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วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเดิมเป็น

โรงเรียนเรียกว่า “โรงเรียนประถมช่างไม้” 
โรงเรียนนี้เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียน
ประชาบาลต าบลในเมือง      “วัดสระแก้ว” 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ เพ่ือ
เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาที่เรียนมีวิชาช่างไม้ 
และวิชาสามัญ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนี้ด ารงอยู่
ด้วยเงินการประถมศึกษา เมื่อนักเรียนสอบไล่ 

ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วนับว่าจบชั้นประถมสมบูรณ์  
 
พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาใหม่ จึงแยกกิจการออกเป็นเอกเทศแต่คงท าการสอนอยู่

ในสถานศึกษาเดิม ส่วนการสอนคงสอนตามหลักสูตรฉบับสังเขป ของกระทรวงธรรมการตลอดมา  
 
พ.ศ.๒๔๘๑ ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนอาชีพการช่างประเภทต่างๆ ขึ้นทุกจังหวัดเพ่ือส่งเสริมอาชีพการ

ช่างให้เจริญรุ่งเรือง และทางรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องจัดการศึกษาประเภทนี้ให้เป็นปึกแผ่นจึงได้สั่งยุบโรงเรียน
ประถมช่างไม้เดิมเสีย และตั้งโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ข้ึน โดยใช้สถานที่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัด ซึ่งทางการได้สั่งย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ไปอยู่อ าเภอโนนวัด (อ าเภอสูงเนินปัจจุบัน) 
เป็นสถานที่เล่าเรียน โรงเรียนนี้ขึ้นตรงต่อจังหวัดและได้ท าการเปิดเรียน ณ สถานศึกษาแห่งใหม่เม่ือ              
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ 

 
พ.ศ. ๒๔๘๒ โรงเรียนประถมศึกษาช่างไม้ เปลี่ยนชื่อใหม่จาก “ โรงเรียนประถมช่างไม้ ”เป็น “ โรงเรียน

ช่างไม้นครราชสีมา ” รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี
ที ่๑ (แผนกช่างไม้ฝีมือ) และต่อมาโรงเรียนเปิดท าการสอนในระดับชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย  
(แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง) หลักสูตร ๓ ปีขึ้นไป โดยรับนักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้นประโยคมัธยม อาชีวศึกษาตอนต้น 
(แผนกช่างไม้ฝีมือ) และสอบไล่ได้ชั้น ม.๓ (ป.๖ ปัจจุบัน) เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยม อาชีวศึกษาตอนปลายปีที่ ๑ 
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(แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง) เมื่อเรียนส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอน
ปลาย 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จาก “โรงเรียนช่างไม้นครราชสีมา” เป็น “โรงเรียนการช่าง
นครราชสีมา”  

พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง (แผนกช่าง
ไม้และก่อสร้าง) หลักสูตร ๓ ปี โดยรับนักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่ ๑ (แผนกช่างไม้
และก่อสร้าง)  

พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. ให้โรงเรียนอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือท่ีจัด
ขึ้นในประเทศไทยเพ่ือผลิตช่างฝีมือระดับกลาง ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรม โดยช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน อุปกรณ์การสอน และเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ดังนั้น โรงฝึกงาน
ช่างไม้จึงถูกดัดแปลงตามโครงการนี้ให้เป็นโรงฝึกงานที่สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าได้  

พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมอาชีวศึกษาได้เปิดรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยม
อาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างวทิยุโทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมโลหะ
แผ่น) หลักสูตร ๓ ปี เพ่ือทดลอง
อาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้
ก่อสร้าง) และได้รับ นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอน
ปลาย (แผนกช่างไม้ก่อสร้าง) และผู้ส าเร็จ
การศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาย
สามัญเข้าศึกษาต่อในระดับประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีแผนก
ช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้าง ช่างวิทยุและ
โทรคมนาคม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น หลักสูตร ๓ ปี เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๔ สายอาชีพ  แผนกต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษา แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๖) 
สายอาชีพ ตามแผนกต่างๆ ที่เรียนมา  

 
พ.ศ. ๒๕๑๐ กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนอยู่ในโครงการเงินกู้ เพ่ือพัฒนา

อาชีวศึกษา โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา เป็นเวลา ๕ ปี โรงเรียนนี้ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการนี้ เช่น ปรับปรุงอาคารเรียนอุปกรณ์การสอน และอ่ืนๆ อีกมากมายหลายแห่ง  
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พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่จากค าว่า “โรงเรียนการช่างนครราชสีมา” เป็น 
“โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมา” ในโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  

 
พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับการยก

ฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา” 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่เป็น 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวิทยาเขต 
๑” และเปิดรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเครื่องมือกล 
และวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น มีหลักสูตร ๒ ป ี
เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 
พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเหมาะสมในการ

บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงเห็นควรให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ซึ่งมี ๒ วิทยาเขตได้แยกแต่ละ
วิทยาเขตออกจากวิทยาลัยและตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาเขต ๑ เป็นวิทยาลัย 
ช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑  

 
พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา

เพ่ือให้เหมาะสมกับหลักสูตรลักษณะการสอนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จึงให้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒  
พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรปรับขยายการอาชีวศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้นเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นจึงให้วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาเปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 

พ.ศ. ๒๕๒๔ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขยายการอาชีวศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.ศ.๕) ได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น จึงให้วิทยาลัยเทคนิค
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นครราชสีมาเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิค วิศวกรรมโยธา และสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร
ให้เปิดสาขาวิชาเพ่ิมเติม จึงให้
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปิดสอน
แผนกวิชาสาขาเทคนิคเขียนแบบ
เครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เพ่ือการส่งเสริม
การศึกษาให้กว้างขวางและสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 
พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรให้เปิดสาขาวิชาชีพเพ่ิมเติม จึงให้วิทยาลัยเทคนิค

นครราชสีมา เปิดสอนแผนกวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมอาชีวศึกษาได้ด าเนินการคัดเลือก

สถานศึกษาดีเด่นของกรมฯ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น เพ่ือเป็น
ก าลังใจสนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน 
คนงานภารโรง ในการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นตามนโยบายของ
กรมอาชีวศึกษาและเพ่ือให้ได้สถานศึกษาท่ีเป็นแบอย่างหรือ
เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาโดยทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่าง
อุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘  

พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดเพิ่มเติมแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ระดับชั้น ปวช. ปีที ่๑ จ านวน ๒ ห้อง แผนกช่างประกอบผลิตภัณฑ์ ๑ ห้อง  
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พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดเพิ่มเติมแผนก
ช่างยนต์ในระดับชั้น ปวช. ปีที ่๑ เป็น ๓ 
ห้องเรียน จากเดิม ๒ ห้องเรียน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดเพิ่มเติมแผนก
ช่างก่อสร้างและช่างกลโรงงานในระดับชั้น 
ปวช. ปีที ่๑ เป็น ๓ ห้องเรียน จากเดิม ๒ 
ห้องเรียน  

พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดเพิ่มเติมระดับ 
ปวส. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดเพิ่มเติมระดับ 
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิค การผลิต (สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานแม่พิมพ์
พลาสติก)  

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดเพิ่มระดับ ปวช. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และสาขาวิชาพณิชยการ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดเพิ่มระดับ ปทส. สาขาเทคนิคไฟฟ้าก าลัง และเป็นศูนย์การเรียนของสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดเพิ่มระดับ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบโทรคมนาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นศูนย์การเรียน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี ระดับปริญญาโท สาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม)  

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดหลักสูตร 
ปวช. ปวส. ร่วมกับสถานประกอบการ
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด  

พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดหลักสูตร 
ปวช. ปวส. ร่วมกับสถานประกอบการ 
บริษัท ไดซิน จ ากัด  

 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  



ข้อมูลสถานศึกษา 

 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๘ ถนนสุร
นารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐๔๔-๒๔๒๐๐๒ โทรสาร ๐๔๔-๒๕๔๙๕๐ 
www.ntc.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสถานศึกษา 

 

สัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
  
       

เป็นรูปเสมาธรรมจักร ประกอบด้วย ทุ ส นิ ม 
(ทุ= ทุกข์ ส=สมุทัย นิ=นิโรธ ม = มรรค) อยู่ภายในวงกลม 
วงในล้อมรอบด้วยวงกลมนอกระหว่างวงกลมด้านบนมีค า
ว่า “วิทยาลัยเทคนิค” ด้านล่างมีค าว่า “นครราชสีมา” 

       
 
 
 
สีประจ าวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

น  าเงิน      ขาว  
 
 
 
สมาคม มูลนิธิ กองทุน  
 - สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
 - มูลนิธิเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
 - กองทุน อาจารย์จรูญ-สุวรรณ ีอุตกฤษฏ์ และเครือญาติ  
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสถานศึกษา 

 

 

วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและสาขาวิชาพณิชยการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ภารกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
 
 

ปรัชญาวิทยาลัย “ฝีมือเป็นเยี่ยม 
วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงย่ิง”  
 
 
 
วิสัยทัศน์  

“วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มุ่งความเป็นเลิศการจัดการอาชีวศึกษา และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการชุมชนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ
ผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี”  
 
พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  

๑. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงานสถาน
ประกอบการ และการประกอบการวิชาชีพอิสระ เพ่ือการด ารงชีพตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา  

๒. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ทั้งในด้านการจัดการ 
วิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน  

๓. จัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากร ทั้งจากรัฐ องค์กร ชุนชน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม และการจัดหาทุนพัฒนาการอาชีวศึกษา  



ข้อมูลสถานศึกษา 

 

๔. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มี
ความสามารถในการคิด เรียนรู้วางแผน และพัฒนาตนเอง  

๕. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
๖. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๗. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๙. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงรุก การรับงานการค้า และการรับท า รับบริการ รับจ้างผลิตเพ่ือจ าหน่าย 

ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน  
 
เป้าประสงค์  

นักศึกษาทุกคน มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ สามรถใช้เทคโนโลยีการ
ปฏิบัติงานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา 

  
 

๑. นายวัฒนา  รัตนวิเศษ  ๑ สิงหาคม ๒๔๘๑  –  ๓๑ มกราคม ๒๔๘๔ 

๒. นายวัฒนา  รัตนวิเศษ  ๑ สิงหาคม ๒๔๘๑  –  ๓๑ มกราคม ๒๔๘๔ 

๓. นายขาว  อาจสูงเนิน  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ –  ๗ มกราคม ๒๔๙๑ 

๔. นายจรูญ  อุตกฤษฎ์  ๘ มกราคม ๒๔๙๑  –  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๐ 

๕. นายทวีวัฒน์  อยู่ทวี  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๐  –  ๓๑ มกราคม ๒๕๑๔ 

๖. นายจรูญ  อุตกฤษฎ์  ๑ เมษายน ๒๕๑๔  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑ 

๗. นายประสิทธิ  พร้อมมูล  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑  – ๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ 

๘. นายวิเชียร  บุญเลศิ  ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘  –  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ 

๙. นายศุภร  บุญเนาว์  ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ 

๑๐. นายพินิจ  ศุภวัฒน์  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  –  ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ 

๑๑. นายอุดม  ไชยเดชาธร  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  –  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

๑๒. นายพิษณุ  จงไพบูลยส์วัสดิ์  ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕  –  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

๑๓. นายพิสิษฐ์  เนาวรังษี  ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖  –  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

๑๔. นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

๑๕. นายมานะ  ด้วงทวี  ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๐  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

๑๖. นายพิสิษฐ์  เนาวรังษี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

๑๗. นายวีระชัย  ไตรศักดิ์  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ณ ปัจจุบัน 

 

 

 
 

๑. นายวีระชัย ไตรศักดิ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

๒. นายปราการรัตน ขันธทัต รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

๓. นายเวชยันต์  อินทร์ช่าง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๔. นายประยรู  ป้องสีดา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๕. นายเฉลมิชัย  สุภานันท์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 




