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 ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 วันที่  8 พฤษภาคม 2563 
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1 ตู้นิรภัย (มอก.) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
2 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ภาษาอังกฤษ แคร่ 18" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
3 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ภาษาอังกฤษ แคร่ 18" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
4 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
5 โทรทัศน์พลาสม่า TV 50" LG วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
6 โทรทัศน์พลาสม่า TV 32" LG วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
7 โทรทัศน์พลาสม่า LED-LG-LC วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานบริหารงานทั่วไป ใช้งานได้ 
8 ตู้ 2 บาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานการเงิน - งานบัญชี ใช้งานได้ 
9 รถยนต์โตโยต้าไฮเอช 12 ที่นั่ง ม 2726 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
10 รถบรรทุก HINO (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมกะบะ 40-0080 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
11 รถกะบะ โตโยต้า VIGO นข 1022 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
12 รถ 4 ประตู อีซูซุ D-MAX กค 9171 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2553 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
13 รถ 4 ประตู โตโยต้า VIGO กง 3475 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
14 เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
15 ตู้วางคอม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
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16 เก้าอ้ีท างาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
17 โต๊ะท างาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
18 ชุดรับแขก 5 ชิ้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
19 ตู้เก็บของ 2 บานทึบ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
20 ตู้เก็บของ 2 ช่อง 3 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
21 ตู้เก็บของ 3 ช่อง 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
22 ตู้เก็บของ 3 ช่อง 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
23 ผ้าม่าน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
24 เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัสดุ ใช้งานได้ 
25 รถยนต์โดยสาร  12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่น้อยกว่า 2900 ซีซี 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2559 งานพัสดุ ใช้งานได้ 

26 โต๊ะประชุมขนาด 12 คน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
27 ผ้าม่าน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
28 ปั๊มน้ าพร้อมแท่น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
29 โต๊ะหินอ่อนแบบนั่ง(ชุดใหญ่) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
30 เครื่องตัดหญ้าโรบิ้น NB 411 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
31 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
32 ตู้เชื่อมขนาด 200 แอมป์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
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33 ปั๊มลม มอเตอร์ 1 แรงม้า วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
34 สว่านหัวกระแทก 3 ระบบ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
35 ประตูบานสวิงอลูมิเนียม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
36 แอร์ hitachi F10 CBT วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
37 ชุดโต๊ะอาหาร 10 ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
38 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2560 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
39 ปั๊มน้ ามิตซู 2"x 2HP วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
40 เครื่องตัดหญ้า NB 411 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานอาคารสถานที่ ใช้งานได้ 
41 เครื่องพิมพ์ ST 50 ขนาด A3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 งานทะเบียน ใช้งานได้ 
42 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Bother  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 งานทะเบียน ใช้งานได้ 
43 ตู้เก็บเอกสารขนาด 2.22ม.x4.90 ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานทะเบียน ใช้งานได้ 
44 ตู้เก็บเอกสารขนาด 2.22ม.x5.32 ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานทะเบียน ใช้งานได้ 
45 กล้องถ่าย VDO ระบบดิจิตอล รุ่น DD 503 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2549 งานประชาสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
46 กล้องถ่ายรูป Nikon d3100 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานประชาสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
47 เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานประชาสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
48 กล้องดิจิตอล CONON  รุ่น Eos 700D วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2559 งานประชาสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
49 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล Sony วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 งานความร่วมมือ ใช้งานได้ 
50 IBM Raek Server Systemx วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานศูนย์ข้อมูล ใช้งานได้ 
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51 โต๊ะหมู่บูชา 9 x 10" ติดทอง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2542 งานกิจกรรม ใช้งานได้ 
52 ตู้กระจก 2 บานเลื่อน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานกิจกรรม ใช้งานได้ 
53 เครื่องถ่ายเอกสาร วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานกิจกรรม ใช้งานได้ 
54 คอมพิวเตอร์ Brand ACER วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานกิจกรรม ใช้งานได้ 
55 ตู้เก็บเอกสารขนาด 2.35x2.00ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานกิจกรรม ใช้งานได้ 
56 วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 งานปกครอง ใช้งานได้ 
57 เครื่องพิมพ์ ST 50 ขนาด A3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 งานแนะแนว ใช้งานได้ 
58 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Bother  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 งานแนะแนว ใช้งานได้ 
59 เครื่องแสกนลายนิ้วมือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 งานบุคลากร ใช้งานได้ 
60 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานโครงการพิเศษ ใช้งานได้ 
61 ตู้ 2 บานเลื่อน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานทวิภาคี ใช้งานได้ 
62 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ภาษาไทย แคร่ 15" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานวิชาการ ใช้งานได้ 
63 ตู้ 2 บานเลื่อน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิชาการ ใช้งานได้ 
64 เครื่องถ่ายเอกสาร 31 mmp 2580 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 งานวิชาการ ใช้งานได้ 
65 โทรทัศน์พลาสม่า 42" LCD TV วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานวิชาการ ใช้งานได้ 
66 เก้าอ้ีแลคเชอร์เบาะหนัง 4 ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 งานสื่อการเรียนการสอน ใช้งานได้ 
67 เครื่องโปรเจคเตอร์ + จอ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานสื่อการเรียนการสอน ใช้งานได้ 
68 เครื่องรับ TV แบบ LED 55 นิ้ว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2560 งานสื่อการเรียนการสอน ใช้งานได้ 
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69 เคาน์เตอร์บริการรับ-ส่งหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
70 ตู้เก็บบัตรรายการ 15 ลิ้นชัก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
71 โต๊ะบรรณารักษ์พร้อมเก้าอ้ี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
72 เคาน์เตอร์บริการให้ยืมหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
73 ตู้เก็บของก่อนเข้าห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
74 โต๊ะอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง+เก้าอ้ี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
75 โต๊ะอ่านหนังสือ 4 ที่นั่ง+เก้าอ้ี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
76 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
77 ตู้บัตรรายการ 30 ลิ้นชัก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
78 รถเข็นหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
79 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน 25000 บีทียู วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
80 ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
81 เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานวิทยบริการและห้องสมุด ใช้งานได้ 
82 เครื่องพิมพ์ HP Laser วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานวัดผลและประเมินผล ใช้งานได้ 
83 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ใช้งานได้ 
84 โต๊ะปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
85 ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี 1.8 x 0.60 x 1.50 ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
86 ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
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87 ชุดทดลองทัศนศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
88 ชุดทดลองฟิสิกพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
89 ชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
90 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
91 ชุดทดลองแม่เหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
92 ชุดทดลองโมเมนท์และโมเมนต์ตั้มเชิงมุม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
93 ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
94 ชุดทดลองการชนของวัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
95 ชุดทดลองแรงการสั่น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
96 ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
97 ชุดทดลองเคมีพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
98 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) MP-525P SN:PND7A02564000 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
99 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) MP-525P SN:PND7A0432000 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
100 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) MP-525P SN:PND28A03218000 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
101 เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
102 โต๊ะสาธิต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
103 ตู้เก็บอุปกรณ์ 50 x 145 x 70 ซม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
104 ตู้เก็บอุปกรณ์ 40 x 240 x 80 ซม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
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105 โต๊ะปฏิบัติการ 90 x 125 x 75 ซม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
106 โต๊ะสาธิต 90 x 125 x 75 ซม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
107 ตู้เก็บอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
108 ตู้เก็บอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
109 โต๊ะปฏิบัติการ 90 x 125 x 75 ซม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
110 เครื่องเสียง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
111 จอ LCD 42" TV วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
112 เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
113 เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
114 ผ้าม่าน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
115 เครื่องรับ  TV แบบ LED 55 นิ้ว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2560 แผนกสามัญสัมพันธ์ ใช้งานได้ 
116 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
117 ชุดสาธิตทดลองระบบเครื่องมือวัด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
118 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
119 หินเจียรไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 8 นิ้ว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
120 โต๊ะท างานช่างกลขนาด 800 x 1,800 x 850 มม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
121 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3KW วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
122 เครื่องมือวัดเครื่องกลไฟฟ้างานปฏิบัติ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
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123 ออสซิลโลสโคป 2 เส้น ภาพ 20 MHz วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
124 เครื่องพันขดลวด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2542 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
125 เครื่องพันขดลวดอันโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2542 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
126 ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2545 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
127 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2545 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
128 ชุดสาธิตเครื่องเย็นและปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2547 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
129 เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
130 เครื่องปรับอากาศ 44000 BTU วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
131 ชุดฝึกควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
132 ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
133 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 
134 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า 

1. ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าทั่วไป 
2. เครื่องมือทางไฟฟ้า 
3. ชุดโปรแกรมสาธิตในงานไฟฟ้า 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 

135 ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ NC  
ชนิดมีเซ็นเซอร์วัดแรงบิดจริงขนาดไม่น้อยกว่า 250 W.   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2559 แผนกไฟฟ้าก าลัง ใช้งานได้ 

136 เครื่องดัดท่อแบบขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2544 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
137 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150  มม. พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
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138 เครื่อง CNC Desktop 3 D Scaning and Millirg MDX - 15 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
139 เครื่องฉาย Projereter Ben Q SN:PD28A03231000 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
140 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
141 ชุดวิชาเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
142 ชุดฝึกเครื่องกลึง CNC + อุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
143 ชุดฝึกเครื่องกัด CNC + อุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
144 เครื่องกลขนาดยันศูนย์เหนือแท่นพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
145 เครื่องใสแนวนอนขนาดความยาวช่วงใส 450 มม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
146 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 แผนกช่างกลโรงงาน ใช้งานได้ 
147 ชุดฝึกวงจรพัลช์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
148 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
149 ออสซิลโลสโคป ขนาด 40 MHz วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
150 เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
151 เอฟเอ็มสเตอริโอเยนเนอเรเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
152 เครื่องวัดระดับความดังของเสียง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
153 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
154 เครื่องก าเนิดสัญญาณ AM-FM วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
155 เครื่องก าเนิดสัญญาณทดสอบโทรทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
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156 เครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
157 เครื่องวัดความเข้มของแสง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
158 ชุดฝึกเครื่องส่งเอเอ็ม เอฟเอ็มสเตอริโอ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
159 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟส วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
160 แผงสาธิตอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2541 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
161 ระบบเสียงโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2545 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
162 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
163 เครื่องฉาย (โปรเจคเตอร์) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
164 คอมพิวเตอร์แบบ AIGO PAD M 80 D วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
165 คอมพิวเตอร์แบบพกพา AIGO Tablet M 80 D วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
166 ชุดสาธิตระบบเสียงภายในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
167 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2557 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
168 ชุดฝึกวงจรดิจิตอลเทคนิค 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2557 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
169 ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2557 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
170 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2557 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
171 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2557 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 

172 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอสแวร์ 
ท างานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็คและคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
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173 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอสแวร์ 
ท างานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็คและคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 

174 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับ นร. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
175 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
176 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2552 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
177 คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2553 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
178 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
179 เครื่องโปรเจคเตอร์ Sumsung วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2254 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
180 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
181 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
182 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 

183 ผ้าม่าน ขนาด 7.40 x 2.2 ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 
184 ผ้าม่าน ขนาด 1.48 x 2.2 ม. 

          ขนาด 3.60 x 2.2 ม. 
          ขนาด 2.66 x 2.2 ม. 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้งานได้ 

185 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ภาษาอังกฤษ แคร่ 15 นิ้ว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2539 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
186 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ภาษาไทย แคร่ 15 นิ้ว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
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187 โต๊ะปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
188 ตู้  2 บานเลื่อน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2548 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
189 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
190 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
191 ชุดฝึกคอมพิวเตอร์ส าหรับงานโปรแกรม 

เขียนแบบประกอบด้วย(1,000,000.-) 
1. คอมพิวเตอร์+โปรแกรมเขียนแบบ 
2. โปรเจคเตอร์ + จอ 
3. โต๊ะ + เก้าอ้ี 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 

192 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกพาณิชยกรรม ใช้งานได้ 
193 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ mp525p ระบบเครื่องข่ายโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
194 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป+จอ 19" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
195 บ้านทรงไทย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
196 เตียง 3.5 ฟุต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
197 เตียง 6 ฟุต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
198 โต๊ะน้ าชา 2 ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
199 โต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม เก้าอ้ี 6 ตัว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
200 โต๊ะอาหารกลม เก้าอ้ี 6 ตัว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 

 ข้อมูลครุภัณฑ์ 
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201 เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
202 ม่านปรับแสง 3.65 x 210 ม. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกการโรงแรม ใช้งานได้ 
203 เครื่องตัดแก๊สแบบอัตโนมัติชนิดตัดตรง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
204 เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 4 เควีเอ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
205 เครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2544 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
206 เครื่องตัดตรงโลหะแผ่นชนิดตัดตรง ใช้เท้าเหยียบ  

1.6 x 1200 มม. 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 

207 ชุดปฏิบัติงานเชื่อมและตัดชั้นสูง 
1. ชุดเชื่อมโลหะควบคุมการเชื่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ชุดเชื่อมโลหะ AC/DC แบบ TIG มีระบบการควบคุมการเชื่อมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
   ชุดตัดโลหะ Are plasma (ช ารุด) 
   ชุดเชื่อมโลหะ MIG แบบ inverter 
   ระบบคอมพิวเตอร์ (ช ารุด) 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2551 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 

208 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 150 A วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
209 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
210 กล้องจุลทรรศ์งานโลหะวิทยาพร้อมมอนิเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
211 เครื่องทดสอบแรงกระแทก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
212 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 30 ตัน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
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213 เครื่องตรวจสอบรอยร้าว ฯ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
214 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมโลหะ 

1. comput set 
2. computer table and chair 
3. laser printer 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 

215 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC 300A + หน้ากาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
216 เครื่องมือทดสอบแนวเชื่อมแบบไม่ท าลาย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
217 ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานหล่อโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
218 หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
219 เครื่องฉายโปรแจคเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
220 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter 150 A วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 
221 เครื่องเสมือนจริงแบบสามมิติด้วนหุ่นยนต์พร้อมจอแสดงผล 

แบบ LCD ติดในตัวไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมเครื่องเชื่อม 
มิก, ทิกและไฟฟ้า 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2562 แผนกโลหะการ ใช้งานได้ 

222 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
223 ปั้นจั่นรอกโซ่ 3 ตัน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
224 เครื่องหินเจียระไน 10" วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
225 เครื่องทดสอบความสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
226 เครื่องล้างและทดสอบหัวเทียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
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ปัจจุบัน 
227 ชั้นวางเครื่องมือและชิ้นส่วนแบบเคลื่อนที่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
228 ไดแอลเกจพร้อมขาตั้ง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
229 เครื่องยกรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
230 เครื่องปะยาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
231 เครื่องสาธิตระบบการท างานของพวงมาลัย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
232 เครื่องสาธิตระบบ Double Circuit Brakes วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
233 เครื่องสาธิตระบบ Vacuum Brake Booster วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
234 เครื่องสาธิตการท างานของเฟืองท้ายแบบ Hupoid วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
235 เครื่องสาธิตการท างานของมอเตอร์สตาร์ท วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
236 เครื่องสาธิตการท างานของเครื่องสาธิตการท างานของ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
237 เครื่องสาธิตการท างานของเกียร์ธรรมดา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
238 เครื่องสาธิตการท างานของเกียร์อัตโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
239 เครื่องสาธิตการท างานของคลัช วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2540 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
240 เครื่องอบผ้าเบรค วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2542 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
241 เครื่องขัดผ้าเบรค วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2542 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
242 เครื่องเจียระไนจานเบรค วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2544 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
243 เครื่องสมดุลล้อรถยนต์แบบนอกรถ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2544 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
244 ไทมิ่งไลท์ดีเซลมีวัดรอบในตัวแบบดิจิตอล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2544 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
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245 ชุดเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2545 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
246 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
247 เครื่องช่วยสตาร์ท วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2547 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
248 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2547 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
249 รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2547 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
250 เครื่องมือยกรถแบบกลไกพับเก็บได้ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
251 ลิฟท์ยกรถชนิด 2 เสา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2554 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
252 รถยนต์ 4 ล้อ นิสสันNV บบ4270 ปข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2555 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
253 ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

ชั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 

254 รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ตัวถัง CF48W-100021 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 
255 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า Click 125i  

เลขเครื่องJF350E0082788 พร้อมชุดเครื่องมือ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 

256 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน(เครื่องยนต์ใหม่) 
พร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 

257 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน(เครื่องยนต์ใหม่) 
พร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2556 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 

258 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2558 แผนกช่างยนต์ ใช้งานได้ 

 


