รายชื่อประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด
ลําดับที่
1
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จังหวัด
กระบี่
อศก.
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบรีุ
เพชรบูรณ์

สถานที่ตั้ง อศจ.
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาษจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกําแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประธาน อศจ.
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
นายเจนวิทย์ ครองตน
นายภูวเดช อินทรพรหม
นายวาทิช ผ่านสําแดง
นายฉัตราวัฒน์ ยาละ
นายอดุลย์ พิมพ์ทอง
นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
นายปริวัฒน์ ถานิสโร
นายประสาร พันธ์ลิมา
นายอาคม จันทร์นาม
นายอํานวย นวลจันทร์
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง

นายปรีดี เกตุทอง
นายประดิษฐ์ ฮกทา
นายจักรภพ เนวะมาตย์
นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นายณรงค์ ไทยทอง
นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
นายสมบูรณ์ ชดช้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นายพิทักษ์ ธรรมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
นายสถิต สําราญสุข
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นายสง่า แต่เชื้อสาย
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิษก ปัตตานี
นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นายประยุทธ นิลวงศ์
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

นายสุเทพ ยงยุทธ์
นายประสงค์ อยู่ทอง
นายมานิตย์ มณีโชติ
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
นายเรืองแสง ห้าสกลุ
นายสุชาติ กลั่นทอง

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคําม่วง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกําแพงเพชร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิษก ปัตตานี

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ผ้อู ํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ลําดับที่
จังหวัด
สถานที่ตั้ง อศจ.
41 แพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
42 ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
43 มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
44 มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
45 แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
46 ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
47 ยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
48 ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
49 ระนอง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
50 ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
51 ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
52 ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
53 ลําปาง
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง
54 ลําพูน
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
55 เลย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
56 ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
57 สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
58 สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
59 สตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
60 สมุ
สมทรปราการ
ทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมทรปราการ
วทยาลยเทคนคสมุ
ทรปราการ
61 สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
62 สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
63 สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
64 สระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
65 สิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
66 สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
67 สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
68 สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
69 สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
70 หนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
71 หนองบัวลําภู
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู
72 อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
73 อํานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
74 อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
75 อุตรดิตถ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
76 อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
77 อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หมายเหตุ : 1. แถบสี เหลือง ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานอาชีวศึกษาจังหวัด

ประธาน อศจ.
นายประทีป บินชัย
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
นายดํารงค์เดช สุริยา
นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
นายศรียนต์ สาริกานนท์
นายสมปอง ทองศรี
นายอิสมัน อิสสะมะแอ
นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําพูน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
ผูผ้อําานวยการวทยาลยเทคนคสมุ
นวยการวิทยาลัยเทคนิคสมทรปราการ
ทรปราการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค
ว่าที่ร้อยตรี ชูชีพ อรุณเหลือง
นายเสน่ห์ ศรีวิลัย
นายเรวัช ศรีแสงอ่อน
นายจีระพงษ์ แสงวณิช
นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
นายสงัด ยศเฮือง
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
นางวรรณภา พ่วงกุล
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
นายธีระสิทธิ์ แสงขํา
นายสริรยยะะ จตรพไลเลศ
นายสุ
จิตรพิไลเลิศ
นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
นายจรัส เล่ห์สิงห์
นายไสว สีบูจันดี
นายชวลิต พึ่งโภคา
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
นายถาวร ทิพวรรณ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายวิชิต วิเชียร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายนิวัติ ตังวัฒนา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู
นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
นายชัยพร รัตนแสง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
นายสุรเดช สมศรีโย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นายอนันต์ โดรณ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
นายปรีชา การัก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายนิยม แสงวงศ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2. แถบสี แดง หมายถึงผูท้ ี่เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2562

