
1.  สถาบันการบินพลเรือน

สบพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญา เทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ทางอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอากาศยาน

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ป
สถาบันการบินพลเรือน

สบพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



               มีสถานศึกษาทั้งหมด  9  สถาบัน  คือ  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  
               วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2.  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สอ.กทม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ชางทองหลวง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางชางทองหลวง

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการกอสราง สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีการกอสราง 
ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการโรงแรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สอ.กทม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สอ.กทม. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



               มีสถานศึกษาทั้งหมด  1  สถาบัน  คือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

สอกน. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

สอกน. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



               มีสถานศึกษาทั้งหมด  1  สถาบัน  คือ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

สกอ.1 - 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยียานยนต

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต

สกอ.1 - 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



               มีสถาบันการศึกษาทั้งหมด  4  สถาบัน  คือ  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สกอ.3 - 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการเชื่อม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีการผลิต 
ทางเทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการสํานักงาน

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสระแกว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สกอ.3 - 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



               มีสถานศึกษาทั้งหมด  4  สถาบัน  คือ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

สกอ.4 - 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล 
ทางเทคโนโลยียานยนต

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรกราฟก สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางคอมพิวเตอรกราฟก

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สกอ.4 - 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     


