
 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายบุญชรัสม ์     คาํมี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายกฤตยชญ ์     เมฆชา้ง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายวรีศกัด์ิ        ถมทอง ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นายชินวฒัน์       วเิวกวิน ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นายปรัตถกร      สอบสืบ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

6. นางสาวชลธิชา    ยารัมย ์ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

7. นางสาววไิลลกัษณ์ สุทธาดี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8. นางสาววภิาดา     อยูเ่พชร ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ทิศา  คาํนอ้ย   โทรศพัท ์ 081 7950378  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับช้ัน  ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายณฐัพล          สิงห์ประเสริญ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวเอ้ือมเดือน ตุม้ดีลงั ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวเพญ็นภา   วเิชียรทอง ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นางสาวสมใจ        เจริญชยั ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นางสาวพรทิพย ์    ฉิมดี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ทิศา  คาํนอ้ย   โทรศพัท ์ 081 7950378  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ  ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวชนญัธิดา  ไชยาเทพ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวกญัญาณัฐ หลงสมบุญ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

3. นายองอาจ         ทองสวย ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นางสาวรุ่งอรุณ    บุญประเสริญ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นายจิราย ุ          ปลีกลํ่า ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

6. นางสาวสุทธิดา     แกว้กาํพล ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ทิศา  คาํนอ้ย   โทรศพัท ์ 081 7950378  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ  ระดับช้ัน  ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวพิชณา     โตะ๊มะ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวรุ่งนภา    เหล็กสูงเนิน ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

3. นายดานุพงษ ์     แสงสุริยานนท ์ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นางสาวรุ้งทิวา    ไหวพริบ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ทิศา  คาํนอ้ย   โทรศพัท ์ 081 7950378  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอภิสิทธ์ิ        กล่ินเผือ่น ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวพรลภสั    กุลแพ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวนิสดาร์     เปล่ียนทอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวนลินนิภา   ฉิมชา้ง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นางสาวณฎัฐิริดา   เขียวหวาน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6. นางสาวจนัทิมา    อํ่าพงษ ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

7. นางสาววนัชนก    ศรีวเิศษ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

8. นายธนกฤต        ควงแยม้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

9. นางสาวอาทิตยา  นาครักษ ์ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

10. นางสาวนนัทิดา   แสงเจริญ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

11. นายวชิเยศ          รักษาภยั ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

12. นางสาวอรัญญา    สังกานอง ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

13. นางสาวอารีรัตน์    โพธ์ิทองดี ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

14. นางสาวสิโรธร      สิงห์ทา ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

15. นางสาวทศันีย ์     มุ่ยสกุล ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

16. นางสาวเรวดี        ทะเจริญ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

17. นางสาวเปรมวดี    ปานเพช็ร ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

18. นางสาวกรรณณิกา  สรณ์สิริ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

19. นางสาวสรณ์สิริ     สืบสิงห์ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

20. นางสาวกาญจนา   พวงสิน ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

 

 

 



 

 

 

 

 

21. นางสาวสุภาวดี     ทองเกล็ด ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

22. นางสาวกนกพร     ลาดสลุง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

23. นางสาวพชัราภรณ์  แทนจาํรัส ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

24. นางสาววาสนา      วนัดี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

25. นางสาวนีรา          วาสิกสูตร์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

26. นางสาวนิศาชล      มีสิงห์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

27. นางสาวบุญญิสา     หึกขุนทด ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

28. นางสาวรุจิรา         อุดม ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

29. นางสาวอารีรัตน์     บุญจนัทร์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

30. นางสาวกลุธิดา       ชาลีลกัษ ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยก่ิ์งกาญจน์   สุวรรณฤทธ์   โทรศพัท ์ 083 9057019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง   เพลงไทยลูกทุ่งชาย 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสราวฒิุ     วงษซ่์วย ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

2. นายสุเทพ       จนัทร์แกว้ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

3. นายธนวรรธน์  เสรีราษฏร์ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นายณรงคศ์กัด์ิ  บวัสุก ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นายอดิศกัด์ิ     แสงจนัทร์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยธ์าํรง   สุวรรณฤทธ์ิ    โทรศพัท ์  086  7786770 



 

 

 
 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง   เพลงไทยลูกทุ่งหญงิ 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวประพิน     งามสลุง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวพรสุดา      ทองดี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวภทัรินทร์     สาคร ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

4. นางสาวนลินรัตน์     ทองอยสุ่ข ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาวลกัษณาพร   เนาวรัตน์ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

6. นางสาวกญัญารัตน์   ศรีโยธา ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

7. นางสาวอจัฉรียา      ชยัศิริ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

8. นางสาวชลิตา         แกว้กลัยา ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นางสาวณฐิัดา        เทียนชยั ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

10. นางสาวกาญจนา     สุภาพพร ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 
 

ผูป้ระสานงาน อาจารยธ์าํรงค ์  สุวรรณฤทธ์ิ    โทรศพัท ์  086  7786770 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   การประกวด  Sudoku 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวกลยัา       ชยัสงคราม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวทิพารมณ์  รักษาสุวรรณ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอรวรรณ   งานแขง็ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวกลัยานี     มนูธรรม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายววิฒัน์           เขียมวกิิจ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

6. นายมงคล           ขอนแก่น ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยร์ภสัสรณ์   ช่วยบุญ    โทรศพัท ์   082  4400837 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  การประกวด  Crossword 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวปวนัรัตน์   นิธิปัญญากร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวจนัทร์จิรา  นนัทแกว้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวศุภนิดา     ปิงใจ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวกญัญารัตน์    สงวนประเสริฐ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายสมเกียรติ       คงนอก ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นายชินวตัร          บุญจนัทร์ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นายวรีชยั            ศรีสวสัด์ิ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

8. นายประพนัธ์        จนัทร์ดีดา ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

9. นายอคัรพล          วรัะบริรักษ ์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

10. นายรังสิมนัตุ ์        จนัทร ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

11. นางสาวณฐัพร       เกษสาคร ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

12. นางสาวธนิสร        ทองพานิช ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

13. นางสาวณฐัมน       เกิดโมลี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

14. นางสาววรกมล       พรหมบุ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์นทรี    แยม้แตงอ่อน   โทรศพัท ์ 089  9053006    และอาจารยเ์สาวลกัษณ์์   สังธูป 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน การประกวด A - Math 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเฉลิมพล        ไชยปิน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายสุเมธ            ประดบัมุข ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอิสรา       เล็กแดงอยู ่ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวกาญจนา   ลาเกล้ียง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายภูรินทร์         แพรงาม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6. นายศลัยช์ยั         แกว้บุญมี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

7. นายภิญโญ          ชาติ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

8. นายพีระพล         คงเจริญ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

9. นายวรีพงษ ์         วเิชียรรัตน์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10. นางสาวไพลิน   หงส์เวยีงจนัทร์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

11. นางสาวจิราภรณ์    รังสิโย ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

12. นางสาวกิตติยาพร   เด่ียวพนัธ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

13.     

14.     

15.     

 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยว์มิล    ช่ืนแช่มชอ้ย    โทรศพัท ์   098  2563934 


