


 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

25501921100368
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25581131100303
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541801101462
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570151101484
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25521931103499
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561551101512
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25611441100165
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25561531101396
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25550571102388
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631991100103
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25490681100505
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25572501100495
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25590541100771
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25571501103273
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541511100536
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25561621101554
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531531102574
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25290681100053
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25532261101427
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25540511101187
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521331101939
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620074000054
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

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

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

25621071100062
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25540541100843
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25602281100022
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632884000057
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25521611102223
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631711100178
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25631141100215
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631921100055
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25621311100046
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631461100041
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25521431102021
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25520511101567
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว นิทรรศการและการประชุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25540511101334
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25601031100135
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอ านวยการบิน 
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530511101715
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570561100624
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25570541100262
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส าราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25480091109069
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581331100261
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621441100036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25520011100201
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25610511100037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25560541101824
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581031100111
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

25561221101381
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25551331102181 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25540541100854 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25620541100172 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25621521100073
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631981100056
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

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

25571791105299
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25640163500534
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

25551631105953
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25500541110873
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481711107102
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481501104904
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540541100314
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25510541102357
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25530041102422
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25432211101127
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน สถาบันการบินพลเรือน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501921104745
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491941102812
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25520151104469
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25591981100231
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481981100714
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

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

25621691100079
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25481981100824
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

25531971102347
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

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

25481981100914
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511981102559
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

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

25621941100623
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501921104734
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25531971102358
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25641484001335
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25551641100363
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581951101406
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572831105148
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25622814000543
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25572701105109
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

25616211100030
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

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

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

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

25501231106594
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582741102359
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรือนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25551751106092
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570681100493
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641984000385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25581971101983
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572791104841
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

25572801104728
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592801101828
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25596061100171
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25616021100156
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572841104475
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

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

25596061100167
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572731104383
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572801104739
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562811103492
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25622764000569
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25562801103423
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562831103325
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

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

25582811102109
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562791103365
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25622854000277
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25562741103584
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

25622814000936
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25626331100130
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25531431100931
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491461100131
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531561102691
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561611102161
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551671100772
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481711107045
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551751101309
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491681100686
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25471641100825
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25511911106714
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551981103713
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501991109028
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562741103551
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25622804000474
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25582751102529
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25562801103401
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25592741102272
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572841104993
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562831103314
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25562751103607
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572741104812
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

25616071100026
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25606071100108
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562841103359
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582761102385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25632814001229
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25572791104863
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592851101778
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572721104281
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562741103562
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

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

25562811103479
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25552641104199
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25630151100135
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25626091100296
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25562811103446
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

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

25501611100948 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25501621101333 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25541711105365
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491681100743
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25511931103149
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25571911105113
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641394000402
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25626211100129
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25572691104502
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572841104497
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

25582801102244
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25626711100023
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25572831104452
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562811103481
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582691100043
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562741103573
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

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

25626091100023
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25572811104415
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572781104603
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25541711105422
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25596811100075
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570681100188 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572671105218
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25600511100104 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25482211103979
หลักสูตรนายช่างภาคพ้ืนดิน สาขาวิชาช่างเคร่ืองบิน วิชาเอกเคร่ืองยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25571331100809
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25560541100654
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501031104757
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25580541100015
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25500681101428 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25581141100214
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25552211102177
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเคร่ืองวัดประกอบการบิน  
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25552211102109
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน 
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25590541100782
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582251101567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25591141100057
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491661102552
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491031111866
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25580061100596
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25470681101043
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501001104427
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581501102071
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541671105236
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571991102715
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570051101461
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25460081101462
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500611100385
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25610901100075 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25641484001291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25610051100036
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25611571100024
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25501501105198
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25541581103291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25551731102703
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25470101101746
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25620541100265 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25532281101431
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541131102209
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541721104308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541711105376
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571791100755
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25581991102749
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511761106155
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25541501102482
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511761106166
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531221103086
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25560681104395 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481501104893
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25471581102033
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620151100064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25530091100291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530681104414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25620044000128
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25630194000857
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25430151100937
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25550101103073
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25571531100341
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541771101064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25591161100408
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25571691102677
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25630204001815
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25631994001961
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25571941101066
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631981100067
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25610081100186
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25620041100182 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25611751100204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25651704000014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)

25621521100086
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25640274001004
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25612281100064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25641404001437
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25502131108901
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551501102843
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631571100487
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25570061100922
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25430681100644
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25450011100541
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620101100118
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝ่ัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25560021101714
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25510101104834
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511761106122
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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25480041100323
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25531471103793
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501711108274
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501591103174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631711100835
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25510681103163 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581811102582
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25540231102367
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631994001948
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490231105084
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570151100663
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570151100011
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570151100696
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570151100685
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631994001994
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25501481107705
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551561105325
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25571671100109
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25571701101262
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481591102957
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25561621101565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490681101451
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25540741100362
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25610151100069
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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25611921100088
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นย าสูง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25572501100528
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641594000472
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25630164000167
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25610131100264
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25331911100425
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25560161101361
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490151103454
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25560051100031
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490011105721
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620024001544
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25441801100346
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25410041100099
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25401911100917
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511971101917
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481991103852
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25450051100387
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25580261101803
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25630251100037
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25441231100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500061102498
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510681103005
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541541102341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25551561102153
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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25561611100168
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531661101735
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25521701102368
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25360541100202
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490101103864
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511811102494
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25581111101109
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632671100025
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25581971101994
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25581691102061
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541401100455
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531331100906
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25460511100661
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481711107146
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25460041100242
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620151100041
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25440051100149
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540051104549
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25450051100332
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490011105653
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561131100918
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501401104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25610024000889
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25321801100308
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หน้า 14 / 26



 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25410041100145
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481921104282
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25401911100884
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481981103085
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501991104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25400051100156
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620261100048
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

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

25511271103438
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25461041101389
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530061101928
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631521100028
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25521601106474
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501071107452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490101103829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511811102527
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25381321100166
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันรัชต์ภาคย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631994000802
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25502131108912
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25611971100040
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25612611100027
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25640234000155
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25481991105731
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25430141100363
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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25570151101473
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25560591101212
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25550681100827
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25500101104596
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25570051100223
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561631100014
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25621131100260
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25611924000058
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25620092200118
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

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

25612281100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25620051100026
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25610051101033
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25590681100359
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631994001498
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481991103874
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25450171101123
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25630514000842
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25490011105719
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25380171100034
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631994001509
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570171100074
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621744000419
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25591501101442
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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25581691100542
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25560161101506
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25400681100742
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25581561102786
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631994000071
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25450051100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25580151100225
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25540051103818
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25470051100389
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490011105732
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561131101469
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25331801100265
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25410041100101
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25430141100385
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481921104269
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511931101788
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481911103605
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501941102756
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581971103153
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25611994001283
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481991103863
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25641994001411
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25400051100235
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620261100052 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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25530251104721
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25521231106091
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511271103179
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25461041101929
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25530061101917 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531461100967
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541511100558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25641794000351
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25501601106292
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490101103818
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25471811101959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

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

25591121100088
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501621101401
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

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

25640174000215
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25501481107716
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25560151101033
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540051103853
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25470511101281
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490171103658
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581931100289
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25520611103706
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25610214000295
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25490101106294
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

หน้า 18 / 26



 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25621691100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25610151100021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25560051101651
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25460011101295
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620141100023
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25512601105012
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25502281103035
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25480541100734
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641274000544
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25520141104907
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25440051100138
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25450051100321
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25480051109032
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490011105664
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25561131101471
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481801102692
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25460041100826 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25430141100374
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481921104247
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25401931100752
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25591974000096
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25611994000787
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481991103841
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611994000528
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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25400051100134
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530261100683
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530251102458
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611271100020 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25461041101413
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25480061102799 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511471101258
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25521601107249
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501071107474
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490231105095
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490101103831
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501811100985 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25330181100096
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25480021103572
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25550051104293
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530151100444
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25510141104761
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25611911100093
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25621991100100
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25610541100025
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25570191104122
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25640034000456
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25590101101233
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530151100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551401105424
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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25641054000246
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511521106452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501601106279
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571631100983
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25541701102697
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530161102965
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25620151100293
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25610014000585
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25560141101921
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25620021700069
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25550151105587
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25621791100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25510161100691
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25630161103922
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530141102682
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511971101939
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530171102731
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621521100080
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25542211102064
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481921104271
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25451911101093
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631994000249
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25541701103654
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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25611911100080
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25480051109021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490051108875
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490011105708
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481801102681
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25410041100112
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25430141100341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481921104449
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511931108369
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501911103798
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25581951101395
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501991105801
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25470051100334
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530261100672
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25431231101062
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511271104362
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25471041102246
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530061101939
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631791100072
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25310541100061
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25540101102262
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521811102506
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25381321100177
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25480151103429
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25542501101267
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25440051100116
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25621401100125
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25490231105062
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25610234000736
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25450231101783 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570271100306
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25540541100819
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25630564001444 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25470541100744 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25510681102588 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490041103204
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25620161101879
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631994001959
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25481991107597
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25580261101814
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490251103242
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25561931102638
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620151100287
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25461991101712
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490251103264
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631994002038
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25540151105687
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25530261100705
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

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

25490251103253
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25630264000383
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25611941100593
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25441811100538
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

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

25441811100527
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631801100020
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25501941103746
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25620261100096
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25630261100032
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25611911100128
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

 4. เกษตรศาสตร์ 25500111110098
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25530111103746
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25610031100335 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592801101839
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572871104759
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641644001478
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25582501100035
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25641574000435
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25481921104405
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 4. เกษตรศาสตร์ 25481971103117
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510101106331
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491681100732
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481401105764
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25420021100673
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25630201100032
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25420041100539
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540091101664
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511921105174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25420171100736
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25520031100541
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562501100156
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581991102751
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530151104268
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25521521102087
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองส าอาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500211107221
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25610191100300
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25610194000607
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25490011105765
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611951100608
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25631911100096
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25440151100387
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25492031103701
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

25491471106757
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเวชส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

25530211103308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25612661100039
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25521031101813
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582661101179
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631931100022
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25631651100046
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25570011103964 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25612661100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25570101102737 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25631461100026
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25631391100089
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25621531100131
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25612661100031
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25612611100044
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25561531102037
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25530031103647 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. อุตสาหกรรม 1.1 ช่างกลโรงงาน

1.2 ช่างไฟฟ้าก าลัง

1.3 ช่างซ่อมบ ารุงเรือ

1.4 โยธา

1.5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.6 เมคคาทรอนิกส์

1.7 ช่างเคร่ืองมือวัดและควบคุม

1.8 อุตสาหกรรมยาง

1.9 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

1.10 ช่างต่อเรือ

1.11 เคร่ืองกล

1.12 ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

1.13 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

1.14 ยานยนต์

1.15 ไฟฟ้า

2. ศิลปกรรม 2.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

3. เกษตรกรรม 3.1 เกษตรศาสตร์

3.2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

4. ประมง 4.1 เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

4.2 แปรรูปสัตว์น้ า

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

สาขาวิชาประเภทวิชา

บัญชี 2.1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางท่ี 1 ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

1 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม รัฐบาล กระบ่ี

2 002529 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รัฐบาล กระบ่ี

3 001316 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

4 001732 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

5 004174 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

6 001582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

7 004857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

8 003135 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

9 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

10 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

11 002165 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

12 000673 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

13 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

14 001789 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

15 002503 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

16 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

17 001374 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

18 001153 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

19 005441 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

20 003390 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เอกชน กรุงเทพมหานคร

21 002354 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

22 001997 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เอกชน กรุงเทพมหานคร

23 001970 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร

24 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

25 001902 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

26 002140 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เอกชน กรุงเทพมหานคร

27 001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

28 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร

29 000326 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ เอกชน กรุงเทพมหานคร

30 000228 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมณฑล เอกชน กรุงเทพมหานคร

31 001000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เอกชน กรุงเทพมหานคร

32 001835 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร

33 003007 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

34 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน กรุงเทพมหานคร

35 001380 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เอกชน กรุงเทพมหานคร

บัญชี 2.1 แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
เร่ือง ประเภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับช้ันกำรศึกษำและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)  

เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

36 004348 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เอกชน กรุงเทพมหานคร

37 004688 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เอกชน กรุงเทพมหานคร

38 002831 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

39 001901 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เอกชน กรุงเทพมหานคร

40 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร

41 001576 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกชน กรุงเทพมหานคร

42 003835 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

43 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

44 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐบาล กาญจนบุรี

45 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

46 001094 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

47 001157 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

48 002554 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เอกชน กาญจนบุรี

49 003901 วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

50 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

51 001280 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

52 000525 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

53 003566 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

54 000481 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

55 004911 โรงเรียนไท-เทค กาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ

56 005507 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ เอกชน กาฬสินธ์ุ

57 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล เอกชน กาฬสินธ์ุ

58 005349 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เอกชน กาฬสินธ์ุ

59 004720 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เอกชน กาฬสินธ์ุ

60 005344 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ เอกชน กาฬสินธ์ุ

61 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ

62 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย เอกชน กาฬสินธ์ุ

63 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐบาล ก าแพงเพชร

64 000898 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

65 001474 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

66 003032 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

67 001149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

68 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐบาล ขอนแก่น

69 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

70 003783 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รัฐบาล ขอนแก่น

71 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐบาล ขอนแก่น

72 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

73 001807 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

74 001555 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รัฐบาล ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

75 003999 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

76 003746 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง รัฐบาล ขอนแก่น

77 005076 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รัฐบาล ขอนแก่น

78 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

79 002810 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

80 002061 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

81 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแก่น

82 004495 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแก่น

83 005544 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

84 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เอกชน ขอนแก่น

85 001119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เอกชน ขอนแก่น

86 005509 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เอกชน ขอนแก่น

87 001827 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น

88 005551 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ เอกชน ขอนแก่น

89 005371 วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู เอกชน ขอนแก่น

90 005298 วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแก่น

91 004999 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เอกชน ขอนแก่น

92 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐบาล จันทบุรี

93 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐบาล จันทบุรี

94 000943 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รัฐบาล จันทบุรี

95 003988 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รัฐบาล จันทบุรี

96 004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เอกชน จันทบุรี

97 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

98 001900 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

99 002313 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

100 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

101 003841 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

102 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

103 005541 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม เอกชน ฉะเชิงเทรา

104 002579 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เอกชน ฉะเชิงเทรา

105 005412 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธ์ิ เอกชน ฉะเชิงเทรา

106 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐบาล ชลบุรี

107 001654 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

108 000971 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

109 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐบาล ชลบุรี

110 003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รัฐบาล ชลบุรี

111 000854 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รัฐบาล ชลบุรี

112 001601 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

113 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) รัฐบาล ชลบุรี

3/17



ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

114 002366 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เอกชน ชลบุรี

115 000611 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ เอกชน ชลบุรี

116 005411 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เอกชน ชลบุรี

117 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุรี

118 004880 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค เอกชน ชลบุรี

119 001273 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เอกชน ชลบุรี

120 004615 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี

121 004327 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี

122 000067 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ชลบุรี

123 003465 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เอกชน ชลบุรี

124 002917 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี

125 005019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา เอกชน ชลบุรี

126 000836 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี เอกชน ชลบุรี

127 004915 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐบาล ชัยนาท

128 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐบาล ชัยนาท

129 001422 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รัฐบาล ชัยนาท

130 000362 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เอกชน ชัยนาท

131 002838 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รัฐบาล ชัยภูมิ

132 003611 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ รัฐบาล ชัยภูมิ

133 001561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

134 002010 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

135 001969 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

136 005015 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

137 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร เอกชน ชัยภูมิ

138 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ

139 005418 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น เอกชน ชัยภูมิ

140 004669 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เอกชน ชัยภูมิ

141 005054 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ

142 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

143 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

144 005561 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เอกชน ชัยภูมิ

145 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร เอกชน ชัยภูมิ

146 003664 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รัฐบาล ชุมพร

147 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐบาล ชุมพร

148 002070 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รัฐบาล ชุมพร

149 001797 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รัฐบาล ชุมพร

150 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ รัฐบาล ชุมพร

151 004025 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รัฐบาล ชุมพร

152 001992 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รัฐบาล เชียงราย
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

153 004817 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รัฐบาล เชียงราย

154 000907 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รัฐบาล เชียงราย

155 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐบาล เชียงราย

156 000150 วิทยาลัยเทคนิคเทิง รัฐบาล เชียงราย

157 005407 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รัฐบาล เชียงราย

158 002572 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เอกชน เชียงราย

159 004700 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงราย

160 001717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐบาล เชียงใหม่

161 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐบาล เชียงใหม่

162 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐบาล เชียงใหม่

163 001657 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

164 002154 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

165 003118 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง รัฐบาล เชียงใหม่

166 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐบาล เชียงใหม่

167 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

168 000897 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่

169 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม่

170 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงใหม่

171 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร เอกชน เชียงใหม่

172 000655 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เอกชน เชียงใหม่

173 002424 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน เชียงใหม่

174 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐบาล ตรัง

175 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐบาล ตรัง

176 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐบาล ตรัง

177 001508 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รัฐบาล ตรัง

178 001478 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รัฐบาล ตรัง

179 001703 วิทยาลัยเทคนิคตรัง รัฐบาล ตรัง

180 002527 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รัฐบาล ตรัง

181 001516 วิทยาลัยเทคนิคตราด รัฐบาล ตราด

182 004499 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รัฐบาล ตราด

183 003928 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก รัฐบาล ตาก

184 002794 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รัฐบาล ตาก

185 004511 วิทยาลัยเทคนิคตาก รัฐบาล ตาก

186 003766 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รัฐบาล ตาก

187 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน ตาก

188 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐบาล นครนายก

189 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐบาล นครนายก

190 002671 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รัฐบาล นครนายก

191 002278 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เอกชน นครนายก
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด
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ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

192 001710 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รัฐบาล นครปฐม

193 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

194 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) รัฐบาล นครปฐม

195 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐบาล นครปฐม

196 001611 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

197 003935 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

198 003983 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

199 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐบาล นครปฐม

200 001824 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เอกชน นครปฐม

201 004896 มหาวิทยาลัยนครพนม รัฐบาล นครพนม

202 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาแก รัฐบาล นครพนม

203 001920 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รัฐบาล นครพนม

204 005440 โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครพนม

205 003781 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม เอกชน นครพนม

206 005287 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา เอกชน นครพนม

207 005289 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอาเซียน เอกชน นครพนม

208 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน นครพนม

209 004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เอกชน นครพนม

210 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐบาล นครราชสีมา

211 002803 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

212 001013 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

213 002587 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ รัฐบาล นครราชสีมา

214 003869 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รัฐบาล นครราชสีมา

215 003803 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง รัฐบาล นครราชสีมา

216 000931 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย รัฐบาล นครราชสีมา

217 001353 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รัฐบาล นครราชสีมา

218 002663 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รัฐบาล นครราชสีมา

219 001102 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

220 000654 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

221 001847 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา

222 002238 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา

223 004909 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เอกชน นครราชสีมา

224 001228 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เอกชน นครราชสีมา

225 001166 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เอกชน นครราชสีมา

226 001352 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี เอกชน นครราชสีมา

227 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

228 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐบาล นครศรีธรรมราช

229 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐบาล นครศรีธรรมราช

230 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด
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231 003252 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รัฐบาล นครศรีธรรมราช

232 000705 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

233 002691 วิทยาลัยเทคนิคสิชล รัฐบาล นครศรีธรรมราช

234 002123 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

235 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

236 001069 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

237 001907 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช

238 001944 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครศรีธรรมราช

239 002362 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) เอกชน นครศรีธรรมราช

240 001135 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ เอกชน นครศรีธรรมราช

241 001932 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร เอกชน นครศรีธรรมราช

242 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

243 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐบาล นครสวรรค์

244 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

245 002293 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

246 003157 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รัฐบาล นครสวรรค์

247 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รัฐบาล นครสวรรค์

248 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

249 005108 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ าโพ เอกชน นครสวรรค์

250 005457 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เอกชน นครสวรรค์

251 001836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รัฐบาล นนทบุรี

252 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐบาล นนทบุรี

253 001446 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เอกชน นนทบุรี

254 003056 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เอกชน นนทบุรี

255 001388 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ เอกชน นนทบุรี

256 004850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี

257 004783 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาล นราธิวาส

258 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รัฐบาล นราธิวาส

259 001476 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รัฐบาล นราธิวาส

260 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐบาล น่าน

261 002115 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รัฐบาล น่าน

262 003982 วิทยาลัยเทคนิคปัว รัฐบาล น่าน

263 002036 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รัฐบาล น่าน

264 003531 วิทยาลัยเทคนิคเซกา รัฐบาล บึงกาฬ

265 001711 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รัฐบาล บึงกาฬ

266 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย เอกชน บึงกาฬ

267 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ

268 005450 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เอกชน บึงกาฬ

269 002934 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน บึงกาฬ
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

270 004661 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ เอกชน บึงกาฬ

271 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐบาล บุรีรัมย์

272 000882 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

273 003791 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รัฐบาล บุรีรัมย์

274 000681 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รัฐบาล บุรีรัมย์

275 000704 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

276 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐบาล บุรีรัมย์

277 000393 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

278 004766 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เอกชน บุรีรัมย์

279 004742 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย เอกชน บุรีรัมย์

280 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เอกชน บุรีรัมย์

281 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐบาล ปทุมธานี

282 004337 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รัฐบาล ปทุมธานี

283 002383 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รัฐบาล ปทุมธานี

284 002290 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี

285 001633 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เอกชน ปทุมธานี

286 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

287 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

288 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

289 002091 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

290 005258 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ประจวบคีรีขันธ์

291 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

292 003610 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รัฐบาล ปราจีนบุรี

293 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

294 004304 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

295 001167 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ เอกชน ปราจีนบุรี

296 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี

297 002820 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี เอกชน ปราจีนบุรี

298 001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

299 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐบาล ปัตตานี

300 003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

301 002187 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

302 004871 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

303 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

304 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

305 001072 วิทยาลัยการอาชีพเสนา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

306 003220 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

307 002028 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

308 000215 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

309 000667 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

310 001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา

311 000234 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา

312 003193 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รัฐบาล พะเยา

313 000508 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า รัฐบาล พะเยา

314 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ รัฐบาล พะเยา

315 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐบาล พะเยา

316 005142 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รัฐบาล พะเยา

317 003081 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เอกชน พะเยา

318 001095 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา เอกชน พะเยา

319 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า รัฐบาล พังงา

320 000305 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รัฐบาล พังงา

321 001939 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รัฐบาล พังงา

322 000786 วิทยาลัยเทคนิคพังงา รัฐบาล พังงา

323 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐบาล พัทลุง

324 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รัฐบาล พัทลุง

325 002855 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รัฐบาล พัทลุง

326 003627 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รัฐบาล พัทลุง

327 002007 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รัฐบาล พัทลุง

328 000722 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง รัฐบาล พัทลุง

329 000164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

330 004815 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

331 000796 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

332 000479 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

333 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐบาล พิษณุโลก

334 000587 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

335 003970 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รัฐบาล พิษณุโลก

336 001064 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

337 003543 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

338 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

339 000593 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก

340 003722 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รัฐบาล เพชรบุรี

341 003629 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รัฐบาล เพชรบุรี

342 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รัฐบาล เพชรบุรี

343 001817 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

344 000188 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

345 005098 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

346 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

347 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รัฐบาล เพชรบูรณ์
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

348 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รัฐบาล เพชรบูรณ์

349 002285 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

350 000867 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

351 001174 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

352 004831 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ เอกชน เพชรบูรณ์

353 005323 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ เอกชน เพชรบูรณ์

354 004552 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เอกชน เพชรบูรณ์

355 004989 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เอกชน เพชรบูรณ์

356 005334 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เอกชน เพชรบูรณ์

357 004864 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ เอกชน เพชรบูรณ์

358 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐบาล แพร่

359 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐบาล แพร่

360 002833 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รัฐบาล แพร่

361 001147 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รัฐบาล แพร่

362 003431 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รัฐบาล แพร่

363 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รัฐบาล แพร่

364 004245 วิทยาลัยเทคนิคถลาง รัฐบาล ภูเก็ต

365 001527 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

366 003221 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

367 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

368 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐบาล มหาสารคาม

369 000565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

370 000113 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

371 003630 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รัฐบาล มหาสารคาม

372 004489 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

373 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

374 005348 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เอกชน มหาสารคาม

375 005508 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เอกชน มหาสารคาม

376 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐบาล มุกดาหาร

377 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย รัฐบาล มุกดาหาร

378 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐบาล มุกดาหาร

379 004743 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร

380 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร

381 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รัฐบาล แม่ฮ่องสอน

382 003753 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รัฐบาล แม่ฮ่องสอน

383 000664 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รัฐบาล ยโสธร

384 000998 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รัฐบาล ยโสธร

385 003787 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รัฐบาล ยโสธร

386 004813 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เอกชน ยโสธร
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

387 003601 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน ยโสธร

388 004746 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เอกชน ยโสธร

389 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร

390 005252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา เอกชน ยโสธร

391 003692 วิทยาลัยการอาชีพเบตง รัฐบาล ยะลา

392 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐบาล ยะลา

393 000759 วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัฐบาล ยะลา

394 004671 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รัฐบาล ยะลา

395 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา

396 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐบาล ร้อยเอ็ด

397 001445 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รัฐบาล ร้อยเอ็ด

398 002181 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

399 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

400 003978 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย รัฐบาล ร้อยเอ็ด

401 002532 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

402 003859 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐบาล ร้อยเอ็ด

403 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

404 005451 วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด

405 004528 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เอกชน ร้อยเอ็ด

406 004806 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด

407 005524 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เอกชน ร้อยเอ็ด

408 001861 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

409 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร้อยเอ็ด

410 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

411 001771 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

412 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐบาล ระนอง

413 001995 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รัฐบาล ระนอง

414 000132 วิทยาลัยเทคนิคระนอง รัฐบาล ระนอง

415 003710 วิทยาลัยการอาชีพแกลง รัฐบาล ระยอง

416 003727 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รัฐบาล ระยอง

417 002962 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รัฐบาล ระยอง

418 002675 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รัฐบาล ระยอง

419 004469 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รัฐบาล ระยอง

420 004925 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เอกชน ระยอง

421 003876 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รัฐบาล ราชบุรี

422 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รัฐบาล ราชบุรี

423 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี

424 002496 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รัฐบาล ราชบุรี

425 000987 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

426 004057 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รัฐบาล ราชบุรี

427 000888 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี

428 000061 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เอกชน ราชบุรี

429 004935 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เอกชน ราชบุรี

430 001607 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี

431 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐบาล ลพบุรี

432 001821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

433 000686 วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง รัฐบาล ลพบุรี

434 001860 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

435 003849 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 รัฐบาล ลพบุรี

436 004387 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

437 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

438 000542 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เอกชน ลพบุรี

439 000447 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เอกชน ลพบุรี

440 000731 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เอกชน ลพบุรี

441 000553 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เอกชน ลพบุรี

442 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เอกชน ลพบุรี

443 004496 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เอกชน ลพบุรี

444 003881 วิทยาลัยการอาชีพเถิน รัฐบาล ล าปาง

445 001713 วิทยาลัยเทคนิคนครล าปาง รัฐบาล ล าปาง

446 001820 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง รัฐบาล ล าปาง

447 005094 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รัฐบาล ล าปาง

448 000415 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง รัฐบาล ล าปาง

449 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รัฐบาล ล าปาง

450 001629 วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง เอกชน ล าปาง

451 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง

452 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง

453 003812 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รัฐบาล ล าพูน

454 003182 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รัฐบาล ล าพูน

455 001080 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน รัฐบาล ล าพูน

456 001274 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รัฐบาล ล าพูน

457 005399 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน รัฐบาล ล าพูน

458 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เอกชน ล าพูน

459 002490 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เอกชน ล าพูน

460 001698 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย รัฐบาล เลย

461 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐบาล เลย

462 001842 วิทยาลัยเทคนิคเลย รัฐบาล เลย

463 001178 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รัฐบาล เลย

464 001850 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ เอกชน เลย
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

465 002368 โรงเรียนปรางค์กู่ รัฐบาล ศรีสะเกษ

466 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐบาล ศรีสะเกษ

467 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

468 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

469 002121 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ รัฐบาล ศรีสะเกษ

470 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รัฐบาล ศรีสะเกษ

471 005387 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รัฐบาล ศรีสะเกษ

472 000712 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

473 001952 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

474 004722 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เอกชน ศรีสะเกษ

475 004901 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน ศรีสะเกษ

476 005385 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ เอกชน ศรีสะเกษ

477 002255 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ

478 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ

479 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เอกชน ศรีสะเกษ

480 004112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ

481 001438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

482 002760 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

483 002455 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน รัฐบาล สกลนคร

484 004510 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

485 005452 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม เอกชน สกลนคร

486 004121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เอกชน สกลนคร

487 005235 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร เอกชน สกลนคร

488 001974 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย เอกชน สกลนคร

489 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน สกลนคร

490 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เอกชน สกลนคร

491 002782 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร เอกชน สกลนคร

492 002395 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เอกชน สกลนคร

493 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน สกลนคร

494 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน สกลนคร

495 004695 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เอกชน สกลนคร

496 004620 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เอกชน สกลนคร

497 005495 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทค อินเตอร์ เอเชีย เอกชน สกลนคร

498 005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เอกชน สกลนคร

499 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค เอกชน สกลนคร

500 004654 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เอกชน สกลนคร

501 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย เอกชน สกลนคร

502 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐบาล สงขลา

503 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ รัฐบาล สงขลา
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

504 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รัฐบาล สงขลา

505 002258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัฐบาล สงขลา

506 003073 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รัฐบาล สงขลา

507 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รัฐบาล สงขลา

508 005044 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร รัฐบาล สงขลา

509 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รัฐบาล สงขลา

510 000098 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รัฐบาล สงขลา

511 000439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รัฐบาล สงขลา

512 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เอกชน สงขลา

513 002127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เอกชน สงขลา

514 005543 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา เอกชน สงขลา

515 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เอกชน สงขลา

516 002209 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ เอกชน สงขลา

517 002224 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เอกชน สงขลา

518 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐบาล สตูล

519 002821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รัฐบาล สตูล

520 002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐบาล สตูล

521 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รัฐบาล สมุทรปราการ

522 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

523 001958 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

524 003241 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

525 000504 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) เอกชน สมุทรปราการ

526 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐบาล สมุทรสงคราม

527 002325 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รัฐบาล สมุทรสงคราม

528 003637 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รัฐบาล สมุทรสงคราม

529 004254 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รัฐบาล สมุทรสาคร

530 002242 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รัฐบาล สมุทรสาคร

531 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐบาล สมุทรสาคร

532 005113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย รัฐบาล สมุทรสาคร

533 002837 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รัฐบาล สระแก้ว

534 004035 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น รัฐบาล สระแก้ว

535 000983 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รัฐบาล สระแก้ว

536 004849 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เอกชน สระแก้ว

537 002011 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว เอกชน สระแก้ว

538 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก้ว

539 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

540 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รัฐบาล สระบุรี

541 000175 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รัฐบาล สระบุรี

542 004219 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รัฐบาล สระบุรี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

543 000625 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

544 004481 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

545 004897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท รัฐบาล สระบุรี

546 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

547 004266 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี เอกชน สระบุรี

548 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

549 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

550 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

551 003755 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 รัฐบาล สิงห์บุรี

552 000761 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

553 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐบาล สุโขทัย

554 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง รัฐบาล สุโขทัย

555 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

556 001383 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

557 003940 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

558 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

559 000452 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รัฐบาล สุพรรณบุรี

560 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

561 002539 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

562 003093 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รัฐบาล สุพรรณบุรี

563 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

564 001336 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน สุพรรณบุรี

565 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

566 003863 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

567 002386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

568 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

569 002317 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

570 004252 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

571 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

572 002390 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เอกชน สุราษฎร์ธานี

573 001884 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เอกชน สุราษฎร์ธานี

574 001899 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม รัฐบาล สุรินทร์

575 001488 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รัฐบาล สุรินทร์

576 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐบาล สุรินทร์

577 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐบาล สุรินทร์

578 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐบาล สุรินทร์

579 005423 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี รัฐบาล สุรินทร์

580 000927 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์

581 003407 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

582 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์

583 000145 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

584 000009 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

585 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

586 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย เอกชน หนองคาย

587 004738 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ เอกชน หนองคาย

588 004739 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย เอกชน หนองคาย

589 004593 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เอกชน หนองคาย

590 005513 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ เอกชน หนองคาย

591 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รัฐบาล หนองบัวล าภู

592 001621 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู รัฐบาล หนองบัวล าภู

593 004719 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง เอกชน หนองบัวล าภู

594 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล าภู

595 003569 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง รัฐบาล อ่างทอง

596 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รัฐบาล อ่างทอง

597 000905 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รัฐบาล อ่างทอง

598 004036 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รัฐบาล อ านาจเจริญ

599 000153 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ รัฐบาล อ านาจเจริญ

600 004351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ

601 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รัฐบาล อุดรธานี

602 003851 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รัฐบาล อุดรธานี

603 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐบาล อุดรธานี

604 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

605 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

606 002176 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

607 000436 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

608 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

609 001066 โรงเรียนช่างกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

610 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เอกชน อุดรธานี

611 004847 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

612 004854 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจ่ัน เอกชน อุดรธานี

613 002098 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

614 004652 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เอกชน อุดรธานี

615 005525 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เอกชน อุดรธานี

616 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี

617 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี

618 005292 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส เอกชน อุดรธานี

619 004653 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธานี

620 001262 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เอกชน อุดรธานี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 2 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

621 004651 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เอกชน อุดรธานี

622 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐบาล อุตรดิตถ์

623 001324 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

624 003638 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

625 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

626 000522 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เอกชน อุตรดิตถ์

627 001115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

628 004639 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

629 001892 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

630 004290 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

631 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รัฐบาล อุบลราชธานี

632 002349 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

633 003792 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รัฐบาล อุบลราชธานี

634 003796 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รัฐบาล อุบลราชธานี

635 003990 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รัฐบาล อุบลราชธานี

636 005045 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐบาล อุบลราชธานี

637 000301 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

638 000184 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

639 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

640 004756 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ เอกชน อุบลราชธานี

641 004768 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เอกชน อุบลราชธานี

642 004735 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก เอกชน อุบลราชธานี

643 004829 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เอกชน อุบลราชธานี

644 003020 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เอกชน อุบลราชธานี

645 005560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน เอกชน อุบลราชธานี
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1. อุตสาหกรรม 1.1 เทคนิคเคร่ืองกล

1.2 เทคนิคการผลิต

1.3 เทคนิคโลหะ

1.4 ไฟฟ้า

1.5 อิเล็กทรอนิกส์

1.6 เขียนแบบเคร่ืองกล

1.7 เทคนิคอุตสาหกรรม

1.8 เทคโนโลยีข้ึนรูปพลาสติก

1.9 ช่างกายอุปกรณ์

1.10 เทคโนโลยีการต่อเรือ

1.11 การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

1.12 เคร่ืองมือวัดและควบคุม

1.13 โยธา

1.14 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง

1.15 เคมีอุตสาหกรรม

1.16 ปิโตรเคมี

1.17 ช่างอากาศยาน

1.18 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

1.19 เทคโนโลยีเคร่ืองมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม

1.20 เทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

1.21 เทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ

1.22 ปิโตรเลียม

1.23 ช่างกลโรงงาน

1.24 ช่างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

1.25 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

1.26 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

1.27 เคร่ืองจักรกลเกษตร

1.28 เคร่ืองกล

1.29 ไฟฟ้าก าลัง

2. ศิลปกรรม 2.1 ดิจิทัลกราฟิก

3. คหกรรม 3.1 การจัดการดูแลผู้สูงอายุ

3.2 เชฟอาหารไทย

บัญชี 2.2 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา

ตารางท่ี 3 ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูง (ปวส.)
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ประเภทวิชา สาขาวิชา

ตารางท่ี 3 ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูง (ปวส.)

4. เกษตรกรรม 4.1 เกษตรศาสตร์

4.2 พืชศาสตร์

4.3 สัตวศาสตร์

4.4 ช่างกลเกษตร

4.5 อุตสาหกรรมเกษตร

4.6 สัตวรักษ์

4.7 เกษตรอุตสาหกรรม

5. ประมง 5.1 เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

5.2 แปรรูปสัตว์น้ า

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 6.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

6.2 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

7. พาณิชยนาวี 7.1 การเดินเรือ

7.2 เทคนิคเคร่ืองกลเรือ

7.3 อิเลคทรอเทคนิคอล

8. อุตสาหกรรมการบิน 8.1 ช่างเทคนิคอากาศยาน
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

1 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม รัฐบาล กระบ่ี

2 002529 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รัฐบาล กระบ่ี

3 001316 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

4 001732 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

5 004174 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี รัฐบาล กระบ่ี

6 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

7 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

8 002165 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

9 000673 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

10 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

11 001789 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

12 002503 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

13 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

14 001374 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

15 002031 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

16 002886 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

17 001153 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

18 000148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

19 002409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

20 005441 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รัฐบาล กรุงเทพมหานคร

21 003390 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เอกชน กรุงเทพมหานคร

22 002354 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

23 001997 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เอกชน กรุงเทพมหานคร

24 001970 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร

25 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

26 002140 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เอกชน กรุงเทพมหานคร

27 001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

28 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร

29 000326 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ เอกชน กรุงเทพมหานคร

30 000228 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมณฑล เอกชน กรุงเทพมหานคร

31 001000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เอกชน กรุงเทพมหานคร

32 003007 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร

33 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน กรุงเทพมหานคร

34 004758 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เอกชน กรุงเทพมหานคร

35 001380 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เอกชน กรุงเทพมหานคร

บัญชี 2.2 แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
เร่ือง ประเภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับช้ันกำรศึกษำและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital)  

เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

36 004348 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เอกชน กรุงเทพมหานคร

37 004688 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เอกชน กรุงเทพมหานคร

38 000952 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ เอกชน กรุงเทพมหานคร

39 002831 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร

40 001901 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เอกชน กรุงเทพมหานคร

41 001460 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร

42 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร

43 001576 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกชน กรุงเทพมหานคร

44 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

45 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐบาล กาญจนบุรี

46 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

47 001094 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

48 001157 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

49 001239 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐบาล กาญจนบุรี

50 002554 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เอกชน กาญจนบุรี

51 005491 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

52 003901 วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

53 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

54 001280 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

55 000525 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

56 003566 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

57 000481 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ รัฐบาล กาฬสินธ์ุ

58 004911 โรงเรียนไท-เทค กาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ

59 004982 โรงเรียนอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน เอกชน กาฬสินธ์ุ

60 004531 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เอกชน กาฬสินธ์ุ

61 005507 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ เอกชน กาฬสินธ์ุ

62 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล เอกชน กาฬสินธ์ุ

63 005349 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เอกชน กาฬสินธ์ุ

64 004720 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เอกชน กาฬสินธ์ุ

65 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ

66 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย เอกชน กาฬสินธ์ุ

67 005170 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาว เอกชน กาฬสินธ์ุ

68 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐบาล ก าแพงเพชร

69 000898 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

70 001474 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

71 003032 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร รัฐบาล ก าแพงเพชร

72 000476 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ก าแพงเพชร

73 001149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

74 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐบาล ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

75 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

76 003783 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รัฐบาล ขอนแก่น

77 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐบาล ขอนแก่น

78 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

79 001807 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

80 001555 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รัฐบาล ขอนแก่น

81 003999 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

82 003746 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง รัฐบาล ขอนแก่น

83 005076 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รัฐบาล ขอนแก่น

84 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รัฐบาล ขอนแก่น

85 002810 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

86 002061 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

87 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแก่น

88 005112 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เอกชน ขอนแก่น

89 004495 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแก่น

90 005544 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น

91 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เอกชน ขอนแก่น

92 001119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เอกชน ขอนแก่น

93 005509 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เอกชน ขอนแก่น

94 001827 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น

95 005551 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ เอกชน ขอนแก่น

96 005371 วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู เอกชน ขอนแก่น

97 005298 วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแก่น

98 004999 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เอกชน ขอนแก่น

99 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐบาล จันทบุรี

100 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐบาล จันทบุรี

101 000943 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รัฐบาล จันทบุรี

102 003988 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รัฐบาล จันทบุรี

103 004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เอกชน จันทบุรี

104 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

105 001900 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

106 002313 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

107 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

108 003841 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

109 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รัฐบาล ฉะเชิงเทรา

110 005541 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม เอกชน ฉะเชิงเทรา

111 003995 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เอกชน ฉะเชิงเทรา

112 005412 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธ์ิ เอกชน ฉะเชิงเทรา

113 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐบาล ชลบุรี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

114 001654 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

115 000971 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

116 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐบาล ชลบุรี

117 003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รัฐบาล ชลบุรี

118 000854 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รัฐบาล ชลบุรี

119 001601 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐบาล ชลบุรี

120 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) รัฐบาล ชลบุรี

121 002366 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เอกชน ชลบุรี

122 005411 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เอกชน ชลบุรี

123 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุรี

124 004880 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค เอกชน ชลบุรี

125 001273 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เอกชน ชลบุรี

126 004615 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี

127 004327 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี

128 000067 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ชลบุรี

129 003465 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เอกชน ชลบุรี

130 002917 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี

131 004915 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐบาล ชัยนาท

132 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐบาล ชัยนาท

133 001422 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รัฐบาล ชัยนาท

134 000362 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เอกชน ชัยนาท

135 002838 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รัฐบาล ชัยภูมิ

136 003611 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ รัฐบาล ชัยภูมิ

137 001561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

138 002010 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

139 001969 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รัฐบาล ชัยภูมิ

140 005015 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

141 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร เอกชน ชัยภูมิ

142 002600 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ

143 003578 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ เอกชน ชัยภูมิ

144 005418 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น เอกชน ชัยภูมิ

145 004669 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เอกชน ชัยภูมิ

146 005054 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ

147 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

148 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ

149 005561 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน เอกชน ชัยภูมิ

150 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร เอกชน ชัยภูมิ

151 003664 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รัฐบาล ชุมพร

152 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐบาล ชุมพร
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

153 002070 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รัฐบาล ชุมพร

154 001797 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รัฐบาล ชุมพร

155 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ รัฐบาล ชุมพร

156 004025 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รัฐบาล ชุมพร

157 001740 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รัฐบาล เชียงราย

158 001992 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รัฐบาล เชียงราย

159 004817 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รัฐบาล เชียงราย

160 000907 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รัฐบาล เชียงราย

161 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐบาล เชียงราย

162 000150 วิทยาลัยเทคนิคเทิง รัฐบาล เชียงราย

163 005407 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รัฐบาล เชียงราย

164 002572 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เอกชน เชียงราย

165 004700 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงราย

166 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย

167 000708 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เอกชน เชียงราย

168 001717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐบาล เชียงใหม่

169 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐบาล เชียงใหม่

170 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐบาล เชียงใหม่

171 001657 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

172 002154 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

173 003118 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง รัฐบาล เชียงใหม่

174 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐบาล เชียงใหม่

175 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รัฐบาล เชียงใหม่

176 000897 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่

177 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม่

178 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงใหม่

179 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร เอกชน เชียงใหม่

180 000655 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เอกชน เชียงใหม่

181 002424 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน เชียงใหม่

182 005454 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เอกชน เชียงใหม่

183 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐบาล ตรัง

184 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐบาล ตรัง

185 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐบาล ตรัง

186 001508 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รัฐบาล ตรัง

187 001478 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รัฐบาล ตรัง

188 001703 วิทยาลัยเทคนิคตรัง รัฐบาล ตรัง

189 002527 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รัฐบาล ตรัง

190 001516 วิทยาลัยเทคนิคตราด รัฐบาล ตราด

191 004499 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รัฐบาล ตราด
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด
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192 001832 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รัฐบาล ตาก

193 003928 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก รัฐบาล ตาก

194 002794 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รัฐบาล ตาก

195 004511 วิทยาลัยเทคนิคตาก รัฐบาล ตาก

196 003766 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รัฐบาล ตาก

197 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน ตาก

198 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐบาล นครนายก

199 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐบาล นครนายก

200 002671 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รัฐบาล นครนายก

201 002278 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เอกชน นครนายก

202 003035 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เอกชน นครนายก

203 001710 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รัฐบาล นครปฐม

204 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

205 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) รัฐบาล นครปฐม

206 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐบาล นครปฐม

207 001611 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

208 003935 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

209 003983 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รัฐบาล นครปฐม

210 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐบาล นครปฐม

211 001824 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เอกชน นครปฐม

212 004896 มหาวิทยาลัยนครพนม รัฐบาล นครพนม

213 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาแก รัฐบาล นครพนม

214 001920 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รัฐบาล นครพนม

215 005440 โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครพนม

216 003781 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม เอกชน นครพนม

217 005287 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา เอกชน นครพนม

218 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน นครพนม

219 004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เอกชน นครพนม

220 002254 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาล นครราชสีมา

221 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐบาล นครราชสีมา

222 002803 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

223 001013 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา

224 002587 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ รัฐบาล นครราชสีมา

225 003869 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รัฐบาล นครราชสีมา

226 003803 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง รัฐบาล นครราชสีมา

227 000931 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย รัฐบาล นครราชสีมา

228 001353 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รัฐบาล นครราชสีมา

229 002663 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รัฐบาล นครราชสีมา

230 001102 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รัฐบาล นครราชสีมา
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231 001847 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา

232 002238 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา

233 004909 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เอกชน นครราชสีมา

234 001228 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เอกชน นครราชสีมา

235 001399 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา

236 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

237 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐบาล นครศรีธรรมราช

238 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐบาล นครศรีธรรมราช

239 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

240 003252 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รัฐบาล นครศรีธรรมราช

241 000705 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

242 002691 วิทยาลัยเทคนิคสิชล รัฐบาล นครศรีธรรมราช

243 002123 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

244 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

245 001069 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รัฐบาล นครศรีธรรมราช

246 001907 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช

247 001944 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครศรีธรรมราช

248 001277 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล เอกชน นครศรีธรรมราช

249 002362 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) เอกชน นครศรีธรรมราช

250 001135 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ เอกชน นครศรีธรรมราช

251 001932 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร เอกชน นครศรีธรรมราช

252 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

253 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐบาล นครสวรรค์

254 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

255 002293 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

256 003157 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รัฐบาล นครสวรรค์

257 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รัฐบาล นครสวรรค์

258 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รัฐบาล นครสวรรค์

259 005457 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เอกชน นครสวรรค์

260 001796 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์

261 001836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รัฐบาล นนทบุรี

262 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐบาล นนทบุรี

263 001446 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เอกชน นนทบุรี

264 003056 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เอกชน นนทบุรี

265 001388 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ เอกชน นนทบุรี

266 004850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี

267 004783 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาล นราธิวาส

268 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รัฐบาล นราธิวาส

269 001476 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รัฐบาล นราธิวาส
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270 001486 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รัฐบาล น่าน

271 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐบาล น่าน

272 002115 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รัฐบาล น่าน

273 003982 วิทยาลัยเทคนิคปัว รัฐบาล น่าน

274 002036 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รัฐบาล น่าน

275 003531 วิทยาลัยเทคนิคเซกา รัฐบาล บึงกาฬ

276 001711 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รัฐบาล บึงกาฬ

277 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย เอกชน บึงกาฬ

278 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ

279 005450 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เอกชน บึงกาฬ

280 002934 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน บึงกาฬ

281 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐบาล บุรีรัมย์

282 000882 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

283 003791 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รัฐบาล บุรีรัมย์

284 000681 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รัฐบาล บุรีรัมย์

285 000704 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

286 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐบาล บุรีรัมย์

287 000393 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รัฐบาล บุรีรัมย์

288 004766 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เอกชน บุรีรัมย์

289 004742 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย เอกชน บุรีรัมย์

290 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เอกชน บุรีรัมย์

291 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐบาล ปทุมธานี

292 004337 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รัฐบาล ปทุมธานี

293 002383 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รัฐบาล ปทุมธานี

294 002324 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เอกชน ปทุมธานี

295 002290 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี

296 001633 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เอกชน ปทุมธานี

297 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

298 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

299 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

300 002091 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รัฐบาล ประจวบคีรีขันธ์

301 005258 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ประจวบคีรีขันธ์

302 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

303 003610 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รัฐบาล ปราจีนบุรี

304 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

305 004304 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รัฐบาล ปราจีนบุรี

306 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี

307 002820 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี เอกชน ปราจีนบุรี

308 001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

309 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐบาล ปัตตานี

310 003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

311 002187 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

312 004871 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

313 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รัฐบาล ปัตตานี

314 001887 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

315 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

316 001072 วิทยาลัยการอาชีพเสนา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

317 003220 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

318 002028 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

319 004265 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

320 000215 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รัฐบาล พระนครศรีอยุธยา

321 001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา

322 000234 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา

323 003193 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รัฐบาล พะเยา

324 000508 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า รัฐบาล พะเยา

325 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ รัฐบาล พะเยา

326 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐบาล พะเยา

327 005142 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รัฐบาล พะเยา

328 003081 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เอกชน พะเยา

329 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า รัฐบาล พังงา

330 000305 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รัฐบาล พังงา

331 001939 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รัฐบาล พังงา

332 000786 วิทยาลัยเทคนิคพังงา รัฐบาล พังงา

333 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐบาล พัทลุง

334 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รัฐบาล พัทลุง

335 002855 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รัฐบาล พัทลุง

336 003627 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รัฐบาล พัทลุง

337 002007 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รัฐบาล พัทลุง

338 000164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

339 004815 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

340 000796 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

341 000479 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร รัฐบาล พิจิตร

342 000902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

343 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐบาล พิษณุโลก

344 000587 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

345 003970 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รัฐบาล พิษณุโลก

346 003543 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก

347 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รัฐบาล พิษณุโลก
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

348 000593 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก

349 003722 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รัฐบาล เพชรบุรี

350 003629 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รัฐบาล เพชรบุรี

351 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รัฐบาล เพชรบุรี

352 001817 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

353 000188 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

354 005098 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

355 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รัฐบาล เพชรบุรี

356 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รัฐบาล เพชรบูรณ์

357 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รัฐบาล เพชรบูรณ์

358 002285 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

359 000867 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

360 001174 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รัฐบาล เพชรบูรณ์

361 004831 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ เอกชน เพชรบูรณ์

362 004877 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ เอกชน เพชรบูรณ์

363 004552 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เอกชน เพชรบูรณ์

364 004864 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ เอกชน เพชรบูรณ์

365 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐบาล แพร่

366 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐบาล แพร่

367 002833 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รัฐบาล แพร่

368 001147 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รัฐบาล แพร่

369 003431 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รัฐบาล แพร่

370 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รัฐบาล แพร่

371 004245 วิทยาลัยเทคนิคถลาง รัฐบาล ภูเก็ต

372 001527 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

373 003221 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

374 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รัฐบาล ภูเก็ต

375 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐบาล มหาสารคาม

376 000565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

377 000113 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

378 003630 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รัฐบาล มหาสารคาม

379 004489 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

380 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐบาล มหาสารคาม

381 005348 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เอกชน มหาสารคาม

382 005508 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เอกชน มหาสารคาม

383 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐบาล มุกดาหาร

384 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย รัฐบาล มุกดาหาร

385 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐบาล มุกดาหาร

386 004743 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

387 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร

388 004788 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เอกชน มุกดาหาร

389 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รัฐบาล แม่ฮ่องสอน

390 003753 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รัฐบาล แม่ฮ่องสอน

391 000664 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รัฐบาล ยโสธร

392 000998 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รัฐบาล ยโสธร

393 003787 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รัฐบาล ยโสธร

394 004813 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เอกชน ยโสธร

395 003601 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน ยโสธร

396 004746 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เอกชน ยโสธร

397 005382 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เอกชน ยโสธร

398 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร

399 003692 วิทยาลัยการอาชีพเบตง รัฐบาล ยะลา

400 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐบาล ยะลา

401 000759 วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัฐบาล ยะลา

402 004671 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รัฐบาล ยะลา

403 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา

404 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐบาล ร้อยเอ็ด

405 001445 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รัฐบาล ร้อยเอ็ด

406 002181 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

407 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

408 003978 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย รัฐบาล ร้อยเอ็ด

409 002532 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

410 003859 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐบาล ร้อยเอ็ด

411 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รัฐบาล ร้อยเอ็ด

412 004528 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เอกชน ร้อยเอ็ด

413 001861 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

414 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร้อยเอ็ด

415 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

416 001771 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด

417 005449 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย เอกชน ร้อยเอ็ด

418 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐบาล ระนอง

419 001995 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รัฐบาล ระนอง

420 000132 วิทยาลัยเทคนิคระนอง รัฐบาล ระนอง

421 003710 วิทยาลัยการอาชีพแกลง รัฐบาล ระยอง

422 003727 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รัฐบาล ระยอง

423 002962 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รัฐบาล ระยอง

424 002675 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รัฐบาล ระยอง

425 004469 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รัฐบาล ระยอง
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

426 004925 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เอกชน ระยอง

427 003876 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รัฐบาล ราชบุรี

428 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รัฐบาล ราชบุรี

429 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี

430 002496 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รัฐบาล ราชบุรี

431 000987 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี

432 004057 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รัฐบาล ราชบุรี

433 000888 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รัฐบาล ราชบุรี

434 000061 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เอกชน ราชบุรี

435 004935 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เอกชน ราชบุรี

436 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐบาล ลพบุรี

437 001821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

438 000686 วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง รัฐบาล ลพบุรี

439 001860 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

440 003849 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 รัฐบาล ลพบุรี

441 004387 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

442 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐบาล ลพบุรี

443 000542 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เอกชน ลพบุรี

444 000447 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เอกชน ลพบุรี

445 000731 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เอกชน ลพบุรี

446 000553 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เอกชน ลพบุรี

447 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เอกชน ลพบุรี

448 004496 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เอกชน ลพบุรี

449 001212 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง รัฐบาล ล าปาง

450 003881 วิทยาลัยการอาชีพเถิน รัฐบาล ล าปาง

451 001713 วิทยาลัยเทคนิคนครล าปาง รัฐบาล ล าปาง

452 001820 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง รัฐบาล ล าปาง

453 005094 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รัฐบาล ล าปาง

454 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รัฐบาล ล าปาง

455 001629 วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง เอกชน ล าปาง

456 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง

457 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง

458 003812 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รัฐบาล ล าพูน

459 003182 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รัฐบาล ล าพูน

460 001080 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน รัฐบาล ล าพูน

461 001274 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รัฐบาล ล าพูน

462 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เอกชน ล าพูน

463 002490 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เอกชน ล าพูน

464 001698 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย รัฐบาล เลย
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

465 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐบาล เลย

466 001842 วิทยาลัยเทคนิคเลย รัฐบาล เลย

467 001850 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ เอกชน เลย

468 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐบาล ศรีสะเกษ

469 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

470 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

471 002121 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ รัฐบาล ศรีสะเกษ

472 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รัฐบาล ศรีสะเกษ

473 005387 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รัฐบาล ศรีสะเกษ

474 000712 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

475 001952 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รัฐบาล ศรีสะเกษ

476 004722 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เอกชน ศรีสะเกษ

477 004901 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน ศรีสะเกษ

478 005385 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ เอกชน ศรีสะเกษ

479 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ

480 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เอกชน ศรีสะเกษ

481 004112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ

482 001438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

483 002760 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

484 002455 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน รัฐบาล สกลนคร

485 004510 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รัฐบาล สกลนคร

486 005452 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม เอกชน สกลนคร

487 004121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เอกชน สกลนคร

488 001974 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย เอกชน สกลนคร

489 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน สกลนคร

490 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เอกชน สกลนคร

491 002782 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร เอกชน สกลนคร

492 002395 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เอกชน สกลนคร

493 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน สกลนคร

494 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน สกลนคร

495 005402 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เอกชน สกลนคร

496 004695 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เอกชน สกลนคร

497 004620 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เอกชน สกลนคร

498 005495 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทค อินเตอร์ เอเชีย เอกชน สกลนคร

499 005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เอกชน สกลนคร

500 005315 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร เอกชน สกลนคร

501 004610 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน เอกชน สกลนคร

502 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค เอกชน สกลนคร

503 004654 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เอกชน สกลนคร
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

504 002469 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ รัฐบาล สงขลา

505 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐบาล สงขลา

506 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ รัฐบาล สงขลา

507 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รัฐบาล สงขลา

508 002258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัฐบาล สงขลา

509 003073 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รัฐบาล สงขลา

510 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รัฐบาล สงขลา

511 005044 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร รัฐบาล สงขลา

512 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รัฐบาล สงขลา

513 000098 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รัฐบาล สงขลา

514 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เอกชน สงขลา

515 002127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เอกชน สงขลา

516 005543 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา เอกชน สงขลา

517 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เอกชน สงขลา

518 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐบาล สตูล

519 002821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รัฐบาล สตูล

520 002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐบาล สตูล

521 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รัฐบาล สมุทรปราการ

522 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

523 001958 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

524 003241 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รัฐบาล สมุทรปราการ

525 004498 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เอกชน สมุทรปราการ

526 000504 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) เอกชน สมุทรปราการ

527 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐบาล สมุทรสงคราม

528 002325 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รัฐบาล สมุทรสงคราม

529 003637 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รัฐบาล สมุทรสงคราม

530 004254 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รัฐบาล สมุทรสาคร

531 002242 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รัฐบาล สมุทรสาคร

532 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐบาล สมุทรสาคร

533 005113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย รัฐบาล สมุทรสาคร

534 002837 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รัฐบาล สระแก้ว

535 004035 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น รัฐบาล สระแก้ว

536 000983 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รัฐบาล สระแก้ว

537 004849 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เอกชน สระแก้ว

538 002011 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว เอกชน สระแก้ว

539 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก้ว

540 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

541 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รัฐบาล สระบุรี

542 000175 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รัฐบาล สระบุรี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

543 004219 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รัฐบาล สระบุรี

544 000625 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

545 004481 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

546 004897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท รัฐบาล สระบุรี

547 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐบาล สระบุรี

548 004266 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี เอกชน สระบุรี

549 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

550 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

551 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รัฐบาล สิงห์บุรี

552 003755 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 รัฐบาล สิงห์บุรี

553 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐบาล สุโขทัย

554 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง รัฐบาล สุโขทัย

555 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

556 001383 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

557 003940 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

558 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รัฐบาล สุโขทัย

559 002519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

560 000452 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รัฐบาล สุพรรณบุรี

561 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

562 002539 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

563 003093 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รัฐบาล สุพรรณบุรี

564 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐบาล สุพรรณบุรี

565 001336 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน สุพรรณบุรี

566 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

567 003863 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

568 002386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

569 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

570 002317 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

571 004252 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

572 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐบาล สุราษฎร์ธานี

573 002390 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เอกชน สุราษฎร์ธานี

574 001884 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เอกชน สุราษฎร์ธานี

575 001441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์

576 001488 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รัฐบาล สุรินทร์

577 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐบาล สุรินทร์

578 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐบาล สุรินทร์

579 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐบาล สุรินทร์

580 005423 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี รัฐบาล สุรินทร์

581 000927 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

582 003407 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์

583 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รัฐบาล สุรินทร์

584 000145 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

585 000009 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

586 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐบาล หนองคาย

587 004738 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ เอกชน หนองคาย

588 004739 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย เอกชน หนองคาย

589 004593 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เอกชน หนองคาย

590 005513 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ เอกชน หนองคาย

591 004492 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เอกชน หนองคาย

592 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รัฐบาล หนองบัวล าภู

593 001621 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู รัฐบาล หนองบัวล าภู

594 004719 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง เอกชน หนองบัวล าภู

595 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล าภู

596 003569 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง รัฐบาล อ่างทอง

597 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รัฐบาล อ่างทอง

598 000905 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รัฐบาล อ่างทอง

599 004036 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รัฐบาล อ านาจเจริญ

600 000153 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ รัฐบาล อ านาจเจริญ

601 005540 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส เอกชน อ านาจเจริญ

602 004351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ

603 004614 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ

604 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รัฐบาล อุดรธานี

605 003851 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รัฐบาล อุดรธานี

606 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐบาล อุดรธานี

607 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

608 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

609 002176 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

610 000436 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

611 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐบาล อุดรธานี

612 001066 โรงเรียนช่างกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

613 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เอกชน อุดรธานี

614 004847 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

615 004854 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจ่ัน เอกชน อุดรธานี

616 002098 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน อุดรธานี

617 004652 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เอกชน อุดรธานี

618 005525 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เอกชน อุดรธานี

619 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี

620 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี
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ล ำดับท่ี รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด

ตำรำงท่ี 4 รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

621 004653 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธานี

622 001262 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เอกชน อุดรธานี

623 004537 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เอกชน อุดรธานี

624 004761 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เอกชน อุดรธานี

625 004651 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เอกชน อุดรธานี

626 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐบาล อุตรดิตถ์

627 001324 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

628 003638 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

629 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐบาล อุตรดิตถ์

630 000522 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เอกชน อุตรดิตถ์

631 001115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

632 004639 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

633 001892 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

634 004290 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รัฐบาล อุทัยธานี

635 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รัฐบาล อุบลราชธานี

636 002349 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

637 003792 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รัฐบาล อุบลราชธานี

638 003796 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รัฐบาล อุบลราชธานี

639 003990 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รัฐบาล อุบลราชธานี

640 005045 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐบาล อุบลราชธานี

641 000301 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

642 000184 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

643 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐบาล อุบลราชธานี

644 004756 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ เอกชน อุบลราชธานี

645 004768 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เอกชน อุบลราชธานี

646 004735 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก เอกชน อุบลราชธานี

647 004829 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เอกชน อุบลราชธานี

648 003020 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เอกชน อุบลราชธานี

649 005560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข่ืองใน เอกชน อุบลราชธานี

650 005365 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ เอกชน อุบลราชธานี

651 001463 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน อุบลราชธานี
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