
 

ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๓ 

 

ตามประกาศกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอโครงการ
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามที่สถานศึกษาได้เสนอ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 (นายสุภกร  บัวสาย) 
 ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๓ 
สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ

โครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ และวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
แซฟไฟร์ ๒๐๒ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  หากสถานศึกษาไม่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ 

๑. ประเภททุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด 
๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 

๒ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุร ี

๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุร ี

๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 

๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 

๗ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 

๑๐ วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน 

๑๑ วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 

๑๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี 

๑๓ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

๑๔ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 

๑๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 

๑๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

๑๘ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 

๑๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 

๒๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี อุดรธานี 

๒๑ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อุทัยธานี 

๒๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

 

/๒. ประเภททุน… 
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๒. ประเภททุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา) 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด 
๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร 

๒ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 

๔ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 

๕ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ฉะเชิงเทรา 

๖ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุร ี

๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุร ี

๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุร ี

๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 

๑๐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

๑๑ วิทยาลัยชุมชนตราด ตราด 

๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

๑๔ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 

๑๕ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นราธิวาส 

๑๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 

๑๗ วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน 

๑๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี 

๑๙ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

๒๐ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 

๒๑ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 

๒๒ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก 

๒๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ 

๒๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 

๒๕ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 

๒๖ วิทยาลัยชุมชนยะลา ยะลา 

๒๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

๒๘ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ล าพูน 

๒๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
 

/๓๐ วิทยาลัย… 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด 

๓๐ วิทยาลัยชุมชนสตูล  สตูล 

๓๑ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

๓๒ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 

๓๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย 

๓๔ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 

๓๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 

๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี อุดรธานี 

๓๘ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อุทัยธานี 

 

๓. บัญชีส ารองตามล าดับ 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเภททุน 
๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า พะเยา ๒ ปี 

๒ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ล าพูน ๒ ปี 

๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย ๒ ปี 

๔ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พิจิตร ๒ ปี 

๕ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม ๒ ปี 

 


