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ความหมายรหัสประจ าตัวบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

CMTB2001 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท ์

 

CM: เชียงใหม ่

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 
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B: บริหารธุรกจิฯ  
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2: บัญช ี

3: ศิลปศาสตร ์

9: ส่วนกลาง 

1: โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาเทคโนโลย ี

2: สหวิทยาการ 

9: ส่วนกลาง 

1: ศิลปกรรม 

2: การออกแบบ 

3: เทคโนโลยศีิลป ์

4: สถาปัตยกรรม 
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9: ส่วนกลาง 

ล าดับในสาขา 

(ตัวเลข 3 หลัก) 

P: ส านักงานอธิการบด ี

R: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

T: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

M: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

A: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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1. กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ  ให้คงไว ้

2. กรณีมีการเปลีย่นแปลง/บรรจุใหม่ ให้ด าเนินการดังนี ้

    2.1 สายวิชาการ  ให้ สวท. เป็นผู้ก าหนดรหสั 

    2.2 สายสนับสนุน  ให้ กบบ. เป็นผู้ก าหนดรหสั 

  

1 



สถานะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  หลักสูตร บช.บ.การบัญช ีวิชาเอก ไม่มี พื้นที่ เชียงใหม่ 
 

รหัสหลักสูตรและวชิาเอก 

B: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ S: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร E: คณะวิศวกรรมศาสตร ์ F: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14M ปวส.การบัญช ี 20M ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 22M ปวส.ไฟฟ้า 06M วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10M ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 
15M ปวส.การตลาด 22M ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 23M ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 08M วศ.บ.วิศวกรรมแมพ่ิมพ ์ 11M ศล.บ.ทัศนศิลป์ 
16M ปวส.การจัดการ 23M ปวส.พืชศาสตร์ 24M ปวส.อิเล็กทรอนกิส์ 16M ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 12M สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
19M ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24M ปวส.ประมง 25M ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35M วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 13M สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 

06M บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ  25M ปวส.สัตว์ศาสตร์ 26M ปวส.ช่างโลหะ 40M ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19M ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
13M ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26M ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ 27M ปวส.ช่างกลโรงงาน 43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 20M ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม      

25M บช.บ.การบัญช ี 06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 28M ปวส.ช่างยนต ์    43A วิศวกรรมเกษตร 21M ทล.บ.เซรามิก  
34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ    06A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30M ปวส.ช่างจักรกลหนัก    43B วิศวกรรมชวีภาพ 22M ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 

   34A การจัดการธุรกิจ    06B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 34M ปวส.ช่างก่อสรา้ง    43C วิศวกรรมอาหาร 24M ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

    34B การจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 31M วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44M ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
    34C การจัดการโลจิสติกส ์ 33M วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    01A วิศวกรรมอุตสาหการ 45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

    34D การจัดการส านกังาน 34M วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ    01B วิศวกรรมการผลิต    45A วิศวกรรมไฟฟ้า C: วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

    34E การตลาด 36 วท.บ.เกษตรศาสตร์    01C วิศวกรรมโลจิสติกส ์    45B วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 02M ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
   34F ภาษาอังกฤษธุรกิจ    36A พืชศาสตร์ 02M วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    45C วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 03M ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    36B สัตวศาสตร์ 03M วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการควบคุม

อัตโนมัติ 
04M ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   35A การจัดการสารสนเทศ    36C ประมง 04M วศ.บ.วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 09M ปวช.เมคคาทรอนิกส ์

   35B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกจิ 37M วท.บ.ธุรกจิอาหารและโภชนาการ 05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    48A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 07M วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

36M ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 17M วท.ม.พืชศาสตร์    05A วิศวกรรมไฟฟ้า    48B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 08M วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

26M บธ.ม.บริหารธุรกิจ 18M วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร    05B วิศวกรรมโทรคมนาคม 46M วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  

   47M วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  

    G: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    01 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวช.) 

   
 

02 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวส.) 

   03 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ป.ตรี) 
       A กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
       D กลุ่มวิชาสุขภาพ 

 

CMB25M-2 

พื้นที่ 

CM: เชียงใหม่ 

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

สถานะบุคลากรในหลักสูตร 

1: หัวหน้าหลักสูตร/วิชาเอก 

2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       ปรากฏอยู่ในเลม่ มคอ.2 และเปลีย่นแปลงตาม สมอ.08 

3: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4: อาจารย์ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ 

5: อาจารย์ผู้สอนไม่มีผลงานทางวิชาการ      ไม่ปรากฏอยูใ่นเล่ม มคอ.2 

6: อื่นๆ 2 



 

 

 

รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1001 กัมปนาท แสงสุวรรณ พนักงาน ม. CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1002 กาญจนา ใบวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC2001 กิตติ เอ่ียมเปรมจิต พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

4 CMTC9001 คทาชา ศรีฟ้าเล่ือน พนักงาน ม. CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC2002 จรรยวรรธน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์วุฒิจ านงค์ พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

6 CMTC1023 ชนัสพงศ์ โปธิกลาง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC1003 ช่อทิพย์ นิมิตรกุล พนักงาน ม. CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

8 CMTC2003 ชัชวาลย์ กันทะลา พนักงาน ม. CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

9 CMTC2004 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

10 CMTC2005 ณัฐธินี สาลี พนักงาน ม. CMC08M-4 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

11 CMTC1004 ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ พนักงาน ม. CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

12 CMTC1005 ถิร ธาดาพรรษวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

13 CMTC2006 ทะนุ ประเสริฐสุนทร พนักงาน ม. CMC07M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

14 CMTC1024 ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน ลูกจ้างช่ัวคราว CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

15 CMTC1006 ธรรมนูญ บุพเต พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

16 CMTC2007 ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ พนักงาน ม. CMC07M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

17 CMTC1025 ธัชพล เปียทิพย์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

18 CMTC2008 ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ พนักงาน ม. CME46M-3 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

19 CMTC1026 นภสร ปันแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

20 CMTC1027 นัฐพงษ์ ไชยสารฟุ่น ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

21 CMTC9002 บวรศักด์ิ สมเคราะห์ พนักงาน ม. CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

22 CMTC2009 โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์ พนักงาน ม. CMC08M-1 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

23 CMTC2010 ประเสริฐ ลือโขง พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

24 CMTC2011 ปวียา รักน่ิม พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

25 CMTC2012 พงศกร สงวนศักด์ิ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

26 CMTC1007 พนม แก้วผาดี พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

27 CMTC1028 พรพิมล ช่วงชัย ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

28 CMTC2013 พลกฤษณ์ ทุนค า พนักงาน ม. CMC07M-1 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

29 CMTC2014 พานิช อินต๊ะ พนักงาน ม. CME46M-3 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

30 CMTC1008 พิกุลทอง ไชยมงคล พนักงาน ม. CMG01M-4 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

31 CMTC1009 พิเชษฐ์ โค้วตระกูล พนักงาน ม. CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

32 CMTC1010 เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

33 CMTC2015 มาลัยพร วงค์แก้ว พนักงาน ม. CMC08M-3 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

34 CMTC1029 เมธปิยา คูหา ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

35 CMTC2016 รณชาติ ม่ันศิลป์ พนักงาน ม. CME47M-3 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

36 CMTC1011 รุ่งกานต์ ลีลาโสภาวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

37 CMTC2017 ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ พนักงาน ม. CMC07M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

38 CMTC1012 วนัสสุดา ค าพุฒ พนักงาน ม. CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

39 CMTC2018 วรจักร์ เมืองใจ พนักงาน ม. CMC07M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

C วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายชื่อ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์ประจ า
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

40 CMTC2019 วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ พนักงาน ม. CMC08M-2 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

41 CMTC1030 วราภรณ์ ทองสว่าง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

42 CMTC1013 วัชรัตน์ ถมทอง พนักงาน ม. CMG01M-4 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

43 CMTC1014 วิสูตร อาสนวิจิตร พนักงาน ม. CMC03M-4 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

44 CMTC1015 วีระศักด์ิ สวนจันทร์ พนักงาน ม. CMC04M-5 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

45 CMTC1016 ศิรินภา ใจเมือง พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

46 CMTC1017 ศิริพร พละศูนย์ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

47 CMTC1018 ศิริวิมล ณ เชียงใหม่ พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

48 CMTC2020 ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พนักงาน ม. CMC03M-4 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

49 CMTC1019 สมภพ พัดจาด พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

50 CMTC1020 สิทธิศักด์ิ ย่ียวน พนักงาน ม. CMC03M-4 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

51 CMTC2021 สุบงกช โตไพบูลย์ พนักงาน ม. CMC08M-2 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

52 CMTC2022 สุรีวรรณ ราชสม พนักงาน ม. CMC08M-2 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

53 CMTC9003 หัสพงศ์ กิติเดช พนักงาน ม. CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

54 CMTC1031 อชิรวิชญ์ เช้ือค า ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

55 CMTC1021 อดิศร โอดศรี พนักงาน ม. CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

56 CMTC1022 อดิศร กวาวสิบสาม พนักงาน ม. CME48B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

57 CMTC2023 อ านาจ ตงต๊ิบ พนักงาน ม. CMC07M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

58 CMTC2024 เอกรินทร์ อินประมูล พนักงาน ม. CMC08M-2 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1008 นางสาวพิกุลทอง ไชยมงคล พนักงาน ม. CMG01M-4 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1013 นายวัชรัตน์ ถมทอง พนักงาน ม. CMG01M-4 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC1002 นางสาวกาญจนา ใบวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1005 นายถิร ธาดาพรรษวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC1006 นายธรรมนูญ บุพเต พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC1007 นายพนม แก้วผาดี พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC1010 นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

8 CMTC1011 นางสาวรุ่งกานต์ ลีลาโสภาวุฒิ พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

9 CMTC1016 นางสาวศิรินภา ใจเมือง พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

10 CMTC1017 นางสาวศิริพร พละศูนย์ พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

11 CMTC1018 นางสาวศิริวิมล ณ เชียงใหม่ พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

12 CMTC1019 นายสมภพ พัดจาด พนักงาน ม. CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

13 CMTC1023 นายชนัสพงศ์ โปธิกลาง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

14 CMTC1026 นางสาวนภสร ปันแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

15 CMTC1029 นางสาวเมธปิยา คูหา ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

16 CMTC1030 นางสาววราภรณ์ ทองสว่าง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

17 CMTC1031 นายอชิรวิชญ์ เช้ือค า ลูกจ้างช่ัวคราว CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

18 CMTC2004 นายฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ พนักงาน ม. CMG01M-5 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

19 CMTC2012 นายพงศกร สงวนศักด์ิ พนักงาน ม. CMG01M-5 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

20 CMTC9003 นายหัสพงศ์ กิติเดช พนักงาน ม. CMG01M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร G01 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1003 นางสาวช่อทิพย์ นิมิตรกุล พนักงาน ม. CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1004 นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์ พนักงาน ม. CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC1012 นางสาววนัสสุดา ค าพุฒ พนักงาน ม. CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1021 นายอดิศร โอดศรี พนักงาน ม. CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC9001 นายคทาชา ศรีฟ้าเล่ือน พนักงาน ม. CMC02M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร C02 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1014 นายวิสูตร อาสนวิจิตร พนักงาน ม. CMC03M-4 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1020 นายสิทธิศักด์ิ ย่ียวน พนักงาน ม. CMC03M-4 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC2020 นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พนักงาน ม. CMC03M-4 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1001 นายกัมปนาท แสงสุวรรณ พนักงาน ม. CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC1009 นายพิเชษฐ์  โค้วตระกูล พนักงาน ม. CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC1024 นางสาวทิพยภาวรรณ ตันอ้วน ลูกจ้างช่ัวคราว CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC2003 นายชัชวาลย์ กันทะลา พนักงาน ม. CMC03M-5 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

8 CMTC9002 นายบวรศักด์ิ สมเคราะห์ พนักงาน ม. CMC03M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร C03 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1015 นายวีระศักด์ิ สวนจันทร์ พนักงาน ม. CMC04M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1025 นายธัชพล เปียทิพย์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC1027 นายนัฐพงษ์ ไชยสารฟุ่น ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1028 นางสาวพรพิมล ช่วงชัย ลูกจ้างช่ัวคราว CMC04M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร C04 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC2013 นายพลกฤษณ์ ทุนค า พนักงาน ม. CMC07M-1 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC2006 นายทะนุ ประเสริฐสุนทร พนักงาน ม. CMC07M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC2007 นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ พนักงาน ม. CMC07M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC2017 ว่าท่ีร้อยโทลีรวัฒน์ สุภารัตน์ พนักงาน ม. CMC07M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC2018 นายวรจักร์ เมืองใจ พนักงาน ม. CMC07M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC2023 นายอ านาจ ตงต๊ิบ พนักงาน ม. CMC07M-4 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC2009 นางสาวโบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์ พนักงาน ม. CMC08M-1 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC2019 นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ พนักงาน ม. CMC08M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC2021 นางสุบงกช โตไพบูลย์ พนักงาน ม. CMC08M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC2022 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม พนักงาน ม. CMC08M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC2024 นายเอกรินทร์ อินประมูล พนักงาน ม. CMC08M-2 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC2015 นางมาลัยพร วงค์แก้ว พนักงาน ม. CMC08M-3 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC2005 นางณัฐธินี สาลี พนักงาน ม. CMC08M-4 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร C08 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC2008 นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ พนักงาน ม. CME46M-3 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC2014 นายพานิช อินต๊ะ พนักงาน ม. CME46M-3 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC2016 นายรณชาติ ม่ันศิลป์ พนักงาน ม. CME47M-3 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1022 นายอดิศร กวาวสิบสาม พนักงาน ม. CME48B-2 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร E47 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาเอก B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตร E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ

12 



พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC2001 นายกิตติ เอ่ียมเปรมจิต พนักงาน ม. NA สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC2002 นางจรรยวรรธน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค์พนักงาน ม. NA สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC2010 นายประเสริฐ ลือโขง พนักงาน ม. NA สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC2011 นางสาวปวียา รักน่ิม พนักงาน ม. NA สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

ไม่ระบุหลักสูตรท่ีสังกัด

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

อาจารย์พิเศษ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1032 กนกรัตน์ บุญเต็ม อาจารย์พิเศษ CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1033 กัมปนาท ปาวิน อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

3 CMTC1034 กิตติพงศ์ ศรีวัฒนา อาจารย์พิเศษ CMC02M-5 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1035 จักรินทร์ อุดทาสี อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC9005 ชวลิต คณากรสุขสันต์ อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC1038 ณัครวัต ไชยวุฒิ อาจารย์พิเศษ CMG01M-5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.) ศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC1039 ณัฐพล นุกูลคาม อาจารย์พิเศษ CMC04M-5 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

8 CMTC9008 ทิฆัมพร ต๊อดแก้ว อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

9 CMTC9009 ทิพรัตน์ ค าจีน อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

10 CMTC1044 ประพล รัตนไตร อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

11 CMTC1045 พัชรี ไชยยงค์ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

12 CMTC1050 วทัญญู ชัยยะ อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

13 CMTC1053 ศุภโชค แก้วมโน อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

14 CMTC1054 สมฤทธ์ิ โกมิตร์ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

15 CMTC9012 สิทธิศักด์ิ ค าโต อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

16 CMTC9013 สิริกร เปงใจยะ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

17 CMTC9014 อนุเชษฐ์ ค าทา อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

18 CMTC1055 อภิวัฒน์ ค าใจใส่ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

19 CMTC9015 อริสรา จันทร์เจริญ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

20 CMTC9017 เอกชัย อาจหาญ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

21 CMTC1057 เอนก สมเคราะห์ อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

C วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายชื่อ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1038 นายณัครวัต ไชยวุฒิ อาจารย์พิเศษ CMG01M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร G01 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปวช.)

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1032 นางสาวกนกรัตน์ บุญเต็ม อาจารย์พิเศษ CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1034 นายกิตติพงศ์ ศรีวัฒนา อาจารย์พิเศษ CMC02M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร C02 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1035 นายจักรินทร์ อุดทาสี อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1050 นายวทัญญู ชัยยะ อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC1053 นายศุภโชค แก้วมโน อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC1057 นายเอนก สมเคราะห์ อาจารย์พิเศษ CMC03M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร C03 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1039 นายณัฐพล นุกูลคาม อาจารย์พิเศษ CMC04M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร C04 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1045 นางสาวพัชรี ไชยยงค์ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC1054 นายสมฤทธ์ิ โกมิตร์ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC1055 นายอภิวัฒน์ ค าใจใส่ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

4 CMTC9008 นางสาวทิฆัมพร ต๊อดแก้ว อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

5 CMTC9009 นางสาวทิพรัตน์ ค าจีน อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTC9012 นายสิทธิศักด์ิ ค าโต อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

7 CMTC9013 นางสาวสิริกร เปงใจยะ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

8 CMTC9015 นางสาวอริสรา จันทร์เจริญ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

9 CMTC9017 นายเอกชัย อาจหาญ อาจารย์พิเศษ CMC09M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

หลักสูตร C09 ปวช.เมคคาทรอนิกส์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1044 นายประพล รัตนไตร อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

2 CMTC9005 นายชวลิต คณากรสุขสันต์ อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

3 CMTC9014 นายอนุเชษฐ์ ค าทา อาจารย์พิเศษ CMC07M-5 ไม่ระบุสาขา / กอง วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTC1033 นายกัมปนาท ปาวิน อาจารย์พิเศษ NA โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

ไม่ระบุหลักสูตรท่ีสังกัด

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ
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