
รายช่ือสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) 
จํานวน  ๑๑๐  แห่ง 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัด 

1 โรงเรียนสายประสิทธ์ิพณิชยการ บางกอกใหญ่ กทม. 

2 โรงเรียนมีนบุรโีปลีเทคนิค บางชัน กทม. 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน ดุสิต กทม. 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ จตุจักร กทม. 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทย 
และนานาชาติ 

ยานนาวา กทม. 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ คลองสาน กทม. 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา บางพลัด กทม. 

8 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุร ี บางแค กทม. 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ ประเวศ กทม. 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ บางกะปิ กทม. 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ บางแค กทม. 

12 โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเซีย
บริหารธุรกิจ 

หนองแขม กทม. 

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ บางกะปิ กทม. 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา ดินแดง กทม. 

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ บางบอน กทม. 

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบ่ี เมือง กระบ่ี 

17 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุร ี ท่าม่วง กาญจนบุร ี

18 โรงเรียนเทคโนโลยีกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทค กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมพูนบริหารธุรกิจ 
กาฬสินธ์ุ 

ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 

22 วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ มะขาม จันทบุรี 

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา 

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี 

25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 



ที่ ชื่อสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัด 

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย อิโตะ บางละมุง ชลบุรี 

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค บางละมุง ชลบุรี 

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เมือง ชัยนาท 

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร ์ ภูเขียว ชัยภูมิ 

30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราช ชัยภูม ิ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 

31 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 

32 โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 

33 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม สวี ชุมพร 

34 โรงเรียนชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เชียงของ เชียงราย 

35 วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง ฝาง เชียงใหม่ 

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามตรัง เมือง ตรัง 

37 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลุ่มนํ้าปิง เมือง ตาก 

38 โรงเรียนช่างสํารวจนครปฐมและเทคโนโลยี เมือง นครปฐม 

39 โรงเรียนภัทรนุสรณ ์ สามพราน นครปฐม 

40 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 

41 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน เมือง นครพนม 

42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 

43 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 

44 โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 

45 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง คง นครราชสีมา 

46 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต เมือง นครศรีธรรมราช 

47 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 

48 โรงเรียนโคกครามพิชากร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 

49 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา เมือง นครศรีธรรมราช 

50 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ เมือง นครศรีธรรมราช 

51 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ เมือง นครสวรรค ์

52 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค ์

53 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค ์

54 โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ปากเกร็ด นนทบุรี 

55 โรงเรียนพณิชยการนนทบุร ี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 

56 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ บางใหญ่ นนทบุรี 



ที่ ชื่อสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัด 

57 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี บางบัวทอง นนทบุรี 

58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 

59 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล เซกา บึงกาฬ 

60 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 

61 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เมือง บุรีรัมย์ 

62 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  
พุทธไธสง 

พุทไธสง บุรีรัมย์ 

63 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองก่ี บุรีรัมย์ 

64 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธาน ี(พี-เทค) เมือง ปทุมธานี 

65 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร ์ กบินทร์บุร ี ปราจีนบุรี 

66 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทรบุ์ร ี กบินทร์บุร ี ปราจีนบุรี 

67 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช ดอกคําใต้ พะเยา 

68 โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร เมือง พิจิตร 

69 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก เมือง พิษณุโลก 

70 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 

71 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 

72 โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลย ี เมือง แพร่ 

73 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ เมือง แพร่ 

74 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
มุกดาหาร 

เมือง มุกดาหาร 

75 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เนช่ันแนล เมือง ยโสธร 

76 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ กุดชุม ยโสธร 

77 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชัยชนะ มหาชัยชนะ ยโสธร 

78 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  
สุวรรณภูม ิ

สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 

79 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เมือง ลพบุรี 

80 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ เมือง เลย 

81 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เมือง ศรีสะเกษ 

82 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 

83 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขนัธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

84 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เมือง สกลนคร 



ที่ ชื่อสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัด 

85 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 

86 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค สว่างแดนดิน สกลนคร 

87 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย เมือง สกลนคร 

88 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 

89 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร 

90 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ ่ บางกล่ํา สงขลา 

91 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ หาดใหญ ่ สงขลา 

92 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

93 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 

94 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เมืองสระแก้ว สระแก้ว 

95 โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุร ี เมือง สระบุรี 

96 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารสากล (ไอ-แมท) เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 

97 โรงเรียนพณิชการสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุรี 

98 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  
โพนพิสัย 

โพนพิสัย หนองคาย 

99 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 

100 โรงเรียนอาร์-เคเทค อินเตอร์เนช่ันแนล นากลาง หนองบัวลําภู 

101 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 

102 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เมือง อุดรธานี 

103 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ นํ้าโสม อุดรธานี 

104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน หนองหาน อุดรธานี 

105 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 

106 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 

107 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 

108 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นํ้ายืน นํ้ายืน อุบลราชธานี 

109 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรนิธร สิรินธร อุบลราชธานี 

110 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
บุณฑริก 

บุณฑริก อุบลราชธานี 

 

 

 


