กำหนดกำรและพิธีเปิด
**********************

พิธีเปิด
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 40
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
*********************

วันอังคำรที่ 20 พฤศจิกำยน 2561
เวลา 14.30 น. – ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและสมาชิก อกท.
พร้อมกันบริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 15.00 น. – พิธเี ปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
โดย.............................................................
– การประชุมสมัยสามัญ ประจาปีการศึกษา 2561
ของสมาชิก อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
เวลา 17.00 น. – พิธีเชิดชูเกียรติ โดย...................................................
– ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สถานที่แผนกวิชาสัตวศาตร์
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สูจิบัตรกำรจัดงำน
กำรประชุมวิชำกำร องค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ภำคกลำง ครั้งที่ 40 ระหว่ำงวันที่ 19 - 23 พฤศจิกำยน 2561
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ
รำยกำรกิจกรรม
08.00 – 12.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหน่วยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
- ครูที่ปรึกษาทุกหน่วย เป็นตัวแทนลงทะเบียน
- ครูคณะกรรมการตัดสินทักษะ กรรมการประสานงาน
ครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร ลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ลงทะเบียนการประกวดสิ่งระดิษฐ์ทางการเกษตร ส่งรูปเล่ม
จานวน 2 เล่ม
- ส่งรูปเล่มการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรหน่วยละ
15 เล่ม
- ส่งรูปเล่มเนื้อหา สาขาพื้นฐาน ทักษะละ 5 เล่ม
- ส่งโครงเรื่องการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
- ลงทะเบียนสมาชิก อกท. ระดับภาค/สมาชิก อกท.ดีเด่น
สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทาประโยชน์แก่ อกท.
- ส่งเงินกองทุนวิเทศสัมพันธ์
- ส่งใบสมัครนายก อกท. ระดับภาคกลางปีการศึกษา 2560
- ส่งมอบธง อกท. ทุกหน่วย
- ลงทะเบียนการประกวดผลงานทางกิจกรรมเด่นของหน่วย
หน่วยละจานวน 6 เล่ม
- ส่งรูปเล่มผลงานทางวิชาการของครู 2 เล่ม
- ส่งรูปเล่มผลงานบูรณาการกิจกรรม อกท. กับการเรียนการ
สอนของครู จานวน 5 เล่ม
- ลงทะเบียนและส่งรูปเล่ม ผลงานสัมมนาประเภทการ
ทดลองวิจัยและกลุ่มวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
จานวน 6 เล่ม

สถำนที่
ลงทะเบียน
Online
ร้านกาแฟ
โต๊ะที่ 1
(บริเวณสมาคมศิษย์เก่า)

โต๊ะที่ 2
(บริเวณสมาคมศิษย์เก่า)

โต๊ะที่ 3
(บริเวณสมาคมศิษย์เก่า)

ห้องประชุมพรพิรุณ
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วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ
รำยกำรกิจกรรม
13.00 – 16.30 น. - ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุกหน่วย นายก อกท. ทุก
หน่วย และคณะกรรมการดาเนินงานคณะกรรมการตัดสิน
ทักษะทุกทักษะ
- ประธานกรรมการอานวยการ อกท. หน่วยทุ่งสิงห์ กล่าว
ต้อนรับ คณะครู อาจารย์ และสมาชิก อกท.
แยกประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์
- สาขาช่างกลเกษตร
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาประมง
- สาขาศิลปเกษตร
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาพื้นฐาน
- สัมมนาผลงานกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวข้อง
- สัมมนาผลการทางวิชาการ ประเภททดลองวิจัย
- สัมมนาผลงานวิชาการของครู และสถานศึกษา
- การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย
- การประกวดหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
- คณะกรรมการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
- คณะกรรมการตัดสินการแสดงนันทนาการ
- ฝ่ายพิธีการ
- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ซ้อมพิธีเปิดและรับหนังสือสาคัญ
- ตัวแทนของ อกท. ทุกหน่วย
- ตัวแทน อกท. หน่วยดีเด่น
- สมาชิกสามัญผู้ได้เลื่อนระดับ
- สมาชิกดีเด่น/สมาชิกบริการสังคมชุมชนดีเด่น
- ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ อกท.

สถำนที่
หอประชุมบุษบัน
(โดม)

ห้องโสตพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ห้องโสตทัศนศึกษา
แผนกวิชาประมง
เต็นท์แข่งขัน
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ห้องประชุมจงกลณี
ห้องประชุมพรพิรุณ

หอประชุมบุษบัน
(โดม)

หอประชุมบุษบัน
(โดม)
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วันอังคำรที่ 20 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ
รำยกำรกิจกรรม
07.30 – 08.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหน่วยและครูที่ปรึกษาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอานวยการ อกท. ภาคกลาง
- ผู้สมัคร นายก อกท. ภาคกลาง ปราศรัยหาเสียง
08.30 – 17.00 น. - การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ
- การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
- การนาเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย
15.00 – 17.00 น. - พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ/พิธีเชิดชูเกียรติ/พิธีเปิดประชุม
วิชาการ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน 2561
07.30 – 08.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหน่วยและครูที่ปรึกษาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอานวยการ อกท. กล่าวให้โอวาท
- มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะ
- ผู้สมัคร นายก อกท. ภาคกลาง ปราศรัยหาเสียง
08.30 – 17.00 น. - การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ
- การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
- การนาเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย
09.00 – 16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเกษตร 4.0” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- การบรรยาย “ปัจจุบันและอนาคตของ Smart Farmers”
โดย ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย (Nectec)

สถำนที่
หน้าเสาธง

เต็นท์แข่งขัน
หอประชุมบุษบัน
(โดม)

หน้าเสาธง

เต็นท์แข่งขันสาขา

ห้องประชุมพรพิรุณ

- การบรรยายและสาธิต “Aqua Serie นวัตกรรมฟาร์มสัตว์”
โดย คุณศุภนิจ พรธีระภัทร (Nectec)
- การบรรยาย “นวัตกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์”
โดย ดร.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกำยน 2561
07.30 – 12.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหน่วย และครูที่ปรึกษาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอานวยการ อกท.กล่าวให้โอวาท
- มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะ
08.30 – 12.00 น. - เลือกตั้ง นายก อกท. ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2561

หน้าเสาธง
ห้องโสตทัศนศึกษา
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08.30 – 17.00 น. - การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ
- การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
- การนาเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย
14.00 – 16.30 น. - ประชุมกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อรับรองการเลือกตั้งนายก อกท. ภาคกลาง และกาหนด
สถานที่จัดงานประชุมวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 41
17.00 – 18.00 น. - พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ อกท.
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2561
07.30 – 08.30 น. - สมาชิก อกท. ทุกหน่วย และครูที่ปรึกษาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอานวยการ อกท. กล่าวให้โอวาท
- นายก อกท. ภาคกลาง (คนใหม่กล่าวปราศรัย)
10.00 – 12.00 น. - พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40

เต็นท์ประกวดฯ
และเต็นท์แข่งขัน
ห้องประชุมพรพิรุณ
หอประชุมบุษบัน
(โดม)

หน้าเสาธง
หอประชุมบุษบัน
(โดม)
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ตำรำงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำขำต่ำง ๆ
สำขำพืชศำสตร์
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.

20 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

21 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

20-22 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
-

ทักษะพืชผัก
ทักษะพืชไร่
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะไม้ผล
ทักษะการเพาะเห็ด

สถำนที่
ห้องประชุม
สาขาพืชศาสตร์
เต็นท์แข่งขัน
สาขาพืชศาสตร์
ศูนย์เห็ด

สำขำสัตวศำสตร์
วันที่
19 พ.ย. 61

20-21 พ.ย. 61
20-22 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.

08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
-

ทักษะการผสมเทียมโค
ทักษะโคนม
ทักษะโคเนื้อ
ทักษะสุกร
ทักษะไก่ไข่

สถำนที่
ห้องประชุม
สาขาสัตวศาสตร์
เต็นท์แข่งขัน
สาขาสัตวศาสตร์

สำขำประมง
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
18.00-22.00 น.
08.00-08.30 น.
08.00-17.00 น.

21 พ.ย. 61

08.00-08.30 น.
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- รายงานตัวทักษะการเพาะพันธุ์ปลา
- แข่งขันทักษะเพาะพันธุ์ปลา
- รายงานตัวทักษะการวิเคาะห์คุณภาพน้า
- แข่งขันทักษะการวิเคาะห์คุณภาพน้า
- แข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา (ต่อ)
- รายงานตัวทักษะพื้นฐานประมง
- แข่งขันทักษาพื้นฐานประมง
- แข่งขันทักษะการวิเคาระห์คุณภาพน้า
(ต่อ)
- แข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา (ต่อ)

สถำนที่
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาประมง
อาคารมิยาซาวา
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาประมง
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สำขำช่ำงกลเกษตร
วันที่

เวลำ

กิจกรรม/กำรแข่งขัน

19 พ.ย. 61

14.00-17.00 น.

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

20 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

20-21 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

21 พ.ย. 61

08.30-17.00 น

-

ทักษะช่างยนต์
ทักษะช่างไฟฟ้า
ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง
ทักษะช่างก่อสร้าง
ทักษะช่างสารวจ
ทักษะช่างเชื่อม

สถำนที่
ห้องประชุม
สาขาช่างกลเกษตร

เต็นท์แข่งขัน
สาขาช่างกลเกษตร

สำขำพื้นฐำน
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
08.30-17.30 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะการสาธิตวิชาชีพ
- ทักษะการพูดในที่ชุมชน
- ทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
โอกาสต่างๆ

สถำนที่

ห้องประชุมจงกลณี

สำขำอุตสำหกรรม
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
09.00-11.30 น.
13.00-16.30 น.
19.00-11.30 น.
13.00-15.30 น

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะการผลิตน้าผักผลไม้
- ทักษะการผลิตน้านมจากพืช
- ทักษะการผลิตลูกชิ้น
- ทักษะการผลิตไส้กรอกไก่

สถำนที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคารอุตสาหกรรม
วษท. ศูนย์ศิบปาชีพ
บางไทร
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สำขำบริหำรธุรกิจ
วันที่
19 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

21 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

09.00-11.00 น.

- ทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
- ทักษะตารางการคานวณ
- ทักษะการสร้างและนาเสนอผลงาน
- ทักษะการเขียนและนาเสนอแผน
ธุรกิจเกษตร
- ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
- ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
- ทักษะการสร้างและนาเสนอผลงาน
(นาเสนอ)

13.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
08.30-17.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.

สถำนที่
ห้องโสต
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ห้อง 732
ห้อง 732
ตึก 40 ปี ชั้น 2
ห้องโสต
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ห้อง 732
ห้อง 732
ห้องโสต
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

สำขำศิลปเกษตร
วันที่
18 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61

เวลำ
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
08.30-15.30 น.
12.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
08.30-12.30 น.
08.30-12.30 น.
08.30-13.30 น.
08.30-13.30 น.
08.30-14.30 น.

-

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการจัดสวนหย่อม
ทักษะการจัดสวนหย่อม (เขียนแบบ)
ทักษะการจัดสวนหย่อม (ต่อ)
ทักษะการจัดดอกไม้
ประชุมคณะกรรมการตัดสินศิลปทักษะอื่น
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
ทักษะการจัดตู้กระจก
ทักษะการจัดตู้ปลา
ทักษะการจัดสวนถาด
ทักษะศิลปะประดิษฐ์

สถำนที่

เต็นท์แข่งขัน
สาขาศิลปเกษตร

กำรตัดสินผลงำนกำรบูรณำกำรกิจกรรม อกท.
กับกำรเรียนกำรสอนของครู
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
09.00-17.00 น.
08.30-17.00 น.

21 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ตัดสินผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท.
กับการเรียนการสอนของครู (โปสเตอร์)
การนาเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย
(โปสเตอร์)
เสวนา

สถำนที่
ห้องประชุมพรพิรุณ
หอประชุมนิโลบล
ห้องโสตทัศนศึกษา
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กำรสัมมนำผลงำนทำงวิชำกำรของครู
วันที่
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
สัมมนาผลงานทางวิชาการของครู

สถำนที่
ห้องโสต
แผนกพืชศาสตร์

กำรสัมมนำผลงำนประเภทกำรทดลองวิจัย / PBL
วันที่
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-15.00 น.
15.00-15.30 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ประชุมรวมสมาชิกแต่ละสาขา

สถำนที่
ห้องประชุมพรพิรุณ

ภำคโปสเตอร์
วันที่
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61

เวลำ
15.30-18.00 น.
15.30-18.00 น.
15.30-18.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์และประมง
- สาขาทั่วไป

สถำนที่
หอประชุมนิโลบล

ภำคบรรยำย
วันที่
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

เวลำ
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์และประมง
- สาขาทั่วไป

สถำนที่
ห้องโสตแผนกวิชาพืชศาสตร์
ห้องโสต ฯ
ห้องประชุมพรพิรุณ

ภำคโปสเตอร์ (PBL)
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

เวลำ
15.30-18.00 น.
08.30-17.30 น.
15.30-18.00 น.
08.30-17.30 น.
15.30-18.00 น.
08.30-17.30 น.
15.30-18.00 น.
08.30-17.30 น.
15.30-18.00 น.
08.30-17.30 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน

สถำนที่

- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาอื่นๆ

หอประชุมนิโลบล
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0
โดย วิทยำกรผูเ้ ชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
วันที่
21 พ.ย. 61

เวลำ
09.00-16.00 น.

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
- การบรรยาย “ปัจจุบันและอนาคต
ของ Smart Farmers”
โดย ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ
วิจัย (Nectec)
- การบรรยายและสาธิต “Aqua Serie
นวัตกรรมฟาร์มสัตว์”
โดย คุณศุภนิจ พรธีระภัทร (Nectec)
- การบรรยาย “นวัตกรรมขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์”
โดย ดร.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

สถำนที่

ห้องประชุมพรพิรุณ

ผลงำนกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

เวลำ
14.00-17.00 น.
08.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.

-

กิจกรรม/กำรแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะ
จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ นาเสนอที่บอร์ด
รับฟังผู้ทรงคุณวุฒิ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
รวบรวมคะแนน
ประกาศผลการแข่งขัน

สถำนที่
ห้องประชุมพรพิรุณ

หอประชุมนิโลบล

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วันที่

เวลำ

กิจกรรม/กำรแข่งขัน

19 พ.ย. 61

14.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรการตัดสิน

19 พ.ย. 61
20-21 พ.ย.61

08.00-17.00 น. รายงานตัวและติดตั้งสิ่งประดิษฐ
08.00-17.00 น. - สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
- สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
- สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
- สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

สถำนที่
หอประชุมบุษบัน
(โดม)

เต็นท์แข่งขัน
สาขาสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่
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ลำดับกำรแสดงนันทนำกำรและกำรประกวดต่ำง ๆ

20 พ.ย. 61

- ส้มตำลีลำ
- ไก่อบฟำง
21 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61

โคบำล
ขวัญใจโคบำล
22 พ.ย. 61

09.00-๑2.00 น.

09.00-1๒.00 น.

12.๐0-15.๐0 น.

18.00-22.00 น.

1

ลานวัฒนธรรม
(โรงอาหารปฏิรูป)
หน่วยสมุทรสาคร

ลานวัฒนธรรม
(โรงอาหารปฏิรูป)
หน่วยกาญจนบุรี

ลานวัฒนธรรม
(โรงอาหารปฏิรูป)
หน่วยทุ่งสิงห์

หอประชุมบุษบัน
(เวทีนันทนาการ)
หน่วยชัยนาท

2

หน่วยราชบุรี

หน่วยราชบุรี

หน่วยชลบุรี

หน่วยสุพรรณบุรี

3

หน่วยบางไทร

หน่วยลพบุรี

หน่วยสระแก้ว

หน่วยราชบุรี

4

หน่วยลพบุรี

หน่วยฉะเชิงเทรา

หน่วยสุพรรณบุรี

หน่วยกาญจนบุรี

5

หน่วยฉะเชิงเทรา

หน่วยบางไทร

หน่วยลพบุรี

หน่วยลพบุรี

6

หน่วยชัยนาท

หน่วยสมุทรสาคร

หน่วยบางพูน

หน่วยทุ่งสิงห์

7

หน่วยเพชรบุรี

หน่วยเพชรบุรี

หน่วยฉะเชิงเทรา

หน่วยฉะเชิงเทรา

8

หน่วยกาญจนบุรี

หน่วยชัยนาท

หน่วยบางไทร

หน่วยบางไทร

9

หน่วยชลบุรี

หน่วยทุ่งสิงห์

หน่วยราชบุรี

หน่วยเพชรบุรี

10

หน่วยสระแก้ว

หน่วยชลบุรี

หน่วยกาญจนบุรี

หน่วยชลบุรี

11

หน่วยสุพรรณบุรี

หน่วยสระแก้ว

หน่วยสมุทรสาคร

หน่วยสระแก้ว

12

หน่วยบางพูน

หน่วยบางพูน

หน่วยเพชรบุรี

หน่วยสมุทรสาคร

13

หน่วยทุ่งสิงห์

หน่วยสุพรรณบุรี

หน่วยชัยนาท

หน่วยบางพูน

โฟล์คซอง
ลำดับกำรแสดง

ธิดำรีไซเคิล
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ลำดับกำรแสดงนันทนำกำรและกำรประกวดต่ำง ๆ
กำรแสดงนันทนำกำร
ลำดับกำรแสดง

กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชำย
หญิง
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

19 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

21 พ.ย. 61

18.00-22.00 น.

18.00-22.00 น.

18.00-22.00 น.

หอประชุมบุษบัน
(เวทีนันทนาการ)

หน่วยสระแก้ว

หน่วยชัยนาท

หน่วยบางพูน

หน่วยสุพรรณบุรี

หน่วยทุ่งสิงห์

09.00-15.00 น.

09.00-15.00 น.

1

หน่วยสมุทรสาคร

หอประชุมบุษบัน
(เวทีนันทนาการ)
หน่วยกาญจนบุรี

2

หน่วยบางพูน

หน่วยลพบุรี

หน่วยราชบุรี

3

หน่วยชัยนาท

หน่วยบางไทร

หน่วยฉะเชิงเทรา หน่วยราชบุรี

หน่วยสระแก้ว

4

หน่วยสุพรรณบุรี

หน่วยชลบุรี

หน่วยเพชรบุรี

หน่วยลพบุรี

หน่วยบางไทร

หน่วยบางไทร

หน่วยลพบุรี

5

หน่วยทุ่งสิงห์

หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน
(เวทีนันทนาการ) (เวทีนันทนาการ) (เวทีนันทนาการ)

6

หน่วยฉะเชิงเทรา หน่วยกาญจนบุรี

7

หน่วยกาญจนบุรี หน่วยฉะเชิงเทรา

8

หน่วยเพชรบุรี

หน่วยราชบุรี

9

หน่วยชลบุรี

หน่วยชลบุรี

10

หน่วยสมุทรสาคร หน่วยสมุทรสาคร

11

หน่วยสระแก้ว

หน่วยสระแก้ว

12

หน่วยบางพูน

หน่วยชัยนาท

13

หน่วยทุ่งสิงห์

หน่วยสุพรรณบุรี

** หมายเหตุ ** นันทนาการ ลงทะเบียนเวลา 17.00 น.
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กำหนดกำรพิธีปิด
**********************
พิธีปิด
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 40
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
*********************
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2561
เวลา 09.00 น. – สมาชิก อกท. พร้อมกันบริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 09.45 น. – ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน
บริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 10.00 น. – พิธีปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
โดย ...........................................
– การประชุมสมัยสามัญ ประจาปีการศึกษา 2561
ของสมาชิก อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
เวลา 12.00 น. – เสร็จพิธี

