ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
➢

ประวัติ ความเป็ นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่ างลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุ รี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ ในนามโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี
ก่ อ สร้ า งด้ ว ยเงิ น งบประมาณประจำปี ๒๕๓๕ จำนวนเงิ น ๓๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยนายอั ม พร ภั ก ดี ช าติ
ผู้ อ ำนวยการกองการศึ ก ษาอาชี พ ได้ ข ออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงทะเบี ย นที่ ลบ.๔๖๖ หมายเลขโฉนด
ที่ ๑๙๘๕๑ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ และยกฐานะเป็น
“วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี” เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ ได้รับมอบที่ดินจากนายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรีเมืองลพบุรี จำนวน ๓ ไร่
โดยห่างจากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ๒ กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู -อาจารย์ และคนงานภารโรง ตั้งอยู่เลขที่
๗๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๒-๐๙๕๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๓๖๗๘-๔๘๓๓ เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
http://www.lpc.ac.th มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จรด ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นด้านหน้าของวิทยาลัย
ทิศใต้
จรด พื้นที่ว่าง ตำบลกกโก
ทิศตะวันออก จรด ตลาดนัดคลองถม ลพบุรี
ทิศตะวันตก จรด หจก. กิตติเครื่องเย็นลพบุรี
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พ.ศ. ๒๕๕๗
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รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.)
ปีการศึกษา 2557
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผลงาน “ตู้น้ำเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผลงาน “กรวยจราจรเพื่อความปลอดภัย” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “กรวยจราจรเพื่อความปลอดภัย” วันที่ 11-14 มกราคม 2557
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน
“รถเก็บขยะ” วันที่ 11-14 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ผลงาน
“รถเก็บขยะ” วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
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รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “การนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (Mini Mixer)” วันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน
“การนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (Mini Mixer)” วันที่ 11-14 มกราคม 2557
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ประจำปี 2557 ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชนะเลิศการประกวดในโครงการ “ต้นกล้าพลังงาน” ระดับภาคกลาง ประจำปี 2557
ผลงาน “ตู้น้ำเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 11-14 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี โดย กระทรวงพลังงาน
รางวัลชมเชยการประกวดในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2557 ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 12 มีนาคม 2557
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
เข้ารอบ 60 ทีมสุดท้ายการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 2015 รอบคัดเลือกผลงาน
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมดินสอพอง” ระหว่างวันที่10-15 มีนาคม 2558 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น) ปีการศึกษา 2558
รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop.net) ปีการศึกษา 2558
ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
- รางวัลชนะเลิศ “เครื่องออกกำลังกายไก่ชน”
- รางวัลชนะเลิศ “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว”
- รางวัลชนะเลิศ “โคมไฟวิจิตร”
- รางวัลชนะเลิศ “เครื่องบำบัดน้ำทิ้งจากการซักย้อม”
- รองชนะเลิศอันดับ 1 “วงจรป้องกันภัยในระบบไฟฟ้ากำลัง”
- รองชนะเลิศอันดับ 1 “ปืนซ่อมข้าวนาดำ”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกกันน็อค”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “มินิบอร์ดช่วยชีวิต”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องสร้างน้ำโอโซนรักษาสุขภาพเท้า”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “อุปกรณ์ดำนาโยน”
- รองชนะเลิศอันดับ 3 “สมุนไพรรักษากลากไก่ชน”
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การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ The HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “อุปกรณ์ดำนาพอเพียง”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องบำบัดน้ำทิ้ง”
รางวัลดีเด่นระดับชาติ “โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว”
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานกระทรวงพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัลเกียรติยศระดับชาติ การแข่งขันฮอนด้า ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ 19
ประจำปีการศึกษา 2559 ได้สถิติสูงสุด อันดับที่ 15 (ประเภทรถประดิษฐ์)
รางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ประเภทการแข่งขัน รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา
สถานะทีมแข่ง รถประดิษฐ์ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง “เทคโนโลยีรถยนต์ฮีโน่”
ประจำปี 2560 ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด
รางวัลชนะเลิศ Honor Award ประเภท 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ในการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ผลงาน“ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง”
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษจิกายน 2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลเกียรติ สถิติสูงสุด อันดับ 3 ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 20/2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561
ประเภทที่ 2 ผลงาน “เครื่องล้างพืชผลเกษตรใต้ดิน” ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช
2561 – 2562 ประเภทที่ 3 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน “เครื่องแกะเมล็ด
ข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์” ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 30 (รถฮอนด้าประหยัดน้ำมัน) การแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง(ระดับประเทศ)ปีที่ 21/2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ผลงาน “โคมไฟวิจิตร” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
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รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงินระดับชาติ การแข่งขันอุปกรณ์ตัดและขึ้นสุ่มไก่ร่วมกับสำนัก
งานวิจัยแห่งชาติ วช. ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (โครงงานวิทยาศาสตร์) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน “เครื่องแทงเม็ดกระเจี๊ยบในครัวเรือน”
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
- รางวัลชนะเลิศ “ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี” “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ” “หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลการแข่งขันการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 25๖๓ ระหว่างวันที่
๘-๙ เมษายน 25๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง “เครื่องกายภาพบำบัดข้อมือสำหรับผู้ป่วยรูมาตอยด์”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง “อุปกรณ์ลดควันดำ” สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง “เครื่องแจ้งเตือนแล้วตัดกระแสไฟน้ำท่วม”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง “กระเป๋าปิ๊กแป๊ก Handmade” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง “เครื่องแจ้งเตือนแล้วตัดกระแสไฟน้ำท่วม”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ เหรียญทองแดง “ตู้อบฆ่าเชื้อแสงอัลตร้าไวโอเลต”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ เหรียญทองแดง “ตู้อุปกรณ์ทำความสะอาดมืออัตโนมัติ”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

➢

ปรัชญา
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดำรงตนอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
➢

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และนานาชาติ
๔. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน
และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
➢

➢

เอกลักษณ์
“สร้างคนดี มีฝีมือ สู่ชุมชน”

➢

อัตลักษณ์ คุณธรรม
“สามัคคี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน”

➢

ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
๑. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (ห้องประชุม)
จำนวน ๑ หลัง
๒. อาคาร ๑ อาคารช่างอุตสาหกรรม
จำนวน ๑ หลัง ๙ ห้อง
๒. ห้องเรียนเฉพาะทาง
จำนวน ๑ หลัง ๑ ห้อง
๓. อาคารอำนวยการ
จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง
๔. อาคาร ๒ อาคารเรียนรวม
จำนวน ๑ หลัง ๑๖ ห้อง
๕. อาคารหอประชุม
จำนวน ๑ หลัง
๖. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (ห้องประชุม)
จำนวน ๑ หลัง
๗. ห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
จำนวน ๑ หลัง
๘. ห้องสำนักงาน อวท/ลูกเสือ/ห้องสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง

➢

สีประจาวิทยาลัยฯ

แสด-น้ ำเงิน

➢
➢
➢

ต้นไม้ประจาวิทยาลัยฯ ต้นพิกุล
เพลงประจาวิทยาลัยฯ เพลงมำร์ช วช.ลพบุรี
ทาเนียบผู้บริหาร
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายวิศิษฐ์
นายเอกชัย
ว่าที่ ร.ต. วิมล
นายวรวิทย์
นายเอกชัย
นายวัชรพงษ์
นายสุรพงษ์
นายชำนาญ
นายนิติ
นางสาธิตา
นายจตุพร

สว่างทรัพย์
เชียงศรี
ตระการสุข
วงษ์สุวรรณ์
เชียงศรี
ฝันติ๊บ
เปล่งรัศมี
ธรรมไชย
นาชิต
ทันตเวช
หมอโอสถ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

แผนผังบ้านพักครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑ ซอยจอมพล ป ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

ซอยจอมพล ป ๑

ประตูทางเข้า

๕ ๑
๖
๗ ๔

๒
๓
ร้านทเว้นตี้
ลพบุรี

มีเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ โดยห่างจากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ๒ กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู
และคนงานภารโรง ประกอบด้วย
๑. บ้านพักผู้อำนวยการ
๒. บ้านพักครู ๕ ห้อง
๓. บ้านพักครู ๕ ห้อง
๔. โรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์
๕. บ้านพักคนงานภารโรง ๒ ห้อง
๖. บ้านพักคนงานภารโรง ๒ ห้อง
๗. บ้านพักคนงานภารโรง ๒ ห้อง

