
1. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวชิาช่างยนต์

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
1 1.1.1 ทกัษะงานจกัรยานยนต์ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพมหาราช

วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา

2 1.1.2 ทกัษะงานเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

3 1.1.3 ทกัษะงานเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร
วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพเสนา

4 1.1.4 ทกัษะงานสีรถยนต ์(แข่งระดบัชาติ) ปวช. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

1.2 สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล

5 1.2.1 ทกัษะเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

6 1.2.2 ทกัษะเคร่ืองยนตดี์เซล ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

สรุปสถานศึกษาทีเ่ข้าแข่งขันทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพืน้ฐาน และทกัษะวชิาชีพระยะส้ัน

ระดบั อศจ. พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562



7 1.2.3 ทกัษะงานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

8 1.2.4 ทกัษะเทคนิคงานสีรถยนต ์(แข่งระดบัชาติ) ปวส. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
1.3 สาขาวชิาช่างอากาศยาน

9 1.3.1 ทกัษะช่างอาศยาน (แข่งระดบัชาติ) ปวส. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

1.4 สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง/สาขาวชิาเทคนิคควบคุมแลซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนส่งทางราง/

       สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง

10 ทกัษะระบบขนส่งทางราง (แข่งระดบัชาติ) วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.5 สาขาวชิาช่างกลโรงงาน/สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง/สาขาวชิาเขยีนแบบเคร่ืองกล

11 1.5.1 ทกัษะงานกลึงช้ินงาน (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. เด่ียว วิทยาลยัการอาชีพเสนา
สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

12 1.5.2 ทกัษะงานวดัละเอียด (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน , ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

13 1.5.3 ทกัษะเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



1.6 สาขาวชิาเทคนิคการผลิต , สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขาวชิาเขยีนแบบเคร่ืองกล

14 1.6.1 ทกัษะมาตรวิทยามิติ (สาขางานเทคนิคการผลิต , ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

15 1.6.2 ทกัษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ย ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

16 1.6.3 ทกัษะออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
(CAD-CAM) (สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

1.7 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ

17 1.7.1 ทกัษะการเช่ือม SMAW & GTAW ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร

18 1.7.2 ทกัษะงานตรวจสอบและทดสอบวสัดุงานเช่ือม ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.8 สาขาวชิาเทคนิคโลหะ

19 1.8.1 ทกัษะการเช่ือม SMAW & GTAW ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

20 1.8.2 ทกัษะงานตรวจสอบและทดสอบวสัดุงานเช่ือม ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



1.9 สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง

21 1.9.1 ทกัษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

22 1.9.2 ทกัษะการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพเสนา

1.10 สาขาวชิาไฟฟ้า

23 ทกัษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพเสนา

1.11 สาขาวชิาไฟฟ้า/สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

24 ทกัษะการเขียนโปรแกรมควบคุม โปรแกรมเมเบิล ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
คอนโทรลเลอร์ PLC

1.12 สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิาโทรคมนาคม/สาขาวชิาเทคโนโลยีคมนาคม

25 1.12.1 ทกัษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพเสนา
เคล่ือนท่ี (Mobile Amplifier) วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

26 1.12.2 ทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

27 1.12.3 ทกัษะการแข่งขนัทกัษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



1.13 สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิาโทรคมนาคม/สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์

28 1.13.1 ทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.14 สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์/สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

29 1.14.1 ทกัษะแมมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

30 1.14.2 ทกัษะแมมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

1.15 สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์/สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

31 1.15.1 ทกัษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.16 สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

32 1.16.1 ทกัษะการจดัระบบเครือข่าย ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

33 1.16.2 ทกัษะการพฒันามลัติมิเดียแบบหลายมิติ ปวช./ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.17 สาขาวชิาช่างก่อสร้าง

34 1.17.1 ทกัษะงานปูน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง , ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
สาขาวิชาช่างโยธา)



35 1.17.2 ทกัษะงานไม ้ (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง , สาขาวิชา ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
ช่างโยธา , สาขาวิชาเคร่ืองเรือนและตกแต่ง)

36 1.17.3 ทกัษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง , สาขาวิชาช่างโยธา , 
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม)

1.18 สาขาวชิาช่างก่อสร้าง/สาขาวชิาช่างส ารวจ/สาขาวชิาช่างโยธา

37 ทกัษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

1.19 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม/สาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม

38 1.19.1 ทกัษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

39 1.19.2 ทกัษะการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

1.20 สาขาวชิาช่างโยธา/สาขาวชิาช่างก่อสร้าง

40 1.20.1 ทกัษะงานคอนกรีต ปวส. ทีม 3 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั



1.21 ทักษะงานฝึกฝีมือ

41 ทกัษะงานฝึกฝีมือ ปวช. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร
วิทยาลยัการอาชีพเสนา

3. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม/ ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ

3.1 สาขาวชิาการบัญชี

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
41 3.1.1 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในงานการบญัชี ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
42 3.1.2 ทกัษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
3.2 สาขาวชิาเลขานุการ/ สาขาวชิาการจัดการส านักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป

44 3.2.1 ทกัษะพิมพไ์ทยดว้ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา
(สาขาวิชาเลขานุการ,สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
ส านกังาน)

45 3.2.2 ทกัษะพิมพอ์งักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา
(สาขาวิชาเลขานุการ,สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
ส านกังาน)



46 3.2.3 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ผลิต ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
หนงัสือราชการายนอก วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

3.3 สาขาวชิาการตลาด

47 3.3.1 ทกัษะการน าเสนอขายสินคา้ ปวช. ทีม 3 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
"The Marketing challence"

48 3.3.2 ทกัษะกลยทุธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ปวส. ทีม 3 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
"Creative Marketing plan"

3.4 สาขาวชิาการตลาด/ทุกสาขาวชิา

49 ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส. ทีม 5 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ

3.5 สาขาวชิาธุรกิจค้าปลีก

50 ทกัษะการจดัแสดงสินคา้และบริการลูกคา้ ปวช./ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

3.6 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

51 ทกัษะพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ปวช./ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
(E-Commerce) วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช



3.7 สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์

52 ทกัษะการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปวส. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

4. ประเภทวชิาคหกรรม

4.1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

ท่ี ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
53 4.1.1 ทกัษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ปวช. ทีม 3 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

54 4.1.2 ทกัษะการออกแบบและประกอบอาหารไทย ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
สู่มาตรฐานสากล

4.2 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์/สาขาวชิาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

55 4.2.1 ทกัษะการประดิษฐ์ดอกไมส้ดแบบไทย ปวช. ทีม 3 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

56 4.2.2 ทกัษะการประยกุตด์อกไมส้ดแบบไทย ปวส. ทีม 3 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

4.3 สาขาวชิาแฟช่ันและส่ิงทอ/สาขาวชิาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ/สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

57 4.3.1 ทกัษะการออกแบบและตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกาย ปวช. ทีม 3 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั



58 4.3.2 ทกัษะการประยกุตอ์อกแบบตดัเยบ็ ปวส. ทีม 3 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
เคร่ืองแต่งกายสู่สากล

5. ประเภทวชิาศิลปกรรม

5.1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟฟิก/สาขาวชิาเทคโนโลยีศิลปกรรม

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
59 5.1.1 ทกัษะการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ปวช. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

60 5.1.2 ทกัษะการออกแบบมลัติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา ปวส. ทีม 2 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

5.2 สาขาวชิาวจิิตรศิลป์

61 5.2.1 ทกัษะจิตรกรรมไทย ปวช. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

62 5.2.2 ทกัษะการวาดภาพ (Drawing) ปวช. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

5.3 สาขาวชิาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม

63 5.3.1 ทกัษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ปวช. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

64 5.3.2 ทกัษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ปวช. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา



5.4 สาขาวชิาช่างทองหลวง/เคร่ืองประดบัอัญมณ/ีศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั

65 ทกัษะงานเคร่ืองประดบัและอยัมณี ปวช. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
(แข่งระดบัชาติ)

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/เคร่ืองประดบัอญัมณี/ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั/การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพวิเตอร์กราฟฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม

66 ทกัษะการออกแบบเคร่ืองประดบั ปวช. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

6. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

6.1 สาขาวชิาการโรงแรม

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
67 6.1.1 ทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม

1. ประเภท Classic Bartender ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

68 2. ประเภท Flair Bartender ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

69 6.1.2 ทกัษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ปวช./ปวส. ทีม 3 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา



6.2 สาขาวชิาการท่องเที่ยว

70 6.2.1 ทกัษะการน าเสนอรายการเท่ียวในฐานะ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน

71 6.2.2 ทกัษะการจดัท ารายการน าเท่ียว ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

7. ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7.1 สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
72 7.1.1 ทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

73 7.1.2 ทกัษะเทคโนโลยเีคร่ือข่าย ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



8. วชิาชีพระยะส้ัน

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
1 8.1 ทกัษะการตดัแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระยะสั้น เด่ียว

2 8.2 ทกัษะการตดัแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระยะสั้น เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

3 8.3 ทกัษะการแต่งหน้าและเกลา้ผมเจา้สาว ระยะสั้น เด่ียว

4 8.4 ทกัษะการประกอบอาหารจานเดียว ระยะสั้น ทีม 2 คน

5 8.5 ทกัษะลีลาศ ระยะสั้น ทีม 4 คน



9. การแข่งขนัทักษะพืน้ฐาน

9.1 การแข่งขนัทักษะพืน้ฐาน

ท่ี งาน ระดบัชั้น จ านวน สถานศึกษาท่ีร่วมแข่งขนั วนัท่ีแข่งขนั
1 9.1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัการอาชีพเสนา

วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

2 9.2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

3 9.3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

4 9.4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

5 9.5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

6 9.6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



7 9.7 การประกวดวงดนตรีโฟลค์ซอง ปวช./ปวส. วงละ 3-5 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา

8 9.8 การประกวดวงดนตรีสากล (คละได)้ ปวช./ปวส. วงละ 3-10 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

9.9 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว
9 1. จะเข้ ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

10 2. ซอดว้ง ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

11 3. ซออู้ ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

12 4. ขิมสาย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

13 5. ขลุ่ยเพียงออ ปวช./ปวส. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

14 6. ระนาดเอก ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา

15 9.1 การพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



16 9.11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช./ปวส. เด่ียว ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั

17 9.12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

18 9.13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

19 9.14 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาองักฤษ ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ

20 9.15 การตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และประวติั ปวช. ทีม 2 คน วิทยาลยัการอาชีพเสนา
ศาสตร์ชาติไทย วิทยาลยัเสริมทกัษะพระภิกษุ สามเณร

วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา



21 9.16 การประกวดมารยาทไทย ปวช./ปวส. ทีม 2 คน วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลยัการอาชีพเสนา
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
วิทยาลยัการอาชีพมหาราช
วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

22 9.17 การประกวดเล่านิททานพ้ืนบา้น ปวช./ปวส. เด่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา

23 9.18 การประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา ปวช. ทีม 3-5 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
(STEM Education)

24 9.19 การประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา ปวส. ทีม 3-5 คน ไม่มีสถานศึกษาใดส่งเขา้แข่งขนั
(STEM Education)


