
หองที่ 1

ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น จังหวัด เวลาแขงขัน

๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนเซนตปเตอร ปวช กรุงเทพมหานคร 8:30

๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 8:38

๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 8:46

๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ปวช กรุงเทพมหานคร 8:54

๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปวช กรุงเทพมหานคร 9:02

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 9:10

๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค ปวช กรุงเทพมหานคร 9:18

๘ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปวช กรุงเทพมหานคร 9:26

๙ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 9:34

๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปวช กรุงเทพมหานคร 9:42

๑๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปวช กรุงเทพมหานคร 9:50

๑๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ปวช กรุงเทพมหานคร 9:58

๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล ปวช กรุงเทพมหานคร 10:06

๑๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปวช กรุงเทพมหานคร 10:14

๑๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 10:22

10:30

๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 10:38

๑๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 10:46

๑๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิยการ ปวช กรุงเทพมหานคร 10:54

๑๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร ปวช กรุงเทพมหานคร 11:02

๒๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 11:10

๒๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน ปวช กรุงเทพมหานคร 11:18

๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 11:26

๒๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ปวช กรุงเทพมหานคร 11:34

๒๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปภัมถฯ ปวช กรุงเทพมหานคร 11:42

๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 11:50

๒๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจSBAC ปวช กรุงเทพมหานคร 11:58

๒๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน ปวช กรุงเทพมหานคร 12:06

๒๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ปวช กรุงเทพมหานคร 12:14

12:22

๒๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค ปวช กรุงเทพมหานคร 12:52

พัก

พักเที่ยง 30 นาที



๓๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ ปวช กรุงเทพมหานคร 13:00

๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 13:08

๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา ปวช กรุงเทพมหานคร 13:16

๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 13:24

๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ปวช กรุงเทพมหานคร 13:32

๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 13:40

๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอรพัฒนศาสตร ปวช นครพนม 13:48

๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ปวช ขอนแกน 13:56

๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร ปวช กาฬสินธุ 14:04

๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ปวช อุดรธานี 14:12

๔๐  วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล ปวช กาฬสินธุ 14:20

๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ ปวช อุดรธานี 14:28

๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ปวช สกลนคร 14:36

14:44

๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ปวช ชัยภูมิ 14:52

๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ปวส. / ม.๖ มหาสารคาม 15:00

๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ ปวช ชัยภูมิ 15:08

๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ปวช นครพนม 15:16

๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย ปวช เลย 15:24

๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน ปวช อุดรธานี 15:32

๔๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม ปวช หนองคาย 15:40

๕๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ ปวช อุบลราชธานี 15:48

๕๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบานจั่น ปวช อุดรธานี 15:56

๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย ปวช ยโสธร 16:04

๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ปวช สกลนคร 16:12

๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ปวช หนองบัวลําภู 16:20

๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน ปวช ขอนแกน 16:28

๕๖ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอรเนชั่นแนล ปวช ยโสธร 16:36

๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอรเนชั่นแนล ปวส. / ม.๖ ยโสธร 16:44

16:52

๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ ปวช อุบลราชธานี 17:07

๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย ปวช หนองคาย 17:15

๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต ปวส. / ม.๖ อุดรธานี 17:23

พัก

พัก 15 นาที



๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ นครราชสีมา ปวส. / ม.๖ นครราชสีมา 17:31

๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี ปวช อุดรธานี 17:39

๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายนอย ปวช อุบลราชธานี 17:47

๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ปวช บุรีรัมย 17:55

๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด ปวส. / ม.๖ รอยเอ็ด 18:03

๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง ปวช อุดรธานี 18:11

๖๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง ปวส. / ม.๖ อุดรธานี 18:19

๖๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอํานวย ปวช สกลนคร 18:27

๖๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรรอยเอ็ด ปวส. / ม.๖ รอยเอ็ด 18:35

๗๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ ปวช อุดรธานี 18:43

๗๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง ปวช รอยเอ็ด 18:51

๗๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ปวส. / ม.๖ กรุงเทพมหานคร 18:59

19:07



หองที่ 2

ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น จังหวัด เวลาแขงขัน

๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก ปวช พิษณุโลก 8:30

๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ปวช เชียงราย 8:38

๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ปวช เชียงใหม 8:46

๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ ปวช ลําพูน 8:54

๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน ปวช เชียงราย 9:02

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน ปวส. / ม.๖ เชียงราย 9:10

๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย ปวช เชียงราย 9:18

๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรรวี ปวช เชียงใหม 9:26

๙ วิทยาลัย อาชีวศึกษา วิริยาลัย นครสวรรค  ปวช นครสวรรค  9:34

๑๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิริยาลัย นครสวรรค  ปวส. / ม.๖ นครสวรรค  9:42

๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปวช เชียงราย 9:50

๑๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปวส. / ม.๖ เชียงราย 9:58

๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปวช เชียงใหม 10:06

๑๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี ปวช จันทบุรี 10:14

๑๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ปวช ระยอง 10:22

10:30

๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ปวช ฉะเชิงเทรา 10:38

๑๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ปวช นนทบุรี 10:46

๑๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ปวช นนทบุรี 10:54

๑๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ปวช ชลบุรี 11:02

๒๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย ปวช ชลบุรี 11:10

๒๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 11:18

๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวช ชลบุรี 11:26

๒๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 11:34

๒๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี ปวช ชลบุรี 11:42

๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี ปวช ระยอง 11:50

๒๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ทีมที่ 1 ปวช ชลบุรี 11:58

๒๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ทีมที่ 2 ปวช ชลบุรี 12:06

๒๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ปวช ชลบุรี 12:14

12:22

๒๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 12:52

พัก

พักเที่ยง 30 นาที



๓๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซีเอ็นจิเนียแหลมฉบัง ปวช ชลบุรี 13:00

๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปวช ลพบุรี 13:08

๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ ปวช นนทบุรี 13:16

๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปวช พระนครศรีอยุธยา 13:24

๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ปวช สมุทรปราการ 13:32

๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง ปวช ลพบุรี 13:40

๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร-เทค ปวช ชลบุรี 13:48

๓๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน ปวช นครนายก 13:56

๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปวช ชลบุรี 14:04

๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 14:12

๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ปวช สมุทรปราการ 14:20

๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ปวช สมุทรปราการ 14:28

๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ปวส. / ม.๖ สมุทรปราการ 14:36

14:44

๔๓ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. ปวช นนทบุรี 14:52

๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ปวช สมุทรปราการ 15:00

๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ปวช ปราจีนบุรี 15:08

๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ปวช ระยอง 15:16

๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ปวช นครนายก 15:24

๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ปวช ชลบุรี 15:32

๔๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 15:40

๕๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ปวส. / ม.๖ นครปฐม 15:48

๕๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ปวช ฉะเชิงเทรา 15:56

๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ปวช นครปฐม 16:04

๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ปวช ลพบุรี 16:12

๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปวช ชลบุรี 16:20

๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปวส. / ม.๖ ชลบุรี 16:28

๕๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน ปวช นครนายก 16:36

๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน ปวส. / ม.๖ นครนายก 16:44

16:52

๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ปวช ชลบุรี 17:07

๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ปวช ยะลา 17:15

๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ ปวช สงขลา 17:23

พัก

พัก 15 นาที



๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ปวส. / ม.๖ สงขลา 17:31

๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพานิชยการ ปวช สุราษฎรธานี 17:39

๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ปวช นครศรีธรรมราช 17:47

๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ปวช ยะลา 17:55

๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ปวส. / ม.๖ ยะลา 18:03

๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ปวช ภูเก็ต 18:11

๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปวช นครศรีธรรมราช 18:19

๖๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปน ปวช นครศรีธรรมราช 18:27

๖๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปวช สงขลา 18:35

๗๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปตยนคร ปวช นครศรีธรรมราช 18:43

๗๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ ปวช สงขลา 18:51

๗๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปน ปวส. / ม.๖ นครศรีธรรมราช 18:59

19:07


	ห้อง1
	ห้อง2

