
สรุปรายวิชา 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ 

1 ทักษะวิชางาน
จักรยานยนต ์

ปวช. บุคคล 10 300 วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

2 ทักษะวิชางาน
ปรับอากาศยาน
ยนต ์

ปวส. บุคคล 10 500 วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ 
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

3 ทักษะวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 

ปวช. บุคคล 10 300 ไม่จัดการแข่งขัน - - 

4 ทักษะวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 

ปวช. ทีม 20 300 วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

5 ทักษะวิชางาน
เครื่องยนต์แกส๊
โซลีน 

ปวช. บุคคล 10 300 วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

6 ทักษะวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์

ปวช. บุคคล 10 300 ไม่จัดการแข่งขัน - - 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

 

7 ทักษะวิชาการ
ประกอบและ
ตรวจซ่อมเคร่ือง
ขยายเสียง 

ปวช. บุคคล 10 750 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

8 ทักษะวิชาการ
เขียนแอปพลิเค
ชันบน
โทรศัพท์มือถือ  

ปวส. บุคคล 10 100 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

9 ทักษะวิชางาน
ดิจิทัล  

ปวช. บุคคล 10 320 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

10 ทักษะวิชางาน
เขียนแบบอิเลก็ 
ทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร ์

ปวส. ทีม 20 360 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

 

ทช.1 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

(ต่อ) 

11 ทักษะวิชาติดตั้ง
จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  

ปวช. ทีม 20 900 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

12 ทักษะวิชาสมอง
กลฝังตัวและ 
IOT  

ปวส. ทีม 20 200 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

13 ทักษะวิชา
อิเล็กทรอนกิส์
อุตสาหกรรม  

ปวช. บุคคล 10 450 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

14 ทักษะวิชาเคร่ือง 
มือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส ์ 

ปวช. บุคคล 10 270 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

ช่างไฟฟ้า 

15 ทักษะการ
ควบคุมเคร่ืองกล
ไฟฟ้า  

ปวช. บุคคล 10 700 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

16 ทักษะการติดตั้ง
ไฟฟ้าดว้ยทอ่
ร้อยสาย  

ปวส. บุคคล 10 1,500 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

17 ทักษะการติดตั้ง
ไฟฟ้าภายใน
อาคาร  

ปวช. บุคคล 10 1,300 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

18 ทักษะการ
ออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและเขียน
แบบด้วย
คอมพิวเตอร ์ 

ปวส. ทีม 20 300 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

19 ทักษะมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแส 
สลับ  

ปวช. บุคคล 10 1,000 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

20 ทักษะเคร่ืองท า
ความเย็น  

ปวช. บุคคล 10 1,700 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

เทคนิคพ้ืนฐาน 

21 ทักษะการออก 
แบบและเขียน
แบบเคร่ืองกล
ด้วยคอมพิวเตอร ์ 

ปวส. บุคคล 10 100 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

เทคนิคพ้ืนฐาน 

22 ทักษะการ
ออกแบบและ
เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นด้วย
คอมพิวเตอร ์ 

ปวช. บุคคล 10 100 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

23 
ทักษะงานฝกึ
ฝีมือ  

ปวช. บุคคล 10 1,190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

ช่างเมคคา
ทรอนิกส ์

 

24 ทักษะวิชางานนิว
แมติกสแ์ละไฮ
ดรอลิกส ์ 

ปวส. บุคคล 10 250 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

25 ทักษะวิชางานนิว
แมติกสแ์ละไฮ
ดรอลิกส์
เบื้องต้น  

ปวช. บุคคล 10 200 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

26 ทักษะวิชา
โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล  

ปวช. ทีม 20 200 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

27 ทักษะวิชา
โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล  

ปวส. ทีม 20 200 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

28 การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม  

ปวส. ทีม 20 200 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

29 ทักษะงานเมคคา
ทรอนิกส์   

ปวส. ทีม 20 200 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

พาณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

การบัญชี 

30 ทักษะวิชาการ
บัญช ีOnline 

ปวช. บุคคล 10 150 
   

31 ทักษะวิชาการ
บัญช ีOnline  

ปวส. บุคคล 10 150 
   

32 ทักษะวิชา
โปรแกรมส าเร็จ 
รูปเพื่องานบัญช ี
 Online 

ปวส. ทีม 20 300 

   

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

พาณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

การตลาด 
 

33 
การเขียนแผน
ธุรกิจ  

ปวส. ทีม 20 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

34 
ทักษะเทคนิค
การน าเสนอขาย  

ปวช. ทีม 20 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 

35 
ทักษะธุรกิจค้า
ปลีก  

ปวช. ทีม 20 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

36 ทักษะธุรกิจค้า
ปลีก  

ปวส. ทีม 20 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม 

37 ทักษะการจัด
ดอกไม ้ 

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

38 ทักษะการจัด
เลี้ยง  

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

39 ทักษะการบริการ
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

40 ทักษะการ
ประกอบอาหาร
โรงแรม  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

41 ทักษะครัวและ
การประกอบ
อาหารโรงแรม  

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

42 ทักษะบาร์และ
เคร่ืองดื่ม  

ปวส. บุคคล 10 100 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

43 ทักษะภัตตาคาร
และการจัดเลี้ยง  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

44 ทักษะเคร่ืองดื่ม
และการผสม
เคร่ืองดื่ม 
(Classic 
bartender) 

ปวช. บุคคล 10 100 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

 

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

 

การท่องเที่ยว 

45 ทักษะการปฏิบัติ 
การจัดน าเที่ยว  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

46 กษะการปฏิบัต ิ
การจัดน าเที่ยว  

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

47 ทักษะภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
จัดน าเที่ยว  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

48 ทักษะภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
จัดน าเที่ยว 

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

49 ทักษะมัคคุเทศก์ 
(มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น)  

ปวช. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

50 ทักษะมัคคุเทศก์ 
(สุดยอด
มัคคุเทศก์)  

ปวส. ทีม 20 300 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

51 ทักษะการประ 
กอบคอมพิว 
เตอร์และติดต้ัง
ซอฟแวร ์ 

ปวส. บุคคล 10 150 

วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

52 
ทักษะการสร้าง
เว็บไซต ์ 

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

53 ทักษะการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  

ปวส. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

54 ทักษะการ
ออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์  

ปวส. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

55 ทักษะการ
ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม  

ปวส. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

 

 

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

56 ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอม 
พิวเตอร์  

ปวส. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

57 ทักษะการเขียน
โปรแกรมเชิง
วัตถุเบื้องต้น  

ปวช. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

58 ทักษะการใช้
โปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  

ปวส. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

59 ทักษะการใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูปบน
อุปกรณ์พกพา  

ปวส. บุคคล 10 150 

ไม่จัดการแข่งขัน - - 

60 ทักษะการใช้
โปรแกรมออก 
แบบงาน 3 มิติ 
ด้วยโปรแกรม 
SketchUp Pro 
2015  

ปวช. บุคคล 10 150 

วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

61 ทักษะการใช้
โปรแกรมออก 
แบบงาน 3 มิติ 
ด้วยโปรแกรม 
SketchUp Pro 
2015  

ปวส. บุคคล 10 150 

วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

62 ทักษะคอมพิว 
เตอร์และสาร 
สนเทศในงาน
ธุรกิจ  

ปวช. บุคคล 10 150 

วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

63 ทักษะคอมพิว 
เตอร์และสารสน 
เทศในงานธุรกิจ 

ปวส. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

64 ทักษะประยุกต ์
ใช้โปรแกรมสือ่
ประสม  

ปวส. ทีม 20 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
คอมพิวเตอร ์

65 ทักษะพฒันา
ระบบพาณิชย์  

ปวส. ทีม 20 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

66 ทักษะระบบ
จัดการฐาน 
ข้อมูล  

ปวส. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

67 ทักษะระบบปฏิ 
บัติการคอมพิว 
เตอร์เบ้ืองต้น  

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

68 ทักษะองค์ประ 
กอบศิลป์ส าหรับ
งานคอมพิว 
เตอร์  

ปวช. บุคคล 10 150 

วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

69 
ทักษะโปรแกรม
กราฟิก  

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

70 
ทักษะโปรแกรม
ฐานขอ้มูล  

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

71 
ทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย  

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

72 ทักษะการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   

ปวช. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

73 ทักษะการใช้
โปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  

ปวช. บุคคล 10 150 
ไม่จัดการแข่งขัน - - 

74 ทักษะการติดตั้ง
เครือข่ายคอมพิว 
เตอร์เบ้ืองต้น  

ปวช. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

75 ทักษะการติดตั้ง
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ 

ปวส. บุคคล 10 150 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-31 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

 

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 

76 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวช. บุคคล 10 50 ไม่จัดการแข่งขัน - - 
77 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวส. บุคคล 10 50 ไม่จัดการแข่งขัน - - 
78 พิมพ์ดีดไทย  ปวช. บุคคล 10 50 ไม่จัดการแข่งขัน - - 
79 พิมพ์ดีดไทย  ปวส. บุคคล 10 50 ไม่จัดการแข่งขัน - - 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

80 ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

81 ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบ
อาชพี online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

82 ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์
พลังงาน online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

83 ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์
อาหาร online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

84 ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์online 

ปวช. ทีม 20 210 
   

85 ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรม
ซอฟตแ์วร์และ
ระบบสมองกลฝัง
ตัว online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

86 ประเภทที่ 7 ส่ิง 
ประดิษฐ์ด้านการ
แพทย  online 

ปวช. ทีม 20 210 
   

87 ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีว 
ภาพ online 

ปวช. ทีม 20 210 

   



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

88 ประเภทที่ 9 
สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนด
โจทย์ Mini 
Smart Farms 
 online 

ปวช. ทีม 20 210 

   

89 ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

90 ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบ
อาชพี online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

91 ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์
พลังงาน online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

92 ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์
อาหาร online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

93 ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์online 

ปวส. ทีม 20 210 
   

94 ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรม
ซอฟตแ์วร์และ
ระบบสมองกลฝัง
ตัว online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

95 ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์
online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

96 ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์
ด้าน
เทคโนโลยีชีวภ
าพ online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

97 ประเภทที่ 9 
สิ่งประดิษฐ์
ประเภท
ก าหนดโจทย์ 
Mini Smart 
Farms online 

ปวส. ทีม 20 210 

   

การประกวด
มารยาทไทย 

การประกวด
มารยาทไทย 

98 การประกวด
มารยาท
ไทย online 

ปวช. ทีม 20 980 
   

99 การประกวด
มารยาท
ไทย online 

ปวส. ทีม 20 980 
   

การประกวด
กล่าวสุนทร

พจน์ 

การประกวด
กล่าวสุนทร

พจน์ 

100 การประกวด
การกล่าวสุน 
ทรพจน์ภาษา 
จีน online  

ปวช. บุคคล 10 90 

   

101 การประกวด
การกล่าวสุน 
ทรพจน์ภาษา 
จีน online  

ปวส. บุคคล 10 90 

   

102 การประกวด
การกล่าว
สุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
online  

ปวช. บุคคล 10 90 

   

103 การประกวด
การกล่าว
สุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
online  

ปวส. บุคคล 10 90 

   

 



 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ที ่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่า
สมัคร  

ค่า
ด าเนินการ 

สถานศึกษา
เจ้าภาพ 

ระยะเวลา
รับสมคัร 

วันท่ี
แข่งขัน 

การประกวด
กล่าวสุนทร

พจน์ 

การประกวด
กล่าวสุนทร

พจน์ 

104 การประกวด
การกล่าวสุน 
ทรพจน์ภาษา 
ไทย online  

ปวช. บุคคล 10 90 

   

105 การประกวด
การกล่าวสุน 
ทรพจน์ภาษา 
ไทย online  

ปวส. บุคคล 10 90 

   

การประกวด
ร้องเพลงไทย 

การประกวด
ร้องเพลงไทย 

106 ขับร้องเพลง
พระราช
นิพนธ ์ 

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

107 ขับร้องเพลง
พระราช
นิพนธ ์ 

ปวส. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

108 
ขับร้องเพลงลูก
กรุง  

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

109 
ขับร้องเพลงลูก
กรุง  

ปวส. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

110 
ขับร้องเพลง
ลูกทุ่ง  

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

111 
ขับร้องเพลง
ลูกทุ่ง  

ปวส. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

112 
ขับร้องเพลง
สตริง  

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

113 
ขับร้องเพลง
สตริง  

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทยาลัยเทคโน 
โลยีพณิชยการ
อยุธยา 

17-28 ม.ค.
65 

7ก.พ.
65 

 

 

 



 

1.  ระดับ หมายถึง ปวช ปวส ปวส(ม.6) 

2.  ประเภท หมายถึง ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม 

3.  ค่าสมัคร หมายถึง ค่าสมัครสอบประเภทบุคคลคนละ 10 บาทต่อวิชา  ประเภททีม ๆ ละ 20 บาท ต่อวิชาที่จ่ายให้สมาคมฯ   

     เป็นค่าข้อสอบ 

4.  ค่าด าเนินการ หมายถึง ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่เจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบภายในจังหวัด 

     เดียวกันทั้งนี้ให้ค านึงถึงค่าด าเนินการที่เป็นราคากลางด้วย 


