
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

 
 



วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

 

 

อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) 

 

ช้ัน 1,2 ส ำนักงำนฯ (5 ห้อง) 
ช้ัน 2,3 ห้องประชุม (4 ห้อง) 

 

 

อาคาร 2 (อาคารสามัญสัมพันธ์) 

 

ช้ัน 1,3,4 ห้องเรียน (14 ห้อง) 
ช้ัน 2 ห้องสมุดและวิทยบริกำร 

 

 

  



อาคาร 3 (อาคารอุตสาหกรรม) 
 

 

ช้ัน 1 สำขำวิชำช่ำงยำนยนต์ (2 ห้อง) 
ช้ัน 2 สำขำวิชำเทคนิคพื้นฐำน (2 ห้อง) 

ช้ัน 3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (12 ห้อง) 
ช้ัน 4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง (11 ห้อง) 

 

 

อาคาร 4 (อาคารบริหารธุรกิจ) 

 

ช้ัน 1 สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก (5 ห้อง) 
ช้ัน 2,3 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (9 ห้อง) 

ช้ัน 4 สำขำวิชำกำรบัญชี (5 ห้อง) 
  



  

อาคารสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 
 

 

 

 

อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร 
 

 

 

  

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ท่ีดิน  จ ำนวน 57 ไร่เศษ 
2 อำคำรเรียน จ ำนวน 3 หลัง 
3 อำคำรเรียนปฏิบัติ จ ำนวน 1 หลัง 
4 อำคำรส ำนักงำน (หอประชุม)  จ ำนวน 1 หลัง 
5 อำคำรโรงฝึกงำน จ ำนวน 3 หลัง 
6 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรพื้นท่ีใช้สอย 1,920 ตรม. จ ำนวน 1 หลัง 
7 อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 1,088 ตรม. จ ำนวน 1 หลัง 
8 อำคำรเอนกประสงค์  จ ำนวน 1 หลัง 
9 โรงอำหำร จ ำนวน 1 หลัง 
10 สนำมบำสเก็ตบอล จ ำนวน 1 สนำม 
11 สนำมฟุตบอล จ ำนวน 1 สนำม 

 

http://sbt.ac.th/2020/


 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

 
ช่ือสถานศึกษา      วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Pathumthani Technical College 
ท่ีต้ังสถานศึกษา    เลขท่ี  79  หมู่ท่ี 5  ต าบลบ้านกลาง   อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000 
โทรศัพท์            0-2581-6390 , 0-2581-6560 , 0-25816920 
โทรสาร             0-2975-6426-7 
เว็บไซต์             www.pttc.ac.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา   18  ไร่  3  งาน 
มีอาคารรวมทั้งส้ิน  10  หลัง ได้แก่ 
  1.   อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ)     สร้างป ี 2540 จ านวน   6  ช้ัน 
  2.   อาคาร 2 (อาคารอ านวยการ)     สร้างป ี 2533 จ านวน   4  ช้ัน 
  3.   อาคาร 3 (อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ)    สร้างป ี 2538 จ านวน   4  ช้ัน 
  4.   อาคาร 4 (อาคารเรียน)                                  สร้างปี  2520 จ านวน   3  ช้ัน 
  5.   อาคาร 5 (อาคารพาณิชยกรรม)     สร้างป ี 2527 จ านวน   4  ช้ัน 
  6.   อาคาร 6 (อาคารคหกรรมศาสตร์)     สร้างป ี 2524 จ านวน   3  ช้ัน 
  7.   อาคาร 7 (อาคารโรงฝึกงานเทคนิคการผลิต)    สร้างป ี 2523 จ านวน   1  ช้ัน 
  8.   อาคาร 8 (ฝึกงานช่างอุตสาหกรรม)     สร้างป ี 2527 จ านวน   4  ช้ัน 
  9.   อาคาร 9 (อาคารเรียน)      สร้างป ี 2524 จ านวน   3  ช้ัน 
 10.   อาคาร ๑๐ (อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   สร้างป ี 2554 จ านวน   4  ช้ัน 
 



วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

 

 

 

 

 

http://sbt.ac.th/2020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

 

ขนาดและที่ต้ัง 

ต้ังอยู่บนพื้นท่ีท้ังหมด 30 ไร ่
เลขท่ี 55 หมู ่9 ถนนโรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  13210   
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-3580 – 0661- 2   
เว็บไซต์วิทยาลัย  www.aitc.ac.th 
ทิศเหนือ          จรดถนนโรจนะ – อุทัย ซึ่งเป็นด้านหน้าของวิทยาลัย 
ทิศตะวันออก    จรดคลองส่งน้้าชลประทาน         
ทิศใต้             จรดหมู่บ้านโรจนะทรัพย์  
ทิศตะวันตก      จรดถนนหมู่บ้านโรจนะทรัพย์ 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

แผนท่ี 

 
 
ที่ตั้ง 
อยู่บนเกาะลอยบริเวณพระต าหนักสะพานเกลือ ต าบลหัวรอ  บนเนื้อท่ี  ๑๙  ไร่  ๒  งาน 
ท่ีอยู่  25 หมู่ 2  ต าบลหัวรอ  อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
เบอร์โทรศัพท์ 0-3525-1491 เบอร์แฟกซ ์0-3525-2376 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขท่ี ค.2 หมู่ที่ 3 ถนนเดชาวุธ ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหว ัด

พระนครศรีอยุธยา เน้ือท ี่ของวิทยาล ัยฯ 11 ไร่  2 งาน 64.5 ตารางวา มี อาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 
1 อำคำรเรียน 

ห้องเร ียนทฤษฎี 
ห้องปฏิบัติการ 

9 หลัง 
40 ห้อง 
37 ห้อง 

 

2 อำคำรเฉพำะกิจ 
หอประชุมพุทไธศวรรย ์ 

อาคารผล ิตผล 
อาคารส านักงานปกครอง                                           
อาคารเรียนวิชาปฏบิัติการ – ประติมากรรม          
อาคารหอ้งน้ า ชาย,หญิง                                    
โรงเรียนธนาคารธนาคาร 
คูหาลูกเสือ 
ส าน ักงานองค์การน ักวิชาชีพในอนาคต 

 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
2 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

 
อาคาร 8 
อาคาร 7 

3 สนำมกีฬำ 
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 

 
1 สนาม 

 

4 บ้ำนพักครูบุคลำกร 
บ้านพักผู้อ านวยการ บ ้านพักรอง
ผ ู้อ านวยการ                           
แฟลตพักครู  4 ช้ัน 16 ห ้อง 
แฟลตพักคนงานภารโรง  4 ช้ัน 14 ห ้อง 

 
1 หลัง 
4 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา ได้มีการ พัฒนาจัดสรรพ้ืนท่ีให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 



 
อำคำร 1 ส ำนักอ ำนวยกำร 

อำคำรเรียน จ ำนวน 9 อำคำร ได้แก่ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 3 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 864 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2519 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,721,600 บาท 

 
ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 1 อำนวยกำร 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1  ห้องประชุมไชยวัฒนา 30 - 

  ห้องผู้อ านวยการ 5 ผู้อ านวยการ 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2 รองผ ู้อ านวยการฝ ่ายบริหารทรัพยากร 

  ฝ่ายว ิชาการ 2 รองผู้อ านวยการฝ ่ายว ิชาการ 
  ฝ่ายแผนงานฯ 2 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
  ฝ่ายพัฒนาฯ 2 รองผู้อ านวยการผ่ายพัฒนาฯ 
  งานบริหารท่ัวไป 5 ครูขวัญใจ สีตอง 
  งานบุคลากร 5 ครูปริศนา ดวงดารา 
  งานประชาส ัมพ ันธ ์ 5 ครูวันชนะ ขันต่อ 

2  งานวัดผลฯ/เทียบโอน 5 ครูชมัยพร เจตตกร 

  งานหลักสูตร 5 ครูเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์ 
  งานทะเบียน 5 ครูอรรถกร จันทรตรี 
  งานการเงิน 5 ครูกรรณิการ ์ ยาวิปา 



อำคำร 1 อ ำนวยกำร 
ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2  งานบัญชี 5 ครูสมปรารถนา  อุบลเพ ็ง 
3  งานเอกสารการพิมพ ์ 5 ครูอกนิษฐ หิดาวรรณ 

  ห้องเรียนภาษาอาเซียน 5 แผนกสามัญสัมพันธ์ 
  ห้องงานประกัน 5 ครูอัยยกรณ์ พันธุจินา 
  ห้องประช ุมศรีสุร ิโยทัย 40 นางสาวพรจรัส ดาวเรือง 

 

อำคำร 2 แผนกวิชำอุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวและกำรโรงแรม 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 3 ช ั้น แบบ กช.80 พ ิเศษ 

ขนาดอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 972 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2523 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,721,000 บาท สภาพอาคาร

 สภาพพอใช้ได้ 

ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 2 แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชำกำรโรงแรม 

1 ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม 40 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

 ห้อง 212 ห้องประชุมวรเชษฐ์ 100 แผนกว ิชาการโรงแรม 
2 ห้อง 221 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 แผนกว ิชาการโรงแรม 

 ห้อง 222 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 ครูสัมพันธ์ หลงพิมาย 



อำคำร 2 แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2 ห้อง 223 ห้องพักครกูารโรงแรม 5 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

แผนกวิชำกำรท่องเที่ยว 
3 ห้อง 231 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 ครูอ ุษณิษา  ตรีส ุขี 

 ห้อง 232 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกว ิชาการท ่องเที่ยว 
 ห้อง 233 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกว ิชาการท ่องเที่ยว 
 ห้อง 234 ห้องพักครกูารท่องเท่ียว 5 แผนกว ิชาการท ่องเที่ยว 

 

อำคำร 3 แผนกวิชำบริหำรธุรกิจ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 15 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2527 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ใช้เงินบ ารุง

การศ ึกษาสมทบ 2,850,000 บาท 

สภาพอาคาร สภาพพอใช้ได้ 
 
 
 

 
ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 3 แผนกวิชำบริหำรธรุกิจ 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชำกำรตลำด 

1 ห้อง 311 ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด 
และแผนกวิชาเลขานุการ 

10 แผนกว ิชาการตลาด 

 ห้อง 312 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาการตลาด 



อำคำร 3 แผนกวิชำบริหำรธรุกิจ 
ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 313 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาการตลาด 

 ห้อง 314 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
 ห้อง 315 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
 ห้อง 

สำนักงานจ าลอง 
ห้องปฏิบัติการส านักงานจ าลอง  แผนกว ิชาเลขานุการ 

แผนกวิชำกำรบัญชี 
2 ห้อง 321 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกว ิชาการบัญช ี 

 ห้อง 322 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
 ห้อง 323 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
 ห้อง 324 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
 ห้อง 325 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกว ิชาการบัญชี 
แผนกวิชำเลขำนุกำร 

3 ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูปริศนา ดวงดารา 
 ห้อง 332 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 
 ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูอกนิษฐ หิดาวรรณ 
แผนกวิชำกำรตลำด 

 ห้อง 333 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูกัลยาณี พิทักษา 
 ห้อง 335 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูบุษดี วีเซ่ 
แผนกวิชำเลขำนุกำร 

4 ห้อง 341 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 
 ห้อง 342 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูขวัญใจ สีตอง 
แผนกวิชำกำรตลำด 

 ห้อง 343 ห้องปฏิบัติการตลาด 40 ครูวศัย สติชอบ 
แผนกวิชำเลขำนุกำร 

 ห้อง 344 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 
 ห้อง 345 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 



อำคำร 4 แผนกวิชำคหกรรม 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร ส ูง 15 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2532 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600 บาท ใช้เงินบ ารุง

การศ ึกษาสมทบ 2,850,000 บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ดี 
 

 

ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 4 แผนกวิชำคหกรรม 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

1 ห้อง 413 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูนงลักษณ์ สังข์ทอง 

 ห้อง 414 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูพรวิสาข์ จตุระบุล 
 ห้อง 415 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูโกสินทร์ พุทธรักษา 
แผนกวิชำคหกรรม 

2 ห้อง 421 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูมานะ สุภาผล 
 ห้อง 422 ห้องทฤษฎีคหกรรรม 40 ครูมานะ สุภาผล 

 ห้อง 423 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูจุรีรัตน์ วิเศษศรี 
 ห้อง 424 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูจุรีรัตน์ วิเศษศรี 
 ห้อง 425 ห้องพักครูคหกรรมศาสตร ์ 5 ครูมานะ สุภาผล 



อำคำร 4 แผนกวิชำคหกรรม 
ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
3 ห้อง 431 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง ผลจริต 

 ห้อง 432 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง ผลจริต 
 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง ผลจริต 
 ห้อง 434 ห้องปฏิบัติการเย็บจักร 40 ครูวิรงรอง ผลจริต 
แผนกวิชำคหกรรม 

4 ห้อง 441 ห้องทฤษฎีท่ัวไป 40 แผนกว ิชาคหกรรม 
 ห้อง 442 ห้องรัตนมงคล 200 ครูบัณฑิต สุขพันธ์ 

 ห้อง 443 ห้องทฤษฎีอาหาร 40 แผนกว ิชาคหกรรม 
 

อำคำร 5 แผนกวิชำศิลปกรรม 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 31.50 เมตร สูง 15 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2533 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,310,600 บาท ใช้เงินบ ารุง

การศ ึกษาสมทบ 3,819,900 บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ดี 
 

 



ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 5 แผนกวิชำศิลปกรรม 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชำศิลปกรรม 

1 ห้อง 501 ห้องประติมากรรม 40 ครูสุเทพ นิติโรจน์ 
 ห้อง 511 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูสุเทพ นิติโรจน์ 
 ห้อง 512 ห้องเครื่องเคลือบดินเผา 40 ครูสุเทพ นิติโรจน์ 

2 ห้อง 521 ห้องพักครูศิลปกรรม 5 ครูสุเทพ นิติโรจน์ 

 ห้อง 522 ห้องงานบาติก 40 แผนกว ิชาศิลปกรรม 
 ห้อง 523 ห้องปฏิบัติการงานรัก 40 แผนกว ิชาศิลปกรรม 

3 ห้อง 531 ห้องปฏิบัติการงานการพิมพ์ 40 ครูจริยา รอดจันทร์ 

 ห้อง 532 ห้องปฏิบัติการงานจิตรกรรม 40 ครูพงษ์รพี จันทร์เหลือง 
4 ห้อง 541 ห้องทฤษฎีศิลปกรรม 40 ครูช านาญ พรมหมราชแก้ว 

 ห้อง 542 ห้องทฤษฎีการเขียนแบบ 40 ครูช านาญ พรมหมราชแก้ว 
 ห้อง 543 ห้องปฎิบัติการศิลปกรรม 40 ครูสุเทพ นิติโรจน์ 

 
อำคำร 6 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 10.60 เมตร ยาว 40.50 เมตร ส ูง 15 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2536-2537 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,830,000 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 

 



ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 6 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
อำคำรอ ำนวยกำร 

1 ห้อง 611 ห้องพ ักคร ูคอมพ ิวเตอร์ 1 แผนกว ิชาคอมพ ิวเตอร์ 
 ห้อง 612 ห้องประชุมอโยธยา 100 แผนกว ิชาคอมพ ิวเตอร์ 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 ห้อง 621 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 60 ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว 

 ห้อง 622 ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 40 ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว 
 ห้อง 623 ห้องงานวิทยาบริการและห้องสมุด 40 ครูภัสสร เนียมหอม 

3 ห้อง 631/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูภัสสร เนียมหอม 

 ห้อง 631/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว 
 ห้อง 632 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูสุล ักษณ์  อ ัมพะลพ 
 ห้อง 633 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูพัฒนพงศ์ ศรีสกุล 

4 ห้อง 641/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูอริยว ัฒ  เฉล ิมก ิจ 
 ห้อง 641/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูนิรันดิ์ บุญคง 
 ห้อง 642 ห้องพ ักคร ูคอมพ ิวเตอร์ 4 ครูศศ ิธร  พลนันท์ 
 ห้อง 643 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูไปรยา อรรถนาถ 
 ห้อง 644 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 40 ครูพิพัฒน์ จิมรัมย์ 

 
อำคำร 7 อำคำรจ ำหน่ำยผลิตผลและกำรค้ำของนักเรียน นักศึกษำ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 1 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร ส ูง 336 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2530 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,567,000 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 



 

 
 

ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 7 อำคำรจ ำหน่ำยผลิตผลและกำรค้ำของนักเรียน นักศึกษำ 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

1 ห้อง 711 ห้อง - - 
 ห้อง 712 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี ่ 30 ครูพรวิสาข์ จตุระบุล 
 ห้อง 713 ห้องปฏิบัติการอาหารไทย 40 ครูนงลักษณ์ สังข์ทอง 
 ห้อง 714 ร้านตัดผมชาย 5 ครูณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อำคำร 8 โรงอำหำร และหอประชุมพุทไธศวรรย์ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 1 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร ส ูง 336 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2530 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,567,000 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 

 



 
ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 8 โรงอำหำรและหอประชุมพุทไธศวรรย์ 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
- - โรงอาหาร 500 ขึ้นไป ครูบุญนา โตสูง 
- - หอประช ุม 500 ขึ้นไป 

 
อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีใช้สอย ประมาณ 1,920 ตารางเมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2552 - 2553 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 16,000,000 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 

 

ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 9 แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 911 ห้องงานแนะแนว 10 ครูสิริลักษณ์ สอนครบุรี 

 ห้อง 911 ห้องงานครูท่ีปรึกษา 10 ครูณฤดี สว่างกิจ 
 ห้อง 912 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 913 ห้องเรียนพลานามยั 40 ครูบุญน า โตสูง 
 ห้อง 914 ห้องงานกิจกรรม 3 ครูธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี 

 ห้อง 915 ห้องพยาบาล 5 ครูสุล ักษณ์  อ ัมพะลพ 



 
ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 9 แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2 ห้อง 921 ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสมพันธ์ 10 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 

 ห้อง 922 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 923 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 924 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 

 ห้อง 927 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 ห้อง 931 ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสมพันธ์ 11 แผนกว ิชาสามัญสัมพันธ์ 

 ห้อง 932 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
 ห้อง 933 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
 ห้อง 934 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 

 ห้อง 935 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
4 ห้อง 941 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 

 ห้อง 942 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
 ห้อง 943 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
 ห้อง 944 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 
 ห้อง 945 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกว ิชาสามัญ ส ัมพ ันธ ์ 

 
อาคาร 10 แผนกว ิชาการโรงแรม 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 1 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร ส ูง 15 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2554 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600 บาท ใช้เงินบ ารุง

การศ ึกษาสมทบ 2,850,000 บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ดี 



 
 

ลักษณะกำรใช้งำน 

 
อำคำร 10 แผนกวิชำกำรโรงแรม 

ชั้น หมำยเลขห้อง ลักษณะกำรใช้งำน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกว ิชาการโรงแรม 

1 ห้อง 10/1 งานส่วนหน้า/ต้อนรับ/บริการ 
และห้องงานทวิภาคีฯ 

10 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

 ห้อง 10/2 ห้องปฏิบัตกิารชุดห้องพกัจ าลอง 40 ครูสัมพันธ์ หลงพิมาย 
 

อำคำรเฉพำะกิจ จ ำนวน 12 อำคำร ได้แก่ 

อาคารที่ 1 บ้านพักผู้อ านวยการ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตไม้หลังคาทรงปั้นหยา 2 ช ั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 7 เมตร 42 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2533 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 426,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 124,000 บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ดี 

 



อาคารท่ี 2 ส าน ักงานปกครอง 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีต 1 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2543 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินบ ารุงการศึกษา 251,212.24 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 

 
 

อาคารที่ 3 บ้านพักครูชนิดแฝด (4 หลัง) 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตไม้  2 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 2.70 เมตร 126 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2527 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 350,000 บาท สภาพ

อาคาร สภาพพอใช้ได้ 

 



อาคารที ่4 แฟลตพักครู (1 หลัง) 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 16 หน่วย 

ขนาดอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2532 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 2,500,000 บาท 

เงินบ ารุงการศึกษา 4,426,400 บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ดี 
 

 
 

อาคารที ่5 แฟลตพักคนงาน (1 หลัง) 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีตเสร ิมเหล็ก 4 ช ั้น 14 หน่วย 

ขนาดอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2539 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท สภาพอาคาร

 ใช้งานได้ดี 

 



อาคารที ่ 6 คูหาลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 

ลักษณะอาคาร คอนกร ีต 1 ช้ัน 

ขนาดอาคาร กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 5 เมตร 42 ม.2 

ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ.2548 

สภาพอาคาร สภาพพอใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารที ่7 ธนาคารโรงเรียน 

อาคารท่ี 8 ส าน ักงานองค ์การนักวิชาช ีพฯ 

 



อาคารที ่9 ที่น่ังพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารที ่10 สนามกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารท่ี 11 หอประช ุมพ ุทไธศวรรย์ 

 

อาคารที ่ 12 อาคารวิทยบรกิาร 

 



 



 

 
 
 
 

 

                                                                           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

 
 



 

 
 
 
  


