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ข้อมูลสาขาและสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร
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ภาคเหนือ

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ

ยานยนต์สมัยใหม่

เชียงราย

เชียงใหม่

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

การท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ

เทคนิคเครื่องกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เทคโนโลยีงาน
เชื่อมโครงสร้างโลหะ
นักพัฒนา
คอมพิวเตอร์กราฟ 
เกมและอนิเมชั่น

การผลิตสัตว์
พืชสวน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม่

เทคนิคโลหะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัตวศาสตร์
พืชศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร

เทคโนโลยีงาน
เชื่อมโครงสร้างโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เทคนิคโลหะ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดิจิทัลอาร์ต
อาหารและโภชนาการ

ไฟฟ้ากำลัง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

เชียงใหม่

น่าน

พะเยา

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง

ลำพูน

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีงานเชื่อม
และออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคปัว

วิทยาลัยการอาชีพปง

ดิจิทัลกราฟิก
อาหารและโภชนาการ

ไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคโลหะ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ

ซ่อมบำรุง
ระบบอาณัติสัญญาณ

และโทรคมนาคม

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคนิคควบคุม
และซ่อมบำรุงระบบ

ขนส่งทางราง

เทคโนโลยีนวัตกรรม
เกษตรฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลำพูน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรฐานวิทยาศาสตร์

เทคนิคยานยนต์ 
(ยานยนต์ไฟฟ้า)
ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย

การจัดการคลังสินค้า
อาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
อาหารและโภชนาการ

ภาคเหนือ

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา
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ภาคกลาง

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ อาหารและโภชนาการ

ซ่อมบำรุงตู้รถไฟ

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

สุพรรณบุรี

• การผลิตสัตว์
• พืชไร่

การจัดประชุม
และนิทรรศการ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

อาหารและโภชนาการ

เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง
ระบบขนส่งทางราง

• สัตวศาสตร์
• พืชศาสตร์

การจัดประชุม
และนิทรรศการ

ภาคตะวันตก

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา อิเล็กทรอนิกส์

ตาก
การผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร
พืชสวน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์

สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
พืชศาสตร์

ภาคตะวันออก

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง
ระบบขนส่งทางราง
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาวิชา

ช่างยนต์และเครื่องกล
ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง
ระบบขนส่งทางราง
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ชลบุรี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม

พืชสวน
การผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

นครราชสีมา

การบัญชี
เทคนิคเครื่องกล

ช่างผลิตเครื่องมือ
และแม่พิมพ์

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

อิเล็กทรอนิกส์ 

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร

การบัญชี
เทคนิคการผลิต

ช่างผลิตเครื่องมือ
และแม่พิมพ์

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา

การผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร

พืชสวน
ผลิตสัตว์ บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

พืชสวน
การผลิตสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร

การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร

การจัดการโลจิสติกส์

ศรีสะเกษ

การผลิตสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตวน์�า
พชืสวน

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สัตวศาสตร์
ประมง
พืชศาสตร์

เคร่ืองมอืกล
เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร้างโลหะ

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือหนองคาย

เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวแทนออกของ

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

หนองคาย

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

การจัดประชุม
และนิทรรศการ

การจัดการโลจิสติกส์
และซัพลายเชน

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เทคนิคเครื่องกล
การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การจัดประชุม
และนิทรรศการ

การจัดการโลจิสติกส์
และซัพลายเชน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ไฟฟ้าการควบคุม
อุตสาหกรรม
การบัญชี

ยานยนต์ไฟฟ้า

อุบลราชธานี
การผลิตพืช
อาหารปลอดภัย
การผลิตสัตว์

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ช่างไฟฟ้า 
การบัญชี

เทคนิคเครื่องกล

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
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ภาคใต้

สาขางาน จังหวัดที่ศึกษาสถานศึกษา สาขาวิชา

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์

เกษตรและการแปรรูป นราธิวาส

ปัตตานี

ช่างเทคนิคระบบ
ขนส่งทางราง

การโรงแรม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์

เกษตรและการแปรรูป

ช่างเทคนิคระบบ
ขนส่งทางราง

การโรงแรม

วิทยาลัยเทคนิคพังงา
เทคโนโลยีการจัด
ประชุมนิทรรศการ
และอีเวนต์
เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พังงา

ภูเก็ตอาหารและโภชนาการ
ช่างอากาศยาน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

เทคโนโลยีการบริหาร
ฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบริหาร
ฐานวิทยาศาสตร์

อาหารและโภชนาการ
ช่างอากาศยาน

สตูลเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

วิทยาลัยชุมชนสตูล อุตสาหกรรมกลุ่ม
รายได้ดีและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


