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(ราง)

กําหนดการพิธีเปด
**********************

พิธีเปด
“ การประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 40
ระหวางวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี
*********************

วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.30 น. – ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย แขกผูมีเกียรติและสมาชิก อกท.
พรอมกันบริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 15.00 น. – พิธีเปดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
โดย.............................................................
– การประชุมสมัยสามัญ ประจําปการศึกษา 2561
ของสมาชิก อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
เวลา 17.00 น. – พิธีเชิดชูเกียรติ โดย...................................................
– รวมงานเลี้ยงสังสรรค สถานที่สาขาวิชาสัตวศาตร
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สูจิบัตรการจัดงาน

“ การประชุมวิชาการ องคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 40 ระหวางวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา

วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายการแขงขัน

สถานที่

08.00 – 12.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหนวยลงทะเบียนเขารวมงาน
- ครูที่ปรึกษาทุกหนวย เปนตัวแทนลงทะเบียน
- ลงทะเบียนการประกวดสิ่งระดิษฐทางการเกษตร สงรูปเลม
จํานวน 2 เลม
- สงรูปเลมการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรหนวยละ
15 เลม
- สงรูปเลมเนื้อหา สาขาพื้นฐาน ทักษะละ 5 เลม
- ลงทะเบียนการประกวดผลงานทางกิจกรรมเดนของหนวย
หนวยละจํานวน 6 เลม
- สงโครงเรื่องการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตาง ๆ
- ลงทะเบียนสมาชิก อกท. ระดับภาค/สมาชิก อกท.ดีเดน
สมาชิกศิษยเกาดีเดน และผูทําประโยชนแก อกท.

ลงทะเบียน
Online

- สงเงินกองทุนวิเทศสัมพันธ
- สงใบสมัครนายก อกท. ระดับภาคกลางปการศึกษา 2560
- สงมอบธง อกท. ทุกหนวย
- สงรูปเลมผลงานทางวิชาการของครู 2 เลม
- สงรูปเลมผลงานบูรณาการกิจกรรม อกท. กับการเรียนการ
สอนของครู จํานวน 5 เลม

หองโสต
ทัศนศึกษา
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เวลา

วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายการแขงขัน

13.00 – 16.30 น. - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุกหนวย นายก อกท. ทุก
หนวย และคณะกรรมการดําเนินงานคณะกรรมการตัดสิน
ทักษะทุกทักษะ
- ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. หนวยทุงสิงห กลาว
ตอนรับ คณะครู อาจารย และสมาชิก อกท.
13.00 – 16.30 น. แยกประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
- สาขาพืชศาสตร
- สาขาสัตวศาสตร
- สาขาชางกลเกษตร
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาประมง
- สาขาศิลปเกษตร
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาพื้นฐาน
- สัมมนาผลงานกลุมอาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวของ
- สัมมนาผลการทางวิชาการ ประเภททดลองวิจัย
- สัมมนาผลงานวิชาการของครู และสถานศึกษาการสอน
ของครู
- การประกวดผลงานกิจกรรมเดนของหนวย
- การประกวดหนวยเขารวมกิจกรรมดีเดน

สถานที่

หอประชุมบุษบัน
(โดม)

แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร
อาคารชางกลเกษตร
หองโสตทัศนศึกษา
แผนกวิชาประมง
เต็นทการแขงขัน
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หองประชุมจงกลนี

หองประชุมพรพิรุณ
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เวลา
13.00 – 16.30 น. -

วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายการแขงขัน
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
คณะกรรมการตัดสินการแสดงนันทนาการ
ฝายพิธีการ
ผายรักษาความปลอดภัย

16.30 – 17.30 น. ซอมพิธีเปดและรับหนังสือสําคัญ
- ตัวแทนของ อกท. ทุกหนวย
- ตัวแทน อกท. หนวยดีเดน
- สมาชิกสามัญผูไดเลื่อนระดับ
- สมาชิกดีเดน/สมาชิกบริการสังคมชุมชนดีเดน
- ผูทําคุณประโยชนแก อกท.

สถานที่
หองรับรองบัวชมพู
สํานักงาน อกท.

หอประชุมบุษบัน
(โดม)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
07.30 – 08.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหนวยและครูที่ปรึกษาเขาแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ภาคกลาง
- ผูสมัคร นายก อกท. ภาคกลาง ปราศรัยหาเสียง
08.30 – 17.00 น. -

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาตาง ๆ
การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
การนําเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย

15.00 – 17.00 น. - พิธีเปดประชุมสมัยสามัญ/พิธีเชิดชูเกียรติ/พิธีเปดประชุม
วิชาการ

หนาเสาธง

เต็นทแขงขัน

หอประชุมบุษบัน
(โดม)

5

เวลา

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รายการแขงขัน

18.00 – 22.00 น. - งานเลี้ยงสังสรรค

สถานที่
แผนกวิชาสัตวศาตร

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
07.30 – 08.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหนวยและครูที่ปรึกษาเขาแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. กลาวใหโอวาท
- มอบเกียรติบัตรผูชนะการแขงขันทักษะ
- ผูสมัคร นายก อกท. ภาคกลาง ปราศรัยหาเสียง
08.30 – 17.00 น. -

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ
การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
การนําเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย

หนาเสาธง

เต็นทแขงขันสาขา

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
07.30 – 12.00 น. - สมาชิก อกท. ทุกหนวย และครูที่ปรึกษาเขาแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอํานวยการ อกท.กลาวใหโอวาท

หนาเสาธง

08.30 – 12.00 น. - เลือกตั้ง นายก อกท. ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2561

บานทรงไทย

08.30 – 17.00 น. -

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ
การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
การนําเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย

เต็นทประกวดฯ
และเต็นทแขงขัน
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เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
รายการแขงขัน

สถานที่

13.00 – 15.00 น. - ประชุมกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน
เพื่อรับรองการเลือกตั้งนายก อกท. ภาคกลาง และกําหนด
สถานที่จัดงานประชุมวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 41

หองประชุมจงกลณี

17.00 – 18.00 น. - พิธีอาเศียรวาทองคอุปถัมภ อกท.

บานทรงไทย/โดม

วันศุรท ี่ 23 พฤศจิกายน 2561
07.30 – 08.30 น. - สมาชิก อกท. ทุกหนวย และครูที่ปรึกษาเขาแถวเคารพ
ธงชาติ
- ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. กลาวใหโอวาท
- นายก อกท. ภาคกลาง (คนใหมกลาวปราศรัย)
10.00 – 12.00 น. - พิธีปดงานการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40

หนาเสาธง

หอประชุมบุษบัน
(โดม)

ตารางการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาตาง ๆ
วันที่
19 พ.ย. 61

สาขาพืชศาสตร
เวลา
กิจกรรม/การแขงขัน
14.00-17.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
20-22 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
18.30-17.00 น.

1

ทักษะพืชผัก
ทักษะพืชไร
ทักษะไมดอกไมประดับ
ทักษะไมผล
ทักษะการเพาะเห็ด

สถานที่
หองประชุม
สาขาพืชศาสตร
เต็นทแขงขัน
สาขาพืชศาสตร
ศูนยเห็ด

7

วันที่
19 พ.ย. 61

สาขาสัตวศาสตร
เวลา
กิจกรรม/การแขงขัน
14.00-17.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

20-21 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
20-22 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
18.30-17.00 น.

-

ทักษะการผสมเทียมโค
ทักษะโคนม
ทักษะโคเนื้อ
ทักษะสุกร
ทักษะไกไข

วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-17.00 น.

สาขาประมง
กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
20-22 พ.ย. 61
20-22 พ.ย. 61

17.30-21.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

-

วันที่

เวลา

19 พ.ย. 61

08.30-12.00 น.

20 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

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

ทักษะการเพาะพันธุปลา
ทักษะการเพาะพันธุปลา (ตอ)
ทักษะการเพาะพันธุปลา (ตอ)
ทักษะพื้นฐานประมง
ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

สาขาชางกลเกษตร
กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
-

ทักษะการใชแทรกเตอรลอยาง
ทักษะชางยนต
ทักษะชางกอสราง
ทักษะชางเชื่อม
ทักษะชางไฟฟา
ทักษะชางสํารวจ

สถานที่
หองประชุม
สาขาสัตวศาสตร
เต็นทแขงขัน
สาขาสัตวศาสตร

สถานที่
หองประชุม
สาขาประมง
เต็นทแขงขัน
สาขาประมง

สถานที่
หองประชุม
สาขาชางกลเกษตร

เต็นทแขงขัน
สาขาชางกลเกษตร
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วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

เวลา
14.00-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.
เวลา
14.00-17.00 น.
08.30-17.30 น.
08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-17.00 น.

20 พ.ย. 61

09.00-12.00 น.

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61

09.00-16.00 น.
13.30-16.30 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.

20 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61

13.30-16.00 น.
13.30-16.30 น.

สาขาอุตสาหกรรม
กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะการผลิตน้ําผักผลไม
- ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
- ทักษะการผลิตไสกรอกไก
- ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก
สาขาพื้นฐาน
กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะการสาธิตวิชาชีพ
- ทักษะการพูดในที่ชุมชน
- ทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
โอกาสตาง ๆ
สาขาบริหารธุรกิจ
กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะบัญชีฟารมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Excel
- ทักษะการสรางและนําเสนอผลงาน
- ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ
- ทักษะตารางคํานวณ
- ทักษะการสรางและนําเสนอผลงาน
(นําเสนอ)
- ทักษะการเขียนและนําเสนอแผน
ธุรกิจเกษตร (เขียนแผน)
- ทักษะพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร
- ทักษะการเขียนและนําเสนอแผน
ธุรกิจเกษตร (นําเสนอ)

สถานที่
หองโสตทัศนศึกษา
เต็นท
แขงขัน
สาขาอุตสาหกรรม
วษท.บางไทร
สถานที่
หองประชุมจงกลณี

สถานที่
หองประชุม
แผนกบริหารธุรกิจ
หอง........
หอง..........
แผนก
บริหารธุรกิจ
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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

เวลา
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.

สาขาศิลปเกษตร
กิจกรรม/การแขงขัน
- ทักษะการจัดสวนหยอม (เขียนแบบ)
- ทักษะการจัดสวนหยอม (ตอ)
- ทักษะการจัดดอกไม
- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
- ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
- ทักษะการจัดตูปลา
- ทักษะการจัดสวนตูปลา
- ทักษะการจัดสวนถาด
- ทักษะศิลปะประดิษฐ

สถานที่
เต็นทแขงขัน
สาขาศิลปเกษตร

การตัดสินผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท.
กับการเรียนการสอนของครู
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-17.00 น.

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

09.00-12.00 น.
08.30-17.00 น.

21 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ตัดสินผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท.
กับการเรียนการสอนของครู (โปสเตอร)
การนําเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย
(โปสเตอร)
เสวนา

สถานที่
หองประชุมพร
พิรุณ
หอประชุมนิโร
มล
หองโสตทัศน
ศึกษา

การสัมมนาผลงานทางวิชาการของครู
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-17.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

20 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.

สัมมนาผลงานทางวิชาการของครู

สถานที่
หองโสต
แผนกพืชศาสตร

การสัมมนาผลงานประเภทการทดลองวิจัย
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-15.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

19 พ.ย. 61

15.00-15.30 น.

ประชุมรวมสมาชิกแตละสาขา

สถานที่
หองประชุมพรพิรุณ
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ภาคโปสเตอร
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
15.30-18.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
- สาขาพืชศาสตร

19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61

15.30-18.00 น.
15.30-18.00 น.

- สาขาสัตวศาสตรและประมง
- สาขาทัว่ ไป

สถานที่
หองประชุมนิโรมล

ภาคบรรยาย
วันที่
20 พ.ย. 61

เวลา
08.30-17.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
- สาขาพืชศาสตร

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

08.30-17.00 น.
08.30-17.00 น.

- สาขาสัตวศาสตรและประมง
- สาขาทัว่ ไป

สถานที่
หองประชุมพืชศาสตร
หองโสต
หองประชุมพรพิรุณ

การสัมมนาผลงาน
กลุมวิชาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวของ
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
14.00-15.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

19 พ.ย. 61

15.00-15.30 น.

ประชุมรวมสมาชิกแตละสาขา

สถานที่
หองประชุมพรพิรุณ

ภาคโปสเตอร (PBL)
วันที่
19 พ.ย. 61

เวลา
15.30-18.00 น.

กิจกรรม/การแขงขัน
- สาขาพืชศาสตร

19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61

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

-

สาขาสัตวศาสตร
สาขาประมง
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาอื่น ๆ

สถานที่
หอประชุมนิโรมล
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ผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
วันที่
19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

เวลา
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.
08.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.

-

กิจกรรม/การแขงขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะ
จัดเตรียมบอรดนิทรรศการ
รับฟงผูทรงคุณวุฒิ
นําเสนอผลงานที่บอรด
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน
รวบรวมคะแนน
ประกาศผลการแขงขัน

สถานที่
หองประชุมพรพิรุณ

หอประชุมนิโรมล

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
วันที่

เวลา

กิจกรรม/การแขงขัน

19 พ.ย. 61

14.00-17.00 น.

ประชุมคณะกรรการตัดสิน

19 พ.ย. 61
20-21 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61

08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.

รายงานตัวและติดตั้ง
- สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ
- สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
- สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
- สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่
หอประชุมบุษบัน
(โดม)
เต็นทแขงขัน
สาขาสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม
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ลําดับการแสดงนันทนาการและการประกวดตาง ๆ
ลําดับการแสดง

- สมตําลีลา
- ไกอบฟาง
22 พ.ย. 61

ธิดารีไซเคิล

โฟลคซอง

22 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

โคบาล
ขวัญใจโคบาล
22 พ.ย. 61

10.00-12.00 น.

13.00-15.00 น.

13.00-15.00 น.

หนวยกาญจนบุรี

หนวยกาญจนบุรี

หนวยทุงสิงห

หนวยสมุทรสาคร

หอประชุมบุษบัน
(โดม)
หนวยชัยนาท

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยราชบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยราชบุรี

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยลพบุรี

หนวยสระแกว

หนวยบางไทร

หนวยราชบุรี

หนวยชัยนาท

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยลพบุรี

หนวยกาญจนบุรี

หนวยทุงสิงห

หนวยบางไทร

หนวยลพบุรี

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยลพบุรี

หนวยบางไทร

หนวยสมุทรสาคร

หนวยบางพูน

หนวยชัยนาท

หนวยทุงสิงห

หนวยบางพูน

หนวยเพชรบุรี

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยเพชรบุรี

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยเพชรบุรี

หนวยชัยนาท

หนวยบางไทร

หนวยกาญจนบุรี

หนวยบางไทร

หนวยราชบุรี

หนวยทุงสิงห

หนวยราชบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยเพชรบุรี

หนวยลพบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยกาญจนบุรี

หนวยสระแกว

หนวยชลบุรี

หนวยสมุทรสาคร

หนวยสระแกว

หนวยสมุทรสาคร

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยสระแกว

หนวยสระแกว

หนวยบางพูน

หนวยเพชรบุรี

หนวยบางพูน

หนวยสมุทรสาคร

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยชัยนาท

หนวยทุงสิงห

หนวยบางพูน

ลานวัฒนธรรม

หนวยสุพรรณบุรี

ลานวัฒนธรรม

ลานวัฒนธรรม

18.00-22.00 น.
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ลําดับการแสดงนันทนาการและการประกวดตาง ๆ
การแสดงนันทนาการ
ลําดับการแสดง

19 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

21 พ.ย. 61

การประกวดรองเพลงลูกทุง
ชาย
หญิง
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61

18.00-22.00 น.

18.00-22.00 น.

18.00-22.00 น.

09.00-16.00 น.

09.00-16.00 น.

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยบางพูน

หนวยลพบุรี

หนวยราชบุรี

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยทุงสิงห

หนวยชลบุรี

หนวยชัยนาท

หนวยบางไทร

หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยราชบุรี

หนวยสระแกว

หนวยชัยนาท

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยเพชรบุรี

หนวยลพบุรี

หนวยบางไทร

หนวยบางไทร

หนวยลพบุรี

หนวยกาญจนบุรี

หนวยทุงสิงห

หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน หอประชุมบุษบัน
(โดม)
(โดม)
(โดม)
(โดม)
(โดม)
หนวยสมุทรสาคร หนวยกาญจนบุรี หนวยสระแกว
หนวยชัยนาท
หนวยบางพูน

หนวยทุงสิงห

หนวยบางไทร

หนวยฉะเชิงเทรา หนวยกาญจนบุรี

หนวยบางพูน

หนวยกาญจนบุรี หนวยฉะเชิงเทรา

หนวยเพชรบุรี

หนวยเพชรบุรี

หนวยราชบุรี

หนวยราชบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยชลบุรี

หนวยลพบุรี

หนวยสมุทรสาคร หนวยสมุทรสาคร

หนวยสมุทรสาคร

หนวยสระแกว

หนวยสระแกว

หนวยสระแกว

หนวยบางพูน

หนวยชัยนาท

หนวยสุพรรณบุรี

หนวยทุงสิงห

หนวยสุพรรณบุรี
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กําหนดการพิธีปด
**********************

พิธีปด
“ การประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 40
ระหวางวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี
*********************
วันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. – สมาชิก อกท. พรอมกันบริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 09.45 น. – ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย และแขกผูมีเกียรติพรอมกัน
บริเวณพิธี ณ หอประชุมบุษบัน (โดม)
เวลา 10.00 น. – พิธีปดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40
โดย ...........................................
– การประชุมสมัยสามัญ ประจําปการศึกษา 2561
ของสมาชิก อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 40

