คํานํา
ข้อ มูล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ประจํ าปี ก ารศึก ษา 2554 งานศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความภาคภูมิใจภาคภูมิใจของวิทยาลัย สถานที่ตั้ง
ประวัติวิทยาลัย ปรัชญา เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรและการสอน ข้อมูลการวัดผลและประเมินผล ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานรวมทั้ง
ข้อมูลผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนั กศึกษา เพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทําให้การวางแผนการบริหาร
และการจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากงานต่าง ๆ
เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้
ข้อมูล ประจําปีการศึกษา 2554 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์ในโอกาส
ต่อไป
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดําเนิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งและเปิดทําการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 17
ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ในนาม โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพช่างไม้เบื้องต้น ปี
การศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2503 เปิดสอนตาม
โครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน,
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างไฟฟ้า, ช่างวิทยุและโทรคมนาคม, ช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2501 ได้รับ
การปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2522 ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ใน และ
ปัจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พ.ศ. 2480

ตั้งครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เป็นสอน
วิชาเปิดสอนวิชาช่างไม้และเกษตร วิชาช่างตีเหล็ก ช่างทําร่มและจักรสาน โดยรับ
นั ก เรี ย นที่ สํ า เร็ จ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เข้ า เรี ย นหลั ก สู ต ร 3 ปี เมื่ อ สํ า เร็ จ ได้
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2494

เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สําเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2496

เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2501

เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกตีเหล็ก แผนกเครื่องยนต์และดีเซล และขยาย
การสอน แผนกช่างไม้ปลูกสร้างถึงระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง)
หลักสูตร 3 ปี

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พ.ศ. 2503

เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ
- ช่างยนต์และดีเซล
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
- ช่างก่อสร้าง
โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2510

ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2516

เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่

พ.ศ. 2519

ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยโดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็น
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาเขต 1” เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ. 5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2522

เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่”

พ.ศ. 2524

เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2 ปี

พ.ศ. 2526

ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรมของกร
อาชีวศึกษา

พ.ศ. 2530

เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีละ 4 ภาค
เรียน

พ.ศ. 2533

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษา ปีการศึกษา
ละ 2 ภาคเรียน

พ.ศ. 2536

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2
ภาคเรียน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกครูเทคนิค
ไฟฟ้ า สื่ อ สาร ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2537

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ
2 ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พ.ศ. 2538

เริ่มเปิดสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2540

รับผู้ที่สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมกลไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขาเทคนิคอาคารขนาดใหญ่
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส. ภาคสมทบ
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อแยกระดับ ปวส. ภาคสมทบ
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ

พ.ศ. 2541

รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขาเทคนิคอาคารขนาดใหญ่
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส. (ภาคสมทบ)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
– สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส. (ภาคสมทบ)
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พ.ศ. 2542

รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขาเทคนิคอาคารขนาดใหญ่
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส. (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง

พ.ศ. 2543

รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขาเทคนิคอาคารขนาดใหญ่
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.6 เข้าเรียนต่อระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวช เข้าเรียนต่อระดับ ปวส. (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- สาขางานเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ปวส. เข้าเรียนต่อระดับ ปทส.
-สาขาวิชาเอกครูไฟฟ้าสื่อสาร

พ.ศ. 2545

เริ่มใช้หลักสูตร ปวช.2545 สําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2545 และเปิด
สอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปวช.สาขาช่างยนต์, ช่างกลฯ และช่างเชื่อมฯ

พ.ศ. 2546

เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พ.ศ. 2547

เปิ ด คลิ นิ ก เทคโนโลยี บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป เป็ น โครงการที่
ดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2551

เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช.

พ.ศ. 2554

เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-217708-9 โทรสาร (053) 221599
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนทีตั้ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดย Google Map

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ปรัชญาวิทยาลัย

การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้สําเร็จการศึกษานํา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอย่างก้าวหน้า และดํารงตนใน
สังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นแหล่งวิทยาการแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทุกระดับให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรม / จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และให้
ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
แสวงหาความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมพัฒนา และจัดการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

อัตลักษณ์
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําเทคโนโลยี มีจิตบริการ
เอกลักษณ์
พัฒนา สามัคคี มีส่วนร่วม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

ทําเนียบผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ
นายแถว
นายชาญ
นายเด่น
นายเฉลิม
นายวิษณุ
นายถาวร
นางจันทดา
นายถาวร
นายทวิช
นายวิชัย
นายทวิช
นายเพลิน
นายประสิทธิ์
นายสมพงษ์
นายประวิทย์
นายไพบูลย์
นายสิทธิพงศ์
นายบุญเลิศ
นายอาทิตย์
นายไพบูลย์

สกุล
คําวงษา
เชี่ยวศิลป์
จันทร์โพธิ์
จารุจารี
สวัสดิพงษ์
สัพพะเลข
โลหะสุต
สัพพะเลข
สุนทรส
ป้อมประเสริฐ
สุนทรส
กิจฉวี
กันปี
กาญจนสุนทร
ไปบน
วงศ์ยิ้มย่อง
ณ เชียงใหม่
ห้าวหาญ
วิบูลชัย
วงศ์ยิ้มย่อง

ปีที่ดํารงตําแหน่ง
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
2553-2554
2554-ปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตําแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
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รายละเอียดแผนภูมิการบริหารงาน ประจําปีการศึกษา 2554
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
นายไพบูลย์ วงศ์นยิ้มย่อง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นายอรัญ พวงพันธุ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 43 ได้แก่
2. นางสาวชมนาด
พรมมิจิตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2.1 นางสาวพิมพชนก มรุธานินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)
2.2 นายเชิดชัย
ทิพย์วารีวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์)
2.3 นางสาวพิมพ์สิมา บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2.4 นางสาวศิริวิมล
คํานันยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2.5 นายเอกพงศ์
ศักดิ์โสภิณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเอกสารการพิมพ์)
2.6 นางสาวรัชรีกร
หมอกเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเอกสารการพิมพ์)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 14
3. นางระวีวรรณ
สุนทรศารทูล หัวหน้างานบุคลากร
3.1 นางสายสมร
ทนันไชย
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 15
4. นายศักดา
คล้ายจินดา หัวหน้างานการเงิน
4.1 นางมณี
ดาวแก้ว
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
4.2 นางสาวรักชนก
สีเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
4.3 นางทับทิม
สุทธิสาร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
4.4 นางสาวสุพรรษา สุเป็ง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
4.5 นางสาวประกายดาว อินต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 16
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

14

5. นางณัฐพร
กันนา
หัวหน้างานการบัญชี
5.1 นางธัญญาภรณ์
อินตา
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี
5.2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังค์วรา
ปัญญา
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 17
6. นายเสถียร
โพธิรัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
6.1 นายถาวร
บุญธีรารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 นายภูษิต
บุญญฐี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุฝ่ายควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
6.3 นายธวัช
นนทธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุฝ่ายยานพาหนะและเชื้อเพลิง
6.4 นายพงษ์ทวิ า
ฉลูทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.5 นายสาทร
พึ่งพุ่มแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.6 นายวิเชียร
ปัญญาจักร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.7 นายนรินทร์
ศรีธิการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.8 นายสมชาย
จอมวิญญา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.9 นายเศกศึก
ผ่องใส
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.10 นายนิยม
ฉินตระกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.11 นายวศพล
จันทรา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.12 นางสาวจิราพร ปัญญารักษา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.13 นางรัตน์ติยา
ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.14 นางสาวทองกร ส่างหลวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.15 นางละมัย
สุดเมือง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.16 นางดวงแข
แก้วแจ่ม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.17 นายณรงค์
ไทยเดช
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6.18 นายสมศักดิ์
ใจอารีย์
พนักงานขับรถยนต์
6.19 นายอินสอน
เจริญทะขิน พนักงานขับรถยนต์
6.20 นายสรรณ์
กันธนา
พนักงานขับรถยนต์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 18
7. นายชวลิต
นุชนารถ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
7.1 นายพงษ์ทิวา
ฉลูทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดูแลด้านงานไฟฟ้า
7.2 นายอดิศร
มงคลประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดูแลด้านงานโลหะ
7.3 นายพิทยา
กุลชนะพงศธร ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดูแลด้านระบบเสียง
7.4 นายวศพล
จันทรา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดูแลด้านก่อสร้าง
7.5 นายพงษกร
ศรีมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ ดูแลด้านสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7.6 นายเสน่ห์
จําปา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.7 นางจันทร์ทิพย์
ฉันทะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.8 นางจันทร์จิรา
ดวงคํา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.9 นางธนัชพร
ทราบเขียว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.10 นางสาวแสงอรุณ ทราบเขียว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.11 นางอ้อยใจ
ศรีดี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.12 นางศรีสมร
พนาบุญเจริญ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.13 นายรุ่งเรือง
ไคร้เงิน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.14 นายประยงค์
บานชื่น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
7.15 นายสายัณห์
ฤกษ์อินทรีย์ ยาม
7.16 นายสุพรรณ์
เตจ๊ะดี
ยาม
7.17 นายสมเจตน์
กลิ่นสวรรค์
ยาม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 19
8. นายธวัช นนทธรรม
หัวหน้างานทะเบียน
8.1 นายพิทยา
กุลชนะพงศธร ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
8.2 นายเสริมพงษ์
สุวรรณสิริศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
8.3 นายสุพรรณ
แก้วฝั้น
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.4 นายประยุทธ
ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.5 นางภัทรา
บํารุงผล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.6 นางทองใบ
คล้ายจินดา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.7 นางสาวรัตนาภรณ์ อมรชัยธนันต์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.8 นางสาวไพรินทร์ กันโท
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 20
9. นายธวัชชัย แสงโพธิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9.1 นางสาวสิริกาญจน์ กาญจนาภา ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9.2 นายสุทธิรักษ์
โก่ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9.3 นางอรพินท์
นันทะเสน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
9.4 นางสาวอตินุช
พงค์นุต
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 21

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. นายมนัส
อาจองค์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 43 ได้แก่
2. นายเรืองศิลป์
พึ่งพุ่มแก้ว
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2.1 นายหงษ์คาํ
อินใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2.2 นางสาวชรินทร์ทิพย์ หอมชื่น
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
2.3 นางสาววนิดา
ไชยดวงแก้ว เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
2.4 นางสาวกัญญาภัทร ชมพูนุช
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 22
3. นายสุพรรณ
แก้วฝั้น
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.1 นายนิยม
ฉินตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.2 นายทรงกลด
มายาง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.3 นายรณกร
วิกรรัตน์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.4 นางสุพรรษา
กุณามี
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.5 นายบุญรัตน์
เตวิยะ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.6 นางสาวนิตพาภรณ์ แต้มลึก
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 23
4. นายอภิชาติ
แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ
4.1 นางกฤษณฤดี
หลุยจําวัล
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 24
5. นายมงคล
ธุระ
5.1 นายพิเชษฐ์
5.2 นายเสกสรรณ์
5.3 นายประยุทธ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แสงดาว
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างยนต์
สุกใส
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างโลหะการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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จันทะกี

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.5 นายประสงค์
วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5.6 นายเสริมพงษ์
สุวรรณสิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.7 นายธนกาญจน์
สําเภาลอย
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.8 นางรัตน์ติยา
ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5.9 นายสันติสขุ
ศรีเกิน
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
5.10 นายนิยม
ฉินตระกูล
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.11 นายนิพนธ์
สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.12 นางประนอม
ลังการ์พินธุ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.13 นางสาวชมนาด พรมมิจิตร
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.14 นางสาวสราสินี ศรีคําดี
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
5.15 นางสาวกัญญาภัทร แก้วเกตุ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 25
6. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.1 นายธวัช นนทธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 1)
6.2 นายไพศาล จันทร์ไชย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 2)
6.3 นายหงษ์คาํ อินใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 3)
6.4 นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 4)
6.5 นายมงคล ธุระ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 5)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

6.6 นายเรืองศิลป์

พึ่งพุ่มแก้ว

18

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(มาตรฐานที่ 6)
6.7 นายประภัทร์
ขัตติยะ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
6.8 นายมานพ
แก้วมณีกรณ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6.9 นายอนิรุทธ์
พุดเที่ยง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6.10 นางสาวสุพรรษา เสมอเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6.11 ประสงค์
วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
6.12 นายทศพร
ทองกร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.13 นายเพิ่มศักดิ์
เปานิล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6.14 นายกิติชัย
ศศิธรวัฒนกุล เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6.15 นางสาวมัณฑนา นันติ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6.16 นายเมธาสิทธิ์
วงศ์จันทร์ทิพย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
6.17 นายไกรสร
จันทร์ธรรม
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6.18 นายอนุชาติ
รังสิยานนท์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.19 นายอรรฐรพล
บุญเรือง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6.20 นางสาวกัญญาภัทร แก้วเกตุ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.21 นางสาวสราสินี
ศรีคําดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.22 นางสาวชรินทร์ทิพย์ หอมชื่น
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 26
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7. นายนิพนธ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7.1 นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7.2 นายพิทักษ์ แก้วสมุธ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7.3 นางสาววนิดา ไชยดวงแก้ว เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 27

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1. นายปัญญชาติ
วงษ์ปัญญา
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 43 ได้แก่
2. นายมานิต ขัดขาว
2.1 นายหงษ์คาํ
2.2 นายวิทยา
2.3 นายสมศักดิ์
2.4 นายดวงจันทร์
2.5 นายวรุพงษ์
2.6 นายอนุกูล
2.7 นายเทิดศักดิ์
2.8 นายถาวร
2.9 นายเกรียงไกร
2.10 นายปฏิภาณ
2.11 นายอาคม
2.12 นายมานพ
2.13 นายเสกสรรณ์
2.14 นายสมปราชญ์
2.15 นายชาญศักดิ์
2.16 นายนพดล
2.17 นายพงศ์พัฒน์
2.18 นายอนิรุทธ์
2.19 นายวีระพงษ์
2.20 นายอินชัย
2.21 นายวิทยา
2.22 นายจักรวาฬ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อินใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
สุภาอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ตรีเอกานุภาพ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
วงค์ษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
แก้วเมืองชัย เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
พิกุลเคหา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
นุ่งจุ้ง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
ใจมุข
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
อิ่นคํา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
หลุยจําวัล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างยนต์
ศาลติกุลนุการ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แก้วมณีกรณ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สุกใส
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ออรพินท์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ชนันชนะ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
กํามะหยี่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
มานุษยานนท์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พุดเที่ยง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พลอยงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
จันทะกี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สุภาอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
จันทร์วิรัช
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
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สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

2.23 นายนิกรณ์
2.24 นายพงษ์ทิวา
2.25 นายธนดิฐ
2.26 นายพลวัติ
2.27 นายองอาจ
2.28 นางสาวกันยารัตน์
2.29 นายนพรัตน์
2.30 นายณัฐวุฒิ
2.31 นายรัตตโรจน์
2.32 นายชุติชัย
2.33 นางสาวกิ่งกาญจน์
2.34 นายธนกาญจน์
2.35 นางสาวญาณี
2.36 นายเกียรติศักดิ์
2.37 นายวิเชียร
2.38 นายจักรกฤษณ์
2.39 นายพีระพงษ์
2.40 นายเมธาสิทธิ์
2.41 นายนิยม
2.42 นายอนุชาติ
2.43 นายสุทธินันท์
2.44 นายไกรสร
2.45 นายนภดล
2.46 นายวิธวินห์
2.47 นายทรงกลด
2.48 นายสุทธิรักษ์
2.49 นายรณกร
2.50 นางภัทรพร

ทรายแก้ว
ฉลูทอง
ไชยวงศ์
ยาวิลาศ
ทับบุรี
เอกเอี่ยม
มะโนรํา
ปันทะนา
ทองชิว
สมวงษา
สุบินรัตน์
สําเภาลอย
ทําบุญ
จงไกรจักร
ปัญญาจักร
จูเจริญ
พรมชาติ
วงศ์จันทร์ทิพย์
ฉินตระกูล
รังสิยานนท์
สมฤทธิ์
จันทร์ธรรม
วังมณี
กันภัย
มายาง
โกช่วย
วิกรรัตน์
อังธนานุกุล

2.51 นายจําลอง
2.52 นายหงษ์คํา
2.53 นายรัตตโรจน์
2.54 นายรณกร
2.55 นายสมศักดิ์
2.56 นายสุธีวัตน์
2.57 นายนภดล

สิงห์คํา
อินใจ
ทองชิว
วิกรรัตน์
มณีรัตนโชติ
ว่ามา
กํามะหยี่
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เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม อ.ช.ท. หน่วย วท.ชม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม อ.ช.ท. หน่วย วท.ชม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
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2.58 นางสาวอังค์วรา ปัญญา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2.59 นายคเชนทร์
คันธเลิศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.60 นายวิษณุ
กันจินะ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 29
3. นางสาววรลักษณ์ ปราบไพรี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
3.1 นางประนอม
ลังการ์พินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
3.2 นางกษมา
มณีราม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
3.3 นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
3.4 นายวุฒิชัย
ปายสาย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 30
4. นายปราโมทย์
บุญเป็ง
หัวหน้างานปกครอง
4.1 นายพงศ์พัฒน์
มานุษยนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
4.2 นายบัญชา
นพฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างยนต์
4.3 นายเกรียงไกร
อินคํา
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างยนต์
4.4 นายพีรพงศ์
วงษ์น้อย
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างยนต์
4.5 นายธีรยุทธ
ศรีรินทร์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างยนต์
4.6 นายสมศักดิ์
มณีรัตนโชติ เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4.7 นายสุพจน์
สุดสวาท
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4.8 นายสุรศักดิ์
ปินตาไฝ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4.9 นายชาญศักดิ์
ชนันชนะ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4.10 นายโสภณ
ทองสว่าง
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4.11 นายวีรพงษ์
พลอยงาม
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4.12 นายรัตน์
อาจหาญ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.13 นายภูษิต
บุญญฐี
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.14 นายจําลอง
ลังการ์พินธุ์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.15 นายสมเดช
เจริญสุข
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.16 นายพิทักษ์
แก้วสมุทร
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.17 นายมนตรี
ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.18 นายมนตรี
คํามา
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.19 นายราชฤทธิ์
เพ็งเพ่งพิศ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.20 นายภควัติ
สุริยะ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4.21 นายสรเชษฐ
สุทธิศิลป์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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4.22 นายสาทร
พึ่งพุ่มแก้ว
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.23 นายธฤต
ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.24 นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.25 นายชุติชัย
สมวงษา
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.26 นายรัตตโรจน์
ทองชิว
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.27 นายพฤหัส
ยะมะโน
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.28 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุบินรัตน์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.29 นายเพิ่มศักดิ์
เปานิล
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.30 นายวิเชียร
ปัญญาจักร
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.31 นางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.32 นายเกียรติศักดิ์ จงไกรจักร
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.33 นายกิติชัย
ศศิธรวัฒนกุล เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.34 นายวิโรจน์
ประทุม
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4.35 นายมงคล
จันโทภาส
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
4.36 นายพิเชษฐ์
โค้วตระกูล
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
4.37 นายจุฑากรณ์
สัมปชัญญสถิตย์ เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.38 นายนิยม
ฉินตระกูล
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.39 นางสาวอโณทัย เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.40 นายพงษกร
ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
4.41 นายเชิดชัย
ทิพยวารีวงศ์ เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
4.42 นางรัตน์ติยา
ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
4.43 นายอดุลย์
จินดารักษ์
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
4.4 นายประสงค์
วงค์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4.5 นายสุรศักดิ์
ใจบุญตัน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 31
5. นางวันเพ็ญ
สุมนาพันธุ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.1 นางสาวกาญจนา สุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.2 นายชัยวัฒน์
พอพิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.3 นายสุรชัย
เรือนสติ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างยนต์
5.4 นายธีรยุทธ
ศรีรินทร์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างยนต์
5.5 นายสุภาพ
รอดละมูล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5.7 นางวีณาภร
นันติ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5.8 นายนภดล
กํามะหยี่
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5.9 นายพงศ์พัฒน์
มานุษยานนท์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5.10 นายอนิรุทธ์
พุดเที่ยง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5.11 นายวีระพงษ์
พลอยงาม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5.12 นายวิทยา
สุภาอินทร์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.13 นายภควัต
สุริยะ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.14 นายพลวัติ
ยาวิลาศ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.15 นางสาวสุพรรษา เสมอเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.16 นายอนุรักษ์
สุภา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.17 นางสาวอัญชลี
สิงห์คํา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.18 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุบินรัตน์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.19 นายจําลอง
สิงห์คํา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.20 นายทวีศกั ดิ์
แก้วประดับ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.21 นายมานิต
ช่วยงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.22 นายวิโรจน์
ประทุม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.23 นางสาวมัณฑนา นันติ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ศรีมณี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5.25 นางสาวจันทร์จิรา กันทา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5.26 นางสุจิตตา
ศรีสารัตน์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5.27 นายอนุชาติ
รังสิยานนท์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.28 นายนิยม
ฉินตระกูล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.29 นายนพดล
วังมณี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
5.30 นายประสงค์
วงค์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5.31 นายวิธวินห์
กันภัย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5.32 นายบุญมี
สมจันทร์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.33 นางสุนิสา
รักษ์คมนา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.34 นางสาววรรณวิณี ผิวเผือก
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.35 นางสาวจุฑามาศ ไคร้โท้ง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.36 นางสาวพิมพ์พร วิสุทธิกาญจน์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.37 นางสาวกุลธิดา สมมี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.38 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 32
6. นางสาวรุง่ ทิวา
อินทวงศ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.1 นางสุพัตรา
จันทรา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.2 นางวันทนีย์
ยาวุฑฒิ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.3 นายมานิต
ขัดขาว
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.4 นายชวลิต
นุชนารถ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.5 นางวันเพ็ญ
สุมนาพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.6 นายชานนท์
ชมสุนทร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.7 นางสาววรลักษร์ ปราบไพรี
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.8 นางประนอม
ลังการ์พินธุ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.9 นางสาวกาญจนา สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.10 นายสุทธิรักษ์
โกช่วย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.11 นายอติยศ
ผลสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.12 นางสาวปวีณา
เฮงฮะ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 33
7. นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7.1 นางกฤษณฤดี
หลุยจําวัล
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 34

ฝ่ายวิชาการ
1. นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 43 ได้แก่
2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.1 นางเกษมสุข
2.2 นางระวีรรณ
3. แผนกวิชาชีพ
3.1 นายนรินทร์
3.2 นายชายชาญ
3.3 นายชาญศักดิ์
3.4 นายสุรทัศน์
3.5 นายสาทร
3.6 นายนพดล
3.7 นางสาวญาณี
3.8 นายพงษกร
3.9 นายสันติสขุ
3.10 นายนพพร
3.11 นายจุฑากรณ์
3.12 นายสุรชัย

ศุภกุลวัฒนา
สุนทรศารทูล

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ศรีธกิ าร
ปิงเมือง
ชนันชนะ
โลห์เพชร
พึ่งพุ่มแก้ว
ภูเขา
ทําบุญ
ศรีมณี
ศรีเกิน
จินะกา
สัมปชัญญสถิต
เรือนสติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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3.13 นายถาวร
3.14 นายอดิศร
3.15 นายจําลอง
3.16 นายเรืองศิลป์
3.17 นายประสงค์
3.18 นายเพิ่มศักดิ์
3.19 นางรัตนฺติยา
3.20 นายนิยม
3.21 นางระวีวรรณ
3.22 นางสาววรลักษณ์
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ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ชว่ ยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลางการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ให้หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และหัวหน้าแผนกวิชาชีพมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 35
4. นายไพศาล จันทร์ไชย
4.1 นายจําลอง
4.2 นายนิมิต
4.3 นายจิรวัตร
4.4 นายเศกศึก
4.5 นางประชัน
4.6 นายจําลอง
4.7 นายประสงค์
4.8 นางสาวญาณี
4.9 นางรัตน์ติยา
4.10 นายไกรสร
4.11 นายจุฑากรณ์

บุญธีรารักษ์
มงคลประเสริฐ
ลังการ์พินธุ์
พึ่งพุ่มแก้ว
วงศ์แก้ว
เปานิล
ศรีมณี
ฉินตระกูล
สุนทรศารทูล
ปราบไพรี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
สิงห์คํา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รัศมี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างยนต์
คงแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผ่องใส
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรืองศรี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลังการ์พินธุ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างช่างไฟฟ้า
วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ทําบุญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
จันทร์ธรรม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สัมปชัญญสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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4.12 นางสาววิชชุตา นันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4.13 นางอภิญญา
มีสุข
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 36
5. นายนิยม ฉินตระกูล
5.1 นายชัยวัฒน์
5.2 นายสุรชัย

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
พอพิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เรือนสติ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างยนต์
5.3 นายสมชาย
จอมวิญญา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5.4 นายเศกศึก
ผ่องใส
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5.5 นายสุพล
จริน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5.6 นายหงษ์คาํ
อินใจ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.7 นายนภดล
ภูเขา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5.8 นางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.9 นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5.10 นายเชิดชัย
ทิพยวารีวงศ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5.11 นายสันติสุข
ศรีเกิน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
5.12 นายอนุชาติ
รังสิยานนท์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.13 นางภคมน
เสลานนท์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.14 นางสาวศุภศรี
กีนทะปา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 37

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6. นางธิดา
นุชนารถ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
6.1 นายสุพรรณ
แก้วฝั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องสมุด
6.2 นางเกษมสุข
ศุภกุลวัฒนา
บรรณารักษ์หอ้ งสมุด
6.3 นางสาวยุพิน
ว่านม่วง
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
6.4 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
6.5 นางกันย์สติ า
ปัญญาดา
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 38
7. นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7.1 นายสุรชัย
เรือนสติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7.2 นายธีรยุทธ
ศรีรินทร์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาช่างยนต์
7.3 นายชายชาญ
ปิงเมือง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7.4 นายสุรศักดิ์
ปินตาไฝ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7.5 นายสุพล
จริน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7.6 นายประชัน
เรืองศรี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7.7 นายอดิศักดิ์
หอมทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 39
8. นายนิกรณ์ ทรายแก้ว
8.1 นายพิทยา
8.2 นายสุธีวัตน์
8.3 นางวีณาภร
8.4 นายวีระพงศ์
8.5 นายธาดา

หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
กุลชนะพงศธร
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ว่ามา
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างยนต์
นันติ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พลอยงาม
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
อุ่นใจ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
8.7 นางสาวมัณฑนา นันติ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8.8 นายเมธาสิทธิ์
วงศ์จันทร์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
8.9 นายนพดล
วังมณี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
8.10 นายอนุชาติ
รังสิยานนท์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.11 นายณัฐวุฒิ
ปันทะนา
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
8.12 นายรชต
วิบูลชัย
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 40

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ใช้เวลาเรียน 3 ปี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบ ปกติ
ใช้เวลาเรียน 2 ปี
3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ใช้เวลาเรียน 2 ปี
1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
- สาขางานยานยนต์ (รับนักเรียนชายเท่านั้น)
1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง (ช่างกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล
1.3 สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
- สาขางานเชื่อมโลหะ
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานสถาปัตยกรรม
2. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ตรง) (ปวช.ยานยนต์)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.เครื่องมือกล)
2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ช่างเชื่อม)
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ตรง) (ปวช.ช่างเชื่อมโลหะ)
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวช.ไฟฟ้ากําลัง)
- สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.ไฟฟ้ากําลัง)
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ตรง) (ปวช.ไฟฟ้ากําลัง)
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น)
2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบโทรคมนาคม (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ตรง) (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
2.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ปวช.ก่อสร้าง)
2.7 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวช.สถาปัตยกรรม)
2.8 สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา (ปวช.ยนต์ กล เชื่อม ไฟฟ้าฯ อิเล็กฯ)
2.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6)
3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.1 สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ตรง) (ปวช.ยานยนต์)
3.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
- สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.เครื่องมือกล)
3.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ตรง) (ปวช.ไฟฟ้ากําลัง)
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น)
3.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบโทรคมนาคม (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) (ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ)
*** หมายเหตุ
ปวส. ระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชาจะต้องมีงานทําประจําในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขา
งานที่จะศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ข้อมูลอาคารสถานที่
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รายละเอียดอาคารสถานที่
1.
2.
3.
4.

พื้นที่
สภาพพื้นที่
ถนนภายใน
สนามกีฬา

17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
ที่ราบ น้ําไม่ทว่ ม
ลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 787 เมตร
บาสเกตบอล
1
สนาม
วอลเล่ย์บอล
1
สนาม
ตะกร้อ
1
สนาม
5. สาธารณูปโภค
5.1 ระบบไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย ขนาด 720 KVA
5.2 ระบบประปา ของการประปา
บ่อบาดาล
5.3 ระบบน้ําเพื่อการเกษตร
บ่อบาดาล
5.4 ระบบการสื่อสารภายนอก
- โทรศัพท์ 4 เลขหมาย
- วิทยุ
- เขตไปรษณีย์

6. อาคารเพื่อการศึกษา
6.1 อาคารหลังที่ 1 ลักษณะอาคาร คอนกรีต-ฝาไม้ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,152 ตารางเมตร
6.2 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,152 ตารางเมตร
6.3 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร
6.4 อาคารหลังที่ 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
7. อาคารโรงอาหาร-หอประชุม
กว้าง 22 เมตร
ยาว 22 เมตร
สูง 13 เมตร
พื้นที่อาคารรวม 484 ตารางเมตร
8. โรงสูบน้ํา
กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร
9. อาคารโรงงาน
ช่างยนต์
ช่างเชื่อม
ช่างกล

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

832 ตารางเมตร
644 ตารางเมตร
768 ตารางเมตร

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง

พื้นที่ 1,760 ตารางเมตร
พื้นที่ 1,760 ตารางเมตร
พื้นที่ 2,404 ตารางเมตร

10. อาคารบ้านพักครู
- แบบแถว 6 ครอบครัว
1
- แบบแฟลต 4 ชั้น 14 ครอบครัว 1
- แบบแถว 13 ครอบครัว
2

หลัง
หลัง
หลัง

อาคารสถานที่
อาคาร
อาคารเรียน (รวม)
- อาคารถาวร
- อาคารชั่วคราว
อาคารประกอบ (รวม)
- อาคารเอนกประสงค์
- โรงฝึกงาน
- โรงอาหาร
- หอประชุม
- บ้านพักครู
- อื่น ๆ (ระบุ)

จํานวน
การใช้ประโยชน์ (ใส่จํานวนห้อง)
หลัง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง อื่น ๆ
เรียน สมุด วิทย์ พยาบาล ประชุม โสตฯ (ระบุ)
1

9

7

-

1

-

-

1

-

3

15

12

1

-

-

1

-

7
1
5
-

30
-

-

-

-

-

-

-

sound
lab
-
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สนามกีฬา/โรงยิมส์
ประเภท
ฟุตบอล
วอลเล่ย์บอล
ตะกร้อ
แบตมินตัน
บาสเกตบอล
เทเบิลเทนนิส
เทนนิส
สระว่ายน้ํา
สนามเปตอง
อื่น ๆ (ระบุ)

จํานวน จํานวนผู้ใช้
(เฉลี่ยกี่คน/วัน)
สนาม นักเรียน ประชาชน
1
200
1
200
1
200
-

ห้องส้วม
ห้องส้วม

ที่ปัสสาวะชาย

ชาย หญิง รวม หลัง
8
2
10 1

จํานวนห้องเรียน จําแนกตามชั้นเรียน (กรอกเฉพาะที่โรงเรียนเปิดสอน)
ระดับ ปวช.
ปี 1(ทวิฯ) ปี 2(ทวิฯ) ปี 3(ทวิฯ) ปี 1
4
4
5
28
ระดับ ปวส.
ปี 1
ปี 2
9

9

ปี 1
(ม.6)
3

ปี 2
(ม.6)
4

ปี 2
23

ปี 3
21

รวม
85

ปี 1
ปี 2
ปี 1
(สมทบ) (สมทบ) (ทวิฯ)
7
3
5
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รูปภาพและรายละเอียดอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

อาคาร 1 (อาคารอํานวยการ)
รายละเอียด : อาคาร 1 (อาคารอํานวยการ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496
สร้างด้วยเงินงบประมาณ
ราคา 531,346.72 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 67.50 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,152 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 101 ห้องงานการเงิน ขนาด 13.5x9 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 102 ห้องงานบัญชี ขนาด 9x4.5 พื้นที่ 37.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ําชาย ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องผู้ช่วยส่งเสริมฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานบุคลากร ขนาด 9x3.5 พื้นที่ 31.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 103 ห้องงานสารบัญ ขนาด 9x7 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 104 ห้องผู้อํานวยการ ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ําผู้อํานวยการ ขนาด 3.5x2 พื้นที่ 7 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ําหญิง ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 105 ห้องinternet1 ขนาด 18x6 พื้นที่ 108 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 201 ห้องเก็บเอกสารงานวิชาการ ขนาด 2x1.5 พื้นที่ 3 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ชั้นที่ 2 ห้องที่ 202 ห้องผู้ช่วยวิชาการ ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 203 ห้องงานวัดผลและประเมินผล ขนาด 13x6 พื้นที่ 81ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 204 ห้องงานสื่อการสอน ขนาด 7x6 พื้นที่ 42 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 205 ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 206 ห้องงานวางแผน-วิจัย-ข้อมูล-กิจกรรม ขนาด 9.5x6 พื้นที่ 57 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องผู้ช่วยแผน ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 207 ห้องงานประกันคุณภาพฯ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานปกครอง ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 208 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 6x4.5 พื้นที่ 27 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 209 ห้องผู้ช่วยกิจการนักศึกษา ขนาด 9x6 พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อาคาร 2 (อาคารเรียนรวม)
รายละเอียด : อาคาร2 (อาคารเรียนรวม)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,563,061 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 72 เมตร
สูง 7 เมตร จํานวน 2 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 211 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 212 ห้องทวิภาคี ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ชั้นที่ 1 ห้องที่ 213 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 214 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 12x7.5 พื้นที่ 90 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 215 ห้องพักครูและเตรียมการวิทยาศาสตร์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 216 ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด 16x7.5 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 221 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 222 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 223 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 224 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 225 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 226 ห้องเรียน ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อาคาร 3 (อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
รายละเอียด : อาคาร3 (อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 4,797,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 14 เมตร ยาว 44 เมตร
สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,760 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 311 ห้องทฤษฎี 1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ชั้นที่ 1 ห้องที่ 312 ห้องปฏิบัติการโครงงาน ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 313 ห้องปฏิบัติการโทรศัพท์ ขนาด 10.2x6 พื้นที่ 61.2 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 314 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 315 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 316 ห้องปฏิบัติการเครื่องเสียง ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 321 ห้องทฤษฎี ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 322 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องพัสดุแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 323 ห้องปฏิบัติการดิจิตอล ขนาด 8.5x6 พื้นที่ 51 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 324 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 325 ห้องปฏิบัติการพัลส์และสวิทซ์ซิง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 326 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ขนาด 16x6 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 331 ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 332 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 333 ห้องทฤษฎี 3 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 4 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 334 ห้องปฏิบัติวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 335 ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 336 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 341 ห้องปฏิบัติการวิทยุสื่อสาร ขนาด (8x6)+(4x3) พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 342 ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38.4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 343 ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x5 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 344 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 33.6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 345 ห้องทฤษฎี 4 ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 5 ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 6 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 7 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 346 ห้องปฏิบัติการเครื่องรับวิทยุ ขนาด 8x4.2 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 347 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x4.8 พื้นที่ 38 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 348 ห้องปฏิบัติการระบบภาพ ขนาด 8x3 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 351 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ขนาด 4x3 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
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รายละเอียด : อาคาร 4 (อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
รายละเอียด : อาคาร4 (อาคาร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 2,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ราคา 3,400,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 15 เมตร ยาว 38 เมตร
สูง 16 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,368 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 411 ห้องห้องพักครู 1 ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 412 ห้องห้องพักครู 2 ขนาด (8x10)+(4x4) พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 421 ห้องห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 422 ห้องห้องพื้นที่งานและท่อ ขนาด 16x20 พื้นที่ 320 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 423 ห้องพื้นที่งานไม้ ขนาด 16x16 พื้นที่ 256 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 431 ห้องทดสอบ universal ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 432 ห้องเรียน ขนาด 14x7 พื้นที่ 98 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 433 ห้องงานสํารวจ ขนาด 10x7 พื้นที่ 70 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 434 ห้องทดสอบวัสดุ ขนาด 14x8 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 441 ห้องเก็บเครื่องดนตรี ขนาด 6x4 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 442 ห้องเขียนแบบ ขนาด 16x7 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 443 ห้องเขียนแบบ ขนาด 12x7 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 444 ห้องงานกิจการนักศึกษา ขนาด 5x4 พื้นที่ 20ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 445 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 446 ห้องเขียนแบบ ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 447 ห้องเรียน ขนาด 8x7 พื้นที่ 56 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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อาคาร 5 (อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
รายละเอียด : อาคาร5 (อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 3,000,000 บาท
สร้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา ราคา 3,440,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร
สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,440 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 510 ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 511 ห้องซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 512 ห้องปฏิบัติการพันขดลวด ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 513 ห้องปฏิบัติการเครื่องทําความเย็น ขนาด 8x14 พื้นที่ 112 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 514 งานติดตั้งในอาคารและโรงงาน ขนาด 12x5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 515 ห้องพักครูชั้น 1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 520 ห้องควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด (6x6)+(6x4) พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 521 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 522 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารใหญ่ ขนาด พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 523 ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 8x5 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 524 ห้องปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 1) ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 525 ห้องปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า (plc 2) ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 526 ห้องพักหัวหน้าคณะ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ขนาด 4x6 พื้นที่ 24 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ชั้นที่ 2 ห้องที่ 527 ห้องพักครู ชั้น 2 ขนาด 4x5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 530 ห้องปฏิบัติการเขียนแบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 531 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 532 ห้องปฏิบัติการดิจิตอล ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 533 ห้องไฟฟ้าเบื้องต้น ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 534 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 535 ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 536 ห้องพักครู 3 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 541 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 542 ห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ขนาด 3x2 พื้นที่ 6 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 543 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 544 ห้องประลองและทดสอบ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 545 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 546 ห้องพักครู 4/1 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 547 ห้องพักครู 4/2 ขนาด 6x3 พื้นที่ 18 ตารางเมตร

อาคาร 6 (อาคารเรียนรวมและห้องสมุด)
รายละเอียด : อาคาร6 (อาคารเรียนรวมและห้องสมุด)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร
สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,000 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 611 ห้องงานศูนย์ข้อมูล ขนาด 6x3.5 พื้นที่ 21 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 612 ห้องอินเตอร์เน็ต ขนาด 10x12.5 พื้นที่ 125 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 613 ห้องสมุด ขนาด 26x14.5 พื้นที่ 377 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 621 ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 20x10.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 622 ห้องประชุมเล็ก ขนาด 10x10.5 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 631 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 632 ห้อง sound lab ขนาด 10.5x12 พื้นที่ 126 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 633 ห้อง self access ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 641 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 642 ห้องเรียน ขนาด 10.5x8 พื้นที่ 84 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 643 ห้องเรียน ขนาด 10.5x10 พื้นที่ 105 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องพักครู ขนาด 10.5x4 พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อาคาร 7 (อาคารแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียด : อาคาร7 (อาคารแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา - บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 14 เมตร ยาว 44.5 เมตร สูง 14 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,160 ตารางเมตร
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แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 711 ห้องงานประชาสัมพันธ์ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 712 คลินิกเทคโนโลยี ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 713 งานทะเบียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 714 งานพัสดุกลาง ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 721 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 722 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ขนาด 16.5x10 พื้นที่ 165 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 723 ห้องพักครู 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 724 ห้องพักครู 2 ขนาด 12x2+8x2 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 725 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 726 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 727 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 731 ห้องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1 ขนาด 10x8.5 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 732 ห้องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 733 ห้องเรียน ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 734 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 741 ห้องเขียนแบบพื้นฐาน 1 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 742 ห้องเขียนแบบพื้นฐาน 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 743 ห้องพักครู (เขียนแบบพืน้ ฐาน) ขนาด 5x4 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 744 ห้องทฤษฎีไฟฟ้าทั่วไป ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 745 ห้องทฤษฎีไฟฟ้าทั่วไป ขนาด 8.5x10 พื้นที่ 85 ตารางเมตร
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อาคาร 8 (อาคารแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
รายละเอียด : อาคาร8 (อาคารแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม)
สร้างเมื่อ พ.ศ. สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา - บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร
สูง 18 เมตร จํานวน 4 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 5,000 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 811 ห้องเขียนแบบ ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 812 ห้องเรียน ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 813 ห้องพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 814 ห้องพักครู 2 ขนาด 6.4x10 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 815 ห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 816 ห้องผลิตสื่อการสอน ขนาด 7.2x5 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 821 ห้องพักครู 1 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 822 ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็น 1 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 823 ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็น 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 824 ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็น 3 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 825 ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 2 ห้องที่ 826 ห้องเรียน 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 827 ห้องเรียน 2 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 828 ห้องเรียน 3 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องที่ 829 ห้องพักครู 2 ขนาด 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 831 ห้องพักครู ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 832 ห้องเก็บชิ้นงานสถาปัตยกรรม พื้นที่ 6.4x5 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 833 ห้องปฏิบัติเขียนแบบ 1 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 834 ห้องปฏิบัติเขียนแบบ 2 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 835 ห้องปฏิบัติงานหุ่นจําลอง 1 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 836 ห้องปฏิบัติงานหุ่นจําลอง 2 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 837 ห้องเขียนแบบ 3 ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 3 ห้องที่ 838 ห้องเรียน ขนาด 15x6.4 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 841 ห้องพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 842 ห้องเรียน1 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 843 ห้องเรียน2 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 844 ห้องเรียน3 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 845 ห้องเรียน4 ขนาด 10x10 พื้นที่ 100 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 846 ห้องเรียน5 ขนาด 10x7.5 พื้นที่ 75 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 847 ห้องเรียน6 ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 848 ห้องพักครู ขนาด 5x6.4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชันที่ 4 ห้องที่ 849 ห้องเรียน7 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 4 ห้องที่ 850 ห้องเรียน8 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชันที่ 4 ห้องที่ 851 ห้องเรียน9 ขนาด 10x6.4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
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อาคาร 9 (อาคารแผนกวิชาช่างยนต์)
รายละเอียด : อาคาร 9 (อาคารแผนกวิชาช่างยนต์)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,100,789 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 44 เมตร
สูง 5 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 832 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนไฟฟ้าในรถยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บของ ขนาด 8x2.5 พื้นที่ 20 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนระบบส่งกําลังรถยนต์ ขนาด 8x7.5 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องปั้มลม ขนาด 3x2.5 พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเครื่องมือ ขนาด 5x3 พื้นที่ 15 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเครื่องมือ ขนาด 6x6.5 พื้นที่ 39 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนเทคโนโลยียานยนต์ ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนงานเช็คปั้ม ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียน ป.งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและเเก๊ซโซลีน ขนาด 15x16 พื้นที่ 240 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องล่าง ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.จักรยานยนต์ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.เครื่องยนต์เล็ก ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนป.งานซ่อมเครื่องยนต์ ขนาด (11x8)+(14.5x8) พื้นที่ 204 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO1 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO2 ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO3 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO4 ขนาด 8.1x8 พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO5 ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนAUTO6 ขนาด 9x6.5 พื้นที่ 58.5 ตารางเมตร

อาคาร 10 (อาคารแผนกวิชาช่างโลหะการ)
รายละเอียด : อาคาร 10 (อาคารแผนกวิชาช่างโลหะการ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 890,331บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร
สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 2,880 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน ขนาด 16x13 พื้นที่ 208 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 16x14 พื้นที่ 182 ตารางเมตร
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ชั้นที่ 1 ห้องเก็บของ ขนาด 13x4 พื้นที่ 52 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน1 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน2 ขนาด 6x6 พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อาคาร 11 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน1)
รายละเอียด : อาคาร 11 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน1)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 828,607 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 48 เมตร
สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 984 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บวัสดุ ขนาด 12x6 พื้นที่ 62 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน 2 ขนาด 12x10 พื้นที่ 120 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์ ขนาด 7.5x4 พื้นที่ 30 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 6x2 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์ ขนาด 6x6 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 โรงฝึกงาน ขนาด (32x7.5)+(30x8.5) พื้นที่ 495 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 2 ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเครื่องมือวัด ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน1 ขนาด 10x6 พื้นที่ 60 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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อาคาร 12 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน2)
รายละเอียด : อาคาร 12 (อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน2)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 953,846 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 52 เมตร
สูง 8 เมตร จํานวน 1.5 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 1,664 ตารางเมตร
แต่ละชัน้ ของอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ชั้นที่ 1 ห้องหัวหน้าอาคารสถานที่ ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานอาคารสถานที่ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 2x2 พื้นที่ 4 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องป.CNC ขนาด 12x8 พื้นที่ 96 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 พื้นที่ป.งานช่างกล ขนาด 22x12 พื้นที่ 264 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องน้ํา ขนาด 4x2 พื้นที่ 8 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องพักครู ขนาด 8x6 พื้นที่ 48 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานลูกเสื่อ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานอ.ช.ท ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องงานกิจกรรม ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน ขนาด 10x4 พื้นที่ 40 ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ชั้นที่ 2 ห้องเรียนเขียนแบบช่างกล ขนาด 10x16 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ขนาด (8x8)+(4x2) พื้นที่ 72 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ขนาด 10x8 พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บของ ขนาด 8x8 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บของ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อาคาร 13 (อาคารซ่อมสีรถยนต์)
รายละเอียด : อาคาร 13 (อาคารซ่อมสีรถยนต์)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 100,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร
สูง 4 เมตร จํานวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 111.60 ตารางเมตร
อาคารใช้เป็น
ห้องพักครู ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
ห้องเครื่องมือยนต์ ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
ห้องเครื่องมือสี ขนาด 4x3.3 พื้นที่ 13.2 ตารางเมตร
พื้นที่ปฏิบัติงาน ขนาด 12x6 พื้นที่ 72 ตารางเมตร

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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อาคาร 14 (อาคาร โรงกรองน้ํา)
รายละเอียด : อาคาร 14 (อาคาร โรงกรองน้ํา)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยงานงบประมาณ ราคา 126,504 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร
ลักษณะทั่วไปของอาคาร โครงสร้างเป็นคอนกรีต
การใช้ประโยชน์ของอาคาร
- เป็นที่ตั้งเครื่องสูบน้ํา กรองน้ํา ถังเก็บและจ่ายน้ํา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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อาคาร15 (อาคารร้านสหกรณ์)
รายละเอียด : อาคาร15 (อาคารร้านสหกรณ์)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 48,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 1 ชั้น
พื้นที่อาคารรวม 308.75 ตารางเมตร
อาคารหลังนี้ใช้เป็น
ร้านขายอาหาร ขนาด 8x24 พื้นที่ 192 ตารางเมตร
ร้านค้า ขนาด 16x4 พื้นที่ 64 ตารางเมตร
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขนาด 8x4 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
สหกรณ์ ขนาด 18x16 พื้นที่ 288 ตารางเมตร
ห้องน้ําหญิง ขนาด 4x4 พื้นที่ 16 ตารางเมตร
ห้องน้ําชาย ขนาด 12x4 พื้นที่ 48 ตารางเมตร

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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อาคาร16 (อาคารโรงอาหารและหอประชุม)
รายละเอียด : อาคาร16 (อาคารโรงอาหารและหอประชุม)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
สร้างด้วยเงินงบประมาณ ราคา 480,000 บาท
ขนาดของตัวอาคาร กว้าง 22 เมตร ยาว 22 เมตร
สูง 13 เมตร
พื้นที่อาคารรวม 484 ตารางเมตร
การใช้ประโยชน์ของอาคาร
- เป็นที่รับประทานอาหารของครู อาจารย์ และนักศึกษา
- เป็นที่ประชุมนักเรียน นักศึกษา
- ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
อาคารนี้ใช้เป็น
- พื้นที่โรงอาหาร ขนาด 6.3x18 พื้นที่ 113.4 ตารางเมตร
- พื้นที่หอประชุม ขนาด (24x24)-(6x12) พื้นที่ 504 ตารางเมตร
- เวที ขนาด 6x12 พื้นที่ 72 ตารางเมตร

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ข้ อมูลบุคลากร ปี การศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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56

จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
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หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

58

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
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หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
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หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

61

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
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หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

63

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

64

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

65

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

66

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

67

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

68

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบันทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

69

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

70

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

71

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

72

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

73

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

74

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

75

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

76

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

77

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

78

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

79

หมายเหตุ : สํารวจครัง้ ที่ 10 ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โดยงานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

80

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

81

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

82

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

84

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

85

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

86

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

87

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

88

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

89

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

90

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

91

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

92

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

93

บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์
บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําปี 2554
เลขที่
1
2

หมวด ประเภท รายการ
งานทะเบียน
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
ยี่ห้อ EVOLIS PEBBLE4
เครื่องปริ้นเตอร์สี CANNON IX4000

จํานวน

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

1 เครื่อง

65,000.00

65,000.00

1 เครื่อง

6,500.00

6,500.00
71,500.00

1

งานบัญชี
เครื่องปริ้นเตอร์ Samsung
Color Laser CLP-325

1 เครื่อง

8,490.00
8,490.00

1
2

งานประกันคุณภาพ
ตู้เอกสารบานกระจก 4 ฟุต Star
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก Star

11 ตู้
11 ตู้

3,100.00
3,350.00

3,100.00
3,350.00
6,450.00

1
2

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เก้าอี้คอมพิวเตอร์
Switch Hub 24P 10/100/1000

60 ตัว
2 ตัว

1,950.00
7,000.00

1,950.00
7,000.00
8,950.00

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

94

บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําปี 2554
เลขที่
1
2
3

4

หมวด ประเภท รายการ
งานอาคารสถานที่
เครื่องรับโทรทัศน์ LCD 32" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
Panasonics รุ่น TH-L32C22T
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU บีทียู
พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ UNIAIR
รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ ISUZU สีขาว รุ่น NPR75K
5NH ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
ทะเบียน THAILAND40-0496 เชียงใหม่
เลขเครื่อง 911067
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า
รุ่น คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง

จํานวน

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1 เครื่อง

19,900.00

19,900.00

2 เครื่อง

48,500.00

48,500.00

1 คัน

1,700,000.00

1,700,000.00

1 คัน

1,017,000.00

1,017,000.00
2,785,400.00

สาขาวิชาเครือ่ งมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องฉาย DLP Projector ยี่ห้อ BENQ
รุ่น MX660p

1 เครื่อง

25,000.00

25,000.00
25,000.00

สาขาวิชาการก่อสร้าง
เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent รุ่น AR33 (220V) ขนาด 33,096 BTU พร้อมติดตั้ง

2 เครื่อง

29,750.00

29,750.00
29,750.00

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หมายเหตุ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

95

บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําปี 2554
เลขที่
หมวด ประเภท รายการ
จํานวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2030
1 เครื่อง
3,800.00
3,800.00
2 ลําโพงติดผนัง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-10308
2 ตู้
2,200.00
4,400.00
3 ไมโครโฟนชนิดมือถือสาย ยี่ห้อ NTS
1 ชุด
735.00
735.00
รุ่น DM-503
4 ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งโต๊ะ
1 ตัว
715.00
715.00
5 เครื่องฉาย DLP Projector Mitsubishi 1 เครื่อง
55,900.00
55,900.00
รุ่น XD280U
6 จอมอนิเตอร์ SCREENBOY 100"
1 จอ
8,500.00
8,500.00
(160*212CM)
74,050.00

1
2

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ SCM
รุ่น 0202 Series
ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล

2 ชุด

22,000.00

44,000.00

3 ชุด

48,333.00

96,666.00
140,666.00

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ อิมิเน้นท์ แบบตั้ง/แขวน
ขนาด 25696.80 BTU รีโมทมีสายแบบดิจติ อล
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ราคาพร้อมติดตั้ง
Model:Aer 25L/EER 802 DT

2 ชุด

36,800

73600

73600
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

96

บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําปี 2554
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

หมวด ประเภท รายการ
แผนกวิชาสาสมัญ
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ยี่ห้อ EPSON EB-X7
เครื่องเล่น CD-DVD วิทยุยี่ห้อ SOKEN รุ่น M50
35W RMS
เครื่องรับโทรทัศน์ LG ขนาด 29 นิ้ว แบบสลิม
รุ่น 29FS4BL
พัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ CLEO#CI424S
ขนาด 26 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER Aspire M3970
เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER MFC 7360
เครื่องปริ้นเตอร์ CANON PIXMA MX366

จํานวน

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

20 ชุด

23,433.00

468,660.00

2 ตัว

3,450.00

6,900.00

2 เครื่อง

6,750.00

13,500.00

4 ตัว

2,900.00

11,600.00

4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

19,850.00
7,590.00
3,790.00

79,400.00
7,590.00
3,790.00
591,440.00

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หมายเหตุ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

97

ข้อมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างยนต์ (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ชื่อสถานประกอบการ

ลําดับ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จํากัด

359 หมู่ 1ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต.ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850079

2

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด

434 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-248464

3

อู่สมานการช่าง

ถ. เชียงใหม่-ลําพูน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

4

บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จํากัด

151 หมู่ 3 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850136

5

ห้างหุ้นส่วนจํากัดสายเหนือเซอร์วิส

201 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-806634

6

บริษัท เชียงแสงฮอนด้าออโต้โมบิล จํากัด

143 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-122111-5

7

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด

ถ. มหิดล ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-201999

8

บริษัท ธารา จํากัด

126 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-203623

9

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จํากัด

302 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

053-249710

10

บริษัท อํานวยมอเตอร์แอร์ จํากัด

ถ. เจริญเมือง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

11

บริษัท โตโยต้าล้านนา จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-408617

12

บริษัท ธารา จํากัด

464/1 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-242637

13

บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จํากัด

128 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

14

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด

130-555 หมู่ 9 ถ. เชียงใหม่-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-999888

15

บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จํากัด

101 หมู่ 6ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-806771

16

บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จํากัด

58/1 หมู่ 7 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

053-270020 ต่อ 602

053-241459-60

053-285100,283853

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

98

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

17

อู่ เจ.เค. ออโต้เซอร์วิส

101 ถ. ราชดําเนิน ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-275375

18

บริษัท นิธิบูรณ์ออโต้เซลส์ จํากัด

122/18 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-891511

19

บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ จํากัด

ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-221036

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างยนต์ (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

20

บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จํากัด

359 หมู่ 1ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต.ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850079

21

บริษัท โตโยต้าล้านนา จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-408617

22

บริษัท โต้โยต้าเชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-284727

23

บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จํากัด

151 หมู่ 3 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850136

24

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จํากัด

ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-213017

25

บริษัท เชียงแสงฮอนด้าออโต้โมบิล จํากัด

143 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-122111-5

26

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด

130-555 หมู่ 9 ถ. เชียงใหม่-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-999888

27

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จํากัด

302 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

053-249710

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างยนต์ (ตั้งแต่ 25 ต.ค. 54 - 23 ธ.ค. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

28

บริษัท โต้โยต้าเชียงใหม่ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

62/1 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-284727

29

บริษัท นิยมพานิช จํากัด (แผนกรถจักรยานยนต์)

62 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-284727

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

99

เบอร์โทรศัพท์

30

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด (สาขาสี่แยกไฮเวย์)

484 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-247222

31

บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จํากัด

151 หมู่ 3 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850136

32

บริษัท เชียงแสงฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด

143 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-122111-5

33

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด

434 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-248464

34

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จํากัด

302 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

053-249710

35

บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จํากัด (สํานักงานใหญ่)

359 หมู่ 1ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต.ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850079

36

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด (สาขาราชดําเนิน)

51-71 ถ. ราชดําเนิน ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-278111

37

บริษัท ธารา จํากัด (สํานักงานใหญ่)

99/10 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-244671-7

38

บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จํากัด (สาขาสี่แยกสนามบิน)

101 หมู่ 6ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-806771

39

บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จํากัด (สาขาสนามบิน)

58/1 หมู่ 7 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-285100

40

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด

130-555 หมู่ 9 ถ. เชียงใหม่-ฮอด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-999888

41

บริษัท ธารา จํากัด (สาขาเจริญเมือง)

464/1 ถ.เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-242995

42

บริษัท โตโยต้าล้านนา จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-408617

43

บริษัท พงษ์โชตนาการยาง จํากัด

128 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-211705

44

บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

389 หมู่ 2 ถ. เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-350300

45

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จํากัด

30 ถ. ราชดําเนิน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-213017

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างกลโรงงาน (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ลําดับ
1 ร้านประยูรโรงกลึง
265 หมู่ 15 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
2 โรงกลึงรัตนาพร การช่าง
128/1 หมู่ 4 ถ. สันป่าตอง-ลําพูน ต. หนองตอง อ. หางดง จ. เชียงใหม่
3 โรงกลึงสุมิตร การช่าง
8/2 หมู่ 2 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่
4 โรงกลึงสมศักดิ์บริการ
ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
5 บริษัท ลานนารวมช่าง จํากัด
450 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
6 บริษัท ออโต้เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
285 หมู่ 6 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. ยางเนิ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่
7 โรงกลึงสมหวังการช่าง
6 ถ. ระแกง ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
8 บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จํากัด
298 หมู่ 13 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลําพูน
9 ห้างหุ้นส่วนจํากัดจักรกลดีเซล
276/1 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
10 โรงกลึงหนองประทีป
501 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียใหม่
11 โรงกลึงอนันต์บริการ
1/3 หมู่ 6 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมีอง จ. เชียงใหม่
12 โรงกลึงอนุศักดิ์
8 หมู่ 2 ต. ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
13 โรงกลึงสุรัตน์การกล 1995
46/3 หมู่ 9 ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
14 ร้าน เอ็น.ที. แมชชีน
7 ถ. ปราณี ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
15 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครพิงค์ แมชชีน ช๊อพ
69/4 หมู่ 4 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
16 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างเชียงใหม่
4/1 หมู่ 1 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
17 ร้านบอลการกลึง
22/1 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่
18 โรงกลึงณรงค์การช่าง
190 หมู่ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

100

เบอร์โทรศัพท์
089-2660371
081-0293658
053-851170
053-245028
053-321368
084-7408397
053-581189-92
053-304034-5
053-242649
053-805219
053-822194
053-355249
081-8812026
053-241378
053-304766
083-1527093
053-351811

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างกลโรงงาน (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54)
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ลําดับ
19 โรงกลึงไข่การช่าง
13 หมู่ 6 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
20 โรงกลึงสมบัติ
90 หมู่ 2 ต. หารแก้ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่
21 ร้านท่ากานเจริญกิจ
121 หมุ่ 5 ต. บ้านกลาง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
22 บริษัท นอร์ธเทิร์น พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด
192/30 หมู่ 15 ถ. อ้อมเมือง-ป่าซาง ต. ป่าสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
23 โรงกลึงสมหวังการช่าง
6/1 ถ. ระแกง ต. หายยา อ.เมือง จ. เชียงใหม่
24 ร้าน เอ็น.ที.แมชชีน
7 ซอย 3 ถ. ปราณี ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
25 ห้างหุ้นส่วนจํากัดจักรกลดีเซล
276/1 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
26 ร้านเล้งฮวดการช่าง
99/9 ถ. ช้างม่อย ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
27 ห้างหุ้นส่วนจํากัดนครพิงค์แมชชีนช้อพ
69/4 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
28 บริษัท เวสต์ฟิลด์ จํากัด
120/22-26 หมู่ 3 ต. สันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม่
29 โรงกลึงอนันต์การช่าง
313 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
30 ห้างหุ้นส่วนจํากัดนครพิงค์ แมชชีน ช้อพ
69/4 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
31 โรงกลึงแดงลูกหมาก
751 หมู่ 1 ถ.ลําพูน-ลี้ ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลําพูน
32 บริษัท ซ่อมบํารุงนิ่มซี่เส็งขนส่ง จํากัด
368 หมู่ 2 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่
33 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.การช่างเชียงใหม่
4/2 หมู่ 1 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
34 บริษัท ลานนารวมช่าง จํากัด
450 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
35 โรงกลึงศิริสุข
10 ซอย 2 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

101

เบอร์โทรศัพท์
089-9992955
087-1792441
053-481468
053-537659
053-208149
081-8812026
053-243613
053-232142
053-304088
053-384518
053-805219
053-304296
053-524089
053-306284
053-304766
053-247155,248508
053-244726

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างกลโรงงาน (ตั้งแต่ 25 ต.ค. 54 - 23 ธ.ค. 54)
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ลําดับ
33 อู่ช่างน้อย
172/3 หมู่ 3 ต. ท่าวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม่
34 บริษัท ลิขิตชีวัน จํากัด
3 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
35 โรงกลึงศิริสุข
10 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
36 ร้านสมยศการช่าง
227 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
37 บริษัท เวสต์ฟิลด์ จํากัด
120/22-26 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต. สันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม่
38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่-กรุงเทพ แมชชีนทูล
107/102 หมู่ 5 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่
39 โรงกลึงซิมฮวยการช่าง
28/4 ถ. ช้างม่อย ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
40 ร้านประยูรโรงกลึง
265/4 หมู่ 15 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

102

เบอร์โทรศัพท์
053-124198
053-8447811-2
053-244726
087-1824909
053-322783
053-234629
089-2660371

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

ร้านเล็กท่อไอเสีย

284/2 หมู่ 2 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

084-5029327

2

ร้าน ซี.พี. การช่าง

208 ต. ราชภาคินัย ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-210640

3

โรงกลึงอานันต์การช่าง

63/5 ถ. ราษฎร์อุทิศ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

087-1724228

4

อู่ช่างขวัญ

313 หมู่ 7 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-877039

5

ร้านช่างหลุย

15 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-217453

6

ร้านเจริญโลหะแผ่น

52/5 หมู่ 3 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850050

7

ร้านสิทธิพลการช่าง

ถ. เวียงพิงค์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

089-2037291

8

บริษัท ทรัพย์วีรวัฒน์ จํากัด

10/7 หมู่ 2 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-400131-9

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

103

เบอร์โทรศัพท์

9

ร้านสุรินทร์การช่าง

10/6 ถ. ช้างเผือก ซอย 4 ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

089-6314007

10

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (แผนกวิชาช่างเชื่อม)

9 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

11

ร้านรุ่งโรจน์อลูมิเนียม

43/4 ถ. บ้านแพะ ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-262780

12

ร้านเทอร์โบ ท่อไอเสีย

163-165 ถ. ราชดําเนิน ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

082-3896283

13

บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จํากัด

11/1 ถ. เมืองสาตร ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-408240

053-217708 ต่อ 725

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54))
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

14

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยยนต์มอเตอร์เซลส์

160 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-202829

15

ร้านรุ่งโรจน์อลูมิเนียม

43/4 ถ. บ้านแพะ ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-262780

16

ร้านแม่ปิงสแตนเลส สตีล

309/6 ถ. แก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

081-7247416

17

ร้านโฮมดีไซน์การช่าง

16 หมู่ 4 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-244060

18

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยงค์ สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์

137 หมู่ 1 ต. สันทรายน้อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-247302

19

ร้านสิทธิพลการช่าง

ถ. เวียงพิงค์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชีงใหม่

083-2037291

20

ร้านนิกร

126/2 ถ. ราชมรรคา ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

081-9606590

21

แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

9 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-217708

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

104

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างไฟฟ้า (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ชื่อสถานประกอบการ

ลําดับ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอทีกรุ๊ปเน็ตเวิร์ค

ถ. สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-115522

2

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.ที. เชียงใหม่แอร์

104/1 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

087-1813618

3

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดํารงอิเล็กทริก

218/4 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-212315

4

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จํากัด

132 หมู่ 1 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

5

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ พี.เค. แอร์ เซอร์วิส

191/8-9 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-838215

6

บริษัท เชียงใหม่ พี.ซี. แอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด

67 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-200448

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

208/1 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-261257-8

8

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปฐมพงศ์แอร์แอนด์ซาวด์

แม่โจ้บาร์ซาร์ ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-78479089

9

ร้าน Aek Satellite

11/5 หมู่ 6 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-351984

10

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

133 ถ. แก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-921777

11

บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จํากัด

ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-224444

12

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

208/1 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ตง วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-261257-8

13

ร้านอุดมธนะแอร์

61 ถ. ช่างหล่อ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-275231

14

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-220999

15

สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

33 หมู่ 12 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่

053-999000

16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-944411

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

053-807478-98

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

105

เบอร์โทรศัพท์

17

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

2 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-920295

18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

053-946238

19

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

117 ถ. เชียงใหม่-ลําปาง ต. ป่าตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกไฟฟ้า (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54)

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

20

ร้านล้านนาการไฟฟ้า

44/7 ถ. สันติธรรม ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-211266

21

สํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

33 หมู่ 12 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่

053-999020

22

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทักษิณเครื่องเย็น

78/1 หมู่ 2 ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-247527

23

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิมเต็ม จํากัด

132 หมู่ 1 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

24

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดราก้อน แอร์ซัพพลาย

201/16-17หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-854878

25

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด

60 หมู่ 3 ถ. สนามบิน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-922252

26

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า

60/3 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-213110

27

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

28

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-944410

29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

208 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-241018

30

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

60 หมู่ 3 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-922311

31

สวนสัตว์เชียงใหม่

100 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

053-807478-89

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

106

เบอร์โทรศัพท์

32

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

9 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-217708

33

บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เครื่องเย็น จํากัด

99/16-17 หมู่ 1 ถ. มหิดล ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-801789

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างไฟฟ้า (ตั้งแต่ 25 ต.ค. - 23 ธ.ค. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

34

สวนสัตว์เชียงใหม่

100 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-221179

35

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามลานนาโพรดักส์

1/9 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต. ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่

053-220830-1

36

โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา

2 ถ. คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-211026

37

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-114100-5

38

ร้าน ซี.เอ็ม. แอร์ แอนด์ ซาวด์

267 ถ. มูลเมือง จ. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-214251

39

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-944409

40

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

9 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-217708

41

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

215 ถ. มหิดล ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-277005

42

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แน็ค เอ็นจิเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)

390 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-241158-9

43

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

46 ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

44

การไฟฟ้าเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

208 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-241018

45

ร้าน C.H. SAT

52/3 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

084-9154921

46

ร้านล้านนาการไฟฟ้า

44/7 ถ. สันติธรรม ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงหม่

053-211266

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

107

เบอร์โทรศัพท์

47

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-220999 ต่อ 242-4

48

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟิวเจอร์ แอร์ เทค

109/10 ถ. ระแกง ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

49

สถานีรถไฟเชียงใหม่

ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

208/41 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-261257-8

51

ร้านล้านนาแอร์เซอร์วิส

176 ถ. ทิพย์เนตร ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-270406

52

บริษัท ออโต้ทรานเฟอร์เซอร์วิส จํากัด

64/2 ถ.ต้นขาม ซอย 2 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-261111

53

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-819105

081-6027525
053-241449,242664

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-220777

2

ร้านดีไซน์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส

14 ถ. หัสดิเสวี ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-287221

3

ร้าน WNK

312/1 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

4

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

15/4 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-224666

5

บริษัท โปรวิชั่นเทคโนโลยี จํากัด

312/1 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-227331-2

6

ร้าน P.C. POINT

319 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-404241

7

บริษัท ทิกเกอร์ ซาวด์ จํากัด

103 ถ. ราชวงค์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-2335926

8

ร้านพีรพัฒน์คอมพิวเตอร์

พันธ์ทิพย์พลาซ่า ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

086-4318273

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

081-88580018

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

108

เบอร์โทรศัพท์

9

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์

512 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-288067

10

บริษัท วิรชาคอมพิวเมท จํากัด

22 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-223265-6

11

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-220999

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ. อินทวโรรส ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

13

บริษัท ทริปเบิลทีบรอดแบรนด์ จํากัด (มหาชน)

150 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

052-000010

14

ห้างหุ้นส่วนจํากัดลานนาเทเลคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

24/3 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

086-4200245

15

ร้าน SUCCESS IT

326 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-404769

16

บริษัท เชียงใหม่เทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

20 ถ. สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ. เมือง จง เชียงใหม่

053-110777

17

บริษัท ทิกเกอร์ซาวด์ จํากัด

103 ถ. ราชวงศ์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-235926

18

ร้านพีรพัฒน์ คอมพิวเตอร์

152/1 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-288115

19

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

20

ร้าน BLUE COMPUTER SERVICE

ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

082-6257684

21

ร้านนพอิเล็กทรอนิกส์

73/13 ถ. สุริยวงค์ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

084-6117558

22

ร้านนิดซาวด์

541/1 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-329167

23

ร้านเอ็จวิทยุ

71 ถ. ราชวงค์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-251251

24

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทสตาร์ แซท

189/239 หมู่ 9 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-217864

25

ร้านเจนวิทย์อิเลคโทรนิค

169/3 ถ. ราชวงศ์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-233591

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

053-220999 ต่อ 243

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

109

เบอร์โทรศัพท์

26

ร้านไอเทคชอป

152/1 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-288025

27

ร้าน บี.ซี.เอ็น. อิเล็กทรอนิกส์

3/3 หมู่ 1 ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

084-3633688

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

28

สวนสัตว์เชียงใหม่

100 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-221179

29

ร้านไฮน์ คอมพิวเตอร์

310 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-404993

30

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด

62 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-220999

31

ร้านฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์

212/1-2 ถ. ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-222290

32

ร้าน TA & SOUND เชียงใหม่

505/6 หมู่ 7 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-904576

33

ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์

38 ถ. ศิริทร ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-411203

34

ร้านไอเทคชอป

152/1 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-288025

35

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

49 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-283741-5

36

ร้าน B.C.N. Electronic

3/3 ถ. คลองชลประทาน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

084-3633688

37

ร้านเจนวิทย์อิเลคโทรนิค

169/3 ถ. ราชวงศ์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-233591

38

ร้านโชคชัยอิเล็กทรอนิกส์

338/4 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-204056

39

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พอช.คอม

422/55-56 ถ.ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-281102

40

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนาเทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค

24/3 ถ. สนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-418778

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

110

เบอร์โทรศัพท์

41

ร้านนิวส์บิส คอมพิวเตอร์

310 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ม

053-219459

42

ศูนย์บริการและสํานักงานฝ่ายขาย ภาคเหนือ LG

89/4-7 ถ. บํารุงบุรี ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-283888

43

บริษัท โฮม อินโฟเทนเมนท์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ จํากัด

412/24-26 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-204569

44

องค์การโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่

ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-244762

45

ห้างหุ้นส่วนจํากัดกู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์

152/1 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-288067

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างก่อสร้าง (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 54 - 22 ก.ค. 54)
ชื่อสถานประกอบการ

ลําดับ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

เทศบาลตําบลหนองป่าครั่ง

15 หมู่ 3 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-850421

2

บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

30 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ม

053-400808

3

สํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-891500

5

โครงการบ้านสวยล้อมสวน

121 หมู่ 10 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

053-339666

6

เทศบาลตําบลสุเทพ

98 หมู่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใกม่

053-277429

7

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อภิรมย์คอน

327/23 หมู่ 6 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

053-103012

8

บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

90 หมู่ 8 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

053-295555 ต่อ 20

9

เทศบาลตําบลแม่โจ้

15 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-498621

10

เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง

257 หมู่ 4 ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

053-389164

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

053-277608 ต่อ 281

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

111

เบอร์โทรศัพท์

11

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

46/6 หมู่ 4 ต. สันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม่

053-384934

12

บริษัท กุลพันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

333 หมู่ 13 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่

053-431888

13

เทศบาลตําบลแม่เหียะ

194 หมู่ 7 ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-276491

14

เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ. วังสิงห์คํา ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-259341

15

บริษัท แอล ที พรอบเพอร์ตี้ จํากัด

131 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-260608-9

16

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย

156 หมู่ 4 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่

053-125070

17

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เวิร์คกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง

183/1 หมู่ 2 ต. ต้นเปา อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม่

053-339501

18

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า

60/3 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-418086

19

สํานักงานเทศบาลตําบลท่าเดื่อ

374 หมู่ 3 ถ.ฮอด-แม่ตื่น ต. ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

053-469072

20

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน

27/30 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-248925

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างก่อสร้าง (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 54))
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

21

สํานักงานทางหลวงที่ ๑

1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-277608

22

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด

164/35-36 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-272429

23

บริษัท เอกค้าไทย จํากัด

53/2 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-235551

24

บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

139 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-246509

25

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ ไอเซอร์วิส

51 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-245834

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

112

เบอร์โทรศัพท์

26

ไทยโฮมแอนด์ดีไซน์

2/2 หมู่ 6 ต. ขัวมุง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

085-6229266

27

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอชพี เชียงใหม่โฮมเซอร์วิส

ถ. สิงหราช ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

089-9507383

28

บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

151/2 หมู่ 7 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน

053-090778

29

บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

30 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-400808

30

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่แรม

404 หมู่ 1 ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

053-044350

31

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-260676

32

บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

299 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-276416

33

ห้างหุ้นส่วนจํากัด หวังเกียรติพิ จิตร

77 หมู่ 1 ต. ชมพู อ. สารภี จ. เชียงใหม่

053-963343

34

บริษัท ภานน จํากัด

270 หมู่ 9 ถ. เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-044900

35

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําปาง พีวายเค คอนสตรัคชั่น

102 หมู่ 2 ต. แม่ปุ อ. แม่พริก จ. ลําปาง

054-359039

36

โครงการลานนาซิตี้ปาร์ค

336/32 หมู่ 7 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-408555

37

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า

60/3 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-213110

38

บริษัท เอกค้าไทย จํากัด

53/2 ถ. เจริญเชียงใหม่-ลําปาง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-408345

39

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมหวังคันทรีวิล

15 หมู่ 14 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

053-295590

40

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน

27/30 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-248925

41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

888 ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

42

บริษัท เพาเวอร์อี จํากัด

9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

081-8240702

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

113

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน แผนกช่างสถาปัตยกรรม (ตั้งแต่ 25 ต.ค. 54 - 23 ธ.ค. 54)
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์

1

บริษัท วีกรุ๊ปคอนสตรัคชั่น จํากัด

140/1 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-304722

2

บริษัท เอทรีดีพลัส จํากัด

237/1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

084-1510909

3

บริษัท แวคคอนสตรัคชั่น จํากัด

30 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

4

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภูดินเพียวเฮิร์บ

187 หมู่ 3 ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

053-862753

5

บริษัท เนรมิตอาร์คิเทค จํากัด

53/55 ถ.วงแหวน ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

081-7163124

6

บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

299 หมู่ 12 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

7

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็ม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

11 หมู่ 8 ต.สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

084-6084964

8

สวนสัตว์เชียงใหม่

100 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-201179

9

บริษัท เทพพิมานอินน์ จํากัด

9/44 ถ.คลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

086-6569387

10

ร้านช่างเล็กรับเหมาก่อสร้าง

46/9 หมู่ 1 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-117164

11

ร้าน ซี เอ็ม ดีเทล

313/1 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-126140

12

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรชานนท์ ก่อสร้าง

564 หมู่ 3 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

053-351182

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

114

ข้อมูลผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของนักนักเรียนนักศึกษา ประจําปี 2554
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ทั้ง
ในระดับภาคและระดับชาติ สองปีซ้อน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
สาขาไฟฟ้ากําลัง ระดับ ปวส. โดยมีนายไพศาล จันทร์ไชยและนายวิทยา สุภาอินทร์ ผู้ควบคุมทีมฯ
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2555- 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

115

นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สําหรับนักศึกษาอาชีวะ
แผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สําหรับนักศึกษาอาชีวะ โดยมีนาย
นรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และนายนิมิต รัศมี อาจารย์ประจําแผนกวิชาช่างยนต์
เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 แข่งขัน ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
จํากัด สาขาเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

116

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การติดตั้งไฟฟ้า
ด้วยท่อร้อยสาย" ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายวชิราวุฒ สมศรี , นายสวัสดิ์พล ปันใจ และนายวรโชติ
มงคล โดยมี อ.ไพศาล จันทร์ไชย อ.มนตรี ใจแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

117

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 "เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมครอไรค์(Sodium Chloride Air
Conditioner" ประจําปี 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

118

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายจักรกฤช อินถาอ้าย และนายณัชนันทน์ อินตา
ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

119

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาช่างไฟ้ฟ้า งานเขียนโปรแกรม และควบคุมด้วย PLC ประจําปี 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
แพร่ ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2554

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

120

นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อตะเกียบ
นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อตะเกียบ ส่วน
การต่อกระดาษ re use ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสถาปนิกล้านนา 2554 เมื่อวันที่ 2425 ธันวาคม 2554 ณ central airport plaza เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

121

นัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้ เ ป็น ตั ว แทนในระดั บ ภาคในการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ประเภทการร้องเพลง
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมชมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการร้องเพลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในระดับภาค
ทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่ ประเภท 1. เพลงไทยสากล ชาย 2.เพลงสากล ชาย 3.เพลงสากล หญิง 4.
เพลงลูกทุ่ง ชาย 5. โฟลคซอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่ เวลา 10.00 - 15.00 น.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

122

ทีม เทคนิคหลังคอก ผ่านเข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย
ครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นํา คณะครู และนักศึกษาแผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าแข่งขันทักษะการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) Android Soccer Robot
Contest ๒๐๑๑ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ครูผู้ควบคุมทีม ครูสาทรพึ่งพุ่มแก้ว , ครูธฤต ไชยมงคล , ครูศรายุทธ คงตา , ครูศุภกร
ว่องธนากร และนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ปวส. 1 เทคนิคคอมพิวเตอร์ นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย
, นายอภินันท์ บุญทอง และนายกรกช วรรณห้วย ซึ่งบริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมกับสํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดโครงการการแข่งขันขึ้น
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ กันยายน
๒๕๕๔ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๑๔ ทีม จากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันทีม
เทคนิคหลังคอก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผ่านฉลุยเข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลพิเศษ
การออกแบบโปรแกรมยอดเยี่ยม บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมแสดงความยินดี กับการเข้ารอบและรางวัลที่
ได้รับ
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,708,564 คน
[3] มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า
ด้านการปกครอง แบ่งออกเป็น 25 อําเภอ โดยมีอําเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของ
จังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอําเภอลําดับที่ 25 ของจังหวัด และ
ลําดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอําเภอล่าสุดของไทย
จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่
โบราณ มีภาษาล้านนา (คําเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม
และมีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกําลัง
พิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ประวัติศาสตร์
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ พญามังราย พญาร่วง (พ่อขุนรามคําแหง) และพญา
งําเมืองเมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตํานานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839
โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539
ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักร
ล้านนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ภายใต้การปกครอง
ของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทําสงครามเพื่อขับไล่
พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สําเร็จ โดยการนําของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาเจ้ ากาวิ ละขึ้ นเป็ น พระเจ้ าบรมราชาธิบดีกาวิ ล ะ ให้ ปกครองหัวเมื องฝ่ายเหนื อ ในฐานะ
ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของ
พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อ
เมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"
ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัว
เมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" หรือ
มณฑลลาวเฉียง ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน
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ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ ละติจูด 16 องศาเหนือ ลองติจูด 99 องศาตะวันออก สูงจาก
ระดั บน้ํ าทะเลประมาณ 310 เมตร ส่ว นกว้ า งจากทิศ ตะวัน ตกจรดทิ ศ ตะวั น ออกประมาณ 138
กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696
กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้ําของดอยคํา ดอยปกกลา ดอย
หลักแต่ง ดอยถ้ําป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็น
เส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียง
ป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง) อําเภอบ้านธิ อําเภอ
เมืองลําพูน อําเภอป่าซาง อําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอบ้านโฮ่ง และอําเภอลี้ (จังหวัดลําพูน) ส่วนที่
ติดจังหวัดเชียงรายและลําปางมีร่องน้ําลึกของแม่น้ํากก สันปันน้ําดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัว
น้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลําพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอย
ช้างสูง และร่องน้ําแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอสามเงา อําเภอแม่ระมาด และอําเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่อง
น้ําแม่ตื่นและดอยผีปันน้ํา ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอปาย อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย
อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ํา ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง
ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปัน
น้ําดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ใน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่อาย อําเภอ
ฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทําให้ไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน จึงเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหว่าง
ประเทศเป็นบ่อยครั้ง
ภูมิประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่
กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟาก
ฝั่งแม่น้ําปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยู่ใน
เขตอําเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก สูง
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2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
ร้อยละ 80 ของพื้นที่จังหวัด[5] เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
2. พื้นที่ราบลุ่มน้ําและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้ ได้ แ ก่ ที่ ร าบลุ่ ม น้ํ า ปิ ง ลุ่ ม น้ํ า ฝาง ลุ่ ม น้ํ า แม่ งั ด เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะสมต่ อ
การเกษตร
ภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
มรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้
เป็น 3 ฤดู

ทรัพยากร
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวน
ป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 8,787,656 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
69.92 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด[5] แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 13 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
• อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
• อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
• อุทยานแห่งชาติออบหลวง
• อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
• อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
• อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
• อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
• อุทยานแห่งชาติขุนขาน
• อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
• อุทยานแห่งชาติแม่โถ
• อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
• อุทยานแห่งชาติออบขาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

126

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้นเป็นประจํา สาเหตุ
สําคัญเช่น การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพื่อทําการเกษตร และไฟป่า
ทรัพยากรสัตว์ป่า
พื้นที่ป่าในจังหวัด มีความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่าสําคัญที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมูป่า
หมาจิ้งจอก เสือดาว อีเห็น ชะมด พังพอน ชะนี ลิง เม่น แมวป่า หมูหริ่ง กระต่ายป่า ตะกวด กิ้งก่า งู
ตุ๊กแก ด้วง บึ้ง ไก่ป่า นกขมิ้น นกกระรางหัวขวาน นกกระขาบทุ่ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบั่งรอก
นกกางเขน นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกกระติ๊ต นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นกระวังไพร นก
แซงแซว นกโพระดก นกนางแอ่น นกคุ่ม นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาขวาน นกเอี้ยง นกกระปูด
เป็นต้น
ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ําสําคัญ คือ แม่น้ําปิง และมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่ก
วงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อําเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ํา
ดังนี้
- ลุ่มน้ําปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ําที่สําคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ 25,355.9 ตร.กม.
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เสี่ยง
ต่อแผ่นดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝน
สลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน[ต้องการอ้างอิง] และยังมีลุ่มน้ําย่อยอีก 14 ลุ่มน้ําย่อย แม่น้ําที่สําคัญได้แก่
แม่น้ําปิง แม่แตง แม่กวง แม่งัด แม่แจ่ม แม่ขาน และแม่ตื่น
- ลุ่มน้ํากก มีแม่น้ํากกเป็นแม่น้ําสายหลัก มีต้นกําเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า ไหลผ่าน
เมืองกก เมืองสาด ประเทศพม่า เข้าเขตประเทศไทยที่ช่องน้ํากก อําเภอแม่อาย แล้วไหลเข้าสู่จังหวัด
เชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่ 2,773 ตร.กม.
- ลุ่มน้ําฝาง มีแม่น้ําฝางเป็นแม่น้ําสายหลัก ซึ่งมีต้นกําเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและดอยหัว
โท ทางตอนใต้ของอําเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ํากก มีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ํา 1,948.5 ตร.กม. ในอําเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย
ทรัพยากรธรณี
จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแร่ที่สําคัญ 8 ชนิด ได้แก่
ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ (แร่ฟันม้า) แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม
และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สําคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อําเภอฝาง สภาพทาง
ธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ําพุร้อน อําเภอสันกําแพงและอําเภอฝาง โป่งเดือด อําเภอ
แม่แตง บ่อน้ําแร่ธรรมชาติ อําเภอแม่ริม เป็นต้น
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แผ่นดินไหว
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่สําคัญของประเทศ ทําให้ได้รับผลกระทบจากการเกิด
แผ่นดินไหว โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ขนาด 5.1 ริกเตอร์ มี
จุดศูนย์ กลางในอําเภอแม่ริ ม ทํ าให้ เกิดความเสียหายเล็กน้อยในบริ เวณอํ าเภอแม่ ริมและอําเภอ
ข้างเคียง
แผ่นดินไหวในอดีตที่มีศนู ย์กลางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
(ขนาดมากกว่า 4.0 ริกเตอร์)
วัน เดือน ปี
เวลา
ขนาด
ศูนย์กลาง
พิกัด
26-พ.ค.-21 06:22:29 น. 4.8 Mw อ.พร้าว
19°27' N 99°06' E
10-ก.พ.-23 09:17:52 น. 4.2 Mw จ.เชียงใหม่ 19°35' N 99°23' E
20-มิ.ย.-25 20:20:40 น. 4.3 Mw จ.เชียงใหม่ 18°92' N 99°18' E
19-ก.พ.-31 01:38:42 น. 4.2 Mw จ.เชียงใหม่ 18°87' N 99°17' E
8-พ.ค.-37 02:56:00 น. 4.5 Mw จ.เชียงใหม่ 18°30' N 99°20' E
5-พ.ย.-38 06:57:00 น. 4.0 Mw อ.ฝาง
19°70' N 98°60' E
21-ธ.ค.-38 23:30:00 น. 5.2 Mw อ.พร้าว
19°70' N 99°00' E
13-ก.ค.-41 09:20:00 น. 4.1 Mw อ.ฝาง
19°70' N 99°10' E
18-ธ.ค.-45 20:47:00 น. 4.3 Mw อ. เชียงดาว 19°40' N 99°10' E
4-ธ.ค.-48 16.34 น.
4.1 Mw อ.แม่วาง
18°70' N 98°50' E
13-ธ.ค.-49 00.02 น.
5.1 Mw อ.แม่ริม
18°93' N 98°97' E
19-มิ.ย.-50 12.06 น.
4.5 Mw อ.แม่ริม
18°90' N 99°00' E
[6]
แหล่งข้อมูล: สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

การปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมู่บ้าน ซึ่งอําเภอทั้ง 25
อําเภอมีดังนี้
1.อําเภอเมืองเชียงใหม่
10.อําเภอแม่อาย
18.อําเภอฮอด
2.อําเภอจอมทอง
11.อําเภอพร้าว
19.อําเภอดอยเต่า
3.อําเภอแม่แจ่ม
12.อําเภอสันป่าตอง
20.อําเภอเวียงแหง
4.อําเภอเชียงดาว
13.อําเภอสันกําแพง
21.อําเภอไชยปราการ
5.อําเภอดอยสะเก็ด
14.อําเภอสันทราย
22.อําเภอแม่วาง
6.อําเภอแม่แตง
15.อําเภอหางดง
23.อําเภอแม่ออน
7.อําเภอแม่ริม
16.อําเภอสารภี
24.อําเภอดอยหล่อ
8.อําเภอสะเมิง
17.อําเภออมก๋อย
25.อําเภอกัลยาณิวัฒนา
9.อําเภอฝาง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจํานวน 211 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด, 1 เทศบาลนคร, 4 เทศบาลเมือง, 93 เทศบาลตําบล และ 113 องค์การบริหารส่วนตําบล มี
รายชื่อดังนี้
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เทศบาลตําบลช้างเผือก
เทศบาลตําบลท่าศาลา
เทศบาลตําบลป่าแดด
เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม
เทศบาลตําบลสุเทพ
เทศบาลตําบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตําบลหนองหอย
อําเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตําบลสง่าบ้าน
เทศบาลตําบลเชิงดอย
เทศบาลตําบลลวงเหนือ
เทศบาลตําบลสันปูเลย
เทศบาลตําบลแม่โป่ง
เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง
เทศบาลตําบลแม่คือ
เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน
เทศบาลตําบลตลาดใหญ่
เทศบาลตําบลป่าป้อง
เทศบาลตําบลสําราญราษฎร์

อําเภอจอมทอง
เทศบาลตําบลจอมทอง
เทศบาลตําบลดอยแก้ว
เทศบาลตําบลบ้านแปะ
เทศบาลตําบลบ้านหลวง
เทศบาลตําบลข่วงเปา
เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ
เทศบาลตําบลแม่สอย
อําเภอแม่อาย
เทศบาลตําบลแม่อาย
อําเภอสันทราย
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว
เทศบาลตําบลป่าไผ่
เทศบาลตําบลเมืองเล็น
เทศบาลตําบลแม่แฝก
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง
เทศบาลตําบลสันนาเม็ง
เทศบาลตําบลสันป่าเปา
เทศบาลตําบลสันพระเนตร
เทศบาลตําบลหนองจ๊อม
เทศบาลตําบลหนองหาร
เทศบาลตําบลหนองแหย่ง
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อําเภอสันป่าตอง
เทศบาลตําบลทุ่งต้อม
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
เทศบาลตําบลสันป่าตอง
อําเภอแม่ริม
เทศบาลตําบลแม่ริม
เทศบาลตําบลขี้เหล็ก
เทศบาลตําบลริมเหนือ
เทศบาลตําบลสันโป่ง
อําเภอเชียงดาว
เทศบาลตําบลเชียงดาว
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตําบลพระธาตุปู่ก่ํา
เทศบาลตําบลปิงโค้ง
เทศบาลตําบลเมืองงาย
เทศบาลตําบลเมืองนะ
อําเภอพร้าว
เทศบาลตําบลน้ําแพร่
เทศบาลตําบลบ้านโป่ง
เทศบาลตําบลป่าตุ้ม
เทศบาลตําบลป่าไหน่
เทศบาลตําบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตําบลเวียงพร้าว
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อําเภอสารภี
เทศบาลตําบลขัวมุง
เทศบาลตําบลชมภู
เทศบาลตําบลไชยสถาน
เทศบาลตําบลดอนแก้ว
เทศบาลตําบลท่ากว้าง
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ์
เทศบาลตําบลสารภี
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เทศบาลตําบลหนองแฝก
อําเภอฮอด
เทศบาลตําบลท่าข้าม
เทศบาลตําบลบ่อหลวง
เทศบาลตําบลบ้านตาล

อําเภอสันกําแพง
เทศบาลเมืองต้นเปา
เทศบาลตําบลบวกค้าง
เทศบาลตําบลแม่ปูคา
เทศบาลตําบลสันกําแพง
เทศบาลตําบลออนใต้
อําเภอหางดง
เทศบาลตําบลบ้านแหวน
เทศบาลตําบลสันผักหวาน
เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
เทศบาลตําบลหางดง
เทศบาลตําบลหารแก้ว
อําเภอสะเมิง
เทศบาลตําบลสะเมิงใต้
อําเภอดอยเต่า
เทศบาลตําบลท่าเดื่อ
อําเภออมก๋อย
เทศบาลตําบลอมก๋อย
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อําเภอไชยปราการ
เทศบาลตําบลไชยปราการ
เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอแม่วาง
เทศบาลตําบลแม่วาง
อําเภอแม่แตง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลตําบลสันมหาพน
เทศบาลตําบลอินทขิล
อําเภอแม่แจ่ม
เทศบาลตําบลท่าผา
เทศบาลตําบลแม่แจ่ม
อําเภอฝาง
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า
เทศบาลตําบลเวียงฝาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายนาม
พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์
พระยายอดเมืองขวาง
พระยามหินทรบดี
พระยาวรวิไชยวุฒิกร (เลื่อม สนธิรัตน)
พระยาเพ็ชร์พิสัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห์)
พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา)
พระยาอมรฤทธิธํารง (พร้อม ณ ถลาง)
พระชาติตระการ (หม่อมราชวงศ์จิตร์ คะเนจร)
ขุนประสงค์สุขการี (ประสงค์ ลาภเจริญ)
นายทวี แรงขํา
ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)
นายอุดม บุญยประสพ
นายประเสริฐ กาญจนดุล
พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
พ.ศ. 2444
ไม่ทราบข้อมูล
ไม่ทราบข้อมูล
ไม่ทราบข้อมูล
พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2471
พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2488
18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 - 30 กันยายน พ.ศ. 2489
22 ตุลาคม พ.ศ. 2489 - 30 มกราคม พ.ศ. 2494
30 มกราคม พ.ศ. 2494 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2495
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
16 มิถุนายน พ.ศ. 2501 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2502
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ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รายนาม
นายสุทัศน์ สิรสิ วย
พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม
นายวิสิษฐ์ ไชยพร
นายอาษา เมฆสวรรค์
นายชลอ ธรรมศิริ
นายประเทือง สินธิพงษ์
นายชัยยา พูนศิริวงศ์
นายไพรัตน์ เดชะรินทร์
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
นายวีระชัย แนวบุญเนียร
นายพลากร สุวรรณรัฐ
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
นายโกสินทร์ เกษทอง
นายพิสิษฐ เกตุผาสุข
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
นายวิชัย ศรีขวัญ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
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ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2502 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2503
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514
1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
16 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536
18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 11 มกราคม พ.ศ. 2541
12 มกราคม พ.ศ. 2541 - 22 เมษายน พ.ศ. 2544
23 เมษายน พ.ศ. 2544 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546
5 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
16 มีนาคม พ.ศ. 2552 -30 กันยายน พ.ศ. 2553
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

การเลือกตั้ง
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น
10 คน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น มีได้ 1 คน คนปัจจุบัน คือ ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด คือ รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสําคัญ 2 ประการของ
จังหวัด ซึ่งช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นํามาทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแก้ว
คือดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด
ดอกไม้ประจําจังหวัด: ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจําจังหวัด: ทองกวาว (ชื่อวิทยาศาสตร์:Butea monosperma)
อักษรย่อ: ชม.
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เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ. 2552 มีมูลค่า 127,660 ล้านบาท แบ่งเป็นภาค
เกษตร 18,539 ล้านบาท (ร้อยละ 14.5) และนอกภาคเกษตร 109,121 ล้านบาท (ร้อยละ 85.5) ซึ่ง
สาขาการผลิตนอกภาคเกษตรที่สําคัญ มีบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 20,603 ล้านบาท (ร้อยละ 16.1)
ตามมาด้วยสาขาการศึกษา 15,916 ล้านบาท (ร้อยละ 12.5) มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ร้อยละ 2.3
มีรายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ย 79,971 บาท/คน/ปี อยู่ที่อันดับ 3 ของภาคเหนือรองจาก
จั ง หวั ด ลํ า พู น และจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร สํ า หรั บ รายได้ ป ระชากรในเขตชนบท เฉลี่ ย นั้ น อยู่ ที่
59,092.45 บาท/คน/ปี อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่ําที่สุด คือ อําเภออมก๋อย 29,198.01 บาท/คน/ปี
และอําเภอที่มีรายได้สูงสุด คือ อําเภอฝาง 110,592.77 บาท/คน/ปี
การเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การเกษตร 1,835,425 ไร่ (ร้อยละ 12.82 ของพื้นที่จังหวัด) ส่วนใหญ่
ปลูกพืชสวน 515,385 ไร่ ปลูกข้าวรองลงมา 515,385 ไร่ พื้นที่การเกษตรนี้อยู่ในเขตชลประทาน
642,979 ไร่ (ร้อยละ 35 ของพื้นที่การเกษตร) มีครัวเรือนการเกษตร 1,192,446 ครัวเรือน
ผลผลิ ตพื ชเศรษฐกิ จสํ าคัญ พ.ศ.2553-2554 สูงสุด 3 อันดั บ คือ 1) ข้าว ผลผลิตเฉลี่ ย
387,744 ตัน, 2) ลําไย ผลผลิตเฉลี่ย 195,195 ตัน และ 3) กระเทียม ผลผลิตเฉลี่ย 97,395 ตัน
การอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่มีโรงงาน 1,395 แห่ง เงินลงทุน 32,180 ล้านบาท แรงงาน 43,306 คน
อุตสาหกรรมสําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ขนส่ง อโลหะ และเครื่องดื่ม ซึ่งอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ. 2554 มี 34 โครงการ ประเทศที่มีการลงทุนในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลเซีย เดนมาร์ก ออสเตรเลีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การท่องเที่ยว
ในการสํารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผู้อ่าน Travel and Leisure
นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2
ของโลก รองแต่เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งใน พ.ศ. 2552 จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดเป็นเมืองน่า
ท่ อ งเที่ ย วอั น ดั บ 5 ของโลก โดยพิ จ ารณาจากสถานที่ ทั ศ นี ย ภาพ ความสวยงามและร่ ม รื่ น
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหารการกิน แหล่งช็อปปิ้ง ความเป็นมิตรของผู้คน ความคุ้มค่า ของ
เงิน เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2553 จังหวัดมีจํานวนนักท่องเที่ยว 5,040,917 คน อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ
รองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี[5] เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1,695,288 คน (ร้อยละ 33.63) สร้างรายได้รวม 39,507.03 ล้านบาท
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แรงงาน
ใน พ.ศ. 2553 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี กํ า ลั ง แรงงาน 985,349 คน (หรื อ ร้ อ ยละ 58.5 ของ
ประชากร) มีอัตราว่างงานเฉลี่ย 1.2% อัตราจ้างแรงงาน 180 บาท/วัน นอกจากนี้ มีแรงงานต่างด้าว
67,663 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าถึง 67,453 คน แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพรับจ้างในกิจการ
ก่อสร้างมากที่สุด 24,625 คน งานเกษตรและปศุสัตว์รองลงมา 22,655 คน

ประชากร
จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรทั้งสิ้น 1,708,564 คน แยกเป็นชาย 838,394 คน หญิง
870,470 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 84 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2555) ประชากรชน
กลุ่มน้อยในจังหวัดมีจํานวน 64,505 คน กระจายตามอําเภอต่าง ๆ ใน 16 อําเภอ อําเภอที่มี
ประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ อําเภอฝาง รองลงมา ได้แก่ อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่อาย
และอําเภอเวียงแหง
ศาสนา
ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 91.80 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5.60
ศาสนาอิสลามร้อยละ 1.17 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ร้อยละ 0.02 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.14
การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา มีจํานวน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 1,146 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แห่ง ตามมาด้วย
สถาบันการศคกษาเอกชน 140 แห่ง และมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คน
และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น
1:21 นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา 138,288 คน รองลงมาคื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น 75,804 คน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันการพลศึกษา และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2554

133

บริการสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน 48 แห่ง 6,045 เตียง[5] มีบุคลากรแพทย์ 1,065
คน (สัดส่วนต่อประชากรเป็น 1: 1,540) พยาบาล 4,812 คน (1: 341) และทันตแพทย์ 359 คน (1:
13,445)
อัตราการเกิด 10.98 ต่อ 1,000 คน อัตราการตาย 8.16 ต่อ 1,000 คน และอัตราการเพิ่ม
ตามธรรมชาติ 2.52 ต่อ 1,000 คน
ประเพณีและวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณี
ที่สําคัญ ได้แก่
• ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สําคัญ
และยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธ
สิหิงค์ และพิธีสรงน้ําพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรด
น้ําดําหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ําตลอดช่วงเทศกาล
• ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่ง
บ้า นเรื อ นและสถานที่ ต่ างๆ ด้ว ยโคมชนิ ด ต่า งๆ มี ก ารปล่ อยโคมลอย มีก ารลอยกระทง
ประกวดกระทงและนางนพมาศ
• ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชา
เสาหลักเมืองโดยการนําดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก
• เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทําร่มบ่อสร้าง อําเภอ
สันกําแพง มีการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่
ประเพณีพื้นบ้าน
• มหกรรมไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ จั ด ขึ้ น ในอาทิ ต ย์ แ รกของเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี บริ เ วณ
สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ
• งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อําเภอหางดง มีการ
จําหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน
• ประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัว
เมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมือง
จอมทอง อําเภอจอมทอง จนถึง วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอด
กันมานานกว่า 200 ปี ตามตํานานเกิดขึ้นที่อําเภอเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ
ไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ําสะหลีของ
ชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และ
ได้รับความนิยมอย่างมาก
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การคมนาคม
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทาง
หลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทําให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่
จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก
ทางรถยนต์
การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง
นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลําปาง แยกซ้าย
ผ่านจังหวัดลําพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด
การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ
และจังหวัดต่าง ๆ มีความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน การเดินทางโดยรถยนต์
ระหว่างจังหวัดกับอําเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อําเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อําเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20
นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อําเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
เรียงจากใกล้ไปไกล ดังนี้
อําเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร
อําเภอสารภี 10 กิโลเมตร
อําเภอสันทราย 12 กิโลเมตร
อําเภอสันกําแพง 13 กิโลเมตร
อําเภอหางดง 15 กิโลเมตร
อําเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร
อําเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร
อําเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร

อําเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร
อําเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร
อําเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร
อําเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร
อําเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร
อําเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร
อําเภอฮอด 88 กิโลเมตร
อําเภอพร้าว 103 กิโลเมตร

อําเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร
อําเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร
อําเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร
อําเภอฝาง 154 กิโลเมตร
อําเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร
อําเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร
อําเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร

สําหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจั กรยานยนต์
รวมทั้งจักรยาน สําหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมี
แท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ําเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดงเหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออําเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานี
ขนส่งอาเขต)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ทางรถไฟ
การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยผ่านจังหวัดอยุธยา ลพบุรี
นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลําปาง และลําพูน เปิดการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถ
ดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวมวันละ 14 ขบวน (ไป 7 กลับ 7) และนครสวรรค์เชียงใหม่ วันละ 2 ขบวน (ไป-กลับ) มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ คือ
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ขบวนรถที่เข้า-ออกเชียงใหม่ มีดังนี้
รถด่วนพิเศษ
o ข.1/2 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
o ข.9/10 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
o ข.11/12 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
o ข.13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
รถด่วน
o ข.51/52 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
รถเร็ว
o ข.109/102 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
รถท้องถิ่น
o ข.407/408 นครสวรรค์-เชียงใหม่-นครสวรรค์
ทางอากาศ
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับต้น รองจากสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ มีเส้นทางบินไป - กลับวันละ
หลายเที่ยวบิ น ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบิ น
ระหว่างประเทศ มีสายการบินจากเชียงใหม่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน เกาหลี ลาว พม่า ไต้หวัน
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เป็นต้น
ทางรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ
สําหรับระบบรถเมล์ด่วนพิเศษนครเชียงใหม่ (Chiangmai Transit System หรือ CTS) จะ
เปิดให้บริการในอนาคต แต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติของสํานักงานขนส่ง
จังหวัด (สนข.)
การสาธารณูปโภค
• ไฟฟ้า การไฟฟ้าของจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตเหนือ รับซื้อ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ แหล่งผลิตแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มี
สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 5 สถานี จํานวนการไฟฟ้า 32 แห่ง ในปี 2553 จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ทั้งสิ้ น 567,201 ราย ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใ ช้ในจั งหวั ด 2,264.45 ล้านหน่ วย สามารถ
ให้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า ได้ ค รอบคลุ ม 25 อํ า เภอ สํ า หรั บ หมู่ บ้ า น ที่ ไ ม่ ส ามารถขยายเขตระบบ
จําหน่ายได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ เป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แหล่งต้นน้ําลําธาร ลุ่มน้ํา เขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหลายแห่งมีการติดตั้ง
เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
• ประปา การประปาในจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 6 แห่ง ได้แก่ การประปาเชียงใหม่ การ
ประปาฮอด การประปาสันกําแพง การประปาฝาง การประปาแม่ริม การประปาแม่แตง มี
กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 54.83 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้น้ํา 25.33 ล้านลูกบาศก์
เมตร มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 112,685 ราย โดยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ใช้น้ําประปามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.04 ของจํานวนผู้ใช้ประปาทั้งหมดของจังหวัด
• โทรศัพท์ จังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ 305,434 เลขหมาย เป็นเลขหมายที่มี
ผู้เช่า 186,294 เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์ 247 แห่ง
• ไปรษณีย์ มีสํานักงานไปรษณีย์ จํานวน 37 แห่ง มีจํานวนผู้ใช้บริการ 2,467,286 ราย
กีฬา
จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายครั้ง ได้แก่ เอเชียนเกมส์
1998 และซีเกมส์ 1995 ฟุตบอลเอเชียเยาวชน 1998 และกีฬาในประเทศ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ 3 ครั้ง การแข่งขันยกน้ําหนักยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดในปี พ.ศ. 2552[11] และ
ล่าสุดคือ กีฬายุวชนอาเซียน
เชียงใหม่มีสโมสรฟุตบอลอาชีพ คือ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ในเดือนตุลาคม 2549 ได้มี
แถลงการเปิดบริษัทที่จะสนับสนุนฟุตบอลอาชีพ ในชื่อ "บริษัท พัฒนาธุกิจกีฬา เชียงใหม่"
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• ดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง
• ดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
• ดอยอ่างขาง อําเภอฝาง
• ดอยหลวงเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
• ดอยผ้าห่มปก อําเภอฝาง
• สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อําเภอแม่ริม

•
•
•
•
•
•

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปางช้างแม่แตง อําเภอแม่แตง
น้ําพุร้อนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
น้ําพุร้อนฝาง อําเภอฝาง
ทะเลสาบดอยเต่า อําเภอดอยเต่า
ดอยม่อนจอง อําเภออมก๋อย
ม่อนแจ่ม อําเภอแม่ริม
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สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
• บ่อสร้าง อําเภอสันกําแพง
• บ้านถวาย อําเภอหางดง
• วัวลาย อําเภอเมืองเชียงใหม่
• ถนนคนเดิน (ถนนราชดําเนิน ประตูท่า
แพ - วัดพระสิงห์) อําเภอเมืองเชียงใหม่
• ถนนคนเดิน (ถนนวัวลาย ประตูเชียงใหม่
- ประตูหายยา) อําเภอเมืองเชียงใหม่
• เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ อําเภอเมือง
เชียงใหม่
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• เวียงกุมกาม อําเภอสารภี
• พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่
• สวนสัตว์เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่
• เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อําเภอเมือง
เชียงใหม่
• เวียงท่ากาน อําเภอสันป่าตอง
• อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อําเภอเมือง
เชียงใหม่
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