
 
 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Adobe flash CS5    ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวภาสินี       พรมมินทร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายนทัพล           แสงทอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3 นางสาวทิพยว์ารี    ดีจริง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวทศันีย ์        แสงมา ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาวสุวรรณสินธ์ุ  บุญคุ่ม ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นางสาวสุภาภรณ์     ด่านระงบั ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นางสาวนธัพร         รอดโฉม ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

8. นายกฤษฎ์ิ           แจง้กระจ่าง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นางสาวนิโรบล        แสงผอ่ง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

10. นายจตุพชัร            สิงห์เดช ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

11. นางสาวปิยะนาถ      ป่ินทาํนกั ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยใ์กลรุ่้ง    พนัธ์ุนุช    โทรศพัท ์  085  2143832  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Adobe Flash CS5    ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอภิชาติ          กล่ินชาติ ว.เทคโนโลยลีะโว ้    

2. นายสรวศิ            นิลวานิช ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายอุเทน            จนัทวี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวนราทิพย ์   นาคเถ่ือน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวดรันภพ      แกว้มา ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นายจิรพงษ ์         มหาวงัสวสัด์ิ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7.     

8.     

9.     

10.     

.11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยใ์กลรุ่้ง    พนัธ์ุนุช    โทรศพัท ์  085  2143832  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้างเวบ็เพจ (Web Page)    ระดับช้ัน ปวช.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายรุ่งรวิน           บุษบงค ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายสิทธิพงศ ์       ชยัวงษ ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายเชษฐา           สยะนานนท ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายณฐัวฒัน์         แก่นสลุง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

5. นางสาวธนะรัชต ์   เรืองดิษฐ ์ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

6. นายพงษก์ร          รานุรักษ ์ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

7. นางสาวสุภาพร      นุ่มฝ้าย ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

8. นางสาวมณฑา       วชิยั ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

9. นางสาวกมลลกัษณ์  ลํ่าสัน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยน์นัทน์ภสั   อุสาหะ    โทรศพัท ์   084  7152425 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้างเวบ็เพจ (Web Page)    ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอนุชา          คลา้ยแกว้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาววริษา      คาํนนัทร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวนุชรี       บุญลา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายเกียรติศกัด์ิ    วงษป์ระเทศ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นายพชรพร        เปียคาํ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นายพสักร          อินทร์ผล ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยน์นัทน์ภสั   อุสาหะ    โทรศพัท ์   084  7152425 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Adobe IIIustrtorCS5    ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายจกัรฐิติพนัธ์   สืบอกัษร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวณฐัชา     อนุกลู ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายเขมราษฎร์    ป่ินศิริ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายนรินทร์        ทองน่ิม ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

5. นายสุริยา          นกเขา ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

6. นางสาวธาราดา   ศรีอ่อน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นางสาวศศิพิมพ ์  ยะมา ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

8. นางสาวอาทิตสา   อ่อนจนัทร์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

9. นางสาวสุคนธ์ุ      สังกรณีย ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยใ์กลรุ่้ง    พนัธ์ุนุช    โทรศพัท ์  085  2143832  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Adobe IIIustrtorCS5   ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวพิมพา      ภู่จนัทร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวฐิติมา       สมบุญ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวนนัทนา    วนัศุกร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวศิริรักษ ์    หญา้ผา ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นายณฐัวฒิุ          โกญจานนัท ์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นายธนชิต           เกิดไชย ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นางสาวปรียานุช   พรมนาม ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยใ์กลรุ่้ง    พนัธ์ุนุช    โทรศพัท ์  085  2143832  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS5    ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวกมลวลัย ์   รอดสุวรรณ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายอนวชั           สายประเสริฐ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาววชัรินทร์    นนัทจนัทร์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวปณิตา       คนหาญ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาวจริยา        สร้อยพลู ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นางสาวสุธาริณี      ห่วงงาม ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นางสาวชญัญา       เช้ือนนท ์ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

8. นางสาวกลัยารัตน์   พุดวิเศษ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นายอนุชา            กลัน่เช้ือ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

10. นางสาวทดัดาว       เอ่ียมช่ืน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

11. นางสาวนํ้าฝน        มงคลชล ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12. นายอรรถพล         พฒัน์เพง็ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยเ์ทิดศกัด์ิ   เนียมโสต   โทรศพัท ์  083  0797154  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน    วชิาการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS5     ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวไพรินทร์  คุณาการเวโรจน์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวอมรศรี     เกิดทรัพย ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวจุไรรัตน์    บุญรีรัญ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวสุธินี        ศรีทุมมา ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาววนดัดา     เครือดวงคาํ ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นางสาวเพชรรัตน์  แกว้ร้อง ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นายสุรศกัด์ิ         บุญธรรม ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

8. นางสาวพชัรินทร์   ฤทธิสาร ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

9. นางสาวชมพนุูช    อินทร์สลุง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

10. นายพิชยั             บุญทอง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

11. นายกายสิทธ์ิ        นอ้ยตั้ง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12. นายฉฐาพร          ชาลีรักษ ์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

13. นางสาวเจนจิรา     เรือนอินทร์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

14. นางสาวพนิดา       กลีบจาํปา ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

15. นางสาวสุลกัษณา   ประพฤติ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   
 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 
 

ลงช่ือผูป้ระสานงาน อาจารยเ์ทิดศกัด์ิ   เนียมโสต   โทรศพัท ์  083  0797154  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Access 2010)    ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวเนติรักษ ์     ยอดแกว้ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายนราธิป            จนัทร์มณี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายอรรถพล          เนาท่าแค ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาววภิาพร       เหล่ากอดี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวสุดาพร       ชนะคา้ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นายสาริทธ์ิ            กรานเกตุ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นางสาวรัตนาภรณ์   สุขีเกตุ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยนิ์ลินธร    ป่ินทองคาํ   โทรศพัท ์  087  4069200  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Access 2010)     ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายโสมณฐั        จุ่นทอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายประวฒัน์      เปร่งปร่ัง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวประภา    หม่ืนวเิศษ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวสุธิดา     เกิดแกว้ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวธนาภา   นิสดล ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นายวชัระ         จนัทร์แจง้ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7. นายธนพนธ์    มานะวงศเ์จริญ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยนิ์ลินธร    ป่ินทองคาํ   โทรศพัท ์  087  4069200  



 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสํานักงาน (Ms-office 2010)    ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวกนกวรรณ  พนัธุรัตน์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวรัตนาภรณ์  พวงเปล้ีย ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวสุดารัตน์    แจง้พนัธ์ุ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวศิริรัตน์     แกว้พานิช ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาวอุษณีย ์     กลบัขาว ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นางสาวอุไรลกัษณ์  แสนอภยั ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นางสาวเกศแกว้    ทิพยส์ันเทียะ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

8. นายธีรศานต ์       คาํแพง ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นายณฐัวฒิุ          บุญคิ้ว ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

10. นางสาววรดา        ไทยชาํนาญ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

11. นายตนุสรณ์         กลํ่าหิน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12. นางสาวกนกพร     บุญพิภกัด์ิ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

13. นางสาวจุฑารัตน์    เพิดขุนทด ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

14. นางสาวศศิธร        โลหะทดั ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 
 

ลงช่ือผูป้ระสานงาน อาจารยอ์ภิญญา     หินกอง โทรศพัท ์  089  2634528  

 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมสํานักงาน (Ms-office 2010) ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวอาริศรา       ซ้ิมเทียม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวจตุพร         ช่างสอน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวศุภิญญา      กล่ินเผือก ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวกมลชนก     เมืองทอง ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

5. นางสาวพชัราภรณ์   หมู่ทอง ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

6. นายนนอนนัต ์        ร่ืนมณี ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

7. นายมนชยั             ศรีสวสัด์ิ ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

8. นางสาวสิริพรรณ     พรมณี ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นางสาวมานิดา        เยน็ใจ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

10. นางสาวเสาวลกัษณ์   นาคประเสริฐ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

11. นางสาวทิพยว์รรณ    พนัชาลี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12. นางสาวสุนิสา          คชวงษ ์ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

13. นายณฐัวตัร            พฒันาสันติสุข ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

14. นางสาวกลัยารัตน์     แจ่มดอน ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 
 

ลงผูป้ระสานงาน อาจารยอุ์รัสยากร   วงศพ์นัธ์   โทรศพัท ์  089  9900810  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ืองคอมพวิเตอร์    ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสุริยา         อินทรา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายสุรัตน์         จรัสอาชา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายภานรินทร์   อ่ิมเจริญ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

4. นายจริวฒัน์      เชียงดี ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นายวโิรจน์       สุวรรณวงค ์ 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 อาจารยว์รวงศ ์    ศรีเฉลิม   โทรศพัท ์  089  2121288  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรมส่ือประสมมัลติมีเดีย    
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายไชยเชษฐ       นาคภู่ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายฤทธิเกียรติเกียรติ  จุดตะโน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวชลนรินทร์  สิงไพริน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายโชคทว ี          ศรีชมพู ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นางสาวสุภาภรณ์   บุญทองเถิง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6. นางสาวสุจารี        โชติพรม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

7. นายเมธาวชิญ ์     ชา้งพา ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

8. นางสาววราภรณ์   พะเวยีงคาํ ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

9. นายอวรุิทธ์         สนม ว.เทคโนโลยเีอเชียลพบุรี   

10. นางสาวมยรีุ        ธูปเงิน ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

11. นายณฐัสิทธ์ิ        พุม่ฉตัร ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

12. นายโอภาส          แซ่ฉัว่ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

13. นางสาวสุวรรณา   สุวรรณวงค ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

14. นายโชคทว ี         วอ่งวกิารณ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

15. นางสาวรมยกร      มะลิมาตย ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยพ์รเทพ    เฮงสุวรรณ   โทรศพัท ์  081  9940973  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Visual Basic 6   ระดับช้ัน ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวสุภาพร   สรนิกร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวชนิกานต ์ หมอ้นนทา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวอรอนงค ์ ช่วยสัตย ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาววริศรา    พงษส์าหร่าย ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยด์วงรัตน์    มาสถิต   โทรศพัท ์   083  4413637 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้โปรแกรม Visual Basic 10    ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวนนัทิชา    ผยุคาํภา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายจุรินทร์         ปานขลิบ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายกิตติ            บวัไข ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายสุเมธ           เทศแกว้ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นางสาวนนัทิดา    ม่านทอง ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

6. นางสาวนิตยร์ดี    ทองมัน่ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยด์วงรัตน์    มาสถิต   โทรศพัท ์   083  4413637 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการใช้ภาษา C   ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาวจิราพร      วลิาพงั ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายปรีชญาน์        โสมดี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวเกวลี        ทองคง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวจรุวรรณ    แซ่นก ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5. นายสิขเรศ           แกว้เกิด 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 อาจารยเ์ทิดศกัด์ิ    เนียมโสด   โทรศพัท ์  083  0797154  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน     วชิาระบบเครือข่าย    ระดับช้ัน ปวส. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายนราธิป       สุภากรณ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายพรชยั        พร้อมประดิษฐ ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายอภิวฒัน์     ลอยเมฆ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

4. นายปฏิภาณ     เกตุประยรู ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยณ์ัฐธพงษ ์   ทองรอด   โทรศพัท ์   089  7430979 


