
ลําดับที่ จังหวัด สถานที่ตั้ง  อศจ. ประธาน อศจ. ตําแหนง

1 กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่                             นายศิวกรณ เองฉวน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2 อศก. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายเจนวิทย ครองตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

3 กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาษจนบุรี นายภูวเดช อินทรพรหม  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

4 กาฬสินธุ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ นายวาทิช ผานสําแดง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคํามวง

5 กําแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร นายฉัตราวัฒน ยาละ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร

6 ขอนแกน วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน นายอดุลย พิมพทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

7 จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นางอรทัย  โยธินรุงเรือง สุดสงวน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

8 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายอนุศิษฐ คณะธรรม ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

9 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นายปริวัฒน ถานิสโร ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

10 ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นายทองสุข พามี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

11 ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายอาคม จันทรนาม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

12 ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอํานวย นวลจันทร   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

13 เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายปริวิชญ ไชยประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

14 เชียงใหม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม นายไพบูลย วงศยิ้มยอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

15 ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายปรีดี เกตุทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

16 ตราด วิทยาลัยสารพัดชางตราด นายประดิษฐ ฮกทา   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราด

รายชื่อประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด

16 ตราด วิทยาลัยสารพัดชางตราด นายประดิษฐ ฮกทา   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราด

17 ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก นายจักรภพ เนวะมาตย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

18 นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายวิวรรธน วิไลลักษณ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

19 นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ)      นายณรงค ไทยทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

20 นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นายพิเชฏฐ หลั่งทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

21 นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

22 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  นายสมบูรณ ชดชอย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

23 นครสวรรค วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค

24 นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี                    

25 นราธิวาส วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส นายพิทักษ ธรรมา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส

26 นาน วิทยาลัยเทคนิคนาน นายปญญา พลเมืองดี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

27 บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นายสถิต สําราญสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

28 บุรีรัมย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย นายสงา แตเชื้อสาย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

29 ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

30 ประจวบคีรีขันธ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ นายบรรยงค วงศสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ

31 ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี          นายบุญลือ ทองเกตุแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

32 ปตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิษก ปตตานี นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิษก ปตตานี

33 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                 นายประยุทธ  นิลวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

34 พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายสถิตย ปริปุณณากร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

35 พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายสุเทพ ยงยุทธ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

36 พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายประสงค  อยูทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง36 พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายประสงค  อยูทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

37 พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายมานิตย มณีโชติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

38 พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสุวัฒนชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
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39 เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นายเรืองแสง หาสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

40 เพชรบูรณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ นายสุชาติ กลั่นทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ

41 แพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร นายประทีป  บินชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

42 ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

43 มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายดํารงคเดช สุริยา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

44 มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายพิศิษฐ พลแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

45 แมฮองสอน วิทยาลัยการนวมินทราชินีแมฮองสอน นายศรียนต สาริกานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง

46 ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายสมปอง ทองศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

47 ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

48 รอยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด นายประจวบ จันทรวงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด

49 ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายวิวัฒน ศรีบุญนาค   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

50 ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง วาที่รอยตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

51 ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายเสนห ศรีวิลัย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

52 ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายเรวัช  ศรีแสงออน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

53 ลําปาง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง นายจีระพงษ แสงวณิช ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง

54 ลําพูน วิทยาลัยเทคนิคลําพูน นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําพูน

55 เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย นายสงัด ยศเฮือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย

56 ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

57 สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางวรรณภา พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน

58 สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ นายสิทธิพงศ นกแอนหมาน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

59 สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายธีระสิทธิ์ แสงขํา   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

60 สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นายสุริยา จิตรพิไลเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

61 สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายนิรันดร วงษจ๋ิว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

62 สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายสาวิทย ญาณภิรัต ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

63 สระแกว วิทยาลัยเทคนิคสระแกว นายจรัส เลหสิงห ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแกว

64 สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายไสว สีบูจันดี ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

65 สิงหบุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี นายชวลิต พึ่งโภคา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี

66 สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

67 สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายถาวร ทิพวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

68 สุราษฎรธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา นายวิชิต วิเชียร   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

69 สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร นายนิวัติ   ตังวัฒนา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

70 หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

71 หนองบัวลําภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู

72 อางทอง วิทยาลัยเทคนิคอางทอง นายไพบูลย เพ็ชรหงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอางทอง

73 อํานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ นายชัยพร รัตนแสง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ

74 อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายสุรเดช สมศรีโย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

75 อุตรดิตถ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ นายอนันต โดรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ

76 อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายปรีชา การัก ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

77 อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนิยม แสงวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


