
ลําดับท่ี รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด ภูมิภาค
1 003135 โรงเรียนชางฝ�มือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
2 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
3 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป� รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 002838 วิทยาลัยการอาชีพแก.งคร.อ รัฐ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก ภาคกลาง
6 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต.
7 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต.
8 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย5 รัฐ สมุทรปราการ ภาคกลาง
9 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐ นาน ภาคเหนือ
11 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี ภาคกลาง
12 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน รัฐ ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช ภาคใต.
14 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค5 รัฐ นครสวรรค5 ภาคกลาง
15 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห5บุรี รัฐ สิงห5บุรี ภาคกลาง
17 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐ สุโขทัย ภาคเหนือ
18 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี ภาคกลาง
19 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 003211 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช  ภาคใต.
21 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ5 รัฐ สุราษฎร5ธานี ภาคใต.
22 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐ เชียงราย ภาคเหนือ
24 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐ ชลบุรี ภาคกลาง
25 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐ พะเยา ภาคเหนือ
26 001789 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
27 005387 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 001274 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน รัฐ ลําพูน ภาคเหนือ
29 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ?า รัฐ นครสวรรค5  ภาคกลาง
31 005399 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค5การบริหารสวนจังหวัดลําพูน รัฐ ลําพูน  ภาคเหนือ
32 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร  ภาคกลาง
33 001153 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
34 003241 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ  ภาคกลาง
35 004481 วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรี ภาคกลาง
36 000436 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 005036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร รัฐ สุราษฎร5ธานี ภาคใต.
38 001066 โรงเรียนชางกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 005013 โรงเรียนเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก.ว ภาคกลาง
40 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน5ลําพูน เอกชน ลําพูน  ภาคเหนือ
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ลําดับท่ี รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด ภูมิภาค
41 002600 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต. เอกชน สงขลา ภาคใต.
43 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
44 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซพิสัย เอกชน บึงกาฬ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
46 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
47 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุรี  ภาคกลาง
48 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง
49 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา ภาคใต.
50 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 005347 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เอกชน ปทุมธานี  ภาคกลาง
53 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ5ภิญโญ เอกชน ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 000841 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค5 เอกชน นครสวรรค5  ภาคกลาง
55 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร.อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
57 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค5พระนคร เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
58 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 005378 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี เอกชน ชลบุรี ภาคกลาง
60 000541 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต ภาคใต.
61 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 005402 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เอกชน สกลนคร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 002701 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
64 005334 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เอกชน เพชรบูรณ5  ภาคเหนือ
65 001729 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม เอกชน เชียงใหม ภาคเหนือ
66 000200 วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ เอกชน สงขลา ภาคใต.
67 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี ภาคกลาง
68 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ เอกชน สงขลา ภาคใต.
69 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย  ภาคเหนือ
70 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง เอกชน ลพบุรี ภาคกลาง
71 000801 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี ภาคกลาง
72 001053 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช ภาคใต.
73 004865 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ5 เอกชน เพชรบูรณ5 ภาคเหนือ
74 004632 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เอกชน เชียงราย  ภาคเหนือ
75 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76 003129 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม เอกชน ชุมพร ภาคใต.
77 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ลําปาง ภาคเหนือ


