
  ล ำดบั ช่ือสถำนศึกษำ ระดบั เวลำแข่งขนั

1 วิทยาลยัเทคโนโลยวิีศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวช. 9.00

2 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ปวช. 9.05

3 วิทยาลยัเทคโนโลยวิีศวกรรมแหลมฉบงั ปวช. 9.10

4 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ ปวช. 9.15

5 วิทยาลยัเทคโนโลยบีางละมุงอินเตอร์-เทค ปวช. 9.20

6 วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ ปวช. 9.25

7 โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ช่างกล ขส.ทบ. ปวช. 9.30

8 วิทยาลยัอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ปวช. 9.35

9 วิทยาลยัเทคโนโลยสีวา่งบริบูรณ์ พทัยา ปวช. 9.40

10 วิทยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอุปถมัภ์ ปวช. 9.45

11 วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ ปวช. 9.50

12 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ปวช. 9.55

13 โรงเรียนเกริกวิทยาลยั ปวช. 10.00

14 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ปวช. 10.05

15 วิทยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี ปวช. 10.10

16 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ปวช. 10.15

17 วิทยาลยัเทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ ปวช. 10.20

18 วิทยาลยัเทคโนโลยอีีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบงั ปวช. 10.25

19 วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค ปวช. 10.30

 กำรแข่งขันทักษะวชิำชีพ

กำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ และ กฬีำ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2565

กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำองักฤษ

วนัศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566

เวลำ 8.00-8.30 น. ผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที่ 1-19 เข้ำห้องแข่งขัน [ห้อง 1236]

เวลำ 8.30 น. พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำร และ กติกำกำรแข่งขัน



 กำรแข่งขันทักษะวชิำชีพ

กำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ และ กฬีำ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2565

กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำองักฤษ

วนัศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566

เวลำ 8.00-8.30 น. ผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที่ 1-19 เข้ำห้องแข่งขัน [ห้อง 1236]

เวลำ 8.30 น. พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำร และ กติกำกำรแข่งขัน

20 วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี ปวช. 10.45

21 วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ ปวช. 10.50

22 วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัด์ิ ปวช. 10.55

23 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ปวช. 11.00

24 วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีวรการ ปวช. 11.05

25 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลบริหารธุรกิจ ปวช. 11.10

26 วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ ปวช. 11.15

27 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) ปวช. 11.20

28 วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ปวช. 11.25

29 วิทยาลยัเทคโนโลยเีกวลินบริหารธุรกิจ ปวช. 11.30

30 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ปวช. 11.35

31 วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย ปวช. 11.40

32 วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี ปวช. 11.45

33 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง ปวช. 11.50

34 วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นโป่งบริหารธุรกิจ ปวช. 11.55
35 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา ปวช. 12.00

เวลำ 10.30 น. ผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที่ 20-35 เข้ำห้องแข่งขัน [ห้อง 1236]
เวลำ 10.30-10.45 น. พัก



 กำรแข่งขันทักษะวชิำชีพ

กำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ และ กฬีำ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2565

กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำองักฤษ

วนัศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566

เวลำ 8.00-8.30 น. ผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที่ 1-19 เข้ำห้องแข่งขัน [ห้อง 1236]

เวลำ 8.30 น. พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำร และ กติกำกำรแข่งขัน

36 วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียนบริหารธุรกิจ ปวช. 13.00

37 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ปวช. 13.05

38 วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันบริหารธุรกิจ ปวช. 13.10

39 วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล ปวช. 13.15

40 วิทยาลยัเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ์ ปวช. 13.20

41 วิทยาลยัเทคโนโลยนีาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ ปวช. 13.25

42 วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง ปวช. 13.30

43 วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีราชา ปวช. 13.35

44 วิทยาลยัเทคโนโลยสุีวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ปวช. 13.40

45 วิทยาลยัเทคโนโลยบีางปะกงบริหารธุรกิจ ปวช. 13.45

46 วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา ปวช. 13.50

47 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ ปวช. 13.55

48 วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันเวช ปวช. 14.00

49 วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีบริหารธุรกิจ ปวช. 14.05

50 วิทยาลยัเทคโนโลยเีอเชียลพบุรี ปวช. 14.10

เวลำ 12.45 น.  ผู้แข่งขันล ำดับที่ 36-50 เข้ำห้องแข่งขัน [ห้อง 1236]

เวลำ12.00-13.00 น. พัก



ล ำดบั ช่ือสถำนศึกษำ ระดบั เวลำแข่งขนั

1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ปวส. 9.00

2 วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค ปวส. 9.05

3 วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ ปวส. 9.10

4 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทย-ไตห้วนั(บีดีไอ) ปวส. 9.15

5 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ปวส. 9.20

6 วิทยาลยัเทคโนโลยอีีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบงั ปวส. 9.25

7 วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ ปวส. 9.30

8 วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย ปวส. 9.35

9 วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ ปวส. 9.40

10 วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ ปวส. 9.45

11 วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี ปวส. 9.50

12 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ปวส. 9.55

13 โรงเรียนเกริกวิทยาลยั ปวส. 10.00

14 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ปวส. 10.05

15 วิทยาลยัเทคโนโลยวิีศวกรรมแหลมฉบงั ปวส. 10.10

16 วิทยาลยัเทคโนโลยวิีศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวส. 10.15

17 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลบริหารธุรกิจ ปวส. 10.20

18 วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นโป่งบริหารธุรกิจ ปวส. 10.25

19 วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา ปวส. 10.30

 กำรแข่งขนัทักษะวชิำชีพ

กำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ และ กีฬำ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ระดบัชำติ ปีกำรศึกษำ 2565

กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ

วนัศุกร์ที ่20 มกรำคม 2566

เวลำ 8.00-8.30 น. ผู้เข้ำแข่งขนัล ำดบัที ่1-19 เข้ำห้องแข่งขนั [ห้อง 1233]

เวลำ 8.30 น. พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำร และ กติกำกำรแข่งขนั



 กำรแข่งขนัทักษะวชิำชีพ

กำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ และ กีฬำ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ระดบัชำติ ปีกำรศึกษำ 2565

กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ

วนัศุกร์ที ่20 มกรำคม 2566

เวลำ 8.00-8.30 น. ผู้เข้ำแข่งขนัล ำดบัที ่1-19 เข้ำห้องแข่งขนั [ห้อง 1233]

เวลำ 8.30 น. พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำร และ กติกำกำรแข่งขนั

20 วิทยาลยัเทคโนโลยสีวา่งบริบูรณ์ พทัยา ปวส. 10.45

21 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) ปวส. 10.50

22 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ ปวส. 10.55

23 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ปวส. 11.00

24 วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัด์ิ ปวส. 11.05

25 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ปวส. 11.10

26 วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ปวส. 11.15

27 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง ปวส. 11.20

28 วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา ปวส. 11.25

เวลำ 10.30 น. ผู้เข้ำแข่งขนัล ำดบัที ่20-28 เข้ำห้องแข่งขนั [ห้อง 1233]

เวลำ 10.30-10.45 น.  พัก


