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คํานํา
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจําปการศึกษา 2553 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝาย
แผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ไดจัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา ไดแก สถานที่ตั้ง ประวัตวิ ิทยาลัย ปรัชญา เปาประสงค
วิสัยทัศน พันธกิจของวิทยาลัย ขอมูลผูบริหาร ขอมูลบุคลากร ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูล
หลักสูตรการเรียนการสอน ขอมูลการวัดผลและประเมินผล ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลอาคาร
สถานที่ ขอมูลการจัดสรรงบประมาณ รายจาย ขอมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงาน
ขอมูลผลงาน / กิจกรรมดีเดนของวิทยาลัย ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดเก็บ
ใหเปนระบบซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนกับการใหบริการ และแลกเปลี่ยนขอมูลทําใหการ
วางแผนการบริหาร และการจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดรับความอนุเคราะห
ขอมูลจากงานตาง ๆ เปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
งานศูนยขอมูลสารสนเทศหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชน
และเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอไป
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
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สารบัญ
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ป 2553
สถานที่ตั้ง
ประวัตวิ ิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ปรัชญา เปาประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
รายนามผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2553
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
แผนภูมกิ ารบริหารงานประจําปการศึกษา 2553
รายละเอียดแผนภูมิบริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
ขอมูลนักเรียน – นักศึกษา
ขอมูลหลักสูตรและการสอน
ขอมูลการวัดผลและประเมินผล
ขอมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงาน
ขอมูลอาคารสถานที่
รายละเอียดอาคารสถานที่
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ขอมูลจังหวัดเชียงใหม
ขอมูลผลงาน / กิจกรรมดีเดนของนักนักเรียน นักศึกษา
โปรแกรมระบบบริหารงานสารบรรณ
โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร
โปรแกรมบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา
โปรแกรมรับสมัครนักศึกษา
การใชงานโปรแกรมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ระบบปองกันขอมูล
ระบบการสํารองขอมูล
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การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2553

สามารถเขาดูไดทางหนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
http://www.cmtc.ac.th/2011 เมนูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เลือกสารสนเทศเพื่อการบริหารป 2553
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สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
เลขที่ 9 ถนนเวียงแกว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณีย 50200
เบอรโทรศัพท 053-217708-9 โทรสาร (053) 221599
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จัดตั้งและเปดทําการสอนครั้งแรกในป พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 17
ไร 1 งาน 47 ตารางวา ในนามโรงเรียนชางไมเชียงใหม เปดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพชางไมเบื้องตน
ปการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางเชียงใหม” รับนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เขาเรียนหลักสูตร 3 ป และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2503 เปดสอน
ตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชัน้ สูง รวม 6 แผนกวิชาคือ ชางยนตและดีเซล, ชางกล
โรงงาน, ชางเชื่อมและโลหะแผน, ชางไฟฟา, ชางวิทยุและโทรคมนาคม, ชางกอสราง ปการศึกษา
2501 ไดรับการปรับปรุงใหเขาอยูในโครงการเงินกู เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2516 เปลี่ยน
ชื่อเปน “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม” ปการศึกษา 2522 ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมใน
ปจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร 1 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 9 ถนนเวียงแกว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2480 ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีชื่อวา “โรงเรียนชางไม
เชียงใหม” เปดสอนวิชาชางไมและเกษตร วิชาชางตีเหล็ก ชางทํารมและจักรสาน โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เขาเรียนหลักสูตร 3 ป เมื่อสําเร็จไดประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน
พ.ศ. 2494
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เปดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกชางไมปลูกสราง โดยรับนักเรียน
ที่สําเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนหลักสูตร 3 ป สําเร็จการศึกษาแลวไดรับวุฒิ
ประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
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พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2503

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางเชียงใหม” รับนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เขาเรียนหลักสูตร 3 ป และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนตน
เปดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกตีเหล็ก แผนกเครื่องยนตและดีเซล และขยาย
การสอน แผนกชางไมปลูกสรางถึงระดับประโยคอาชีวศึกษาชัน้ สูง โดยรับ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามัธยมปท่ี 6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกชางไม
ปลูกสราง) หลักสูตร 3 ป
เปดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ
- ชางยนตและดีเซล
- ชางกลโรงงาน
- ชางเชื่อมและโลหะแผน

- ชางไฟฟา

- ชางวิทยุและโทรคมนาคม

- ชางกอสราง

โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาเรียนหลักสูตร 3 ป
พ.ศ. 2510

ไดรับการปรับปรุงใหเขาอยูใ นโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2516

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม”

พ.ศ. 2519

ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัย
โดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหมเปน
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม วิทยาเขต 1” เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ. 5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2522

เปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม”

พ.ศ. 2524

เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ป และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2 ป

พ.ศ. 2526

ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดน ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2530

เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ป โดยจัดการศึกษาปละ 4 ภาคเรียน

พ.ศ. 2533

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ป โดยจัดการศึกษา ป
การศึกษาละ 2 ภาคเรียน

พ.ศ. 2536

- ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ป โดยจัดการศึกษาปการศึกษาละ
2 ภาคเรียน
- เปดการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกครูเทคนิค
ไฟฟาสื่อสาร
- ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

http://itc.cmtc.ac.th/

7

พ.ศ. 2537

ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ป โดยจัดการศึกษาปการศึกษาละ
2 ภาคเรียน

พ.ศ. 2538

เริ่มเปดสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. สาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน ชาง
อิเล็กทรอนิกส

พ.ศ. 2540

รับผูที่สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอระดับ ปวส. ในระบบปกติ
และระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2545

- เริ่มใชหลักสูตร ปวช.2545 สําหรับนักศึกษาที่เขาใหมในปการศึกษา 2545 และ
เปดสอนสาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โดยรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.สาขาชางยนต, ชางกลฯ และชางเชื่อมฯ
- เริ่มเปดสอนสาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.

พ.ศ. 2546

เริ่มเปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

พ.ศ. 2547

เปดคลินิกเทคโนโลยี บริการใหคําปรึกษาแกประชาชนทั่วไป เปนโครงการที่
ดําเนินการรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พ.ศ. 2551
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เริ่มเปดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ระดับ ปวช.
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ปรัชญาวิทยาลัย
การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม

เปาประสงคของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ผูสําเร็จการศึกษานํา ความรู ทักษะ ประสบการณไปประกอบอาชีพอยางกาวหนา และดํารงตนใน
สังคมอยางมีความสุข

วิสัยทัศน
สถาบันแหงการพัฒนาดานอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สูความเปนเลิศ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคลากร สูมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
วิจัย พัฒนา นวัตกรรม องคความรู และถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
อัตลักษณ
ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําเทคโนโลยี มีจิตบริการ
เอกลักษณ
พัฒนา สามัคคี มีสวนรวม
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รายนามผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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นายแถว
นายชาญ
นายเดน
นายเฉลิม
นายวิษณุ
นายถาวร
นางจันทดา
นายถาวร
นายทวิช
นายวิชัย
นายทวิช
นายเพลิน
นายประสิทธิ์
นายสมพงษ
นายประวิทย
นายไพบูลย
นายสิทธิพงศ
นายบุญเลิศ
นายอาทิตย

ชื่อ-สกุล
คําวงษา
เชี่ยวศิลป
จันทรโพธิ์
จารุจารี
สวัสดิพงษ
สัพพะเลข
โลหะสุต
สัพพะเลข
สุนทรส
ปอมประเสริฐ
สุนทรส
กิจฉวี
กันป
กาญจนสุนทร
ไปบน
วงศยิ้มยอง
ณ เชียงใหม
หาวหาญ
วิบูลชัย

ปที่ดํารงตําแหนง
2480-2485
2485-2495
2495-2501
2501-2515
2515-2519
2519-2520
2520-2522
2522-2524
2524-2529
2529-2530
2530-2537
2537-2540
2540-2543
2543-2545
2545-2548
2549-2551
2551-2552
2552 - 2553
2553 - ปจจุบนั

ตําแหนง
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
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ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2553
อัตรากําลังบุคลากร
1. ขาราชการ
1.1 ฝายบริหารในตําแหนง
1.2 ฝายบริหารในตําแหนง (ไปชวยราชการ)
1.3 ฝายบริหารในตําแหนง (มาชวยราชการ)
1.4 ครูผูสอน
1.5 ครูผูสอน (ไปชวยราชการ)
1.6 ครูผูสอน (มาชวยราชการ)
2. ขาราชการพลเรือน
3. ลูกจางประจํา
4. ลูกจางชั่วคราว
5. พนักงานราชการ
6. ครูจางสอน
6.1 ครูจางสอนดวยเงินงบประมาณ
6.2 ครูจางสอนดวยเงินอุดหนุน
6.3 ครูจางสอนรายชั่วโมง
รวม
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553

http://itc.cmtc.ac.th/

5
94
2
15
44
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

87
248

คน
คน
คน
คน
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รายละเอียดอัตรากําลัง ประจําป พ.ศ. 2553
จํานวนครู
ฝาย/แผนก

ผูบริหาร
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรสารสนเทศ
ชางกอสราง
ชางสถาปตยกรรม
สามัญ - สัมพันธ
แมคคาทรอนิกส
ขาราชการ ก.พ.
พนักงานราชการทั่วไป
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

http://itc.cmtc.ac.th/

ชาย หญิง รวม

5
10
10
7
3
16
9

-

5
10
10
7
3
16
9

2
6
3
4
1
2
68
10
8
164

1
2
1
18
2
19
5
36
84

3
8
4
22
1
2
2
87
15
44
248

ระดับการศึกษา
ปริญญา
คศ. คศ. คศ. คศ.
สูงกวา
ตรี
ต่ํากวา 4
3 2 1
ปริญญา
ปริญญา
ตรี
ตรี
5
- 3 2 1
9
- 4 6 3
7
- 2 8 6
1
- 2 5 2
1
- 1 2 6
10
1 7 7 1
4
5
- 5 4 2
4
13
1
41

1
4
4
9
2
2
60

87
15
44
147

1

1
2
2
8
1
38

1
6
2
12
55

1
2
4

รวม

5
10
10
7
3
16
9
3
8
4
22
1
2
2
87
15
44
248
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ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ดร.อาทิตย วิบูลชัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

นายบรรเลง ตั้งโภคานนท
รองผูอ ํานวยการฝายวิชาการ

นายอรัญ พวงพันธุ
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

http://itc.cmtc.ac.th/

นายมนัส อาจองค
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

นายปญญชาติ วงษปญญา
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา

13

แผนภูมิการบริหารงานประจําปการศึกษา 2553

http://itc.cmtc.ac.th/
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รายละเอียดแผนภูมิบริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
ผูอํานวยการสถานศึกษา
นายอาทิตย วิบูลชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอรัญ
พวงพันธุ
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 43 ไดแก
1. งานบริหารทั่วไป
นางสาวจรรยา
เปรมมณี
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
1.1 กลุมงานสารบรรณ
นางเกษมสุข
ศุภกุลวัฒนา ผูชวยหัวหนางานบริหารทั่วไป
นางสาวพิมพชนก
มรุธานินทร ผูชวยหัวหนางานบริหารทั่วไปฝายงานสารบรรณ
นายชัยวัฒน
พอพิน
รองผูชวยหัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพสิมา
บริบูรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปฝายงานสารบรรณ
นางสาวศิริวิมล
คํานันยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปฝายงานสารบรรณ
1.2 กลุมงานเอกสารการพิมพ
นางวันทนีย
ยาวุฑฒิ
ผูชวยหัวหนางานบริหารงานทั่วไปฝายเอกสารการพิมพ
นายณรงค
ไทยเดช
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปฝายงานเอกสารการพิมพ
นายเอกพงศ
ศักดิ์โสภิณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปฝายงานเอกสารการพิมพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 14
2. งานบุคลากร
นางพัชนี
สุริยะ
หัวหนางานบุคลากร
2.1 กลุมงานบุคลากร
นางสายสมร
ทนันไชย
เจาหนาที่งานบุคลากร
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 15
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3. งานการเงิน
นายศักดา
คลายจินดา
หัวหนางานการเงิน
3.1 กลุมงานการเงิน
นางมณี
ดาวแกว
เจาหนาที่งานการเงิน
นางสาวรักชนก
สีเงิน
เจาหนาที่งานการเงิน
นางทับทิม
สุทธิสาร
เจาหนาที่งานการเงิน
นางสาวสุพรรษา
สุเปง
เจาหนาที่งานการเงิน
นางสาวประกายดาว อินตะ
เจาหนาที่งานการเงิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 16
4. งานการบัญชี
นางณัฐพร
กันนา
หัวหนางานการบัญชี
4.1 กลุมงานการบัญชี
นางธัญญาภรณ
อินตา
ผูชวยหัวหนางานการบัญชี
วาที่รอยตรีหญิงอังควรา ปญญา
เจาหนาที่งานการบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 17
5. งานพัสดุ
นายเสถียร
5.1 กลุมงานพัสดุ
นายถาวร
นายภูษิต
นายพงษทิวา
นายสุรชัย
นายสาทร
นายวิเชียร
นายนรินทร
นายสมชาย
นายชาญศักดิ์
http://itc.cmtc.ac.th/

โพธิรัตน

หัวหนางานพัสดุ

บุญธีรารักษ
บุญญฐี
ฉลูทอง
เรือนสติ
พึ่งพุมแกว
ปญญาจักร
ศรีธิการ
จอมวิญญา
ชนันชนะ

ผูชวยหัวหนางานพัสดุฝายจัดซื้อจัดจาง
ผูชวยหัวหนางานพัสดุฝายควบคุมการเบิกจายพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ

16

นายชัยวัฒน
พอพิน
เจาหนาที่งานพัสดุ
นายเรืองศิลป
พึ่งพุมแกว
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางสาวพัชรินทร
ปญญา
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางรัตนติยา
ศรีมณี
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางสาวทองกร
สางหลวง
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางละมัย
สุดเมือง
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางสาวอตินุช
พงคนุต
เจาหนาที่งานพัสดุ
นางดวงแข
แกวแจม
เจาหนาที่งานพัสดุ
นายสมศักดิ์
ใจอารีย
พนักงานขับรถยนต
นายอินสอน
เจริญทะขิน พนักงานขับรถยนต
นายสุธาร
ไชยเปง
พนักงานขับรถยนต
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 18
6. งานอาคารสถานที่
นายชวลิต
6.1 กลุมงานอาคารสถานที่
นายพงษทิวา
นายอดิศร
นายพิทยา
นางสาวญาณี
นายพงษกร
นายวิโรจน
นายเสนห
นายอนูล
นางศรีสมร
นางจันทรจิรา
นางจันทรทิพย
นางธนัชพร
นางสาวแสงอรุณ
นางออยใจ
นายรุงเรือง
http://itc.cmtc.ac.th/

นุชนารถ

หัวหนางานอาคารสถานที่

ฉลูทอง
มงคลประเสริฐ
กุลชนะพงศธร
ทําบุญ
ศรีมณี
ปาระพงษ
จําปา
ประทุม
พนาบุญเจริญ
ดวงคํา
ฉันทะ
ทราบเขียว
ทราบเขียว
ศรีดี
ไครเงิน

ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ ดูแลดานงานไฟฟา
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ ดูแลดานงานโลหะ
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ ดูแลดานระบบเสียง
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ ดูแลดานกอสราง
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ ดูแลดานสถาปตยกรรม
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
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นายประยงค
บานชื่น
เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
นายสายัณห
ฤกษอินทรีย ยาม
นายสุพรรณ
เตจะดี
ยาม
นายสมเจตน
กลิ่นสวรรค ยาม
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 19
7. งานทะเบียน
นายมงคล
ธุระ
หัวหนางานทะเบียน
7.1 กลุมงานทะเบียน
นายพิทยา
กุลชนะพงศธร ผูชวยหัวหนางานทะเบียน
นายเสริมพงษ
สุวรรณสิริศักดิ์ ผูชวยหัวหนางานทะเบียน
นายสุพรรณ
แกวฝน
เจาหนาที่งานทะเบียน
นางภัทรา
บํารุงผล
เจาหนาที่งานทะเบียน
นางทองใบ
คลายจินดา
เจาหนาที่งานทะเบียน
นางสาวรัตนาภรณ
อมรชัยธนันต เจาหนาที่งานทะเบียน
นางสาวไพรินทร
กันโท
เจาหนาที่งานทะเบียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 20
8. งานประชาสัมพันธ
นายเชิดชัย
ทิพยวารีวงศ หัวหนางานประชาสัมพันธ
8.1 กลุมงานประชาสัมพันธ
นายธวัชชัย
แสงโพธิ์
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
นางอรพินท
นันทะเสน
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
นางสาวรัชนีกร
หมอกเมือง
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 21

http://itc.cmtc.ac.th/

18

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายมนัส
อาจองค
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 43 ไดแก
1. งานวางแผนและงบประมาณ
นายเรืองศิลป
พึ่งพุมแกว
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
1.1 กลุมงานวางแผนและงบประมาณ
นายสุรชัย
เรือนสติ
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายชายชาญ
ปงเมือง
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายชาญศักดิ์
ชนันชนะ
นายสุรทัศน
โลหเพชร
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายสาทร
พึ่งพุมแกว
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายวศพล
จันทรา
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางพงศกร
ศรีมณี
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายสันติสุข
ศรีเกิน
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายเกษมสุข
ศุภกุลวัฒนา
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายประยุทธ
ทับทิมศรี
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายนิมิต
รัศมี
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายชูศักดิ์
พุกกะพันธุ
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสายฝน
หอมชื่น
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววนิดา
ไชยดวงแกว
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 22
2. งานศูนยขอ มูลสารสนเทศ
นายสุพรรณ
2.1 กลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายนิยม
นางสุพรรษา
นายกฤษณะ
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หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

ฉินตระกูล
กุณามี
มีสุข

ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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นายณัฐพงษ
เจริญสุข
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายบุญรัตน
เตวิยะ
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางสาวนิตพาภรณ
แตมลึก
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 23
3. งานความรวมมือ
นายอภิชาติ
แกวประดิษฐ
หัวหนางานความรวมมือ
3.1 กลุมงานความรวมมือ
นางกฤษณฤดี
หลุยจําวัล
เจาหนาที่งานความรวมมือ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 24
4. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายนิพนธ
สุวรรณรัตน
หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
4.1 กลุมงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
นายสาคร
แสนคําดี
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายมงคล
ธุระ
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายสุพล
จริน
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายสมชาย
จอมวิญญา
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายเสริมพงษ
สุวรรณสิริศักดิ์ เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางสาวชมนาด
พรมมิจิตร
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางสาวญาณี
ทําบุญ
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายนิมิต
รัศมี
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายสันติสุข
ศรีเกิน
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายนิยม
ฉินตระกูล
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางสาวสราสินี
ศรีคําดี
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางสาวกัญญาภัทร
แกวเกตุ
เจาหนาที่งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 25
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5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายชูศักดิ์
พุกกะพันธุ
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.1 กลุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายมงคล
ธุระ
ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 1)
นายไพศาล
จันทรไชย
ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 2)
นายสาคร
แสนคําดี
ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 3)
นายอภิชาต
แกวประดิษฐ ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 4)
นายนิพนธ
สุวรรณรัตน ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 5)
นายเรืองศิลป พึ่งพุมแกว
ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานที่ 6)
นายมานพ
แกวมณีกรณ เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชางกล
โรงงาน
นายอนิรุทธ
พุดเที่ยง
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชางเชือ่ ม
โลหะ
นางสาวสุพรรษา เสมอเชื้อ
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา
นายสาทร
พึ่งพุมแกว เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส
นายนิยม
ฉินตระกูล
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
แผนกวิชาชางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิติชยั
ศศิธรวัฒนกุล เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
กอสราง
นายเมธาสิทธิ์ วงศจันทรทิพย เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
สถาปตยกรรม
นายไกรสร
จันทรธรรม เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
เทคนิคพื้นฐาน
นายอรรฐรพล บุญเรือง
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ
นายประสงค วงศแกว
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาชาง
เมคคาทรอนิกส
นางสาวกัญญาภัทร แกวเกตุ เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสราสินี ศรีคําดี
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 26
6. งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
นายพิทักษ
แกวสมุทร
หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
6.1 กลุมงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
นางสาววนิดา ไชยดวงแกว
เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 27

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายปญญชาติ วงษปญ
 ญา
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 43 ไดแก
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายนาวิน
จักขุเรือง
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.1 กลุมงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสมศักดิ์
ตรีเอกานุภาพ ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายพีรพงศ
วงคนอย
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางยนต
นายคงเดช
มากา
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางยนต
นายจตุเมธ
ดวงจันทร
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางยนต
นายเทิดศักดิ์
นุงจุง
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางยนต
นายวิสิษฐ
ทองมา
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางยนต
นายอาคม
ศาลติกุลนุการ เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายมานพ
แกวมณีกรณ เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายเสกสรรณ
สุกใส
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายสมปราชญ
ออรพินท
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายชาญศักดิ์
ชนันชนะ
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเชือ่ มโลหะ
นายสมเกียรติ
เงินกระโทก เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเชือ่ มโลหะ
นายพงศพฒ
ั น
มานุษยานนท เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเชือ่ มโลหะ
นายอนิรุทธ
พุดเที่ยง
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเชือ่ มโลหะ
นายวิทยา
สุภาอินทร
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางไฟฟา
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นายชัยวัฒน
นายณรงค
นายรัตน
นายสุรชัย
นายสมนึก
นายศรพงศ
นางสาวอัญชลี
นายกฤษณะ
นางสาวกิ่งกาญจน
นายทวีศักดิ์
นายมานิต
นางสาวทิพวรรณ
นายอดุลย
นางสาวจันทรจิรา
นายจุฑากรณ
นางนิยม
นายเชาวลิต
นายไกรสร
นายนภดล
นายประสงค
นายสุทธิรักษ
นางภัทรพร

พอพิน
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางไฟฟา
ฝายไทย
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางไฟฟา
อาจหาญ
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางไฟฟา
ทิพยคํา
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
มายัง
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เรือนสุข
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สิงหคํา
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
มีสุข
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สุบินรัตน
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
แกวประดับ เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกอสราง
ชวยงาน
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกอสราง
ปนธิ
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางกอสราง
จินดารักษ
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
กันทา
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
สัมปชัญญสถิตย เจาหนาทีง่ านกิจกรรมฯ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉินตระกูล
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โตวิเวก
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
จันทรธรรม เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
วังมณี
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
วงคแกว
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาชางเมคคาทรอนิกส
โกชวย
เจาหนาที่งานกิจกรรม อ.ช.ท. หนวย วท.ชม
อังธนานุกุล เจาหนาที่งานกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายสมศักดิ์
มณีรัตนโชติ เจาหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายสุธีวัตน
วามา
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายคเชนทร
คันธเลิศ
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายวิษณุ
กันจินะ
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 29
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2. งานครูทปี่ รึกษา
นายโยฑิน
สมโนนนท
หัวหนางานครูที่ปรึกษา
2.1 กลุมงานครูที่ปรึกษา
นายธีรยุทธ
ศรีรินทร
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
นายกิตเิ ดช
หลาหนัก
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
นายอุทัย
คุณคง
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
นายวิสิษฐ
ทองมา
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 30
3. งานปกครอง
นายปราโมทย
3.1 กลุมงานปกครอง
นายสุทธิรักษ
นายบัญชา
นายเกรียงไกร
นายสมศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสมหมาย
นายอดิศร
นายพงศพฒ
ั น
นายอนิรุทธ
นายสุพรรณ
นายภูษิต
นายสุรทัศน
นายอินชัย
นายจําลอง
นายเสริมพงษ
นายสาทร
นายสุรชัย
นายธฤต
นางสาวกาญจนา
http://itc.cmtc.ac.th/

บุญเปง

หัวหนางานปกครอง

โกชวย
นพฤทธิ์
อินคํา
มณีรัตนโชติ
ปนตาไฝ
โพธิ์ประสิทธิ์
มงคลประเสริฐ
มานุษยานนท
พุดเที่ยง
แกวฝน
บุญญฐี
โลหเพชร
จันทะกี
ลังการพินธุ
สุวรรณสิริศักดิ์
พึ่งพุมแกว
ทิพยคํา
ไชยมงคล
บุญเพ็ง

ผูชวยหัวหนางานปกครอง
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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นางสาวอัญชลี
สิงหคํา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
นายเพิ่มศักดิ์
เปานิล
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกอสราง
นายธนกาญจน
สําเภาลอย
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกอสราง
นางสาวพัชรินทร
ปญญา
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกอสราง
นายวิเชียร
ปญญาจักร
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกอสราง
นายกิติชยั
ศศิธรวัฒนกุล เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางกอสราง
นายมงคล
จันโทภาส
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายพิเชษฐ
โควตระกูล
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย เจาหนาทีง่ านปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนิยม
ฉินตระกูล
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงษกร
ศรีมณี
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
นายเชิดชัย
ทิพยวารีวงศ
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
นายประสงค
วงคแกว
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นายวิธวินห
กันภัย
เจาหนาที่งานปกครองแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นายสุรศักดิ์
ใจบุญตัน
เจาหนาที่งานปกครอง
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 31
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางวันเพ็ญ
สุมนาพันธุ
4.1 กลุมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวชมนาด
พรมมิจิตร
ผูชว ยหัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายดวงจันทร
วงศษา
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางยนต
นายธีรยุทธ
ศรีรินทร
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางยนต
นายสุภาพ
รอดละมูล
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายสมปราชญ
ออรพินท
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นางวีณาภร
นันติ
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
http://itc.cmtc.ac.th/
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นายพงศพฒ
ั น
นายอนิรุทธ
นายสุพรรณ
นายชัยวัฒน
นายสุพล
นายอภิชาติ
นายพงษทิวา
นางสาวอัญชลี
นางสาวกิ่งกาญจน
นางสาวญาณี
นายวศพล
นายเกียรติศักดิ์
นายรัตนตยิ า
นางสาวจันทรจิรา
นายฉัตรชัย
นายจุฑากรณ

http://itc.cmtc.ac.th/

มานุษยานนท เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
พุดเที่ยง
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
แกวฝน
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางไฟฟา
พอพิน
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางไฟฟา
จริน
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางไฟฟา
แกวประดิษฐ เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางไฟฟา
ฉลูทอง
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางไฟฟา
สิงหคํา
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สุบินรัตน
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ทําบุญ
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกอสราง
จันทรา
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกอสราง
จงไกรจักร
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางกอสราง
ศรีมณี
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
กันทา
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
กันทวงศ
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
สัมปชัญญสถิตย เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นายสันติสุข

ศรีเกิน

เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายนพดล
วังมณี
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายประสงค
วงคแกว
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นางสาววราภรณ
ดวงแกว
เจาหนาทีเ่ งินกูย ืมเพื่อการศึกษา
นางสุนิสา
มาลัย
เจาหนาที่งานดานทุนการศึกษา
นางสาวนันทนภัส
กันกา
เจาหนาทีจ่ ัดเก็บขอมูลและติดตามภาวการณมีงานทํา
นางสาวกุลธิดา
สมมี
เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 32
5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวรุงทิวา
อินทวงศ
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5.1 กลุมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางประนอม
ลังการพินธุ
ผูชวยหัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางวันทนีย
ยาวุฑฒิ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายมานิต
ขัดขาว
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวจรรยา
เปรมมณี
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายชวลิต
นุชนารถ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางพัชนี
สุริยะ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางวันเพ็ญ
สุมนาพันธุ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสุพัตรา
จันทรา
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาววรลักษณ
ปราบไพรี
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางยอติยศ
ผลสมบูรณ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวปวีณา
เฮงฮะ
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 33
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6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายอภิชาติ
แกวประดิษฐ
หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6.1 กลุมงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสุรศักดิ์
ใจบุญตัน
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 34

ฝายวิชาการ
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 43 ไดแก
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางเกษมสุข
ศุภกุลวัฒนา
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
1.1 กลุมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางระวีรรณ
สุนทรศารทูล
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. แผนกวิชาชีพ
เรือนสติ
หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
นายสุรชัย
นายชายชาญ
ปงเมือง
หัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายชาญศักดิ์
ชนันชนะ
หัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
นายสุรทัศน
โลหเพชร
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
นายสาทร
พึ่งพุมแกว
หัวหนาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
นายวศพล
จันทรา
หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง
นายพงษกร
ศรีมณี
หัวหนาแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
นายสันติสุข
ศรีเกิน
หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
นายเชาวลิต
โตวิเวก
หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย
หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาคร
แสนคําดี
หัวหนาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นายนรินทร
ศรีธิการ
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางยนต
นายถาวร
บุญธีรารักษ
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายอดิศร
มงคลประเสริฐ
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
นายจําลอง
ลังการพินธุ
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
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นายเรืองศิลป
นางสาวพัชรินทร
นายประสงค
นายนิยม
นายสมศักดิ์
นายจักรวาฬ

พึ่งพุมแกว
ปญญา
วงศแกว
ฉินตระกูล
มณีรัตนโชติ
จันทรวิรัช

ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการกลางวัสดุศาสตร
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการกลางเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ
นางระวีวรรณ
สุนทรศารทูล
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร
นางกิตติยา
เจกะโพธิ์
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการกลางการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง
นางสาววรลักษณ
ปราบไพรี
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการกลางการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง
ใหหวั หนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ และหัวหนาแผนกวิชาชีพมีหนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 35
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายไพศาล
จันทรไชย
3.1 กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางวันทนีย
ยาวุฑฒิ
นายนิมิต
รัศมี
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นายจิรวัตร

คงแกว

นายเศกศึก

ผองใส

นางประชัน

เรืองศรี

นายจําลอง

ลังการพินธุ

นายมานิต

ชวยงาน

นางรัตนติยา

ศรีมณี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางยนต
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางชางไฟฟา
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางกอสราง
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
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วิชาชางสถาปตยกรรม
นายไกรสร
จันทรธรรม
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนก
วิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชูศักดิ์
พุกกะพันธุ
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นายสาคร
แสนคําดี
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นางนิรัชชฎา
กุณาจา
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางอภิญญา
มีสุข
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 36
4. งานวัดผลและประเมินผล
นางกิตติยา
เจกะโพธิ์
4.1 กลุมงานวัดผลและประเมินผล
นายชัยวัฒน
พอพิน
นายสุรชัย
เรือนสติ
นายสมชาย
จอมวิญญา

http://itc.cmtc.ac.th/

นายเศกศึก

ผองใส

นายสุพล

จริน

นายประชัน

เรืองศรี

นางสาวพัชรินทร

ปญญา

นายเชิดชัย

ทิพยวารีวงศ

นายสันติสุข

ศรีเกิน

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผลแผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางกอสราง
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
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แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาคร
แสนคําดี
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นางภคมน
เสลานนท
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางสาววิชชุตา
นันทะวงศ
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 37
5. งานวิทยบริการและหองสมุด
นางธิดา
นุชนารถ
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
5.1 กลุมงานวิทยบริการและหองสมุด
นายสุพรรณ
แกวฝน
ผูชวยหัวหนางานหองสมุด
นางเกษมสุข
ศุภกุลวัฒนา
บรรณารักษหอ งสมุด
นางสาวยุพนิ
วานมวง
เจาหนาที่งานหองสมุด
นางสาวศิรลิ ักษณ
ชัยพนัส
เจาหนาที่งานหองสมุด
นางกันยสิตา
ปญญาดา
เจาหนาที่งานหองสมุด
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 38
6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสมศักดิ์
ตรีเอกานุภาพ
6.1 กลุมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเผด็จ
คําพุฒ
นายสุรชัย
เรือนสติ
นายชายชาญ
ปงเมือง
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นายสุรศักดิ์

ปนตาไฝ

นายสุพล

จริน

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาชางกล
โรงงาน
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาชางกล
โรงงาน
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาชางไฟฟา
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นายประชัน

เรืองศรี

เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส
นายอดิศกั ดิ์
หอมทอง
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 39
7. งานสื่อการเรียนการสอน
นายนิกรณ
ทรายแกว
7.1 กลุมงานสื่อการเรียนการสอน
นายพิทยา
กุลชนะพงศธร
นายสมนึก
มายัง
นางวีณาภร
นันติ

หัวหนางานสือ่ การเรียนการสอน

ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายวีระพงศ
พลอยงาม
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
นายวิทยา
สุภาอินทร
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางไฟฟา
นางสาวทิพวรรณ
ปนธิ
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางกอสราง
นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
นายจุฑากรณ
สัมปชัญญสถิตย
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประสงค
วงศแกว
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
นายนพดล
วังมณี
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ขอจางเพิ่ม
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 40
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2548 – 2553
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
ยานยนต
กลโรงงาน
เชื่อมโลหะ
ไฟฟากําลัง
เมคคาทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
กอสราง
เทคนิคสถาปตยกรรม
ระดับ ปวส.
ยานยนต
กลโรงงาน
เชื่อมโลหะ
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
กอสราง
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2548

2549

ปการศึกษา
2550
2551

หมายเหตุ

396
322
169
362
418
203
164

439
335
149
433
458
199
188

448
326
162
440
453
261
195

440
306
160
448
42
455
291
244

410
282
176
429
77
416
306
239

426
292
194
465
108
450
313
267

339
94
106
441
262
100
21
38
53

332
96
78
440
260
82
27
40
45

301
105
75
415
228
77
22
37
36

305
111
87
416
222
73
30
47
44

320
123
81
422
245
80
41
41
55

368
107
92
458
212
134
66
42
69

2552

2553
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ขอมูลหลักสูตรและการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใชเวลาเรียน 3 ป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ใชเวลาเรียน 2 ป
1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ชางยนต)
- สาขางานยานยนต (รับนักเรียนชายเทานั้น)
1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชางกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล
1.3 สาขาวิชาโลหะการ (ชางเชื่อม)
- สาขางานเชื่อมโลหะ
1.4 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขางานเมคคาทรอนิกส
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส
1.5 สาขาวิชาการกอสราง (ชางกอสราง)
- สาขางานกอสราง
- สาขางานสถาปตยกรรม
2. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ชางยนต) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเทานั้น)
- สาขางานเทคนิคยานยนต (ตรง) (ปวช.ยานยนต)
- สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ชางกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.เครื่องมือกล)
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2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ชางเชื่อม)
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ตรง) (ปวช.ชางเชื่อมโลหะ)
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
2.4 สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ปวช.ไฟฟากําลัง)
- สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.ไฟฟากําลัง)
- สาขางานติดตัง้ ไฟฟา (ตรง) (ปวช.ไฟฟากําลัง)
- สาขางานติดตัง้ ไฟฟา (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น)
2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานระบบโทรคมนาคม (ปวช.อิเล็กทรอนิกส)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ตรง) (ปวช.อิเล็กทรอนิกส)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
2.6 สาขาวิชาการกอสราง
- สาขางานเทคนิคการกอสราง (ปวช.กอสราง)
2.7 สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
- สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ปวช.สถาปตยกรรม)
2.8 สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตัง้ และบํารุงรักษา (ปวช.ยนต กล เชื่อม ไฟฟาฯ อิเล็กฯ)
2.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6)
3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ชางยนต) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเทานั้น)
- สาขางานเทคนิคยานยนต (ตรง) (ปวช.ยานยนต)
3.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ชางกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.เครื่องมือกล)
3.3 สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานติดตัง้ ไฟฟา (ตรง) (ปวช.ไฟฟากําลัง)
- สาขางานติดตัง้ ไฟฟา (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น)
http://itc.cmtc.ac.th/
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3.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานระบบโทรคมนาคม (ปวช.อิเล็กทรอนิกส)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
*** หมายเหตุ
ปวส.ระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชาจะตองมีงานทําประจําในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขางาน
ที่จะศึกษา
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การวัดผลและการประเมินผล
1. สรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552
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แสดงจํานวนผูส ําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระสาขา
ที่เกี่ยวของภายใน 1 ป ปการศึกษา 2553 (จบ 2552 เขาตลาดแรงงานป 2553)
จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ

หลักสูตรและประเภทวิชา

ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1 สาขางานยานยนต
2 สาขางานเครื่องมือกล
3 สาขางานแมพิมพโลหะ
4 สาขางานเชื่อมโลหะ
5 สาขางานไฟฟากําลัง
6 สาวขางานอิเล็กทรอนิกส
7 สาขางานเมคคาทรอนิกส
8 สาขางานกอสราง
9 สาขางานสถาปตยกรรม

A

B

C

D

E

F

G

รอยละ
ผูสําเร็จ
การศึกษาไดงาน
ทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
สาขาที่เกี่ยวของ
ภายใน 1 ป
((B+D)*100)/A

115
62
11
43
129
124
71
51

4
4
0
0
3
3
3
0

2
1
0
0
0
0
0
0

95
49
7
36
110
104
60
43

8
5
2
4
9
13
6
4

4
1
0
0
3
2
2
1

2
2
2
3
4
2
0
3

86.09
85.48
63.64
83.72
87.60
86.29
88.73
84.31

117
13
45
33
40
102
39
34
80
41
9
20
16
1195

22
2
16
10
13
27
7
4
9
9
0
4
0
140

7
0
4
3
3
5
4
0
3
2
0
1
0
35

72
8
20
15
17
58
23
25
58
21
9
11
14
855

10
0
3
2
2
6
2
3
7
2
0
1
0
89

5
1
2
2
3
3
0
0
2
4
0
3
2
40

1
2
0
1
2
3
3
2
1
3
0
0
0
36

80.34
76.92
80.00
75.76
75.00
83.33
76.92
85.29
83.75
73.17
100.00
75.00
87.50
83.26

ผูสําเร็จการ ไดงาน
ศึกษา
ทําตรง
ทั้งหมด
สาขา

ไดงาน
ทําไม
ตรง
สาขา

ผูศึกษาตอ
ตรงสาขา

ผูศึกษาตอ
ไมตรง
สาขา

ผูวางงาน
และไมได
ศึกษาตอ

ไม
สามารถ
ติดตอได

ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1 สาขางานเทคนิคยานยนต
2 สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3 สาขางานเทคนิคการผลิต
4 สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ
5 สาขางานเครื่องกลไฟฟา
6 สาขางานติดตั้งไฟฟา
7 สาขางานเครื่องทําความเย็น ฯ
8 สาขางานโทรคมนาคม
9 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
10 สาขางานเทคนิคกอสราง
11 สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
12 สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
13 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น
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ขอมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงาน
สถิติสถานประกอบการ จํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กองวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม
ผูประสานงาน นายอดิศักดิ์ หอมทอง

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

รานหมอกไดนาโมแอร
110 หมู 6 ถ. เชียงใหม-ดอยสะเก็ด
ต. สันปาเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210
โทร 089-5553141
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
208/1 ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-261257-8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-945218
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-278170
รานไพศาลการไฟฟา
37/1-63 ถ. บํารุงบุรีย ต. พระสิงห อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50200 โทร 053-815079
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
208/1 ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-260260
หางหุนสวนจํากัดโชตนาการไฟฟา
160/1 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200โทร 0853-212622
โรงแรมสุริวงค
116 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 053-270051

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
1

(5)

(6)

(7)

(8)
1

11

11

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

9

10

11

12
13
14
15

16
17

18

19
20

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200โทร
053-278170
กสท. เชียงใหม
492 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-261174
บริษัท พิงคนคร เซล แอนด เซอรวิส จํากัด
ถ. เชียงใหม-หางดง ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100
บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด
ถ. พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท โตโยตาเชียงใหม จํากัด
ถ. ราชดําเนิน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด
ถ. ราชดําเนิน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท ธารา จํากัด
ถ. เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม
บริษัท ไทยยานยนตร เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด สาขา อ.พราว
ถ.เชียงใหม-พราว อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-262555
บริษัท ชนะศิลปมอเตอร จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000
บริษัท โตโยตาลานนา จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
บริษัท เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)
3

(5)

1

(6)

(7)

(8)
3

1

4

4

2

2

4

4

2

2

6

6

4

4

1

1

6

6

6

6

4

4

5. สาขางานเมคคาทรอนิกส
6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
7. สาขางานกอสราง

หมายเหตุ
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4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

21

22

23

24
25

26
27

28

29

30

31
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8. สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000
บริษัท อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000
บริษัท ยนตรกิจ เซอรวิส จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000
บริษัท อเมริกันมอเตอรฟอรดเชียงใหม จํากัด
ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
บริษัท พิงคนคร เซล แอนด เซอรวิส จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000
บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด
ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมบุญเจริญภัณฑ
1 หมู 3 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 053-221259
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด
368/2 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-306560
หางหุนสวนจํากัดจักรกลดีเซล
276/1 ถ.ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-243613
โรงกลึงอนุศักดิ์
8 หมู 2 ถ.สันปาตอง-ลําพูน ต. ทุงตอม อ. สันปาตอง
จ. เชียงใหม 50120 โทร 053-822194
รานจิตรชาง
239 หมู 1 ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม 50120
โทร 053-311049

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
10

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
10

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

2

2

4

4

1

1

4

4

หมายเหตุ

41

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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โรงกลึงโลหะเซ็นเตอร
226 หมู 2 ถ.เชียงใหม-เชียงราย ต. สันทรายนอย อ.
สันทราย จ. เชียงใหม 50210 โทร 053-491744
โรงกลึงบานหลักปน
160/6 หมู 9 ถ.เชียงใหม-ดอดสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.
สันทราย จ.เชียงใหม 50210 โทร 053-344565
หางหุนสวนจํากัด ส.การชางเชียงใหม
4/1 หมู ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
โทร 053-304766
บริษัท ชางเผือกกิจการชางวัสดุ จํากัด
198/1 หมู 5 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.แมเหียะ อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50100 โทร 053-436822-3
โรงกลึงเกาทิศแม็คซีน
85/3 หมู 5 ต. ดอนแกว อ. สารภี จ. เชียงใหม 50140
โทร 087-3011376
โรงกลึงสมพงษการชาง
83/15 ถ. กองทราย ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 083-246739
หางหุนสวนจํากัด กวง เฮง เส็ง
25 ถ.บํารุงราษฎร ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-243441
รานเกรทไลทอลูมิเนียม
195 ถ. ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-214147
รานมณีการชาง
161/93 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-214915
ราน เอ็น. ที. แมชชีน
7 ซอย 3 ก. ถ.ปราณี ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50180 โทร 081-8812026

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)
2

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

2

2

1

1

2

2

4

4

2

2

3

3

3

3

2

2

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

http://itc.cmtc.ac.th/

หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมมารวย
581 ถ. เจริญเมือง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-304318
รานวีระงานกระจก
8 หมู 10 ถ.สันทราย-แมโจ ต. ปาไผ อ. สันทราย จ.
เชียงใหม 50210 โทร 089-8522738
ราน C.P. การชาง
208 ถ. ราชภาคีนัย ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-210640
รานเกรทไลทอลูมิเนียม
195 ถ.ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-214147
ราน ม.การชาง
50/3 หมู 3 ถ. หัสดิเสวี ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 081-9982486
โรงกลึงหนองประทีป
501 ถ.เจริญเมือง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-242649
รานรุงเรืองการชาง
201-203 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 085-0341680
รานสุรินทรการชาง
10/6 ถ. ชางเผือก ต.ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 089-6314007
หางหุนสวนจํากัด มวนไทยสเตนเลส
48-50 ถ.เจริญเมือง ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-302741
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
208/1 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. วัตเกต อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-260260

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)
3

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
3

1

1

4

4

3

3

5

5

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
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รานอนุชิตการไฟฟา
212 /4 ถ. ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-211555
บริษัท โฮมเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2/24 ถ. เวียงบัว ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-217777
รานแสงไทยการไฟฟา
247-249 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-214390
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
60 หมู 3 ถ. สนามบิน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-281541
โรงแรม CETARA DUANGTAWAN
132 ถ. ลอยเคราะห ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 053-905000
บริษัท เชียงใหม ซี.อี.ซี. กรุป จํากัด
193/7 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-210400
หางหุนสวนจํากัดสยามแอรเอ็นจิเนียริ่ง
141/2 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-213297
ศูนยการคาเซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม
2 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร 053-999199
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง
93 หมู 10 ต. สันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
50130 โทร 053-322915
บริษัท รุงเกียรติกรุป จํากัด
81 ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-274589-90

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)
5

(5)

(6)

(7)

(8)
5

1

1

2

2

6

2

8

3

3

4

6

4

4

1

1

2

2

3

3

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
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หางหุนสวนจํากัด ดี.เอส. คอมพิวเตอร
420/5 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 053-204841
รานตี๋ออโตแอรแอนดซาวด
79 หมู 2 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-854324
บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด
62 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-220999
รานทิกเกอรซาวด
103 ถ. ราชวงค ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-235926
ราน Good Speed Computer
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404025 ตอ 104,229
รานธนารัตนคอมพิวเตอร
18 ถ. หัสดิเสวี ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 081-7846652
รานทวีศักดิ์อิเล็กทรอนิกส
64 ถ. ราชวิถี ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-218038
หางหุนสวนจํากัดสเปซบารคอมพิวเตอร
ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-404590
ราน เอ็น. เค. คอมพิวเตอร
108 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 053-215652
รานคอมเซอรวิส
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 086-6761049

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
3

(7)

(8)
3

2

2

2

4

8

8

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
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รานเอ็มเทคโนตบุคเซอรวิสชอปชางเผือก
300/12 ถ. มณีนพรัตน ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 053-404138
หางหุนสวนจํากัด พอช. คอม
422/55-56 หมูบานเชียงใหมแลนด ต. ชางคลาน อ.
เมือง จ. เชียงใหม 50100 โทร 053-281102
หางหุนสวนจํากัด ทอปมารเก็ตติ้ง ซีสเต็ม
ศูนยคอมฯ CM 3206 ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง
จ.เชียงใหม 50200 โทร 053-410800
รานคอมเซอรวิส
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200
หางหุนสวนจํากัด นครพิงค ออโตเมชั่น ซีสเต็ม
56 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-225622
บริษัท โฟรตี้ -ไฟฟ ออรแกไนเซอร แอนด มีเดีย จํากัด
224/2-3 ถ. มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 053-202218-9
ทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม
60 หมู 3 ถ.มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-912312
บริษัท นอรทเทิรน ซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด
20 ถ. เวียงบัว ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-406555
บริษัท แคมปสคอมพิวเตอร จํากัด
1/4 หมู 8 ถ. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 5020
โทร 053-277110
บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด
62 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-220999

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
2

(7)

(8)
2

7

7

2

2

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3
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หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
ลําดับ

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

82

83

84

85

86

87

88

89

90
91

รานซาวดคอนโทลอิเล็กทรอนิกส
6 ถ. ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร 053-215924
รานตี้ออโตแอรแอนดซาวด
79 หมู 2 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-850324
บริษัท นิยมพานิช จํากัด
62 ถ.มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-270020
หางหุนสวนจํากัด ท็อปมารเก็ตติ้งซีสเต็ม
326 ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404600
รานฟาสสปด
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404488 ตอ 207
องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน
9 หมู 5 ต. มะขุนหวาน อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
50120 โทร 053-837308
หางหุนสวนจํากัด ควีนสแลนด เอนจิเนียริ่ง
98 ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-278177
เทศบาลตําบลสันทราย
65 หมู 1 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ. เชียงใหม
50210 โทร 053-397248
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
ถ.เชียงใหม-พราว ต. แมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัด พี.ดับบลิว.เอส. คอนสตรัคชั่น
222 หมู 3 คลองชลประทาน ต. น้ําแพร อ. หางดง จ.
เชียงใหม 50230 โทร 053-427333

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

8

(2)

(3)

(4)

(5)

4

5. สาขางานเมคคาทรอนิกส
6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
7. สาขางานกอสราง

(6)
2

(7)

(8)
2

2

2

8

20

4

4

5

5

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

หมายเหตุ
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4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

8. สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

http://itc.cmtc.ac.th/

(2)

(3)

(4)

(5)

สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
1 ถ. วังสิงหคํา ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-259000
องคการบริหารสวนตําบลทุงตอม
4 หมู 11 ต. ทุงตอม อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
50120 โทร 053-312382
หางหุนสวนจํากัด ตั้งใจดี คอนสตรัคชั่น
9/2 หมู 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต. แมเหียะ อ.
เมือง จ. เชียงใหม 50100 โทร 081-7847470
บริษัท โฟรท ไดเมนชั่น คอนสตรัคชั่น จํากัด
17 ถ.พัฒนาชางเผือก ซ.1 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 053-214525
รานยุทธ คําฝาย กอสราง
80 หมู 7 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. แมแตง อ. แมแตง จ.
เชียงใหม 50190 โทร 086-1179364
เทศบาลตําบลแมเหียะ
194 หมู 7 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร 053-276491
บริษัท เชียงใหม โฮมเทค แอนด ดีซายน จํากัด
242 หมู 1 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม 50140
โทร 053-816539
บริษัท จันทรดา อี แอนด ซี จํากัด
34/12 หมู 5 ถ.เลียบคันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ.
เมือง จ. เชียงใหม 50200 โทร 086-6701133
สํานักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม
ถ.สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-279770
ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน
27/30 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-248925

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

(6)

(7)
9

(8)
9

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

2

5

5

5

1

1

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

หางหุนสวนจํากัดพรอมเพรียงวิศวกรรม
204/96 หมู 9 ต.สันกําแพง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
50130 โทร 053-338816
เทศบาลตําบลแมแฝก
194 หมู 8 ถ.สันทราย-พราว ต. แมแฝก อ. สันทราย จ.
เชียงใหม 50290 โทร 053-849043
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมเอ็นทาเนีย
42/1 หมู 8 ต. สารภี อ. สารภี จ. เชียงใหม 50140
โทร 053-420382
เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด
222 หมู 4 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
50220 โทร 053-495182
เทศบาลตําบลชางเผือก
199 หมู 2 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-217923
หางหุนสวนจํากัด เอส เค ลานนา
19/2 ถ.สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-412307-8
เทศบาลนครเชียงใหม
1 ถ. วังสิงหคํา ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-259341
บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด
263/1 หมู 10 ถ.เชียงใหม-พราว ต. แมแฝก อ. สัน
ทราย จ. เชียงใหม 50290 โทร 053-849435
รานเอ็นทีแมชชีน
7 ถนนปราณี ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-219133
รานเลงฮวดการชาง
99/9 ถ. ชางมอย ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-232142

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
2

(8)
2

1

1

2

2

5

5

7

3

10

3

3

3

3

4

4

2

2

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

หมายเหตุ
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ลําดับ

112

113

114

115

116

117

118

119
120

121

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด
11--123 ถนนพระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50200 โทร 053-216370
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
55/1 หมู 7 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-285100 ตอ 102
บริษัท โตโยตาเชียงใหม จํากัด
62 ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-270020 ตอ 607
บริษัท ธารา จํากัด (สํานักงานใหญ)
ถ. เชียงใหม-ดอยสะเก็ด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-244671
บริษัท ธารา จํากัด (สาขาสนามบิน)
126 หมู 7 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง
จ. เชียงใหม 50100 โทร 053-203623-7
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-244804
อูแอโชคอัพ
335/12 ถ. เจริญประเทศ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50100 โทร 053-277304
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง อ. เมือง จ. เชียงใหม
อูปานเซอรวิส
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-225468
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด (สํานักงานใหญ)
151 หมู 3 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม 50000 โทร 053-850136-44

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม
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ลําดับ

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
บริษัท แสงชัยมอเตอร เซลล จํากัด
30 ถ. ราชดําเนิน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-225288
บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด
128 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-211705
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหม พี ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง
188/483-4 หมู 10 ถ.ชม.-ดอยสะเก็ด ต. สันนาเม็ง อ.
สันทราย จ. เชียงใหม โทร 089-8380920
โรงกลึงผอนการชาง
83 หมู 5 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ.
เชียงใหม 50230 โทร 053-427199
โรงกลึงหวองกลกิจ
4 ถ. พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-282876
บริษัท เชียงใหมโพลสตาร (1992) จํากัด
82/1 หมู 1 ถ.คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม 50200 โทร 03-805885
รานแอโชคอัพ
335/12 ถ. เจริญประเทศ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50100 โทร 053-277304
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม-กรุงเทพ แมชชีนทูล
107/102 หมู 5 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม
50140 โทร 053-322783,081-9529165
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมพัฒนาการชาง
2 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-890047
รานชวยสงเสริม (นายสุม)
366/5 หมู 14 ถ.สันปาตอง-แมวาง ต. ยุหวา อ. สันปา
ตอง จ. เชียงใหม 50120 โทร 053-822039

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
2

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

6

6

1

1

1

1

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

การไฟฟาเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
208 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. วัตเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-241018 ตอ 11053
บริษัท สมจิตรแอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
46 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-275700-1
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
117 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 053-235704
บริษัท เซนเตอรไลน จํากัด
21/4 ถ. อารักษ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-222782
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.ที.เอ็น. กรุป
5/26 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-405060
บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด คอนชัวรแตนท
จํากัด
202/8 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
โทร 053-400004
บริษัท นิยมพานิช จํากัด
62 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-270020
รานเชียงใหมอนันตการไฟฟา
60/3 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-213110
หางหุนสวนจํากัด กูดสปด คอมพิวเตอร
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404488 ตอ 104
ราน K.P.N. COM & ACCESSORIES สาขา
เชียงใหม
152-1 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
51000 โทร 053-288023

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
2

(5)

(6)

(7)

(8)
2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

12

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

20

2

4

4

1

1

หมายเหตุ

52

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

http://itc.cmtc.ac.th/

(2)

(3)

(4)

(5)

ราน New Biz
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-219459
บริษัท รุงเกียรติ กรุป จํากัด
81 ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-274089-90
รานเอ็จวิทยุ
71 ถ. ราชวงค ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-234029,051251
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
49 ถ. ประชาสัมพันธ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50100 โทร 053-819105
ราน COLOR INK
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404802
รานลําโพง
104/4 หมู 7 ถ. เชียงใหม-หางดง ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50200 โทร 089-6519794
รานพีเทเลคอม
10/3 ถ. ชางเผือก ซอย 2 ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-213225
หางหุนสวนจํากัดทอปมารเก็ตติ้ง ซิสเต็ม
108 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300
ราน WNK
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 081-8850018
บริษัท วิรชา คอมพิวเมท จํากัด
22 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-223265-6

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5. สาขางานเมคคาทรอนิกส
6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
7. สาขางานกอสราง

(6)
2

(7)

(8)
2

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

2

2

หมายเหตุ
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4. สาขางานไฟฟากําลัง

ลําดับ

8. สาขางานสถาปตยกรรม

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

http://itc.cmtc.ac.th/

(2)

(3)

(4)

(5)

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
492 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50000 โทร 053-261174
รานออมเมือง
201/12 ถ. มหิดล ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 084-3787091
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
206 ถ. ทุงโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 053-262428
บริษัท สหพานิชเชียงใหม จํากัด
62 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50300 โทร 053-220999
ราน MODIFY CHIANG MAI
124/250 หมู 7 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
50000 โทร 089-4310099
ราน อาร เจ คอมพิวเตอร
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-220970,089-6770399
บริษัท ไอโอนอน จํากัด
326 ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 053-404899 ตอ 117-118
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมเวียงทองกอสราง
29 ถ. ชมดอย ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 089-6688558
เทศบาลตําบลบานกลาง
ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. บานกลาง ต. สันปาตอง จ.
เชียงใหม 50120 โทร 081-8843987
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
118/4 หมู 2 ถ.อนุสาวรียสิงห ต. ชางเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหม 50300

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

(6)
2

(7)

(8)
2

1

1

1

1

4

4

3

3

2

2

1

1

5

1

6

5

2

3

6

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

http://itc.cmtc.ac.th/

(2)

(3)

(4)

(5)

บริษัท ซิตี้โฮมเพอรเฟคเฮาส จํากัด
179 หมู 8 ต. ตนเปา อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
50130 โทร 053-101222
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว
หมู 8 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.
เชียงใหม 50170 โทร 053-388555-14
องคการบริหารสวนตําบลบานตาล
179 หมู 3 ต. บานตาล อ.ฮอด จ. เชียงใหม 50240
โทร 053-461700
บริษัท วิมานพรหม จํากัด
47/10 ถ. ศรีปงเมือง ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 089-7009904
หางหุนสวนจํากัด นราฤทธิ์กอสราง
57/1 หมู 4 ถ.เชียงใหม-พราว ต. หนองหาร อ.สัน
ทราย จ. เชียงใหม 50290 โทร 053-869087
โครงการบานวงศสวางลานนาวิลส
79 หมู 12 ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร 053-351629
บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด
164/63 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
50100 โทร 053-272429
บริษัท เชียงใหม โฮมเทค แอนด ดีซายน จํากัด
199/4 หมู 2 ต. หนองจอม อ. สันทราย จ. เชียงใหม
50210 โทร 081-6713418
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมเวียงทองกอสราง
29 ถ. ชมดอย ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 089-6688558
บริษัท บานดี จํากัด
171 หมู 6 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
โทร 053-248111

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

(6)

(7)
1

(8)
1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

1

1

1

1

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

172

173

174

175
176

177
178
179

180

181

182

บริษัท ไทยอินเตอรเมเนจเมนต จํากัด
29 หมู 7 ต. บานปง อ. หางดง จ. เชียงใหม 50230
โทร 089-9551121,081-1122336
บริษัท บานรุงอรุณเชียงใหม จํากัด
147/89 หมู 9 ถ.หางดง-สันปาตอง ต. หางดง อ. หาง
ดง จ. เชียงใหม 50230 โทร 053-426935-6
องคการบริหารสวนตําบลตลาดขวัญ
109 หมู 3 ต. ตลาดขวัญ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
50220 โทร 053-291004
สํานักงานทางหลวงที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
อูฟูออโตเซอรวิส
ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 081-9607765
อูอีซูซุศาลาฟาสเตอรเชียงใหม
ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม
อูโปรเซอรวิส
ถ. ราชภาคินัย อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-208997
หางหุนสวนจํากัดอีซูซุศาลาฟาสเตอรเชียงใหม
ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-243256
อูเอกออโตเซอรวิส
4 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. หนองควาย อ. หางดง จ.
เชียงใหม โทร 081-9984974
อู ECU SHOP
ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 086-9111321
หางหุนสวนสามัญวิเชียรออโตคาร
ถ. เชียงใหม-ดอยสะเก็ด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-852374

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
1

(8)
1

1

1

1

1

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

หมายเหตุ
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ลําดับ

183

184

185
186

187
188

189

190

191

193

193

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
อูไฮเทคคาร
ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-279790
อูเชียงใหมกลการเซอรวิส
ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-242965
บริษัท เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด
ถ. พระปกเกลา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-213669
โรงกลึงณรงคการชาง
190 หมู 5 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-351811
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม-กรุงเทพ แมชชีนทูลล
107/102 หมู 5 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม
รานโลหะเซ็นเตอร
226 หมู 2 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต. สันทรายนอย อ.
สันทราย จ. เชียงใหม โทร 053-491744
รานอํานาจการชาง
103/2 ถ. ราชภาคินัย ต. พระสิงห อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-206645
โรงกลึงเหมืองผา
150 หมู 1 ต. ริมเหนือ อ. แมริม จ. เชียงใหม 50180
โทร 081-8856630
บริษัท เจ.วี. อินดัสเตรียล จํากัด
82/13-14 หมู 5 ถ.เชียงใหม-พราว ต. หนองหาร อ. สัน
ทราย จ. เชียงใหม โ?ร 053-845070-1
โรงแรมอัศวริษารีสอรท
24/17 ถ. นิมมานเหมินทร ซอย 6 ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-214368
หางหุนสวนจํากัดทักษิณแอรเซ็นเตอร
18/4 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ฟาฮาม อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-247527

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

4

4
4

4

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

4

4

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

บริษัท เชียงใหมอุปกรณเครื่องเย็น จํากัด
99/16-17 ถ.มหิดล ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-801789
หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ.ซี. อีควิปเมนท
70/3 หมู 3 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม 50140
โทร 053-424673
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมบูรณพันธแอร
40/6 หมู 2 ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
โทร 081-9619343
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหม พี.เค.แอร
191/8 หมู 5 ถ.เชียงใหม-หางดง ต. แมเหียะ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-838215-6
บริษัท เชียงใหม พี.เอส. แอร จํากัด
550/1-2 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-308900
การไฟฟาสวนภูมิภาค (สาขาที่ ๓๒๐)
208 ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-241018
หางหุนสวนจํากัด นครพิงค ออโตเมชั่น ซิสเต็ม
56 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-225622
บริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จํากัด สาขา ๑
100 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-982111 ตอ 124
บริษัท สยามแอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
141/2 ถ. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-213297
รานแรลลี่ออโตแอร
115/1 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง
อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-244712
ราน ซีเอ็มแอร แอนด ซาวด
267 ถ. มูลเมือง ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-214251

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
2

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

โรงแรมเชียงใหมภูคํา
2 ถ. คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-211026
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมสปริงเกอร เทรดดิ้ง
154 หมู 2 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 089-8549940
โรงแรมธาริน
10/7 หมู 2 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-400131-9 ตอ 114
บริษัท เชียงใหมพิมุกต จํากัด
333 หมู 3 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม
50210 โทร 053-350333
บริษัท แผลงฤทธิ์ จํากัด
25 ซอย 13 ถ. ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม 50200 โทร 053-894816
หางหุนสวนจํากัดพิลลาร คอนสตรัคชั่น
43 หมู 8 ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-816971
บริษัท สถาปนิก แปดสิบเจ็ด จํากัด
87 ถ. ศรีภูมิ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-223989
บริษัท เอสอาทีเทคโนโลยี จํากัด
27 ถ. สนามกีฬา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
50200 โทร 081-6892336
บริษัท อาเชอร อาคิเทค จํากัด
13 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-895263
องคการบริหารสวนตําบลบานแหวน
182 หมู 4 ต. บานแหวน ต. หางดง จ. เชียงใหม 50230
โทร 053-441961
เทศบาลตําบลลวงเหนือ
299 หมู 2 ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
2

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

4

4

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
226

เทศบาลตําบลแมโปง
11 หมู 10 ต. แมโปง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
50220 โทร 053-840775
องคการบริหารสวนตําบลยางคราม
5 ต. ยางคราม อ. ดอยหลอ จ. เชียงใหม 50160
โทร 053-367121
เทศบาลตําบลสันมหาพน
999 หมู 7 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. สันมหาพน อ. แมแตง
จ. เชียงใหม โทร 053-471456
รานยักษสถาปตยกรรม
16/6 ถ. นิมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 085-7145828
สํานักงานสถาปนิก ฟรีแลนท สตูดิโอ
103/364 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. หนองหอย อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-141207
องคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ
359 หมู 1 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง
จ. เชียงใหม โทร 053-362272
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
19/1 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. ยางเนิ้ง อ. สารภี
จ. เชียงใหม โทร 053-321420
บริษัท เชียงใหมการเดนแลนด จํากัด
189 หมู 5 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 086-4281942
บริษัท เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-409237
บริษัท อํานวยมอเตอรแอร จํากัด
ถ. เจริญเมือง อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-241964
บริษัท นิสสัน นอรทเวฟ จํากัด
227 ถ.มหิดล ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร 053-201999

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
4

4

1

1

2

2

4

4

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม
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ลําดับ

227
228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
ราน ECU SHOP
ถ. สามลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 084-4850535
บริษัท วิริยะมาสดา (2004) จํากัด
ถ.เชียงใหม-ลําปาง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-853166
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จํากัด
152/3 หมู 2 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง
อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-304692
อู ที.เจ.ออโตเซอรวิส
139 หมู 5 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-447602
บริษัท โตโยตานครพิงค จํากัด
ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-888999
หางหุนสวนจํากัดสมานการชาง
ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-244250
โรงกลึงเกาทิศแม็กชีน
85/3 หมู 5 ต. ดอนแกว อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 087-3011376
บริษัท อัลฟา ริช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
18/10 หมู 1 ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-117391
ราน ส.การชาง
105/2 หมู 2 ต. บานกาด อ. แมวาง จ. เชียงใหม
โทร 085-7150379
รานทากานเจริญกิจ
121 หมู 5 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. บานกลาง อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 081-1804694
หางหุนสวนสามัญ เคบี คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค
17/21 ถ.มรกต ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404075

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสันทราย
151 หมู 4 ต. ปาไผ อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-493008
โรงแรมยันตรศรี รีสอรท
24/17 ถ.นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-214214
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-221999
รานชัยชนะแอร
34 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. หนองหอย อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-140478
โรงพยาบาลบาลแมคคอรมิค
133 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-921777
หางหุนสวนจํากัดทักษิณเครื่องเย็น
78/1 หมู 2 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ฟาฮาม อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-247527
บริษัท เจียงแอนดซันส (ประเทศไทย) จํากัด
87-87/1 ถ.พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-277032
หางหุนสวนจํากัดดํารงอีเล็คทริก
218/4 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-212315
บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จํากัด
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404488-95
บริษัท อัครพร็อพเพอรตี้ จํากัด
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404188-91

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(7)

(8)
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สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

ราน บี.เอ็น แอร แอนด เซอรวิส
95/14 ถ. สุริยวงค ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 081-0217266
รานเชียงใหม ซี.อี.ซี. กรุฟ
ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-210400
บริษัท พิลลาร คอนสตรัคชั่น จํากัด
43/2 หมู 8 ถ.เกาะกลาง ซ.11 ต. ปาแดด อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-816971
หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย แคนดู ดีไซน แอนด คอน
สตรัคชั่น
112 หมู 4 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง
จ. เชียงใหม 50100 โทร 084-6084964
บริษัท (B&L) บิวดิ้ง แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด
377/80 หมู 4 ถ.เชียงใหม-แมริม ต. หนองจอม
อ. สันทราย จ.เชียงใหม โทร 081-6711063
บริษัท บายเฮาส ดีไซน แมนเนจเมนท จํากัด
139/2 ถ.วังสิงหคํา ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-872145
สํานักงานบานสถาปตย
129/241 ถ.มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม
085-0335482
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-891500-6
บริษัท D.U.Y. จํากัด
1/1 ถ. สิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 081-8847276
บริษัท ลีเนียรคอนสตรัคชั่น จํากัด
25/8 ถ.ตนยาง 2 ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-266433

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง
http://itc.cmtc.ac.th/

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

(2)

(3)

(4)
2

(5)

(6)

(7)

(8)
2

2

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

4

4

2

2

3

3

หมายเหตุ

63

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

258

259

260
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(2)

(3)

(4)

(5)

ตําบลหนองปาครั่ง
15 หมู 3 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-850421
องคการบริหารสวนตําบลแมนะ
333 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. แมนะ อ. เชียงดาว
จ. เชียงใหม โทร 053-456262
องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง
หมู10 ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
โทร 053-822948

หมายเหตุ
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขางานไฟฟากําลัง

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

5.
6.
7.
8.

สาขางานเมคคาทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานกอสราง
สาขางานสถาปตยกรรม

(6)

(7)

(8)
1

1

1

1

2

2

หมายเหตุ

64

สถิติสถานประกอบการ จํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ

1
2
3

4
5
6
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

บริษัท นิยมพานิช จํากัด
ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-278111
บริษัท แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด
ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-213017
หางหุนสวนจํากัดสายเหนือเซอรวิส
ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-305252
บริษัท อํานวยมอเตอรแอร จํากัด
ถ. เจริญเมือง อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-241964
อูกําพลเซอรวิส
ถ. เวียงกุมกาม อ. สารภี จ. เชียงใหม โทร 053-817085
บริษัท ธารา จํากัด
ถ. เชียงใหม-ดอยสะเก็ด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-244671

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
1

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

6

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

หมายเหตุ

65

ลําดับ

7

8

9
10

11

12

13
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

อู K.S. Racing
141/45 หมู 3 ถ.เชียงใหม-สันกําแพง ต. สันกลาง อ.
สันกําแพง จ. เชียงใหม โทร 081-5688989
บริษัท พิงคนครเซลแอนดเซอรวิส จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-850079-82
อูนอรท จี.พี.
44/1 ถ.บํารุงราษฎร ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท นิธิบูรณ ออโตเซลล จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-891511
บริษัท พิงคนครเซลแอนดเซอรวิส จํากัด
ถ.เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-806771
หางหุนสวนจํากัด ท.ทวีเอ็นจิเนียริ่งลานนากรุฟ
ถ.เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-283624
บริษัท อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากัด ถ.เชียงใหม-ลําปาง
อ. สารภี จ. เชียงใหม โทร 053-249710

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

หมายเหตุ

66

ลําดับ

14
15

16
17

18

19

20
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

บริษัท โตโยตาเชียงใหม จํากัด
ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-284727
ราน ECU SHOP
ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-281028
อู บี. อาร อะไหลยนต
ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-283703
บริษัท โตโยตานครพิงค จํากัด
ถ. เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-888999
อูอรามการชาง
27 หมู 2 ถ.แมมาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ.
เชียงใหม โทร 053-842351
หางหุนสวนจํากัด เรืองชัยการาจ กรุป
538/1-2 ถ. เจริญเมือง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-308534
บริษัท ธารา จํากัด
ถ. เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-203623-7

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

3

3

หมายเหตุ

67

ลําดับ

21
22

23
24
25

26
27

28
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

อูสมานยนต
ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-409237
บริษัท เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล จํากัด
143 หมู 4 ถ.โชตนา ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม
โทร 053-122111-5
อูปานเซอรวิส
ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-225468
อู เจ.เค. ออโตเซอรวิส
ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-275375
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม โทร 053-248464
บริษัท ไทยยานยนต เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด
ถ. เจริญเมือง อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-308534
บริษัท สหพานิชเชียงใหม จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-220999
อูพัฒนาเซอรวิส
ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-200595

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

7

3

หมายเหตุ

68

ลําดับ

29

30

31

32
33

34

35
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

อูซุปเปอรฮีโน
ถ. เชียงใหม-ลําปาง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-234539
บริษัท โตโยตาลานนา จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-408617
หางหุนสวนจํากัดสมานการชาง
ถ. เชียงใหม-ลําพูน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-249250
บริษัท เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด
ถ. พระปกเกลา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-216370
บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-211705
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-245702-3
บริษัท พิงคนครเซลแอนดเซอรวิส จํากัด
ถ.เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

3

3

1

1

3

3

3

3

4

4

1

1

หมายเหตุ

69

ลําดับ

36

37

38
39

40
41

42
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด
ถ.เชียงใหม-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-244804
หางหุนสวนจํากัด วี.พี. ออโตเทค
ถ. ศรีปงเมือง ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-283565
อูไฮเทคคาร
ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
อูเปยกอะไหลยนต
9/3 หมู 1 ถ.เชียงใหม-สันกําแพง ต. ทาศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-246171
อูวิทยาการชาง
ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-812321
บริษัท เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด
ถ. พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-213669
บริษัท เปรมประชาขนสง จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม โทร 053-242767

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

3

1

1

2

2

2

2
3

3

3

3

หมายเหตุ

70

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

43

44

45
46

47
48

49
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อูเล็กรวมชาง
ถ.เชียงใหม-ลําปาง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-240245
บริษัท เจริญมอรเตอร เบนซ จํากัด
ถ. รัตนโกสินทร อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-217652
อูณรงคเซอรวิส
ถ.สุรวงค อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 089-8532476
บริษัท ศูนยยางนพรัตน จํากัด
ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 089-4338233
อูเชียงใหมกลการเซอรวิส
ถ.ทุงโอเต็ล อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-242965
อูรุงวอลโวเซอรวิส
ถ. เชียงใหม-สันกําแพง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 089-7587847
บริษัท อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากัด
ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-249710

(2)
2

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

หมายเหตุ

71

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

50

51

52

53

54

55
56
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หางหุนสวนจํากัดยางนพรัตน
151 หมู 6 ถ. เชียงใหม-ฝาง ต. แมสา อ. แมริม จ.
เชียงใหม โทร 053-862522
บริษัท อเมริกันมอเตอรส(เชียงใหม) จํากัด
ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-40408990
รานนพรัตนการยาง
151 หมู 6 ถ. เชียงใหม-ฝาง ต. แมสา อ. แมริม
จ. เชียงใหม โทร 053-862522
อูเอกออโตเซอรวิส
190 หมู 7 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. หนองควาย อ. หางดง
จ. เชียงใหม โทร 081-9984974
บริษัท นิยมพานิช จํากัด
ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-208628-30
อูโปรเซอรวิส
ถ. ราชภาคินัย อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-208997
อูเอ ออโตเซอรวิส
10 หมู 3 ถ. สนามบิน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)
1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

2

2

1

1

3

3

3

4

7

3

3

3

3

หมายเหตุ

72

ลําดับ

57

58

59

60

61

62
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

หางหุนสวนจํากัดสมานการชาง
ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053249250
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมบุญเจริญภัณฑ
1/3 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ชางเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-212986
มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 2 ถ.สันทราย-พราว ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.
เชียงใหม โทร 053-878123
บริษัท เคนเบอร จีโอ เทคนิค (ไทยแลนด) จํากัด
44 ซอย 13 ถ.ชลประทาน ต. ปาตัน อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-408240
หางหุนสวนจํากัด เอส.วี.ที. แมชชีนเนอร
237 หมู 18 ถ.ลําพูน-ปาซาง ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
โทร 053-537594
โรงกลึงสมพงษการชาง
83/1 ถ.กองทราย ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-246739

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)
1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

หมายเหตุ

73

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

63

64

65

66

67

68
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บริษัท ชางเผือกกิจการชางวัสดุ จํากัด
198/1 หมู 5 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-436822-3
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม-กรุงเทพ แมชชีนทูล
107/102 หมู 5 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 053-322783
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมภูเจริญไพศาล
55 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-210791
รานสุวรรณการชาง
47/1 ถ. ราษฏรอุทิศ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-302201
หางหุนสวนสามัญ Ultimate Marine Technology
94/4 หมู 5 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-240181
รานทากานเจริญกิจ
121 หมู 5 ต. บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
โทร 053-481468

(2)

(3)
3

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

1

1

4

4

3

3

4

4

2

2

หมายเหตุ

74

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

69

70

71

72

73
74

75
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หางหุนสวนจํากัด ส.การชางเชียงใหม
4/1 หมู 1 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-304766
บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
285 หมู 6 ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. ยางเนิ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 053-321368
รานเชียงใหมบริการ
177 ถ. พระปกเกลา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-211992
โรงกลึงผอนการชาง
83/1 หมู 5 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม
โทร 053-427199
รานโรงกลึงและรับทําทอเตาบมลําไย
105 หมู 15 ต. หวยยาบ อ. บานธิ จ. ลําพูน โทร 053-984385
โรงกลึงอุดมการณชาง
103/2 ถ. ขวงสิงห ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-224027
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
335 หมู 3 บานศาลา ถ.เชียงใหม-ฝาง ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.
เชียงใหม 50180 โทรศัพท 0-53-12-1002-4

(2)

(3)
4

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
4

3

3

2

2

2

2

1

1

2

2

12

17

29

หมายเหตุ

75

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

76

77

78

79
80

81

82
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รานเกรทไลทอลูมิเนียม
195 ถ. ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-214147
รานจิตรชาง
239 ถ.สันปาตอง-แมวาง ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
โทร 053-311049
รานนภัทร
216 หมู 3 ต. บานแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม
โทร 053-115826
บริษัท เพียวเมานนเทน จํากัด
99 หมู 2 ต. ปาบง อ. สารภี จ. เชียงใหม
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
208/1 ถ. เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-261257-8
บริษัท ออโตทรานเฟอรเซอรวิส จํากัด
12 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-872872-3
บริษัท เชียงใหม ซี.อี.ซี. กรุป จํากัด
193/7 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)
2

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

3

5

2

2

1

1
5

2

2

5

2

4

2

หมายเหตุ

76

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

83
84

85

86

87

88

89
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สวนสัตวเชียงใหม
100 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัดโชตนาการไฟฟา
160/1 ถ. ชางเผือก อ. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-212622
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมสวิทซบอรด 2003
316/1 หมู 4 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. หนองผึ้ง อ. สารภี
จ.เชียงใหม โทร 053-323287
การไฟฟาสวนภูมิภาคสันกําแพง
93 หมู 10 ต. หวยทราย อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
โทร 053-331906
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-943172
รานพรมทองการชาง
249/1 หมู 2 ต. หวยทราย อ. แมริม จ. เชียงใหม
โทร 081-7244847
บริษัท เชียงใหมศุภวัตรการไฟฟา จํากัด
78 ถ. ราชภาคินัย ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
3

(7)

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

4

หมายเหตุ

77

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

90

91

92

93
94

95

96
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โรงพยาบาลสวนปรุง
131 ถ. ชางหลอ ต. หายยา อ. เมือง จง เชียงใหม
โทร 053-280228 ตอ 136
รานนอรทเทิรนวิศวกรรมไฟฟา
267/1 หมู 6 ถ.สันทราย-พราว ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ.
เชียงใหม โทร 081-6736852
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
106/5 หมู 8 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. สารภี อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 053-421389
รานดวงดีครุภัณฑ
127 หมู 5 ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใหม โทร 086-7284098
หางหุนสวนจํากัดดํารงอีเล็กทริก
218/4 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 0543-212315
รานดําไดนาโม
118 หมู 2 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. ดอยแกว อ. จอมทอง
จ. เชียงใหม โทร 081-7062467
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
15/4 ซ.โทรคมนาคม ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
2

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

5

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

97
98

99

101

102

103
104
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ทาอากาศยานเชียงใหม
60 หมู 3 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-922311
บริษัท เวิลด เอนเตอรเทนแมนท เทเลวิชั่น จํากัด
22/4 ถ.ราชภาคินัย ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-418720-6
บริษัท กาดสวนแกว จํากัด
21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-224444 ตอ 19922-24
บริษัท ทรัพยวีรวัฒน จํากัด
10/7 หมู 2 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-400131-9
บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด
62 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-220999
บริษัท ไนท เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส ประเทศไทย จํากัด
42 ถ. จาบาน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 086-335657
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด
29/2 หมู 3 ถ. สิงหราช ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-3211481

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
2

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

7

2

2

2

2

1

1

2

3

5

2
1

2
2

3

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

105

106

107

108

109
110

111
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รานลานนาแอรเซอรวิส
176 ถ. ทิพยเนตร ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-270406
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-246238
หางหุนสวนจํากัดโรงแรมเชียงใหม เอส.พี.
69 ถ. ศิริธร ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-406396-8
หางหุนสวนจํากัดประยูรเอ็นจิเนียริ่งกรุป
100 ถ. ปาแดด ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-204547
โรงแรมเดอะปารคเชียงใหม
444 ถ. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-280080
หางหุนสวนจํากัด NPV เทคโนโลยี
239/28 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 087-3004255
โรงพยาบาลนครพิงค
159 หมู 10 ถ. โชตนา ต.ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
2

(8)

1

2

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

112

113

114
115

116
117
118
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บริษัท เจียงแอนดซันส (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถ. พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-278162
รานไพศาลการไฟฟา
37/1 ถ. บํารุงบุรี ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-815079-80
รานชยากรการไฟฟา
1 หมู 9 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. ขวงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมอีเลคทริค 1999
102 ถ. สามลาน ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-814811-2
หางหุนสวนจํากัดสยามแอรเอ็นจิเนียริ่ง
141/2 ถ. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-213297
บริษัท เชียงใหมเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
200 หมู 5 ต. สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-110777
หางหุนสวนสามัญ เอซี แอร เซอรวิส
23 หมู 3 ต. หนองจอม อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-396226

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
2

(8)

(9)
2

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
4

2

2

1

1

1

2

3

2

2

2

2

1

1

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

119

120
121

122

123

124

125
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บริษัท ฟอรเบส จํากัด (สาขาเชียงใหม)
45 หมู 7 ถ.เชียงใหม-หางดง ต. หนองควาย อ. หางดง
จ. เชียงใหม โทร 080-1238994
บริษัท เอ กรุฟ ซิสเต็มส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
111 หมู 3 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-217649
เมืองแมโจ
15 หมู 12 ถ.แมโจ-พราว ต. หนองหาร อ. สันทราย จ.
เชียงใหม โทร 053-498621
หางหุนสวนจํากัดนครพิงคออโตเมชั่นซิสเต็ม
56 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-225622
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดอยสะเก็ด
237 หมู 12 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
โทร 053-291777
รานลานนาการไฟฟา
44/7 ถ. สันติธรรม ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300
โทร 053-211266
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง
93 หมู 10 ต. สันกําแพง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
1

(8)

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

3

3
2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

หมายเหตุ

82

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

126

127

128

129
130
131
132
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หางหุนสวนจํากัด เอ็นพีวี เทคโนโลยี
239/28 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 087-3004255
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง
197 หมู 8 ต. หนองแกว อ. หางดง จ. เชียงใหม
โทร 053-440000
หางหุนสวนจํากัด ฟารมเกาไกสด
164 หมู 1 ต. มะขามหลวง อ.สันปาตอง จ. เชียงใหม
โทร 053-824838
หางหุนสวนจํากัด นภา 2007
266/11 หมู 16 ต. หนองจอม อ. สันทราย จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมอนันตการไฟฟา
60/3 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม จํากัด
2 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
บริษัท สมจิตรแอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
46 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-275700

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
1

(9)

2

2

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

133

134
135

136

137

138

139
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การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม
ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. ริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม
โทร 053-299083
รานพรหมทองการชาง
94/1 ต.ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 081-7244847
บริษัท อี.พี. เซ็นเตอร 2000 จํากัด
90/2 ถ. ปาแดด ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-272549
มหาวิทยาลัยพายัพ
272 หมู 2 ถ.วงแหวนรอบ1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ. เชียงใหม โทร 053-851478-86
รานนิมิตอิเลคทริค
73/1 หมู 7 ถ.ราษฏรบํารุง ต. ทรายมูล อ. สันกําแพง
จ. เชียงใหม
หางหุนสวนสามัญนอรทเทอรนแอรกรุป
403/7 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-141424
บริษัท สมิทธ เรสซิเดนซ จํากัด
17-19 ถ. ลอยเคราะห ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
3

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

3

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

หมายเหตุ

84

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

140

141
142

143

144
145
146
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รานแรลลี่ออโตแอร
115/1 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-244712
บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด คอนเซาวแตนท จํากัด
202/8 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน โทร 081-5300425
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมพีเอ็นแอร
27/16 ถ. อารักษ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-416314
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสันปาตอง
432 หมู 10 ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
โทร 053-311300
รานชางทองแอรเซอรวิส
22 หมู 7 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-804283
เทศบาลตําบลแมแฝก
194 หมู 8 ต. แมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม
ราน ที เอ อิเล็กทริกไฟฟาแอรแอนดเซอรวิส
150/16 หมู 2 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. ทาศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 089-6331919

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
3

(9)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

2

2

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

147

148

148

150

151

152
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บริษัท อัครพร็อพเพอรตี้ จํากัด
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404188-91
บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด
263/1 หมู 10 ต. แมแฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-849434-8
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด สาขาจอมทอง
219 หมู 5 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. ขวงเปา อ. จอมทอง
จ. เชียงใหม โทร 053-342222
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมทอง (สาขาที่ 30)
33 หมู 2 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง
จ. เชียงใหม โทร 053-826088
หางหุนสวนจํากัดโปลีการไฟฟา
79/3-4 ถ. ศรีภูมิ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-418163-4
รานซีเอ็มแอรแอนดซาวด
267 ถ. มูลเมือง ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-214251

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
2

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

2

2

2

2

2

5

5

2

2

หมายเหตุ

86

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(1)

153

154

155

156

157

158
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รานกาวเจริญซัพพลาย
25/7 หมู 6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. สันทรายนอย อ. สันทราย
จ. เชียงใหม โทร 053-582702
หางหุนสวนจํากัด ชมสยามเฟอรนิเจอร อารต เดคคอร
101 หมู 5 ต. หนองแฝก อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 053-968388
รานวีไลด งานชางไฟ
175 หมู 3 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย ต. เชียงใหม
โทร 053-350750
หางหุนสวนสามัญสุราวัจนการชาง
100/1 ถ. ชางคลาน ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 089-7561601
บริษัท เชียนอี้ โฟนแอนดซีซีทีวี จํากัด
459/42-43 ถ.เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-261261
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
19 ถ.ตลาดคําเที่ยง ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-872803

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
3

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

หมายเหตุ

87

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

159
160

161

162

163

164

165
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หางหุนสวนจํากัด A.C.T รีเทล ซัพพลาย (เชียงใหม)
222/68 หมู 6 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-222509
หางหุนสวนจํากัดลานนาเทเลคอมแอนดเน็ตเวิรค
24/3 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-418778
หางหุนสวนจํากัดอินเตอรสเปเชียลโปรดักท
410/10 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-204318-8
รานคลังไฟฟา
67/2 ถ. พระปกเกลา ต. พระสิงห อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-274194
หางหุนสวนจํากัด นครพิงคออโตเมชั่นซิสเต็ม
56 ถ. ชางเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-213161
หางหุนสวนจํากัด ลานนาเทเลคอม แอนด เน็ตเวิรค
24/3 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200
โทร 053-418772
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
494/2 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-261174-5 ตอ 4392

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
3

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

2

2

2

2

2

2

4

4

3

3

8

8

หมายเหตุ

88

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

166

167

168

169

170

171
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รานเอสวิทยุ
71 ถ.ราชวงศ ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-251251
รานลําโพง
104/4 หมู 7 ถ.เชียงใหม-หางดง ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-202254
บริษัท แมวังสื่อสาร แอนด ซัพพลาย จํากัด
9 หมู 4 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-851626-8
บริษัท แม็คโซน จํากัด
24-24/1 ถ.ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-224058-9
หางหุนสวนจํากัด พยัคฆ ไอที
224/2 ถ. คลองชลประทาน ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-111033
หางหุนสวนจํากัด เอ็น. เค. คอมพิวเตอร โทร 053-21565
108 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

4

4

หมายเหตุ
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

173

174

175
176

177
178

179
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สํานักงานบริการลูกคา บริษัท กสท. เชียงใหม จํากัด (มหาชน)
492 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-261174
บริษัท ไอโอนอน จํากัด
326 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404897-9
หางหุนสวนจํากัด โจ โอเค
108 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
รานซีสเต็มคอมพิวเตอรเซอรวิส
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404008
รานคลินิกคอมพิวเตอร
30 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-411203
หางหุนสวนจํากัดกูดสปดคอมพิวเตอร
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404488
รานฟวเจอรอิเล็กทรอนิกส
212/1-2 ถ.ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-222290,219629

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

3

3

1

6

3

3

3

3

1

1

4

3

3

1

8

3

หมายเหตุ
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(1)

180

181
182

183

184
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บริษัท วิรชาคอมพิวเมท จํากัด
22 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-223265-6
หางหุนสวนจํากัด ไอที กรุป เน็ตเวิรค
150 หมู 2 ต. ทาศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-115522
ราน PAS คอมพิวเตอร
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 084-6139353
รานสุทัทราคอมพิวเตอร
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404456
ราน OK คอมพิวเตอร
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-405284
ราน DCT COMPUTER
152/1 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-288105

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

3

3
2

2

1

1

2

2

3

1

4

หมายเหตุ
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ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

187

188

189

190

191
192
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ราน อี.เอส.ซี. คอมพิวเตอร
อาคารไอคอนสแควร ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 083-5646706
หางหุนสวนจํากัดไอทีนาว
312/1 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-404572
รานดีไซนคอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส
310 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-287221
ราน P.C. POINT
อาคารไอคอนสแควร ถ.มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมือง
จ. เชียงใหม โทร 053-404241
สํานักงานทางหลวงที่ ๑
ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
118/4 หมู 2 ถ.อนุสาวรียสิงห ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-221646
โครงการสิรินโฮม 3
ต. สันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม โทร 086-6575140

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

3

3

2

2

4

4

3

3

2

2

3

3

หมายเหตุ
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(1)

194

195

196

197

198

199

200
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องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป
114 หมู 1 ต. หมอกจําแป อ. เมือง จ. แมฮองสอน 58000
โทร 053-061531
ราน ช. งานวิศวกรรม
30 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม
โทร 081-9935202
หางหุนสวนจํากัดฐานวิศวกรรมและธุรกิจ
22 หมู 6 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-492989
หางหุนสวนจํากัดนครชุมแลนด
95/37 ถ. สุริยวงศ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-903717
องคการบริหารสวนตําบลแมกิ๊
30/1 หมู 1 ต. แมกิ๊ อ. ขุนยวม จ. แมฮองสอน
ทร 053-691460
ตําบลฟาฮาม
200 หมู 3 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-246184 ตอ 104
บริษัท เคแอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
292/1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

2

2

หมายเหตุ
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ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
(1)

201

202

203

204

205
206

207
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หางหุนสวนจํากัดเหลืองทองคอนสตรัคชั่น
5341 หมู 3 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 089-4346868
บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
115/19 หมู 2 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-408609
บริษัท พิมุกตคอนสตรัคชั่น แอนด คอนซัลแทนด จํากัด
333 หมู 3 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. สันพระเนตร อ. สันทราย
จ. เชียงใหม โทร 053-350333
องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน
102 หมู 1 ต. เมืองปอน อ.ขุนยวม จ. แมฮองสอน
โทร 053-680900
องคการบริหารสวนตําบลปางหมู
184 หมู 3 ต. ปางหมู อ. เมือง จ. แมฮองสอน โทร 053-613341
หางหุนสวนจํากัด พัฒนภาคอนสตรัคชั่น
269/1 หมู 6 ต. หนองจอม อ. สันทราย จ. เชียงใหม
โทร 053-345635
ตําบลสันทรายหลวง9 หมู 1 ถ.สันทราย-พราว ต.สันทรายนอย
อ. สันทราย จ. เชียงใหม โทร 053-397248

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

4

4

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

หมายเหตุ
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(1)

208
209

210
211

212

213

214
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เอ็น ซี ซี คอนเซาท
222/238 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โทร 084-6087330
องคการบริหารสวนตําบลแมสอย
99 หมู 11 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต. แมสอย อ. จอมทอง
จ. เชียงใหม โทร 053-032538 - 40
หางหุนสวนจํากัดเรือนคําสถาปนิก
93 ถ.วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-282221
บริษัท เปรมบุรี จํากัด
234 หมู 3 ต. หวยทราย อ. แมริม จ. เชียงใหม
โทร 053-301500
บริษัท เชียงใหมพิมุกต จํากัด
333 หมู 3 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. สันพระเนตร อ. สันทราย
จ. เชียงใหม โทร 053-350333
บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด
164/36 ถ. ชางคลาน ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 089-7562384
ตําบลขี้เหล็ก
363 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต. ขี้เหล็ก อ. แมริม จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4

2

2

หมายเหตุ
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(1)

215

216
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218
219

220
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สํานักงานสถาปนิก ตรีญาณรส อารคิเทค
165 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-273174
นครเชียงใหม
1 ถ. วังสิงหคํา ต. ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัด รังสิทธิ์ แลนดสแคป แอนด การเดนทนิ่ง
45/1 ต. สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-244330
หางหุนสวนจํากัด พิลลาร คอนสตรัคชั่น
43/2 หมู 8 ต. ปาแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 085-8701416
หางหุนสวนจํากัด การเดนทแอนดเฟรนด
99/3 หมู 11 ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม
โทร 053-124545
บริษัท Punna Designs and Consult จํากัด
30 ถ. นิมมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-400808
รานธัญญนันทนพานิช
1/37 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-408933
บริษัท M & W DESIGN จํากัด
1/1 ถ. นิมมานเหมินทร ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

1

1

1

2

2

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

หมายเหตุ

96

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท
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223

224
225

226

227
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รานธีรยา แอร เซอรวิส
132/15 หมู 6 ถ.ดอยสะเก็ด-บอสราง ต. แมคือ อ. ดอยสะเก็ด
จ. เชียงใหม โทร 086-4313963
บริษัท เชียงใหม พี.ซี.แอร เซ็นเตอร จํากัด
67 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-276882
บริษัท เอส อาร เทคโนโลยี จํากัด
747 หมู 3 ต. บานพูน อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
(สาขาเชียงใหม) โทร 089-5564113
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมวงศเจริญขนสง
172 หมู 8 ต. ตนเปา อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
โทร 053-339628
ราน M.P. เครื่องกรองน้ํา
71/1 หมู 3 ถ. สันทราย-แมโจ ต. สันทราย อ. สันทราย
จ. เชียงใหม โทร 089-5534397
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม
316 หมู 1 ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-801999
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-945919

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

หมายเหตุ
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230
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม โทร 053-112713
โรงพยาบาลสยามราษฏร
84/3 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-411234
ตําบลชางเผือก
199 หมู 2 ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
โทร 053-217923 ตอ 25

หมายเหตุ
5. สาขางานเทคนิคยานยนต (ตรง)
6. สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6)
7. สาขางานเครื่องมือกล
8. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ตรง)
9. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ตรง)
10. สาขางานเครื่องกลไฟฟา
11. สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
12. สาขางานติดตั้งไฟฟา (ตรง)

จํานวน
นักเรียน
(รวม/คน)

สาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักเรียน (คน)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6)
สาขางานระบบโทรคมนาคม
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ตรง)
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6)
สาขางานเทคนิคการกอสราง
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2

2

2

2

2

2

หมายเหตุ
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ขอมูลอาคารสถานที่
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รายละเอียดอาคารสถานที่
1.
2.
3.
4.

พื้นที่
สภาพพื้นที่
ถนนภายใน
สนามกีฬา

17 ไร 1 งาน 47 ตารางวา
ที่ราบ น้ําไมทว ม
ลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว 787 เมตร
บาสเก็ตบอล
1
สนาม
วอลเลยบอล
1
สนาม
ตะกรอ
1
สนาม
5. สาธารณูปโภค
5.1 ระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย ขนาด 720 KVA
5.2 ระบบประปา ของการประปา บอบาดาล
5.3 ระบบน้ําเพื่อการเกษตร บอบาดาล
5.4 ระบบการสื่อสารภายนอก
- โทรศัพท 4 เลขหมาย
- วิทยุ
- เขตไปรษณีย
6. อาคารเพื่อการศึกษา
6.1 อาคารหลังที่ 1 ลักษณะอาคาร คอนกรีต-ฝาไม 2 ชั้น ขนาดพืน้ ที่ 1,152 ตารางเมตร
6.2 อาคารหลังที่ 2 เปนอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,152 ตารางเมตร
6.3 อาคารหลังที่ 3 เปนอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร
6.4 อาคารหลังที่ 4 เปนอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
7. อาคารโรงอาหาร-หอประชุม
กวาง 22 เมตร
ยาว 22 เมตร
สูง 13 เมตร
พื้นที่อาคารรวม 484 ตารางเมตร
8. โรงสูบน้ํา
กวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร

http://itc.cmtc.ac.th/

100

9. อาคารโรงงาน
ชางยนต
พื้นที่
ชางเชื่อม
พื้นที่
ชางกล
พื้นที่
ชางไฟฟา
พื้นที่
ชางอิเล็กทรอนิกส
พื้นที่
ชางกอสราง
พื้นที่
10. อาคารบานพักครู
- แบบแถว 6 ครอบครัว
- แบบแฟลต 4 ชั้น 14 ครอบครัว
- แบบแถว 13 ครอบครัว

832
644
768
1,760
1,760
2,404

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

1
1
2

หลัง
หลัง
หลัง

รายละเอียดอาคารสถานที่

อาคาร 1
รายละเอียด : อาคาร1(อาคารอํานวยการ)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2496
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 531,346.72 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 8 เมตร ยาว 67.50 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,152 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 101 หองงานการเงิน ขนาด 13.5x9 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 102 หองงานบัญชี ขนาด 9x4.5 พื้นที่ 37.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ชาย ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 103 หองผูชวยสงเสริมฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 1 หองที่ 103 หองงานบุคลากร ขนาด 9x3.5 พื้นที่ 31.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 103 หองงานสารบรรณ ขนาด 9x7 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองรับแขก ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 104 หองผูอํานวยการ ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ผูอํานวยการ ขนาด 3.5x2 พื้นที่ 7 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ หญิง ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 105 หองinternet1 ขนาด 18x6 พื้นที่ 108 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 201 หองเก็บเอกสารงานวิชาการ ขนาด 2x1.5 พื้นที่ 3 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 202 หองผูชวยวิชาการ ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 203 หองงานวัดผลและประเมินผล ขนาด 13x6 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 204 หองงานสื่อการสอน ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 205 หองสมาคมศิษยเกาฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 206 หองงานวางแผน-วิจัย-ขอมูล-กิจกรรม ขนาด 9.5x6 พื้นที่ 57 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 207 หองผูชวยแผน ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 207 หองงานประกันคุณภาพฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 208 หองงานปกครอง ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 208 หองงานกิจการนักศึกษา ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 209 หองผูชวยกิจการนักศึกษา ขนาด 9x6 พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อาคาร 2
รายละเอียด : อาคาร2 (อาคารเรียนรวม)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2510
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 1,563,061 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 10 เมตร ยาว 72 เมตร สูง 7 เมตร จํานวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร

http://itc.cmtc.ac.th/

102

แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 211 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 212 หองทวิภาคี ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 213 หองปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 214 หองปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 12x7.5 พื้นที่ 90 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 215 หองพักครูและเตรียมการวิทยาศาสตร ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 216 หองโสตทัศนศึกษา ขนาด 16x7.5 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 221 หองเรียนพระพุทธศาสนา ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 222 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 223 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 224 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 225 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 226 หองเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อาคาร 3
รายละเอียด : อาคาร3 (อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2526
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 4,797,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 14 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,760 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 311 หองทฤษฎี 1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักครู ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 312 หองปฎิบัติการโครงงาน ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 313 หองปฎิบัติการโทรศัพท ขนาด 10.2x6 พื้นที่ 61.2 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 1 หองที่ 314 หองปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 315 หองปฎิบัติไฟฟาเบื้องตน ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 316 หองปฎิบัติการเครื่องเสียง ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 321 หองทฤษฎี ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองพักครู 2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 322 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองพัสดุแผนกอิเล็กทรอนิกส ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 323 หองปฎิบัติการดิจิตอล ขนาด 8.5x6 พื้นที่ 51 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 324 หองปฎิบัติการไมโครโปรสเซสเซอร ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 325 หองปฎิบัติการพัลสและสวิทซซิง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 326 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 331 หองปฎิบัติการเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 332 หองปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส ขนาด 12x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 333 หองทฤษฎี 3 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองพักครู 3 ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองพักครู 4 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 334 หองปฎิบัติวงจรไฟฟา ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 335 หองปฎิบัติการโทรทัศน ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 336 หองปฎิบัติการวิเคราะหวงจรไฟฟา ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 341 หองปฎิบัติการวิทยุสื่อสาร ขนาด (8x6)+(4x3) พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 342 หองปฎิบัติการระบบโทรคมนาคม ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38.4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 343 หองปฎิบัติการอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส ขนาด 8x5 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 344 หองปฎิบัติการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 345 หองทฤษฎี 4 ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองพักครู 5 ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองพักครู 6 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองพักครู 7 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 346 หองปฎิบัติการเครื่องรับวิทยุ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 347 หองปฎิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 4 หองที่ 348 หองปฎิบัติการระบบภาพ ขนาด 8x3 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 351 หองปฎิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร

อาคาร 4
รายละเอียด : อาคาร4 (อาคาร แผนกวิชาชางกอสราง)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2527
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 2,000,000 บาท
สรางดวยเงินบํารุงการศึกษา ราคา 3,400,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 15 เมตร ยาว 38 เมตร สูง 16 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,368 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 411 หองหองพักครู 1 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 412 หองหองพักครู 2 ขนาด (8x10)+(4x4) พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 421 หองหองเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 422 หองหองพื้นที่งานและทอ ขนาด 16x20 พื้นที่ 320 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 423 หองพื้นทีง่ านไม ขนาด 16x16 พื้นที่ 256 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 431 หองทดสอบ universal ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 432 หองเรียน ขนาด 14x7 พื้นที่ 98 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 433 หองงานสํารวจ ขนาด 10x7 พื้นที่ 70 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 434 หองทดสอบวัสดุ ขนาด 14x8 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 441 หองเก็บเครื่องดนตรี ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 442 หองเขียนแบบ ขนาด 16x7 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 443 หองเขียนแบบ ขนาด 12x7 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 444 หองงานกิจการนักศึกษา ขนาด 5x4 พื้นที่ 20ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 445 หองเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 4 หองที่ 446 หองเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 447 หองเรียน ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อาคาร 5
รายละเอียด : อาคาร5 (อาคารแผนกวิชาชางไฟฟา)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2527
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 2,000,000 บาท
สรางดวยเงินบํารุงการศึกษา ราคา 3,400,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 15 เมตร ยาว 38 เมตร สูง 16 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,368 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 411 หองหองพักครู 1 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 412 หองหองพักครู 2 ขนาด (8x10)+(4x4) พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 421 หองหองเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 422 หองหองพื้นที่งานและทอ ขนาด 16x20 พื้นที่ 320 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 423 หองพื้นทีง่ านไม ขนาด 16x16 พื้นที่ 256 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 431 หองทดสอบ universal ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 432 หองเรียน ขนาด 14x7 พื้นที่ 98 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 433 หองงานสํารวจ ขนาด 10x7 พื้นที่ 70 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 434 หองทดสอบวัสดุ ขนาด 14x8 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 441 หองเก็บเครื่องดนตรี ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 442 หองเขียนแบบ ขนาด 16x7 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 443 หองเขียนแบบ ขนาด 12x7 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 444 หองงานกิจการนักศึกษา ขนาด 5x4 พื้นที่ 20ตารางเมตร
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ชั้นที่ 4 หองที่ 445 หองเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 446 หองเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 447 หองเรียน ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อาคาร6
รายละเอียด : อาคาร6 (อาคารเรียนรวมและหองสมุด)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2534
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,000 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารหลังนี้ใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 611 หองงานศูนยขอมูล ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 612 หองอินเตอรเน็ต ขนาด 10x12.5 พื้นที่ 125 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 613 หองสมุด ขนาด 26x14.5 พื้นที่ 377 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 621 หองประชุมใหญ ขนาด 20x10.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 622 หองประชุมเล็ก ขนาด 10x10.5 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 631 หองเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 632 หอง sound lab ขนาด 10.5x12 พื้นที่ 126 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 633 หอง self access ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 641 หองเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 642 หองเรียน ขนาด 10.5x8 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 643 หองเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองพักครู ขนาด 10.5x4 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
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อาคาร 7
รายละเอียด : อาคาร7 (อาคารแผนกวิชาชางเมคคาทรอนิกสและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 14 เมตร ยาว 44.5 เมตร สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,160 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 711 หองงานประชาสัมพันธ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 712 คลินิกเทคโนโลยี ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 713 งานทะเบียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 714 งานพัสดุกลาง ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 721 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 722 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 2 ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 723 หองพักครู 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 724 หองพักครู 2 ขนาด 12x2+8x2 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 725 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 3 ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 726 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 4 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 727 หองปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 731 หองไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1 ขนาด 10x8.5 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 732 หองไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 733 หองเรียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 734 หองปฎิบัติการวงจรไฟฟา ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 741 หองเขียนแบบพื้นฐาน 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 742 หองเขียนแบบพื้นฐาน 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 743 หองพักครู (เขียนแบบพืน้ ฐาน) ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร

http://itc.cmtc.ac.th/

108

ชั้นที่ 4 หองที่ 744 หองทฤษฎีไฟฟาทั่วไป ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 745 หองทฤษฎีไฟฟาทั่วไป ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อาคาร 8
รายละเอียด : อาคาร8 (อาคารแผนกวิชาชางสถาปตยกรรมและแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม)
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 25 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 18 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 5,000 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 หองที่ 811 หองเขียนแบบ ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 812 หองเรียน ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 813 หองพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 814 หองพักครู 2 ขนาด 6.4x10 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 815 หองเก็บเครื่องมือ ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองที่ 816 หองผลิตสื่อการสอน ขนาด 7.2x5 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 821 หองพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 822 หองปฎิบัติการเครื่องเย็น 1 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 823 หองปฎิบัติการเครื่องเย็น 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 824 หองปฎิบัติการเครื่องเย็น 3 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 825 หองปฎิบัติการวัสดุศาสตร ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 826 หองเรียน 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 827 หองเรียน 2 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองที่ 828 หองเรียน 3 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร

http://itc.cmtc.ac.th/

109

ชั้นที่ 2 หองที่ 829 หองพักครู 2 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 831 หองพักครู ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 832 หองเก็บชิน้ งานสถาปตยกรรม พื้นที่ 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 833 หองปฎิบัติเขียนแบบ 1 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 834 หองปฎิบัติเขียนแบบ 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 835 หองปฎิบัติงานหุนจําลอง 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 836 หองปฎิบัติงานหุนจําลอง 2 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 837 หองเขียนแบบ 3 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 หองที่ 838 หองเรียน ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 841 หองพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 842 หองเรียน1 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 843 หองเรียน2 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 844 หองเรียน3 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 845 หองเรียน4 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 846 หองเรียน5 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 847 หองเรียน6 ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 848 หองพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชันที่ 4 หองที่ 849 หองเรียน7 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 หองที่ 850 หองเรียน8 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชันที่ 4 หองที่ 851 หองเรียน9 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
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อาคาร 9
รายละเอียด : อาคาร9 (อาคารแผนกวิชาชางยนต)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 1,100,789 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 16 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 5 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 832 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 หองเรียนไฟฟาในรถยนต ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเก็บของ ขนาด 8x2.5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนระบบสงกําลังรถยนต ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองปม ลม ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเครื่องมือ ขนาด 5x3 พื้นที่ 15 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักครู ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเครื่องมือ ขนาด 6x6.5 พื้นที่ 39 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนเทคโนโลยียานยนต ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนงานเช็คปม ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียน ป.งานซอมเครื่องยนตดีเซลและกาซโซลีน ขนาด 15x16 พื้นที่ 240 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนป.เครื่องลาง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนป.เครื่องปรับอากาศรถยนต ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนป.จักรยานยนต ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนป.เครื่องยนตเล็ก ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเรียนป.งานซอมเครื่องยนต ขนาด (11x8)+(14.5x8) พื้นที่ 204 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO1 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO3 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO4 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO5 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนAUTO6 ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร

อาคาร 10
รายละเอียด : อาคาร10 (อาคารแผนกวิชาชางโลหะการ)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 890,331บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 36 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,880 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 โรงฝกงาน ขนาด 16x13 พื้นที่ 208 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักครู ขนาด 16x14 พื้นที่ 182 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเก็บของ ขนาด 13x4 พื้นที่ 52 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียน1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียน2 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร

http://itc.cmtc.ac.th/

112

อาคาร 11
รายละเอียด : อาคาร11 (อาคารแผนกวิชาชางกลโรงงาน1)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 828,607 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 16 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 984 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 หองเก็บวัสดุ ขนาด 12x6 พื้นที่ 62 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝกงาน 2 ขนาด 12x10 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักอาจารย ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x2 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักอาจารย ขนาด 6x6 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝกงาน ขนาด (32x7.5)+(30x8.5) พื้นที่ 495 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียน 2 ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเครื่องมือวัด ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียน1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
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อาคาร 12
รายละเอียด : อาคาร12 (อาคารแผนกวิชาชางกลโรงงาน2)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 953,846 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 16 เมตร ยาว 52 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,664 ตารางเมตร
แตละชั้นของอาคารใชเปน
ชั้นที่ 1 หองหัวหนาอาคารสถานที่ ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองงานอาคารสถานที่ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองป.CNC ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 พื้นที่ป.งานชางกล ขนาด 22x12 พื้นที่ 264 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองน้าํ ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองพักครู ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองงานลูกเสือ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองงานอ.ช.ท ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 หองงานกิจกรรม ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียน ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนเขียนแบบชางกล ขนาด 10x16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 ขนาด (8x8)+(4x2) พื้นที่ 72 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเรียนออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเก็บของ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 หองเก็บของ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
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อาคาร 13
รายละเอียด : อาคาร13 (อาคารซอมสีรถยนต)
สรางเมื่อ พ.ศ. 2530
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 100,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร จํานวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 111.60 ตารางเมตร
อาคารใชเปน
หองพักครู ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
หองเครื่องมือยนต ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
หองเครื่องมือสี ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
พื้นที่ปฏิบัติงาน ขนาด 12x6 พื้นที่ 72 ตารางเมตร

อาคาร 14
รายละเอียด : อาคาร14 (อาคาร โรงกรองน้าํ )
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยงานงบประมาร ราคา 126,504 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร
ลักษณะทั่วไปของอาคาร โครงสรางเปนคอนกรีต
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การใชประโยชนของอาคาร
- เปนที่ตั้งเครือ่ งสูบน้ํา กรองน้ํา ถังเก็บและจายน้ํา

อาคาร 15
รายละเอียด : อาคาร15 (อาคารรานสหกรณ )
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 48,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 8 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 308.75 ตารางเมตร
อาคารหลังนี้ใชเปน
รานขายอาหาร ขนาด 8x24 พื้นที่ 192 ตารางเมตร
รานคา ขนาด 16x4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
สหกรณ ขนาด 18x16 พื้นที่ 288 ตารางเมตร
หองน้ําหญิง ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
หองน้ําชาย ขนาด 12x4 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
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อาคาร 16
รายละเอียด : อาคาร16 (อาคารโรงอาหารและหอประชุม )
สรางเมื่อ พ.ศ. 2513
สรางดวยเงินงบประมาณ ราคา 480,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กวาง 22 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 13 เมตร
พื้นที่อาคารรวม 484 ตารางเมตร
การใชประโยชนของอาคาร
- เปนที่รับประทานอาหารของครู อาจารย และนักศึกษา
- เปนที่ประชุมนักศึกษา
- ใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
อาคารนี้ใชเปน
พื้นที่โรงอาหาร ขนาด 6.3x18 พื้นที่ 113.4 ตารางเมตร
พื้นที่หอประชุม ขนาด (24x24)-(6x12) พื้นที่ 504 ตารางเมตร
เวที ขนาด 6x12 พื้นที่ 72 ตารางเมตร
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ขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจาย
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การจัดสรรงบประมาณวัสดุฝก ปงบประมาณ 2553
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สัญลักษณประจําจังหวัด
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จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งในจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ และมีจํานวน
ประชากรประมาณ 1.63 ลานคน มากเปนอันดับที่ 5 ของประเทศ แบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ
โดยที่อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นาเปนอําเภอลําดับที่ 25 ของจังหวัด และลําดับที่ 878 ของประเทศ
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอยาง
รวดเร็ว ทั้งทางดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนเปนเมืองเศรษฐกิจทีใ่ หญที่สุดในภาคเหนือ
รองจากกรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน ซึง่ เปนที่ตั้งของอาณาจักรลานนาในสมัยโบราณ มีภาษาลานนา (คําเมือง) เปน
ภาษาทองถิ่น มีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกับจังหวัดอืน่ ๆ ทั้งดานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
1. ประวัติศาสตร
เมืองเชียงใหม มีชื่อปรากฏในตํานานวา "นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม" ซึ่งเปนราชธานีของ
อาณาจักรลานนา สรางขึ้นในป พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย
ในอดีตเชียงใหมมีฐานะเปนเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อวา อาณาจักรลานนา
ซึ่งปกครองโดยกษัตริยราชวงศมังราย ประมาณ 261 ป (ระหวาง พ.ศ. 1839-พ.ศ. 2101) แตตอมาในป
พ.ศ. 2101 เชียงใหมไดเสียเมืองใหแกพระเจาบุเรงนอง พระมหากษัตริยพมา และไดถูกปกครองโดยพมา
มานานกวาสองรอยป จนถึงสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จึงไดมีการทําสงครามเพื่อขับไลพมาออกจาก
เมืองเชียงใหมและเชียงแสนไดสําเร็จ โดยการนําของเจากาวิละและพระยาจาบาน
หลังจากนัน้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาเจากาวิละ ขึ้นเปน พระเจาบรมราชาธิบดีกาวิละ โดยใหปกครองหัวเมืองฝายเหนือในฐานะ
ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร และราชวงศทิพยจักราธิวงศ (ราชวงศเจาเจ็ดตน) ซึ่งเปนเชื้อสายของ
พระเจาบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ไดปกครองเมืองเชียงใหมและหัวเมืองตาง ๆ สืบตอมา และเปลี่ยนชือ่ เมือง
เปน "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม"
ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ไดมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
ประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลพายัพ" หรือมณฑลลาว
เฉียง ตอมาเชียงใหมไดมกี ารปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเปน "จังหวัด" ตั้งแตป พ.ศ. 2476 ใน
รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว จนถึงปจจุบัน
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2. การปกครองสวนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมูบาน
อําเภอ
1. อําเภอเมืองเชียงใหม
2. อําเภอจอมทอง
3. อําเภอแมแจม
4. อําเภอเชียงดาว
5. อําเภอดอยสะเก็ด
6. อําเภอแมแตง
7. อําเภอแมรมิ
8. อําเภอสะเมิง
9. อําเภอฝาง
10. อําเภอแมอาย
11. อําเภอพราว
12. อําเภอสันปาตอง
13. อําเภอสันกําแพง

14. อําเภอสันทราย
15. อําเภอหางดง
16. อําเภอฮอด
17. อําเภอดอยเตา
18. อําเภออมกอย
19. อําเภอสารภี
20. อําเภอเวียงแหง
21. อําเภอไชยปราการ
22. อําเภอแมวาง
23. อําเภอแมออน
24. อําเภอดอยหลอ
25. อําเภอกัลยาณิวัฒนา

3. การปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีจํานวน 211 แหง แบงออกเปน 1 องคการบริหารสวน
จังหวัด, 1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 93 เทศบาลตําบล และ 113 องคการบริหารสวนตําบล มีรายชื่อ
ดังนี้

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
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เทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลตําบลชางเผือก
เทศบาลตําบลทาศาลา
เทศบาลตําบลปาแดด
เทศบาลตําบลฟาฮาม
เทศบาลตําบลแมเหียะ
เทศบาลตําบลสุเทพ
เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง
เทศบาลตําบลหนองหอย

อําเภอดอยสะเก็ด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตําบลสงาบาน
เทศบาลตําบลเชิงดอย
เทศบาลตําบลลวงเหนือ
เทศบาลตําบลสันปูเลย
เทศบาลตําบลแมโปง
เทศบาลตําบลปาเมี่ยง
เทศบาลตําบลแมคือ
เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน
เทศบาลตําบลตลาดใหญ
เทศบาลตําบลปาปอง
เทศบาลตําบลสําราญราษฎร

อําเภอแมอาย
•

เทศบาลตําบลแมอาย

อําเภอพราว
•
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เทศบาลตําบลบานโปง
เทศบาลตําบลปาตุม
เทศบาลตําบลปาไหน
เทศบาลตําบลแมปง
เทศบาลตําบลเวียงพราว

อําเภอหางดง
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลบานแหวน
เทศบาลตําบลสันผักหวาน
เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
เทศบาลตําบลหางดง
เทศบาลตําบลหารแกว

อําเภอจอมทอง
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลจอมทอง
เทศบาลตําบลดอยแกว
เทศบาลตําบลบานแปะ
เทศบาลตําบลบานหลวง
เทศบาลตําบลขวงเปา
เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ
เทศบาลตําบลแมสอย

อําเภอแมแจม
•
•

เทศบาลตําบลทาผา
เทศบาลตําบลแมแจม

อําเภอเชียงดาว
•
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•
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•

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
เทศบาลตําบลปงโคง
เทศบาลตําบลเมืองงาย
เทศบาลตําบลเมืองนะ

อําเภอแมแตง
•
•
•

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลตําบลสันมหาพน
เทศบาลตําบลอินทขิล

อําเภอแมริม
•
•
•
•

เทศบาลตําบลแมริม
เทศบาลตําบลขี้เหล็ก
เทศบาลตําบลริมเหนือ
เทศบาลตําบลสันโปง

อําเภอสะเมิง
•

เทศบาลตําบลสะเมิงใต

อําเภอฝาง
•
•

เทศบาลตําบลบานแมขา
เทศบาลตําบลเวียงฝาง

อําเภอสันปาตอง
•
•
•

เทศบาลตําบลทุงตอม
เทศบาลตําบลบานกลาง
เทศบาลตําบลสันปาตอง

อําเภอสันกําแพง
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•
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เทศบาลเมืองตนเปา
เทศบาลตําบลบวกคาง
เทศบาลตําบลแมปูคา
เทศบาลตําบลสันกําแพง
เทศบาลตําบลออนใต

อําเภอสันทราย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลเมืองแมโจ
เทศบาลตําบลเจดียแ มครัว
เทศบาลตําบลปาไผ
เทศบาลตําบลเมืองเล็น
เทศบาลตําบลแมแฝก
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง
เทศบาลตําบลสันนาเม็ง
เทศบาลตําบลสันปาเปา
เทศบาลตําบลสันพระเนตร
เทศบาลตําบลหนองจอม
เทศบาลตําบลหนองหาร
เทศบาลตําบลหนองแหยง

อําเภอฮอด
•
•
•

เทศบาลตําบลทาขาม
เทศบาลตําบลบอหลวง
เทศบาลตําบลบานตาล

อําเภอดอยเตา
•

เทศบาลตําบลทาเดื่อ

อําเภออมกอย
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•

เทศบาลตําบลอมกอย

อําเภอสารภี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลขัวมุง
เทศบาลตําบลชมภู
เทศบาลตําบลไชยสถาน
เทศบาลตําบลดอนแกว
เทศบาลตําบลทากวาง
เทศบาลตําบลทาวังตาล
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ
เทศบาลตําบลสารภี
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เทศบาลตําบลหนองแฝก

อําเภอไชยปราการ
•
•

เทศบาลตําบลไชยปราการ
เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอแมวาง
•

เทศบาลตําบลแมวาง

4. สัญลักษณประจําจังหวัด
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สัญลักษณประจําจังหวัด คือ รูปชางเผือกในเรือนแกว หมายถึงความสําคัญ 2 ประการของจังหวัด
ซึ่งชางเผือก คือ ชางที่เจาผูครองนครเชียงใหมนํามาทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย (รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร) และไดขึ้นระวางเปนชางเผือกเอกในรัชกาล สวน
เรือนแกว คือดินแดนที่พุทธศาสนารุงเรืองสูงสุด

•

ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกทองกวาว

•

ตนไมประจําจังหวัด: ทองกวาว (ชื่อวิทยาศาสตร:Butea monosperma)
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•

อักษรยอ: ชม

5. ภูมิศาสตร
ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศ
ตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 320 กิโลเมตร หางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และรถยนตประมาณ 720 กิโลเมตรตามแนวทาง
หลวงแผนดินสายเหนือ

อาณาเขตติดตอ
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ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพมา โดยมีดอยผีปนน้ําของดอยคํา ดอยปกกลา ดอยหลักแตง ดอย
ถ้ําปอง ดอยถวย ดอยผาวอก และดอยอางขางอันเปนสวนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เปนเสนกั้น
อาณาเขต
ทิศใต อําเภอสามเงา อําเภอแมระมาด และอําเภอทาสองยาง (จังหวัดตาก) มีรองน้ําแมตื่นและ
ดอยผีปนน้ํา ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเปนเสนกัน้ อาณาเขต
ทิศตะวันออก อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา (จังหวัด
เชียงราย) อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง) อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน
อําเภอปาซาง อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอบานโฮง และอําเภอลี้ (จังหวัดลําพูน) สวนที่ติดจังหวัด
เชียงรายและลําปางมีรองน้ําลึกของแมน้ํากก สันปนน้ําดอยซาง ดอยหลุมขาว ดอยแมวัวนอย
ดอยวังผา และดอยแมโตเปนเสนกั้นอาณาเขต สวนที่ติดจังหวัดลําพูนมีดอยขุนหวยหละ ดอยชาง
สูง และรองน้ําแมปงเปนเสนกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก อําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง
และอําเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน) มีดอยผีปนน้ํา ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแมยะ ดอย
อังเกตุ ดอยแมสุรินทร ดอยขุนยวม ดอยหลวง และรองแมริด แมออย และดอยผีปนน้ําดอยขุนแม
ตื่นเปนเสนกัน้ อาณาเขต

จังหวัดเชียงใหมมีชายแดนติดตอกับประเทศพมาเพียงประเทศเดียว และมีพื้นที่ติดตอใน 5 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอแมอาย: 4 ตําบลไดแก ตําบลแมอาย ตําบลมะลิกา ตําบลแมสาว ตําบลทาตอน เมืองที่ติดตอ
คือ เมืองยอน รัฐฉาน
2. อําเภอฝาง: 2 ตําบลไดแก ตําบลมอนปน และตําบลแมงอน เมืองที่ตดิ ตอคือ บานโปงปาแขม เมือง
ตวน รัฐฉาน
3. อําเภอเชียงดาว: 1 ตําบลไดแก ตําบลเมืองนะ เมืองทีต่ ิดตอคือ บานน้ํายุม เมืองตวน รัฐตองยี
4. อําเภอเวียงแหง: 3 ตําบลไดแก ตําบลเปยงหลวง ตําบลเมืองแหง และตําบลแสนไห เมืองที่ติดตอคือ
บานบางใหมสูง บานปางเสือเฒา บานกองเฮือบิน เมืองตวน รัฐตองยี
5. อําเภอไชยปราการ: 1 ตําบลไดแก ตําบลหนองบัว เมืองที่ติดตอคือ บานโปงปาแขม เมืองตวน รัฐฉาน
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รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนสวนใหญเปนปาเขา ทําใหไมสามารถปกหลัก
เขตแดนไดอยางชัดเจน จึงเกิดปญหาเสนเขตแดนระหวางประเทศบอยครั้ง
6. ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม สวนใหญจะเปนภูเขา
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร มีพื้นที่กวาง
ใหญเปนอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ ไปมีสภาพพืน้ ที่เปนภูเขาและปาละเมาะ มีที่ราบอยูตอนกลางตามสองฟากฝงแมน้ําปง มี
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยูในเขตอําเภอจอมทอง
นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวง
เชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเปนพื้นที่ประมาณ 80% ของ
พื้นที่จังหวัด เปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก
2. พื้นที่ราบลุม น้ําและที่ราบเชิงเขา กระจายอยูทวั่ ไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ไดแก ที่
ราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแมงัด เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร
7. ภูมิอากาศ
เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ ป 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมสิ ูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภ ายใตอิทธิพลมรสุม 2
ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู
ไดแก
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม

8. ประชากร
จังหวัดเชียงใหมมีประชากรทั้งสิ้น 1,666,024 คน แยกเปนชาย 818,958 คน หญิง 851,066 คน
ความหนาแนนเฉลี่ย 83 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) สวนประชาชนบนพื้นที่สงู มี
จํานวนทั้งสิ้น 312,447 คน กระจายอยูใน 20 อําเภอ มีกลุม ชนเผาตางๆ รวม 13 ชนเผา แบงเปนชาวเขา 7
เผา ไดแก กะเหรี่ยง มง เมีย่ น (เยา) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ จํานวน 229,382 คน เปน
ชนกลุมนอย 5 กลุม ไดแก ปะหลอง ไทใหญ ไทลื้อ จีนฮอ และอื่นๆ รวมจํานวน 34,022 คน
9. ภาษา

ตัวอักษรลานนา (คําเมือง)
ภาษาราชการที่ใชในจังหวัดเชียงใหมใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาทองถิ่นซึ่งเรียกวา ภาษา
คําเมือง ซึ่งแตละทองถิ่นของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาที่คลายๆ กัน จะแตกตางกันเฉพาะ
สําเนียงและศัพทบางคํา แตละทองถิ่นก็จะมีความไพเราะตางกันไป นักทองเที่ยวที่มาจากถิ่นอื่นลวนชื่น
ชมวา "ภาษาคําเมืองนั้น มีความไพเราะ นุม นวล ยิ่งนักแล"
10. ศาสนา
ประชากรในจังหวัดเชียงใหม นับถือศาสนาพุทธรอยละ 91.80 ศาสนาคริสตรอยละ 5.60 ศาสนา
อิสลามรอยละ 1.17 ศาสนาพราหมณ-ฮินดูและสิกขรอยละ 0.02 และอื่น ๆ รอยละ 1.14 โดยมีสํานักสงฆ
471 แหง โบสถคริสต 356 แหง มัสยิด 13 แหง และโบสถพราหมณ 3 แหง
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11. การศึกษา
จังหวัดเชียงใหมรับรองระบบการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมี
สถานศึกษาทัง้ สิ้น 1,146 แหง ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษา 10 แหง อาชีวศึกษา 8 แหง โรงเรียน
นานาชาติ 8 แหง สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แหง สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แหง และอื่นๆ
•

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
•
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตขวงสิงห, วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม (จอมทอง, ดอยสะเก็ด,
เจ็ดยอด, หวยแกว)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตฝาง, วิทยาเขตจอมทอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา วัดเจดียหลวงวรวิหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

สถาบันอาชีวศึกษา เชน
o วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
o วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
o วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
o วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
o วิทยาลัยการอาชีพฝาง
o วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
o วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
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o
•

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

สถาบันอาชีวศึกษา (เอกชน)
o โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม
o โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
o โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
o โรงเรียนเชียงใหมอินเตอร
o โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม
o โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
o โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม
o โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
o โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

12. วัด

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

http://itc.cmtc.ac.th/
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วัดเจดียห ลวงวรวิหาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง
วัดเจดียห ลวงวรวิหาร
วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)
วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)
วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมรมิ
วัดทาตอน (พระอารามหลวง) อําเภอแมอาย
วัดบุพผาราม
วัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค
วัดกูเ ตา
วัดเกตการาม

13. เจานายฝายเหนือ
•
•

•
•
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เจากอแกว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม - นักกิจกรรมสังคมชั้นสูง
เจาเครือแกว ณ เชียงใหม - ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลปพื้นเมืองลานนา)
ประจําป พ.ศ. 2541
เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม - ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
เจาธวัชวงศ ณ เชียงใหม - อดีตรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอดีตนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สามี กิ่งกาญจน ณ เชียงใหม อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
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•

•
•

เชียงใหม และบิดา รอยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม อดีตนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม)
หมอมฟองจันทร ยุคล ณ อยุธยา (เจาฟองจันทร อินทขัติย) - อดีตนางสาวเชียงใหม ประจําป พ.ศ.
2477 อดีตพระชายา ในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ
คุณหญิงเจาระวีพันธ สุจริตกุล - ธิดาเจาราชบุตรวงษตวัน ณ เชียงใหม
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม - ผูสืบเครื่องราชอิสริยาภรณเจาผูครองนครเชียงใหม

รายนามผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ลําดับ

รายนาม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

1

พระยาอุดมพงษเพ็ญสวัสดิ์

พ.ศ. 2444

2

พระยายอดเมืองขวาง

ไมทราบขอมูล

3

พระยามหินทรบดี

ไมทราบขอมูล

4

พระยาวรวิไชยวุฒกิ ร

ไมทราบขอมูล

5

พระยาเพ็ชรพสิ ัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห)

พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2471

6

พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุน อาสนจินดา)

พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2481

7

พระยาอมรฤทธิธํารง (พรอม ณ ถลาง)

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484

8

พระชาติตระการ (หมอมราชวงศจิตร คะเนจร)

พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485

9

ขุนประสงคสุขการี (ประสงค ลาภเจริญ)

พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2488

10

นายทวี แรงขํา

18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 - 30 กันยายน พ.ศ. 2489

11

ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2489 - 30 มกราคม พ.ศ. 2494

12

นายอุดม บุญยประสพ

30 มกราคม พ.ศ. 2494 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2495

13

นายประเสริฐ กาญจนดุล

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501

14

พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค

16 มิถุนายน พ.ศ. 2501 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2502

15

นายสุทัศน สิริสวย

31 สิงหาคม พ.ศ. 2502 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2503

16

พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514

17

นายวิสิษฐ ไชยพร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

18

นายอาษา เมฆสวรรค

1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
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ลําดับ

รายนาม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

19

นายชลอ ธรรมศิริ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

20

นายประเทือง สินธิพงษ

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

21

นายชัยยา พูนศิริวงศ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530

22

นายไพรัตน เดชะรินทร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

23

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ

16 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536

24

นายวีระชัย แนวบุญเนียร

18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539

25

นายพลากร สุวรรณรัฐ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 11 มกราคม พ.ศ. 2541

26

นายประวิทย สีหโสภณ

12 มกราคม พ.ศ. 2541 - 22 เมษายน พ.ศ. 2544

27

นายโกสินทร เกษทอง

23 เมษายน พ.ศ. 2544 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545

28

นายพิสิษฐ เกตุผาสุข

28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546

29

นายสุวัฒน ตันติพัฒน

5 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

30

นายวิชัย ศรีขวัญ

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550

31

นายวิบูลย สงวนพงศ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

32

ดร.อมรพันธุ นิมานันท

16 มีนาคม พ.ศ. 2552 -30 กันยายน พ.ศ. 2553

33

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั

14. ประเพณีและวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหมมีประวัติศาสตรที่ยาวนาน คนเชียงใหมไดสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญมีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่
สําคัญ ไดแก
•
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ปใหมเมือง (สงกรานต) จัดขึน้ ระหวางวันที่ 13-15 เมษายนของทุกป เปนประเพณีทสี่ ําคัญและ
ยิ่งใหญของชาวเชียงใหม แบงเปนวันที่ 13 เปนวันมหาสงกรานต มีขบวนแหพระพุทธสิหิงค
และพิธีสรงน้ําพระ วันที่ 14 เขาวัดกอเจดียท ราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใ หญ
และมีการเลนสาดน้ําตลอดชวงเทศกาล
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•

•

•

•

•

ประเพณียี่เปง จัดขึ้นในชวงวันลอยกระทงของทุกป ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแตงบานเรือน
และสถานที่ตา งๆ ดวยโคมชนิดตางๆ มีการปลอยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและ
นางนพมาศ
ประเพณีเขาอินทขิล จัดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ทีว่ ัดเจดียหลวง เปนการบูชาเสา
หลักเมืองโดยการนําดอกไมธูปเทียนมาใสขันดอก
เทศกาลรมบอสราง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป ที่ศูนยหัตถกรรมทํารมบอสราง อําเภอสัน
กําแพง มีการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑพื้นบาน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห ประเพณี
พื้นบาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ จัดขึ้นในอาทิตยแรกของเดือนกุมภาพันธของทุกป บริเวณ
สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ
งานไมแกะสลักบานถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมูบ านถวาย อําเภอหางดง มีการจําหนาย
และสาธิตการแกะสลักไม และหัตถกรรมพื้นบาน
ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ จัดขึน้ ในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เปนตนไป ของทุกป ที่บริเวณตัวเมือง
จอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน หางราน กลุม ตางๆ กวา 40 ขบวน แหไปตามเมืองจอมทอง จนถึง
วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เปนประเพณีที่สืบทอดกันมานานกวา 200 ป ตามตํานาน
เกิดขึ้นที่อําเภอจอมทอง ถือเปนแหงแรกของประเทศไทยและแหงเดียวในโลก ประเพณีแหไมค้ํา
โพธิ์ กลายเปนตนแบบของการแหไมค้ําสะหลีของชาวลานนา จนไดรบั ความนิยมไปทั่ว
ภาคเหนือ และเปนประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโดงดัง และไดรับความนิยมอยางมาก

15. สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

หมีแพนดา ในสวนสัตวเชียงใหม
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•
•
•
•
•
•

ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง
ดอยสุเทพอําเภอเมือง
ดอยหลวงเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
ดอยอางขาง อําเภอฝาง
ดอยผาหมปก อําเภอฝาง
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
อําเภอแมริม

•
•
•
•
•

ปางชางแมแตง อําเภอแมแตง
น้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
น้ําพุรอนฝาง อําเภอฝาง
ทะเลสาบดอยเตา อําเภอดอยเตา
ดอยมอนจอง อําเภออมกอย

16. สถานที่ทองเที่ยวทั่วไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บอสราง อําเภอสันกําแพง
บานถวาย อําเภอหางดง
ถนนคนเดิน (จัดขึ้นหลายแหง)
เชียงใหมไนทบาซาร
งานราชพฤกษ 2549
เวียงกุมกาม อําเภอสารภี
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สวนสัตวเชียงใหม
เชียงใหมไนทซาฟารี
เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง

17. เศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2550) มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 120,972 ลานบาท สูงสุดเปน
อันดับ 1 ของภาคเหนือ แบงออกเปน ภาคเกษตร 20,052 ลานบาทและนอกภาคการเกษตร 100,921 ลาน
บาท รายไดสว นใหญขึ้นอยูก ับสาขาพืชผล ปศุสัตว และปาไม รองลงมาไดแก การขายสง การขายปลีก
การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน มีรายไดประชากรตอหัว
เฉลี่ย 76,388 บาทตอคนตอป อยูอันดับที่ 3 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดลําพูน และกําแพงเพชร อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวรอยละ 3.36 ในป พ.ศ. 2550 และคาดวาจะขยายตัวใน
อัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากปญหาทางการเมือง ระดับราคาน้ํามันที่สูง แรงกดดันจาก
ภาวะเงินเฟอ สวนรายไดของประชากรในเขตชนบทเฉลี่ย 40,987 บาทตอคนตอป (ขอมูล จปฐ. พ.ศ.
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2551) โดยอําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ อําเภออมกอย และอําเภอทีม่ ีรายไดเฉลี่ยสูงสุดคือ อําเภอสัน
กําแพง
การเกษตร
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ถือครองการเกษตรจํานวน 1.685 ลานไร (รอยละ 13.4 ของพื้นที่จังหวัด)
เปนพื้นที่ที่ไดรับน้ําจากชลประทาน 1.304 ลานไร พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหมไดแก ลําไย
ขาว สม กระเทียม มะมวง
การอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนโรงงาน 2,251 แหง เงินลงทุน 25,048 ลานบาท แรงงาน 40,841 คน มี
อุตสาหกรรมที่สําคัญ 4 ประเภทไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนสง และ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน (BOI) มีจํานวน 16 โครงการ (พ.ศ.
2551) การลงทุนจากตางประเทศผาน BOI ภาคเหนือ โดยประเทศที่มกี ารลงทุนในจังหวัดเชียงใหมสูงสุด
ไดแก ประเทศเดนมารก ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเนเธอรแลนด ตามลําดับ
การคาและบริการ
มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 4,305.43 ลาน
บาท ลดลงจากระยะเดียวกันในปกอน ลดลงทั้งปริมาณการสงออกและราคาสินคา สาเหตุหลักมาจาก
คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น การแขงขันดานราคาสินคาของประเทศจีน เวียดนาม ที่ใชตนทุนการผลิตต่ํากวา

******************************************
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ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
แสดงความยินดี กับเยาวชนดีเดน ป2553
ครูชมนาด พรมมิจิตร นํา น.ส..ธัญญาภรณ อินทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 หอง D แผนก
อิเล็กทรอนิกส เขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ
ประจําป 2553 เมื่อวันศุกร ที่ 8 มกราคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยรอง
ผูอํานวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท ฝายพัฒนาการศึกษา รวมแสดงความยินดี หนาเสาธง เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2553
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วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
นักศึกษาแผนกไฟฟาชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม ระดับภาค ภาคเหนือ
ครูสุพรรณ แกวฝน หัวหนาแผนกชางไฟฟา รวมแสดงความยินดีกับครูผูควบคุม และ นายชัชวาล
เงินคําจันทร , นายวัฒนศักดิ์ สมชัย นักศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ เครื่องทําน้ําอุนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาดวยลวดความรอนอินฟาเรด จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โครงงาน
วิทยาศาสตร และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ระหวางวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552
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วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2553
แผนกเมคคาทรอนิกส ไดรับรางวัลแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา
ครูสาคร แสนคําดี หัวหนาแผนกเมคคาทรอนิกส นําทีมเมคคาเวียงพิงค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
เขารวมการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 7 – 11 เมษายน 2553 ณ หองไอสแลนดฮอลล ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
กรุงเทพฯ ไดรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม มหกรรมหุน ยนต
ระดับชาติ 2553 Robot Contest 2010
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม
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วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศกีฬาเซปกตะกรอ กีฬานักเรียนตามแผนปฏิบตั ิการไทยเขมแข็งในระดับภาค รุน
อายุไมเกิน 18 ป ชาย
รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย ระหวางวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2553 ที่จังหวัดแพร ซึ่งจะเปนตัวแทนภาคเหนือ
เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ ที่จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 รายชื่อ
นักกีฬาประกอบดวย
(1.) นายอธิเบศร นิยมจิตร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช1
(2.) นายคุณาธิป สุริวินิจ นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา ปวช 1
(3.) นายกฤษดา ทองชัย นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา ปวช 1
(4.) นายเกียรติยศ คุณยศยิ่ง นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ปวช1
(5.) นายทรงเกียรติ เจริญพร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช 3
โดยมี ครูผูควบคุม นายสาคร แสนคําดี และนายกฤษณะ มีสุข
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วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2553
รวมแสดงความยินดี กับครูนักวิจัยอาชีวศึกษาดีเดน
บุคลากรทุกฝายรวมแสดงความยินดี กับครูมงคล ธุระ ครู ระดับ คศ.4 วิทยะฐานะเชีย่ วชาญ
แผนกวิชาชางไฟฟาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ในโอกาสไดรับโลรางวัล ครูนักวิจยั อาชีวศึกษาดีเดน : วัน
ครูโลก 2553 ชื่อผลงานวิจัย เครื่องทําน้ําอุนอินฟราเรด กลุมที่ 3 งานวิจัยวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปน
นักวิจัยที่สงผลงานวิจยั ไปใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนําเสนอในการประชุมวันครูโลก และ
ผานเกณฑการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จากผลงานวิจัยทัง้ หมด จํานวน
175 เรื่อง รับโลหรางวัลจาก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพทั ธ เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
นักกีฬาเซปกตะกรอ รุนอายุไมเกิน 18 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประเทศ
นักกีฬาเซปกตะกรอวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในการแขงขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ในระดับประเทศที่สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 รายชือ่ นักกีฬาประกอบดวย (1.) นายอธิ
เบศร นิยมจิตร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช1 (2.) นายคุณาธิป สุริวินิจ นักศึกษาแผนกวิชา
ชางไฟฟา ปวช 1 (3.) นายกฤษดา ทองชัย นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา ปวช 1 (4.) นายทรงเกียรติ เจริญ
พร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช 3 โดยมี ครูผูควบคุม นายกฤษณะ มีสขุ
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วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
แชมปเซปกตะกรอ กีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม รุนอายุไมเกิน 18 ป
นักกีฬาเซปกตะกรอวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ใน
การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 18 - 19 กันยายน 2553 รายชื่อนักกีฬาประกอบดวย
(1.) นายอธิเบศร นิยมจิตร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช1
(2.) นายคุณาธิป สุริวินิจ นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา ปวช 1
(3.) นายกฤษดา ทองชัย นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา ปวช 1
(4.) นายทรงเกียรติ เจริญพร นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ปวช 3
(5.) นายเกียรติยศ คุณยศยิ่ง นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อม ปวช. 1
โดยมี ครูผูควบคุม นายกฤษณะ มีสุข
ซึ่งจะเปนตัวแทนจังหวัดเชียงใหมแขงขันในระดับภาคทีจ่ ังหวัดแพร ตอไป
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(e-Office ) SLB2007 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-Office) มีการจัดลําดับความสําคัญในการเขาถึงขอมูลดังตอไปนี้
- ผูใชงานที่เปนผูดูแลระบบ
- ผูใชงานที่เปน User ทั่วไป

หนาจอ login เขาใชงานระบบงานสารบรรณ (e-Office)
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การใชงานระดับผูดูแลระบบ
- ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มหนังสือใหมได ไดแก หนังสือราชการภายใน หนังสือราชการ
ภายนอก บันทึกขอความ ประกาศ คําสั่ง
- ผูดูแลระบบสามารถจัดการหนังสือเวียนได
- ผูดูแลระบบสามารถดูสถิติการใชงานได
- ผูดูแลระบบสามารถเขาไปจัดการคุณสมบัติของหนังสือ (งานประกันคุณภาพ)
- ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มขาวสารที่ตองการประกาศในหนาแรกของโปรแกรมระบบงานสาร
บรรณได

เมนูการใชงานของผูดูแลระบบบริหารงานสารบรรณ

http://itc.cmtc.ac.th/
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การเพิ่มหนังสือใหม รายละเอียดของหนังสือ

หนาจอแสดงการจัดการหนังสือเวียน
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แสดงหนาจอสถิติการใชงาน

หนาจอแสดงการจัดการคุณสมบัติของหนังสือ (งานประกันคุณภาพ)
http://itc.cmtc.ac.th/
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หนาจอแสดงการเพิ่มขาวสารในหนาแรก
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การใชงานระดับผูใชงานทั่วไป
ผูใชงานทั่วไปสามารถคนหาขอมูลหนังสือเพื่อเปดอานไดจากเงื่อนไขดังตอไปนี้
- คนหาจากชือ่ หนังสือ
- คนหาจากเลขที่หนังสือเขา
- ประเภทหนังสือ
- ความเรงดวน
- วันทีห่ นังสือเขา
- มีลิงคระบบงานบุคลากร RPM2007

หนาจอแสดงการใชงานของผูใชงานทั่วไปที่สามารถทําไดในโปรแกรม e-Office
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โปรแกรมระบบบริหารจัดการบุคลากร
(RPMS2007 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โปรแกรมระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007) มีการจัดลําดับความสําคัญในการเขาถึงขอมูล
ดังตอไปนี้
- ผูใชงานที่เปนผูดูแลระบบ
- ผูใชงานทีเ่ ปน User ทั่วไป

หนาจอแสดงการ login เขาใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร

การใชงานระดับผูดูแลระบบ
- ผูดูแลระบบสามารถบันทึกประวัติบุคลากรได
- ผูดูแลระบบสามารถเขาไปจัดการฐานขอมูลทั่วไป ไดแก
เกี่ยวกับหนาที่พิเศษที่รับผิดชอบ
• การจัดการฐานขอมูลตําแหนง และหนาที่พิเศษ
• การจัดการฐานขอมูลแผนกและหนวยงาน
• ความสัมพันธของหนาที่และหนวยงาน
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เกี่ยวกับขอมูลประวัติสวนตัว
• การจัดการฐานขอมูลระดับการศึกษาสูงสุด
• การจัดการฐานขอมูลตําแหนงราชการ
• การจัดการฐานขอมูลวิทยฐานะ
• การจัดการฐานขอมูลเครื่องราช
การเขาใชงานในระบบอื่นๆ
• การจัดการฐานขอมูลระบบเว็บอืน่ ๆ
การตั้งคาของโปรแกรม
• การตั้งคาตางๆของโปรแกรม
- ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มขอมูลบุคลากร คนหาขอมูลบุคลากรเพื่อทําการแกไข และลบขอมูล
บุคลากรได
- ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มขาวสารที่ตองการชี้แจงไวในหนาแรกของโปรแกรมได
- ผูดูแลระบบสามารถนําเขาขอมูลบุคลากรได
- ผูดูแลระบบสามารถนําเขารูปภาพบุคลากรเขาได
- ผูดูแลระบบสามารถเขาไปดูบทสรุปของงานบุคลากรได

เมนูการใชงานของผูดูแลระบบบริหารงานสารบรรณ
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ระบบบันทึกประวัติบุคลากร
เขาสูระบบการจัดการระบบ

หนาจอแสดงเมนูการจัดการระบบบริหารจัดการบุคลากร
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หนาจอแสดงการจัดการฐานขอมูลทั่วไป

หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลบุคลากร
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หนาจอแสดงการคนหาประวัติบุคลากร แกไข หรือลบขอมูล

หนาจอแสดงการเพิ่มขาวสารประชาสัมพันธในหนาแรก
http://itc.cmtc.ac.th/
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หนาจอแสดงระบบรูดบัตรบุคลากร

หนาจอแสดงบทสรุปงานบุคลากร
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หนาจอแสดงการนําเขาขอมูลบุคลากร

การใชงานระดับผูใชงานทั่วไป

หนาจอแสดงการใชงานโปรแกรมบริหารจัดการบุคลากรของระดับผูใชงานทั่วไป
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- ผูใชงานทั่วไปสามารถแกไขขอมูลสวนตัว ตรวจสอบประวัตกิ ารลา ประวัติการฝกอบรม
ประวัติเครื่องราช ขอมูลดานผลงานได
- ผูใชงานทั่วไปสามารถเขียนจดหมาย สงจดหมายใหบุคลากรภายในวิทยาลัยได
- มีลิงคไปยังระบบงานอาจารยที่ปรึกษา RSMS2007
- มีลิงคไปยังระบบงานสารบรรณ RSLB2007
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โปรแกรมระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา
(SMS2007) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โปรแกรมระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา (SMS2007) มีการจัดลําดับความสําคัญในการเขาถึง
ขอมูลดังตอไปนี้
- ผูใชงานที่เปนผูดูแลระบบ
- ผูใชงานที่เปน User ทั่วไป

รูปแสดงหนาจอการ login เขาระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา
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รูปแสดงหนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ

การใชงานระดับผูดูแลระบบ
- ผูดูแลระบบสามารถคนหานักเรียนนักศึกษาได
- ผูด ูแลระบบสามารถเขาสูระบบการจัดการฐานขอมูล ประกอบดวย
เกี่ยวกับสถานะนักศึกษา
• การจัดการฐานขอมูลแผนก
• การจัดการฐานขอมูลระดับชั้น
• การจัดการฐานขอมูลระดับการศึกษาสูงสุด
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวนักเรียน นักศึกษา
• การจัดการฐานขอมูลผลงานนักเรียน
• การจัดการฐานขอมูลกรุปเลือด
• การจัดการฐานขอมูลโรคประจําตัว
เกี่ยวกับผูปกครอง
• การจัดการฐานขอมูลความสัมพันธ
• การจัดการฐานขอมูลสถานภาพผูปกครอง
• การจัดการฐานขอมูลสถานภาพการสมรส

http://itc.cmtc.ac.th/

170

เกี่ยวกับฝายปกครอง
• การจัดการฐานขอมูลความประพฤติ
ขอมูลอื่นๆ
• ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยง
การตั้งคาของโปรแกรม
• การตั้งคาตางๆของโปรแกรม
- ผูดูแลระบบสามารถเขาไปจัดการในระบบงานปกครองได
- ผูดูแลระบบสามารถนําเขาขอมูลงานวัดผลได

หนาจอแสดงการคนหาประวัตินักเรียนนักศึกษา
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หนาจอแสดงการนําเขาขอมูลงานวัดผล
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การใชงานของผูใชทั่วไป
สามารถคนหาประวัตินกั เรียน นักศึกษาไดโดยคนหาจาก
 รหัสประจําตัวนักศึกษา
 ชื่อจริง
 นามสกุล
 ชื่อเลน
 หมายเลขโทรศัพท
 เฉพาะนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู

หนาจอการใชงานของผูใชงานทั่วไป
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โปรแกรมรับสมัครนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553

หนาจอโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553
http://itc.cmtc.ac.th/
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การใชงานระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา นั้นจะแบงระดับความสําคัญในการเขาถึงขอมูลอยู 3
ระดับดวยกัน คือ
1. ระดับผูดูแลระบบ
 สามารถดูขอมูลผูสมัครทั้งหมด
 คนหาขอมูลผูสมัคร
 จัดการขอมูลผูใช
 จัดการระบบ
 ขอมูลผูสมัครรอการชําระเงิน
 นําเขาขอมูลการชําระเงิน
 ขอมูลผูสมัครชําระเงินแลว
 สงออกขอมูลผูสมัคร
 นําเขาขอมูลการคัดเลือก
 ขอมูลผูผานการคัดเลือก
2. ระดับเจาหนาที่กรอกขอมูล
 กรอกขอมูลผูสมัคร
 จํานวนขอมูลผูสมัครที่เจาหนาที่กรอกเขาไปในฐานขอมูล
 คนหาขอมูลผูสมัคร
3. ระดับเจาหนาที่การเงิน
 ผูสมัครรอการชําระเงิน
 ผูสมัครชําระเงิน
 นําเขาขอมูลชําระเงิน
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หนาจอการที่จะเขา login เขาใชงานโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2553 ของผูดูแลระบบ

หนาจอหลักแสดงเมนูของผูใชงานระดับผูดูแลระบบ

http://itc.cmtc.ac.th/

176

หนาจอแสดงขอมูลผูสมัครทั้งหมด
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หนาจอแสดงขอมูลผูสมัครทั้งหมด
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หนาจอแสดงการคนหาขอมูลผูสมัคร

หนาจอแสดงการแกไขขอมูลผูสมัคร
http://itc.cmtc.ac.th/
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หนาจอแสดงการจัดการขอมูลของผูใชงาน

หนาจอระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ของเจาหนาทีร่ ับสมัคร
http://itc.cmtc.ac.th/
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หนาจอแสดงขอมูลผูสมัครแตละสาขา
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การใชงานโปรแกรม RPMS2007 ระบบบริหารจัดการบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
1. โปรแกรมสามารถแสดงบทสรุปบุคลากรได

หนาจอแสดงบทสรุปบุคลากร

หนาจอแสดงบทสรุปสําหรับบุคลากร
http://itc.cmtc.ac.th/
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หนาจอแสดงบทสรุปสําหรับบุคลากร(จําแนกตามกลุม)
2. โปรแกรมสามารถแสดงบทสรุปการลาของบุคลากร (จําแนกตามกลุม)ได

หนาจอแสดงวันที่เพื่อเลือกระยะเวลาการลาระหวางวันที่ของขอมูลการลาที่ตองการ
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หนาจอแสดงขอมูลการลาของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

หนาจอแสดงขอมูลการลาของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
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3. โปรแกรมสามารถแสดงบทสรุปบุคลากรสําหรับงาน ก.ง. (เอกสาร Excel แบบฟอรมงาน ก.ง.)

หนาจอแสดงบทสรุปบุคลากรสําหรับงาน ก.ง. (เอกสาร Excel แบบฟอรมงาน ก.ง.)

หนาจอแสดงบทสรุปบุคลากรสําหรับงาน กง. (ไฟล CSV สําหรับนําเขาขอมูลบุคลากรในโปรแกรม BMS2007)
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4. โปรแกรมสามารถแสดงบทสรุปการลาของงานบุคลากร (จําแนกตามวันเวลา)

หนาจอแสดงขอมูลสรุปการลาของงานบุคลากร (จําแนกตามวันเวลา)

หนาจอแสดงขอมูลผลสรุปการลาของงานบุคลากรตามลําดับแสดงชือ่ -สกุล
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5. โปรแกรมสามารถแสดงบทสรุปประวัตกิ ารฝกอบรมของงานบุคลากร

หนาจอแสดงการคนหาบทสรุปประวัติการฝกอบรมของงานบุคลากร

หนาจอแสดงผลการคนหาบทสรุปประวัติการฝกอบรมของงานบุคลากร
http://itc.cmtc.ac.th/
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การใชงานโปรแกรม RSLB2007 ระบบงานสารบรรณ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1. แสดงสถิติการใชงานโปรแกรม RSLB2007

หนาจอแสดงลิงคของสถิติการใชงานโปรแกรม RSLB2007
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ตารางแสดงการใชงานจริงตามความตองการของการใชงานโปรแกรม RSLB2007
ที่

ชื่อ - นามสกุล

หนาที่พิเศษ
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจาหนาที่ งานปกครอง
ครูอัตราจาง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส

สถิติการใชงาน
ยังไมอาน / อาน
แลว

หนังสือ
ทั้งหมด

299 / 64

363

1

นายวิธวินห กันภัย

•
•
•
•

2

นางสาวกันยารัตน เอกเอี่ยม

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

67 / 232

299

3

นายองอาจ ทับบุรี

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

335 / 98

433

4

นางสาวภรณพิมล บุญเสริม

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

42 / 0

42

5

นายอาทิตย คํากลอนลือชา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

47 / 0

47

6

นางสาวศุภศรี กันทะปา

• เจาหนาที่ งานหลักสูตรและการสอน

5 / 43

48

7

นายอุทัย คุณคง

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

270 / 858

1128

8

น.ส.วิชชุตา นันทะวงศ

• เจาหนาที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

9

นายมนตรี ใจแกว

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

10

นายวิโรจน ประทุม

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานอาคารสถานที่

11

นางสาวกษมา อุนเรือน

12

1 / 888

889

419 / 759

1178

701 / 0

701

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

478 / 10

488

นายพฤหัส ยะมะโน

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

199 / 31

230

13

น.ส.อตินุช พงคนุต

• เจาหนาที่ งานพัสดุ

608 / 227

835

14

วาที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

489 / 212

701

15

นายสุรศักดิ์ ปนตาไฝ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน

249 / 369

618

16

นายวรุพงษ แกวเมืองชัย

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

425 / 3

428

17

นางสาวสุพรรษา สุเปง

• เจาหนาที่ งานการเงิน

474 / 0

474

18

นายฉัตรชัย กันทวงค

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

111 / 116

227

19

นายธนดิฐ ไชยวงค

• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

480 / 23

503

20

นางสาวจุฑามาศ ไครโทง

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาไทย
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

298 / 70

368

21

วาที่รอยตรีหญิงอังควรา ปญญา

• เจาหนาที่ งานบัญชี
• ลูกจางอัตราจาง งานบัญชี

1 / 402

403

22

นางสาวจิราพร ปญญารักษา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกอสราง

398 / 56

454

23

นายเอกรินทร ไชยปน

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

367 / 0

367

24

นายถาวร ใจมุข

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

614 / 42

656

25

น.ส.ประกายดาว อินตะ

• เจาหนาที่ งานการเงิน

277 / 0

277

26

นายอติยศ ผลสมบูรณ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย

285 / 42

327

27

นางสาววนิดา ไชยดวงแกว

• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

2 / 1868

1870

28

นายตรัยวุฒิ ยาวุฑฒิ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสังคมศึกษา

85 / 127

212

29

นายศุภกร วองธนาการ

เปดอานครบ
หมดแลว

0

30

นายศรายุทธ คงตา

เปดอานครบ
หมดแลว

0

31

นายอรรฐรพล บุญเรือง

261 / 293

554

http://itc.cmtc.ac.th/

•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูอัตราจาง แผนกวิชาวิทยาศาสตร
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

189
32

นางสาวปวีณา เฮงฮะ

• เจาหนาที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

33

น.ส.วราภรณ ดวงแกว

•
•
•
•

34

นางสาวนันทนภัส กันกา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

35

นายวุฒิชัย ปายสาร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

36

นายจตุเมธ ดวงจันทร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

37

นางสาวศิริวิมล คํานันยา

• เจาหนาที่ งานสารบรรณ

38

นายจักรพันธ จับใจนาย

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

39

รัตตโรจน ทองซิว

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เปดอานครบ
หมดแลว

222

40

นายเกรียงไกร อิ่นคํา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

679 / 6

685

41

นางสาววิไลลักษณ วัฒนะรุง

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

214 / 14

228

42

น.ส.พิมพพร วิสุทธิกาญจน

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาวิทยาศาสตร

352 / 0

352

43

น.ส.สราสินี ศรีคําดี

• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

เปดอานครบ
หมดแลว

894

44

นายเอกรธัช กรีธาพล

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1043 / 0

1043

45

นายจักรวาฬ จันทรวิรัช

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลางเครื่องทําความเย็นและป แผนก
วิชาชีพ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1168 / 22

1190

46

นายศักดา คลายจินดา

• ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา
• หัวหนางาน งานการเงิน

878 / 0

878

47

นายสุพล จริน

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
• เจาหนาที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

31 / 1152

1183

48

นายสัจจกร กันปนก

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาคณิตศาสตร

38 / 0

38

นางรัตนติยา ศรีมณี

•
•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
เจาหนาที่ งานพัสดุ
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

394 / 569

963

50

นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ

•
•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
หัวหนางาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูชวยหัวหนางาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางยนต

878 / 295

1173

51

น.ส.กัญญาภัทร ชมภูนุช

• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2 / 963

965

52

นายชานนท ชมสุนทร

• ครูประจํา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

851 / 0

851

53

นายอาคม ศาลติกุลนุการ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

547 / 257

804

54

นายณรงค ฝายไทย

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา

1173 / 0

1173

55

นายสุทธิรักษ โกชวย

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ครูประจํา แผนกวิชาภาษาไทย
ผูชวยหัวหนางาน งานปกครอง
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

344 / 54

398

56

นายภูษิต บุญญฐี

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่ งานพัสดุ
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4 / 1212

1216

57

นายนิมิต รัศมี

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
• ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ

944 / 207

1151

49

http://itc.cmtc.ac.th/

ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1 / 200

201

801 / 58

859

491 / 34

525

44 / 0

44

7 / 680

687

589 / 7

596

520 / 180

700

190
• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
58

นายจักรกฤษณ จูเจริญ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

59

นายสมเดช เจริญสุข

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา

60

นายเสริมพงษ สุวรรณสิริศักดิ์

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

61

นายชณาสิน นาคาวงศ

62

550 / 11

561

944 / 253

1197

1159 / 5

1164

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

214 / 0

214

น.ส.สิริกาญจน กาญจนาภา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

285 / 37

322

63

นายพิทยา กุลชนะพงศธร

•
•
•
•
•

188 / 1079

1267

64

ดร.อาทิตย วิบูลชัย

• ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

202 / 0

202

65

นายปญญชาติ วงษปญญา

• รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

526 / 539

1065

66

น.ส.พิมพชนก มรุธานินทร

• ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา
• ผูชวยหัวหนางาน งานสารบรรณ

852 / 0

852

67

นายมงคล จันโทภาส

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• เจาหนาที่ งานปกครอง

777 / 70

847

68

นายสันติสุข ศรีเกิน

•
•
•
•
•
•
•

787 / 186

973

69

น.ส.จรรยา เปรมมณี

• ครูประจํา แผนกวิชาคณิตศาสตร
• หัวหนางาน งานสารบรรณ
• เจาหนาที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

866 / 0

866

70

นางภัทรพร อังธนานุกุล

• ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

419 / 453

872

71

นายสุรพงศ วัฒนกีบุตร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1138 / 0

1138

72

นางออยใจ ศรีดี

• เจาหนาที่ งานอาคารสถานที่

793 / 0

793

73

นางกิตติยา เจกะโพธิ์

• ครูประจํา แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• หัวหนางาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลางการเรียนรูภาษาอังกฤษ แผนก
วิชาชีพ

2 / 886

888

74

นายทวีศักดิ์ แกวประดับ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1093 / 26

1119

75

นายพงษกร ศรีมณี

•
•
•
•

736 / 307

1043

76

นางสาวยุพิน วานมวง

• ลูกจางประจํา งานวิทยบริการและหองสมุด

1 / 818

819

77

นายนพดล ไชยรังษี

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

8 / 507

515

78

นายสายัณห ฤกษอินทรีย

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

788 / 0

788

79

นายณรงค ไทยเดช

• ลูกจางประจํา งานเอกสารการพิมพ

785 / 0

785

80

นายเศกศึก ผองใส

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• ผูชวยหัวหนางาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

408 / 578

986

81

น.ส.รัชนีกร หมอกเมือง

• เจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ

17 / 975

992

82

น.ส.ชรินทรทิพย หอมชื่น

• เจาหนาที่ งานวางแผนและงบประมาณ

2 / 1631

1633

83

นางศรีสมร พนาบุญเจริญ

• เจาหนาที่ งานอาคารสถานที่

468 / 1

469

84

วาที่ร.ต.เรืองศิลป พึ่งพุมแกว

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• หัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจาหนาที่ งานพัสดุ

1202 / 0

1202

85

นายสุพรรณ แกวฝน

• ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPMS

เปดอานครบ

1509
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เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ผูชวยหัวหนางาน งานทะเบียน
ผูชวยหัวหนางาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ

เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
หัวหนาแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจํา แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ครูประจํา แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
เจาหนาที่ งานปกครอง
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ

191
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSMS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSLB
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPKS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RVPS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLIB
ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
หัวหนางาน งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
เจาหนาที่ งานทะเบียน
ผูชวยหัวหนางาน งานวิทยบริการและหองสมุด

86

นางสายสมร ทนันไชย

• ลูกจางประจํา งานบุคลากร

87

นายปฎิภาณ หลุยจําวัล

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

88

นายมานิต ขัดขาว

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต

89

นายพิเชษฐ โควตระกูล

90

หมดแลว

3 / 2684

2687

453 / 9

462

498 / 651

1149

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• เจาหนาที่ งานปกครอง

518 / 1

519

นายสมศักดิ์ ใจอารีย

• ลูกจางประจํา งานพัสดุ

797 / 0

797

นายวิทยา สุภาอินทร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

6 / 1182

1188

92

นายธวัช นนทธรรม

•
•
•
•

536 / 635

1171

93

นายเสกสรรณ สุกใส

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน

94

น.ส.รักชนก สีเงิน

• เจาหนาที่ งานการเงิน

95

นางณัฐพร กันนา

96
97

91

ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ

605 / 13

618

10 / 2571

2581

• ขาราชการพลเรือน งานบัญชี
• หัวหนางาน งานบัญชี
• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

834 / 96

930

นายกิตติเดช หลาหนัก

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

257 / 24

281

นายสุพจน สุดสวาท

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน

592 / 1

593

98

นายโสภณ ทองสวาง

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

961 / 0

961

99

นายเสถียร โพธิรัตน

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• หัวหนางาน งานพัสดุ

1202 / 2

1204

895 / 252

1147

1 / 578

579

1047 / 82

1129

100 น.ส.กิ่งกาญจน สุบินรัตน

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

101 นายวีรพงษ พลอยงาม

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน

102 นายพีรพงศ วงษนอย

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจาหนาที่ งานครูที่ปรึกษา

103 นายบุญรัตน เตวิยะ

• ลูกจางอัตราจาง งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

1 / 819

820

104 นางมณี ดวงแกว

• ลูกจางประจํา งานการเงิน

787 / 0

787

105 น.ส.แสงอรุณ ทราบเขียว

• ลูกจางอัตราจาง งานอาคารสถานที่

794 / 0

794

106 นางธนัชพร ทราบเขียว

• ลูกจางอัตราจาง งานอาคารสถานที่

793 / 0

793

107 นายชัยวัฒน พอพิน

•
•
•
•
•

เปดอานครบ
หมดแลว

1210

108 นพรัตน มโนรํา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

128 / 96

224

109 นางทองใบ คลายจินดา

• เจาหนาที่ งานทะเบียน

170 / 841

1011

110 น.ส.ญาณี ทําบุญ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

เปดอานครบ
หมดแลว

1181

111 นายอนิรุทธ พุดเที่ยง

•
•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3 / 1000

1003

112 นายเกียรติศักดิ์ จงไกรจักร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

9 / 1107

1116
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พนักงานราชการ แผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนางาน งานเอกสารการพิมพ
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานพัสดุ
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

192
113 นางอรพินท นันทะเสน

• เจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ

114 นายบัญชา นพฤทธิ์

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

3 / 1213

1216

1091 / 42

1133

115 นางสาวทับทิม สุพรรณ

• เจาหนาที่ งานการเงิน

116 นายอินชัย จันทะกี

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

752 / 0

752

40 / 1161

1201

117 นายนิกรณ ทรายแกว

•
•
•
•

1208 / 37

1245

118 นายคงเดช มากา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1086 / 44

1130

119 นางสาวรัตนาภรณ อมรชัยธนันต

• เจาหนาที่ งานทะเบียน

5 / 2084

2089

120 นายนรินทร ศรีธิการ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานพัสดุ

1072 / 78

1150

121 นายอนุรักษ สุภา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

220 / 976

1196

122 นายเจริญ มณีจันทร

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1132 / 10

1142

123 นายประพันธ ยาวิลาศ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

436 / 702

1138

124 นางกฤษณฤดี หลุยจําวัล

• เจาหนาที่ งานความรวมมือ

673 / 401

1074

125 นายโยฑิน สมโนนนท

• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• หัวหนางาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผูชวยหัวหนางาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

93 / 289

382

126 นางละมัย สุดเมือง

• เจาหนาที่ งานพัสดุ

เปดอานครบ
หมดแลว

1709

127 นายนพดล วังมณี

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

836 / 13

849

128 นายสุพรรณ เตจะดี

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

791 / 0

791

129 นายสาคร แสนคําดี

•
•
•
•
•
•
•

หัวหนาแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
ครูประจํา แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานปกครอง
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

117 / 898

1015

130 นางสุพรรษา กุณามี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เจาหนาที่ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPMS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSMS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSLB
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RQTY
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLOG
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RREP
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPKS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RVPS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLIB

272 / 423

695

131 นายไกรสร จันทรธรรม

•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

829 / 54

883

132 นายอนูล ประทุม

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

792 / 0

792

133 นายรุงเรือง ไครเงิน

• ลูกจางอัตราจาง งานอาคารสถานที่

796 / 0

796

134 นายเทิดศักดิ์ นุงจุง

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

990 / 139

1129

135 นายธีรยุทธ ศรีรินทร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

69 / 1078

1147

136 นางธัญญาภรณ อินตา

• ผูชวยหัวหนางาน งานบัญชี
• ขาราชการพลเรือน งานบัญชี

779 / 30

809

137 นายณัฐพงษ เจริญสุข

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

148 / 368

516
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ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนางาน งานวิทยบริการและหองสมุด
หัวหนางาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

193
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
138 นางวีณาภร นันติ

•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

139 นางจันทรทิพย ฉันทะ
140 นายอินสอน เจริญทะขิน

141 นางสาวชมนาด พรมมิจิตร

•
•
•
•
•

142 นายประสงค วงศแกว

•
•
•
•
•
•

143 นายเสนห จําปา

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

เปดอานครบ
หมดแลว

1073

• ลูกจางอัตราจาง งานอาคารสถานที่

794 / 0

794

• ลูกจางประจํา งานพัสดุ

793 / 0

793

ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ผูชวยหัวหนางาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจํา แผนกวิชาวิทยาศาสตร
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

260 / 376

636

ครูอัตราจาง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส
เจาหนาที่ งานปกครอง
เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

249 / 816

1065

789 / 0

789

เปดอานครบ
หมดแลว

0

145 นายสุรทัศน โลหเพชร

•
•
•
•

หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางไฟฟา
ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

1230 / 61

1291

146 นายนพดล ภูเขา

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

879 / 298

1177

147 นางกาญจนา สุวรรณ

• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ผูชวยหัวหนางาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา

378 / 0

378

148 นายประชัน เรืองศรี

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1047 / 101

1148

149 น.ส.ไพรินทร กันโท

• เจาหนาที่ งานทะเบียน

เปดอานครบ
หมดแลว

1015

150 น.ส.อัญชลี สิงหคํา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

674 / 494

1168

151 น.ส.ศิริลักษณ ชัยพนัส

• เจาหนาที่ งานวิทยบริการและหองสมุด

เปดอานครบ
หมดแลว

830

152 นายประยงค บานชื่น

• เจาหนาที่ งานอาคารสถานที่

476 / 0

476

153 นายบุญมี สมจันทร

•
•
•
•
•

3 / 970

973

154 นายมนตรี คํามา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

683 / 493

1176

155 นายสุทธินันท สมฤทธิ์

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

248 / 112

360

156 นายอดิศักดิ์ หอมทอง

• ลูกจางอัตราจาง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1 / 921

922

157 นายวิสิษฐ ทองมา

•
•
•
•

เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานครูที่ปรึกษา

529 / 173

702

158 นายอภิชาติ แกวประดิษฐ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
หัวหนางาน งานความรวมมือ
ผูชวยหัวหนางาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

4 / 1442

1446

159 นายดวงจันทร วงศษา

• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

194 / 951

1145

160 นายธนกฤต มารังค

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

965 / 4

969

161 นายพิทักษ แกวสมุทร

• หัวหนางาน งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

744 / 445

1189

144 นายประภัทร ขัติยะ

http://itc.cmtc.ac.th/

ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSLB
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ครูอัตราจาง แผนกวิชาสังคมศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

194
162 นายวิเชียร ปญญาจักร

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานปกครอง

1105 / 27

1132

163 นายเผด็จ คําพุฒ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานพัสดุ
• เจาหนาที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1073 / 62

1135

164 นายเชาวลิต โตวิเวก

• ครูประจํา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหนาแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• เจาหนาที่ งานปกครอง

934 / 0

934

165 นายรณกร วิกรรัตน

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

33 / 40

73

166 นายสุธาร ไชยเปง

• เจาหนาที่ งานพัสดุ

794 / 0

794

167 นายกิติชัย ศศิธรวัฒนกุล

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

661 / 468

1129

168 น.ส.พัชรินทร ปญญา

•
•
•
•

926 / 211

1137

169 นายสุริยันต นูเร

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1040 / 2

1042

170 นายเฉลิมชัย สุริยะวรรณ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

935 / 0

935

171 นายศรพงษ เรือนสุข

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานปกครอง

83 / 1059

1142

172 นายสรเชษฐ สุทธศิลป

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

504 / 3

507

173 นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• หัวหนางาน งานประชาสัมพันธ
• เจาหนาที่ งานปกครอง

13 / 1007

1020

174 นายคเชนทร คันธเลิศ

• ลูกจางประจํา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

796 / 0

796

175 นายพงษทิวา ฉลูทอง

•
•
•
•

1185 / 21

1206

176 นายสมปราชญ ออรพินท

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2 / 1051

1053

177 นางเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา

•
•
•
•
•
•

491 / 599

1090

178 นายสุกิจ ศิริมงคล

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

428 / 70

498

179 นายวัฒนา ถาวร

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา

917 / 273

1190

180 นายเอกพงศ ศักดิ์โสภิณ

• ลูกจางอัตราจาง งานเอกสารการพิมพ

1 / 789

790

181 นายวิโรจน ปาระพงษ

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

791 / 0

791

182 นายบรรเลง ตั้งโภคานนท

• รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ

979 / 5

984

183 นายพงศพัฒน มานุษยานนท

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

965 / 2

967

184 นางสาววรลักษณ ปราบไพรี

• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูประจํา แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลางการเรียนรูภาษาอังกฤษ แผนก
วิชาชีพ
• เจาหนาที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

170 / 203

373

185 นายปกาสิต สุทธิเวทย

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

995 / 168

1163

186 นายสาทร พึ่งพุมแกว

•
•
•
•
•

297 / 967

1264

http://itc.cmtc.ac.th/

ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางกอสราง
เจาหนาที่ งานปกครอง
เจาหนาที่ งานพัสดุ

ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
ผูชวยหัวหนางาน งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานพัสดุ

ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา
บรรณารักษ งานวิทยบริการและหองสมุด
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
หัวหนาแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผูชวยหัวหนางาน งานบริหารงานทั่วไป

ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานพัสดุ

195
187 นางสุจิตตา ศรีสารัตน

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

188 นายจุฑากรณ สัมปชัญญสถิตย

•
•
•
•
•
•

189 นายธวัชชัย แสงโพธิ์

514 / 53

567

28 / 1064

1092

• ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ

1099 / 57

1156

190 นายถาวร บุญธีรารักษ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางกลโรงงาน

เปดอานครบ
หมดแลว

1058

191 นายสมชาย จอมวิญญา

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
• เจาหนาที่ งานพัสดุ

970 / 78

1048

192 นายธนกาญจน สําเภาลอย

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานปกครอง

1113 / 3

1116

193 นายเพิ่มศักดิ์ เปานิล

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานพัสดุ

1012 / 114

1126

194 นายเมธาสิทธิ์ วงศจันทรทิพย

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

236 / 332

568

195 นางสาวกันยสิตา ตะเตจา

• เจาหนาที่ งานวิทยบริการและหองสมุด

698 / 117

815

196 น.ส.ทองกร สางหลวง

• ลูกจางประจํา งานพัสดุ

798 / 0

798

197 นายสุรชัย ทิพยคํา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

218 / 924

1142

198 นายจําลอง ลังการพินธุ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส

415 / 437

852

199 นายธาดา อุนใจ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน

638 / 558

1196

200 นายนิพนธ สุวรรณรัตน

• ครูประจํา แผนกวิชาคณิตศาสตร
• หัวหนางาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

936 / 30

966

201 นายมนัส อาจองค

• รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

4 / 1984

1988

202 นายเกรียงเดช สาทประสิทธิ์

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

908 / 17

925

203 นายทศพร ทองกร

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
• เจาหนาที่ งานปกครอง

48 / 915

963

204 นายไพศาล จันทรไชย

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
• หัวหนางาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย

1080 / 161

1241

205 นายชายชาญ ปงเมือง

•
•
•
•

หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

1 / 1134

1135

206 นายนิยม ฉินตระกูล

•
•
•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยหัวหนางาน งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
เจาหนาที่ งานปกครอง
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

8 / 580

588

207 นายกิตติศักดิ์ ฝนปนวงศ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางยนต

1119 / 9

1128

208 น.ส.อโณทัย เชี่ยวชาญ

•
•
•
•

800 / 60

860

209 นายอรัญ พวงพันธุ

• รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร

1307 / 0

1307

http://itc.cmtc.ac.th/

หัวหนาแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูประจํา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ครูประจํา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่ งานปกครอง
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

196
210 นายสุธีวัฒน วามา

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

474 / 669

1143

211 นางธิดา นุชนารถ

• ครูประจํา แผนกวิชาภาษาไทย
• หัวหนางาน งานวิทยบริการและหองสมุด
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

735 / 134

869

212 นายสุประกิจ สุริยะ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

43 / 0

43

213 นายชุติชัย สมวงษา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

961 / 180

1141

214 นางอภิญญา มีสุข

•
•
•
•
•
•
•
•
•

316 / 890

1206

215 นายอดิศร มงคลประเสริฐ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

971 / 0

971

216 นายปราโมทย บุญเปง

• ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต

1144 / 3

1147

217 นายภควัต สุริยะ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย

685 / 46

731

218 นายธฤต ไชยมงคล

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

504 / 453

957

219 นายอนุชาติ รังสิยานนท

•
•
•
•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RQTY
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLOG
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RREP
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPKS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RVPS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLIB

26 / 24

50

220 นางสุณิสา รักษคมนา

•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

195 / 673

868

221 นายนาวิน จักขุเรือง

• พนักงานราชการ แผนกวิชาชางยนต
• หัวหนางาน งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน

726 / 389

1115

222 นางดวงแข แกวแจม

• เจาหนาที่ งานพัสดุ

251 / 238

489

223 น.ส.สุพรรษา เสมอเชื้อ

•
•
•
•

ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

382 / 813

1195

224 นายมงคล ธุระ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา
หัวหนางาน งานทะเบียน
เจาหนาที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ผูชวยหัวหนางาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1293 / 160

1453

225 น.ส.จันทรจิรา กันทา

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

690 / 241

931

226 นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ

• ครูประจํา แผนกวิชาวิทยาศาสตร
• ผูดแ
ู ลระบบ ผูดูแลระบบ RSMS
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

494 / 664

1158

227 นายวิษณุ กันจินะ

• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2 / 3299

3301

228 นางประนอม ลังการพินธุ

• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ครูประจํา แผนกวิชาคณิตศาสตร
• ผูชวยหัวหนางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

264 / 159

423

229 น.ส.สุกัญญา วาวงศมูล

• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

109 / 1067

1176

230 นายอดุลย จินดารักษ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

931 / 0

931

231 น.ส.นิตพาภรณ แตมลึก

• เจาหนาที่ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

เปดอานครบ
หมดแลว

796

232 นางวันทนีย ยาวุฑฒิ

•
•
•
•

687 / 195

882

http://itc.cmtc.ac.th/

เจาหนาที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจาหนาที่ งานหลักสูตรและการสอน
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RQTY
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLOG
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RREP
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RPKS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RVPS
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RLIB
ผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ RSLB

ครูประจํา แผนกวิชาคณิตศาสตร
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
เจาหนาที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

197
• หัวหนางาน งานเอกสารการพิมพ
233 น.ส.ณัฐธยาน ทรงรัฐพงศ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

234 นายสมหมาย โพธิ์ประสิทธิ์

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

235 นางระวีวรรณ สุนทรศารทูล

• ครูประจํา แผนกวิชาวิทยาศาสตร
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ผูชวยหัวหนาแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แผนก
วิชาชีพ
• ผูชวยหัวหนางาน งานบุคลากร

236 นายสมเกียรติ เงินกระโทก

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

237 นางภคมน เสลานนท

• ครูประจํา แผนกวิชาคณิตศาสตร

238 นายนพดล กํามะหยี่

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

239 นายสมเจตน กลิ่นสวรรค

• ลูกจางประจํา งานอาคารสถานที่

240 นายรัตน อาจหาญ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางไฟฟา

241 นายมานิต ชวยงาน

841 / 12

853

958 / 0

958

800 / 118

918

958 / 3

961

841 / 13

854

71 / 6

77

791 / 0

791

1042 / 139

1181

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกอสราง
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

916 / 218

1134

242 นายชวลิต นุชนารถ

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• หัวหนางาน งานอาคารสถานที่

323 / 955

1278

243 นายประยุทธ ทับทิมศรี

• ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
• ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจาหนาที่ งานสงเสริมผลิตผล การคา และการประกอบธุรกิจ

1011 / 0

1011

244 นายราชฤทธิ์ เพ็งเพงพิศ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา

715 / 460

1175

245 นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
หัวหนางาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานปกครอง
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ

9 / 1217

1226

246 นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
เจาหนาที่หองปฏิบัติการกลางวัสดุศาสตร แผนกวิชาชีพ
เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1085 / 32

1117

247 นางจันทรจิรา ดวงคํา

• เจาหนาที่ งานอาคารสถานที่

790 / 0

790

248 นางธมลวรรณ ปรมาธิกุล

• ครูประจํา แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

846 / 0

846

249 น.ส.กาญจนา บุญเพ็ง

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
• เจาหนาที่ งานปกครอง

282 / 862

1144

250 นายวศพล จันทรา

• หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางกอสราง
• ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

725 / 472

1197

251 นางสุพัตรา จันทรา

• ครูประจํา แผนกวิชาสังคมศึกษา
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

204 / 0

204

252 นายพลวัติ ยาวิลาศ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
• เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1063 / 143

1206

253 น.ส.รุงทิวา อินทวงศ

• ครูประจํา แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
• หัวหนางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

748 / 213

961

254 นายสุรชัย เรือนสติ

•
•
•
•
•
•

เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
ครูประจํา แผนกวิชาชางยนต
หัวหนางาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางยนต
เจาหนาที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

701 / 523

1224

255 นายชาญศักดิ์ ชนันชนะ

•
•
•
•

ครูประจํา แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
หัวหนาแผนก แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
ผูชวยหัวหนางาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1032 / 24

1056

256 นายมานพ แกวมณีกรณ

• ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

494 / 566

1060

257 นางพัชนี สุริยะ

• ครูประจํา แผนกวิชาวิทยาศาสตร
• หัวหนางาน งานบุคลากร
• ครูประจํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

916 / 1

917

http://itc.cmtc.ac.th/
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• เจาหนาที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
258 นายสุภาพ รอดละมูล

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน
• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

259 นางภัทรา บํารุงผล

1049 / 1

1050

• ลูกจางประจํา งานทะเบียน

887 / 115

1002

260 นายจิรวัตร คงแกว

• ครูประจํา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1041 / 11

1052

261 น.ส.ทิพวรรณ ปนธิ

•
•
•
•

711 / 421

1132

262 น.ส.พิมพสิมา บริบูรณ

• เจาหนาที่ งานสารบรรณ
• ผูดแ
ู ลระบบ ผูดูแลระบบ RSLB

330 / 483

813

263 รชต วิบูลชัย

• เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน

3 / 44

47

264 นายสุรศักดิ์ ใจบุญตัน

• เจาหนาที่ งานปกครอง
• เจาหนาที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

874 / 0

874

265 นางสาวกุลธิดา สมมี

• เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

622 / 495

1117

http://itc.cmtc.ac.th/

ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกอสราง
เจาหนาที่ งานจัดทําคาสอนเกินภาระงานรอบบาย
เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

199

การใชงานโปรแกรม RSMS2007 ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1. แสดงการใชงานโปรแกรม RSMS2007 ในการตรวจสอบผลการเรียน

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการเรียน

หนาจอแสดงตรวจสอบผลการเรียนและแสดงรายละเอียดของนักศึกษา

http://itc.cmtc.ac.th/
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2. ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียนทุกภาคเรียน
กรุณาเลือกปการศึกษาที่ตองการตรวจสอบ

•
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียนทุกภาคเรียน
ระบบคํานวณผลการเรียน
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ Summer/2552
ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียน ภาคเรียนที่ Summer/2553
รหัสประจําตัวนักศึกษา
5231050099

ชื่อ - นามสกุล
นายกฤษฎา รัตนสุนทร

หนวยกิตในภาคเรียนสุดทาย
25

หนวยกิตสะสม
105

คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนสุดทาย
2.63

คะแนนเฉลี่ยสะสม
2.15
ภาคเรียนที่ 1/2552

ภาคเรียน

รหัสวิชา

1/2552

3000-2001

1/2552
1/2552

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เกรด

กิจกรรม 1

0

ผ.

3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน

3

3

3100-0002

เขียนแบบเทคนิค

2

4

1/2552

3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

2

1

1/2552

3105-0001

งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด

3

1

1/2552

3105-0002

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส

2

2

1/2552

3105-0003

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส

2

1.5

1/2552

3105-0004

งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล

2

3.5

1/2552

3105-0005

งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

3

1

1/2552

3105-1003

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

2

2

1/2552

3105-1004

ดิจิตอลเทคนิค

2

1

หนวยกิต / คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2552

23

1.95

หนวยกิตสะสม / คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งหมด

23

1.95

หนวยกิต

เกรด
1.5

ภาคเรียนที่ 2/2552
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ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2/2552

3000-0202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2/2552

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3

1

2/2552

3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1

2

1.5

2/2552

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1

2

2/2552

3000-1427

วิทยาศาสตร 8

3

1

2/2552

3000-1521

คณิตศาสตร 2

3

2

2/2552

3000-2002

กิจกรรม 2

0

ม.ผ.

2/2552

3105-1001

การวิเคราะหวงจรไฟฟา

3

1

2/2552

3105-1002

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

2

0

2/2552

3105-2002

พัลสเทคนิค **

2

1.5

2/2552

3105-2004

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

2

3.5

2/2552

3105-2007

เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ

2

1.5

หนวยกิต / คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2/2552

31

1.92

หนวยกิตสะสม / คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งหมด

54

1.93
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ภาคเรียน Summer/2552
ภาคเรียน

รหัสวิชา

Summer/2552

3000-1220

Summer/2552

3105-2104

Summer/2552

3105-2201

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เกรด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

1

3.5

หุนยนตในระบบงานอุตสหกรรม

3

4

งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ

3

3.5

หนวยกิต

เกรด

ภาคเรียนที่ 1/2553
ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1/2553

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2

2

1.5

1/2553

3000-1302

ภูมิปญญาทองถิ่น

2

2.5

1/2553

3000-1525

แคลคูลัส 1

3

2

1/2553

3000-1601

หองสมุดกับการรูสารสนเทศ

1

1.5

1/2553

3000-1606

มนุษยสัมพันธในการทํางาน

2

2

1/2553

3000-2003

กิจกรรม 3

0

ผ.

1/2553

3105-2001

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

2

0

1/2553

3105-2003

ออปแอมปและลิเนียรไอซี

2

3.5

1/2553

3105-2005

ระบบเสียง

2

1

1/2553

3105-2006

ระบบภาพ

2

2

1/2553

3105-2008

ระบบโทรคมนาคม

2

3.5

1/2553

3105-2012

ไมโครโพรเซสเซอร

2

2

1/2553

3105-2019

คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3

1.5

1/2553

3105-2202

งานบริการระบบอินเทอรเน็ต

3

3.5

หนวยกิต / คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2553

26

2.08

หนวยกิตสะสม / คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งหมด

80

1.98

หนวยกิต

เกรด

ภาคเรียนที่ 2/2553

http://itc.cmtc.ac.th/

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2/2553

3000-0101

การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพ

3

3.5

2/2553

3000-1221

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1

1

2/2553

3000-2004

กิจกรรม 4

0

ผ.

2/2553

3105-2009

ระบบโทรศัพท

2

2.5

2/2553

3105-2010

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

2

4

2/2553

3105-2011

การออกแบบวงจรดิจิตอล

2

1

2/2553

3105-2013

เทคนิคการอินเทอรเฟส

2

3

2/2553

3105-2014

ไมโครคอนโทรลเลอร

2

3.5

2/2553

3105-2015

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

2

3

2/2553

3105-2018

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย

2

3

2/2553

3105-2203

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ

3

3

2/2553

3105-6001

โครงการ

4

ม.ส.

หนวยกิต / คะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2/2553

25

2.63

หนวยกิตสะสม / คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งหมด

105

2.15
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ภาคเรียน Summer/2553
ภาคเรียน

รหัสวิชา

Summer/2553

3000-7001

ชื่อวิชา
การฝกงาน

3. ระบบคํานวณผลการเรียน

หนาจอแสดงระบบคํานวณผลการเรียน

http://itc.cmtc.ac.th/

หนวยกิต

เกรด

4

4

203

โปรแกรมระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ป 2553
1. โปรแกรมสามารถแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จําแนกเปนวัน

หนาจอแสดงสถิติจํานวนผูส มัคร จําแนกเปนวัน

หนาจอแสดงแผนภูมแิ ทงแสดงสถิติจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่มาสมัคร จําแนกเปนวัน (รอยละ)
http://itc.cmtc.ac.th/
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การประมวลภาพกิจกรรม ป 2553 ในเว็บไซตหลักของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
1. เว็บไซตหลักของวิทยาลัยฯ สามารถแสดงฐานขอมูลภาพกิจกรรม

แสดงประมวลฐานขอมูลรูปภาพ
กิจกรรมป 2553

หนาจอแสดงการเขาสูลิงคแสดงประมวลฐานขอมูลรูปภาพกิจกรรมป 2553

หนาจอแสดงอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมป 2553
http://itc.cmtc.ac.th/
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มีระบบปองกันขอมูล
มีระบบปองกันเครื่อง Server จากอุณหภูมิสูงในหองโดยการติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ
1. เพื่อรักษาระดับความเย็นและดูดความชืน้ ภายในหอง Server
ภายในหอง Server มีการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรทเี่ ปนเครื่อง Server ทํางานตลอด 24 ชม.
จึงทําใหอณ
ุ หภูมิภายในหองสูง ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหหอ ง Server จําเปนตองมีความเย็นมาก ดังนั้นถามี
การระบายความรอนที่ดียอมทําใหประสิทธิภาพของเครื่องที่ใหบริการมีความเสถียรมากขึ้น
2. เพื่อรักษาเครื่อง Server ใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น
การระบายอากาศในหองทีด่ ีทําใหเครื่อง Server สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีอายุการใช
งานที่ยาวนานขึ้นเพราะเครื่อง Server นั้นประกอบไปดวยชิ้นสวนที่เปนอิเล็กทรอนิกส เมื่ออยูในหองที่มี
การระบายอากาศที่ดี อุณหภูมิเหมาะสมก็จะสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหมีอายุการใช
งานเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น
3. เพื่อปองกันการสูญเสียของขอมูลที่จัดเก็บอยูในเครื่อง Server
เมื่อเราสามารถรักษาอุณหภูมิหอง Server ไดแลว เครื่อง Server ที่เก็บขอมูลสําคัญไวก็จะ
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหขอมูลไมสูญหาย และสามารถเก็บรักษาขอมูลไวได

http://itc.cmtc.ac.th/
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รูปแสดงเครื่องปรับอากาศในหอง Server ของหองศูนยขอมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศในหอง Server ของหองศูนยขอมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
http://itc.cmtc.ac.th/

207

มีระบบปองกันการสูญหายของขอมูลโดยการใช UPS สํารองไฟฟา
UPS เปนคํายอของ Uninterruptible Power Supply ถาแปลความหมายตรงตัว จะหมายถึง
แหลงจายพลังงานตอเนื่องนัน่ เอง อาจกลาวไดวา UPS ก็คือ อุปกรณไฟฟาชนิดหนึง่ ที่สามารถทําการจาย
พลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาหรือคอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่องแมในเวลาที่ไฟดับหรือเกิดปญหา
ทางไฟฟา
โดยสามารถรับพลังงานไฟฟาไดทกุ สภาพ
แลวจายพลังงานไฟฟาออกมาเปนปกติ
สวนประกอบสําคัญของ UPS มีดังนี้
- แหลงพลังงานไฟฟาสํารอง – แบตเตอรี่ เพื่อสํารองพลังงานไฟฟาไวใชกรณีเกิดไฟฟาดับ หรือ
ไฟฟาตกชัว่ ขณะหนึ่ง โดย UPS จะสามารถจายไฟฟาสํารองไปยังอุปกรณไฟฟาที่ตอ อยูในชวงเวลาสั้นๆ
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟา AC เปน DC (Rectifier) หรือ เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger) จะทํา
การแปลงกระแสไฟฟา AC ที่รับจากระบบจายไฟ เปนกระแสไฟฟา DC และประจุไวในแบตเตอรี่
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟา DC เปน AC (Inverter) จะแปลงกระแสไฟฟา DC ที่รับจากแบตเตอรี่
เปนกระแสไฟฟา AC เพื่อใชกับอุปกรณไฟฟาหรือคอมพิวเตอร
·
กอนอื่นเราตองประเมินความสําคัญของอุปกรณไฟฟาและคอมพิวเตอรเสียกอน หากพบวา สิ่ง
เหลานี้มีความสําคัญ ไมวาจะเปนอุปกรณไฟฟาภายในบานพักอาศัยหรือสํานักงาน รวมถึงระบบ
คอมพิวเตอรทมี่ ีขอมูลหรือโปรแกรมที่มีคา ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเครื่องสํารองไฟฟา หรือ UPS ที่มี
คุณภาพสูงและไดมาตรฐานเนื่องจากการใชไฟฟาโดยตรงที่จายจากระบบของการไฟฟาฯ
สามารถเกิดปญหาขัดของขึ้นไดอยางคาดไมถึง ซึ่งปญหาที่เกิดจากระบบจายไฟฟานี้ มีไดหลาย
สาเหตุ เชน สภาพอากาศ, การอยูใกลกับแหลงอุตสาหกรรม รวมถึงการจายไฟฟาออกมาดวยแรงดันไฟฟา
ที่สูงหรือต่ําเกินไปและแรงดันไมคงที่ สาเหตุเหลานีส้ ามารถกอใหเกิดอันตรายและสรางความเสียหาย
ใหกับอุปกรณไฟฟาได โดยเฉพาะอยางยิ่งคอมพิวเตอร หากคุณนําอุปกรณดังกลาวตอเขากับ UPS แลว
จะชวยปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ได โดย UPS จะชวยปรับแรงดันไฟฟาใหอยูในระดับที่ไมเปน
อันตรายตออุปกรณไฟฟา เมื่อเกิดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก และไฟเกิน เปนตน
นอกจากนี้ยังมีไฟฟาสํารองจายใหแกอุปกรณไฟฟา เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก รวมถึงยังปองกันสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟาที่อาจสรางความเสียหายตอขอมูลและอุปกรณไฟฟาไดอีกดวย
เนื่องจาก UPS มีแบตเตอรี่เปนสวนประกอบอยูภายใน และแบตเตอรี่นเี้ องที่มีหนาที่เก็บพลังงาน
ไฟฟาสํารองไวใชในกรณีเกิดปญหาทางไฟฟา (เชน ไฟดับ, ไฟตก และไฟกระชาก เปนตน) ดังนั้น ใน
กรณีที่อุปกรณไฟฟาหรือคอมพิวเตอรไมสามารถรับกระแสไฟฟาจากระบบจายไฟการไฟฟาฯ ได หรือ
ไดรับกระแสไฟฟาที่มีความผิดปกติของแรงดันไฟฟา แบตเตอรี่จะจายพลังงานไฟฟาสํารองที่เก็บไว
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เพื่อใหอุปกรณไฟฟาเหลานั้นสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และไมเกิดการติดขัด โดยผูใชจะสามารถ
ทํางานตอไปไดอีกระยะหนึ่ง จนกระทั่งพลังงานจากแบตเตอรี่หมดใชไฟสํารองของ UPS ทดแทนการใช
ไฟฟาจากระบบจายไฟของการไฟฟาฯ ไดชวงเวลาหนึ่ง
· ชวยใหสามารถบันทึกขอมูล (Save) ของแฟมขอมูลที่เปดอยู
· ไมทําใหขอมูลและการทํางานของโปรแกรมผิดพลาด
· สามารถ Shutdown ระบบคอมพิวเตอรไดตามขั้นตอน
· ชวยยืดอายุการใชงานของคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอตางๆ
· หากมีซอฟตแวรพเิ ศษสําหรับ UPS นั้น จะสามารถตรวจสอบสภาวะการทํางานทางไฟฟา,
การทํางานของ UPS และควบคุมการทํางาน เชน ตั้งเวลา Shutdown หรือ Restart คอมพิวเตอร,
ตั้งเวลาทดสอบ UPS, การบันทึกรายงานสถานการณทางไฟฟาและตรวจสอบยอนหลังได ฯลฯ
หนาที่การทํางานของ Ups
1. สแตนบายด UPS ( Standby UPS ) หรือ ออฟ-ไลน UPS ( Off-Line UPS ) เปนเครื่องสํารองไฟฟาที่
นิยมใชกันมากที่สุดสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยมีสวิตชถายโอนกําลังงาน ( Transfer
Switch ) ซึ่งมักจะใช รีเลย ในการสงผานกําลังงานจากแหลงจายกําลังงานหลักไปสูโหลดในสภาวะปกติ
และทําการประจุพลังงานเก็บไวในแบตเตอรี่ เมื่อเกิดมีความผิดพลาดที่แหลงจายกําลังงานหลัก สวิตชจะ
ทําการเชื่อมตอตัวอินเวอรเตอร และ แบตเตอรี่ เพื่อสรางแหลงกําลังงานไฟสลับเทียมสํารองใหแกโหลด
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รูปแสดง UPS ในหอง Server งานศูนยขอมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

รูปแสดง UPS ในหอง Server งานศูนยขอมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
http://itc.cmtc.ac.th/

210

มีระบบการสํารองขอมูล
1. เครื่อง www ซึ่งเปนที่อยูของฐานขอมูลเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศทั้งหมด ไดตั้งการ Backup
ขอมูลการใชงานอินเตอรเน็ตไว

หนาจอแสดงการเขาสู server ที่ชื่อ www
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หนาจอแสดงไฟลทั้งหมดที่มอี ยูในเครื่อง server ที่ชื่อ www ซึ่งจะมีไฟลที่ชื่อวา backup ซึ่งใชในการเก็บ
สํารองขอมูล
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หนาจอแสดงการเขาไปดูไฟลที่ Back up ไวในโฟลเดอรที่ชื่อ backup ซึ่งจะเห็นวามีขอมูลการ backup
ของทุกวันตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ซึง่ เครื่องจะทําการ Backup ทุกๆ เวลา 23.00 น. ซึ่ง
ระบบจะทําการ Backup ขอมูลจากฐานขอมูล MySQL ไว สวนขอมูลในเดือนที่ผานมาจะบันทึกขอมูล
เก็บไวในแผน CD-ROM
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การเก็บ Log File การใชงานอินเตอรเน็ตในเครื่อง Server ที่ชื่อ http://log.cmtc.ac.th/log/

รูป Folder ที่เก็บ Logfile
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โฟลเดอรที่อยูในเซอรเวอรทชี่ ื่อ reborn

ขอมูลที่อยูในโฟลเดอร 2011 ประกอบดวยเดือนทีเ่ ก็บขอมูล Backup ไว
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ขอมูลไฟล Backup ในแตละวันที่ไดเก็บ Logfile ไว
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2. การ Backup ขอมูลของโปรแกรมลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ต และโปรแกรมรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาซึ่งอยูใน Server ที่ชื่อ reborn

หนาจอแสดงโฟลเดอรที่อยูใน Server ชื่อ reborn

แสดงการ backup ฐานขอมูลจาก MySQL เปนรายวันของเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือน
มิถุนายน 2554 สวนเดือนทีผ่ านมาไดทําการบันทึกขอมูลลงในแผน CD-ROM
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