
 

 

 

                         

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสุริยา        ธรรมมา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายฟ้า           โชติพรม ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายอดิศกัด์ิ      เสือพรม ว.เทคโนโลยพีณิชยการลพบุรี   

4. นางสาวกานดา   พุม่เถ่ือน ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นายองัคาร        มารศรี ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

6. นายรชต           รวบรวม ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

7. นายเกียรติศกัด์ิ   สุวรรณ์โณ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

8. นายประวร์ี        พุกซ่ือ ว.เทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง   

9. นายธนพนธ์       วงัเหมือย ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10. นายอานนท ์      สาลีนนท ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ชาติ  เป้าบา้นเซ่า   โทรศพัท ์082 0524902    



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเกรียงศกัด์ิ   ดวงดี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายเมชชนนั     อศัวนิโกวทิ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายศิรวชิญ ์     จนัทริมา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นายสามชยั       โคตรภูเขียว ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายยทุธการ     หมอนทอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

  

ผูป้ระสานงาน อาจารยภ์คัคินยั  พนัธุรัตน์  โทรศพัท ์ 089 5405726 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาเคร่ืองทาํความเยน็  ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายรัฐพงศ ์     แกว้สกุล ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายสุรเชษฏ ์   พลอาษา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายพิช�ุตม ์   จวนรุ่ง ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

4. นายอดิษศกัด์ิ   ศรีนวล ว.เทคโนโลยลีพบุรี   

5. นายศรายทุธ    หิรัญรัตน์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

6. นายธราดล      เครือแตง ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยสุ์ระพล   นาดี     โทรศพัท ์089 8857935 



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน  วชิาการโปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( PLC )  ระดับช้ัน  ปวส.  
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพงศธร        ทนทาน ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวสมฤทยั   หุนนารา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวสุรีวลัย ์   บุญดีมาก ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวกมลทิพย ์สายคงดี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายสมภาส        อาํไพ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยจ์กัรกริช  จุมพลพงษ ์    โทรศพัท ์ 086 6625530 



 

 

 

 

  แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายแสนชยั       สวสัดี ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นายโรจนศกัด์ิ    จินดาเนตร ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นายชลนที        ทองดี ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

4. นายกิตติวฒัน์    แสงพุม่พงษ ์ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

5. นายกฤษดา      ปรานโชติ 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 อาจารยว์ฒิุพงษ ์  หน่ายมี  โทรศพัท ์ 087 2018558  



 

 

 

 

แบบลงทะเบียนรายงานตัว 

การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จังหวดัลพบุรี คร้ังที ่ 2 

วนัที ่6 สิงหาคม 2558 

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ 

ประเภทการแข่งขัน   วชิาการแข่งขันหุ่นยนต์    ระดับช้ัน  ปวช. 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือสถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายณฎัฐพล   ขจรเกียรติพฒันา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

2. นางสาวรวชีนก     แสงทอง ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

3. นางสาวดวงกมล   พนัธ์แน่น ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

4. นางสาวพชัริดา     ครุฑสังข ์ ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

5. นายสมประสงค ์   บุญมา ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

6. นายกิตติทตั        สุทธิโก ว.เทคโนโลยลีะโว ้   

7. นายจารุกิตต์ิ       สิงห์เสนา ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

8. นายจิรายทุธ       อินยิม้ ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

9. นายกนัตพงษ ์     รัญทร ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

10. นายณภทัร         เทียนอ่อน ว.เทคโนโลยชียับาดาล   

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

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

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

ลงช่ือ…………………………………………………กรรมการ 

 

ผูป้ระสานงาน อาจารยธิ์ติยา  สงวนวงษ ์   โทรศพัท ์  089 1128966 



 


