ขอมูลดานอาคารสถานที่ (สถานศึกษา มีสิ่งกอสรางทั้งสิ้น 18 รายการ) รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงรายการสิ่งปลูกสรางของสถานศึกษา
ลําดับที่

รายการสิ่งกอสราง

1

ปอมยาม

2

อาคารอํานวยการ
(อาคาร 1)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)
16

2,000

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน

1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน มีบานเลื่อนกระจก
บานเกล็ดใชเปนที่อยูเวรปฏิบัติงานเวรยาม
มีหองน้ํา 1 หอง
1 หลัง ชั้นที่ 1 หองผูอํานวยการ/สํานักงาน/หองประชุม
หองผูอํานวยการ
หองประชุมดอกพะยอม
หองรับรอง
หองรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
หองงานการเงิน
หองงานบริหารงานทั่วไป/งานบุคลากร
หองรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
หองรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
หองรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หองพยาบาล
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานปกครอง
หองงานประชาสัมพันธ
หองเอกสารการพิมพ
หองน้ําชาย 3 หอง และหองน้ําหญิง 2 หอง
ชั้นที่ 2 สํานักงาน
หองงานวัดผลและประเมินผล
หองงานทะเบียน
หองงานบัญชี
หองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ลําดับที่

3

รายการสิ่งกอสราง

อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 4 ชั้น
(อาคาร 2)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

2,400

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน

ชั้นที่ 2 สํานักงาน (ตอ)
หองงานสื่อการเรียนการสอน
หองน้ําชาย 3 หอง และหองน้ําหญิง 2 หอง
ชั้นที่ 3 หองประชุม/สํานักงาน
หองประชุมราชพฤกษ
หองงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
หองเรียนพระพุทธศาสนา
หองน้ําชาย 3 หอง และหองน้ําหญิง 2 หอง
1 หลัง ชั้นที่ 1 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูการบัญชี
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 (211)
หองปฏิบัติการบัญชี (212)
หองปฏิบัติการบัญชี (213)
หองปฏิบัติการบัญชี (214)
หองน้ําหญิง 4 หอง
ชั้นที่ 2 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูการตลาด
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 (221)
หองปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปงานบัญชี (222)
หองปฏิบัติการขาย (223)
หองปฏิบัติการขาย (225)
หองเรียนทฤษฎี (226)
หองน้ําชาย 2 หอง หองน้ําหญิง 2 หอง
ชั้นที่ 3 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูสามัญสัมพันธ
หองปฏิบัติการทางภาษา1 (231)
หองปฏิบัติการทางภาษา2 (232)
หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ1 (234)
หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ2 (235)
หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย (236)

ลําดับที่

4

รายการสิ่งกอสราง

อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น
(อาคาร 3)

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

4,000

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน

ชั้นที่ 4 หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองเรียนคณิตศาสาตร1 (241)
หองเรียนคณิตศาสาตร2 (242)
หองเรียนภาษาไทย (243)
หองเรียนสังคมศึกษา (244)
หองเรียนประวัติศาสตร (244)
หองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ (236)
1 หลัง ชั้นที่ 1 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูชางยนต
หองเรียนทฤษฎี (3101)
หองเรียนทฤษฎี (3102)
พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องยนตเล็ก
พื้นที่ปฏิบัติงานจักรยานยนต
พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องยนต
พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องยนตเบื้องตน
พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องลางรถยนต
พื้นที่ปฏิบัติงานปรับแตงรถยนต
มีหองน้ํา 5 หอง
ชั้นที่ 2 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพัสดุงานยานยนต
หองปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค (3201)
หองเรียนทฤษฎี (3202)
หองเรียนทฤษฎี (3203)
หองเรียนทฤษฎี (3204)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (3205)
หองเรียนทฤษฎี (3206)
มีหองน้ํา 5 หอง
ชั้นที่ 3 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูอิเล็กทรอนิกส
หองเรียนทฤษฎี (3302)
หองปฏิบัติการเครื่องรับวิทยุ (3303)

ลําดับที่

รายการสิ่งกอสราง

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน
หองเรียนทฤษฎี (3304)
หองเรียนทฤษฎี (3308)
หองปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสฯ (3309)
หองปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟาฯ (3310)
มีหองน้ํา 5 หอง
ชั้นที่ 4 สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูไฟฟากําลัง
หองปฏิบัติงานทดลองเครื่องกล (3401)
หองปฏิบัติงานควบคุมเครื่องกลไฟฟา (3402)
หองปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส (3403)
หองปฏิบัติงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (3404)

5

อาคารเรียนและปฏิบัติการ
4 ชั้น
(อาคาร 4)

1,500

หองปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา (3405)
หองปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟาและงานบริการ (3406)
หองปฏิบัติงานวงจรและเครื่องวัด (3407)
หองปฏิบัติงานการโปรกแรมควบคุมไฟฟา (3408)
มีหองน้ํา 5 หอง
1 หลัง ชั้นที่ 1 หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองเรียนทฤษฎีเทคนิคพื้นฐาน (411)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 (413)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 (414)
หองน้ําชาย 4 หอง และหองน้ําหญิง 4 หอง
ชั้นที่ 2 หองสํานักงาน/ หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองพักครูคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 (422)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 (423)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 (424)
ชั้นที่ 3 หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองเรียนทฤษฎีการโรงแรม จํานวน 4 หอง
หองน้ําชาย 4 หอง และหองน้ําหญิง 4 หอง
ชั้นที่ 4 หองสํานักงาน/ หองเรียน/หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการโรงแรม จํานวน 4 หอง

ลําดับที่

รายการสิ่งกอสราง

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)
576

6

โรงฝกงานชั่วคราว
(แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ)

7

อาคารเรียนชั่วคราว
(อาคารพัสดุ)

700

8

โรงฝกงานชั่วคราว
(อาคารแผนกเทคนิคพื้นฐาน)

283.5

9

อาคารเรียนชั่วคราว
700
(อาคารเรียนแผนกชางกอสราง)

10

โรงฝกงานชั่วคราว
(อาคารแผนกวิชาชางกอสราง)

576

11

บานพักผูอํานวยการ

47.25

12

บานพักครู ขนาด 4 ยูนิต

94.5

13

อาคารศูนยวิทยบริการ

1,088

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน

1 หลัง หองพักครูชางเชื่อม
พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา
พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อม TIG
หองเรียนทฤษฎีงานเชื่อม
1 หลัง หองพัสดุ
หองเรียนเพศศึกษา
หองพักครู มีเตียงนอน หองน้ํา 1 หอง
หองทวิภาคี
หองลูกเสือ
หองกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
1 หลัง หองพักครู
พื้นที่ปฏิบัติงานฝกฝมือ
หองน้ํา 1 หอง
1 หลัง หองพัสดุ
หองเครื่องมือสํารวจ
หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
หองปฏิบัติการสํารวจ
หองปฏิบัติการเขียนแบบกอสราง
1 หลัง หองพักครู
พื้นปฏิบัติงานไม
พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม
พื้นที่งานปูน
หองอาคารสถานที่
1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน หองนอน หองรับแขก
หองน้ํา 1 หอง
1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน หองนอน 4 หอง
หองน้ํา 2 หอง
1 หลัง ชั้นที่ 1 หองจัดนิทรรศการ
หองน้ําชาย 2 หอง หองน้ําหญิง 6 หอง
ชั้นที่ 2 หองสมุด

ลําดับที่

รายการสิ่งกอสราง

ขนาดพื้นที่
(ตรม.)

จํานวน

สภาพอาคาร/การใชประโยชน
ชั้นที่ 3 หองสมุด/หองบรรณารักษ/หองซอมหนังสือ

14
15
16
17
18

หองน้ํา หองสวม
(อาคารเรียน 2)
หองน้ํา หองสวม
(แผนกวิชาชางกอสราง)
อาคารหอประชุม
(หอประชุมอินทนิล)
อาคารศูนยจําหนาย
(หองสหการ)
โรงอาหาร

สรุป

758

หองเก็บอุปกรณ
1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน
หองน้ําชาย 4 หอง หองน้ําหญิง 4 หอง
1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน
หองน้ําชาย 5 หอง หองน้ําหญิง 5 หอง
1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน

180

1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน

192

1 หลัง สภาพอาคารกออิฐ ฉาบปูน
หองจําหนายอาหาร น้ําดื่ม จํานวน 6 หอง

35
49

อาคาร มีทั้งหมด
ใชเปนอาคารสํานักงาน
ใชเปนหองสํานักงาน
ใชเปนหองเรียนทฤษฎี
ใชเปนหองเรียนปฏิบัติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

18
2
16
23
44

หลัง
หลัง
หอง
หอง
หอง

