






ล ำดับ สถำนศึกษำ สำขำวิชำ

1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

5 วิทยาลัยเทคนิคตรัง สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

6 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

7 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

8 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

9 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

10 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

11 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

(สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

12 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

13 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

14 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

15 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

16 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

17 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

18 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาการท่องเท่ียว

21 วิทยาลัยเทคนิคพังงา สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์

22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี สาขาวิชาการโรงแรม

23 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ สาขาวิชาการโรงแรม

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาวิชาการโรงแรม

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สาขาวิชาการโรงแรม

26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขาวิชาการโรงแรม

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม

สถำนศึกษำในโครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center)

(Excellent Center) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (120 แห่ง 42 สำขำวิชำ/สำขำงำน)



ล ำดับ สถำนศึกษำ สำขำวิชำ

28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

29 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

30 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สาขาวิชาพืชศาสตร์

31 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สาขาวิชาพืชศาสตร์

32 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ สาขาวิชาพืชศาสตร์

33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สาขาวิชาพืชศาสตร์

34 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สาขาวิชาพืชศาสตร์

35 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์

36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

37 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

38 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

39 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร

40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

41 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

45 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

46 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

51 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

53 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

55 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

56 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

57 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์



ล ำดับ สถำนศึกษำ สำขำวิชำ

58 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

59 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

60 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

61 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

62 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

63 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

64 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

65 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

66 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

67 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

68 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

69 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

70 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ

71 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

72 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกลเรือ

73

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกลเรือ

74 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สาขาวิชาช่างอากาศยาน

75 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สาขาวิชาช่างอากาศยาน

76 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาช่างอากาศยาน

77 วิทยาลัยเทคนิคถลาง สาขาวิชาช่างอากาศยาน

78 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาช่างอากาศยาน

79 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาวิชาช่างอากาศยาน

80 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

81 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

82 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

83 วิทยาลัยเทคนิคนครล าปาง สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

84 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

85 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

86 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง
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87 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

88 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

89 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สาขาวิชาปิโตรเคมี

90 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สาขาวิชาปิโตรเคมี

91 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

92 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

93 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม

94 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สาขาวิชาไฟฟ้า

95 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สาขาวิชาไฟฟ้า

96 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า

97 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สาขาวิชาเทคนิคพลังงานทดแทน

98 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

99 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

100 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

101 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

102 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

103 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

105 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

106 วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

107

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพัณณวดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

108 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

109 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

110 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

111 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

112 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

113 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

114 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ
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115 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

116 วิทยาลัยพณิชยการบางนา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

117 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

118 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

119 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

120 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม



ล ำดับ สถำนศึกษำ

1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

4 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์







ล ำดับ สถำนศึกษำ

1 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

2 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

4 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

5 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง

6 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

7 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร

8 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

9 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

10 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

11 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

12 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

13 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

14 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ

15 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

16 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

17 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

18 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

19 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

20 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

21 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

22 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

23 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

24 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

25 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

26 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

27 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

28 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

29 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี

30 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

31 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

32 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

33 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

34 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

35 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

36 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

37 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

38 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

39 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

40 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

41 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

42 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

43 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

44 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

45 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

46 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

47 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา

48 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

49 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

50 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพก ำลังคน (Reskill Upskill New sikll)



ล ำดับ จังหวัด สถำนศึกษำ

1 ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

2 ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

3 ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

4 ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

5 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

6 ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

7 ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

8 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

9 ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

10 ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

11 ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

12 ระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

13 ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

14 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

15 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

16 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 

17 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

18 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

19 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

20 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
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