
เชียง
ราย

เชียง
ใหม่

ลำพูน
แพร่

น่าน

ตาก

สิงห์
บุรี

กรุง
เทพ

สมุทร
ปรา
การ

ชลบุรี

พังงา

นราธิวาส

ชัยภูมิ

ขอน
แก่น

บุรี
รีมย์ ศรีษะ

เกษ

อุบล
ราช
ธานี

อำนาจ
เจริญ

สกล
นคร

อุดร
ธานี

มหา
สาร
คาม

กาฬ
สินธ์ุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564
ประเภททุน 5 ปี  (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)

สถานศึกษาสายอาชีพ
ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในโครงการ

สำหรับนักเรียนท่ีกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ปวช. ต่อเน่ือง ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
โดยสแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครทุน หรือที่เว็บไซต์ www.eef.or.th



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

เชียงราย

น่าน

แพร่ลาํพูน

เชียงใหม่

ตาก

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี ภาคเหนือ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

ช่างยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

ท่องเท่ียว

อาหารและโภชนาการ

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

แมคคาทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
(เคร่ืองกล)

งานผลิตภัณฑ์

งานยานยนต์

ไฟฟ้ากำลัง

การท่องเท่ียว (เช่ียวชาญงาน
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ)

เกษตรศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์

ช่างเช่ือมโลหะ

ช่างยนต์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เชียงราย

เชียงราย
และเชียงใหม่

เชียงรายและตาก

เชียงใหม่

ตาก

1



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

เชียงราย

น่าน

แพร่ลาํพูน

เชียงใหม่

ตาก

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี ภาคเหนือ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

โลจิสติกส์

ช่างกลโรงงาน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างยนต์

ช่างเมคคาทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

อาหารและโภชนาการ

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
ฐานวิทยาศาสตร์

ช่างยนต์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาหารและโภชนาการ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างยนต์

การบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ตาก

น่าน

แพร่

ลำพูน

อุทัยธานี

2



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาํนาจ
เจริญ

ศรี
สะ

เกษ

อุบล
ราช
ธานี

บุรี
รัมย์

อุดร
ธานี

ขอน
แกน่

ชัยภมูิ
มหา
สาร
คาม

สกล
นคร

กาฬ
สินธ์ุ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พืชศาสตร์

สัตวศาสตร์

เกษตรศาสตร์

การโรงแรม

เกษตรศาสตร์

ช่างกลโรงงาน

ไฟฟ้ากำลัง

เกษตรศาสตร์

ช่างกลโรงงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
โนนดินแดง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

กาฬสินธ์ุ

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

ศรีสะเกษ

1



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาํนาจ
เจริญ

ศรี
สะ

เกษ

อุบล
ราช
ธานี

บุรี
รัมย์

อุดร
ธานี

ขอน
แกน่

ชัยภมูิ
มหา
สาร
คาม

สกล
นคร

กาฬ
สินธ์ุ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

ช่างไฟฟ้ากำลัง

การโรงแรม

เคร่ืองมือกล

เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระดับ
ปวส. ช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

การท่องเท่ียว

อาหารและโภชนาการ

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว
อุดรธานี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี

สกลนคร

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุบลราชธานี

2



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี ภาคกลาง

สิงห์บุรี

ชลบุรี

สมทุร
ปราการ

กรุง
เทพฯ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

เทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ส่ือสารดิจิทัล)

แมคคาทรอนิกส์

ช่างยนต์

ช่างยนต์

ไฟฟ้ากำลัง

อิเล็กทรอนิกส์

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์

การท่องเท่ียว

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

1



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี ภาคกลาง

สิงห์บุรี

ชลบุรี

สมทุร
ปราการ

กรุง
เทพฯ

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

ช่างกลโรงงาน

ช่างเช่ือมโลหะ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างเช่ือมโลหะ
(สาขางานโครงสร้าง)

ช่างเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ สาขางาน เมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์)

เทคนิคคอมพิวเตอร์ (สาขา
งานเทคนิคคอมพิวเตอร์)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

สมุทรปราการ

สิงห์บุรี

2



สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร

ปวช. ต่อเน่ือง
ปวส./อนุปริญญา

ประเภท
ทุน 5 ปี ภาคใต้

พงังา

นรา
ธิวาส

จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขา

พาณิชยกรรมและบริการ
ฐานวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีการท่องเท่ียว)

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

เกษตรศาสตร์ ฟาร์มพืช
อัจฉริยะและโคเน้ือ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พังงา

นราธิวาส
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