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1 003135 โรงเรียนชางฝ�มือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
2 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
3 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง
4 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน รัฐ จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
5 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐ จังหวัดสุราษฎร3ธานี ภาคใต6
6 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป9า รัฐ จังหวัดพังงา ภาคใต6
7 000305 วิทยาลัยการอาชีพท6ายเหมือง รัฐ จังหวัดพังงา ภาคใต6
8 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ จังหวัดนครนายก ภาคกลาง
9 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค3 รัฐ จังหวัดนครสวรรค3 ภาคกลาง
10 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน รัฐ จังหวัดแมฮองสอน ภาคเหนือ
11 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ จังหวัดสงขลา ภาคใต6
12 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จังหวัดจันทบุรี ภาคกลาง
13 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางแก6ว รัฐ จังหวัดพัทลุง ภาคใต6
14 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางแก6วฟ<า (หลวงพอเป?@นอุปถัมภ3) รัฐ จังหวัดนครปฐม ภาคกลาง
15 003692 วิทยาลัยการอาชีพเบตง รัฐ จังหวัดยะลา ภาคใต6
16 003182 วิทยาลัยการอาชีพป9าซาง รัฐ จังหวัดลําพูน ภาคเหนือ
17 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง
18 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ จังหวัดร6อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
19 003841 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลาง
20 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง
21 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
22 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ จังหวัดอุตรดิตถ3 ภาคเหนือ
23 003569 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รัฐ จังหวัดอางทอง ภาคกลาง
24 001445 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รัฐ จังหวัดร6อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
25 002181 วิทยาลัยการอาชีพร6อยเอ็ด รัฐ จังหวัดร6อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
26 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ จังหวัดยะลา ภาคใต6
27 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ จังหวัดสตูล ภาคใต6
28 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 ภาคกลาง
29 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รัฐ จังหวัดอางทอง ภาคกลาง
30 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ จังหวัดบุรีรัมย3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
31 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รัฐ จังหวัดนราธิวาส ภาคใต6
32 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ จังหวัดกาฬสินธุ3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
33 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รัฐ จังหวัดสระบุรี ภาคกลาง
34 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ จังหวัดชุมพร ภาคใต6
35 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
36 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ3 รัฐ จังหวัดนครนายก ภาคกลาง
37 002529 วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก รัฐ จังหวัดกระบี่ ภาคใต6
38 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร3บุรี รัฐ จังหวัดสิงห3บุรี ภาคกลาง
39 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง
40 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน รัฐ จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
41 001561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รัฐ จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
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42 001478 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รัฐ จังหวัดตรัง ภาคใต6
43 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค3 รัฐ จังหวัดนครสวรรค3 ภาคกลาง
44 000164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รัฐ จังหวัดพิจิตร ภาคเหนือ
45 002285 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ3 รัฐ จังหวัดเพชรบูรณ3 ภาคเหนือ
46 000664 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รัฐ จังหวัดยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
47 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร6อยเอ็ด รัฐ จังหวัดร6อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
48 001821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รัฐ จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง
49 003220 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย3ศิลปาชีพบางไทร รัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
50 002837 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก6ว รัฐ จังหวัดสระแก6ว ภาคกลาง
51 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห3บุรี รัฐ จังหวัดสิงห3บุรี ภาคกลาง
52 001115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รัฐ จังหวัดอุทัยธานี ภาคเหนือ
53 001732 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รัฐ จังหวัดกระบี่ ภาคใต6
54 000525 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ3 รัฐ จังหวัดกาฬสินธุ3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
55 002313 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ3 (ลาดขวาง) รัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลาง
56 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลาง
57 001797 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รัฐ จังหวัดชุมพร ภาคใต6
58 003252 วิทยาลัยเทคนิคทุงสง รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
59 003727 วิทยาลัยเทคนิคบ6านคาย รัฐ จังหวัดระยอง ภาคกลาง
60 000704 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย3 รัฐ จังหวัดบุรีรัมย3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
61 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง
62 002028 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
63 003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รัฐ จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง
64 005045 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
65 000188 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รัฐ จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง
66 004057 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รัฐ จังหวัดราชบุรี ภาคกลาง
67 001860 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รัฐ จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง
68 003630 วิทยาลัยเทคนิควาป�ปทุม รัฐ จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
69 002325 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคกลาง
70 000983 วิทยาลัยเทคนิคสระแก6ว รัฐ จังหวัดสระแก6ว ภาคกลาง
71 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงห3บุรี รัฐ จังหวัดสิงห3บุรี ภาคกลาง
72 002691 วิทยาลัยเทคนิคสิชล รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
73 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ รัฐ จังหวัดสงขลา ภาคใต6
74 000905 วิทยาลัยเทคนิคอางทอง รัฐ จังหวัดอางทอง ภาคกลาง
75 004265 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต3 รัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
76 000009 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย รัฐ จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
77 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท3 รัฐ จังหวัดสงขลา ภาคใต6
78 004871 วิทยาลัยประมงปMตตานี รัฐ จังหวัดปMตตานี ภาคใต6
79 002886 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
80 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
81 001157 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี รัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง
82 001069 วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
83 004304 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง
84 000479 วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร รัฐ จังหวัดพิจิตร ภาคเหนือ
85 001174 วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ3 รัฐ จังหวัดเพชรบูรณ3 ภาคเหนือ
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86 003431 วิทยาลัยสารพัดชางแพร รัฐ จังหวัดแพร ภาคเหนือ
87 003407 วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร3 รัฐ จังหวัดสุรินทร3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
88 001239 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง
89 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลาง
90 000726 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
91 000667 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
92 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รัฐ จังหวัดภูเก็ต ภาคใต6
93 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
94 003146 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รัฐ จังหวัดยะลา ภาคใต6
95 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง
96 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ จังหวัดสระบุรี ภาคกลาง
97 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร3 รัฐ จังหวัดสุรินทร3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
98 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐ จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
99 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
100 001066 โรงเรียนชางกลอุดรธานี เอกชน จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
101 004743 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เอกชน จังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
102 004901 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
103 000530 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน เอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 ภาคกลาง
104 004849 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เอกชน จังหวัดสระแก6ว ภาคกลาง
105 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน จังหวัดตาก ภาคเหนือ
106 004831 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ3 เอกชน จังหวัดเพชรบูรณ3 ภาคเหนือ
107 004531 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
108 002572 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เอกชน จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ
109 004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เอกชน จังหวัดจันทบุรี ภาคกลาง
110 000542 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เอกชน จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง
111 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต6 เอกชน จังหวัดสงขลา ภาคใต6
112 003478 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เอกชน จังหวัดชุมพร ภาคใต6
113 004495 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เอกชน จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
114 003081 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ?ค เอกชน จังหวัดพะเยา ภาคเหนือ
115 002140 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
116 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง
117 001251 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
118 004902 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
119 001030 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแกน เอกชน จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
120 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
121 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
122 000593 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เอกชน จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือ
123 004909 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เอกชน จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
124 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน จังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
125 004874 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย3บริหารธุรกิจ เอกชน จังหวัดบุรีรัมย3 ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
126 003056 วิทยาลัยเทคโนโลยีปMญญาภิวัฒน3 เอกชน จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง
127 000897 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  เอกชน จังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ
128 004526 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี เอกชน จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง
129 004019 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง เอกชน จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง
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130 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ6านมวง เอกชน จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
131 001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
132 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร6อยเอ็ด เอกชน จังหวัดร6อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
133 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน จังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ
134 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน จังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ
135 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
136 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
137 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
138 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
139 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน จังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
140 003995 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต3โตโยต6า เอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลาง
141 001135 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต3ภาคย3 เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต6
142 004850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เอกชน จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง
143 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง
144 004892 วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน จังหวัดพิจิตร ภาคเหนือ
145 002917 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เอกชน จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง
146 004492 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เอกชน จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
147 004351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ เอกชน จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
148 004543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร3พัฒนศาสตร3 เอกชน จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
149 004761 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป� เอกชน จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
150 002934 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร3เนชั่นแนล เอกชน จังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
151 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
152 004730 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
153 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
154 004933 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เอกชน จังหวัดสงขลา ภาคใต6
155 001463 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
156 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี เอกชน จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง
157 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน เอกชน จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
158 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  เอกชน จังหวัดลําปาง ภาคเหนือ
159 004475 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เอกชน จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ
160 004497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย เอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง


