
กองประชาสัมพันธ

เลขาอธิการบดีฯ (พี่ฝน, พี่สรอยฟา) 1000 สํานักงาน 1704 ผุอํานวยการ 1933 ผอ. (แวว) 1032

งานออกแบบ 1390 งานบริหารทั่วไป  - พี่เก, ตาย, นองอัน, นองเฟรน 1031

งานอาคารสถานที/่ซอมบํารุง (สํานักงาน) 1350, 1306  - พี่ตาย (เลขาผอ.) 1619  - พี่ไก, พี่หนอย, พี่ปอ 1030

สํานักงาน (รองบริหาร/รองแผน) นุน 1801 งานซอมบํารุง (นักการ) 1351  - พี่โอ, พี่นาย 1630  - พี่แมว 053-225331

สํานักงาน (รองวิชาการฯ/รองวิจัยฯ) พี่หนึ่ง 1233 หองชุมสายโทรศัพท 2222 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (โจ, นอยออย) 1920 โอเปอรเรเตอร (พี่จิ๊บ) 0

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 1342 งานระบบเครือขาย 

สํานักงาน (กิ๊ก) 1007 ปอมยามหนา 1324  - พี่ประเสริฐ, พี่กลา, ไกร 1612
เจาหนาที่ดูแลหองประชุม  - พี่ขาว, นองแบงค 1616

สํานักงาน งานหองสมุด สํานักงาน P'ไข (084-9483918) เสีย

 - พี่อัญ, นองตอย, พี่บี, พี่โจ) 1015 (เบลล) 083-5643347 393  - พี่อุย, พี่มนชัย (งานบริการ ยืม คืน) ชั้น 2 1323 สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 - นองฝาย, พี่ตอย 1011 หองทองกวาว (พี่แกน) 086-1827136  - อร (ฐานขอมูล) ชั้น 1 1332 ผอ. เสีย

งานยานพาหนะ (ขอใชรถ) พี่สรอยฟา 1000 กองนโยบายและแผน  - อัง,ปอม,ผิง,เปา (งานเทคนิค) ชั้น 3 1330 รองผอ. ฝายคลังความรูฯ เสีย

งานประชุมและเลขานุการผูบริหาร (นุย ตอ กอย) 1010 สํานักงาน 1123 งานผลิตสื่อและมัลติมีเดีย (ลัก,โจ,โจ) 1623 รองผอ. ฝายบริการวิชาการ เสีย

โรงรถ 1370 กองบริหารงานบุคคล งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (ผึ้ง,มัส,แปง) 1624 รองผอ. ฝายกิจการพิเศษ เสีย

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 1215 งานคลังความรู ฯ เสีย

ผอ. 1014 งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 1210 สํานักงาน (ผอ., พี่วณิชชา, นองแนน, พี่หนิง, พี่จูน) 1101 งานกิจการพิเศษ เสีย

งานบริหารทั่วไป (ยิ้ม, เบญ) 1224  - (พี่แพะ พี่ทราย หญิง นองแนน) งานรับสมัคร  (ดั้ม, นองนุก) 1234, 1232 งานบริหารงานทั่วไป 421018

งานเบิกจาย เงินยืม เงินทดรองฯ (นุช, บุม,กอย) 1226 งานพัฒนาบุคลากร (พี่จี พี่ตั๊ก เอ็ม นองจา พี่แวน) 1217 งานคอมพิวเตอร (พี่นนท, แอด, ยศ) 1234, 1232 U2T 421015

ปาปก 1326 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (ตาย นก กิ่ง ขวัญ) 1218 งานทะเบียน เอกสารการพิมพ (แอว) 1310-1

นองแอม (รับเงิน) 1225 งานวินัยและนิติกร (พี่กอ พี่พีร ยุย เอก) 1216  - พี่นุก, พี่ออย 1021 โครงการหลวง มทร.ลานนา

งานการเงิน งานบริหารและสวัสดิการ  - ปาจันทร, พี่รุง, พี่เอก, พี่แมว, พี่เล็ก,โบวี่,พี่หลา, นองชุล 2426  - สนง.ดอยสะเก็ด (นองชมพู) 080-201-4739 421058

 - พี่นอง, 1219  - พี่ออม นองเอ็กซ 1202 หลักสูตร (พี่พร, พี่นิด, นองนุช, พี่นุช, พี่ออย) 2250 ศูนยความรวมมือโครงการหลวง และมจธ.

 - พี่นิ่ม, พี่ดา 1220  - พี่นารี 1708 งานบูรณาการ,ตารางเรียน (นิ่ม,เม) 1303 สํานักงาน (ศึกษาทั่วไป) 084 1714441 053 218618

 - พี่หนิง, ติ๊ก, นองแจง 1302 วิเทศสัมพันธ 1001, 1712 ศูนยบมเพาะ

 - นุสบา 1222 สํานักงาน 1406 สํานักงาน 0987473435

งานบัญชี พี่ตู, กานต นองติ๊ก นองแกม 1223 งานแนะแนว 1361 สํานักงาน 1019, 1022

งานพัสดุ  - งานใหคําปรึกษา (จิตปรึกษา) 1402 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน

 - พี่ติ๋ม, นองยิ้ม 1304 งานพยาบาล 1360 สํานักงาน (ผอ., นองเพลิน, พี่ออน) อาคารเรียนรวมชั้น 4 1122, 2217

 - พี่เปย 1300 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 1505 สํานักงาน (พี่บี, นองหนอง) จําหนายสินคา 2350

 - พี่เบียร, พี่จอย 1321 งานกีฬา 1239

 - ภูเบส, บลู 1315 สโมสรนักศึกษา เสีย สํานักงาน อาคารเรียนรวมชั้น 4 1121

 - พี่หญิง, แจง 1320 ศูนยแมคคาทรอนิกส 2140

สํานักงาน 1602 ศูนยสอบเทียบ 2013
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

128  ถ.หวยแกว  ต.ชางเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 50300  โทรศัพท (053) 921-444 โทรสาร (053) 213-183

อธิการบดีฯ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

สนง.รองอธิการบดีฯ

สนง.อธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา malee_jinda@hotmail.comกองกลาง

หองกาสะลอง, ลีลาวด,ี หิรัญญิกา, ศาลาราชมงคล

กองคลัง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนยวัฒนธรรม rmutlculture1@gmail.com

Fax   053-892-786 (พัสด)ุ

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานตรวจสอบภายใน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

128  ถ.หวยแกว  ต.ชางเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 50300  โทรศัพท (053) 921-444 โทรสาร (053) 213-183

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สาขาศิลปศาสตร (พี่ขม) 0817642878 ดอยสะเก็ด 420/F  053-266-519 053-266-516-8

สํานักงาน                  เลขานุการ คณบดีฯ (โอบ) 2600  - หลักสูตรการทองเที่ยวและการบริการ (ขิง) 087-3591556 จอมทอง 551001/F  053-867-339 053-267-338

 - งานบริหาร งานแผน เลชารองคณบดี ฝายบริหาร ฯ (ออม) อรทัย 2687  - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล EIC (น้ํา)  088-4180341 เชียงราย 450/F 053-723978 053-723-979

     แนน มีน นี นิว นุย อุย มล(ดวงฤทัย) อิ๋ม 2401 เลขารองคณบดีฝายวิจัยฯ (เหมียว) 2601  - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  (อั๊ม) 086-9144897 ลําปาง 470/F  054-342-549 054-342-547-8

 - งานวิจัย งานวิชาการ เลขารองคณบดีฝายวิชาการ, งานรับนศ.ใหม, แนะแนว (เอโกะ) 2601, 2603  - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (พี่ขม) 0817642878 นาน 440/F  054-771-398 054-710-259

    แจค ตอม ลักษ มล(บุษบา) แอร แอน 1236 งานสารบรรณ (นองยุย) 2014  - กลุมวิชาสุขภาพ (พลศึกษา)  (พี่ขม) 0817642878 ตาก 460/F  055-511-833 055-515-900-5

สํานักงาน คอบ. (พี่เมย) 2312 ฝายบริหารฯ มทร.ลานนา (จอมทอง) พิษณุโลก 430/F  055-262-789 055-298-437-40

  - เอคุง 2685 สํานักงาน (นองใหม) 0826356882 สถาบันวิจัย ฯ (ลําปาง)/F  054-348-550 054-342-553

สํานักงาน 2215   - พี่เปา 2660

เหมืองแร 2230   - นู (มธุรดา), นิ่ม 2685

หน.เทคโนโลยีเครื่องกล, หน.ชางกลเกษตร งานประกันคุณภาพ (ออ) 2685 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

วศ.เครื่องกลเกษตร ฝายวิชาการฯ คณบดี 1240 หองกาสะลอง (เดิมหองประชุม 1)

  - แอม, ฝน 2603 สํานักงาน   099 7598709 1312 หองลีลาวดี (เดิมหองประชุม 2)

สํานักงาน 2299   - นองหนูมินิ (สโมสรฯคณะ) 2602 แผนกวิทยาศาสตร (ฟสิกส) / สํานักงานสาขาวิทยาศาสตร 2500 หองทองกวาว (เดิมหองประชุม 3)

วศ.บ.โยธา 2460 บริการวิชาการ/ศูนย BEU (นองอั๋น, นองตาล) 1105 แผนกคณิตศาสตร 2810 หองบัวระวง (เดิมหองประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต)ิ

วศ.บ.สิ่งแวดลอม (Lab) 2441 ฝายวิเทศสัมพันธ/สหกิจศึกษา(เบน) 2602 แผนกวิทยาศาสตร (เคมี) 2830 หองหิรัญญิกา (เดิมหองมุข)

ค.อ.บ.โยธา 2410 สโมสร คณะบริหาร ฯ (นักศึกษา) 2694 หองซอมพอ (เดิมหองประชุมขางหองอธิการบด)ี

ศูนยทดสอบวัสดุ 2405 MBA ป.โท (เอส) 2849 สารบรรณกลาง (นองยา) หองชมพูพญา (เดิมหองประชุมที่จอมทอง)

อ.มด (โยธา) 5222 งานพัสดุ (พี่พรรณ) หองโพธิพุทธ (เดิมหองประชุมเจ็ดยอด)
สาขาการบัญชี (สนง.) โบว, ยุน 2695, 2407 งานนโยบายและแผนฯ (พี่ปอกแปก)

สํานักงาน 2300  - หองพักอาจารย (บธ.1 ชั้น 2) 2651 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา (นองหนอย, นองไก, นองแตง)

ชางกลโรงงาน,แมพิมพ 2310  - หองพักอาจารย (บธ.3 ชั้น 3) 2690 สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมฯ – สาขาสหวิทยาการ (พี่โอ นองกร)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (แคท) 2312 สาขาบริหารธุรกิจ (สม) 2845 หองสมุด - หองพยาบาล (พี่ปารม)

ชางโลหะ 2321  - ตลาด งานทะเบียนและวัดผล - งานอาคารสถานที่ (พี่หนุม)

โรงหลอ 2298     (ตอม) 2629, 2630 ศูนยพลังสะอาด (เพียว, เมย) หวยแกว 1301

คอบ. เสีย     CP ALL (นองหญิง บุษบา) 2611

วิศวกรรม 2340  - การจัดการ (หญิง) อรุณรัตน 1307, 2847 สํานักงาน                              โทร 1923 ตอ1003,1004 083 5820788

เทคนิคอุตสาหกรรม เสีย  - สารสนเทศ (ออม) กชพร 2683

   (หองอาจารยสารสนเทศ) 2680

หัวหนาสาขา 1507    (อ.เทวา, อ.จตุพร) บธ.1 ชั้น 6 2631

สํานักงานวิศวกรรมไฟฟา 1603  - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นิค) 2640 สํานักงาน 1606 - 1608

งานนักศึกษา 1508  - IBM (ออม, ออด) 1707 หองพักอาจารย สถาปตยกรรมภายใน 1609

สโตร 2450  - ธุรกิจคาปลีก (ทอป) 2686

สํานักงาน เสีย ศูนยภาษา                                         0985214233 1922

สํานักงาน เสีย
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082-7086800

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา

สถาปตยกรรม

วิศกรรมคอมพิวเตอร

อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมเครื่องกล

2241

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (49)

วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
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