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รายชื่อสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 208 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 24 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับ รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ภาค

1 V00151 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่* 100  ม.6  ถ.เหนือคลอง - เขาพนม ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
2 V00148 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก* 30/12  ม.4  ถ.เพชรเกษม ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
3 V00446 โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา* 942  ถ.พหลโยธิน  ซ.18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 ภาคกลาง
4 V00372 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา* 474/2  ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 ภาคกลาง
5 V00351 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร* 286/1  ถ.บํารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง
6 V00321 วิทยาลัยพณิชยการบางนา* 57/471 ถ.บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260 ภาคกลาง
7 V00410 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา* 377 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง
8 V00201 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร* 73  ม.18 กม.7 ถ.สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10510 ภาคกลาง
9 V00759 โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ* 94  ถ.ราชปรารภ   ซ.วุฒิพันธ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง
10 V00319 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน* ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 ภาคกลาง
11 V00323 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย* 467  ซ.รามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310 ภาคกลางุ
12 V00576 โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู* 57/2  ถ.เพชรเกษม  ซ.110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
13 V00327 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี* 102  ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
14 V00021 วิทยาลัยการอาชีพคําม่วง* ม.3  บ้านคําพิมูล ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 V00651 โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์* 86/23  ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 V00015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี** 49  ม.5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
17 V00153 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร* 104  ม.7  ถ.กําแพงเพชร - พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
18 V00204 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร* 50  ถ.ปิ่นดําริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
19 V00003 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน* 6  ม.6  ถ.น้ําพอง - กระนวน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 V00452 โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี* 57  ม.4   ถ.ชุมแพ - ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 V00236 วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง* 486  ม.4  บ้านหินกอง - หนองอ้อ ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 V00094 วิทยาลัยการอาชีพพล* 203  ม.3  ถ.มิตรภาพ - โคกสี ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 V00330 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น* - ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 V00948 โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ* 117/2-4  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 V00381 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น* 1/1  ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26 V00055 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม* 191  ม.13  ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
27 V00209 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี* 85  ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
28 V00331 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี* 59  ถ.ชนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
29 V00131 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว* 112  ม.4  ถ.ตามูน - สะตอน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ภาคตะวันออก
30 V00063 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง* 41  ม.3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ภาคตะวันออก
31 V00088 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม* 401 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ภาคตะวันออก
32 V00211 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา* 12  ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ภาคตะวันออก
33 V00382 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา* 154  ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ภาคตะวันออก
34 V00782 วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยีพัทยา** 189/30  ม.11  ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
35 V00442 โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ* 156/5 ม.3  ซ.รื่นฤทัย  ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
36 V00383 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี* 388  ม.5  ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออกุ ุ ุ ุ
37 V00143 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม* 219  ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 ภาคกลาง
38 V00157 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท* 134  ม.3 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 ภาคกลาง
39 V00213 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท** 336  ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
40 V00074 วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค์* 1  ม.15  ถ.บําเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 V00334 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ* 380 ก  ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 V00215 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร** 146  ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
43 V00731 โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ* 29/1  ถ. เพชรเกษม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
44 V00315 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์* 15  ม.4  ถ.ปากตะโก - หัวกรัง ต.ปากตะโก อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
45 V00451 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ* 80  ถ.วังตะกอ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
46 V00200 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย* กม.7  ถ.เด่นห้า - ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
47 V00023 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง* 649  ม.4  ถ.จอมทอง - อินทนนท์ ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ภาคเหนือ
48 V00085 วิทยาลัยการอาชีพฝาง* 199  บ้านหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
49 V00721 โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี* 24  ถ.ลอยเคราะห์  ซ.2 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ภาคเหนือ
50 V00336 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่* 49  ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ภาคเหนือ
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51 V00455 โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ* 333  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
52 V00597 โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่* 362 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลําปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
53 V00385 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่* 167  ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ภาคเหนือ
54 V00749 โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่* 71  ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
55 V00587 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย* 128   ม.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
56 V00161 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่* 249  ม.11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 ภาคเหนือ
57 V00337 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง* 123  ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ภาคใต้
58 V00059 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่* 45/3  ม.3  ถ.ช้างทูน - สระใหญ่ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
59 V00338 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด* 236  ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
60 V00223 วิทยาลัยเทคนิคตราด* 43  ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
61 V00339 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก* 195  ม.3  ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตกุ
62 V00228 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก* 116  หมู่ 1  ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
63 V00146 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์* 62  ม.3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
64 V00865 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม* 90   ถ.เทศา - อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
65 V00047 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม* 58   ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
66 V00792 โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเซีย* 29/3  ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 V00299 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ* - ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68 V00166 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช* 244  ม.7  ถ.บ้านส้อง - นครศรีฯ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 ภาคใต้
69 V00604 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา* 12/3   ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
70 V00390 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์* 193  ถ.มาตุลี - อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
71 V00762 โรงเรียนเทคโนโลยีนครสวรรค์* 133  ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
72 V00262 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์* 10/1  ม.10  ถ.เขาชนกัน - ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 61500 ภาคเหนือ
73 V00043 วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย* ถ.ฤชุพันธ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ภาคกลาง
74 V00081 วิทยาลัยการอาชีพปัว* 237  ม.1  ถ.น่าน - ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
75 V00235 วิทยาลัยเทคนิคน่าน* 2  ถ.รอบกําแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 24 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับ รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ภาค

76 V00579 โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง* 16/3  ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
77 V00241 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี* 79  ม.5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
78 V00002 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี* 202  ม.3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ภาคตะวันออก
79 V00350 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี* 306/1  ถ.ราษฎร์ดําริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ภาคตะวันออก
80 V00240 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน* 18   ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 ภาคตะวันออก
81 V00246 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา* 29   ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
82 V00309 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

พระนครศรีอยุธยา*
ม.2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง

83 V00102 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช* ม.2  ถ.โพธิ์พระยา - ท่าเรือ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 ภาคกลาง
84 V00135 วิทยาลัยการอาชีพเสนา* 68  ม.4  ถ.สุพรรณ - อยุธยา ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
85 V00352 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา* 131  ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลางุ ู ุ ุ
86 V00028 วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา* 141  ม.10  ถ.เชียงคํา - ปง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
87 V00032 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้* 69   ม.10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
88 V00249 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง* 248  ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
89 V00251 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร* 33  ถ.พิจิตร - กําแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
90 V00354 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร* 316  ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
91 V00045 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย* 179  ม.3  ถ.นครไทย - ด่านซ้าย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
92 V00252 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก* 2   ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
93 V00393 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก* 60  ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
94 V00355 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก* 99  ม.1  ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
95 V00018 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย** 106  ม.5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก
96 V00174 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี* 59  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
97 V00072 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด* 106/1  ม.9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
98 V00679 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี* 51  ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
99 V00914 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ** 196  ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
100 V00253 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี** 115   ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
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101 V00356 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี** 93  ม.9  ถ.บันไดอิฐ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
102 V00024 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน* 115/3  ม.7  ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ
103 V00357 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์* 60  ถ.นิกรบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
104 V00115 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี* 100  ม.5  ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
105 V00175 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์* 157  ม.5  ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
106 V00176 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่* 586  ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
107 V00612 โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการแพร่* 34/19   ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
108 V00255 วิทยาลัยเทคนิคแพร่* 5   ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
109 V00687 โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่** 98  ม.10  ถ.ช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
110 V00107 วิทยาลัยการอาชีพลอง** 94  ม.10  ถ.แม่ปาน - บ้านดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
111 V00129 วิทยาลัยการอาชีพสอง* 535  ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือุ
112 V00358 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่* 147  ม.4   ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
113 V00224 วิทยาลัยเทคนิคถลาง* 215  ม.5  บ้านเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
114 V00359 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต** 42/20  ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
115 V00257 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต* 178/1  ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
116 V00051 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน* 126  ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
117 V00178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร* ม.2  บ้านปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118 V00109 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา* 285  ม.1  ถ.สวาท - หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119 V00101 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง* 60  ม.11 บ้านเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
120 V00839 โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี* 284  ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121 V00265 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด* 1  ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
122 V00399 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด* 181  ถ.สุริยเดชบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 V00296 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ* 152  ถ.ปัทมานนท์ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
124 V00266 วิทยาลัยเทคนิคระนอง* 155  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
125 V00013 วิทยาลัยการอาชีพแกลง** 333  ม.8  ถ.บึงแกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

Page 5 of 9



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 208 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 24 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับ รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ภาค

126 V00558 โรงเรียนเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ** 333  ม.3   ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
127 V00237 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย* 11  ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
128 V00706 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ** 171/5  ม.4  ถ.หาดยาว-คลองบางไผ่ ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
129 V00640 โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง** 299/1  ม.5   ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
130 V00267 วิทยาลัยเทคนิคระยอง* 086/13  ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
131 V00260 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด* 234  ถ.ราษฎร์บํารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภาคตะวันออก
132 V00362 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง** 002  ถ.สุขุมวิท 11 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภาคตะวันออก
133 V00022 วิทยาลัยการอาชีพโคกสําโรง* 343  ม.1  ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
134 V00272 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2* 68  ม.5 ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
135 V00025 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล* 221  ม.1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
136 V00660 โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลํานารายณ์* 424   ถ.ท่ามะนาว ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลางุ
137 V00271 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี* 323  ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
138 V00488 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี* 10  ถ.เทพราชา ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
139 V00560 โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้* 17/13  ถ.ประตูชัย ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
140 V00400 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี* 139  ม.6  ถ.สระแก้ว - ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
141 V00038 วิทยาลัยการอาชีพเถิน* 206   ม.1  ถ.ทุ่งเสลี่ยม - เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 ภาคเหนือ
142 V00577 โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ* 197  ม.8  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลําปาง-เชียงใหม่ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน 51150 ภาคเหนือ
143 V00073 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง* 239   ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 511130 ภาคเหนือ
144 V00084 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง* 191  ถ.ลําพูน - ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ
145 V00033 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย* 231  ม.1  ถ.เลย - ด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
146 V00402 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย* ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
147 V00112 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง* 188  ม.3  บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
148 V00006 วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์* 82  ม.1 ถ.กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
149 V00016 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ* 153  ม.8  ถ.ขุนหาญ - สําโรงเกียรติ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150 V00705 โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี* 2/8   ม.1  ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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151 V00368 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา* 11  ถ.วิเชียรชม - อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
152 V00756 โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี* 175  ม.8  ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
153 V00316 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์* 57/7  ม.2  ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ภาคใต้
154 V00186 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา* 142  ม.3  ถ.ยนตรการกําธร ต.ชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 ภาคใต้
155 V00126 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ* ม.6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ภาคใต้
156 V00300 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่* 7  ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
157 V00187 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล* 4   ม.2  ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
158 V00278 วิทยาลัยเทคนิคสตูล* 217   ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาย อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
159 V00108 วิทยาลัยการอาชีพละงู* 43  ม.14   ถ.ละงู - หัวหิน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
160 V00537 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ* 6/9  ม.3  ถ.เทพารักษ์ กม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
161 V00370 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม* 122  ม.12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลางุ ุ
162 V00147 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา* 1/1  ม.6  ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
163 V00070 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว* 1/1  ม.3  ถ.บ้านแพ้ว - คลองตัน ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
164 V00281 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร* 927   ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
165 V00111 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น* 104  ม.13  ถ.สระแก้ว - จันทบุรี ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
166 V00282 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว* 200   ม.11  ถ.วัฒนา ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
167 V00225 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์* ม.8  ถ.พัฒน์พงษ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 ภาคกลาง
168 V00127 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี* 112  ม.9  ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
169 V00283 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี* 424   ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
170 V00371 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี* 5/10  ถ.พหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
171 V00288 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2* 49   ม.1 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 ภาคกลาง
172 V00693 โรงเรียนพณิชยการสิงห์บุรี** 601  ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
173 V00287 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี* 4   ม.6   ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
174 V00405 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี* 646  ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
175 V00149 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี** 91  ม.2  ถ.อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
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176 V00290 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย* 2/4  ม.5  ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
177 V00291 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี* 74  ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
178 V00407 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี* 279  ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
179 V00348 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส* 166/1  ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
180 V00293 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี* 143  ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
181 V00776 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม* 1  ม.1  ถ.สุราษฎร์ - นครศรีฯ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
182 V00295 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์* 346  ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
183 V00297 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย* 306  ม.5  ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
184 V00310 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

หนองคาย*
174/1  ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

185 V00411 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย* ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
186 V00120 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง* 142  ม.10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
187 V00301 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง* 2  ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
188 V00116 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ* 66  ม.4  ถ.เสนา - ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
189 V00302 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ** ถ.ชยางกูร - อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
190 V00480 โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอํานาจเจริญ** 199  ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
191 V00859 โรงเรียนโปลีเทคอํานาจเจริญ** 141/1 ม.9  ถ.อรุณประเสริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
192 V00798 โรงเรียนเอกวรรณพณิชยการอํานาจเจริญ** 93   ถ.อรุณประเสริฐ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
193 V00144 วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน** ถ.หัวตะพาน - บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
194 V00009 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี* 301  ม.1  ถ.อุดร - ขอนแก่น ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
195 V00068 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ* 417  ม.1  ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
196 V00313 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี* ถ.มิตรภาพ  กม.25 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
197 V00491 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล* 299 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
198 V00199 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี* 7  ม.1 ถ.มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199 V00644 โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี* 98   ถ.อําเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
200 V00303 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี* 3  ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 208 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 24 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับ รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ภาค

201 V00376 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี* 137  ถ.ข้างอําเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
202 V00412 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี* 8  ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
203 V00138 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน* 572 ม.6  ถ.หนองหาน - กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
204 V00096 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย* 154  ม.1 ถ.พิชัย - บ้านแก่ง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
205 V00304 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์* 81  ม.2  ถ.พาดวารี ต.ป่าเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
206 V00378 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี* 45  ม.3  ถ.อุทัย - หนองฉาง ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
207 V00306 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี* 58  ม.2  ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทยัใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
208 V00221 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม* 377  ม.30  ถ.โชคชัย - เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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