
ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการเชียงใหม่ นางสาวจารุวรรณ บุญทา ปวส.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยคุีวานนัท์ นายเล็ก ชุมแวงวาปี ปวส.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการมหาสารคาม นางสาวทอฝัน  ภูแกว้นอก ปวส.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวธนญัชกร  กาฬภกัดี ปวส.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวนภสัสร  บุญบางยาง ปวส.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยจีรัสพิชากร นางสาววลยัลกัษณ์ นราพงศ์ ปวส.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลย ีไทย-อินโดจีน นางสาวสายใจ พรมราช ปวส.

8 09.12-09.18 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นางสาวเลไลย ์ เหล่าเรืองรอง ปวส.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก(อี.เทค) นางสาวณิชกานต ์ เกิดจนัทร์ ปวส.

10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิริยาลยั นครสวรรค ์ นางสาวณธาทิพย ์ งามผวิ ปวส.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ นางสาวพลอยชมพู   เอี�ยมอินทร์ ปวส.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีวรการ นางสาวสุพรรษา  สายเบาะ ปวส.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีางปะกงบริหารธุรกิจ นางสาวศิรัณยา บุญเผื�อน ปวส.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ นางสาว ลลิดา ดุลกิจ ปวส.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีครหาดใหญ่ นายฟาฮสั  เส็มหมดั ปวส.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ�  นางสาวณฐัธิดา โมริซากิ ปวส.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นางสาวอารยา บุญเกลี�ยง ปวส.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นายธีรภรั จงทอง ปวส.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรม บริหารธุรกิจ นางสาวมณีวรรณ วิวฒัน์โยธินชยั ปวส.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี นางสาวชนินาถ แผว้เกษม ปวส.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณ์บางแค นางสาวอธิชา  มิตรนารายณ์ ปวส.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม นางสาวเวธนี คลงัเจริญ ปวส.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรมแหลมฉบงั นางสาวเวชกา พรมสมศรี ปวส.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ นางสาวพลอยพรรณ ตอ้งกิ�ม ปวส.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นางสาวเกสรา  เรืองบุรพ  ปวส.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจยะลา นางสาวรวิพร  นครจนัทร์ ปวส.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นางสาววรรณษา พน้ภยั ปวส.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตรดิตถ์ นางสาวสมชัญา  จีระมะณีมยั ปวส.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นายณฐัพล วงษจ์นัทโก ปวส.
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30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง นางสาวอาภาพร  บุญมา ปวส.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวไพลิน  ขวญัดี ปวส.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ นางสาวเจนจิรา  ยงัส้มป่อย ปวส.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวกญัญาณฐั  เอี�ยมสมบติั ปวส.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ(SBAC) นางสาวกวินธิดา   มหัทธนวุฒากร ปวส.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีบริหารธุรกิจ นางสาวคลีณภดั  บุดดา ปวส.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีหาชนะชยั นายนลธวชั  ใจเกื�อ ปวส.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอ็ด นางสาวประภาวดี  สุระพล ปวส.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวซลัมา บือราเฮง ปวส.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร นาย กญัจน์ ผลรัตนไพบูลย์ ปวส.

40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยธีญัลกัษณ์ นางสาวศศิธร บดัดี ปวส.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวปนิดา การเพียร ปวส.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา นางสาวกฤติยา จูงกลาง ปวส.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาวีรศิลปิน นางสาวศิริวรรณ  มาลีเลิศ ปวส.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง นางสาวนงคราญ  ปานสมบูรณ์ ปวส.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู นางสาวณีระนนัท ์ศรีสวสัดิ� ปวส.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา นางสาวสุทธิดา ยี�สุ่นแซม ปวส.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีารียบ์ริหารธุรกิจ นายปรีชา  เยอืนพิมาย ปวส.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีราษฎร์พาณิชยการ นายธนวฒัน์ กาญจนวิวิญ ปวส.

49 15.44-15.50 น. เทคโนโลยสีารสาสน์ นางสาวกิตติพร พุ่มเจริญ ปวส.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต(้เอส.เทค.) นางสาวฐานิต  นิลคุปต์ ปวส.

ลาํดบั เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ นางสาวชมพูนุช  สุขวงค์ ปวส.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาการท่องเที�ยวและการโรงแรมขอนแก่น นางสาวฐิตินนัท ์ จนัทร์พิชยั ปวส.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นางสาวณฐัมน  จนัทร์งาม ปวส.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวปนดัดา สังขคุ์ม้ ปวส.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีมตะ นายนลินทิพย ์ สีหาไตร ปวส.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์ นางสาวอริษา แกว้มุกดา ปวส.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญพิชญ์ นายวรินธร สุดาทิพย์ ปวส.

8 09.12-09.18 น. วืทยาลยัเทคโนโลยบีา้นจั�น นางสาวธญัญารัตน์  รุ่งเรือง ปวส.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีถาปัตยน์คร น.ส.จริยา  จนัทร์สุวรรณ ปวส.
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10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย น.ส.บุณรดา  สุขแสง ปวส.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ นางสาวสุธิกา เผา่เพง็ ปวส.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ น.ส.กฤษณา สุขสมยติุ ปวส.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีมิบณัฑิต นางสาวธญัญารัตน์ โคตรแป ปวส.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ นางสาวอญัญาภรณ์ ทองศรี ปวส.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี นายสรรเพชร  แสงรัศมี ปวส.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาการท่องเที�ยวและการโรงแรมขอนแก่น นางสาวสุดารัตน์   หนองบวั ปวช.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีุทธเกษม นางสาวสุดารัตน์  รอดเข็ม ปวช.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอิีนเตอร์พฒันศาสตร์ นายอนุวฒัน์ แกว้พิกุล ปวช.

19 10.50-10.56 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นางสาวบุหงา  หาญณรงค์ ปวช.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาหนองหาน นายตะวนั เจนกิ�นส์ ปวช.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู นายธนกฤต กฤตธนาชาญพงษ์ ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีกวลินบริหารธุรกิจ นางสาวรุ่งธิวา บรรจงจิตร ปวช.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบณัฑิต นางสาวพิชยา สงสีดา ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นายวรเมธ ภาคานาม ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีมิพิชญ นางสาวณญาดา บุญคุม้ ปวช.

26 11.32-11.38 น. โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ช่างกล ขส.ทบ. นาย ศิวกร ภูรินนัทน์ ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง นางสาวปริยาภทัร  แตงทอง ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย นางสาวหนุ่ม เฮือง ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ นางสาวเจนจิรา พรหมศร ปวช.

30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีารียบ์ริหารธุรกิจ นางสาวนํ�าฝน  กิ�งคาํ ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีเชียงใหม่ นายไชยสิทธิ�  ขุนหาร ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีมิบณัฑิต นางสาวจนัทริกา  บวัศรี ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีวรรณภูมิบริหารธุรกิจ นางสาวกลัยารัตน์  โรจนเสถียร ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีาคประสิทธิ� บริหารธุรกิจ นางสาวจิรัชญา รางดี ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวพร นามหลา้ ปวช.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวปิยะรัตน์  แซ่ตงั ปวช.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาวดัสวายนอ้ย นางสาวกนกวรรณ  บวัใหญ่ ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจพิษณุโลก นางสาวณฎัฐณิชา  หมอนทอง ปวช.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา นางสาวพชัรินทร์  สมพงษ์ ปวช.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร

14.28-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย นายอิศรานุวฒัน์  ชยัภาสชมภู ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นางสาวณิรศา ประสมพงศ์ ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสายบุรี นางสาวซูไรดา   เจ๊ะบือราเฮง ปวช.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ น.ส. นาตาลี ศรีบุญสม ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษานาแก นางสาววิภาดา  ศรีสุธรรม ปวช.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมล  ศรียาน นางสาวหยาดพิรุณ  โสภณสิริ ปวช.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวมินา  ไพรเทศ ปวช.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยธีญัลกัษณ์ นางสาวกาญจนา  พรมจนัทร์ ปวช.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอ็ด นายขวญัชยั  ชารีวนั ปวช.

49 15.44-15.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีบญจ นางสาวกรรณิกา    จิตรนอก ปวช.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีราชา นางสาวพิชชานนัท ์   บุญชอบ ปวช.



ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการศกัดิศิลปิน นายอคัรพงศ ์ พงศว์ชัร์ ปวช.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ(SBAC) นางสาวภารดี อ่อนชื�นจิต ปวช.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยจีนัทบุรี นางสาววรรณพฒันา  อินทรักษา ปวช.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์เซนตปี์เตอร์ นางสาวธญัวรัตน์ อศัราดร ปวช.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีทคนิคภูพาน นางสาวอดิภา ภูจาํปา ปวช.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่ พทัยา นางสาวสุกญัญา  สนิทจนัทร์ ปวช.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี นางสาวเพชรชรัตน์    ดว้งเชย ปวช.

8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีตรชุมพล นางสาวรัสวดี ชาวงษี ปวช.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา นางสาวบุษรินทร์   สุยะ ปวช.

10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีางปะกงบริหารธุรกิจ นางสาวมนตเ์ลขา  นุตเจริญ ปวช.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี นางสาวพิมลรัตน์  สร้อยสน ปวช.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นม่วง นางสาวจนัทร์จิรา สุทธิ ปวช.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีอเชียลพบุรี นางสาวชญัญา  แกว้แกมทอง ปวช.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลวิศวกรรม บริหารธุรกิจ นางสาวภทัรา ผวิอ่อน ปวช.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ นางสาวจารุรัศมิ�  หอมจนัทร์ ปวช.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานรนิวาส นางสาวกฤษณา ดวงสีทอง ปวช.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครูภาคเหนือ น.ส.หลาว ลุงสม ปวช.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวิทย์ นางสาวภูริยา  เพชร์หนูเสด ปวช.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษากุสุมภเ์ทคโนโลยี นางสาวธญัญาเรศ  ทวีกิจอมร ปวช.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการเชียงใหม่ นางสาวประสิตา วงษา ปวช.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิรุณบริหารธุรกิจ นางสาวพิมพกานต ์ อิ�นคาํ ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายศุภเกียรติ กาหลง ปวช.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญบณัฑิต2 นางสาววราพร   แสงสาร ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต(้เอส.เทค.) นางสาวชนาภทัร  เดชศาสตร์ ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาซิซสถานพณิชยการ นางสาวซุลยัคอ ปูเต๊ะ ปวช.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตรดิตถ์ นายวงศธร หิรัญงาม ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นาวสาวธนัยธร  รุ่งเรืองสิน ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีมโทร นาย อนนัตคุณ กุลธรรมเสรี ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมนั นางสาวชุติมา จนัทะบุรี ปวช.
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09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

12.42-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร
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30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นส.นนัทชัพร สิริบวัรุ่งโรจน์ ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ นางสาวนิภาพรรณ วงษช์ยั ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ นางสาวกนกพร    ฟังเร็ว ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีวรการ นายอานนท ์ วยัวุฒิ ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ นางสาวจนัทราทิพย ์  รุนกระโทก ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นโป่งบริหารธุรกิจ นางสาวธนพร  คิดในทางดี ปวช.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล นางสาวธญัญารัตน์  เทียนทอง ปวช.

37 14.10-14.16 น. วืทยาลยัเทคโนโลยบีา้นจั�น นางสาวสุภาวี  จงศรี ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวนภสัสร  บวัอุไร ปวช.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นางสาววรัญญา  มั�นคง ปวช.

40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ นางสาวสมฤทยั ยโูสป ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิริยาลยั นครสวรรค ์ นางสาวนํ�าเมย  วฒันะ ศิริ ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยคุีวานนัท์ น.ส.พรธีรา ออ้ยสิน ปวช.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง นางสาวภูวิศา มาริสกุลนนท์ ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรัีงสิโยภาส นางสาวพริริสา   วงษค์าํ ปวช.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีครหาดใหญ่ นางสาวเพญ็นภา  ขาวผอ่ง ปวช.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก(อี.เทค) นายธนพฒัน์  งามวงษ์ ปวช.

47 15.32-15.38 น. เทคโนโลยศีีัวิชยัสุวรรณภูมิ นางสาววนิดา  นํ� าทิพย์ ปวช.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียนบริหารธุรกิจ นางสาวประภสัสร  ศรีพุทธคุณ ปวช.

49 15.44-15.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีว่างบริบูรณ์ พทัยา นางสาววิรัลยา ศิริแตง ปวช.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ นางสาวณฎัฐธิดา	พลเหลา ปวช.

51 15.56-16.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลบริหารธุรกิจ นางสาวภิยาพชัร รุ่งบานจิตร ปวช.

52 16.02-16.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ�  นางสาววรัทยา สมศรี ปวช.

ลาํดบั เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ นางสาวอารียา หงษบ์ิน ปวช.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวณฐัชาริกา สีวะสา ปวช.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา นางสาวธมนวรรณ วิริยะประสิทธ์กุล ปวช.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีราษฎร์พาณิชยการ นายศราวุธ บุสศรี ปวช.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม นางสาวรัตนา แสงปัญญา ปวช.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณ์บางแค นางสาวกมลพร  อุทธอินทร์ ปวช.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก นส.ดารารัตน์  ดอนดาไพร ปวช.

14.28-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

วนัที�  15 กุมภาพันธ์  2565 
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8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรมแหลมฉบงั นางสาวณฐัพร ดวงจนัทา ปวช.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีมตะ นางสาวสุนิตา  โยธมาตย ์ ปวช.

10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีีนบุรีโปลีเทคนิค นางสาวสุรีพร เลพยพั ปวช.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยจีรัสพิชากร นางสาวชลดา  มิตรรัตน์ ปวช.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันบริหารธุรกิจ น.ส.สุภาภรณ์ วดัเขา้หลาม ปวช.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวรอซินี   คาเร็ง ปวช.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหะพาณิชยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวจุฑามาศ องอาจ ปวช.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ นางสาวสุธิสา วรกิจพาณิชย์ ปวช.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญพิชญ์ นางสาวปาฏิหาริย ์ตน้พรหม ปวช.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงัโคนพณิชยการ นางสาวสุภทัตรา  หงชูตา ปวช.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสิริวฒัน์ นางสาวสารภี  ราชา ปวช.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีหาชนะชยั นางสาวศศิรดา  สิงห์คาํ ปวช.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวณฏัฐณิชา  พ่วงสกุล ปวช.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี นางสาวอภิสรา  โอทาน ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต นางสาววริศรา  ปัญญงั ปวช.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัตั�งตรงจิตรพณิชยการ นางสาวรุ่งรัตน์ จิระเฉลิมพร ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ นายติณณวิทย ์   ชาํดี ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาศรีสงคราม น.ส.วิราวรรณ   เสนเพง็ ปวช.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ นางสาวณฐันิชา  หมอรักษา ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการมหาสารคาม นางสาวศิริญญา  แสงหงษ์ ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นายเตวิช นอ้ยเสนา ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีบริหารธุรกิจ นางสาวจิราพรรณ  เผอืกนรินทร์ ปวช.

30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีรุงธนเชียงรายไทย - เยอรมนั นางสาวสุทธิชา ฟังสาํเนียง ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยเีอเชีย นางสาวพรรณวดี  สุวรรณสุข ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ นางสาวมอญ   ลุงกอ ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นางสาวสิริรัตน์ พวงผกา ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ นางสาวสโรชา ประหา ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ นายปณวฒัน์ สุทธสิทธิ� ปวช.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยธีาตุพนม นางสาวภคัราวรรณ  คุณหม่อม ปวช.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีุทธรักษา นางสาวสไบทิพย ์ เทเสนา ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการนครนายก นางสาวธิดารัตน์  สีม่วง ปวช.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร

09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ นางสาวพลอย  นาดี ปวช.

40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีอเชียหนองคาย นางสาวทกัษพร สีมืด ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา น.ส.ฉตัรียา กบิลสิงห์ ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยีอิาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาว ชนิกาญ สอนจตุรัส ปวช.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีทคนิคเอเชีย นายภูมิภทัร์ ปาละรีย์ ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกิีตติบริหารธุรกิจ นางสาวชลิตา จิตรหมั�น ปวช.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์ นางสาวกรองขวญั เพชรี ปวช.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจยานนาวา นางสาววาสนา ไวนอ้ย ปวช.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยธีีรภาดา นางสาวพรพนิต ตระกูลวนัภกัดี ปวช.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอุดรธานี นายนนทิวฒัน์ กองเงิน ปวช.

49 15.44-15.50 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี นางสาวกิ�งกาญจน์  พุ่มบางป่า ปวช.

50 15.50-15.56 น. เทคโนโลยสีารสาสน์ นางสาวรุ่งนภา วนัทา ปวช.

51 15.56-16.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวอริศรา เอี�ยมวิจิตร ปวส.

14.28-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง



ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาปากพนงั นายธนทตั เสนปาน ปวส.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ นายรัชพล พิทกัษท์รัพย์ ปวส.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีะเยา นางสาวจุฑามาศ เครือคาํ ปวส.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม นายธีรภทัร  มณีโชค ปวส.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC นายคเชนทร์ ถึกอํ�า ปวส.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยตีั�งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นางสาวภชัราพร พิทกัษจ์รูญโรจน์ ปวส.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวสุกญัญา หลกัคาํ ปวส.

8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นายอาฟีพ หะยโีวะ ปวส.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวชนภทัร ชาญสถาพร ปวส.

10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญพิชญ์ นายศตวรรษ  ห่วงเพชร ปวส.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยคุีวานนัท์ นายณฐัวุฒิ แกว้ลือ ปวส.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวจีราพร เรืองปานแกว้ ปวส.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) นายชยัวฒัน์  รุ่งวิตรี ปวส.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี นางสาวพฤกษา บุราณ ปวส.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวเพญ็พิชชา  สมพงษ์ ปวส.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู นายพิเชษฐช์ยั ภูมิศรี ปวส.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอ็ด นางสาวเปรมกมล นาเมืองรักษ์ ปวส.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา นางสาวกมลพรรณ ศรีพุฒ ปวส.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวปิยพทัธ์ เอี�ยมวิสุทธิสาร ปวส.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรมแหลมฉบงั นางสาวขนิษฐา มิตไธสง ปวส.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอุดรธานี นางสาวพิมพิลาพร มีสี ปวส.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีบริหารธุรกิจ นางสาวฐิติวรดา  ลิ�มทองวิรัตน์ ปวส.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ นางสาว เสาวลกัษณ์   ดวงกลาง ปวส.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีราษฎร์พาณิชยการ นางสาวเกตน์สินี สุขเจริญ ปวส.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ นางสาวรัตนาภรณ์  ทองลํ�า ปวส.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา นางสาวอญัมณี หวลอาวรณ์ ปวส.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย นายอุณพทัธ์  วงศอ์าํนวยพร ปวส.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นโป่งบริหารธุรกิจ นางสาวรักษิณา  บุญโว ปวส.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ นางสาวสมใจ บรรจง ปวส.
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09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร
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30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีวรรณภูมิบริหารธุรกิจ นายสหภาพ  ทองศรีจนัทร์ ปวส.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ นางสาวณฐักานต ์หมดัลงจิ ปวส.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา นายกษิติ ย ั�งยนื ปวส.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง นายรัตติกาล  ธวชักุล ปวส.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีารียบ์ริหารธุรกิจ นางสาวกฤษฎาพร  บุญช่วย ปวส.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นจั�น นางสาวชนิสรา ตอนเหนือ ปวส.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจพิษณุโลก นางสาวตะวนั  แซ่สง ปวส.

37 14.10-14.16 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นางสาวเอื�อองักูร วิทยรุ่งเรือง ปวส.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ นางสาวเสาวลกัษณ์ จินดาวนิชย์ ปวส.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ นางสาวฤทยัภทัร บุณใจซื�อ ปวส.

40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์นครราชสีมา นางสาวภทัรนนัท ์ นอ้ยบาท ปวส.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวิทย์ นางสาวลิทรีเซีย  หลีเส็น ปวส.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตรดิตถ์ นางสาวสุชาดา  สีสุข ปวส.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีทคนิคภูพาน นางสาวฉตัรทริกา ศรีนารัตน์ ปวส.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี นายภูวนาถ หาญอาษา ปวส.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายสธน    เศรษฐพูลลาภ ปวส.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นายภาณุพงศ ์  พรตะโยธิน ปวส.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวนฤมล จาํปาพนัธ์ ปวส.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงัโคนพณิชยการ นางสาวกิตติมา  ศรีกุลวงศ์ ปวส.

49 15.44-15.50 น. เกริกวิทยาลยั นางสาวปนนัดา  เบญ็จนาวี ปวส.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นางสาวสุมณญา สุวรรณศรี ปวส.

ลาํดบั เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลย้เทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นายฐนธรรมวรรธน์ ไตรสมบติั ปวส.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ นายอนุชา  สุพร ปวส.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ นางสาวสุพตัรา  บุญรัตน์ ปวส.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ นายธนกร  อะโรคา ปวส.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีครหาดใหญ่ นายอสัรี  ละยูส่ะ ปวส.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน นางสาว พรนภา บาตสุวรรณ์ ปวส.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรม บริหารธุรกิจ นางสาวธนญัญา ธนกิจเจริญโสภณ ปวส.

8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นางสาวทศันาวดี อิ�มแสงทอง ปวส.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณ าราชบุรี นายพีรพล สมศรี ปวส.

วนัที�  15 กุมภาพันธ์  2565 
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10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์ นายอนุวตัร ม่วงศรี ปวส.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา นางสาวรวิภา เสนใจ ปวส.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ นางสาวใบหยก สันสินงาม ปวส.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ นางสาวสุภาวดี  ศรีนํ� าออ้ม ปวส.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีางปะกงบริหารธุรกิจ นายมงคล เพช็รลอ ปวส.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีบญจ นางสาวชลิตา  วนันา ปวส.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีถาปัตยน์คร น.ส พทัธนนัท ์ ทิพยสุ์วรรณ ปวส.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นายมูฮมัหมดัอิซฮมั  อะลาม ปวส.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์ นาย นฤเบศร์ บุญส่ง ปวส.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา นายอานนท ์  ยาวิละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ปวส.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล นางสาวกลัยารัตน์ โพธิ� ลงักา ปวส.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษานครราชสีมา นายไตรภูมิ ทองทิพย์ ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบางละมุง นายธนกฤต จนัทเต็ง ปวช.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวฟาเดีย  ปลื�มสงวน ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีะเยา นายสุวะพล กนัทะนนท์ ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีางทะเลแห่งเอเชีย นายภาณุพงศ ์ รวรรณวงศ์ ปวช.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ นายประพล จิวการุณธ์ ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาวนริสา โพธิ� สวสัดิ� ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีางปะกงบริหารธุรกิจ นางสาวเสาวลกัษณ์ กนัทา ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน นางสาวภทัรนิษฐา วงัคีรี ปวช.

30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์เซนตปี์เตอร์ นางสาวมนตสิ์นี บรรพบุรุษ ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์ นางสาว ณฐัธิดา พึ�งสันเทียะ ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีหาชนะชยั นางสาวธิติมา  ทองปาน ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอุดรธานี นางสาวภทัรา ขนัทะแพทย์ ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ นางสาวจารุวรรณ มีทอง ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีราชา นายธนวตั แก่นจาํปา ปวช.

36 14.04-14.10 น. โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ช่างกล ขส. ทบ. นาย ธชัพล คาํชยัวงศ์ ปวช.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ� นางสาวภทัรฤทยั กาญจนะวชัระ ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบงั นางสาวชนาภรณ์ สุวดิษฐ์ ปวช.

39 14.22-14.28 น.  วิทยาลยัเทคโนโลย ีณชัชวิน ทร์ นายเกียรติศกัดิ�   ถาบุญเลิศ ปวช.

พกัรับรับประทานอาหารว่าง14.28-14.50 น.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร

09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาวดัสวายนอ้ย นางสาวมทัทีร์  ศรีวงั ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ นางสาวพุทธินนัท ์ภทัราจิรนนท ์ ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานรนิวาส นางสาวศศิกานต ์ แน่นอุดร ปวช.

43 15.08-15.14 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นายณฐักิตติ�  วงัวิศิษฏก์ุล ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมล ศรียา่น นายกิตติภูมิ สรศกัดิ� ปวช.



ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี นางสาวสุวรรณ พ่วงขวญั ปวช.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC น.ส.วรรณกานต ์มีสังฆะ ปวช.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี น.ส. ดวงสมร  แฉลม้นงนุช ปวช.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีงขลา นางสาวนฐัษา แกว้เรือง ปวช.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยลีะโว้ น.ส.รัชดาภรณ์   แซ่มา้ ปวช.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัเทคโนโลยผีดุงเสนาบริหารธุรกิจ นางสาวดวงดาว  การพงศรี ปวช.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ นางสาวทกัษอร ศรีสมุทร ปวช.

8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ นางสาววนิดา อยูสิ่นตา ปวช.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการศกัดิศิลปิน นางสาวณฐักมล  เจือประจบ ปวช.

10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวไอลดา พนัธุ ปวช.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง นางสาวมลธิชา  เนื�องจาํนงค์ ปวช.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีวรการ นายกฤษกร  ทราบรัมย์ ปวช.

13 09.42-09.48 น. เกริกวิทยาลยั นางสาวมิ�งขวญั  โพธิ� เงิน ปวช.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษากุสุมภเ์ทคโนโลยี นางสาวณภทัร ทุติสูงเนิน ปวช.

15 10.26-10.32 น. วิทยาลย้เทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นางสาวอริสา เครื�องเพช็ร์ ปวช.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) นายณฎัฐากูร  วรรณประภา ปวช.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีมตะ นางสาวจุฬาลกัษณ์ เทศวงั ปวช.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม นางสาวกิตติยาภรณ์  สุวรรณไกร ปวช.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยแีดนสยาม นางสาวญาณินท ์แสงเขียว ปวช.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาปากพนงั นายคมกฤต เอี�ยมเจริญวุฒิ ปวช.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการเชียงใหม่ นายธนพล อินทร์โชติ ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นางสาวกนกพร สีดานอ้ย ปวช.

23 11.14-11.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นายพงพิเชษฐ ์  โจหิงค์ ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญบณัฑิต 2 นายไตรภูมิ อ่อนตาจนัทร์ ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย นางสาวจนัทร์จิรา ศรีทอง ปวช.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ นางสาวปภิชญา กล่อมสมร ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นายระพีพงศ ์ คงสนิท ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวจิตรลดา หาญสาวแห ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา นายภูมิรพี   ศรีวิจิตร ปวช.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร
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09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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30 13.28-13.34 น. โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั นายธนพจน์ ผอ่งใส ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายพุทธา    นีลดานุวงศ์ ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวิทย์ นางสาวรัชฎาภร  โครธาสุวรรณ ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีิชญพิชญ์ นางสาวจนัทร์จิรา  วงคดี์ ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหะพาณิชยบ์ริหารธุรกิจ นายพีรภทัร์ วรรณอุ่น ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยคุีวานนัท์ นางสาวศริณญา บุญแดง ปวช.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีบริหารธุรกิจ นางสาวกวินนาถ  วรรณศิลป์ ปวช.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นางสาววิลยัลกัษณ์ ตุลา ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ นายรัฐพงศ ์สาระทกัษิณ ปวช.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ นางสาวสุภาภรณ์  หมั�นกระโทก ปวช.

พกัรับรับประทานอาหารว่าง

40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชยัภูมิ นางสาวปิยะดา  เพง็ภาส ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชิีนรัตน์ลาํพูน นส. มยริุน อุ่นเรือน ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวณฐักานต ์ กรัณยสิ์ริพงศ์ ปวช.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีว่างบริบูรณ์ พทัยา นางสาวลุจินนัท ์หลุ่มใส ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีุทธเกษม นายทองประเสริฐ  วรนาท ปวช.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ นางสาวเสาวลกัษณ์  เข็มสุข ปวช.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจยานนาวา นายชยัชนะ ราชธานี ปวช.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีุทธรักษา นายนนัธวุฒ  ทิพยสุ์วรรณ ปวช.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก นางสาวศุภกานต ์แสนทวีสุข ปวช.

49 15.44-15.50 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยเีอเชีย นางสาวณฐัณิชา  ทพัไทย ปวช.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา นางสาววริสรา อ่อนศรี ปวช.

ลาํดบั เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีราษฎร์พาณิชยการ นางสาวธณศร โปฉิม ปวช.

2 08.36-08.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงัโคนพณิชยการ นางสาวชมพูนุช โมธรรม ปวช.

3 08.42-08.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรมแหลมฉบงั นางสาววริศรา บริพรรห์พิบูล ปวช.

4 08.48-08.54 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียนบริหารธุรกิจ นายสหรัถ สังเกต ปวช.

5 08.54-09.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีทคนิคภูพาน นางสาวสุพตัรา มาตราช ปวช.

6 09.00-09.06 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสิริวฒัน์ นางสาวชนินาถ  อยา่เส็ง ปวช.

7 09.06-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีบญจ นางสาวเกตุศิณี  ศรพรม ปวช.

8 09.12-09.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีารียบ์ริหารธุรกิจ นางสาวนดัชา  แกว้อาจ ปวช.

9 09.18-09.24 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันบริหารธุรกิจ นางสาววนิดา ลบรอด ปวช.

14.28-14.50 น.

วนัที�  15 กุมภาพันธ์  2565 
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10 09.24-09.30 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรัีงสิโยภาส นายคนัธารัตน์   รัตนวงษา ปวช.

11 09.30-09.36 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพั และบริหารธุรกิจ นางสากิตินนัทร์  โพธิ� ศรี ปวช.

12 09.36-09.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวณฏัฐริกา  หว่างกลาง ปวช.

13 09.42-09.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นายวรพล คงเอียด ปวช.

14 10.20-10.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกิีตติบริหารธุรกิจ นางสาวสุพรรณ กลัยา ปวช.

15 10.26-10.32 น. เทคโนโลยกีรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมนั นายอานนท ์ เชอหมื�อ ปวช.

16 10.32-10.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน นางสาว วริศศรุตา คาํศรัทธา ปวช.

17 10.38-10.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีา้นจั�น นางสาวนงนภสั  สาํราญสุข ปวช.

18 10.44-10.50 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี นายบณัฑิต บุตรศรีเมือง ปวช.

19 10.50-10.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอิโตะ นางสาวณฐัธิดา สุขสถิตย์ ปวช.

20 10.56-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิศวกรรม บริหารธุรกิจ นายชชัรินทร์ ปราบพล ปวช.

21 11.02-11.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมนั นางสาวศศิประภา  ภาระนนัท์ ปวช.

22 11.08-11.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีมิบณัฑิต นางสาวปนิดา ไตรธิเลน ปวช.

23 11.14-11.20 น. เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ นายกฤตพร กลํ�าเครืองาม ปวช.

24 11.20-11.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา นายนวพล ไชยแสง ปวช.

25 11.26-11.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู นายเมธาสิทธิ�  ชื�นตา ปวช.

26 11.32-11.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีอเชียลพบุรี นายณฎัฐปภสัร์   วนัสูงเนิน ปวช.

27 13.10-13.16 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ นายธนัวา  กรังพานิช ปวช.

28 13.16-13.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่ นายภูสวรรษ ฉางขา้วชยั ปวช.

29 13.22-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ นายจาฬุพสัตร์  ไชยบาล ปวช.

30 13.28-13.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต นายรชานนท ์ พรหมบิน ปวช.

31 13.34-13.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยตีั�งตรงจิตรพณิชยการ นางสาว โซเฟีย ยหีมดัซอ ปวช.

32 13.40-13.46 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์ นางสาวธนิฏฐา  กระเป๋าทอง ปวช.

33 13.46-13.52 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอ็ด นางสาวมนธรัตน์ มูลพาธี ปวช.

34 13.52-13.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นางสาวสุดารัตน์ อุดมดี ปวช.

35 13.58-14.04 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาจนัทร์รวี นางสาวสุวนนัท ์มุ่งมั�นเพชร ปวช.

36 14.04-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์นครราชสีมา นางสาวตติยา  ทบัสีแกว้ ปวช.

37 14.10-14.16 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง นางสาวกานตช์นานนัท ์ ชาญดว้ยกิจ ปวช.

38 14.16-14.22 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการนครนายก นางสาวชนะวรรณ  จนัทร์ศรี ปวช.

39 14.22-14.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสุีวรรณภูมิบริหารธุรกิจ นายเดชดนยั  ทิมา ปวช.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร

14.28-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

09.48-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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40 14.50-14.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภูีมิพิชญ นางสาวจิระนนัท ์ ใจบุญ ปวช.

41 14.56-15.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีกวลินบริหารธุรกิจ นางสาวปูชิกา มีเรือง ปวช.

42 15.02-15.08 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวศิริญญา สุวรรณกิจ ปวช.

43 15.08-15.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา นางสาวจิดาภา วงศส์ถาน ปวช.

44 15.14-15.20 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล นายพีรพฒัน์     พิขุนทด ปวช.

45 15.20.15.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบณัฑิต นางสาวศิริวิมล  วงคษ์าโคตร ปวช.

46 15.26-15.32 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ์ นางสาวศิริวรรณ จนัภกัดี ปวช.

47 15.32-15.38 น. วิทยาลยัเทคโนโลยจีรัลสนิทวงศ ์ นายสรธญั ศรีวรรณะ ปวช.

48 15.38-15.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือสกลนคร นางสาวรชฏ หัวเมืองลาด ปวช.

49 15.44-15.50 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายเวหา พรหมสาขา ณ สกลนคร ปวช.

50 15.50-15.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีาคประสิทธิ� บริหารธุรกิจ นายรัฐพล  มีประเสริฐ ปวช.



ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.37 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิรุณบริหารธุรกิจ นางสาวธญัรัตน์ แซ่โจว ปวช.

2 08.37-08.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา นางสาว ธีรดา เหวินศิริวิทยา ปวช.

3 08.44-08.51 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี นางสาวชลธิชา จนัทร์แขกหลา้  ปวช.

4 08.51-08.58 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันเวช นางสาวชลธิชา  ฉิมวิเศษ ปวช.

5 08.58-09.05 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาว ประภาพรรณ คาํคง ปวช.

6 09.05-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวเมธินี ทูลธรรม ปวช.

7 09.12-09.19 น. วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นายธนชัพฒัน์ เผา่วงษพ์นัธ์ ปวช.

8 09.19-09.26 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก อี.เทค นางสาวพีรกานต ์เรืองรุก ปวช.

9 09.26-09.33 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวสุพตัรา บริบูรณ์ ปวช.

10 09.33-09.40 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอุดรธานี นางสาวนิอร โพธาราม ปวช.

11 09.40-09.47 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีว่างบริบูรณ์ พทัยา นางสาวณฐินี สกุลกาํเนิดทรัพย์ ปวช.

12 10.27-10.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ� นางสาววรฤทยั การหาญ ปวช.

13 10.34-10.41 น. วิทยาลยัเทคโนโลยตีั�งตรงจิตรพณิชยการ นางสาว ชลธิชา งามเขียน ปวช.

14 10.41-10.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นางสาวธนัยช์นก รุ่งเรืองสิน ปวช.

15 10.48-11.55 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีาคประสิทธิ� บริหารธุรกิจ นายพงศกร ศรีเนินกลว้ย ปวช.

16 10.55-11.02 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษานอร์ทฝาง นายอาฟะ  แซ่เฉิน ปวช.

17 11.02-11.09 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน นางสาวหยาดอรุณ บาตินซิลล่า ปวช.

18 11.09-11.16 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาการท่องเที�ยวและการโรงแรมขอนแก่น นางสาวจตุรพร หลํ�าแขก ปวช.

19 11.16-11.23 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC น.ส.กนัตน์ทัธ์ ศุภมาพสัส์ ปวช.

20 11.23-11.30 น. เทคโนโลยธีีรภาดา นายกิตติพจน์  มุสิกะพนัธ์ ปวช.

21 11.30-11.37 น. วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ นางสาวปรียาภสัสร์ จรูญเพิ�มพูน ปวช.

22 11.37-11.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา นางสาวอคัรมณี ศรีสุข ปวช.

23 13.00-13.07 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทย-ไตห้วนั (บีดีไอ) นางสาวนนัธิชา ไชยรา ปวช.

24 13.07-13.14 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการนครนายก นายชนาธิป  เอี�ยมสอาด ปวช.

25 13.14-13.21 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมนั นางสาวปิยฉตัร พิศกลาง ปวช.

26 13.21-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียนบริหารธุรกิจ นางสาวปิยดา โคตพิมพ์ ปวช.

27 13.28-13.35 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ นาย ณธกร  ทศันศิริ ปวช.

28 13.35-13.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวศศิญากรณ์ รักสุจริต ปวช.

29 13.42-13.49 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ นางสาวอารยา เเซ่หล่อ ปวช.

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารเที�ยง

ช่วงเวลาการแข่งขนัประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ระหว่างวนัที� 14-15 กุมภาพนัธ์ 2565

วนัที�  14  กุมภาพันธ์  2565 

09.50-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง
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30 13.49-13.56 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข ปวช.

31 13.56-14.03 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ นางสาว ธนัยชนก เตวดา ปวช.

32 14.03-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจยานนาวา นางสาวตรีญาธาร อหะหมดั ปวช.

33 14.10-14.17 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ นางสาววรรณวลี ด่านสมบติัสกุล ปวช.

34 14.50-14.57 น. เกริกวิทยาลยั นางสาวญาณิศา  กลัยา ปวช.

35 14.57-15.04 น. วิทยาเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นางสาวอนญัญา แต่งทรง ปวช.

36 15.04-15.11 น. วิทยาลยัเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ์ นายชินวตัร ลี� ปวช.

37 15.11-15.18 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีครหาดใหญ่ นายณฐัพล คงพูน ปวช.

38 15.18-15.25 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณ์บางแค นางสาวธิดารัตน์   ทรงสืบวฒันกุล ปวช.

39 15.25-15.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถมัภฯ์ นายภาคิณ อริยมาธากุล ปวช.

40 15.32-15.39 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีหวิทยบ์ริหารธุรกิจ นางสาวณฐัพร  พนัธ์แตง ปวช.

41 15.39-15.46 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ นางสาวเมขลา พูนคุม้ ปวช.

42 15.46-15.53 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย นางสาวสาลินี แซ่เลา้ ปวช.

43 15.53-16.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยมีารียบ์ริหารธุรกิจ นางสาวขวญัจิรา  นินทนานนท์ ปวช.

44 16.00-16.07 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวปิยนนัท ์หาญกลา้ ปวช.

ลาํดับ เวลา ชื�อสถานศึกษา ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 08.30-08.37 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวิทย์ นางสาวชุติกาญจน์  ดาวผดั ปวช.

2 08.37-08.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นายสุทธินยั สิงห์โต ปวช.

3 08.44-08.51 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นางสาวพรนบัพนั หงษคู์ ปวช.

4 08.51-08.58 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี น.ส.อารีรัตน์ แทนฟัก ปวช.

5 08.58-09.05 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีงัโคนพณิชยการ นางสาวอจัฉริยา  โกทา ปวช.

6 09.05-09.12 น. วิทยาลยัเทคโนโลยกีรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมนั นางสาวอญัชลี แซ่ดู่กู่ ปวช.

7 09.12-09.19 น. วิทยาลยัเทคโนโลยเีอเชียลพบุรี นางสาวบุษกร หาญพยติุ ปวช.

8 09.19-09.26 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี นายพิพฒัน์พงศ ์แสงกนัยะกิจ ปวช.

9 09.26-09.33 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาววีอาม    มะลาเฮง ปวช.

10 09.33-09.40 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเขื�องใน นางสาวสุนิตา  ส่งสุข ปวช.

11 09.40-09.47 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการเชียงใหม่ นางสาวณชัชา จางวา้ง ปวช.

12 10.27-10.34 น. วิทยาลยัเทคโนโลยจีรัลสนิทวงศ ์ นางสาวณชัชา มูลตรี ปวช.

13 10.34-10.41 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวจนัทร์จิรา บุญรัตน์ ปวช.

14 10.41-10.48 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล นางสาวญาติกา ภู่คง ปวช.

14.20-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

วนัที�  15 กุมภาพันธ์  2565 

09.54-10.20 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง



ช่วงเวลาการแข่งขนัประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ระหว่างวนัที� 14-15 กุมภาพนัธ์ 2565

15 10.48-11.55 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นางสาวศิริลกัษณ์ จนัทร์นวล ปวช.

16 10.55-11.02 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์เซนตปี์เตอร์ นางสาวชนาภา เล่าวิริยะธนชยั ปวช.

17 11.02-11.09 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นายณฐัวุฒิ ทวีอภิรดีชนะ ปวส.

18 11.09-11.16 น. วิทยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค นายวีรภทัร เอี�ยวสุวรรณ ปวส.

19 11.16-11.23 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุรี นางสาวพรทิตา คงสว่าง ปวส.

20 11.23-11.30 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาการท่องเที�ยวและการโรงแรมขอนแก่น นายธีรพฒัน์ อนุญาหงษ์ ปวส.

21 11.30-11.37 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา นางสาว พิมพา ปัญญา ปวส.

22 11.37-11.44 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ นางสาว กนกวรรณ ดีคาํปา ปวส.

23 13.00-13.07 น. วิทยาลยัเทคโนโลยนีครหาดใหญ่ น.ส.ธญัญาเรศ แกว้มาก ปวส.

24 13.07-13.14 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวสิรภทัร ศรีทองคาํ ปวส.

25 13.14-13.21 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ นางสาว กฤษณา ศรีวิเศษ ปวส.

26 13.21-13.28 น. วิทยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี นายคณาพจน์ โพธิบาล ปวส.

27 13.28-13.35 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวนสัริยาห์   บิลละโสย ปวส.

28 13.35-13.42 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทย-ไตห้วนั (บีดีไอ) นางสาววรรณรัตน์ รัตนา ปวส.

29 13.42-13.49 น. วิทยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวิทย์ นางสาวรังสิมา  จอมแปง ปวส.

30 13.49-13.56 น. วิทยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล นางสาวสุพรรษา ล่องลอย ปวส.

31 13.56-14.03 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสีว่างบริบูรณ์ พทัยา นายพรชยั แซ่จา้ว ปวส.

32 14.03-14.10 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจอุดรธานี นางสาวลาํไย ศรีวงัไสย ปวส.

33 14.10-14.17 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน นางสาว ดาราวรรณ พึ�งพิง ปวส.

34 14.50-14.57 น. วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาว มานิตา จนัที ปวส.

35 14.57-15.04 น. วิทยาลยัเทคโนโลยอุีดมศึกษาพณิชยการ นายวินนัท ์ฤทธิจอม ปวส.

36 15.04-15.11 น. วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก อี.เทค นางสาวปานชีวา ทศันาตงัคกุล ปวส.

37 15.11-15.18 น. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา นางสาวศิระดา โกศลเศขร์ ปวส.

38 15.18-15.25 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาปากพนงั นางสาวสุพิชญา จนัทรชิต ปวส.

39 15.25-15.32 น. วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นายธีรพงศ ์เกตุมั�งมี ปวส.

40 15.32-15.39 น. วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา นายสาริศา สุขเกษม ปวส.

41 15.39-15.46 น. วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาววรินรดา กลางโยธี ปวส.

42 15.46-15.53 น. วิทยาลยัเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ นางสาวณฐันนัท ์ขนัธวิชยั ปวส.

43 15.53-16.00 น. วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวมินตรา ยอมิน ปวส.

44 16.00-16.07 น. วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC น.ส.โฮสเรยปิ์ค โฮฟี� ปวส.

14.20-14.50 น. พกัรับรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารเที�ยง
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