


กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

 1.1 โลจิสติกส์  1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 25521031106447
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25540541100843
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25520731103531
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25602281100022
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25540511101187
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25290681100053
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25561621101554
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25601911100027
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 1.1.3 การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 25522501103638
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ  1.2.1
การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม

25610511100037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 1.2.2 การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 25590081100331
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559

 1.2.3 ศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร 25610511100015
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 1.3 ธุรกิจการบิน  1.3.1 การจัดการเทคโนโลยีการบิน 25601031100135
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน 25572501100495
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

25550571102388
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25600021100684
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 1.3.5 ธุรกิจการบิน 25491801103468
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25540541100854
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.4 การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม

 1.4.1 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 25621441100036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

 1.4.2 การจัดการท่องเท่ียวนานาชาติ 25540511101334
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.4.3
การจัดการประชุมนิทรรศการ
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล

25550101102127
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ 
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 1.4.4 ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว 25510071100432
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 1.4.6
การจัดการการท่องเท่ียว นิทรรศการและการ
ประชุม

25520511101567
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว นิทรรศการและการประชุม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

  1.7 บริหารธุรกิจ  1.7.1 การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 25591531100196
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 1.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 25521031102972
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.7.4
การออกแบบส านักงานอัตโนมัติและการ
จัดการธุรกิจ

25550151100031
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 1.7.8 การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 25482201103157
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

 1.7.10 ส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 25541801101462
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.5 การออกแบบ-
การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2.5.2 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 25541701103125
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 2.5.3
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์

25551631105953
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 2.8 การออกแบบ-อ่ืน ๆ  2.8.2 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 25510541102357
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 2.8.3 ส่ือ ศิลปะและการออกแบบส่ือ 25530041102422
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 2.8.4 ออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง 25491651106961
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.1
การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมิเดีย

25491661102552
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.1.2 เกมและส่ือเชิงโต้ตอบ 25600511100115
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและส่ือเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.1.3 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 25491031111866
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.1.4 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 25601031100203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 3.1.5 การออกแบบส่ือสารดิจิตัล 25500081105606
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.1.6
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
และมัลติมีเดีย

25470511101268
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.1.7 คอมพิวเตอร์กราฟิก 25606711100024
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25481031104946
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

 3.1.8 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 25470681101043
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.1.9 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 25501001104427
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.1.10 คอมพิวเตอร์อาร์ต 25510681102588
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.1.11 ดิจิทัลมีเดีย 25561111100275
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.1.12 ดิจิตอลอาร์ต 25501621101243
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.1.13 ดิจิทัลอาร์ตส์ 25470541100744
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.1.14 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 25610901100075
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.1.16 เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 25511931103149
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.1.17 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25551981103713
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25541771101064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25550541103803
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25591471101865
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.1.18
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสร้างภาพเคล่ือนไหว

25480241101743
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.1.19 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25531221103784
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25541711105376
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25521101103868
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.1.20 โทรคมนาคมและการส่ือสารข้อมูล 25601711100096
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการส่ือสารข้อมูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 3.1.21 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 25541741105302
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.1.22 ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 25501031104757
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2561

 3.1.23 มัลติมีเดีย 25500681101428 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
 3.1.24 วิชวลเอฟเฟค 25540681100343 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559
 3.1.25 ส่ือดิจิทัล 25600511100104 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
ยาง

 3.5.1 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 25520131105132
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25491641100873
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.5.2 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25500081106776
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.5.3 วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25590221101416
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.6 วัสดุศาสตร์  3.6.2 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 25571941101066
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี
 ด้านการบิน

 3.12.1 การบิน 25591141100057
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559

 3.12.2 บริหารกิจการการบิน 25511121104602
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.13 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  3.13.12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 25290021100228
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ  3.14.1 การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 25601031100113
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 3.14.3 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 25601881100308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

 3.14.4 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25571531100341
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 3.14.5 วิทยาการข้อมูล 25591471101876
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.14.7 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25480241101754
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.14.8 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 25510101104834
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

 3.15 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมอากาศยาน

 3.15.1 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25490681101451
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.15.2 วิศวกรรมการบิน 25540741100362
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.15.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 25500151106381
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25610151100069
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.15.4 วิศวกรรมอากาศยาน 25500171105527
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมเกษตร

 3.16.4 วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 25590141101079
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559

 3.17 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมยานยนต์

 3.17.1 วิศวกรรมยานยนต์ 25460011101295
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25480171104096
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25510681103027
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25502281103035
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

 3.18 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมชีวภาพ

 3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25550681100827
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25510091100579
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25500101104596
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25541521105329
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25561611100168
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.21.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25490011105721
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25441801100346
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25520141104918
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25490151103454
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25470611100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521951102568
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531961102223
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511971101917
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25410171100026
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521031105211
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25541041100398
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25510681103005
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25541541102341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25521701102368
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25450071100255
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25530091102743
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25360541100202
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25490101103864
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511811102494
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25340741100055
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501121104195
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25512281102057
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25542501101256
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25481911104044
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25600161100104
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.21.4 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25531471103793
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501611100858
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25561631100014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501711108274
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25540231102367
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.21.5 วิศวกรรมดิจิทัล 25480101103751
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.21.6 วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 25470511101281
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมระบบควบคุม

 3.22.1 วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 25430151101319
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25490011105732
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25331801100265
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25510151106538
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25520611103684
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25560611100257
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25501941102756
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25531951101333
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531961103112
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25551971101449
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25401981100645
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25360171100043
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25520901105014
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511271103179
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25461041101929
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

25320681100192
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25500831105576
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25541691100661
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25430091100874
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25330541100142
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25301111103363
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25562281100398
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25591471101573
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25470141100626
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25501941103768
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25481961103228
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481981100824
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25520151104482
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481911104009
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25501591103174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481941106894
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25330741100177
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.23.2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 25591121100088
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.23.3 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 25530141102671
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.23.4 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 25560151101033
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.23.5 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 25540051103853
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 3.24.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25541961101728
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511971101939
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25491041106682
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511691103018
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.24.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25481981100914
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25481911104022
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25531971102336
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

25501941102791
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.24.3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์

25500081106822
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.24.4 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 25591411100586
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมอาหาร

 3.25.1 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25430041100081
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

 3.25.2 การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 25501961106314
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.25.3 วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25531961102212
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25490011105708
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481801102681
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25430141100341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25520611103717
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501941102778
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25401981100724
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25440601100308
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25520901105025
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25520151104425
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531961102199
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25551971101405
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511271104362
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25471041102246
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25320681100203
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25500831105587
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25510071105292
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25410091100332
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25310541100061
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25500081105988
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25540101102262
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25451111102157
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25542501101267
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25552281101275
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25381321100177
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25530251102829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25510141104557
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

25481961103689
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511981102559
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481911104033
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25531971102358
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

25511931108369
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรม โลจิสติกส์

 3.28.1 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 25571031100424
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25500081106765
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.28.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25490611100215
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25551991105424
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25551641100295
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25541701102697
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25570091102488
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.29 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมการผลิต

 3.29.2 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 25620141100023
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 3.30.2 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 25612611100027
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 3.30.3 วิศวกรรมโลหการ 25521991107726
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 3.30.6 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 25490231105084
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 3.31.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25490011105653
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25321801100308
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25510151106527
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501941102767
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531951101322
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481961103252
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481981103085
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25551971101416
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501991104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25520611103739
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25520901105036
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25441231100444
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2561

25461041101389
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25471791102666
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25511691104515
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25430091100885
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25500081106811
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25490101103829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25351111100147
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511271103438
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25510271103516
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25530061101928
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25310681100134
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25330541100131
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25480141100504
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

25491941102812
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25481961103678
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481981100714
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25520151104504
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481911103998
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25530251100658
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.31.2 วิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 25501591103275
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.31.3 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต 25550021101746
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.31.4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25450141100556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25520611103706
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 3.31.4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25501951102206
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25551991104344
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521601106474
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25490741101119
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521941102545
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25590221101427
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25601961100509
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

25460151101785
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531971102347
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

 3.33 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมเรือ

 3.33.1 วิศวกรรมเรือ 25490011105697
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ  3.34.2 วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 25590681100359
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.34.3 เทคโนโลยีระบบราง 25592661101316
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.34.4 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 25611971100040
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 3.34.7 วิศวกรรมปิโตรเลียม 25490011105719
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน 25531431100942
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2559

25551791103947
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25470071100224
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25552251103364
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25591501101442
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.34.9 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 25380171100023
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.34.10 วิศวกรรมวัสดุนาโน 25530161102965
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.34.13 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 25601031100282
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560

25602501100149
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.34.16 วิศวกรรมระบบราง 25610541100025
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 3.35.1 วิศวกรรมโยธา 25490011105664
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481801102692
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25460041100826
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25510151106549
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25520611103728
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

25531941101297
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25511951103377
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25531961102177
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25551971101438
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511981104001
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25530251102458
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25461041101413
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 3.35.1 วิศวกรรมโยธา 25320681100214
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25400071100068
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25420091100513
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25490101103831
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25351111100158
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25470141100615
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558

25531961102166
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481911104011
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25600161100077
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25611271100020
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.35.2 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 25550051104293
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 3.35.3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 25520151105955
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.1 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25570681100493
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 25491791100385
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.6 เทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 25541971100741
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.7 เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 25512251102021
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.8 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25491751102901
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25572671105218
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.36.9 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 25540151105687
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25492251106978
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25562691103522
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25572731104372
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592721101943
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592851101778
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.36.13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 25460081101462
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.14 เทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ 25560681104395
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25572781104603
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25562801103412
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25541711105422
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25582781102602
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592851101767
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592861101882
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25600161100079
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25606081100026
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25626091100023
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.36.16 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 25541771105259
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.36.17 เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ 25520151104447
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.36.18 นวัตกรรมเกษตร 25570681100188
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25491691101655
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25470151102517
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25561931102638
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25481981100789
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25490251103242
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25572781104568
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781104581
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592781101725
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเลย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.21 เทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ 25596811100086
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.22 เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง 25520151104526
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25561611102161
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25551671100772
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481701106741
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25592721101695
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25582781102218
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781105198
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781104524
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25582781103107
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเลย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781104625
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781104535
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592801101828
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592861101893
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25491791108507
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25541581103291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481711107045
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511931101788
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25481981100802
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25490251103264
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25606071100024
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25606081100029
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25491661102012
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.24 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25551731102703
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25621531100022
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

 3.36.25 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 25540151103426
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.36.26 เทคโนโลยีโยธา 25501621101333
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25501611100948
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25541711105365
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25490251103253
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25572781104546
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเลย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572781104557
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.37 เทคโนโลยี-
 ด้านวิศวกรรม

 3.37.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 25520151104515
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.37.4 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25490151107829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.37.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25520151104559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.40 สารสนเทศ  3.40.2 สารสนเทศการแพทย์ 25510681103163
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.40.3 วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 3.41 โลจิสติกส์  3.41.1 การควบคุมจราจรทางอากาศ 25571141101899
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.42 วิทยาการเดินเรือ  3.42.1 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 25490021103549
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2560

 3.42.2 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 25511971104066
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.6 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ 25481971103174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 4.1.7 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 25600161100074
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 4.2 วิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.1 การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 25592501100014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 4.2.3 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25592801101839
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.2
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

25420041100539
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 4.3.3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25520151104583
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 4.3.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 25510101106331
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 4.3.5
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

25530151104268
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 4.3.6
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

25521521102087
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

 4.5.3 นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 25591741100294
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559

 5. สาธารณสุข
 พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

 5.3 อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย

 5.3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25540021100046
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.4 รังสีเทคนิค 25460041100837
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25420201100559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25590681100631
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25600051100474
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25592271101177
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25612661100026
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.4
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุ

25591501100283
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
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 5. สาธารณสุข
 พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.5 สุขภาพและความงาม 25511911106725
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 5.5.6 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25530211103308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 5.5.7 บูรณาการสุขภาพและความงาม 25521031101813
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1. อุตสาหกรรม 1.1  ชางกลรงงาน 1.1.1 ครืไองมือกล
1.1.2 มพิมพ์ลหะ
1.1.3 มพิมพ์พลาสติก
1.1.4 ผลิตชิๅนสวนยานยนต์

1.2  ชางอิลใกทรอนิกส์ 1.2.1 อิลใกทรอนิกส์
1.3  ชางขียนบบครืไองกล 1.3.1 ขียนบบครืไองกล
1.4  ชางตอรือ 1.4.1. ตอรือลหะ

1.4.2 ตอรือไมຌละไฟบอร์กลาส
1.4.3 นาวาสถาปัตย์
1.4.4 ซอมบ ารุงรือ

1.5  มคคาทรอนิกส์ 1.5.1 มคคาทรอนิกส์
1.6  ชางเฟฟ้าก าลัง 1.6.1 ไฟฟ้าก าลัง
1.7  ชางครืไองมือวัดละควบคุม 1.7.1 ครืไองมือวัดละควบคุม
1.8  ยธา 1.8.1 ยธา
1.9  ชางซอมบ ารุงรือ 1.9.1 ซอมบ ารุงรือยอร์ช
1.10 อุตสาหกรรมยาง 1.10.1 อุตสาหกรรมยาง

2. ศิลปกรรม 2.1  คอมพิวตอร์กราฟຂก 2.1.1 คอมพิวตอร์กราฟิก
2.2  ชางทองหลวง 2.2.1 ชางทองหลวง

2.2.2 ทองค ารูปพรรณ
3. กษตรกรรม 3.1 กษตรศาสตร์ 3.1.1 การกษตร

3.1.2 การผลิตพืช
3.1.3 การผลิตสัตว์
3.1.4 ชางกษตร
3.1.5 ธุรกิจกษตร
3.1.6 อุตสาหกรรมกษตร
3.1.7 การจัดการกษตรอาหารปลอดภัย
3.1.8 ผลิตสัตว์นๅ า
3.1.9 บริบาลสัตว์

4. ประมง 4.1 พาะลีๅยงสัตว์นๅ า 4.1.1 พาะลีๅยงสัตว์นๅ า
5. ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 5.1 คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์ 5.1.1 คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์

บัญชี 2.1 นบทຌายประกาศคณะกรรมการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา
รืไอง ประภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัๅนการศึกษาละหลักสูตรทีไจะ฿หຌงินกูຌยืมพืไอการศึกษาส าหรับครงการสงสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  

พืไอรองรับ 10 อุตสาหกรรมป้าหมาย ละ 3 ครงสรຌางพืๅนฐานผานกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา (กยศ.) ประจ าปการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางทีไ 1 ขຌอมูลประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

1 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม รัฐ กระบีไ

2 002529 วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก รัฐ กระบีไ
3 001316 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกระบีไ รัฐ กระบีไ

4 001732 วิทยาลัยทคนิคกระบีไ รัฐ กระบีไ
5 004174 วิทยาลัยสารพัดชางกระบีไ รัฐ กระบีไ

6 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิษกหนองจอก รัฐ กรุงทพมหานคร
7 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐ กรุงทพมหานคร

8 002165 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษก มหานคร รัฐ กรุงทพมหานคร
9 000673 วิทยาลัยทคนิคดอนมือง รัฐ กรุงทพมหานคร

10 001365 วิทยาลัยทคนิคดุสิต รัฐ กรุงทพมหานคร
11 002503 วิทยาลัยทคนิคราชสิทธาราม รัฐ กรุงทพมหานคร

12 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหานคร
13 001374 วิทยาลัยพณิชยการชตุพน รัฐ กรุงทพมหานคร

14 001153 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงทพมหานคร
15 005441 สถาบันทคนลยีจิตรลดา (รงรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ) รัฐ กรุงทพมหานคร

16 002354 วิทยาลัยทคนลยีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร
17 001997 วิทยาลัยทคนลยีกรุงธน อกชน กรุงทพมหานคร

18 001970 วิทยาลัยทคนลยีการจัดการพชรกษม อกชน กรุงทพมหานคร
19 002602 วิทยาลัยทคนลยีชางอุตสาหกรรมกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร

20 003390 วิทยาลัยทคนลยีฐานทคนลยี อกชน กรุงทพมหานคร
21 002140 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก อกชน กรุงทพมหานคร

22 001242 วิทยาลัยทคนลยีไทยบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร
23 005430 วิทยาลัยทคนลยีธุรกิจฟชัไนนานาชาติ อกชน กรุงทพมหานคร

24 000228 วิทยาลัยทคนลยีป่ินมณฑล อกชน กรุงทพมหานคร
25 001000 วิทยาลัยทคนลยีพระรามหก อกชน กรุงทพมหานคร

26 001835 วิทยาลัยทคนลยีพิชญกษม อกชน กรุงทพมหานคร
27 003007 วิทยาลัยทคนลยีพลีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร

28 003071 วิทยาลัยทคนลยีมีนบุรีปลีทคนิค อกชน กรุงทพมหานคร
29 001380 วิทยาลัยทคนลยีรัตนกสินทร์ อกชน กรุงทพมหานคร

30 004348 วิทยาลัยทคนลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา อกชน กรุงทพมหานคร
31 004688 วิทยาลัยทคนลยีสยาม (สยามทค) อกชน กรุงทพมหานคร

32 002831 วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร
33 001901 วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู อกชน กรุงทพมหานคร

34 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาทคนิควิทยา อกชน กรุงทพมหานคร
35 003835 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอกวิทย์บริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

บัญชี 2.1 นบทຌำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ
รืไอง ประภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับชัๅนกำรศึกษำละหลักสูตรทีไจะ฿หຌงินกูຌยืมพืไอกำรศึกษำส ำหรับครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)  

พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำนผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

36 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี
37 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ กาญจนบุรี

38 002781 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี
39 001094 วิทยาลัยทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี

40 001157 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี
41 003901 วิทยาลัยการอาชีพค ามวง รัฐ กาฬสินธ์ุ

42 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ กาฬสินธ์ุ
43 001280 วิทยาลัยการอาชีพหຌวยผึๅง รัฐ กาฬสินธ์ุ

44 000525 วิทยาลัยทคนิคกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ
45 003566 วิทยาลัยทคนิคขาวง รัฐ กาฬสินธ์ุ

46 000481 วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ
47 005507 วิทยาลัยทคนลยีณัชชวินทร์ อกชน กาฬสินธ์ุ

48 005349 วิทยาลัยทคนลยีพัฒนบัณฑิต อกชน กาฬสินธ์ุ
49 004834 วิทยาลัยทคนลยีพิไมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธ์ุ อกชน กาฬสินธ์ุ

50 004720 วิทยาลัยทคนลยีสมดใจพณิชยการ อกชน กาฬสินธ์ุ
51 005344 วิทยาลัยทคนลยีสหัสขันธ์ อกชน กาฬสินธ์ุ

52 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ อกชน กาฬสินธ์ุ
53 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยทคอซีย อกชน กาฬสินธ์ุ

54 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐ ก าพงพชร
55 000898 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร

56 001474 วิทยาลัยทคนิคก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร
57 003032 วิทยาลัยสารพัดชางก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร

58 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ ขอนกน
59 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนกน รัฐ ขอนกน

60 003783 วิทยาลัยการอาชีพบຌานไผ รัฐ ขอนกน
61 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนกน

62 003323 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน รัฐ ขอนกน
63 001807 วิทยาลัยทคนิคขอนกน รัฐ ขอนกน

64 001555 วิทยาลัยทคนิคชุมพ รัฐ ขอนกน
65 003746 วิทยาลัยทคนิคนๅ าพอง รัฐ ขอนกน

66 005076 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการหนองสองหຌอง รัฐ ขอนกน
67 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนกน รัฐ ขอนกน

68 002810 วิทยาลัยทคนลยีการจัดการขอนกน อกชน ขอนกน
69 004495 วิทยาลัยทคนลยีชุมพไทย-ยอรมัน อกชน ขอนกน

70 002076 วิทยาลัยทคนลยีพงษ์ภิญญ อกชน ขอนกน
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

71 001119 วิทยาลัยทคนลยีพลพณิชยการ อกชน ขอนกน

72 005509 วิทยาลัยทคนลยีพิมพ์ไทย อกชน ขอนกน

73 001827 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกน

74 004999 วิทยาลัยทคนลยีอมตะ อกชน ขอนกน

75 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จันทบุรี

76 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐ จันทบุรี

77 000943 วิทยาลัยทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรี

78 003988 วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี รัฐ จันทบุรี

79 004352 วิทยาลัยทคนลยีจันทบุรี อกชน จันทบุรี

80 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะชิงทรา

81 003841 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ ฉะชิงทรา

82 001900 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา

83 002313 วิทยาลัยทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รัฐ ฉะชิงทรา

84 001597 วิทยาลัยทคนิคฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา

85 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา

86 005412 วิทยาลัยทคนลยีอาซียนไทยบຌานพธ์ิ อกชน ฉะชิงทรา

87 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุรี

88 001654 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรี

89 000971 วิทยาลัยทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุรี

90 001037 วิทยาลัยทคนิคบางสน รัฐ ชลบุรี

91 003403 วิทยาลัยทคนิคพัทยา รัฐ ชลบุรี

92 000854 วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุรี

93 001601 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐ ชลบุรี

94 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) รัฐ ชลบุรี

95 002366 วิทยาลัยทคนลยีชลบุรี อกชน ชลบุรี

96 005411 วิทยาลัยทคนลยีทางทะลหงอชีย อกชน ชลบุรี

97 004880 วิทยาลัยทคนลยีบางละมุงอินตอร์-ทค อกชน ชลบุรี

98 001273 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก (อี.ทค) อกชน ชลบุรี

99 004615 วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรี

100 004327 วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรมหลมฉบัง อกชน ชลบุรี

101 000067 วิทยาลัยทคนลยีศรีราชา อกชน ชลบุรี

102 002917 วิทยาลัยทคนลยีหลมฉบัง อกชน ชลบุรี

103 003465 วิทยาลัยทคนลยีอักษรพัทยา อกชน ชลบุรี

104 005019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา อกชน ชลบุรี

105 004915 วิทยาลัยการอาชีพนินขาม รัฐ ชัยนาท

หนຌา 16/48



ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

106 002734 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท

107 001422 วิทยาลัยทคนิคชัยนาท รัฐ ชัยนาท

108 000362 วิทยาลัยทคนลยีชัยนาท อกชน ชัยนาท

109 002838 วิทยาลัยการอาชีพกຌงครຌอ รัฐ ชัยภูมิ

110 003611 วิทยาลัยการอาชีพบ าหนใจณรงค์ รัฐ ชัยภูมิ

111 001561 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ

112 002010 วิทยาลัยทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ

113 001969 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ

114 005015 วิทยาลัยทคนลยี ไฮทค ชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ

115 005179 วิทยาลัยทคนลยีบางกอก อกชน ชัยภูมิ

116 004669 วิทยาลัยทคนลยีภูขียว อกชน ชัยภูมิ

117 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ

118 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทฉลิมราชชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ

119 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาซีไยน อกชน ชัยภูมิ

120 003664 วิทยาลัยการอาชีพทาซะ รัฐ ชุมพร

121 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ ชุมพร

122 002070 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชุมพร รัฐ ชุมพร

123 001797 วิทยาลัยทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพร

124 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรขตรอุดมศักด์ิ รัฐ ชุมพร

125 004025 วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร รัฐ ชุมพร

126 001992 วิทยาลัยการอาชีพชียงราย รัฐ ชียงราย

127 000150 วิทยาลัยการอาชีพทิง รัฐ ชียงราย

128 004817 วิทยาลัยการอาชีพวียงชียงรุຌง รัฐ ชียงราย

129 000907 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกชียงราย รัฐ ชียงราย

130 001439 วิทยาลัยทคนิคชียงราย รัฐ ชียงราย

131 005407 วิทยาลัยทคนิควียงปຆาป้า รัฐ ชียงราย

132 002572 วิทยาลัยทคนลยีกรุงธนชียงราย ไทย-ยอรมัน อกชน ชียงราย

133 004700 วิทยาลัยทคนลยีวิรุณบริหารธุรกิจ อกชน ชียงราย

134 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐ ชียง฿หม

135 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐ ชียง฿หม

136 001657 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม

137 002154 วิทยาลัยทคนิคชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม

138 003118 วิทยาลัยทคนิคสันก าพง รัฐ ชียง฿หม

139 005066 วิทยาลัยทคนิคสารภี รัฐ ชียง฿หม

140 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

141 000897 วิทยาลัยทคนลยีปลิทคนิคลานนา ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม

142 004503 วิทยาลัยทคนลยีพายัพละบริหารธุรกิจ อกชน ชียง฿หม

143 000655 วิทยาลัยทคนลยีมทร อกชน ชียง฿หม

144 002424 วิทยาลัยทคนลยีอชีย อกชน ชียง฿หม

145 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง

146 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐ ตรัง

147 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะหลียน รัฐ ตรัง

148 001508 วิทยาลัยการอาชีพหຌวยยอด รัฐ ตรัง

149 001478 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตรัง รัฐ ตรัง

150 001703 วิทยาลัยทคนิคตรัง รัฐ ตรัง

151 002527 วิทยาลัยสารพัดชางตรัง รัฐ ตรัง

152 001516 วิทยาลัยทคนิคตราด รัฐ ตราด

153 004499 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รัฐ ตราด

154 003928 วิทยาลัยการอาชีพบຌานตาก รัฐ ตาก

155 002794 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตาก รัฐ ตาก

156 004511 วิทยาลัยทคนิคตาก รัฐ ตาก

157 003766 วิทยาลัยทคนิคมสอด รัฐ ตาก

158 002214 รงรียนไฮทค-ทคนลยี ตาก อกชน ตาก

159 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก

160 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐ นครนายก

161 002671 วิทยาลัยทคนิคนครนายก รัฐ นครนายก

162 002278 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการนครนายก อกชน นครนายก

163 001710 กาญจนาภิษกวิทยาลัย ชางทองหลวง รัฐ นครปฐม

164 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐ นครปฐม

165 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางกຌวฟ้า (หลวงพอป่ินอุปถัมภ์) รัฐ นครปฐม

166 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม

167 001611 วิทยาลัยทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐม

168 003935 วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม รัฐ นครปฐม

169 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐ นครปฐม

170 001824 วิทยาลัยทคนลยีนครปฐม อกชน นครปฐม

171 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาก รัฐ นครพนม

172 001920 วิทยาลัยทคนิคนครพนม รัฐ นครพนม

173 003781 วิทยาลัยทคนลยีธาตุพนม อกชน นครพนม

174 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาก อกชน นครพนม

175 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐ นครราชสีมา
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

176 002587 วิทยาลัยการอาชีพบัว฿หญ รัฐ นครราชสีมา

177 003803 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง รัฐ นครราชสีมา

178 002803 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา

179 001013 วิทยาลัยทคนิคนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา

180 003869 วิทยาลัยทคนิคปักธงชัย รัฐ นครราชสีมา

181 000931 วิทยาลัยทคนิคพิมาย รัฐ นครราชสีมา

182 001353 วิทยาลัยทคนิคสุรนารี รัฐ นครราชสีมา

183 002663 วิทยาลัยทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครราชสีมา

184 001102 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา

185 000654 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา

186 001847 วิทยาลัยทคนลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา อกชน นครราชสีมา

187 002238 วิทยาลัยทคนลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา อกชน นครราชสีมา

188 004909 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง อกชน นครราชสีมา

189 001228 วิทยาลัยทคนลยีบัว฿หญ อกชน นครราชสีมา

190 001166 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษา อกชน นครราชสีมา
191 001352 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์ทคนลยี อกชน นครราชสีมา

192 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

193 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช

194 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐ นครศรีธรรมราช

195 002685 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

196 003252 วิทยาลัยทคนิคทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราช

197 000705 วิทยาลัยทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

198 002691 วิทยาลัยทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมราช

199 002123 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

200 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

201 001069 วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช

202 001907 วิทยาลัยทคนลยีจรัสพิชากร อกชน นครศรีธรรมราช

203 002362 วิทยาลัยทคนลยีภาค฿ตຌ (อส.ทค) อกชน นครศรีธรรมราช

204 001135 วิทยาลัยทคนลยีรัชต์ภาคย์ อกชน นครศรีธรรมราช

205 001932 วิทยาลัยทคนลยีสถาปัตย์นคร อกชน นครศรีธรรมราช

206 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์

207 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรค์

208 002535 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์

209 002293 วิทยาลัยทคนิคนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์

210 003157 วิทยาลัยทคนิคมวงก์ รัฐ นครสวรรค์
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

211 005080 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการตากฟ้า รัฐ นครสวรรค์

212 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์

213 001814 วิทยาลัยทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี

214 001446 รงรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ชางกล ขส.ทบ. อกชน นนทบุรี

215 003056 วิทยาลัยทคนลยีปัญญาภิวัฒน์ อกชน นนทบุรี

216 001388 วิทยาลัยทคนลยีพงษ์สวัสด์ิ อกชน นนทบุรี

217 004850 วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อกชน นนทบุรี

218 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงก-ลก รัฐ นราธิวาส

219 003982 วิทยาลัยการอาชีพปัว รัฐ นาน

220 003785 วิทยาลัยการอาชีพวียงสา รัฐ นาน

221 002115 วิทยาลัยทคนิคนาน รัฐ นาน

222 002036 วิทยาลัยสารพัดชางนาน รัฐ นาน

223 003531 วิทยาลัยการอาชีพซกา รัฐ บึงกาฬ

224 001711 วิทยาลัยทคนิคบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ

225 005413 วิทยาลัยทคนลยีซพิสัย อกชน บึงกาฬ

226 004740 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ อกชน บึงกาฬ

227 005450 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทค บริหารธุรกิจปากคาด อกชน บึงกาฬ

228 002934 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทคอินตอร์นชัไนนล อกชน บึงกาฬ

229 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ บุรีรัมย์

230 000882 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์

231 003791 วิทยาลัยทคนิคคูมือง รัฐ บุรีรัมย์

232 000681 วิทยาลัยทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมย์

233 000704 วิทยาลัยทคนิคบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์

234 005102 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการนนดินดง รัฐ บุรีรัมย์

235 000393 วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์

236 004766 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง อกชน บุรีรัมย์

237 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ อกชน บุรีรัมย์

238 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี

239 004337 วิทยาลัยทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี

240 002383 วิทยาลัยทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี

241 002290 วิทยาลัยทคนลยีปทุมธานี อกชน ปทุมธานี

242 001633 วิทยาลัยทคนลยีหลมทอง อกชน ปทุมธานี

243 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์

244 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์

245 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์

หนຌา 20/48



ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

246 002091 วิทยาลัยทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์

247 005258 วิทยาลัยทคนลยีประจวบคีรีขันธ์ อกชน ประจวบคีรีขันธ์

248 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รัฐ ปราจีนบุรี

249 003610 วิทยาลัยทคนิคบูรพาปราจีน รัฐ ปราจีนบุรี

250 001205 วิทยาลัยทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี

251 004304 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี

252 004434 วิทยาลัยทคนลยีสายมิตรปราจีนบุรี อกชน ปราจีนบุรี

253 001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รัฐ ปัตตานี

254 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐ ปัตตานี

255 002187 วิทยาลัยทคนิคปัตตานี รัฐ ปัตตานี

256 004871 วิทยาลัยทคนลยีการกษตรละประมงปัตตานี รัฐ ปัตตานี

257 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รัฐ ปัตตานี

258 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยา

259 001072 วิทยาลัยการอาชีพสนา รัฐ พระนครศรีอยุธยา

260 003220 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐ พระนครศรีอยุธยา

261 002028 วิทยาลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา

262 000215 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา

263 000667 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา

264 001806 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยา

265 000234 วิทยาลัยทคนลยีอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยา

266 003193 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพะยา รัฐ พะยา

267 000508 วิทยาลัยทคนิคชียงค า รัฐ พะยา

268 003655 วิทยาลัยทคนิคดอกค า฿ตຌ รัฐ พะยา

269 000883 วิทยาลัยทคนิคพะยา รัฐ พะยา

270 005142 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการปง รัฐ พะยา

271 003081 วิทยาลัยทคนลยีซีทค ปซิฟิค อกชน พะยา

272 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะกัไวปຆา รัฐ พังงา

273 000305 วิทยาลัยการอาชีพทຌายหมือง รัฐ พังงา

274 001939 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพังงา รัฐ พังงา

275 000786 วิทยาลัยทคนิคพังงา รัฐ พังงา

276 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง

277 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางกຌว รัฐ พัทลุง

278 002855 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง

279 003627 วิทยาลัยทคนิคปຆาพะยอม รัฐ พัทลุง

280 002007 วิทยาลัยทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุง
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

281 000722 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง รัฐ พัทลุง

282 000164 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพิจิตร รัฐ พิจิตร

283 000796 วิทยาลัยทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตร

284 000479 วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร รัฐ พิจิตร

285 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐ พิษณุลก

286 000587 วิทยาลัยทคนิคพิษณุลก รัฐ พิษณุลก

287 003970 วิทยาลัยทคนิคสองคว รัฐ พิษณุลก

288 003543 วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุลก รัฐ พิษณุลก

289 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุลก รัฐ พิษณุลก

290 000593 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพิษณุลก อกชน พิษณุลก

291 003722 วิทยาลัยการอาชีพขายຌอย รัฐ พชรบุรี

292 003629 วิทยาลัยการอาชีพบຌานลาด รัฐ พชรบุรี

293 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 รัฐ พชรบุรี

294 001817 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี รัฐ พชรบุรี

295 000188 วิทยาลัยทคนิคพชรบุรี รัฐ พชรบุรี

296 005098 วิทยาลัยสารพัดชางพชรบุรี รัฐ พชรบุรี

297 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพชรบุรี รัฐ พชรบุรี

298 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนดน รัฐ พชรบูรณ์

299 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิชียรบุรี รัฐ พชรบูรณ์

300 002285 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์

301 000867 วิทยาลัยทคนิคพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์

302 001174 วิทยาลัยสารพัดชางพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์

303 004831 วิทยาลัยทคนลยี ไฮทค พชรบูรณ์ อกชน พชรบูรณ์

304 004552 วิทยาลัยทคนลยีปຆาสักธารา อกชน พชรบูรณ์

305 004989 วิทยาลัยทคนลยีวิชียรบุรี อกชน พชรบูรณ์

306 005334 วิทยาลัยทคนลยีศรีทพพณิชยการ อกชน พชรบูรณ์

307 004864 วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศพชรบูรณ์ อกชน พชรบูรณ์

308 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐ พร

309 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐ พร

310 002833 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพร รัฐ พร

311 001147 วิทยาลัยทคนิคพร รัฐ พร

312 003431 วิทยาลัยสารพัดชางพร รัฐ พร

313 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร รัฐ พร

314 004245 วิทยาลัยทคนิคถลาง รัฐ ภูกใต

315 001527 วิทยาลัยทคนิคภูกใต รัฐ ภูกใต
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

316 003221 วิทยาลัยสารพัดชางภูกใต รัฐ ภูกใต

317 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกใต รัฐ ภูกใต

318 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหาสารคาม

319 000565 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม

320 000113 วิทยาลัยทคนิคมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม

321 003630 วิทยาลัยทคนิควาปปทุม รัฐ มหาสารคาม

322 004489 วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม

323 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม

324 005348 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการมหาสารคาม อกชน มหาสารคาม

325 005508 วิทยาลัยทคนลยีอชียปซิฟิก อกชน มหาสารคาม

326 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร

327 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสรຌอย รัฐ มุกดาหาร

328 005208 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร

329 004743 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร อกชน มุกดาหาร

330 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมฮองสอน รัฐ มฮองสอน

331 003753 วิทยาลัยการอาชีพมสะรียง รัฐ มฮองสอน

332 000664 วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร รัฐ ยสธร

333 000998 วิทยาลัยทคนิคยสธร รัฐ ยสธร

334 004813 วิทยาลัยทคนลยีมหาชนะชัย อกชน ยสธร

335 003601 วิทยาลัยทคนลยียสธรอินตอร์นชัไนนล อกชน ยสธร

336 004746 วิทยาลัยทคนลยีศรีพิพัฒน์อินตอร์ อกชน ยสธร

337 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายสธร อกชน ยสธร

338 005252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลิงนกทา อกชน ยสธร

339 003692 วิทยาลัยการอาชีพบตง รัฐ ยะลา

340 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ ยะลา

341 000759 วิทยาลัยทคนิคยะลา รัฐ ยะลา

342 004671 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา รัฐ ยะลา

343 000772 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจยะลา อกชน ยะลา

344 003978 วิทยาลัยการอาชีพกษตรวิสัย รัฐ รຌอยอใด

345 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ รຌอยอใด

346 001445 วิทยาลัยการอาชีพพนทอง รัฐ รຌอยอใด

347 002181 วิทยาลัยการอาชีพรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด

348 002243 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด

349 002532 วิทยาลัยทคนิครຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด

350 003859 วิทยาลัยทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ รຌอยอใด
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

351 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษารຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด

352 005451 วิทยาลัยทคนลยีชาญภรณ์สลภูมิ อกชน รຌอยอใด

353 004528 วิทยาลัยทคนลยีธีรภาดา อกชน รຌอยอใด

354 004806 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ อกชน รຌอยอใด

355 005524 วิทยาลัยทคนลยีปทุมรัตต์ อกชน รຌอยอใด

356 001861 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการพลาญชัยรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด

357 004500 วิทยาลัยทคนลยีพรพชรรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด

358 001771 วิทยาลัยทคนลยีรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด

359 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนอง

360 001995 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีระนอง รัฐ ระนอง

361 000132 วิทยาลัยทคนิคระนอง รัฐ ระนอง

362 003710 วิทยาลัยการอาชีพกลง รัฐ ระยอง

363 003727 วิทยาลัยทคนิคบຌานคาย รัฐ ระยอง

364 002962 วิทยาลัยทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยอง

365 002675 วิทยาลัยทคนิคระยอง รัฐ ระยอง

366 004469 วิทยาลัยสารพัดชางระยอง รัฐ ระยอง

367 004925 วิทยาลัยทคนลยีไออาร์พีซี อกชน ระยอง

368 003876 วิทยาลัยการอาชีพบຌานปຆง รัฐ ราชบุรี

369 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากทอ รัฐ ราชบุรี

370 000264 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรี

371 002496 วิทยาลัยทคนิคพธาราม รัฐ ราชบุรี

372 000987 วิทยาลัยทคนิคราชบุรี รัฐ ราชบุรี

373 004057 วิทยาลัยทคนิคราชบุรี 2 รัฐ ราชบุรี

374 000888 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี รัฐ ราชบุรี

375 000061 วิทยาลัยทคนลยีดรุณาปลีทคนิค อกชน ราชบุรี

376 004935 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก บຌานปຆง อกชน ราชบุรี

377 001607 วิทยาลัยทคนลยีบຌานปຆงบริหารธุรกิจ อกชน ราชบุรี

378 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐ ลพบุรี

379 001821 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรี

380 000686 วิทยาลัยทคนิคคกส ารง รัฐ ลพบุรี

381 001860 วิทยาลัยทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรี

382 003849 วิทยาลัยทคนิคลพบุรี หงทีไ 2 รัฐ ลพบุรี

383 004387 วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี รัฐ ลพบุรี

384 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ ลพบุรี

385 000542 วิทยาลัยทคนลยีชัยบาดาล อกชน ลพบุรี
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

386 000447 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการลพบุรี อกชน ลพบุรี

387 000731 วิทยาลัยทคนลยีลพบุรี อกชน ลพบุรี

388 000553 วิทยาลัยทคนลยีละวຌ อกชน ลพบุรี

389 005133 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาหนองมวง อกชน ลพบุรี

390 004496 วิทยาลัยทคนลยีอชียลพบุรี อกชน ลพบุรี

391 001713 วิทยาลัยการอาชีพกาะคา รัฐ ล าปาง

392 003881 วิทยาลัยการอาชีพถิน รัฐ ล าปาง

393 001820 วิทยาลัยทคนิคล าปาง รัฐ ล าปาง

394 005094 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการ กฟผ. มมาะ รัฐ ล าปาง

395 000415 วิทยาลัยสารพัดชางล าปาง รัฐ ล าปาง

396 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รัฐ ล าปาง

397 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาถินทคนลยี อกชน ล าปาง

398 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการละทคนลยี อกชน ล าปาง

399 003812 วิทยาลัยการอาชีพบຌานฮง รัฐ ล าพูน

400 003182 วิทยาลัยการอาชีพปຆาซาง รัฐ ล าพูน

401 001080 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีล าพูน รัฐ ล าพูน

402 001274 วิทยาลัยทคนิคล าพูน รัฐ ล าพูน

403 005421 วิทยาลัยทคนลยีชรินรัตน์ล าพูน อกชน ล าพูน

404 002490 วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู ภาคหนือ อกชน ล าพูน

405 001698 วิทยาลัยการอาชีพดานซຌาย รัฐ ลย

406 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ ลย

407 001842 วิทยาลัยทคนิคลย รัฐ ลย

408 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐ ศรีสะกษ

409 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ

410 001424 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ

411 002121 วิทยาลัยทคนิคกันทรลักษ์ รัฐ ศรีสะกษ

412 005372 วิทยาลัยทคนิคกันทรารมย์ รัฐ ศรีสะกษ

413 000712 วิทยาลัยทคนิคศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ

414 005387 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการราษีไศล รัฐ ศรีสะกษ

415 001952 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ

416 004722 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ อกชน ศรีสะกษ

417 004901 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการราษีไศล อกชน ศรีสะกษ

418 002255 วิทยาลัยทคนลยีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษ

419 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษ

420 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อกชน ศรีสะกษ
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

421 002455 วิทยาลัยการอาชีพสวางดนดิน รัฐ สกลนคร

422 002760 วิทยาลัยทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนคร

423 004510 วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร รัฐ สกลนคร

424 004121 วิทยาลัยทคนลยีทคนิคภูพาน อกชน สกลนคร

425 001974 วิทยาลัยทคนลยีทคนิคอซีย อกชน สกลนคร

426 004357 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพรรณา อกชน สกลนคร

427 004655 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานมวง อกชน สกลนคร

428 005495 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอากาศอ านวย อกชน สกลนคร

429 002395 วิทยาลัยทคนลยีพังคนพณิชยการ อกชน สกลนคร

430 002931 วิทยาลัยทคนลยีพุทธรักษา อกชน สกลนคร

431 002318 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือ สกลนคร อกชน สกลนคร

432 004695 วิทยาลัยทคนลยีวานรนิวาส อกชน สกลนคร

433 004620 วิทยาลัยทคนลยีสวางดนดิน อกชน สกลนคร

434 005031 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทคบริหารธุรกิจ อกชน สกลนคร

435 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลทคนิค อกชน สกลนคร

436 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย อกชน สกลนคร

437 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ สงขลา

438 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมดใจจຌาพะคะ รัฐ สงขลา

439 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รัฐ สงขลา

440 002258 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสงขลา รัฐ สงขลา

441 003073 วิทยาลัยทคนิคจะนะ รัฐ สงขลา

442 001416 วิทยาลัยทคนิคหาด฿หญ รัฐ สงขลา

443 005044 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลา

444 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รัฐ สงขลา

445 000098 วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา รัฐ สงขลา

446 000439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รัฐ สงขลา

447 001816 วิทยาลัยทคนลยีชางกลภาค฿ตຌ อกชน สงขลา

448 002127 วิทยาลัยทคนลยีสงขลา อกชน สงขลา

449 002207 วิทยาลัยทคนลยีหาด฿หญ อกชน สงขลา

450 002209 วิทยาลัยทคนลยีหาด฿หญอ านวยวิทย์ อกชน สงขลา

451 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ สตูล

452 002821 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสตูล รัฐ สตูล

453 002260 วิทยาลัยทคนิคสตูล รัฐ สตูล

454 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรจดีย์ รัฐ สมุทรปราการ

455 002052 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

456 001958 วิทยาลัยทคนิคสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ

457 003241 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ

458 000504 วิทยาลัยทคนลยีสมุทรปราการ (ช.ทค) อกชน สมุทรปราการ

459 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงคราม

460 002325 วิทยาลัยทคนิคสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม

461 003637 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม

462 004254 วิทยาลัยการอาชีพบຌานพຌว รัฐ สมุทรสาคร

463 002242 วิทยาลัยทคนิคสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร

464 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร

465 004035 วิทยาลัยการอาชีพวังนๅ ายใน รัฐ สระกຌว

466 002837 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสระกຌว รัฐ สระกຌว

467 000983 วิทยาลัยทคนิคสระกຌว รัฐ สระกຌว

468 004849 รงรียนไฮทค-ทคนลยี อกชน สระกຌว

469 002011 วิทยาลัยทคนลยีสระกຌว อกชน สระกຌว

470 005013 วิทยาลัยทคนลยีอรัญประทศ อกชน สระกຌว

471 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐ สระบุรี

472 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองค รัฐ สระบุรี

473 000175 วิทยาลัยทคนิคทาหลวงซิมนต์ไทยอนุสรณ์ รัฐ สระบุรี

474 004219 วิทยาลัยทคนิคมวกหลใก รัฐ สระบุรี

475 000625 วิทยาลัยทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรี

476 004481 วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรี

477 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ สระบุรี

478 004266 วิทยาลัยทคนลยีชืไนชมไทย-ยอรมันสระบุรี อกชน สระบุรี

479 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รัฐ สิงห์บุรี

480 000118 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี

481 000254 วิทยาลัยทคนิคสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี

482 003755 วิทยาลัยทคนิคสิงห์บุรี หงทีไ 2 รัฐ สิงห์บุรี

483 000761 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี

484 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐ สุขทัย

485 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีส ารง รัฐ สุขทัย

486 002460 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุขทัย รัฐ สุขทัย

487 001383 วิทยาลัยทคนิคสุขทัย รัฐ สุขทัย

488 003940 วิทยาลัยสารพัดชางสุขทัย รัฐ สุขทัย

489 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย รัฐ สุขทัย

490 000452 วิทยาลัยการอาชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

491 002540 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี

492 002539 วิทยาลัยทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี

493 003093 วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-จม฿ส รัฐ สุพรรณบุรี

494 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี

495 001336 วิทยาลัยทคนลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อกชน สุพรรณบุรี

496 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐ สุราษฎร์ธานี

497 003863 วิทยาลัยการอาชีพวียงสระ รัฐ สุราษฎร์ธานี

498 002386 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี

499 004015 วิทยาลัยทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี

500 002317 วิทยาลัยทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี

501 004252 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี

502 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี

503 002390 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสกสุราษฎร์ อกชน สุราษฎร์ธานี

504 001884 วิทยาลัยทคนลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อกชน สุราษฎร์ธานี

505 001488 วิทยาลัยการอาชีพทาตูม รัฐ สุรินทร์

506 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐ สุรินทร์

507 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทร์

508 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐ สุรินทร์

509 000927 วิทยาลัยทคนิคสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์

510 005423 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการรัตนบุรี รัฐ สุรินทร์

511 003407 วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์

512 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์

513 000145 วิทยาลัยทคนิคหนองคาย รัฐ หนองคาย

514 000009 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือหนองคาย รัฐ หนองคาย

515 004593 วิทยาลัยทคนลยีพนพิสัย อกชน หนองคาย

516 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญรือง รัฐ หนองบัวล าภู

517 001621 วิทยาลัยทคนิคหนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู

518 004486 วิทยาลัยทคนลยีพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล าภู

519 003569 วิทยาลัยการอาชีพพธ์ิทอง รัฐ อางทอง

520 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิศษชัยชาญ รัฐ อางทอง

521 000905 วิทยาลัยทคนิคอางทอง รัฐ อางทอง

522 004036 วิทยาลัยทคนิคหัวตะพาน รัฐ อ านาจจริญ

523 000153 วิทยาลัยทคนิคอ านาจจริญ รัฐ อ านาจจริญ

524 004351 วิทยาลัยทคนลยีอ านาจจริญ อกชน อ านาจจริญ

525 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป รัฐ อุดรธานี
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

526 003851 วิทยาลัยการอาชีพบຌานผือ รัฐ อุดรธานี

527 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐ อุดรธานี

528 000474 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานี

529 002872 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกอุดรธานี รัฐ อุดรธานี

530 002176 วิทยาลัยทคนิคอุดรธานี รัฐ อุดรธานี

531 000436 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธานี

532 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ อุดรธานี

533 001066 รงรียนชางกลอุดรธานี อกชน อุดรธานี

534 004854 วิทยาลัยทคนลยีบຌานจัไน อกชน อุดรธานี

535 002098 วิทยาลัยทคนลยีปลีทคนิคอุดรธานี อกชน อุดรธานี

536 004652 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานดุง อกชน อุดรธานี

537 005246 วิทยาลัยทคนลยีพิชญบัณฑิต 2 อกชน อุดรธานี

538 005525 วิทยาลัยทคนลยีพิชญพิชญ์ อกชน อุดรธานี

539 004772 วิทยาลัยทคนลยีภูมิบัณฑิต อกชน อุดรธานี

540 004650 วิทยาลัยทคนลยีภูมิพิชญ อกชน อุดรธานี

541 005292 วิทยาลัยทคนลยีรังสิยภาส อกชน อุดรธานี

542 001262 วิทยาลัยทคนลยีสันตพล อกชน อุดรธานี

543 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ อุตรดิตถ์

544 001324 วิทยาลัยทคนิคอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์

545 003638 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์

546 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์

547 000522 วิทยาลัยทคนลยีอุตรดิตถ์ อกชน อุตรดิตถ์

548 001115 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี

549 001892 วิทยาลัยทคนิคอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี

550 004290 วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี

551 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี

552 002349 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี

553 003792 วิทยาลัยทคนิคขมราฐ รัฐ อุบลราชธานี

554 003796 วิทยาลัยทคนิคดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี

555 003990 วิทยาลัยทคนิคตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี

556 005045 วิทยาลัยทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี

557 000301 วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี

558 000184 วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี

559 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี

560 004756 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขมราฐ อกชน อุบลราชธานี
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 2 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

561 004768 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย นๅ ายืน อกชน อุบลราชธานี

562 004735 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อกชน อุบลราชธานี

563 004829 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร อกชน อุบลราชธานี
564 003020 วิทยาลัยทคนลยีราชพฤกษ์ อกชน อุบลราชธานี
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1. อุตสาหกรรม 1.1  ทคนิคครืไองกล 1.1.1 ทคนิคยานยนต์
1.1.2 ทคนิคครืไองกลอุตสาหกรรม
1.1.3 ทคนิคครืไองกลหนัก
1.1.4 ทคนิคซอมตัวถังละสีรถยนต์
1.1.5 บ ารุงรักษาครืไองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
1.1.6 ทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

1.2  ทคนิคการผลิต 1.2.1 ครืไองมือกล
1.2.2 มพิมพ์ลหะ
1.2.3 มพิมพ์พลาสติก
1.2.4 ผลิตชิๅนสวนยานยนต์
1.2.5 ผลิตครืไองจักรกล

1.3  ทคนิคลหะ 1.3.1 ตรวจสอบละทดสอบงานชืไอม
1.3.2 ทคนลยีงานชืไอมละขึๅนรูปผลิตภัณฑ์ลหะ
1.3.3 ทคนลยีงานชืไอมครงสรຌางลหะ
1.3.4 ทคนิคหลอลหะ

1.4  อิลใกทรอนิกส์ 1.4.1 อิลใกทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1.4.2 ระบบภาพละระบบสียง
1.4.3 อิลใกทรอนิกส์การพทย์

1.5  ขียนบบครืไองกล 1.5.1 ออกบบละขียนบบการผลิต
1.6  ทคนิคอุตสาหกรรม 1.6.1 ทคนลยีวิศวกรรมซอมบ ารุงอุตสาหกรรม

1.6.2  ทคนลยีวิศวกรรมการผลิต
1.7  ชางกายอุปกรณ์ 1.7.1 ชางกายอุปกรณ์
1.8  ทคนลยีการตอรือ 1.8.1 ทคนลยีการตอรือ
1.9  คมีอุตสาหกรรม 1.9.1 คมีอุตสาหกรรม
1.10 ปຂตรลียม 1.10.1 ปิตรลียม
1.11 ชางอากาศยาน 1.11.1 ชางอากาศยาน
1.12 มคคาทรอนิกส์ละหุนยนต์ 1.12.1 มคคาทรอนิกส์ละหุนยนต์

1.12.2 มคคาทรอนิกส์ละระบบอัตนมัติ
1.13 ทคนิคควบคุมละซอมบ ารุงระบบขนสงทางราง 1.13.1 ซอมบ ารุงตูຌรถไฟ

1.13.2 ซอมบ ารุงระบบอาณัติสัญญาณละทรคมนาคม
1.13.3 ซอมบ ารุงทางวิไงรถไฟ

1.14 เฟฟ้า 1.14.1 ไฟฟ้าก าลัง
1.14.2 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
1.14.3 ทคนลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

1.15 ทคนลยีขึๅนรูปพลาสติก 1.15.1 ทคนิคขึๅนรูปพลาสติก
1.16 การตรวจสอบดยเมท าลาย 1.16.1 การตรวจสอบดยไมท าลาย
1.17 ครืไองมือวัดละควบคุม 1.17.1 ทคนลยีการวัดละควบคุม

1. อุตสาหกรรม 1.18 ยธา 1.8.1 ยธา
1.19 ทคนลยีอุตสาหกรรมยาง 1.19.1 ทคนลยีอุตสาหกรรมยาง
1.20 ทคนลยีครืไองมือวัดละควบคุมงานปຂตลียม 1.20.1 ทคนลยีหลุมจาะปิตรลียม

1.20.2 ทคนลยีปิตรลียม
2. ศิลปกรรม 2.1  ดิจิทัลกราฟຂก 2.1.1 ดิจิทัลกราฟิก

2.1.2 ดิจิทัลอาร์ต
2.1.3 ดิจิทัลมิดีย
2.1.4 อนิมชัไน

2.2  ชางทองหลวง 2.2.1 ชางทองหลวง

บัญชี 2.2 นบทຌายประกาศคณะกรรมการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา
รืไอง ประภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัๅนการศึกษาละหลักสูตรทีไจะ฿หຌงินกูຌยืมพืไอการศึกษา ส าหรับครงการสงสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  

พืไอรองรับ 10 อุตสาหกรรมป้าหมาย ละ 3 ครงสรຌางพืๅนฐานผานกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา (กยศ.) ประจ าปการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.)

ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

ตารางทีไ 3 ขຌอมูลประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅงสูง (ปวส.)
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ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

ตารางทีไ 3 ขຌอมูลประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅงสูง (ปวส.)

3. คหกรรม 3.1  การจัดการดูลผูຌสูงอายุ 3.1.1 การจัดการดูลผูຌสูงอายุ
3.2  ชพอาหารเทย 3.2.1 ชพอาหารไทย

4. กษตรกรรม 4.1  กษตรศาสตร์ 4.1.1 การกษตร
4.2  พืชศาสตร์ 4.2.1 พืชไร

4.2.2 พืชสวน
4.2.3 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย

4.3  สัตวศาสตร์ 4.3.1 การผลิตสัตว์
4.3.2 การจัดการผลิตสัตว์พืไออาหารปลอดภัย

4.4  สัตวรักษ์ 4.4.1 การผลิตสัตว์  
4.5  ชางกลกษตร 4.5.1 ครืไองจักรกลกษตร
4.6  อุตสาหกรรมกษตร 4.6.1 อุตสาหกรรมกษตร
4.7  กษตรอุตสาหกรรม 4.7.1 ทคนลยีขຌาว

4.7.2 ทคนลยีอຌอย
4.7.3 ทคนลยีมันส าปะหลัง
4.7.4 ทคนลยียางพารา
4.7.5 ทคนลยีปาล์มนๅ ามัน
4.7.6 ทคนลยีไมຌผล

5.1  พาะลีๅยงสัตว์นๅ า 5.1.1 พาะลีๅยงสัตว์นๅ า
5.2  ปรรูปสัตว์นๅ า 5.2.1 ปรรูปสัตว์นๅ า

5.2.2 อุตสาหกรรมสัตว์นๅ า
6. อุตสาหกรรมทองทีไยว 6.1 การจัดประชุมละนิทรรศการ 6.1.1 การจัดประชุมละนิทรรศการ

7.1  คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์ 7.1.1 คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์
7.2  คอมพิวตอร์กมละอนิมชัน 7.3.1 คอมพิวตอร์กม

7.3.2 อนิมชัน 
8.1 การดินรือ 8.1.1 การดินรือ
8.2 ทคนิคครืไองกลรือ 8.2.1 ทคนิคครืไองกลรือ
8.3 อิลคทรอทคนิคอล 8.3.1 อิลคทรอทคนิคอล

5. ประมง

7. ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร

8. พาณิชยนาวี
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

1 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม รัฐ กระบีไ 

2 002529 วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก รัฐ กระบีไ 

3 001316 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกระบีไ รัฐ กระบีไ 

4 001732 วิทยาลัยทคนิคกระบีไ รัฐ กระบีไ 

5 004174 วิทยาลัยสารพัดชางกระบีไ รัฐ กระบีไ 

6 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิษกหนองจอก รัฐ กรุงทพมหานคร 

7 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐ กรุงทพมหานคร 

8 002165 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกมหานคร รัฐ กรุงทพมหานคร 

9 000673 วิทยาลัยทคนิคดอนมือง รัฐ กรุงทพมหานคร 

10 001365 วิทยาลัยทคนิคดุสิต รัฐ กรุงทพมหานคร 

11 002503 วิทยาลัยทคนิคราชสิทธาราม รัฐ กรุงทพมหานคร 

12 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหานคร 

13 001374 วิทยาลัยพณิชยการชตุพน รัฐ กรุงทพมหานคร 

14 002031 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานคร 

15 002886 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐ กรุงทพมหานคร 

16 001153 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงทพมหานคร 

17 000148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานคร 

18 002409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภา รัฐ กรุงทพมหานคร 

19 005441 สถาบันทคนลยีจิตรลดา (รงรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)) รัฐ กรุงทพมหานคร 

20 002354 วิทยาลัยทคนลยีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร 

21 001997 วิทยาลัยทคนลยีกรุงธน อกชน กรุงทพมหานคร 

22 001970 วิทยาลัยทคนลยีการจัดการพชรกษม อกชน กรุงทพมหานคร 

23 002602 วิทยาลัยทคนลยีชางอุตสาหกรรมกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร 

24 003390 วิทยาลัยทคนลยีฐานทคนลยี อกชน กรุงทพมหานคร 

25 002140 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก อกชน กรุงทพมหานคร 

26 001242 วิทยาลัยทคนลยีไทยบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร 

27 005430 วิทยาลัยทคนลยีธุรกิจฟชัไนนานาชาติ อกชน กรุงทพมหานคร 

28 000228 วิทยาลัยทคนลยีป่ินมณฑล อกชน กรุงทพมหานคร 

29 001000 วิทยาลัยทคนลยีพระรามหก อกชน กรุงทพมหานคร 

30 003007 วิทยาลัยทคนลยีพลีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานคร 

31 003071 วิทยาลัยทคนลยีมีนบุรีปลีทคนิค อกชน กรุงทพมหานคร 

32 004758 วิทยาลัยทคนลยียานยนต์ อกชน กรุงทพมหานคร 

33 001380 วิทยาลัยทคนลยีรัตนกสินทร์ อกชน กรุงทพมหานคร 

34 004348 วิทยาลัยทคนลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา อกชน กรุงทพมหานคร 

35 004688 วิทยาลัยทคนลยีสยาม(สยามทค) อกชน กรุงทพมหานคร 

บัญชี 2.2 นบทຌำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ
รืไอง ประภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับชัๅนกำรศึกษำละหลักสูตรทีไจะ฿หຌงินกูຌยืมพืไอกำรศึกษำส ำหรับครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)  

พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำย ละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำนผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

36 002831 วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร 

37 001901 วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู อกชน กรุงทพมหานคร 

38 001460 วิทยาลัยทคนลยีอรรถวิทย์พณิชยการ อกชน กรุงทพมหานคร 

39 000211 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิควิทยา อกชน กรุงทพมหานคร 

40 001576 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ อกชน กรุงทพมหานคร 

41 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

42 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ กาญจนบุรี 

43 002781 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

44 001094 วิทยาลัยทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

45 001157 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

46 001239 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

47 004982 รงรียนอาชีวศึกษาไทยทคอีสาน อกชน กาฬสินธ์ุ
48 004531 วิทยาลัยทคนลยีกมลาไสย อกชน กาฬสินธ์ุ
49 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาไทยทคอซีย อกชน กาฬสินธ์ุ
50 003901 วิทยาลัยการอาชีพค ามวง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

51 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ กาฬสินธ์ุ 

52 001280 วิทยาลัยการอาชีพหຌวยผึๅง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

53 000525 วิทยาลัยทคนิคกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

54 003566 วิทยาลัยทคนิคขาวง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

55 000481 วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

56 004834 วิทยาลัยทคนลยีพิไมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธ์ุ อกชน กาฬสินธ์ุ 

57 004720 วิทยาลัยทคนลยีสมดใจพณิชยการ อกชน กาฬสินธ์ุ 

58 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ อกชน กาฬสินธ์ุ 

59 000476 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการละทคนลยี อกชน ก าพงพชร
60 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐ ก าพงพชร 

61 000898 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร 

62 001474 วิทยาลัยทคนิคก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร 

63 003032 วิทยาลัยสารพัดชางก าพงพชร รัฐ ก าพงพชร 

64 005112 วิทยาลัยทคนลยีคุวานันท์ อกชน ขอนกน
65 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ ขอนกน 

66 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนกน รัฐ ขอนกน 

67 003783 วิทยาลัยการอาชีพบຌานไผ รัฐ ขอนกน 

68 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนกน 

69 003323 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน รัฐ ขอนกน 

70 001807 วิทยาลัยทคนิคขอนกน รัฐ ขอนกน 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

71 001555 วิทยาลัยทคนิคชุมพ รัฐ ขอนกน 

72 003746 วิทยาลัยทคนิคนๅ าพอง รัฐ ขอนกน 

73 005076 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการหนองสองหຌอง รัฐ ขอนกน 

74 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนกน รัฐ ขอนกน 

75 002810 วิทยาลัยทคนลยีการจัดการขอนกน อกชน ขอนกน 

76 002061 วิทยาลัยทคนลยีขอนกน อกชน ขอนกน 

77 004495 วิทยาลัยทคนลยีชุมพไทย-ยอรมัน อกชน ขอนกน 

78 002076 วิทยาลัยทคนลยีพงษ์ภิญญ อกชน ขอนกน 

79 001119 วิทยาลัยทคนลยีพลพณิชยการ อกชน ขอนกน 

80 005509 วิทยาลัยทคนลยีพิมพ์ไทย อกชน ขอนกน 

81 001827 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกน 

82 004999 วิทยาลัยทคนลยีอมตะ อกชน ขอนกน 

83 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จันทบุรี 

84 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐ จันทบุรี 

85 000943 วิทยาลัยทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

86 003988 วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

87 004352 วิทยาลัยทคนลยีจันทบุรี อกชน จันทบุรี 

88 005212 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ อกชน จันทบุรี 

89 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะชิงทรา 

90 003841 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ ฉะชิงทรา 

91 001900 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา 

92 002313 วิทยาลัยทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รัฐ ฉะชิงทรา 

93 001597 วิทยาลัยทคนิคฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา 

94 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทรา 

95 005412 วิทยาลัยทคนลยีอาซียนไทยบຌานพธ์ิ อกชน ฉะชิงทรา 

96 005411 วิทยาลัยทคนลยีทางทะลหงอชีย อกชน ชลบุรี
97 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุรี 

98 001654 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

99 000971 วิทยาลัยทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

100 001037 วิทยาลัยทคนิคบางสน รัฐ ชลบุรี 

101 003403 วิทยาลัยทคนิคพัทยา รัฐ ชลบุรี 

102 000854 วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุรี 

103 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) รัฐ ชลบุรี 

104 002366 วิทยาลัยทคนลยีชลบุรี อกชน ชลบุรี 

105 001273 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก (อีทค) อกชน ชลบุรี 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

106 004615 วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรี 

107 004327 วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรมหลมฉบัง อกชน ชลบุรี 

108 000067 วิทยาลัยทคนลยีศรีราชา อกชน ชลบุรี 

109 002917 วิทยาลัยทคนลยีหลมฉบัง อกชน ชลบุรี 

110 003465 วิทยาลัยทคนลยีอักษรพัทยา อกชน ชลบุรี 

111 004915 วิทยาลัยการอาชีพนินขาม รัฐ ชัยนาท 

112 002734 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

113 001422 วิทยาลัยทคนิคชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

114 000362 วิทยาลัยทคนลยีชัยนาท อกชน ชัยนาท 

115 004750 วิทยาลัยทคนลยีคอนสาร อกชน ชัยภูมิ
116 002600 วิทยาลัยทคนลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อกชน ชัยภูมิ
117 002838 วิทยาลัยการอาชีพกຌงครຌอ รัฐ ชัยภูมิ 

118 003611 วิทยาลัยการอาชีพบ าหนใจณรงค์ รัฐ ชัยภูมิ 

119 001561 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

120 002010 วิทยาลัยทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

121 001969 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

122 005015 วิทยาลัยทคนลยี ไฮทค ชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ 

123 004669 วิทยาลัยทคนลยีภูขียว อกชน ชัยภูมิ 

124 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทฉลิมราชชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ 

125 003664 วิทยาลัยการอาชีพทาซะ รัฐ ชุมพร 

126 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ ชุมพร 

127 002070 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชุมพร รัฐ ชุมพร 

128 001797 วิทยาลัยทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพร 

129 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรขตรอุดมศักด์ิ รัฐ ชุมพร 

130 004025 วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร รัฐ ชุมพร 

131 004700 วิทยาลัยทคนลยีวิรุณบริหารธุรกิจ อกชน ชียงราย
132 001992 วิทยาลัยการอาชีพชียงราย รัฐ ชียงราย 

133 000150 วิทยาลัยการอาชีพทิง รัฐ ชียงราย 

134 004817 วิทยาลัยการอาชีพวียงชียงรุຌง รัฐ ชียงราย 

135 000907 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกชียงราย รัฐ ชียงราย 

136 001439 วิทยาลัยทคนิคชียงราย รัฐ ชียงราย 

137 005407 วิทยาลัยทคนิควียงปຆาป้า รัฐ ชียงราย 

138 002572 วิทยาลัยทคนลยีกรุงธนชียงราย ไทย-ยอรมัน อกชน ชียงราย 

139 005373 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาชียงราย อกชน ชียงราย 

140 005454 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง อกชน ชียง฿หม
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141 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐ ชียง฿หม 

142 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐ ชียง฿หม 

143 001657 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 

144 002154 วิทยาลัยทคนิคชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 

145 003118 วิทยาลัยทคนิคสันก าพง รัฐ ชียง฿หม 

146 005066 วิทยาลัยทคนิคสารภี รัฐ ชียง฿หม 

147 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 

148 000897 วิทยาลัยทคนลยีปลิทคนิคลานนา ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 

149 004503 วิทยาลัยทคนลยีพายัพละบริหารธุรกิจ อกชน ชียง฿หม 

150 001532 วิทยาลัยทคนลยีพิงค์พระนคร อกชน ชียง฿หม 

151 000655 วิทยาลัยทคนลยีมทร อกชน ชียง฿หม 

152 002424 วิทยาลัยทคนลยีอชีย อกชน ชียง฿หม 

153 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง 

154 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐ ตรัง 

155 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะหลียน รัฐ ตรัง 

156 001508 วิทยาลัยการอาชีพหຌวยยอด รัฐ ตรัง 

157 001478 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตรัง รัฐ ตรัง 

158 001703 วิทยาลัยทคนิคตรัง รัฐ ตรัง 

159 002527 วิทยาลัยสารพัดชางตรัง รัฐ ตรัง 

160 001516 วิทยาลัยทคนิคตราด รัฐ ตราด 

161 004499 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รัฐ ตราด 

162 003928 วิทยาลัยการอาชีพบຌานตาก รัฐ ตาก 

163 002794 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตาก รัฐ ตาก 

164 004511 วิทยาลัยทคนิคตาก รัฐ ตาก 

165 003766 วิทยาลัยทคนิคมสอด รัฐ ตาก 

166 003035 วิทยาลัยทคนลยีวีรพัฒน์ อกชน นครนายก
167 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก 

168 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐ นครนายก 

169 002671 วิทยาลัยทคนิคนครนายก รัฐ นครนายก 

170 002278 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการนครนายก อกชน นครนายก 

171 001710 กาญจนาภิษกวิทยาลัยชางทองหลวง รัฐ นครปฐม 

172 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐ นครปฐม 

173 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางกຌวฟ้า รัฐ นครปฐม 

174 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม 

175 001611 วิทยาลัยทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐม 
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176 003935 วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม รัฐ นครปฐม 

177 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐ นครปฐม 

178 001824 วิทยาลัยทคนลยีนครปฐม อกชน นครปฐม 

179 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาก รัฐ นครพนม 

180 001920 วิทยาลัยทคนิคนครพนม รัฐ นครพนม 

181 003781 วิทยาลัยทคนลยีธาตุพนม อกชน นครพนม 

182 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาก อกชน นครพนม 

183 001399 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา อกชน นครราชสีมา
184 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐ นครราชสีมา 

185 002587 วิทยาลัยการอาชีพบัว฿หญ รัฐ นครราชสีมา 

186 003803 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง รัฐ นครราชสีมา 

187 002803 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

188 001013 วิทยาลัยทคนิคนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

189 003869 วิทยาลัยทคนิคปักธงชัย รัฐ นครราชสีมา 

190 000931 วิทยาลัยทคนิคพิมาย รัฐ นครราชสีมา 

191 001353 วิทยาลัยทคนิคสุรนารี รัฐ นครราชสีมา 

192 002663 วิทยาลัยทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครราชสีมา 

193 001102 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

194 001847 วิทยาลัยทคนลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา อกชน นครราชสีมา 

195 002238 วิทยาลัยทคนลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา อกชน นครราชสีมา 

196 001228 วิทยาลัยทคนลยีบัว฿หญ อกชน นครราชสีมา 

197 001277 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการสิชล อกชน นครศรีธรรมราช
198 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

199 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช 

200 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐ นครศรีธรรมราช 

201 002685 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

202 003252 วิทยาลัยทคนิคทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

203 000705 วิทยาลัยทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

204 002691 วิทยาลัยทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมราช 

205 002123 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

206 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

207 001069 วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

208 001907 วิทยาลัยทคนลยีจรัสพิชากร อกชน นครศรีธรรมราช 

209 002362 วิทยาลัยทคนลยีภาค฿ตຌ (อส.ทค) อกชน นครศรีธรรมราช 

210 001135 วิทยาลัยทคนลยีรัชต์ภาคย์ อกชน นครศรีธรรมราช 
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211 001932 วิทยาลัยทคนลยีสถาปัตย์นคร อกชน นครศรีธรรมราช 

212 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

213 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรค์ 

214 002535 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

215 002293 วิทยาลัยทคนิคนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

216 003157 วิทยาลัยทคนิคมวงก์ รัฐ นครสวรรค์ 

217 005080 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการตากฟ้า รัฐ นครสวรรค์ 

218 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

219 001814 วิทยาลัยทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

220 001446 รงรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ชางกล ขส.ทบ. อกชน นนทบุรี 

221 001388 วิทยาลัยทคนลยีพงษ์สวัสด์ิ อกชน นนทบุรี 

222 004850 วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อกชน นนทบุรี 

223 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงก-ลก รัฐ นราธิวาส 

224 003982 วิทยาลัยการอาชีพปัว รัฐ นาน 

225 003785 วิทยาลัยการอาชีพวียงสา รัฐ นาน 

226 002115 วิทยาลัยทคนิคนาน รัฐ นาน 

227 002036 วิทยาลัยสารพัดชางนาน รัฐ นาน 

228 003531 วิทยาลัยการอาชีพซกา รัฐ บึงกาฬ 

229 001711 วิทยาลัยทคนิคบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ 

230 004740 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ อกชน บึงกาฬ 

231 005450 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทค บริหารธุรกิจปากคาด อกชน บึงกาฬ 

232 002934 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทคอินตอร์นชัไนนล อกชน บึงกาฬ 

233 004766 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง อกชน บุรีรัมย์
234 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ บุรีรัมย์ 

235 000882 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

236 003791 วิทยาลัยทคนิคคูมือง รัฐ บุรีรัมย์ 

237 000681 วิทยาลัยทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมย์ 

238 000704 วิทยาลัยทคนิคบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

239 005102 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการนนดินดง รัฐ บุรีรัมย์ 

240 000393 วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

241 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ อกชน บุรีรัมย์ 

242 002324 วิทยาลัยทคนลยีชางฝมือปัญจวิทยา อกชน ปทุมธานี
243 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

244 004337 วิทยาลัยทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

245 002383 วิทยาลัยทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 
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246 002290 วิทยาลัยทคนลยีปทุมธานี อกชน ปทุมธานี 

247 001633 วิทยาลัยทคนลยีหลมทอง อกชน ปทุมธานี 

248 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

249 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

250 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

251 002091 วิทยาลัยทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

252 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

253 003610 วิทยาลัยทคนิคบูรพาปราจีน รัฐ ปราจีนบุรี 

254 001205 วิทยาลัยทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

255 004304 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

256 004434 วิทยาลัยทคนลยีสายมิตรปราจีนบุรี อกชน ปราจีนบุรี 

257 001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

258 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐ ปัตตานี 

259 002187 วิทยาลัยทคนิคปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

260 004871 วิทยาลัยทคนลยีการกษตรละประมงปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

261 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

262 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

263 001072 วิทยาลัยการอาชีพสนา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

264 003220 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

265 002028 วิทยาลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

266 004265 วิทยาลัยทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

267 000215 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

268 001806 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยา 

269 000234 วิทยาลัยทคนลยีอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยา 

270 003193 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพะยา รัฐ พะยา 

271 000508 วิทยาลัยทคนิคชียงค า รัฐ พะยา 

272 003655 วิทยาลัยทคนิคดอกค า฿ตຌ รัฐ พะยา 

273 000883 วิทยาลัยทคนิคพะยา รัฐ พะยา 

274 005142 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการปง รัฐ พะยา 

275 003081 วิทยาลัยทคนลยีซีทค ปซิฟิค อกชน พะยา 

276 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะกัไวปຆา รัฐ พังงา 

277 000305 วิทยาลัยการอาชีพทຌายหมือง รัฐ พังงา 

278 001939 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพังงา รัฐ พังงา 

279 000786 วิทยาลัยทคนิคพังงา รัฐ พังงา 

280 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

281 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางกຌว รัฐ พัทลุง 

282 002855 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง 

283 003627 วิทยาลัยทคนิคปຆาพะยอม รัฐ พัทลุง 

284 002007 วิทยาลัยทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุง 

285 000164 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพิจิตร รัฐ พิจิตร 

286 000796 วิทยาลัยทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตร 

287 000479 วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร รัฐ พิจิตร 

288 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐ พิษณุลก 

289 000587 วิทยาลัยทคนิคพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

290 003970 วิทยาลัยทคนิคสองคว รัฐ พิษณุลก 

291 003543 วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

292 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

293 000593 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพิษณุลก อกชน พิษณุลก 

294 003722 วิทยาลัยการอาชีพขายຌอย รัฐ พชรบุรี 

295 003629 วิทยาลัยการอาชีพบຌานลาด รัฐ พชรบุรี 

296 001817 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 

297 000188 วิทยาลัยทคนิคพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 

298 005098 วิทยาลัยสารพัดชางพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 

299 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 

300 004877 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพชรบูรณ์ อกชน พชรบูรณ์
301 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนดน รัฐ พชรบูรณ์ 

302 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิชียรบุรี รัฐ พชรบูรณ์ 

303 002285 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์ 

304 000867 วิทยาลัยทคนิคพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์ 

305 001174 วิทยาลัยสารพัดชางพชรบูรณ์ รัฐ พชรบูรณ์ 

306 004831 วิทยาลัยทคนลยี ไฮทค พชรบูรณ์ อกชน พชรบูรณ์ 

307 004552 วิทยาลัยทคนลยีปຆาสักธารา อกชน พชรบูรณ์ 

308 004864 วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศพชรบูรณ์ อกชน พชรบูรณ์ 

309 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐ พร 

310 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐ พร 

311 002833 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพร รัฐ พร 

312 001147 วิทยาลัยทคนิคพร รัฐ พร 

313 003431 วิทยาลัยสารพัดชางพร รัฐ พร 

314 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร รัฐ พร 

315 004245 วิทยาลัยทคนิคถลาง รัฐ ภูกใต 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

316 001527 วิทยาลัยทคนิคภูกใต รัฐ ภูกใต 

317 003221 วิทยาลัยสารพัดชางภูกใต รัฐ ภูกใต 

318 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกใต รัฐ ภูกใต 

319 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหาสารคาม 

320 000565 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

321 000113 วิทยาลัยทคนิคมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

322 003630 วิทยาลัยทคนิควาปปทุม รัฐ มหาสารคาม 

323 004489 วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

324 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

325 005348 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการมหาสารคาม อกชน มหาสารคาม 

326 004788 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง อกชน มุกดาหาร
327 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

328 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสรຌอย รัฐ มุกดาหาร 

329 005208 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร 

330 004743 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร อกชน มุกดาหาร 

331 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมฮองสอน รัฐ มฮองสอน 

332 003753 วิทยาลัยการอาชีพมสะรียง รัฐ มฮองสอน 

333 005382 วิทยาลัยทคนลยีอกวรรณยสธร อกชน ยสธร
334 000664 วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร รัฐ ยสธร 

335 000998 วิทยาลัยทคนิคยสธร รัฐ ยสธร 

336 004813 วิทยาลัยทคนลยีมหาชนะชัย อกชน ยสธร 

337 003601 วิทยาลัยทคนลยียสธรอินตอร์นชัไนนล อกชน ยสธร 

338 004746 วิทยาลัยทคนลยีศรีพิพัฒน์อินตอร์ อกชน ยสธร 

339 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายสธร อกชน ยสธร 

340 003692 วิทยาลัยการอาชีพบตง รัฐ ยะลา 

341 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ ยะลา 

342 000759 วิทยาลัยทคนิคยะลา รัฐ ยะลา 

343 004671 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา รัฐ ยะลา 

344 000772 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจยะลา อกชน ยะลา 

345 003978 วิทยาลัยการอาชีพกษตรวิสัย รัฐ รຌอยอใด 

346 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ รຌอยอใด 

347 001445 วิทยาลัยการอาชีพพนทอง รัฐ รຌอยอใด 

348 002181 วิทยาลัยการอาชีพรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

349 002243 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

350 002532 วิทยาลัยทคนิครຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

351 003859 วิทยาลัยทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ รຌอยอใด 

352 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษารຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

353 004528 วิทยาลัยทคนลยีธีรภาดา อกชน รຌอยอใด 

354 001861 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการพลาญชัยรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด 

355 001771 วิทยาลัยทคนลยีรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด 

356 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนอง 

357 001995 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีระนอง รัฐ ระนอง 

358 000132 วิทยาลัยทคนิคระนอง รัฐ ระนอง 

359 003710 วิทยาลัยการอาชีพกลง รัฐ ระยอง 

360 003727 วิทยาลัยทคนิคบຌานคาย รัฐ ระยอง 

361 002962 วิทยาลัยทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยอง 

362 002675 วิทยาลัยทคนิคระยอง รัฐ ระยอง 

363 004469 วิทยาลัยสารพัดชางระยอง รัฐ ระยอง 

364 004925 วิทยาลัยทคนลยีไออาร์พีซี อกชน ระยอง 

365 003876 วิทยาลัยการอาชีพบຌานปຆง รัฐ ราชบุรี 

366 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากทอ รัฐ ราชบุรี 

367 000264 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

368 002496 วิทยาลัยทคนิคพธาราม รัฐ ราชบุรี 

369 000987 วิทยาลัยทคนิคราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

370 004057 วิทยาลัยทคนิคราชบุรี 2 รัฐ ราชบุรี 

371 000888 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

372 004935 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก บຌานปຆง อกชน ราชบุรี 

373 004496 วิทยาลัยทคนลยีอชียลพบุรี อกชน ลพบุรี
374 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐ ลพบุรี 

375 001821 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

376 000686 วิทยาลัยทคนิคคกส ารง รัฐ ลพบุรี 

377 001860 วิทยาลัยทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

378 003849 วิทยาลัยทคนิคลพบุรี หงทีไ 2 รัฐ ลพบุรี 

379 004387 วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

380 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

381 000542 วิทยาลัยทคนลยีชัยบาดาล อกชน ลพบุรี 

382 000447 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการลพบุรี อกชน ลพบุรี 

383 000731 วิทยาลัยทคนลยีลพบุรี อกชน ลพบุรี 

384 000553 วิทยาลัยทคนลยีละวຌ อกชน ลพบุรี 

385 005133 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาหนองมวง อกชน ลพบุรี 
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ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

386 001713 วิทยาลัยการอาชีพกาะคา รัฐ ล าปาง 

387 003881 วิทยาลัยการอาชีพถิน รัฐ ล าปาง 

388 001820 วิทยาลัยทคนิคล าปาง รัฐ ล าปาง 

389 005094 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการ กฟผ. มมาะ รัฐ ล าปาง 

390 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รัฐ ล าปาง 

391 001629 วิทยาลัยทคนลยีล าปาง อกชน ล าปาง 

392 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาถินทคนลยี อกชน ล าปาง 

393 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการละทคนลยี อกชน ล าปาง 

394 003812 วิทยาลัยการอาชีพบຌานฮง รัฐ ล าพูน 

395 003182 วิทยาลัยการอาชีพปຆาซาง รัฐ ล าพูน 

396 001080 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีล าพูน รัฐ ล าพูน 

397 001274 วิทยาลัยทคนิคล าพูน รัฐ ล าพูน 

398 005421 วิทยาลัยทคนลยีชรินรัตน์ล าพูน อกชน ล าพูน 

399 002490 วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู ภาคหนือ อกชน ล าพูน 

400 001698 วิทยาลัยการอาชีพดานซຌาย รัฐ ลย 

401 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ ลย 

402 001842 วิทยาลัยทคนิคลย รัฐ ลย 

403 004901 รงรียนทคนลยีพณิชยการราษีไศล อกชน ศรีสะกษ
404 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อกชน ศรีสะกษ
405 004112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะกษบริหารธุรกิจ อกชน ศรีสะกษ
406 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐ ศรีสะกษ 

407 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

408 001424 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

409 002121 วิทยาลัยทคนิคกันทรลักษ์ รัฐ ศรีสะกษ 

410 005372 วิทยาลัยทคนิคกันทรารมย์ รัฐ ศรีสะกษ 

411 000712 วิทยาลัยทคนิคศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

412 005387 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการราษีไศล รัฐ ศรีสะกษ 

413 001952 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

414 004722 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ อกชน ศรีสะกษ 

415 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษ 

416 005315 รงรียนไฮทค-ทคนลยี สกลนคร อกชน สกลนคร
417 001974 วิทยาลัยทคนลยีทคนิคอชีย อกชน สกลนคร
418 002318 วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือสกลนคร อกชน สกลนคร
419 005402 วิทยาลัยทคนลยีภูมิภัทรบัณฑิต อกชน สกลนคร
420 004610 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิคธุรกิจสวางดนดิน อกชน สกลนคร
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

421 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลทคนิค อกชน สกลนคร
422 002455 วิทยาลัยการอาชีพสวางดนดิน รัฐ สกลนคร 

423 002760 วิทยาลัยทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนคร 

424 004510 วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร รัฐ สกลนคร 

425 004121 วิทยาลัยทคนลยีทคนิคภูพาน อกชน สกลนคร 

426 004357 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพรรณา อกชน สกลนคร 

427 004655 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานมวง อกชน สกลนคร 

428 005495 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอากาศอ านวย อกชน สกลนคร 

429 002395 วิทยาลัยทคนลยีพังคนพณิชยการ อกชน สกลนคร 

430 002931 วิทยาลัยทคนลยีพุทธรักษา อกชน สกลนคร 

431 004695 วิทยาลัยทคนลยีวานรนิวาส อกชน สกลนคร 

432 004620 วิทยาลัยทคนลยีสวางดนดิน อกชน สกลนคร 

433 005031 วิทยาลัยทคนลยีอใน-ทคบริหารธุรกิจ อกชน สกลนคร 

434 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ สงขลา 

435 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมดใจจຌาพะคะ รัฐ สงขลา 

436 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รัฐ สงขลา 

437 002258 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสงขลา รัฐ สงขลา 

438 003073 วิทยาลัยทคนิคจะนะ รัฐ สงขลา 

439 001416 วิทยาลัยทคนิคหาด฿หญ รัฐ สงขลา 

440 005044 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลา 

441 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รัฐ สงขลา 

442 000098 วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา รัฐ สงขลา 

443 002127 วิทยาลัยทคนลยีสงขลา อกชน สงขลา 

444 002207 วิทยาลัยทคนลยีหาด฿หญ อกชน สงขลา 

445 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ สตูล 

446 002821 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสตูล รัฐ สตูล 

447 002260 วิทยาลัยทคนิคสตูล รัฐ สตูล 

448 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรจดีย์ รัฐ สมุทรปราการ 

449 002052 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

450 001958 วิทยาลัยทคนิคสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

451 003241 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

452 000504 วิทยาลัยทคนลยีสมุทรปราการ (ช.ทค) อกชน สมุทรปราการ 

453 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงคราม 

454 002325 วิทยาลัยทคนิคสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 

455 003637 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

456 004254 วิทยาลัยการอาชีพบຌานพຌว รัฐ สมุทรสาคร 

457 002242 วิทยาลัยทคนิคสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

458 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

459 004849 รงรียนไฮทค-ทคนลยี อกชน สระกຌว
460 004035 วิทยาลัยการอาชีพวังนๅ ายใน รัฐ สระกຌว 

461 002837 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสระกຌว รัฐ สระกຌว 

462 000983 วิทยาลัยทคนิคสระกຌว รัฐ สระกຌว 

463 002011 วิทยาลัยทคนลยีสระกຌว อกชน สระกຌว 

464 005013 วิทยาลัยทคนลยีอรัญประทศ อกชน สระกຌว 

465 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐ สระบุรี 

466 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองค รัฐ สระบุรี 

467 000175 วิทยาลัยทคนิคทาหลวงซิมนต์ไทยอนุสรณ์ รัฐ สระบุรี 

468 004219 วิทยาลัยทคนิคมวกหลใก รัฐ สระบุรี 

469 000625 วิทยาลัยทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรี 

470 004481 วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรี 

471 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ สระบุรี 

472 004266 วิทยาลัยทคนลยีชืไนชมไทย-ยอรมันสระบุรี อกชน สระบุรี 

473 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

474 000118 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

475 000254 วิทยาลัยทคนิคสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

476 003755 วิทยาลัยทคนิคสิงห์บุรี หงทีไ 2 รัฐ สิงห์บุรี 

477 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐ สุขทัย 

478 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีส ารง รัฐ สุขทัย 

479 002460 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุขทัย รัฐ สุขทัย 

480 001383 วิทยาลัยทคนิคสุขทัย รัฐ สุขทัย 

481 003940 วิทยาลัยสารพัดชางสุขทัย รัฐ สุขทัย 

482 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย รัฐ สุขทัย 

483 000452 วิทยาลัยการอาชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี 

484 002540 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

485 002539 วิทยาลัยทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

486 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

487 001336 วิทยาลัยทคนลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อกชน สุพรรณบุรี 

488 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

489 003863 วิทยาลัยการอาชีพวียงสระ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

490 004015 วิทยาลัยทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

491 002317 วิทยาลัยทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

492 004252 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

493 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

494 002390 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสกสุราษฎร์ อกชน สุราษฎร์ธานี 

495 001884 วิทยาลัยทคนลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อกชน สุราษฎร์ธานี 

496 001488 วิทยาลัยการอาชีพทาตูม รัฐ สุรินทร์ 

497 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐ สุรินทร์ 

498 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทร์ 

499 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐ สุรินทร์ 

500 000927 วิทยาลัยทคนิคสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

501 005423 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการรัตนบุรี รัฐ สุรินทร์ 

502 003407 วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

503 004492 วิทยาลัยทคนลยีอาซียน อกชน หนองคาย
504 000145 วิทยาลัยทคนิคหนองคาย รัฐ หนองคาย 

505 000009 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือหนองคาย รัฐ หนองคาย 

506 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐ หนองคาย 

507 004593 วิทยาลัยทคนลยีพนพิสัย อกชน หนองคาย 

508 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญรือง รัฐ หนองบัวล าภู 

509 001621 วิทยาลัยทคนิคหนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู 

510 004486 วิทยาลัยทคนลยีพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล าภู 

511 003569 วิทยาลัยการอาชีพพธ์ิทอง รัฐ อางทอง 

512 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิศษชัยชาญ รัฐ อางทอง 

513 000905 วิทยาลัยทคนิคอางทอง รัฐ อางทอง 

514 004036 วิทยาลัยทคนิคหัวตะพาน รัฐ อ านาจจริญ 

515 000153 วิทยาลัยทคนิคอ านาจจริญ รัฐ อ านาจจริญ 

516 004351 วิทยาลัยทคนลยีอ านาจจริญ อกชน อ านาจจริญ 

517 004847 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี อกชน อุดรธานี
518 004537 วิทยาลัยทคนลยีอีสานหนือ อกชน อุดรธานี
519 004761 วิทยาลัยทคนลยีอีสานหนือ 2 กุมภวาป อกชน อุดรธานี
520 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป รัฐ อุดรธานี 

521 003851 วิทยาลัยการอาชีพบຌานผือ รัฐ อุดรธานี 

522 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐ อุดรธานี 

523 000474 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

524 002872 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

525 002176 วิทยาลัยทคนิคอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

526 000436 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

527 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 
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ล ำดับทีไ รหัส
สถำนศึกษำ ชืไอสถำนศึกษำ รัฐ/อกชน จังหวัด

ตำรำงทีไ 4 รำยชืไอสถำนศึกษำทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) พืไอรองรับ 10 อุตสำหกรรมป้ำหมำยละ 3 ครงสรຌำงพืๅนฐำน
ผำนกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง (ปวส.)

528 001066 รงรียนชางกลอุดรธานี อกชน อุดรธานี 

529 004854 วิทยาลัยทคนลยีบຌานจัไน อกชน อุดรธานี 

530 002098 วิทยาลัยทคนลยีปลีทคนิคอุดรธานี อกชน อุดรธานี 

531 004652 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานดุง อกชน อุดรธานี 

532 004772 วิทยาลัยทคนลยีภูมิบัณฑิต อกชน อุดรธานี 

533 004650 วิทยาลัยทคนลยีภูมิพิชญ อกชน อุดรธานี 

534 004653 วิทยาลัยทคนลยีลิศสหพันธ์ อกชน อุดรธานี 

535 001262 วิทยาลัยทคนลยีสันตพล อกชน อุดรธานี 

536 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ อุตรดิตถ์ 

537 001324 วิทยาลัยทคนิคอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

538 003638 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

539 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

540 000522 วิทยาลัยทคนลยีอุตรดิตถ์ อกชน อุตรดิตถ์ 

541 001115 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

542 001892 วิทยาลัยทคนิคอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

543 004290 วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

544 004829 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร อกชน อุบลราชธานี
545 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 

546 002349 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

547 003792 วิทยาลัยทคนิคขมราฐ รัฐ อุบลราชธานี 

548 003796 วิทยาลัยทคนิคดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี 

549 003990 วิทยาลัยทคนิคตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี 

550 005045 วิทยาลัยทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี 

551 000301 วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

552 000184 วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

553 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

554 004756 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขมราฐ อกชน อุบลราชธานี 

555 004768 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย นๅ ายืน อกชน อุบลราชธานี 

556 004735 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อกชน อุบลราชธานี 

557 003020 วิทยาลัยทคนลยีราชพฤกษ์ อกชน อุบลราชธานี 
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