
ข้อมูลอาคารสถานที ่

อาคาร 1   อาคารอำนวยการ  
ก่ อ ส ร้ า ง เ มื่ อ  ปี  พ .ศ .  2539 ว ง เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร  9,845,523 บ า ท                                    
ลักษณอาคาร 3 ช้ัน ขนาด ประมาณ 1,400 ตารางเมตร   
การใช้งาน ช้ันที่ 1 :  สำนักงานฝ่ายบริหาร, สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร, สำนักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา, ห้องงานประชาสัมพันธ์, ห้องสารบรรณ, ห้องงานทะเบียน, 
ห้องงานการเงินและบัญชี, ห้องงานแนะแนว, ห้องครูที่ปรึกษา, ห้องกิจการนักเรียน 
นักศึกษา, ห้องโครงการพิเศษ 
ช้ันที่ 2  :  สำนักงานฝ่ายวิชาการ, ห้องวิชาการ, ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานเอกสาร
การพิมพ์, งานทวิภาคี, ห้องประชุมไม้แดง, ,ห้องอโศก                 
ช้ันที่ 3 : สำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ห้องประชุมเทพทาโร, ห้องแผนงาน
และความร่วมมือ, ห้องประกันคุณภาพฯ, ห้องวิจัยพัฒนาฯ, ห้องงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ, ห้องงานความร่วมมือ 
 

 

 

อาคาร 2   อาคารสามัญสัมพันธ์  
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539  วงเงนิท่ีได้รับจดัสรร 14,385,505 บาท 
ลักษณอาคาร 4 ช้ัน ขนาด 2,400 ตารางเมตร   
การใช้งาน  ช้ันท่ี 1 :  อาคารเรียน, ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์  
ช้ันท่ี 2 :  ห้องเรียน  ช้ันท่ี 3 : ห้องพักครูภาษาอังกฤษ,ห้องเรียน ช้ันท่ี 4 : ห้องเรียน 

 
 

อาคาร 3  อาคารสาขาวิชาก่อสรา้ง, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2541 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร  20,278,575  บาท 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 4  ช้ัน มีพื้นที่ใช้สอย  2,400 ตารางเมตร   
การใช้งาน ช้ันท่ี 1  : โรงฝึกงานสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ห้องเรียน,หอ้งพักครู 
ช้ันท่ี 2-3 :  โรงฝึกงานสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, ห้องปฏิบัติการ,ห้องพักคร ู
ช้ันท่ี 4 :  โรงฝึกงานสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์, ห้องพักครู, ห้องเรียน 
 
 

 
 

อาคาร 4   อาคารสาขาวิชาช่างยนต์ 
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ  2551 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร   21,000,000 บาท 
ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย 4,000 ตารางเมตร   
การใช้งาน   ช้ันท่ี 1-4  : ห้องพักครู, โรงฝึกงาน, ห้องเรียน 
 
 

 
 

อาคาร 5   อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
ก่อสร้างเมื่อ  ปีงบประมาณ 2551-2552  วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 21,000,000 บาท 
ลักษณะอาคาร จำนวน  4 ช้ัน  มพีื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร 
การใช้งาน   ช้ันท่ี 1-2 สาขาวิชาการบัญชี  :  ห้องพักครู, ห้องเรียน,  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                                                                                                       
ช้ันท่ี  3-4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ :  ห้องพักครู, ห้องเรียน, หอ้งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

 



ข้อมูลอาคารสถานที่ (ต่อ) 

อาคาร 7   อาคารงานอาคารและสถานท่ี 
ก่อสร้างเมื่อ  ปีงบประมาณ  2541 วงเงินท่ีรับการจัดสรร   240,000  บาท 
ลักษณะอาคาร  เป็นอาคาร 1 ช้ัน  
การใช้งาน  ใช้เป็นโรงเก็บของ งานอาคารสถานท่ี 
 
 
 

 

 
 

อาคาร 14   อาคารอเนกประสงค์ 
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร  9,000,000  บาท และ ปีงบประมาณ 2554  
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 9,900,000 บาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มเตมิให้แล้วเสร็จ  
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2552 มีพื้นท่ีใช้สอย 3,740 ตารางเมตร  
ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารใช้ในงานกิจกรรมของวิทยาลัย   
การใช้งาน   ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย  
 
 

 
 
 
 
 

อาคาร 15  อาคารสำนักงาน งานปกครอง 
ก่อสร้างเมื่อ  ปีงบประมาณ 2552 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 900,000  บาท 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 1 ช้ัน   มีพื้นท่ีใช้สอย  126  ตารางเมตร 
การใช้งาน  ใช้เป็นสำนักงาน งานปกครอง, ห้องอยู่เวร, ห้องประจำป้อมยาม 
 
 

 

 

อาคาร 16  อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) 
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2554 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร  9,089,000 บาท 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย  1,088   ตารางเมตร   
การใช้งาน  ใช้งานห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล  
 
 

 
 
 

อาคาร 17 อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่  อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2556 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร  6,000,000  บาท  
ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันเดียว มีช้ันลอย ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 31.50 เมตร  
การใช้งาน  เพือ่ใช้เป็นอาคารปฏิบัติการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 

 
 
 

อาคาร 6 อาคารอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2561 วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 18,700,000 บาท 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ พ้ืนท่ี ไม่กว่า 1920 ตร.ม. 
การใช้งาน ช้ันที่ 1-2 สาขาวิชาการโรงแรม : ห้องพักครู, ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
ช้ันท่ี 3-4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว : ห้องพักครู, ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 
 

 

 


