
 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการแข่งขันออกแบบเลเอาท์  ระดับ  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวอจัฉราพรรณ  พรหมบุตร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวทชัชิรา          ศรีลาวงษ ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอาภรณ์          พงษโ์อสถ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวเจนจิรา          นามบุญศรี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวลดาวลัย ์        บุญส่ง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นางสาวธญัญารัตน์     คงมี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นางสาวสุนิสา             บวัไข ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8. นายศราวฒิุ                พลเดชรังสี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

9. นางสาวเพชรรัตน์       ไชยกรณ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการแข่งขันออกแบบเลเอาท์  ระดับ  ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายฑรีไพรัลย ์       แยม้วงษ ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายธรรมชาติ         อินทร์เจริญ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวสุพตัรตรี   พุม่ลาํเจียก ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวพชัรียา       ทองเรือง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวสุชาวดี       สุขมาก ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นางสาวกาญจนา     หลวงสิทธ์ิ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นางสาวกาญจนา     ไทยภกัดี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8. นายจตุรงค ์              เกตุบรรจง ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

9. นางสาวกญัญารัตน์  คุณเวยีง ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ  ระดับช้ัน  ปวช 

. 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวธนวรรณ   โนนสาลี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวณฐัภรณ์     สุขแสง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวกชกร         พลเสน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวสุวมิล        ดวงแกว้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นางสาววลยัภรณ์    สายสังวรณ์ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นางสาวภาวนีิ         เรืองไรวิทูร ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นางสาวรัศมี           นามพิมแสง ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

8. นางสาวปิยมาศ       คุม้เขต ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

9. นางสาวนิตยา         บุญกวา้ง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

10. นางสาวนิภาดา       อู่ไทย ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

11. นางสาวอนุษรา       จารุเพง็ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

12. นางสาวสุกานดา     ศรีตระการ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

13. นายศุภชยั           เปล่ียนพิทกัษ ์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

14. นางสาวหทยัรัตน์     ทองเอ่ียม ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

15. นางสาวสกุลณา      นาคนวล ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

16. นายมนสัว ี             กล่ินจนัทร์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

17. นายจกัรี                 เสนาวงษ ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

18. นางสาวนภาพร      วใิจเงิน ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

 

 

 



 

 

 

 

 

19. นางสาวฟ้าไพลิน   วงคเ์ทียน ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

20. นางสาววลิาสินี     ลาภอินทรีย ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาการเขียนแผนธุรกจิ  ระดับช้ัน  ปวส.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาววรรณิภา    ใจเท่ียง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวเกษร          โมห้มุน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวธิดา            คะชะสะ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวหน่ึงฤทยั    หนูอ่ิม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นางสาวอนนัตญา   จนัทร ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นางสาวเบญจวรรณ์ โมกสีลา ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นายอภิชิต               เสน่ห์จนัทร์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8. นางสาวสุนิสา         ศรีกนั ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาพมิพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์   ระดับช้ัน  ปวช.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวณฐักานต ์   ทองหอม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวปัทมานนท ์ พฒันจนัทร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอศัเจรีย ์     หนานกุล ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายวรากร          เดชนนัทรัตน์ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นางสาวเบญจรัตน์   จนัทะพรม ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

6. นายรักษิต         สิริศรียาพร ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาพมิพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์   ระดับช้ัน  ปวส.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกลุ ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวพชัรี        สีสมุทร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาววราภรณ์   ทาํทา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวกมลนทัธ์   หลา้ถลา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายวรีะศกัด์ิ        แซ่ลี ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

5. นางสาวสมบูรณ์    ปานปุย ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

6. นายณฐัดนยั         พุม่พวง ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาพมิพ์ดีดภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์   ระดับช้ัน  ปวช.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวพชัราภรณ์   อ่อนตา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวปัทมานนท ์  พฒันจทัร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอจัฉรา        มาลน้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายเอกปฐมพงษ ์เจนกิจตระกลูชยั 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 อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาพมิพ์ดีดภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์   ระดับช้ัน  ปวส.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวบุณยวร์ี    ศรีกอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวธิดารัตน์   สลุงอยู ่ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวทิพย ์        วงษร์าย ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายณฐัสิทธ์ิ          รายณะสุข 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 อาจารยม์ตัติกา  ทัง่ทอง   โทรศพัท ์  086 3921214 


