รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

52040428331 พรลภัส ศรีมังคละ

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.อรจิตรา มีจันที

54040428323 สุภาพร แก่นจันทร์

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

54040428335 ประภาศรี วิศิษฐ์พลชัย

ธนาคารออมสิน สาขาน้ําโสม

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

ผศ.สามารถ ปิติพัฒน์

54040428402 สุพรรษา เอี่ยมสาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

54040428429 จิรพร ศาลาคํา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดหนองบัว

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

54040428447 สุรศิริ พลนามอินทร์

ที่ว่าการอําเภอโนนสะอาด

อ.สุริสา จัตุชัย

ดร.ชนัญฎา สินชื่น

54240428203 นวกชมณ ศรีวัฒนทรัพย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดร1

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040428101 จีรพรรณ จักรากรธนวัฒน์

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

55040428109 รสริน ศรีษะโคตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

55040428112 นุสรา พรหมพินิจ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

55040428120 ณัฏฐาเนตร ชัยสุวรรณ

สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

55040428122 อรอนงค์ กุลชาติ

โรงเรียนบัวขาว

อ.คณะกรรมการฝึกฯ

55040428128 ลลิตา จันทะเกษ

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

55040428129 จิรภา ศรีจันทรา

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

55040428139 ชัยมงคล ศรีสําราญ

บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

55040428144 จุฑารัตน์ ทองสีขาว

ที่ว่าการอําเภอกระนวน

55040428146 อุบลรัตน์ เรียวกลาง

ที่ว่าการอําเภอศรีเชียงใหม่

55040428149 อรณี เงินไทยสง

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

55040428156 ทิพย์ชนาถ สาลาด

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

55040428158 มลธิชา เสียงเลิศ

บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

55040428202 เจนจิรา ไชยช่วย

สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

อ.คณะกรรมการฝึกฯ
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย

อ.อรจิตรา มีจันที
ดร.พนา ดุลยพัชร์

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

อ.คณะกรรมการฝึกฯ
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

อ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

55040428207 บุญญานี พ่อค้า

ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลําภู

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

55040428208 จุฑารัตน์ รักษาภักดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

55040428209 สุดธิดา สมวงค์ษา

ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

55040428210 สุพรรณี มีศรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลําภู

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

55040428211 กนกกาญจน์ พลแสง

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040428212 ทัตพิชา บรรหาร

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาปี

55040428213 ภาวิณี เพ็งจันดา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

55040428214 ณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะดัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอท่าบ่อ

55040428217 กุลสุดา นามเคน

อ.วราพร กรีเทพ

อ.ธนพร เปี่ยมสกุล

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

55040428218 ปัญญาวรรณ เพชรหงษ์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040428219 วิชุดาวดี ศรีสุทัศน์

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

55040428229 จันทร์เพ็ง ขันภิบาล

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040428231 อนุกูล พรมไชยะ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

55040428237 ภัทรณิชานัน บุญไชย

ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

55040428238 ศศิธร เพียชิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลําภู

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

55040428242 สาวิตรี เรียบทวี

สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040428244 สหรัฐ ศรีเบญจวรรณ

ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

55040428245 ผกาวัลย์ คําโพน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

55040428247 ศดานันท์ พิมพ์พรม

ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

55040428249 ปิยะมาศ กุลาศรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดดินจี่

55040428250 เอื้อมพร โหราฤทธิ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอท่าบ่อ

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

อ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
ผศ.สามารถ ปิติพัฒน์

55040428251 กฤษณา นาชิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

55040428256 TRAN THI KHANH LY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอท่าบ่อ

55040428304 ทวินันท์ ใหญ่ปราม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาริชภูมิ

55040428309 นวพล ศรีคุณ

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําโสม

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

55040428310 ทิพวัลย์ ศรีชัยมูล

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

อ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม

55040428313 ดวงสุดา คําสะใบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหอคํา

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.อรจิตรา มีจันที

55040428316 ณิชนันท์ พุทธเสน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

อ.ประนมพร ข่าขันมาลี

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

55040428320 ภิรฌา หงษ์คํา

ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040428322 ลลิตา ชินทับ

บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) จํากัด

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040428327 พรศิริ เชียงกะเสม

บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) จํากัด

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040428329 วลัยพร ทันใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

อ.ประนมพร ข่าขันมาลี

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

55040428330 นุจเรศ ภูมิผักแว่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โสกน้ําขาว

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

55040428343 สุมาลี สระอุบล

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

55040428356 TRAN THI HOANG

SONG CONG HOTEL

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040428361 กุสุมา คัมภ์บุญยอ

สํานักงานเทศบาลเมืองเลย

55040428408 วนัดดา สาชัยยัน

สํานักงานศาลปกครองอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040428409 ประภัสสร บัวผัน

สํานักงานศาลปกครองอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040428411 อัมรินทร์ แก้วอุ่นเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

55040428412 สิริมา อ่างคํา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี

อ.เบญญาภา โสอุบล

อ.รินทร์ มาเมือง

55040428413 ธชานนท์ จันทะวงษ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ

อ.ประนมพร ข่าขันมาลี

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

55040428419 อัจฉราพรรณ ศรีวิลัย

สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

55040428420 ณัฐพร มณีจันทร์

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

55040428421 นันธิดา อุลานันท์

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

55040428428 ณัฐกิตติ์ วินิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040428433 สุพรรษา ธาตุชัย

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

55040428438 สิทธิกรณ์ สุขขี

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040428440 วัชรพล กรมแสง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ

อ.ประนมพร ข่าขันมาลี

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

55040428441 วราภรณ์ โสภิณ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

55040428444 อรพรรณ นาคเสน

สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

55040428446 จิตติมา พลเสน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040428447 สุภาพร จอมทอง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานากลาง

55040428456 NGUYEN NGOC MY TRANG (นวลลออ) SONG CONG HOTEL

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040428459 วีระพงษ์ หม่อมคํา

ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลําภู

55040428461 NGUYEN THI KIM NGAN (ยิ่งลักษณ์)

SONG CONG HOTEL

55200428204 พิมพ์พิไล ทรัพย์สุวรรณ

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุขสําราญ

อ.คณะกรรมการฝึกฯ

56000428103 สุขสวัสดิ์ สุนทรชัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000428107 บุษญาภรณ์ คามบุตร

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56000428113 สุมินตรา สุวรรณบุตร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000428114 ปภัสสร ขันตีคํา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000428125 ขวัญตา วงษ์น้อย

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี

56000428127 พูลศักดิ์ พรพูล

สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

56000428129 สุพัตรา โคตทดี

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

56000428130 พัชรี ขุนใหญ่

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56000428134 ฐาปนี สีรัด

สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

56000428138 จารวี งอชัยภูมิ

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56000428140 พัชรา สุมารสิงห์

สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

56000428145 บุหลัน ดวงอุตระ

บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จํากัด

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

56000428146 นารีรัตน์ สิทธิพรหม

ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซี อุดรธานี

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

56000428148 ธีราวรรณ์ แสนพันนา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000428155 นิชาภา แสงใสย์

ร้านแซ่บแน่ สาขายูดีทาวน์

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

56000428156 กฤติมา บุญสงค์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000428157 วรรณระวี สุทธิประภา

สํานักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

57000428110 ธีรวัฒน์ พันธุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

57000428136 พงษ์สันต์ จันทร์สุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

57000428146 ไตรรงค์ สีมืด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

