
กองประชาสัมพันธ์
เลขาอธิการบดีฯ (หน่ึง, ออย) 1000 ส านักงาน 1704 ผุ้อ านวยการ 1933 ผอ. (แวว), ต่าย, น้องอัน 1032

งานออกแบบ 1390 งานบริหารท่ัวไป  - พ่ีเก๋ 1031
งานอาคารสถานท่ี/ซ่อมบ ารุง (ส านักงาน) 1350  - พ่ีต่าย (เลขาผอ.) 1619  - พ่ีหน่อย, พ่ีไก่, พ่ีปอ 1030

ส านักงาน (รองนโยบายฯ/รองวิจัยฯ) ก๊ิก 1801 อ.กมล 1306  - พ่ีโอ๋, พ่ีนาย 1630 งานสถานีวิทยุฯ 
ส านักงาน (รองวิชาการฯ) นุ้ย 1010 งานซ่อมบ ารุง (นักการ) 1351 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (โจ้, น้อยออย) 8842  - พ่ีแมว 053-225331
ส านักงาน (รองกิจการพิเศษฯ) กอย 1233 ห้องชุมสายโทรศัพท์ 2222 งานระบบเครือข่าย  - น้องเฟิร์น 1031

ส านักงานรักษาความปลอดภัย 1342  - พ่ีประเสริฐ, พ่ีกล้า, ไกร 1612 โอเปอร์เรเตอร์ (พ่ีจ๊ิบ) 0
ส านักงาน (น้องนุ่น, ต่อ) 1007 ป้อมยามหน้า 1324  - พ่ีข่าว, น้องแบงค์ 1616

เจ้าหน้าท่ีดูแลห้องประชุม งานห้องสมุด ส านักงาน P'ไข่ (084-9483918) 421011
ส านักงาน  - พ่ีอุ๋ย, พ่ีมนชัย (งานบริการ ยืม คืน) ช้ัน 2 1323 พ่ีโรส 421012
 - พ่ีอัญ, น้องต้อย, พ่ีบี, พ่ีโจ้) 1015 (เบลล์) 083-5643347 393  - อร (ฐานข้อมูล) ช้ัน 1 1332 พ่ีหล้า 421016
 - พ่ีฝน, น้องฝ้าย, พ่ีต้อย 1011 ห้องทองกวาว (พ่ีแก่น) 086-1827136  - อัง,ป้อม,ผิง,เปา (งานเทคนิค) ช้ัน 3 1330 หนูนา 421014
งานยานพาหนะ (ขอใช้รถ) พ่ีสร้อยฟ้า 1011 กองนโยบายและแผน งานผลิตส่ือและมัลติมีเดีย (ลัก,โจ,โจ้) 1623 เบ้ 421017
โรงรถ 1370 ส านักงาน 1123 งานบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (ผ้ึง,มัส,แป้ง) 1624 พ่ีปู, น้องน้ าผ้ึง 421025

กองบริหารงานบุคคล น้องจ๊ิบ, พ่ีลี 421006
ผอ. 1014 งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 1210 ส านักงาน (ผอ., น้องแอ้ว, พ่ีวณิชชา, น้องแนน, พ่ีหนิง) 1101 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
งานบริหารท่ัวไป (แก้ม, เบญ) 1224  - (พ่ีแพะ พ่ีทราย หญิง น้องแนน) งานรับสมัคร  (ด้ัม, น้องนุ๊ก) 1234, 1232 ผอ. 421051
งานเบิกจ่าย เงินยืม เงินทดรองฯ (นุช, บุ๋ม) 1226 งานพัฒนาบุคลากร (พ่ีจี พ่ีต๊ัก เอ็ม น้องจ๋า พ่ีแว่น) 1217 งานคอมพิวเตอร์ (พ่ีนนท์, แอ๊ด, ยศ) รอเบอร์ รองผอ. ฝ่ายคลังความรู้ฯ 421052
ป้าปิก 1326 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง (ต่าย นก ก่ิง ขวัญ) 1218 งานทะเบียน รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ 421053
น้องแอม (รับเงิน) 1225 งานวินัยและนิติกร (พ่ีก่อ พ่ีพีร์ ยุ้ย เอก) 1216  - พ่ีอ้อย, พ่ีจูน, พ่ีนุ๊ก 1021 รองผอ. ฝ่ายกิจการพิเศษ 421054
งานการเงิน งานบริหารและสวัสดิการ  - ป้าจันทร์, เล็ก, แมว,  น่ิม 2426
 - พ่ีน้อง, 1219  - พ่ีอ้อม น้องเอ็กซ์ 1202 หลักสูตร (พ่ีพร, พ่ีนิด, น้องนุช, พ่ีนุช, พ่ีออย) 2250
 - พ่ีน่ิม, พ่ีดา 1220  - พ่ีนารี 1708 วิเทศสัมพันธ์ 1001, 1712
 - พ่ีหนิง, ต๊ิก, น้องแจง 1221
 - นุสบา 1222 ส านักงาน 1406 ส านักงาน 1019, 1022
งานบัญชี พ่ีตู่, กานต์ น้องต๊ิก 1223 งานแนะแนว 1361 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานพัสดุ  - งานให้ค าปรึกษา (จิตปรึกษา) 1402 ส านักงาน (ผอ. เพลิน, พ่ีฝน) อาคารเรียนรวมช้ัน 4 1120, 2217 เอกสารการพิมพ์ (แอ้ว) 1310-1
 - พ่ีต๋ิม, น้องย้ิม 1304 งานพยาบาล 1360 ส านักงาน (พ่ีบี) จ าหน่ายสินค้า 2350 โครงการหลวง มทร.ล้านนา
 - พ่ีเปีย 1300 งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 1505  - สนง.ดอยสะเก็ด (น้องชมพู่) 080-201-4739 421058
 - พ่ีเบียร์, พ่ีจอย 1321 งานกีฬา 1239 ส านักงาน อาคารเรียนรวมช้ัน 4 1121 ศูนย์ความร่วมมือโครงการหลวง และมจธ.
 - ภูเบส, บลู 1315 สโมสรนักศึกษา เสีย ศูนย์แมคคาทรอนิกส์ 2140 ส านักงาน (ศึกษาท่ัวไป) 084 1714441 053 218618
 - พ่ีหญิง, แจง 1320 ศูนย์สอบเทียบ 2013

ส านักงาน 1602
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 - หน่ึง 421057 - นาเดียร์ 1058  - บาน 1059

สถาบันวิจัยและพัฒนา malee_jinda@hotmail.com

งานคลังความรู้ ฯ   - กวาง, โก้ 424031  - เป็ด, จักร 421032

สนง.อธิการบดี

สนง.รองอธิการบดีฯ

  - นุ 421033  - เจต, ออม 421034  - ใหม่ 421035  - อ้อม 421036
งานกิจการพิเศษ   - เมฆ 421041 - ต๊ิก 421042  - หนิง 421043
 - บอย 421044 - ผ้ึงน้อย 421045
งานบริหารงานท่ัวไป  - ตะวัน 421055  - ผ้ึงใหญ่ 421056

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128  ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300  โทรศัพท์ (053) 921-444 โทรสาร (053) 213-183

อธิการบดีฯ กองพัฒนาอาคารสถานท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

กองกลาง

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)กองคลัง

Fax   053-892-786 (พัสดุ)

ห้องกาสะลอง, ลีลาวดี, หิรัญญิกา, ศาลาราชมงคล

ส านักงานตรวจสอบภายใน

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรม rmutlculture1@gmail.com

กองพัฒนานักศึกษา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128  ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300  โทรศัพท์ (053) 921-444 โทรสาร (053) 213-183

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (เบียร์) 099-4155515 ดอยสะเก็ด 420/F  053-266-519 053-266-516-8
ส านักงาน                  เลขานุการ คณบดีฯ (โอ๊บ) 2687  - หลักสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ (ขิง) 087-3591556 จอมทอง 551001/F  053-867-339 053-267-338
 - งานบริหาร งานแผน เลชารองคณบดี ฝ่ายบริหาร ฯ (อ้อม) อรทัย 2687  - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล EIC (น้ า)  088-4180341 เชียงราย 450/F 053-723978 053-723-979
     แนน มีน นี นิว นุ้ย อุ๋ย มล(ดวงฤทัย) อ๋ิม 2401 เลขารองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (หญิง) 2601  - กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ล าปาง 470/F  054-342-549 054-342-547-8
 - งานวิจัย งานวิชาการ เลขารองคณบดีฝ่ายวิชาการ, งานรับนศ.ใหม่, แนะแนว (เอโกะ) 2601     ภาษาอังกฤษ  (อ๊ัม) 086-9144897 น่าน 440/F  054-771-398 054-710-259
    แจ๊ค ต้อม ลักษ์ มล(บุษบา) แอร์ แอน 1236 งานสารบรรณ (น้องยุ้ย) 2603     ภาษาไทย หน. อ.วิภาวรรณ 086-9111673 ตาก 460/F  055-511-833 055-515-900-5
ส านักงาน คอบ. (พ่ีเมย์) 2312 ฝ่ายบริหารฯ  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หน. อ.ตะวัน  099-2954656 พิษณุโลก 430/F  055-262-789 055-298-437-40

  - เอคุง, เปา 2685  - กลุ่มวิชาสุขภาพ (พลศึกษา) 2820 สถาบันวิจัย ฯ (ล าปาง)/F  054-348-550 054-342-553
ส านักงาน 2215   - นู๋ (มธุรดา), น่ิม, เล็ก 2685 มทร.ล้านนา (จอมทอง) 551001
เหมืองแร่ 2230 งานประกันคุณภาพ (อ้อ) 2685 ส านักงาน (บน) ใหม่, หน่อง 098 7520021
หน.เทคโนโลยีเคร่ืองกล, หน.ช่างกลเกษตร ฝ่ายวิชาการฯ ส านักงาน (ล่าง) ขม 097 9638031
วศ.เคร่ืองกลเกษตร   - แอ้ม, ฝน 2603 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ห้องกาสะลอง (เดิมห้องประชุม 1)

  - มินิ (สโมสรฯคณะ) 2602 คณบดี 1240 ห้องลีลาวดี (เดิมห้องประชุม 2)
ส านักงาน 2299   - พ่ีชัยยงค์, ติน 2014 ส านักงาน   099 7598709 1506 ห้องทองกวาว (เดิมห้องประชุม 3)
วศ.บ.โยธา 2460 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (เบน), ศูนย์ภาษา 2602 แผนกวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) / ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ 2800 ห้องบัวระวง (เดิมห้องประชุมช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
วศ.บ.ส่ิงแวดล้อม (Lab) 2441 สโมสร คณะบริหาร ฯ (นักศึกษา) 2694 แผนกคณิตศาสตร์ 2810 ห้องหิรัญญิกา (เดิมห้องมุข)
ค.อ.บ.โยธา 2410 CP ALL 2629 แผนกวิทยาศาสตร์ (เคมี) 2830 ห้องซอมพอ (เดิมห้องประชุมข้างห้องอธิการบดี)
ศูนย์ทดสอบวัสดุ 2405 MBA ป.โท (เอส) 2849 ห้องชมพูพญา (เดิมห้องประชุมท่ีจอมทอง)
อ.มด (โยธา) 5222 สาขาการบัญชี (สนง.) โบว์, ยุ่น 2695, 2407 สารบรรณกลาง (053-266-518) (น้องยา) 492010 ห้องโพธิพุทธ (เดิมห้องประชุมเจ็ดยอด)

 - ห้องพักอาจารย์ (บธ.1 ช้ัน 2) 2651 งานพัสดุ (พ่ีพรรณ) 492008
ส านักงาน 2300  - ห้องพักอาจารย์ (บธ.3 ช้ัน 3) 2690 งานนโยบายและแผนฯ (พ่ีป๊อกแป๊ก) 492001
ช่างกลโรงงาน,แม่พิมพ์ 2310 สาขาบริหารธุรกิจ (ส้ม) 2845 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา (น้องหน่อย, น้องไก่, น้องแตง) 492012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (แคท) 2312  - ตลาด สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมฯ – สาขาสหวิทยาการ (พ่ีโอ น้องกร) 492014
ช่างโลหะ 2321     (ต้อม) 2629, 2630 ห้องสมุด - ห้องพยาบาล (พ่ีปาร์ม) 492182
โรงหล่อ 2298     CP ALL น้องอ๋ัน 2611 (เสีย) งานทะเบียนและวัดผล - งานอาคารสถานท่ี (พ่ีหนุ่ม) 492130
คอบ. เสีย  - การจัดการ (หญิง) อรุณรัตน์ 2682, 2847 ศูนย์พลังสะอาด (เพียว, เมย์) ห้วยแก้ว 1301
วิศวกรรม 2340  - สารสนเทศ (อ้อม) กชพร 2683
เทคนิคอุตสาหกรรม เสีย    (ห้องอาจารย์สารสนเทศ) 2680 ส านักงาน 083 5820788

   (อ.เทวา, อ.จตุพร) บธ.1 ช้ัน 6 2631
หัวหน้าสาขา 1507  - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นิค) 2640 (เสีย) ส านักงาน 1606 - 1608
ส านักงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1603  - IBM (อ้อม, อ๊อด) 1707 ห้องพักอาจารย์ สถาปัตยกรรมภายใน 1609
งานนักศึกษา 1508  - ธุรกิจค้าปลีก (ท๊อป) 2686
สโตร์ 2450

ส านักงาน เสีย

ส านักงาน เสีย
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วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศกรรมคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

2241

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (49)


