
ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. ทีม 2 คน วท.ตรัง 7,000 1 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 12 พ.ย. 62

1.1.2 ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กดีเซล ปวช. ทีม 2 คน วท.ระนอง 7,000 2 ลานหน้าแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62
แข่งขัน 2 ธ.ค. 2562

ส่งใบสมัคร 12 พ.ย. 62
1.1.3 ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. ทีม 2 คน วท.ระนอง 7,000 3 ลานหน้าแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62

แข่งขัน 2 ธ.ค. 2562
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.2.1 ทักษะงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ปวส. ทีม 2 คน วท.ยะลา 6,000 5 ลานหน้าแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62

แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 22 พ.ย. 62

1.2.2 ทักษะงานเคร่ืองยนต์ดีเซล ปวส. ทีม 2 คน วท.ถลาง 6,000 6 ลานหน้าแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. ทีม 2 คน วท.ยะลา 6,000 7พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสีแผนกช่างยนต์ วท.ภูเก็ต อ.บุญสิทธ์ิ  อยู่คง 081-5383562 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62

แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562
1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง/ สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

1.3.1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
(สาขาวิชาช่างกลโรงงาน , สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง) ปวช. เด่ียว วท.สุราษฎร์ธานี 10,000 11โรงงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วท.ภูเก็ต อ.ประวิทร ศรีสมุทร 086-9431442 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562
1.3.2 ทักษะงานวัดละเอียด ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
 (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง) ปวช. ทีม 2 คน วก.ปัตตานี 5,000 12ห้องวัดละเอียด ช่างกลโรงงาน วท.ภูเก็ต อ.ทวีเกียรติ  เอ่ียมจิตต์ 089-7231988 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 13-20 พ.ย. 62

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

1.3.3 ทักษะเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว วท.หาดใหญ่ 5,000 13 ห้อง 4305 (ห้องเขียนแบบเคร่ืองกล) อ.สมชาย  กระโหมวงศ์ 084-2945551 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
 วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562

1.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
1.4.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
(สาขางานเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) ปวส. ทีม 2 คน วก.ปัตตานี 5,000 14ห้องวัดละเอียด ช่างกลโรงงาน วท.ภูเก็ต อ.ทวีเกียรติ  เอ่ียมจิตต์ 089-7231988 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 13-20 พ.ย. 62

1.4.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลด้วย
คอมพิวเตอร์

ปวส. เด่ียว วท.หาดใหญ่ 5,000 15 อาคาร 4 (ช่างกลโรงงาน) อ.สมชาย  กระโหมวงศ์ 084-2945551 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

ห้อง 4305 วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562

1.4.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          (CAD-CAM) ปวส. เด่ียว วท.สุราษฎร์ธานี 5,000 16 อาคาร 4 (ช่างกลโรงงาน) อ.สมชาย  กระโหมวงศ์ 084-2945551

(สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) ห้อง 4305 วท.ภูเก็ต

1.5 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ
ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

1.5.1 ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW  ปวช. ทีม 2 คน วท.ภูเก็ต 10,000 17 โรงงานแผนกช่างเช่ือม วท.ภูเก็ต อ.วิสุทธ์ิ  ศิริศรีวิโรจน์ 089-6514111 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562

ห้องทดสอบวัสดุ ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
1.5.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ปวช. ทีม 2 คน วท.ภูเก็ต 5,000 18 แผนกช่างเช่ือม อ.วิสุทธ์ิ  ศิริศรีวิโรจน์ 089-6514111 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562
1.6 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
1.6.1 ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW &  GMAW ปวส. ทีม 2 คน วท.ภูเก็ต 10,000 19 โรงงานแผนกช่างเช่ือม วท.ภูเก็ต อ.วิสุทธ์ิ  ศิริศรีวิโรจน์ 089-6514111 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562
ห้องทดสอบวัสดุ ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

1.6.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ปวส. ทีม 2 คน วท.ภูเก็ต 5,000 20 แผนกช่างเช่ือม อ.วิสุทธ์ิ  ศิริศรีวิโรจน์ 089-6514111 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

1.7 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

1.7.1 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. ทีม 2 คน วก.เวียงสระ 10,000 21 สนามบาสเกตบอล วท.ภูเก็ต อ.ปรีชา  ด ารงกิจการวงศ์ 089-6455075 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
/วก.ท่าแซะ แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.7.2 ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ปวช. ทีม 2 คน วท.ทุ่งสง 10,000 22 พ้ืนท่ีโรงอาหาร วท.ภูเก็ต อ.ด ารงค์  ไชยตัน 081-5978897 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562
1.8 สาขาวิชาไฟฟ้า

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
    เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน วท.ตรัง 8,000 23 ห้อง 233 อ.ไทยรัก  อัศจันทร์ 088-3994993 รายงานตัว 2 ธ.ค. 62

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประชุมช้ีแจง 3 ธ.ค. 62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

1.9 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์

ห้อง 242 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

 PLC ปวส. ทีม 2 คน วท.กระบ่ี 8,000 24 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า อ.ศศพล  สุริยะมณฑล 086-6892787 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562

1.10 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.10.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง
เคล่ือนท่ี

ห้อง 5201 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

(Mobile Amplifier) ปวช. ทีม 2 คน วท.นครศรีฯ 10,000 25 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ.สถาพร  พุทธศักด์ิโสภณ 088-7539915 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

ห้อง 5302 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.10.2 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์

ปวช. ทีม 2 คน วก.นาทวี 8,000 26 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ.สถาพร  พุทธศักด์ิโสภณ 088-7539915 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วท.ภูเก็ต แข่งขัน 2-4 ธ.ค. 2562
ห้อง 5104 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

1.10.3 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

ปวส. ทีม 2 คน วท.สิชล 8,000 27 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ.สถาพร  พุทธศักด์ิโสภณ 088-7539915 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

วท.ภูเก็ต แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562
1.11 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

ห้อง 5301 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. ทีม 2 คน วท.นครศรีฯ 5,000 28 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ.สถาพร  พุทธศักด์ิโสภณ 088-7539915 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562
1.12 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ส่งใบสมัคร 2 ธ.ค. 62
1.12.1 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. ทีม 2 คน วท.นครศรีฯ 5,000 29 อาคาร วิทยบริการ อ. จริยา  เอียบสกุล 081-6911675 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

ช้ัน 2  วท.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 2 ธ.ค. 62

1.12.2 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทีม 2 คน วท.นครศรีฯ 5,000 30 อาคาร วิทยบริการ อ. จริยา  เอียบสกุล 081-6911675 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
ช้ัน 2  วท.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

1.13 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง IT 03 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน วท.พัทลุง 10,000 31 อาคาร 3 ช้ัน 1 อ.เติมศักด์ิ  ป่ินสวาสด์ิ 081-8933088 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

1.14 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ห้อง IT 06 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

1.14.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ปวส. ทีม 2 คน วท.พัทลุง 5,000 32 อาคาร 3 ช้ัน 1 อ.เติมศักด์ิ  ป่ินสวาสด์ิ 081-8933088 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

ปวช. ห้อง IT 04 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
1.14.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ หรือ ทีม 2 คน วท.พัทลุง 5,000 33 อาคาร 3 ช้ัน 1 อ.เติมศักด์ิ  ป่ินสวาสด์ิ 081-8933088 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

 ปวส. วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562
1.15 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

1.15.1 ทักษะงานปูน เต้นท์หน้าอาคาร แผนกช่างอิเล็กฯ ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

            (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างโยธา) ปวช. ทีม 2 คน วท.ชุมพร 30,000 34 วท.ภูเก็ต อ.ยศทยา  ชัชเวช 083-9693115 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน
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ราย
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

1.15.2 ทักษะงานไม้
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานไม้แผนกช่าง

ก่อสร้าง
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

           (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ,สาขาวิชาช่างโยธา , ปวช. ทีม 2 คน วท.ตรัง 15,000 35  วท.ภูเก็ต อ.ยศทยา  ชัชเวช 083-9693115 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
            สาขาวิชาเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน ) แข่งขัน 3 - 5 ธ.ค. 2562
1.15.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ห้อง เขียนแบบ ช้ัน 2 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
            (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างโยธา, ปวส. ทีม 2 คน วก.ตรัง 4,000 36 อาคารแผนกช่างก่อสร้าง วท.ภูเก็ต อ.ยศทยา  ชัชเวช 083-9693115 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
             สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ) แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

1.16 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง / สาขาวิชาช่างส ารวจ / สาขาวิชาช่างโยธา
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

ทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. ทีม 3 คน วท.ตรัง 5,000 37 สนามชัย อ.ยศทยา  ชัชเวช 083-9693115 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต แข่งขัน 3 - 5 ธ.ค. 2562

1.17 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

1.17.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. ทีม 2 คน วท.หาดใหญ่ 5,000 38 ห้อง 3403 วท.ภูเก็ต อ.สิรคม  สะราค า 081-3969086 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
แข่งขัน 3 - 4 ธ.ค. 2562
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

1.17.2 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน วท.หาดใหญ่ 5,000 39 ห้อง 4302  วท.ภูเก็ต อ.สิรคม  สะราค า 081-3969086 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
แข่งขัน 3 - 4 ธ.ค. 2562

1.18 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เต้นท์หน้าอาคาร ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

ทักษะงานคอนกรีต ปวส. ทีม 3 คน วท.กาจนดิษฐ์ 5,000 40 แผนกช่างก่อสร้าง อ.ยศทยา  ชัชเวช 083-9693115 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3 - 4 ธ.ค. 2562

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. เด่ียว วท.ปัตตานี 15,000 41 อาคาร 2 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน อ.รุ่งจรัสแสง  พิรุณรัตน์ 089-7265459 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

ช้ัน 2 วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-5 ธ.ค. 2562
3.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

3.1 สาขาวิชาการบัญชี
ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

2.วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
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ราย
การ
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. ทีม 2 คน วอศ.ชุมพร 3,000 42 ห้อง 641 อาคาร เจ้าฟ้า วอศ.ภูเก็ต นางสาวนิรมล  คชแก้ว 093-5965245 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

3.1.2 ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ปวส. ทีม 2 คน วอศ.ชุมพร 3,000 43 ห้งอ 641 อาคาร เจ้าฟ้า วอศ.ภูเก็ต นางสาวนิรมล  คชแก้ว 093-5965245 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ / สาขาวิชาการจัดการส านักงาน / สาขาการจัดการท่ัวไป

3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
         (สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการส านักงาน)ปวช. เด่ียว วอศ.ยะลา 3,000 44 ห้อง 531 อาคาร นริศร นางกิจจา  วสุนธราธรรม 088-7654597 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
        (สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน)

ปวช. เด่ียว วอศ.ยะลา 3,000 45 ห้อง 531 อาคาร นริศร นางกิจจา  วสุนธราธรรม 088-7654597 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562

3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
         ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส. เด่ียว วอศ.ยะลา 3,000 46 ห้อง 541 อาคาร นริศร นางกิจจา  วสุนธราธรรม 088-7654597 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
3.3 สาขาวิชาการตลาด

3.3.1 ทักษะการน าเสนอขายสินค้า  ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
 “The Marketing Challenge”  ปวช. ทีม 3 คน วอศ.สงขลา 3,000 47 ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา นางอาภรณ์  เพียรอักษร 081-8911766 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62
ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 , 2563 วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562
3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
  "Creative Marketing plan" ปวส. ทีม 3 คน วจก.สิงหนคร 3,000 48 ห้อง 641 อาคาร เจ้าฟ้า นางอาภรณ์  เพียรอักษร 081-8911767 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
3.4 สาขาวิชาการตลาด / ทุกสาขาวิชา

ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส. ที 5 คน วอศ.สงขลา 3,000 49 ห้อง ราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส นางอาภรณ์  เพียรอักษร 081-8911766 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562
3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า      ปวช. ส่งใบสมัคร 10 พ.ย. 62



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
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สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

 ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 , 2563 หรือ ทีม 2 คน วอศ.นครศรีฯ 4,000 50 ลานอาชีวะสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต นางวรรณรัตน์  เพชรถาวร 082-4201218 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
                     ปวส. แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
  (E - Commerce) หรือ ทีม 2 คน วก.ห้วยยอด 4,000 51 ห้อง 636 อาคาร เจ้าฟ้า นางพรชนก  เฮงประเสริฐ 081-6934235 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

 ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส. ทีม 4 คน วทอ.นครศรีฯ 4,000 52 ห้อง 622 อาคาร เจ้าฟ้า นางพรชนก  เฮงประเสริฐ 081-6934235
วอศ.ภูเก็ต

4.ประเภทวิชาคหกรรม

4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. ทีม 3 คน วอศ.สุราษฎร์ฯ 5,000 53 เต้นท์หน้าอาคาร วิจิตร ณ ระนอง นางสาวแดงน้อย  ต้ันพันธ์ุ 084-0608598 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 2-3 ธ.ค. 2562

4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทย ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

         สู่มาตรฐานสากล    ปวช. ทีม 2 คน วอศ.สุราษฎร์ฯ 5,000 54 เต้นท์หน้าอาคาร วิจิตร ณ ระนอง นางสาวแดงน้อย  ต้ันพันธ์ุ 084-0608598 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62

 ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 2-3 ธ.ค. 2562

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย      ส่งใบสมัคร 13 พ.ย. 62
 ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. ทีม 3 คน วอศ.ปัตตานี 3,000 55 ห้อง 513 อาคาร นริศร นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์ 099-3928987 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
4.2.2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ ส่งใบสมัคร 13 พ.ย. 62
          สู่มาตรฐานสากล ปวส. ทีม 3 คน วอศ.ปัตตานี 3,000 56 ห้อง 513 อาคาร นริศร นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์ 099-3928987 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562

4.3 สาขาวิขาแฟช่ันและส่ิงทอ / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟนช่ันและส่ิงทอ / สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

ห้องสะพานหิน ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย ปวช. ทีม 3 คน วอศ.นครศรีฯ 4,000 57  อาคาร อาชีวะเพลส นางอารยากร  รัตนบุรี 086-6836571 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

ห้องสะพานหิน ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
4.3.2 ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่
สากล

ปวส. ทีม 3 คน วอศ.นครศรีฯ 4,000 58  อาคาร อาชีวะเพลส นางอารยากร  รัตนบุรี 086-6836571 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ห้อง 843 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
     ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. ทีม 2 คน วอศ.สุราษฎร์ฯ 4,000 59  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562
5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา ห้อง 844 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
  ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวส. ทีม 2 คน วอศ.สุราษฎร์ฯ 4,000 60  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4-5 ธ.ค. 2562
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย    ห้อง 833 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
 ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. เด่ียว วศป.นครศรีฯ 4,000 61  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ห้อง 832 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
 ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. เด่ียว วศป.นครศรีฯ 4,000 62  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ / เทคโนโลยีศิลปกรรม

5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนตกแต่ง     ห้อง 831 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
   ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. เด่ียว วศป.นครศรีฯ 4,000 63  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562
5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์        ห้อง 842 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
   ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 ปวช. เด่ียว วศป.นครศรีฯ 4,000 64  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
                          วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

5.ประเภทวิชาศิลปกรรม



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

5.5

ทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับ ห้อง 815 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
ใช้ในการแข่งขันปีการศึกษา 2562 , 2563 ปวช. เด่ียว วศป.นครศรีฯ 4,000 66  อาคาร วิจิตร ณ ระนอง นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ 081-4765737 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
                                        วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

6.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม

6.1.1 ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม
ปวช. ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

        1) ประเภท Classi Bartender หรือ เด่ียว อศจ.กระบ่ี 4,000 67 ลานอาชีวะสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต นางสาวจรรจิรา  ดาราชาติ 087-4181164 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
 ปวส. แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562
ปวช. ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

        2) ประเภท Flair Bartender หรือ เด่ียว อศจ.กระบ่ี 4,000 68 ลานอาชีวะสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต นางสาวจรรจิรา  ดาราชาติ 087-4181164 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
 ปวส. แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562
ปวช. ห้องสะพานหิน ส่งใบสมัคร 25 พ.ย. 62

6.1.2 ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือ ทีม 3 คน วอศ.ภูเก็ต 4,000 69 อาคาร อาชีวะเพลส นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร 089-7318084 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
 ปวส.  วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562

6.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว
6.2.1 ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียว ห้องสะพานหิน ส่งใบสมัคร 22 พ.ย. 62

         ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ปวช. ทีม 2 คน วก.ท้ายเหมือง 4,000 70 อาคาร อาชีวะเพลส นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์ 081-8745917 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62

 วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562
ห้อง 641 ส่งใบสมัคร 25 พ.ย. 62

6.2.2 ทักษะการจัดท ารายการน าเท่ียว ปวส. เด่ียว วอศ.ภูเก็ต 4,000 71 อาคาร เจ้าฟ้า นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์ 081-8745917 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62
วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562

7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง IT 03 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 2 คน วท.พังงา 4,000 72  อาคาร 3 ช้ัน 1 นายเติมศักด์ิ  ป่ินสวัสด์ิ 081-8933088 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

7.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาช่างทองหลวง / เคร่ืองประดับอัญมณี / ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดับ / การ
ออกแบบ / ออกแบบนิเทศศิลป์ /คอมพิวเตอร์กราฟิก / เทคโนโลยีศิลปกรรม



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

 วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
ห้อง IT คอม 1 ส่งใบสมัคร 20 พ.ย. 62

7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. ทีม 2 คน วท.ภูเก็ต 4,000 73  อาคาร ไอที นายเติมศักด์ิ  ป่ินสวัสด์ิ 081-8933088 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

8.หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระยะส้ัน เด่ียว วช.พัทลุง/ 4,000 1 หอประชุม อาคารอ านวยการ  รองเธียรไชย  วิสุทธ์ินรเศรษฐ์ 093-5807931 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

วช.สุราษฏร์ วช.ภูเก็ต ครูวรลักษณ์  เจียมพิจิตรกุล 083-0239083 ประชุมรายงานตัว 5 ธ.ค.62
แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระยะส้ัน เด่ียว วช.ตรัง/ 4,000 2 หอประชุม อาคารอ านวยการ  รองเธียรไชย  วิสุทธ์ินรเศรษฐ์ 093-5807931 ส่งใบสมัคร 3 ธ.ค. 62
 วช.ภูเก็ต วช.ภูเก็ต ครูวรลักษณ์  เจียมพิจิตรกุล 083-0239083 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62

แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระยะส้ัน เด่ียว วช.ยะลา/ 4,000 3 หอประชุม อาคารอ านวยการ  รองเธียรไชย  วิสุทธ์ินรเศรษฐ์ 093-5807931 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

วช.นราธิวาส วช.ภูเก็ต ครูวรลักษณ์  เจียมพิจิตรกุล 083-0239083 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระยะส้ัน ทีม 2 คน วช.กระบ่ี/ 4,000 4 โดมอเนกประสงค์  วช.ภูเก็ต
รองเธียรไชย  วิสุทธ์ิ

นรเศรษฐ์
093-5807931 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

วช.ชุมพร ครูพรฌาธิญา  ณ สงขลา 093-5813651 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

8.5 ทักษะลีลาศ ระยะส้ัน ทีม 4 คน วช.สงขลา/ 4,000 5 หอประชุม อาคารอ านวยการ  รองพนมยงค์  บัวจูม 081-8959416 ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
วช.นครศรีฯ วช.ภูเก็ต ครูสามารถ  รอดย้ิม  084-1715596 ประชุมรายงานตัว 5 ธ.ค.62

       แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562

1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย

เด่ียว
เหมาะสม
ตามแต่ละ

ประเภทของ
การแข่งขัน

1

2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 2      รองพนมยงค์  บัวจูม 081-8959416 ส่งใบสมัคร 14 พ.ย. 62
เวทีโดม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี

ทักษะพ้ืนฐาน

อศจ.นราธิวาส 8,000



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช. 3       ครูสมชาย  จันทรา 093-7500648 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62

4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง หรือ เด่ียว 4 แข่งขัน 2-3 ธ.ค. 2562

5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวส. 5

6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 6

7 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง                 (คละได้) ปวช. วก. ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62
หรือ

วงละ 3-5 
คน

หลวงประธานฯ 7 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62
ปวส.      รองพนมยงค์  บัวจูม 081-8959416 แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562

8 การประกวดดนตรีสากล                         (คละได้) ปวช. วก.       ครูสมชาย  จันทรา 093-7500648 ส่งใบสมัคร 18 พ.ย. 62

หรือ
วงละ3-10

คน
หลวงประธานฯ 8 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

ปวส. แข่งขัน 2-3 ธ.ค. 2562
9 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว

1) จระเข้ 9
2) ซอด้วง 10 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
3) ซออู้ ปวช. 11 ห้องประชุมสะพานหิน      รองพนมยงค์  บัวจูม 081-8959416 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62
4) ขิมสาย หรือ 12 อาคาร 4 วช.ภูเก็ต       ครูเปมิกา  สุขสวัสด์ิ 087-8957071 แข่งขัน 5 ธ.ค. 2562
5) ขลุ่ยเพียงออ ปวส. 13
6) ระนาดเอก 14

10 การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช. ห้องราไวย์ ส่งใบสมัคร 25 พ.ย. 62
(English Public Speaking Contest) หรือ 15 อาคาร อาชีวะเพลส นางสาวทิพย์วิมล  ทิพย์รักษา 081-8926646 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
ปวช. ห้องราไวย์ ส่งใบสมัคร 25 พ.ย. 62

11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง หรือ 16 อาคาร อาชีวะเพลส นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณรักษา 093-6488718 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62
ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 2 ธ.ค. 2562
ปวช. ห้องราไวย์ ส่งใบสมัคร 25 พ.ย. 62

12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย หรือ 17 อาคาร อาชีวะเพลส นางสาวิตรี  บุญสิน 095-4125566 ประชุมรายงานตัว 1 ธ.ค.62
ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 2 ธ.ค. 2562

เวทีโดม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี

8,000 เวทีโดม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี
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8,000

8,000อศจ.สตูลเด่ียว



ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีใช้จ่ายจริง

ราย
การ
ท่ี

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ครูผู้ประสาน อศจ.ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ก าหนดการ จัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 30
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันท่ี  2 - 6 ธันวาคม 2562    

ปวช. ห้องไตรตรัง ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62
13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย หรือ วท.ป่าพยอม 4,000 18 อาคาร รัษฎา นางสาวิตรี  บุญสิน 095-4125566 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
14 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ    ปวช. ห้องไตรตรัง ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

  (English Demonstation ontest) หรือ วก.ตะก่ัวป่า 4,000 19 อาคาร รัษฎา นางสาวสุธิศา  ส่งศรี 095-8623877 ประชุมรายงานตัว 3 ธ.ค.62
             ปวส. วอศ.ภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

15 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง ห้องสุวรรณรัตน์
และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช. ทีม 2 คน วอศ.นครศรีฯ 3,000 20  อาคาร 3 ช้ัน 2 นางภัสรา   ผาสุข. 095-0364591

วท.ภูเก็ต
ปวช. อาคารบริหารรงค์พรรณ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

16 การประกวดมารยาทไทย หรือ ทีม 2 คน อศจ.ระนอง 4,000 21  ช้ัน 4 ห้อง 411 อ.สมฤทัย  สมัยพิทักษ์ 089-2929211 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต แข่งขัน 3 ธ.ค. 2562
ปวช. อาคารบริหารรงค์พรรณ ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

17 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน หรือ เด่ียว วก.หัวไทร 4,000 22  ช้ัน 4 ห้อง 141 อ.สมฤทัย  สมัยพิทักษ์ 089-2929211 ประชุมรายงานตัว 4 ธ.ค.62
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต แข่งขัน 4 ธ.ค. 2562

 ห้องประชุมช้ัน 3 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

18 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวช. ทีม 3-5 คน วท.พังงา 4,000 23 อาคาร วิทยบริการ นางสาวกฤษณี  สุวรรณสังข์ 086-9672868 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62

วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562
 ห้องประชุมช้ัน 3 ส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 62

19 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส. ทีม 3-5 คน วท.พังงา 4,000 24 อาคาร วิทยบริการ นางสาวกฤษณี  สุวรรณสังข์ 086-9672868 ประชุมรายงานตัว 2 ธ.ค.62
วท.ภูเก็ต แข่งขัน 3-4 ธ.ค. 2562

เด่ียว

เด่ียว


