อาคารบานวิทยฯ สงวนสิทธท่ีจะเคลื่อนยายรถท่ีฝาฝนระเบียบนี้โดยเจาของรถตองรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการและ อาคารบานวิทยฯจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายแกรถรวมท้ังทรัพยสินในรถไมวา
กรณีใด ท้ังส้ิน 
 

10. การใชสถานท่ีอาคารบานวิทยฯ เพื่อการใด ๆ ตองมิใหเปนการเส่ือมเสียศีลธรรม วัฒนธรรม อันดีงาม 
และไมสงเสียงดังหรือกระทําอันเปนการรบกวนหรือเปนการเดือดรอนแกบุคคลอื่น โดยเฉพาะตั้งแตเวลา 
22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.  
 

11. หามกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการทําลายสภาพแวดลอมโดยเด็ดขาด 
 
 

ฝายบริหารโครงการบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
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                   หมายเลขโทรศัพทสาํคญั 
 

หนวยงานราชการ เบอรติดตอ 

การไฟฟารังสิต 02-516-8657-9 , 02-5161094 

การไฟฟาปทมุธานี 02-581-7956 , 025186427 

สถานีไฟฟาธรรมศาสตร 02-516-9961 

การประปารังสิต 02-516-5080 

สถานีดบัเพลิงทาโขลง 02-981-8945-8 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร 02-926-9999 

โรงพยาบาลนวนคร 02-529-4533-35 

โรงพยาบาลภัทร 02-901-8400 - 2 

สถานีตาํรวจคลองหลวง 02-524-0610 

บานวทิยาศาสตรสิรินธร 02-529-7100 

 

รายช่ือหองในบานวทิยาศาสตรสิรินธร เบอรภายใน 

Lab 3 77128 

Lab 1 77110 

Control sound Auditorium 77162 

Control sound lecture 2 77229 

Control ชาง  ช้ัน 1 77159 

Control ชาง ช้ันใตดิน 77155 

Office ภานุรจุ 77154 / 77151 / 77152 

สนามกีฬา 77309 

หองรปภ. 77169 

รปภ. ประจําจุด Loading 77158 

หองแมบาน 77160 
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             สาระนารู 
 

((SSiirriinnddhhoorrnn  SScciieennccee  HHoommee))  
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