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1 001710 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รัฐ นครปฐม 

2 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนอง 

3 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง 

4 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

5 003710 วิทยาลัยการอาชีพแกลง รัฐ ระยอง 

6 003722 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รัฐ เพชรบุรี 

7 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม รัฐ กระบ่ี 

8 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง 

9 003664 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รัฐ ชุมพร 

10 004915 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐ ชัยนาท 

11 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะเชิงเทรา 

12 003876 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รัฐ ราชบุรี 

13 004254 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รัฐ สมุทรสาคร 

14 003629 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รัฐ เพชรบุรี 

15 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

16 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐ ตรัง 

17 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รัฐ ราชบุรี 

18 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รัฐ สมุทรปราการ 

19 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม 

20 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

21 003787 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา รัฐ ยโสธร 

22 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รัฐ เพชรบุรี 

23 004817 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รัฐ เชียงราย 

24 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ รัฐ สงขลา 

25 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงคราม 

26 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

27 001316 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

28 001900 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

29 001654 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

30 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

31 002070 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รัฐ ชุมพร 
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32 001939 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รัฐ พังงา 

33 002855 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง 

34 001817 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

35 001995 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รัฐ ระนอง 

36 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

37 002258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัฐ สงขลา 

38 002821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รัฐ สตูล 

39 002386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

40 000885 วิทยาลัยช่างศิลป รัฐ กรุงเทพมหานคร 

41 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รัฐ ศรีสะเกษ 

42 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

43 003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

44 002165 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

45 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

46 003073 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รัฐ สงขลา 

47 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ รัฐ พะเยา 

48 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

49 004245 วิทยาลัยเทคนิคถลาง รัฐ ภูเก็ต 

50 004337 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

51 003999 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

52 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

53 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐ ชลบุรี 

54 002962 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยอง 

55 003849 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 รัฐ ลพบุรี 

56 003118 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง รัฐ เชียงใหม่ 

57 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐ เชียงใหม่ 

58 005094 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รัฐ ล าปาง 

59 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐ บุรีรัมย์ 

60 005142 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รัฐ พะเยา 

61 005076 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รัฐ ขอนแก่น 

62 000215 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

63 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ รัฐ ชุมพร 

64 004174 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 
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65 003988 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

66 004025 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รัฐ ชุมพร 

67 004499 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รัฐ ตราด 

68 003935 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รัฐ นครปฐม 

69 001153 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

70 001476 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

71 003093 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รัฐ สุพรรณบุรี 

72 000722 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง รัฐ พัทลุง 

73 003543 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

74 003221 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

75 004489 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

76 004671 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รัฐ ยะลา 

77 004469 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รัฐ ระยอง 

78 000888 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

79 004387 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

80 000415 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง รัฐ ล าปาง 

81 004510 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รัฐ สกลนคร 

82 000098 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รัฐ สงขลา 

83 003637 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 

84 004481 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รัฐ สระบุรี 

85 004252 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

86 000436 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

87 004290 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

88 005361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รัฐ ชุมพร 

89 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) รัฐ ชลบุรี 

90 003983 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รัฐ นครปฐม 

91 004897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท รัฐ สระบุรี 

92 005036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 

93 005088 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก รัฐ เพชรบูรณ์ 

94 002409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

95 002826 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

96 001912 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย เอกชน สมุทรปราการ 

97 004886 โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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98 004280 โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

99 004865 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ เอกชน เพชรบูรณ์ 

100 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เอกชน อุดรธานี 

101 004653 โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธานี 

102 005013 โรงเรียนเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก้ว 

103 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย เอกชน หนองคาย 

104 002835 โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน นนทบุรี 

105 003741 โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

106 004982 โรงเรียนอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน เอกชน กาฬสินธ์ุ 

107 005015 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 

108 004207 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

109 005153 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

110 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร เอกชน ชัยภูมิ 

111 004360 วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

112 000789 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช 

113 005323 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ เอกชน เพชรบูรณ์ 

114 004935 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เอกชน ราชบุรี 

115 004498 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เอกชน สมุทรปราการ 

116 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

117 001944 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครศรีธรรมราช 

118 005155 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

119 000842 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

120 004877 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

121 004806 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด 

122 000278 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี เอกชน สิงห์บุรี 

123 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ 

124 004365 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ เอกชน ฉะเชิงเทรา 

125 004880 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค เอกชน ชลบุรี 

126 003000 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

127 005258 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ 

128 000228 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมณฑล เอกชน กรุงเทพมหานคร 

129 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร้อยเอ็ด 

130 001152 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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131 004506 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เอกชน ระยอง 

132 003674 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เอกชน ชลบุรี 

133 004813 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เอกชน ยโสธร 

134 005215 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

135 002701 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

136 004989 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เอกชน เพชรบูรณ์ 

137 004327 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี 

138 004869 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

139 004706 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

140 005093 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 

141 004955 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 

142 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เอกชน ลพบุรี 

143 005382 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เอกชน ยโสธร 

144 005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เอกชน สกลนคร 

145 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

146 005019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา เอกชน ชลบุรี 

147 005216 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เอกชน เชียงใหม่ 

148 004788 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เอกชน มุกดาหาร 

149 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 

150 001483 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน เอกชน นครศรีธรรมราช 

151 004661 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ เอกชน บึงกาฬ 

152 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร 

153 005252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา เอกชน ยโสธร 

154 004912 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

155 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค เอกชน สกลนคร 

156 004823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน เอกชน อุดรธานี 

157 005212 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เอกชน จันทบุรี 

158 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย เอกชน สกลนคร 

159 000028 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

160 005318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา เอกชน หนองคาย 


