
รายการทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
วทิยาลยัการอาชีพอู่ทอง 

 

ล ำดบัท่ี รำยกำร เลขท่ีแบบ จ ำนวน ค่ำก่อสร้ำง 

1 อำคำรเรียนและปฏิบติักำร 3 ชั้น 36401 1 หลงั 8,299,800 
2 อำคำรส ำนกังำน – หอประชุม 36402 1 หลงั 5,008,000 
3 อำคำรโรงฝึกงำน (มีชั้นลอย) 36403 2 หลงั 4,592,200 
4 บำ้นพกัผูบ้ริหำรระดบั 7-8 35401 1 หลงั 569,790 
5 บำ้นพกัครูเรือนแถว 6 หน่วย 36404 2 หลงั 4,190,200 
6 บำ้นพกัภำรโรง 2 หน่วย 36001 3 หลงั 1,054,680 
7 หอ้งน ้ำ-หอ้งส้วม 36002 2 หลงั 205,770 
8 ปรับปรุงพื้นท่ี (ถมดิน) - - 949,560 
9 หอถงัสูงระบบประปำบำดำล สพ.1348 - 1,000,000 

10 เสำธงสูง 18 เมตร - 1 เสำ 103,000 
11 หอ้งน ้ำ-หอ้งส้วม 36002 2หลงั  208,000 
12 อำคำรโรงฝึกงำน 3 ชั้นพื้นท่ีใชส้อย 4,000 ตร.ม. กช.1200/41 1 หลงั 20,000,000 
13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนำ 12 ซม. 39010 1500 ตร.ม. 570,000 
14 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนำ 12 ซม. 39010/43 1500 ตร.ม. 644,549 
15 ปรับปรุงกั้นหอ้งอำคำรโรงฝึกงำน - 1 หลงั 1,038,000 
16 สนำมบำสเก็ตบอลเสำประตูโครงเหล็กเคล่ือนท่ีได ้ 40001 1 สนำม 253,000 
17 อำคำรโรงอำหำรเอนกประสงค ์ 44701 1 หลงั 2,950,000 
18 อำคำรวทิยบริกำร 3 ชั้น 47A05 1 หลงั 7,697,500 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

อาคาร 1 อาคารส านักงานและหอประชุม 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น/ลอย พื้น slab ลอย 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 20  36 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 960 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2537-2539 
-งบประมำณ  5,008,000 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นหอประชุมของวทิยำลยัฯ ส ำนกังำนฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ, ฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ, หอ้งเอกสำรกำรพิมพ,์ หอ้งผูอ้  ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อาคาร 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 14  56  เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 1,920 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2537-2539 
-งบประมำณ  8,299,800 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นอำคำรเรียน หอ้งปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์, หอ้งปฏิบติักำรพิมพดี์ด, 

หอ้งศูนยก์ำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง, ส ำนกังำนฝ่ำยวชิำกำร, ส ำนกังำนฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน
นกัศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

อาคาร 3 อาคารโรงฝึกงาน 1 ช้ัน 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น/ลอย 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 12  32 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 480 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2537-2539 
-งบประมำณ  2,296,100 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นอำคำรเรียน, หอ้งปฏิบติักำรงำนเช่ือม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

อาคาร 4 อาคารโรงฝึกงาน 1 ช้ัน 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น/ลอย 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 12  32 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 480 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2537-2539 
-งบประมำณ  2,296,100 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้, ใชเ้ป็นอำคำรเรียน, หอ้งปฏิบติักำรงำนก่อสร้ำง 
 
 
 



 
 

อาคาร 5 อาคารโรงฝึกงาน 3 ช้ัน 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น/มีชั้นลอยดำ้นหนำ้ชั้นท่ี 4 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 20  66  เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 4,000 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2541-2543 
-งบประมำณ  20,000,000 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นท่ีฝึกงำนนกัศึกษำ สำขำงำนยำนยนต์, สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลงั, สำขำ

งำนอิเล็กทรอนิกส์, หมวดงำนเทคนิคพื้นฐำน, เคร่ืองเยน็และปรับอำกำศ, ช่ำงตดัผม
ชำย, เสริมสวยและตดัเยบ็เส้ือผำ้ 

 
 

 



 
 

อาคาร 6 อาคารโรงอาหาร 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
-ขนำดอำคำร  คิดเป็นพื้นท่ี 816 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2547 
-งบประมำณ  2,950,000 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นโรงอำหำร และหอประชุม 
 
 



 
 

อาคารศูนย์วทิยบริการ 3 ช้ัน 
-ลกัษณะอำคำร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
-ขนำดอำคำร  กวำ้ง 24.00  27.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 960 ตำรำงเมตร 
-ก่อสร้ำงเม่ือปี  พ.ศ. 2548 
-งบประมำณ  7,697,500 บำท 
-สภำพอำคำรในปัจจุบนั ใชง้ำนไดดี้ ใชเ้ป็นอำคำรจดัแหล่งนิทรรศกำร ใชเ้ป็นอำคำรหอ้งสมุดและยงัเป็น

หอ้งปฏิบติักำรคน้ควำ้หำควำมรู้ดว้ยตนเอง ใชเ้ป็นห้องปฏิบติักำรแผนกวชิำ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 


