รายชื่อสถานศึกษาที่ชนะเลิ ศในระดับจังหวัด
ลําดับ
1

ภาค
กรุงเทพและภาคตะวันออก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี

2

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

3

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ชลบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

4

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ตราด

วิทยาลัยเทคนิคตราด

5

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ปทุมธานี

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี

6

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ปราจีนบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

7

กรุงเทพและภาคตะวันออก

ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

8

กรุงเทพและภาคตะวันออก

สระแก้ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

9

ภาคกลาง

กาญจนบุร ี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

10

ภาคกลาง

ชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

11

ภาคกลาง

นครนายก

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

12

ภาคกลาง

นครปฐม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

13

ภาคกลาง

ประจวบคีรขี นั ธ์

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี นั ธ์

14
15

ภาคกลาง
ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เพชรบุร ี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุร ี

16

ภาคกลาง

ราชบุร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

17

ภาคกลาง

ลพบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี

18

ภาคกลาง

สมุทรสงคราม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

19

ภาคกลาง

สระบุร ี

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุร ี

20

ภาคกลาง

สุพรรณบุร ี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

21

ภาคกลาง

อ่างทอง

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

22

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึง้

23

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

24

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูม ิ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

25

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

26

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

27

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรรี มั ย์

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ลําดับ
28

ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
มหาสารคาม

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

29

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมกุ ดาหาร

30

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

วิทยาลัยเทคนิคเลย

32

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

33

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

34

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรนิ ทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิ ทร์

35

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

36

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลําภู

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู

37

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อํานาจเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

38

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

39

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

40
41

ภาคใต้
ภาคใต้

ตรัง
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

42

ภาคใต้

นราธิวาส

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

43
44

ภาคใต้
ภาคใต้

พังงา
พัทลุง

วิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่
่ า
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

45

ภาคใต้

ภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

46
47

ภาคใต้
ภาคใต้

สตูล
สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

48

ภาคเหนือ

กําแพงเพชร

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร

49

ภาคเหนือ

เชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

50

ภาคเหนือ

นครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

51

ภาคเหนือ

น่ าน

วิทยาลัยเทคนิคน่ าน

52

ภาคเหนือ

พิจติ ร

วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร

53

ภาคเหนือ

พิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

54

ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

55

ภาคเหนือ

แพร่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

56

ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ลําดับ

ภาค

จังหวัด

สถานศึกษา

57

ภาคเหนือ

ลําพูน

วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง

58

ภาคเหนือ

สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

59

ภาคเหนือ

อุตรดิตถ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเพื่อแข่ งขันต่ อในระดับภูมภิ าค
ภูมิภาคละ 9 ทีม ซึง่ มีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี ้
1. ตัวแทนทัง้ 9 ทีม จะถูกแบ่งสายการแข่งขันออกเป็ น 3 สาย สายละ 3 ทีม
2. แข่งขันในสถานการณ์จําลอง ซึง่ ถอดบทเรี ยนมาจากแอปพลิเคชัน EchoVE ในหมวด Specific English
3. ที่ 1 ของแต่ละสายแข่งขัน จะได้ เป็ นตัวแทนไปแข่งรอบชิงแชมป์ ระดับประเทศในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
โจทย์การแข่งขันมี 4 ชุด ดังนี ้
1. ชุด A การประชุมการตลาด
Brief : เข้ าประชุมกับหัวหน้ าฝ่ ายการตลาดเพื่อวางแผนงานโปรเจกต์เอคโค่ โดยตกลงราคาการเป็ นสมาชิก
เอคโค่ และการสร้ างโปรโมชัน่ สําหรับเดือนนี ้
2. ชุด B การเช็คอินโรงแรม
Brief : ทําหน้ าที่เช็คอินที่เคาเตอร์ และตอบคําถาม รวมถึงรับสายโทรเข้ าจากลูกค้ า และรับจองร้ านอาหาร
3. ชุด C การทํางานของฝ่ ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
Brief : เข้ ารับบรี ฟการทํางานประจําวันกับหัวหน้ าฝ่ าย โดยเป็ นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริ ษัท
และอธิบายแผนการสร้ างเว็บไซต์ใหม่
4. ชุด D การทํางานของฝ่ ายช่างไฟฟ้า
Brief : เข้ ารับบรี ฟการทํางานประจําวันกับหัวหน้ าฝ่ าย โดยเป็ นการเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับผังการเดินสายไฟ
และตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนเริ่ มทํางาน

กรุงเทพและภาคตะวันออก
จังหวัด
สถานศึกษา

ลําดับที่
1

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี

2

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

3

ตราด

วิทยาลัยเทคนิคตราด

4

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

5

ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

6

สระแก้ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

7

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอีย่ มละออ

8

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

9

ชลบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โดยทีมอํานวยการแข่งขัน ได้ ดําเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด A “การประชุมการตลาด”
-

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ ว
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

กลุ่มที่ 2 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด B “เช็คอินโรงแรม”
-

วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

กลุ่มที่ 3 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด D “การทํางานของฝ่ ายช่ างไฟฟ้ า”
-

วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคตราด
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภาคกลาง
ลําดับที่

จังหวัด

สถานศึกษา

1

อ่างทอง

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

2

ชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

3

ประจวบคีรขี นั ธ์

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี นั ธ์

4

ลพบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี

5

กาญจนบุร ี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

6

นครปฐม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

7
8

พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ า

9

ราชบุร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

โดยทีมอํานวยการแข่งขัน ได้ ดําเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด D “การทํางานของฝ่ ายช่ างไฟฟ้ า”
-

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนั ธ์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

กลุ่มที่ 2 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด A “การประชุมการตลาด”
-

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

กลุ่มที่ 3 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด C “การทํางานของฝ่ ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ ”
-

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ วฟ้า

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัด
สถานศึกษา

ลําดับที่
1

กาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึง้

2

บุรรี มั ย์

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

3

อํานาจเจริญ

4

มุกดาหาร

5

อุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

6

อุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

7

เลย

วิทยาลัยเทคนิคเลย

8

ชัยภูม ิ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

9

นครพนม

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

โดยทีมอํานวยการแข่งขัน ได้ ดําเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด A “การประชุมการตลาด”
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
- วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
- วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
กลุ่มที่ 2 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด B “เช็คอินโรงแรม”
- วิทยาลัยการอาชีพห้ วยผึ ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินมี กุ ดาหาร
- วิทยาลัยการอาชีพแก้ งคร้ อ
กลุ่มที่ 3 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด D “การทํางานของฝ่ ายช่ างไฟฟ้ า”
-

วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ภาคใต้
ลําดับที่

จังหวัด

สถานศึกษา

1

สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

2

พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

3

นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

4

พังงา

วิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่
่ า

5

ภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

6
7

ตรัง
พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคป่ าพะยอม

8

สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

9

สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

โดยทีมอํานวยการแข่งขัน ได้ ดําเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด B “เช็คอินโรงแรม”
-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง
วิทยาลัยการอาชีพตะกัว่ ป่ า

กลุ่มที่ 2 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด D “การทํางานของฝ่ ายช่ างไฟฟ้ า”
-

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

กลุ่มที่ 3 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด C “การทํางานของฝ่ ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ ”
-

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคป่ าพะยอม

หมายเหตุ เนื่องจากภาคใต้มจี าํ นวนจังหวัดเข้าร่วมน้อยกว่า 9 จังหวัด จึงพิจารณาคะแนนของ
สถานศึกษาทีด่ ที ส่ี ุดของภูมภิ าคเพิม่ อีก 3 อันดับ(โดยเรียงคะแนนทัง้ ภูมภิ าคไม่แยกจังหวัด)

ภาคเหนื อ
ลําดับที่

จังหวัด

สถานศึกษา

1

แพร่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

2

อุตรดิตถ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

3

พิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

4

นครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

5

แพร่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

6

เพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

7

สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

8

น่ าน

วิทยาลัยเทคนิคน่ าน

9

ลําพูน

วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง

โดยทีมอํานวยการแข่งขัน ได้ ดําเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด B “เช็คอินโรงแรม”
-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง

กลุ่มที่ 2 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด A “การประชุมการตลาด”
-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

กลุ่มที่ 3 : แข่ งขันในโจทย์ ชุด C “การทํางานของฝ่ ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ ”
-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ตารางสถานที่จัดการแข่ งขันระดับภูมิภาค
วันที่
21 ก.ย 61

ภูมิภาค
ภาคใต้

จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี

24 ก.ย. 61

กรุงเทพมหานคร

25 ก.ย. 61

ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพ
ภาคกลาง

26 ก.ย. 61

ภาคเหนือ

สุโขทัย

29 ก.ย. 61

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

สุพรรณบุรี

สถานที่
โรงแรมเค พาร์ ค
ห้ องเทพลักษณ์
โรงแรมรามา การ์ เด้ นส์ กรุงเทพฯ
ห้ องทิวลิป
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี ้ โฮเทล
ห้ องวาสิฏฐี 1
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รี สอร์ ท
ห้ องเฟื่ องฟ้า
โรงแรมพิมาน การ์ เด้ น
ห้ องกรรณิการ์ 2

เวลา
12.30-15.30 น.
12.30-15.30 น.
12.30-15.30 น.
12.30-15.30 น.
12.30-15.30 น.

เกณฑการแขงขัน Echo VE Contest รอบระดับภูมิภาค
ภาค…………………………………
ในวันที่ ……………………………………………………………………………………
ทีมจากวิทยาลัย…………………………………………………………………… จังหวัด……………….

ประเด็นการประเมิน

เนื้อหาครบถวน

ความถูกตอง

ความคลองแคลว
การมีสวนรวมในทีม

ระดับคะแนน
5-7 คะแนน

0-4 คะแนน

ตอบคําถามถูกตองเปน
สวนใหญ

ตอบคําถามขาดประเด็น
สําคัญ

ออกเสียงคําศัพทได
ออกเสียงคําศัพทได
ถูกตองตามหลักการออก ถูกตองขาดการออกเสียง
เสียง/ออกเสียงเนนหลัก
เนนหนักในประโยค
ในคํา / ประโยคไดอยาง
ถูกตองเปนสวนใหญ

ออกเสียงคําศัพทไม
ถูกตอง ทําใหการสื่อสาร
ไมถูกตอง

8-10 คะแนน
ตอบคําถามครบถวน ทุก
ประเด็น ถูกตอง สมบูรณ
ชัดเจน

พูดตะกุกตะกักบางแตยัง พูดเปนคําๆ มีหยุดสะดุด พูดไดบางคําทําใหสื่อสาร
พอสื่อสารได
เปนบางชวง
ความหมายไมได
ทุกคนในทีมมีสวนรวมใน
การแขงขัน

ผูรวมทีมสวนใหญมีสวน
รวมในการแขงขัน

ผูรวมทีมไมคอยมีสวน
รวมในการแขงขัน

คะแนนรวม
ลงชื่อ………………………………………………………………………กรรมการผูตัดสิน

ใหคะแนน

