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รายชื่อสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่จะได้รบัการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2554

จาํนวน 183 แห่ง (ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบฯ ดา้นการอาชวีศกึษาและคณะผูบ้รหิาร สมศ. วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2554)

ลาํดบั รหสัสถาบนั ชื่อสถาบนั ที่ตัง้ ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ภาค

1 V00753 โรงเรยีนศรวีกิรมบ์รหิารธรุกจิ 1020/1  ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ภาคกลาง

2 V00340 วทิยาลยัสารพดัชา่งธนบุรี 159  ถ.เชยีงใหม่ - เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

3 V00719 โรงเรยีนมติรพลพณิชยการ 111  ถ.เจรญิรญั  ซ.เจรญิรญั 30 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

4 V00720 โรงเรยีนมนีบุรโีปลเีทคนิค 5/1  ถ.สามวา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 ภาคกลาง

5 V00311 วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการท่องเทีย่วกรงุเทพ 11 ม.6  ถ.เลยีบคลองสอง แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 ภาคกลาง

6 V00766 โรงเรยีนสนัตริาษฎรบ์รหิารธรุกจิ 138/1  ถ.พหลโยธนิ  ซ.24 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง

7 V00219 วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง 50/3-9  ถ.สรงประภา แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 ภาคกลาง

8 V00423 โรงเรยีนกองทพับกอุปถมัภช์า่งกล ขส.ทบ. 42/1  ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

9 V00745 โรงเรยีนวมิลพณิชยการ ศรยี่าน 266/9  ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

10 V00727 โรงเรยีนโยนออฟอารค์บรหิารธรุกจิ 198  ถ.ราชวถิี แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

11 V00654 โรงเรยีนจรลัสนิทวงศบ์รหิารธรุกจิ 18  เชงิสะพานบางกอกน้อย ซ.14 แขวงอรณุอมัรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง

ิ ั ี ึ ี ั ิ ์ ใ ่12 V00386 วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบุรี 868  ถ.จรญัสนิทวงศ ์ ซ.13 - เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

13 V00571 โรงเรยีนเทคโนโลยสียาม 46  ถ.จรญัสนิทวงศ์ แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

14 V00770 โรงเรยีนสายประสทิธิพ์ณิชยการ 127  ถ. เพชรเกษม  ซ.11 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

15 V00916 โรงเรยีนพณิชยการราชดําเนิน 378  ถ.อสิรภาพ  ซ.42 (ทวธีาภเิศก) แขวงวดัอรณุ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

16 V00685 โรงเรยีนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี 378  ถ.อสิระภาพ  ซ.อสิระภาพ 42 แขวงวดัอรณุ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

17 V00591 โรงเรยีนไทยบรหิารธรุกจิและพณิชยการ 92/1  ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 ภาคกลาง

18 V00744 โรงเรยีนวบิูลยบ์รหิารธรุกจิ รามอนิทรา 36/9  ม.4  ถ.รามอนิทรา  ซ.39 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 ภาคกลาง

19 V00500 โรงเรยีนเทคนิควมิลบรหิารธรุกจิ 279  ประชาชืน่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 10800 ภาคกลาง

20 V00781 โรงเรยีนอรรถวทิยพ์ณิชยการ 280  ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 ภาคกลาง

21 V00691 โรงเรยีนพณิชยการสยาม 72  ถ.จรญัสนิทวงศ ์ ซ.56 แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง

22 V00703 โรงเรยีนเทคนิคพระรามหก 686  ถ.จรญัสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง

23 V00508 โรงเรยีนเทคโนโลยกีรงุเทพ 2425  ถ.สุขมุวทิ  ซ.97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10250 ภาคกลาง

24 V00471 โรงเรยีนตัง้ตรงจติรพณิชยการ 2  ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 ภาคกลาง

25 V00320 วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 939  ถ.จรญัสนิทวงศ ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 ภาคกลาง

26 V00261 วทิยาลยัเทคนิคมนีบุรี 67  ม.13  ถ.สหีบุรานุกจิ แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรงุเทพมหานคร 10510 ภาคกลาง

27 V00468 โรงเรยีนดุสติพณิชยการ 438/17 ซ.ราชวถิ ี5  ถ.ราชวถิี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 ภาคกลาง

28 V00418 โรงเรยีนกรงุเทพการบญัชวีทิยาลยั 588  ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 ภาคกลาง

29 V00415 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอีย่มละออ 507/2  ถ.สาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ภาคกลาง

30 V00760 โรงเรยีนสยามบรหิารธรุกจิ 6/599  ถ.พหลโยธนิ  ซ.52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 ภาคกลาง

31 V00008 วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก 66  ม.8  รว่มพฒันา  ซ.4 แขวงลําผกัชี เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 ภาคกลาง
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ลาํดบั รหสัสถาบนั ชื่อสถาบนั ที่ตัง้ ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ภาค

32 V00659 โรงเรยีนพณิชยการชยันาท 194  ม.6  ถ.ชยัณรงค์ ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 ภาคกลาง

33 V00387 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทศบาลนครปฐม 137/4  ถ.ราชวถิ ี ซ.7 ต.พระปฐมเจดยี์ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

34 V00229 วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม 2  ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

35 V00707 โรงเรยีนพฒันบรหิารธรุกจิ 235  ม.2   ถ.เพชรเกษม ต.สระกะเทยีม อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

36 V00791 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลยี 20  ม.3 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

37 V00416 ศูนยฝ์ึกอบรมวศิวกรรมเกษตร 2  ม.6  ถ.รงัสติ - ปทุมธานี ต.บางพนู อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

38 V00540 โรงเรยีนเทคโนโลยปีทุมธานี 130  ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

39 V00185 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีูนยศ์ลิปาชพีบาง

ไทร

ถ.บางไทร - บางปะอนิ ต.โพธิแ์ตง อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 13190 ภาคกลาง

40 V00493 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา 94  ม.6  ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลงิ อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 13000 ภาคกลาง

41 V00392 วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียุธยา ค.2  ม.3  ถ.ปา่โทน ต.หอรตันไชย อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 13000 ภาคกลาง

42 V00599 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ 91/1  ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรอียุธยา 13000 ภาคกลาง

43 V00182 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี 26  ม.4 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง

44 V00641 โรงเรยีนโปลเีทคนิคลพบุรี 237  ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

45 V00505 โรงเรยีนเทคโนโลยบีรหิารธรุกจิเปรมฤทยั 15 ม.15  บางนา-ตราด ซ.อุดมสุข10 อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 ภาคกลางุ ุ ุ ุ

46 V00093 วทิยาลยัการอาชพีพระสมทุรเจดยี์ 143  ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 ภาคกลาง

47 V00279 วทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ 336  ถ.สุขมุวทิ ต.บางปใูหม่ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 ภาคกลาง

48 V00369 วทิยาลยัสารพดัชา่งสมทุรปราการ 274  ถ.สุขมุวทิ ต.ปากนํ้า อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 ภาคกลาง

49 V00280 วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม 89   ม.12  ถ.เอกชยั ต.ลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000 ภาคกลาง

50 V00404 วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบุรี 555  ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง

51 V00189 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์ุรี 94/1 ม. 1 ต.มว่งหมู่ อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี 16160 ภาคกลาง

52 V00191 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีุพรรณบุรี 288  ม.1 ต.ด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง

53 V00607 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิกาญจนบุรี 70  ม.2   ถ.แสงชโูต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวนัตก

54 V00380 วทิยาลยัอาชวีศกึษากาญจนบุรี 1  ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวนัตก

55 V00463 โรงเรยีนดรณุากาญจนบุรบีรหิารธรุกจิ 9/2  ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวนัตก

56 V00197 วทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี 361  ม.1  ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวนัตก

57 V00419 โรงเรยีนกรงุเทพการบญัชวีทิยาลยัลุ่มนํ้าปิง 290/1  ม.2  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองบวัใต้ อ.เมอืง จ.ตาก 63000 ภาคตะวนัตก

58 V00065 วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 101  หมู ่1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77230 ภาคตะวนัตก

59 V00077 วทิยาลยัการอาชพีปราณบุรี 99   ม.7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 ภาคตะวนัตก

60 V00242 วทิยาลยัเทคนิคประจวบครีขีนัธ์ 278  ถ.สละชพี ต.เกาะหลกั อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000 ภาคตะวนัตก

61 V00698 โรงเรยีนพณิชยการหวัหนิ 30/1  ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 ภาคตะวนัตก

62 V00394 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบุรี 300  ถ.ราชวถิี ต.คลองกระแชง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวนัตก

63 V00067 วทิยาลยัการอาชพีบา้นโปง่ หมท่ี ่3 ต ลาดบวัขาว อ บา้นโปง่ จ ราชบรี 70110 ภาคตะวนัตก63 V00067 วทยาลยการอาชพบานโปง หมทู 3 ต.ลาดบวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุร 70110 ภาคตะวนตก

64 V00788 โรงเรยีนอาชวีะดอนบอสโกบา้นโปง่ 108  ม.3 ต.หนองออ้ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวนัตก

65 V00083 วทิยาลยัการอาชพีปากท่อ 153  ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวนัตก
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66 V00181 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 63  ม.7  ถ.เขาขวาง - ทุ่งสามเสา้ ต.เขาชะงุม้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวนัตก

67 V00464 โรงเรยีนดรณุาราชบุรโีปลเีทคนิค 49  ถ.กอ้นทอง ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวนัตก

68 V00465 โรงเรยีนดรณุาราชบุรพีณิชยการ 80  ถ.คฑาธร ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวนัตก

69 V00268 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 433  ถ.ศรสีุรยิวงศ์ ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวนัตก

70 V00155 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา 284  ม.2  ถ.กบนิทรบ์ุร ี- ฉะเชงิเทรา ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 ภาคตะวนัออก

71 V00557 โรงเรยีนเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ 25  ม.7  ถ.สุวนิทวงศ ์ กม.66 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ภาคตะวนัออก

72 V00332 วทิยาลยัสารพดัชา่งฉะเชงิเทรา 50/4  ม.1  ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ภาคตะวนัออก

73 V00089 วทิยาลยัการอาชพีพนสันิคม 99  ม.10 ต.นาเรกิ อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี 20240 ภาคตะวนัออก

74 V00551 โรงเรยีนเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อเีทค) 231  ม.2  ถ.สุขประยูร ต.หนองตําลงึ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ภาคตะวนัออก

75 V00467 โรงเรยีนดาราสมทุรบรหิารธรุกจิ 314/8  ม.5 ต.บา้นสวน อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวนัออก

76 V00156 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี - ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20250 ภาคตะวนัออก

77 V00818 โรงเรยีนเทคโนโลยทีพีไีอ 309  ม.5  ถ.สุขมุวทิ ต.เชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวนัออก

78 V00730 โรงเรยีนระยองพาณิชยการ 77/1  ถ.จนัทอุดม  ซ.เรอืนจาํ ต.เชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวนัออก

79 V00188 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ 109  ม.1  ถ.รชัตะวถิี ต.ผ่านศกึ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 27120 ภาคตะวนัออก

80 V00848 โรงเรยีนเทคโนโลยกีมลาไสย 140  ม.2  ถ.ขอนแก่น - โพนทอง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ 46130 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือุ

81 V00014 วทิยาลยัการอาชพีขอนแก่น 72   ถ.แจง้สนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40182 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

82 V00069 วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ่ 113  ม.2 ต.หนองนํ้าใส อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

83 V00154 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น 18-19  ถ.แจง้สนิท ต.กุดเคา้ อ.มญัจาครีี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

84 V00205 วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น 67  ถ.ศรจีนัทร์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

85 V00012 วทิยาลยัการอาชพีแกง้ครอ้ 189  ม.3  ถ.ชยัภูม ิ- ภูเขยีว ต.ชอ่งสามหมอ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ 36150 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

86 V00836 โรงเรยีนชยัภูมบิรหิารธรุกจิ 107/118  ถ.ชยัประสทิธิ ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ 36000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

87 V00292 วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี 113 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 30190 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

88 V00625 โรงเรยีนบวัใหญ่เทคโนโลยพีณิชยการ 77/1  ถ.เทศบาล 7 ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 30120 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

89 V00244 วทิยาลยัเทคนิคปกัธงชยั 99   ม.1 ต.ตูม อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 30150 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

90 V00082 วทิยาลยัการอาชพีปากชอ่ง 811  ม.13 ต.จนัทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

91 V00097 วทิยาลยัการอาชพีพมิาย ถ.พมิาย - ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

92 V00718 โรงเรยีนมารยีบ์รหิารธรุกจิ 888  ถ.เดชอุดม  ซ.4 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

93 V00231 วทิยาลยัเทคนิคนครราชสมีา ถ.สุรนารี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

94 V00583 โรงเรยีนเทคโนโลยอีาชวีศกึษานครราชสมีา 11  ถ.มติรภาพ ต.บา้นโพธิ ์ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30310 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

95 V00517 โรงเรยีนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสมีา 77/1  ม.4   ถ.มติรภาพ ต.บา้นใหม่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

96 V00312 วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการท่องเทีย่ว 197  ม.2  ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเรงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

97 V00165 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา 146  ม.3  บา้นใหมส่ําโรง ต.ลาดบวัขาว อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 30340 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

98 V00239 วทิยาลยัเทคนิคบรรีมัย์ 326  ถ จริะ ต ในเมอืง อ เมอืง จ บรรีมัย์ 31000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ98 V00239 วทยาลยเทคนคบุรรมย 326  ถ.จระ ต.ในเมอง อ.เมอง จ.บุรรมย 31000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

99 V00349 วทิยาลยัสารพดัชา่งบุรรีมัย์ 138  ถ.จริะ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.บุรรีมัย์ 31000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

100 V00397 วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม 1501  ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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101 V00113 วทิยาลยัการอาชพีวาปีปทุม 142  ม.7  ถ.วาปีปทุม - จตุรพกัตรพ์มิาน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

102 V00050 วทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชนิีมกุดาหาร 68  ม.6  ถ.หา้ธนัวามหาราช ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

103 V00725 โรงเรยีนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี 154   ถ.แจง้สนิท ต.สําราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

104 V00677 โรงเรยีนพณิชยการพลาญชยัรอ้ยเอด็ 43  ม.1  ถ.รอ้ยเอด็ - วาปีปทุม ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 45000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

105 V00275 วทิยาลยัเทคนิคเลย 272   ถ.เจรญิรฐั ต.กุดปอ่ง อ.เมอืง จ.เลย 42000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

106 V00121 วทิยาลยัการอาชพีศรสีะเกษ 358  ถ.กสกิรรม ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

107 V00184 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรสีะเกษ 91  ม.8   ถ.กสกิรรม ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

108 V00276 วทิยาลยัเทคนิคศรสีะเกษ 319   ถ.กสกิรรม ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

109 V00409 วทิยาลยัอาชวีศกึษาสุรนิทร์ 426  ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ 32000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

110 V00124 วทิยาลยัการอาชพีศขีรภูมิ 20  ถ.สุรนิทร ์- ศรสีะเกษ ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรนิทร์ 32110 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

111 V00031 วทิยาลยัการอาชพีเซกา 99   ม.4   ถ.เซกา - อากาศอํานวย ต.ซาง อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

112 V00075 วทิยาลยัการอาชพีบงึกาฬ 101 ม.4  ถ.แสนประเสรฐิ - นาปา่น ต.วศิษิฐ์ อ.บงึกาฬ จ.หนองคาย 43140 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

113 V00195 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอีุบลราชธานี 117  ม.7  ถ.แจง้สนิท ต.หนองขอน อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

114 V00039 วทิยาลยัการอาชพีท่าแซะ 245/1  ม.4  ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจรญิ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 86140 ภาคใต้

115 V00159 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีมุพร - - อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 86220 ภาคใตุ้ ุ ุ

116 V00335 วทิยาลยัสารพดัชา่งชมุพร 158  ม.15  ถ.ชมุพร - ระนอง ต.วงัไผ่ อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 ภาคใต้

117 V00140 วทิยาลยัการอาชพีหลงัสวน 1  ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 ภาคใต้

118 V00005 วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั 122  ม.3 ต.กนัตงัใต้ อ.กนัตงั จ.ตรงั 92110 ภาคใต้

119 V00035 วทิยาลยัการอาชพีตรงั 70   ม.4   ถ.ตรงั - ปะเหลยีน ต.บา้นควน อ.เมอืง จ.ตรงั 92000 ภาคใต้

120 V00222 วทิยาลยัเทคนิคตรงั 96  ม.4   ถ.ตรงั - ปะเหลยีน ต.บา้นควน อ.เมอืง จ.ตรงั 92000 ภาคใต้

121 V00142 วทิยาลยัการอาชพีหว้ยยอด 23  ม.2  ถ.เทศารษัฎา ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 92130 ภาคใต้

122 V00666 โรงเรยีนพณิชยการทุ่งสง 123 หมู ่7  ถ.ทุ่งสง - นาบอน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 ภาคใต้

123 V00554 โรงเรยีนเทคโนโลยภีาคใต ้(เอส.เทค) 124/1   ถ.ทุ่งสง - หว้ยยอด ต.ทีว่งั อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 ภาคใต้

124 V00048 วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 ภาคใต้

125 V00389 วทิยาลยัอาชวีศกึษานครศรธีรรมราช 1076  ถ.ราชดําเนิน ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 ภาคใต้

126 V00325 วทิยาลยัศลิปหตัถกรรมนครศรธีรรมราช 6  ซ.หอไตร  ถ.ราชดําเนินนอก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 ภาคใต้

127 V00171 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา 43  ม.7  ถ.เพชรเกษม ต.ถํ้า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82130 ภาคใต้

128 V00036 วทิยาลยัการอาชพีตะกัว่ปา่ 41  ม.6   ถ.ตะกัว่ปา่ - พงังา ต.ตําตวั อ.ตะกัว่ปา่ จ.พงังา 82110 ภาคใต้

129 V00041 วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง 170   ม.9   ถ.ชายทะเล ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120 ภาคใต้

130 V00248 วทิยาลยัเทคนิคพงังา 326  ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.เมอืง จ.พงังา 82000 ภาคใต้

131 V00020 วทิยาลยัการอาชพีควนขนุน 214  ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 93110 ภาคใต้

132 V00061 วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ 210  ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 93140 ภาคใต้

133 V00172 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลง 221  ม 15 ต ควนมะพรา้ว อ เมอืง จ พทัลง 93000 ภาคใต้133 V00172 วทยาลยเกษตรและเทคโนโลยพทลุง 221  ม.15 ต.ควนมะพราว อ.เมอง จ.พทลุง 93000 ภาคใต

134 V00353 วทิยาลยัสารพดัชา่งพทัลุง 5  ถ.ชว่ยทุกขร์าษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมอืง จ.พทัลุง 93000 ภาคใต้

135 V00614 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิภาคใต้ 266  ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 ภาคใต้
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136 V00716 โรงเรยีนภูเกต็เทคโนโลยี 224/9  ถ.เทพกระษตัรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 ภาคใต้

137 V00396 วทิยาลยัอาชวีศกึษาภูเกต็ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 ภาคใต้

138 V00180 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง 19  ม.5  ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรดู อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้

139 V00403 วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา 74  ถ.รามวถิี ต.บ่อยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้

140 V00779 โรงเรยีนหาดใหญ่อํานวยวทิยบ์รหิารธรุกจิ 125/501   ม.7  ถ.พลพชิยั ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

141 V00765 โรงเรยีนส่องแสงพณิชยการ 76/2  ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

142 V00699 โรงเรยีนพณิชยการหาดใหญ่ 4   ถ.เพชรเกษม  ซ.5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

143 V00780 โรงเรยีนหาดใหญ่อํานวยวทิยพ์ณิชยการ 9/2  ถ.เพชรเกษม ซ.26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

144 V00795 โรงเรยีนอุดมศกึษาพณิชยการ 406  ถ.ธรรมนูญวถิี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

145 V00139 วทิยาลยัการอาชพีหลวงประธานราษฎรน์ิกร 1456  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

146 V00030 วทิยาลยัการอาชพีไชยา 221  ม.1 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 84110 ภาคใต้

147 V00192 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีุราษฎรธ์านี 43   ม.3   ถ.สุราษฎร ์- ตะกัว่ปา่ ต.พงักาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี 84250 ภาคใต้

148 V00408 วทิยาลยัอาชวีศกึษาสุราษฎรธ์านี 456/3  ม.1  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 ภาคใต้

149 V00775 โรงเรยีนสุราษฎรเ์ทคโนโลยี 8/23   ถ.ศรวีชิยั  ซ.ศรวีชิยั 59 ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 ภาคใต้

150 V00789 โรงเรยีนอาชวีะดอนบอสโกสุราษฎร์ 6/8  ม.6   ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 ภาคใตุ้ ฎ ุ ฎ

151 V00374 วทิยาลยัสารพดัชา่งสุราษฎรธ์านี 392  ม.4  ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 ภาคใต้

152 V00118 วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสระ 1  ม.5 ต.บา้นสอ้ง อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎรธ์านี 84190 ภาคใต้

153 V00819 โรงเรยีนภกัดพีณิชยการและเทคโนโลยี 39   ซ.12  ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

154 V00329 วทิยาลยัสารพดัชา่งกําแพงเพชร 1/2  ม.1 ต.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

155 V00042 วทิยาลยัการอาชพีเทงิ 191  ถ.พศิาล ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชยีงราย 57160 ภาคเหนือ

156 V00029 วทิยาลยัการอาชพีเชยีงราย 324   ม.5   ถ.เชยีงราย - เทงิ ต.ท่าสาย อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 ภาคเหนือ

157 V00160 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงราย 51  ม.1 ต.รมิกก อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57100 ภาคเหนือ

158 V00218 วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย 1046  ถ.สนามบนิ ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 ภาคเหนือ

159 V00384 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 670  ถ.ธนาลยั ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 ภาคเหนือ

160 V00636 โรงเรยีนโปลเิทคนิคเชยีงราย 391 ม.1 ถ.เวยีงชยั - หนองหลวง ต.เวยีงชยั อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย 57210 ภาคเหนือ

161 V00662 โรงเรยีนพณิชยการเชยีงใหม่ 2   ถ.คชสาร ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50100 ภาคเหนือ

162 V00642 โรงเรยีนโปลเิทคนิคลานนา 2  ถ.สุขเกษม ต.ปา่ตนั อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50300 ภาคเหนือ

163 V00217 วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม่ 9   ถ.เวยีงแกว้ ต.ศรภีูมิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200 ภาคเหนือ

164 V00286 วทิยาลยัเทคนิคสนักําแพง 76  ม.1 ถ.เชยีงใหม ่- นํ้าพรุอ้น ต.บา้นสหกรณ์ อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม่ 50130 ภาคเหนือ

165 V00555 โรงเรยีนเทคโนโลยภีาคเหนือ 919  ม.10  ถ.พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

166 V00233 วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ 400  ถ.สวรรคว์ถิี ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

167 V00347 วทิยาลยัสารพดัชา่งน่าน 150  ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ

168 V00119 วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสา 138  ม 5  บา้นท่าปา่คา ต นาเหลอืง อ เวยีงสา จ น่าน 55110 ภาคเหนือ168 V00119 วทยาลยการอาชพเวยงสา 138  ม.5  บานทาปาคา ต.นาเหลอง อ.เวยงสา จ.นาน 55110 ภาคเหนอ

169 V00613 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิพะเยา 339  ม.8   ถ.พะเยา - ปา่แดด ต.ท่าวงัทอง อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ

170 V00456 โรงเรยีนไชยพนัธพ์งษ์เทคโนโลยี 222  ม.1  ถ.พหลโยธนิ ต.แมต่ํ๊า อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
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171 V00173 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร 94  ถ.พจิติร - กําแพงเพชร ต.สามงา่ม อ.สามงา่ม จ.พจิติร 66140 ภาคเหนือ

172 V00486 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการพษิณุโลก 691/11 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 ภาคเหนือ

173 V00322 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก 410  ม.1  ถ.พษิณุโลก - บงึพระ ต.บงึพระ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 ภาคเหนือ

174 V00395 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่ 4  ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

175 V00472 โรงเรยีนเถนิเทคโนโลยพีณิชยการ 192/1  ม.12  ถ.พหลโยธนิ ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ลําปาง 52160 ภาคเหนือ

176 V00846 โรงเรยีนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 173  ถ.พหลโยธนิ ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 ภาคเหนือ

177 V00736 โรงเรยีนลําปางเทคโนโลยี 443   ถ.ลําปาง - เด่นชยั ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ

178 V00365 วทิยาลยัสารพดัชา่งลําปาง 551 ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ

179 V00273 วทิยาลยัเทคนิคลําปาง 15   ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 ภาคเหนือ

180 V00274 วทิยาลยัเทคนิคลําพนู 42   ถ.ลําพนู - ปา่ซาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพนู 51000 ภาคเหนือ

181 V00183 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีําพนู 99  ม.5  ถ.เชยีงใหม ่- ลําปาง ต.ทาสบเสา้ อ.แมท่า จ.ลําพนู 51140 ภาคเหนือ

182 V00797 โรงเรยีนอุตรดติถเ์ทคโนโลยี 135/3  ถ.สําราญรืน่ ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง จ.อุตรดติถ์ 53000 ภาคเหนือ

183 V00413 วทิยาลยัอาชวีศกึษาอุตรดติถ์ 9  ถ.แปดวา ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง จ.อุตรดติถ์ 53000 ภาคเหนือ
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