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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เลขที ่ 240  หมู่  1  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย  เลขที่ไปรษณีย์  43000  มีเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน  75  ตารางวา  ประกอบด้วย
อาคารและสถานที่ดังนี้ 
 
อาคารอนันตนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  2,200  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ. 2538  ใช้งานได้ดี        
วงเงิน  11,545,200  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้  

หอประชุม ธนาคารโรงเรียน 
โรงอาหาร ห้ององค์การวิชาชีพ 

ห้องน้ำ  ห้องส้วม  8  ห้อง ห้องรับประทานอาคาร  บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
ห้องรับรองผู้บริหารฯ ห้องเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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ธนาคารโรงเรียน 

 
โรงอาหาร 

 
ห้องรับประทานอาคาร  บุคลากรในวิทยาลัยฯ 

 
ห้องรับรองผู้บริหารฯ 

 
หอประชมุ 

 

ห้ององค์การวิชาชีพ 

 
หอ้งเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
หอ้งน า้และพืน้ท่ีหลงัรา้นอาหาร 
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อาคารมุจลินทนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  2,240  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2538  ใช้งานได้ดี   
วงเงิน  15,454,800  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้ 

ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมกาสะลอง 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  13  ห้อง ห้องน้ำห้องส้วม  18  ห้อง 

ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน  4  ห้อง ห้องพักครู  2  ห้อง 
 

 
ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 
ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

    
ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 
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อาคารสุทโธนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  2,400  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2541  ใช้งานได้ดี                   
วงเงิน  12,930,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้  

ห้องทวิภาคี ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ห้องศูนย์ขายตรง ห้องการโรงแรม 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 13  ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม 18 ห้อง 
ห้องพักครู  1  ห้อง   

 

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  
ห้องทวิภาคี 

 
ห้องขายตรง 

   
ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
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อาคารภูริทัตตนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  2,730  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2542  ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  12,840,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้ 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องควบคุมเสียง 
ห้อง Smart Class Room ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 12  ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม 18 ห้อง 
ห้องสมาคมครูผู้ปกครอง   

 

 
ห้องเรียน Smart Class Room 

  
ห้องเรียนทฤษฎี ทล.บ.การบัญชี 

 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
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อาคารวิทยบริการ 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  1,500  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ. 2547  ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  8,090,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสำนักงาน  3  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 2 ห้อง ห้องน้า 4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  

 

 
ห้องสมุด  

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

 
หอ้งปฏิบตัิการส านกังานฝ่ายพฒันากจิการนกัเรียน ฯ 

 
หอ้งปฏิบตัิการส านกังานวจิยั 
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อาคารปัพพาลนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ชั้น  512  ตร.ม. ก่อสร้าง  พ.ศ.2540  ใชง้านได้ดี                     
วงเงิน   700,000  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้ 

ห้องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ร้านค้าสวัสดิการ   
ห้องพักครู  1  ห้อง ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ 
ห้องงานปกครอง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง 

 

 
ร้านค้าสวัสดิการ 

 
ห้องงานปกครอง 

 
ห้องศูนย์บ่มเพาะ 

  
ห้องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
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อาคารเพชรภัทรนาคราช 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  3,000  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ.  2557   ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  24,999,999  บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 16 ห้อง ห้องน้ำ  12  ห้อง 
ห้องพักครู  3  ห้อง  

 

 
ห้องฝึกปฏิบัติแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   

 
ห้องปฏิบัติการโรงแรม 

 
ห้องพักครู 

   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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อาคารภุชงค์นาคราช 
 

 

ลักษณะอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1,088  ตร.ม.   ก่อสร้าง  พ.ศ.  2562   ใช้งานได้ดี    
วงเงิน  11,450,000 บาท  (งปม.)  ในอาคารมีห้องดังนี้        

 
ห้องภายในอาคาร  

 
ห้องภายในอาคาร   

 

 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะอาคารไม้ 1  ชั้น   

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1  ห้อง     

 

ห้องพยาบาล  
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ชั้น     
48  ตร.ม.  ก่อสร้าง  พ.ศ.  2538  
วงเงิน  200,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องพยาบาล  1  ห้อง ( 5  เตียง) 
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อาคารพัสดุกลาง 
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ชั้น   
64  ตร.ม.  ก่อสร้าง พ.ศ.  2543  
วงเงิน 400,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องพัสดุ  1  ห้อง 

 

บ้านพักผู้อำนวยการ  ระดับ  7-8 
ลักษณะอาคาร  บ้านเดี่ยว  2  ชั้น  
ก่อสร้าง พ.ศ.  2538  
วงเงิน 607,000  บาท  (งปม.) 

พื้นที่ใช้สอย   
บ้านพักผู้อำนวยการ  ระดับ  8 

 

บ้านพักครู   จำนวน   13   หลัง 
ลักษณะอาคาร บ้านเดี่ยว  1  ชั้น
ก่อสร้าง พ.ศ.  2538   
วงเงิน    496,666  บาท  (บก.ศ.) 

พ้ืนที่สอยใช้   
ครอบครัว  1  ครอบครัว     

 

อาคารห้องน้ำ   
ลักษณะอาคารคอนกรีต  1  ชั้น 
ก่อสร้าง  พ.ศ.  2541   
วงเงิน  240,000  บาท  (งปม.)  
ปรับปรุงเมื่อ ปี 2558  
วงเงิน 1,467,000 บาท 

พื้นที่ใช้สอย   
ห้องน้ำชาย - หญิง  10  ห้อง 
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สิ่งปลูกสร้างอ่ืน 

 
พระบรมรูปทรงม้า 

  
เสาธง 

 
พระบรมรูปทรงม้า 

  
เสาธง 

 
ป้อมยาม 

 
สนามเทนนิส 

 
โรงจอดรถ 

 
จดุเช็คอินวิทยาลยั 
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พื้นที่ใช้สอยโดยรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

   

  

  

  

 


