
กําหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคกลาง  ประจําปีการศึกษา 2560    ณ   สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

 

ลําดับ รายการแข่งขนั วันที่แข่งขนั สถานที่แข่งขนั เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานสถานที่แข่งขนั 

1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน 27 พ.ย. 60
13.00 น. รายงานตัว และประชุม 
            ชี้แจงกติกา 
28 พ.ย. 60 
08.00 น.  รายงานตัวแข่งขัน 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน 
29 พ.ย. 60 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน (ต่อ) 
16.00 น.  สรปุผลการแข่งขนั 

แผนกแมคคาทรอนิกส์
 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นายดํารง  สัพโส
โทร. 081-9918462 
 

2 ทักษะมาตรวิทยามิติ 28 พ.ย. 60
08.00 น.  รายงานตัวแข่งขัน 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน 
29 พ.ย. 60 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน (ต่อ) 
16.00 น.  สรปุผลการแข่งขนั 
 
 
 

แผนกเทคนิคการผลิต
ชั้น 3 (ห้องมาตรวิทยา) 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นายวีระพัฒน์  นามปัญญา 
โทร. 081-7291963 



ลําดับ รายการแข่งขนั วันที่แข่งขนั สถานที่แข่งขนั เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานสถานที่แข่งขนั 

3 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

27 พ.ย. 60
09.00-12.00 ลงทะเบียน/ประชุม 
                 กรรมการ 
13.00-17.00 ประชุมครู/ผู้เข้า 
                  แข่งขันและติดตั้ง 
                 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
28 พ.ย. 60 
08.00 น.  รายงานตัวแข่งขัน 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน 
29 พ.ย. 60 
09.00 น.  เริ่มการแข่งขัน (ต่อ) 
16.00 น.  สรปุผลการแข่งขนั 

แผนกเทคนิคการผลิต
ชั้น 3  

(ห้องเขียนแบบ  
Auto CAD 1) 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นายภูริดล  ภูสอดสี 
โทร. 086-7953949 

4 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

28 พ.ย.60
08.00 น.  รายงานตัว 
09.00 น. เริม่การแข่งขัน 

ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นางสาวนันท์ณภัสร พรมสทุธิ์ 
โทร.098-6530825 

5 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 30 พ.ย. 60
08.00 น.  รายงานตัว 
09.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 
 
 

ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นางสาวศิริกมล  มณีฉาย 
โทร. 089-7603357 



ลําดับ รายการแข่งขนั วันที่แข่งขนั สถานที่แข่งขนั เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานสถานที่แข่งขนั 

6 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 30 พ.ย. 60
13.00-13.30  รายงานตัว 
14.00 น.       เริ่มทําการแข่งขัน 
 

ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นางรัชนีวรรณ  ศิลป์สมบูรณ ์
โทร. 086-1324405 

7 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 28 พ.ย. 60
12.30 น.  รายงานตัว 
13.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 
 

ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์

นางสาวนันท์ณภัสร พรมสทุธิ์ 
โทร.098-6530825 

8 การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว 28 พ.ย. 60
13.00 น.  ประชุมชี้แจงกติกาผู้เข้า 
             ร่วมแข่งขัน 
29 พ.ย. 60 
08.00 น.   รายงานตัว 
09.00 น.   เริม่ทําการแข่งขนั 
 

28 พ.ย. 60 
ห้องโสตทัศนศึกษา 

 
29 พ.ย. 60 
ห้องประชุม 3 

วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

นายอดิเรก  สสีายัณห์ 
โทร. 082-9286309 

9 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

28 พ.ย. 60
08.00 น.  รายงานตัว 
09.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 
 

ห้องเรียน 8305
อาคารอํานวยการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นางนันทวัน  อุบลวัตร 
084-4245509 



ลําดับ รายการแข่งขนั วันที่แข่งขนั สถานที่แข่งขนั เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานสถานที่แข่งขนั 

10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
การประกวดร้องเพลงสากลชาย 
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 
 

27 พ.ย. 60
09.00 น.  รายงานตัวเข้าแข่งขัน 
             ทุกประเภท 
13.00 น.  เริ่มประกวดร้องเพลง 
28 พ.ย. 60 
09.00 น.  เริ่มการแขง่ขันประกวด 
              วงดนตร ี
 

ลานอเนกประสงค์
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิทยาลัยสารพัดช่าง
  บรรหาร-แจม่ใส 
- วิทยาลัยสารพัดช่าง 
   ราชบุร ี

นายชาตรี  เริงชัยภูมิ 
081-7563680 

11 การประกวดรักการอ่าน 28 พ.ย. 60
12.30 น.  รายงานตัว 
13.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 
 

ห้องสโมสรนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นางณัฐสุกานดา  ศิริแจ่ม 
โทร. 093-1587536 

12 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 28 พ.ย. 60
08.00 น.  รายงานตัว 
09.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 
 

ห้องสโมสรนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิค
 
โพธาราม 

น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิรมิัทนาพร 
โทร.081-7955223 

13 การประกวดมารยาทไทย 28 พ.ย. 60
08.00 น.  รายงานตัว 
09.00 น.  เริ่มทําการแข่งขัน 

ห้องเรียน 8201
อาคารอํานวยการ 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล 

นางบุษบา  ภูริคัมภีร์ 
โทร. 089-8200095 
 


