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1 003135 โรงเรียนชางฝ�มือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

2 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง ภาคใต%
3 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

4 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป� รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 003978 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รัฐ ร%อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 002838 วิทยาลัยการอาชีพแก%งคร%อ รัฐ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก ภาคกลาง

8 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต%
9 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค6 รัฐ นครสวรรค6 ภาคกลาง

10 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาแก รัฐ นครพนม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 003783 วิทยาลัยการอาชีพบ%านไผ รัฐ ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ ร%อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต%
14 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย6 รัฐ สมุทรปราการ ภาคกลาง

15 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐ นาน ภาคเหนือ

18 000452 วิทยาลัยการอาชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี ภาคกลาง

19 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี ภาคกลาง

20 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน รัฐ ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท ภาคกลาง

22 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต%
23 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค6 รัฐ นครสวรรค6 ภาคกลาง

24 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร%อยเอ็ด รัฐ ร%อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรี ภาคกลาง

26 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห6บุรี รัฐ สิงห6บุรี ภาคกลาง

28 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐ สุโขทัย ภาคเหนือ

29 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี ภาคกลาง

30 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 003211 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช  ภาคใต%

32 000656 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี  ภาคกลาง

33 002121 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ6 รัฐ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย6 รัฐ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ6 รัฐ สุราษฎร6ธานี ภาคใต%
36 001094 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี ภาคกลาง

37 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ ภาคกลาง

38 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

40 000971 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุรี ภาคกลาง
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41 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐ เชียงราย ภาคเหนือ

42 000705 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต%
43 000681 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมย6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐ ชลบุรี ภาคกลาง

45 003727 วิทยาลัยเทคนิคบ%านคาย รัฐ ระยอง ภาคกลาง
46 002383 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี ภาคกลาง
47 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี ภาคกลาง
48 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐ พะเยา ภาคเหนือ
49 000867 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ6 รัฐ เพชรบูรณ6 ภาคเหนือ
50 001789 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
51 002675 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รัฐ ระยอง ภาคกลาง
52 005423 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี รัฐ สุรินทร6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 005387 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 001820 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง รัฐ ลําปาง ภาคเหนือ
55 001274 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน รัฐ ลําพูน ภาคเหนือ
56 005407 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป@าเปAา รัฐ เชียงราย  ภาคเหนือ
57 002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐ สตูล ภาคใต%
58 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐ เชียงใหม ภาคเหนือ
59 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงห6บุรี รัฐ สิงห6บุรี ภาคกลาง
60 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ รัฐ สงขลา ภาคใต%
61 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟAา รัฐ นครสวรรค6  ภาคกลาง
63 001920 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม รัฐ นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐ บุรีรัมย6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 005044 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลา  ภาคใต%
66 005399 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค6การบริหารสวนจังหวัดลําพูน รัฐ ลําพูน  ภาคเหนือ
67 002123 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต%
68 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร  ภาคกลาง
69 002527 วิทยาลัยสารพัดชางตรัง รัฐ ตรัง  ภาคใต%
70 001153 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
71 001476 วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส รัฐ นราธิวาส ภาคใต%
72 004304 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี ภาคกลาง
73 005098 วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี  ภาคกลาง
74 004469 วิทยาลัยสารพัดชางระยอง รัฐ ระยอง ภาคกลาง
75 004387 วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี รัฐ ลพบุรี ภาคกลาง
76 003241 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ  ภาคกลาง
77 004481 วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรี ภาคกลาง
78 000436 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79 005036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร รัฐ สุราษฎร6ธานี ภาคใต%
80 005113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ%อมน%อย รัฐ สมุทรสาคร  ภาคกลาง
81 001066 โรงเรียนชางกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82 004901 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83 005013 โรงเรียนเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก%ว ภาคกลาง
84 000889 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี ภาคกลาง
85 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน ตาก ภาคเหนือ
86 005293 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ  ภาคกลาง
87 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 005422 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เอกชน กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง
89 005112 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท6 เอกชน ขอนแกน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน6ลําพูน เอกชน ลําพูน  ภาคเหนือ
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91 002600 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต% เอกชน สงขลา ภาคใต%
93 002324 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางฝ�มือปFญจวิทยา เอกชน ปทุมธานี ภาคกลาง
94 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
95 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซพิสัย เอกชน บึงกาฬ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96 000061 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เอกชน ราชบุรี ภาคกลาง
97 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
98 005457 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เอกชน นครสวรรค6  ภาคกลาง
99 005411 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย เอกชน ชลบุรี  ภาคกลาง
100 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
101 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุรี  ภาคกลาง
102 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
103 004757 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง
104 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง
105 002281 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ เอกชน สงขลา ภาคใต%
106 002554 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เอกชน กาญจนบุรี ภาคกลาง
107 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
108 004877 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ6 เอกชน เพชรบูรณ6 ภาคเหนือ
109 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา ภาคใต%
110 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111 003864 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เอกชน สมุทรปราการ ภาคกลาง
112 000278 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห6บุรี เอกชน สิงห6บุรี ภาคกลาง
113 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 005347 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เอกชน ปทุมธานี  ภาคกลาง
115 005325 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล เอกชน กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง
116 002098 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
117 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ6ภิญโญ เอกชน ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118 000841 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค6 เอกชน นครสวรรค6  ภาคกลาง
119 004019 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง เอกชน นนทบุรี ภาคกลาง
120 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ%านมวง เอกชน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร%อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
122 005348 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เอกชน มหาสารคาม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 005349 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เอกชน กาฬสินธุ6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
124 003741 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
125 001614 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เอกชน พัทลุง ภาคใต%
126 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
127 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
128 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค6พระนคร เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
129 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
130 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
131 005378 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
132 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
133 000541 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต ภาคใต%
134 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
135 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
136 005402 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เอกชน สกลนคร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
137 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
138 003733 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
139 003011 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง ภาคกลาง
140 005292 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส เอกชน อุดรธานี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
141 002701 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
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142 005415 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม เอกชน หนองคาย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
143 005334 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เอกชน เพชรบูรณ6  ภาคเหนือ
144 001729 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
145 000067 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
146 002127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เอกชน สงขลา ภาคใต%
147 000504 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) เอกชน สมุทรปราการ ภาคกลาง
148 005344 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ6 เอกชน กาฬสินธุ6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
149 000200 วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ เอกชน สงขลา ภาคใต%
150 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี ภาคกลาง
151 001901 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ%านครู เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
152 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ เอกชน สงขลา ภาคใต%
153 005400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน เอกชน สตูล  ภาคใต%
154 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย  ภาคเหนือ
155 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง เอกชน ลพบุรี ภาคกลาง
156 005376 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง  ภาคกลาง
157 004543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร6พัฒนศาสตร6 เอกชน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
158 004761 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป� เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
159 005450 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เอกชน บึงกาฬ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
160 005315 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร เอกชน สกลนคร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
161 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
162 000801 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี ภาคกลาง
163 001053 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช ภาคใต%
164 005454 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร6ทฝาง เอกชน เชียงใหม  ภาคเหนือ
165 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
166 001982 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง เอกชน ตรัง ภาคใต%
167 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
168 000324 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก ภาคเหนือ
169 004076 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เอกชน เพชรบุรี ภาคกลาง
170 004865 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ6 เอกชน เพชรบูรณ6 ภาคเหนือ
171 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน เอกชน ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
172 004632 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เอกชน เชียงราย  ภาคเหนือ
173 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
174 003129 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม เอกชน ชุมพร ภาคใต%
175 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ลําปาง ภาคเหนือ
176 001796 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค6 เอกชน นครสวรรค6 ภาคกลาง
177 001513 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปPน เอกชน นครศรีธรรมราช ภาคใต%
178 004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เอกชน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
179 000874 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง เอกชน ตรัง ภาคใต%
180 005212 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ6 เอกชน จันทบุรี ภาคกลาง
181 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอํานวย เอกชน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
182 005492 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ เอกชน สงขลา  ภาคใต%


