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อาคารส านักงาน – หอประชุม    อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ         
ห้องผู้อ านวยการ      ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ห้องแผนงานและความร่วมมือ 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ห้องเรียนแผนกวิชาเสริมสวย 
งานวิชาการ      ห้องเรียนแผนกวิชาตัดผมชาย 
งานทะเบียน      ห้องเรียนแผนกวิชาอาหาร – ขนม 
งานการเงิน / งานบัญชี     ห้องเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งการ 
งานบุคลากร      ห้องเรียนแผนกวิชาศิลปประดิษฐ ์
งานประชาสัมพันธ์     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
งานสารบรรณ      ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์
บริหารงานทั่วไป      ห้องประชุม     
อาคารอุตสาหกรรม     อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่  แผนกวิชายานยนต์  
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน  แผนกวิชายานยนต์  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์     อาคารเทคนิคพ้ืนฐาน 
ห้องพัสดุกลาง      ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง     ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติเครื่องท าความเย็น ฯ   
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์     ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ฯ   
แผนวิชาสามัญ-สัมพันธ์      
โรงอาหารอเนกประสงค์     อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านพักผู้บริหาร  ระดับ  7-8    บ้านพักครู 
ป้อมยาม      บ้านพักนักการภารโรง – แม่บ้าน  

   

   สถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ สถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ   
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 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 50/ 4 หมู่ที่ 1  ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา                     
ต าบลบางตีนเป็ด  อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ 038-981214 โทรสาร          
038-981210  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางตีนเป็ด   สถานที่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน   โรงแรมแกรนด์โรแยล   
ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   มีรถประจ าทางสายรอบเมืองฉะเชิงเทรา  สาย  5  และรถสองแถวสายดอนทอง – 
ตะวันออกคอมเพล็กซ์  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   มีเนื้อที่ประมาณ 24  ไร่  2  งาน  20  ตารางวา ประกอบด้วย
อาคารต่าง ๆ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 25525555  

 

 

1.  อาคารส านักงาน – หอประชุม 
ลักษณะอาคาร ตึก  2  ช้ัน  9  ห้อง  1  หอประชุม 
ขนาดอาคาร 960  ตารางเมตร  ขนาด  6.6 x13.2  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  1  กรกฎาคม  2541 
การใช้งาน ห้องผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ห้องบริการทรัพยากรทั่วไป 
ห้องสารบรรณ 
ห้องการเงิน/บัญชี 
ห้องประชาสมัพันธ์/บุคลากร 
ห้องงานทะเบียน 
ห้องวิชาการ 

ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  4,492,200  บาท 
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2.  อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ   
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร 1,920  ตารางเมตร  ขนาด  10 x 48  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  4  มิถุนายน  2541 
การใช้งาน ห้องรองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ห้องแผนงานและความร่วมมือ 
 ห้องประชุม 
 ห้องเรียน/ปฏิบัต ิ
ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  19,468,000  บาท 
 
 

3.  อาคารอุตสาหกรรม 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร 1,920  ตารางเมตร  ขนาด  10 x 48  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  4  มิถุนายน  2541 
การใช้งาน ห้องรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
 ห้องพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
 ห้องพัสดุกลาง 
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ห้องเรียน/ปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  19,468,000  บาท 
 

4.  อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่   
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
ก่อสร้าง  วันที่  9  ธันวาคม  2546 
การใช้งาน ห้องเรียนทฤษฏี/โรงฝึกงาน  
ปีงบประมาณ     2545 
งบประมาณการก่อสร้าง  4,990,000  บาท 
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5.   อาคารเทคนิคพ้ืนฐาน 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน   
ขนาดอาคาร 384  ตารางเมตร  ขนาด  16 x 24 เมตร 
ก่อสร้าง  ปี  พ.ศ.  2552 
การใช้งาน โรงฝึกงานช่ัวคราวเทคนิคพื้นฐาน   

และ ไฟฟ้าก าลัง 
ปีงบประมาณ     2553 
งบประมาณการก่อสร้าง  500,000  บาท 

 
 

 

7.  บ้านผู้บริหาร  ระดับ  7-8 
ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ช้ัน 
ขนาดอาคาร 152  ตารางเมตร  ขนาด  9.75 x 10.9  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  4  มิถุนายน  2541 
การใช้งาน บ้านพักผู้อ านวยการ 
ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  607,000  บาท 
 
 

 

6.  โรงอาหารอเนกประสงค์ 
ลักษณะอาคาร โรงเรือนเปิดโล่ง  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดอาคาร 816  ตารางเมตร  ขนาด    40 x 21.4  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  11  มีนาคม  2546 
การใช้งาน โรงอาหารส าหรับนักเรียน  นักศึกษา คณะครู  

และเจ้าหน้าที ่

ปีงบประมาณ     2545 
งบประมาณการก่อสร้าง  2,995,000  บาท 
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8.   อาคารบ้านพักครู เรือนแถว  6  หน่วย  3  หลัง 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 

ขนาดอาคาร 666  ตารางเมตร  ขนาด  10.5 x 5.6  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  4  มิถุนายน  2541 
การใช้งาน บ้านพักคร ู
ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  7,471,200  บาท 
 
 

9.   อาคารบ้านพักนักการภารโรง  2  หน่วย  3  หลัง 
ลักษณะอาคาร อาคารไม้ช้ันเดียว 
ขนาดอาคาร 87.2  ตารางเมตร  ขนาด  6.6 x 13.2  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  1  กรกฎาคม  2541 
การใช้งาน บ้านพักนักการภารโรง – แม่บ้าน 
ปีงบประมาณ     2540 
งบประมาณการก่อสร้าง  1,014,000  บาท 
 
 

 

10.   ป้อมยาม 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมไม้ 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร 77.6  ตารางเมตร  ขนาด  8 x 9.7  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  1  เมษายน  2555 
การใช้งาน ที่รักษาการณ์ของยาม และห้องพักครูเวร 
ปีงบประมาณ     2555 
งบประมาณการกอ่สร้าง  650,000  บาท 
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11.   อาคารอเนกประสงค์ (โดมกลางแจ้ง) 
ลักษณะอาคาร พื้นคอนกรีต โครงเหล็ก                             
                     หลังคาแผ่น Metal sheet 
ขนาดอาคาร 1,350  ตารางเมตร ขนาด  30 x 45  เมตร 
ก่อสร้าง  วันที่  8  พฤษภาคม  2555 
การใช้งาน สนามอเนกประสงค์ 
ปีงบประมาณ     2555 
งบประมาณการก่อสร้าง  5,548,000  บาท 
 
 

 


