รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

อ.วราพร กรีเทพ

อ.ธนพร เปี่ยมสกุล

51240427124 นิตยา โรมเมือง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21

54040427128 เมธิณี แสงโทโพธิ์

ที่ว่าการอําเภอหนองวัวซอ

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

54040427145 เมวดี จันทร์ครุฑ

ที่ว่าการอําเภอหนองวัวซอ

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

54040427205 ณัฐพล ที่ภักดี

บริษัท ซีเอช เวลเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

54040427207 พลพิชิต วิชัยศรี

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

54040427224 คมกริช ต้นสิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

54040427233 เขมจิรา ชมภูพื้น

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

54040427243 ธนวัฒน์ จิระชลชูสกุล

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

54240427102 สร้อยเพชร สายสิงห์

ที่ว่าการอําเภอไชยวาน

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

54240427111 จุฑามาศ ประสพสุข

โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

54240427119 จิราภรณ์ สกุลคู

โรงแรมสุขสันต์ โฮเต็ล

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

54240427128 มานพ บุญแจ่ม

วัดไทรคํา

อ.ประนมพร ข่าขันมาลี

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

54240427138 ธัญญารัตน์ สิงห์สาธร

บริษัท โกเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด สาขาโลตัส นาดี

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

55040427101 เปรมกมล โพธิ์ทอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

55040427102 สถาพร พรมกูล

โรงพยาบาลอุดรธานี

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040427105 อารยา สืบอุทัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

55040427106 เสาวภา เสถียรเขต

ศาลแขวงอุดรธานี

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

55040427107 ปิยฉัตร คําคูณเมือง

โรงพยาบาลราชวิถี (แผนกคอมพิวเตอร์)

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427109 รสรินทร์ ปุริธรรมเม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนพิสัย

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.อรจิตรา มีจันที

55040427110 วันเพ็ญ โกษาเกศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระใคร

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

55040427111 แพรวพรรณ เหมคําภา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

55040427113 มณีรัตน์ เล่ห์มนตรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน

อ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

55040427115 อัญชุลีพร ฤทธิ์ผาด

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040427116 ธิดารัตน์ ดงแสง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

55040427117 กิตติยา บุญอาจ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ผศ.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

55040427118 พรรณิภา ภักดีศรีพันธ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.อรจิตรา มีจันที

55040427119 โสภิชา แสนสุริวงศ์

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040427123 พิริยพงษ์ ผลจันทร์

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

55040427124 มนตรี หันจางสิทธิ์

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

55040427125 ประภัสสร ศรแก้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าตูมทอง

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

55040427127 วรัญญาพร พรมสอน

สํานักงานเทศบาลตําบลแชแล

อ.วราพร กรีเทพ

อ.ธนพร เปี่ยมสกุล

55040427128 กิตติภพ เสริมชีพ

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

อ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม

55040427129 ชาตวิทย์ ทับเกตุ

บริษัท ไฟเขียวพับลิชชิ่ง จํากัด

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427132 วิชุดา เสริฐพานิช

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040427133 นรังสรรค์ เพชรสุวรรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

55040427134 จิราภรณ์ กิตติอาสา

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ผศ.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

55040427135 ชไมพร พลราษฎร์

บริษัท เอเอสอาร์ เซอร์วิส จํากัด

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

55040427139 ทิพย์สุดา นนทะการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเรือ

55040427142 สุวนันท์ จันทะกลาง

โรงพยาบาลอุดรธานี

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040427143 ฉัตรฑริกา เรืองประทีป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

55040427144 ชัยณรงค์ ไทยอ่อน

ร้านโอเพ่น ไอเดีย

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

55040427147 ทรงเกียรติ วังมี

ศาลแขวงอุดรธานี

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040427149 ปิ่นสุดา พลเยี่ยม

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

55040427150 พิมประภา ลวงงาม

โรงพยาบาลราชวิถี (แผนกคอมพิวเตอร์)

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427151 คชาภรณ์ มีชัย

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427154 ภัสสร ไวยวรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040427201 วิภาวรรณ คําภาพงษา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.คมกริช สนิทชน

55040427205 ไพลิน วงษ์ใสย์

บริษัท สยามดาต้าเบส ซอฟท์แวร์ จํากัด

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427206 วิภาณี นันทะขันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040427207 จีรนันท์ จันโทแสง

ศาลแรงงานภาค 4

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

55040427210 ฐาปกรณ์ พานุรักษ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040427211 วาสนา เพ็ชรจันทึก

ศาลแรงงานภาค 4

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

55040427214 อลงกรณ์ กุดเขียวอาจ

บริษัท สยามดาต้าเบส ซอฟท์แวร์ จํากัด

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ดร.สาวิตรี บุญมี

55040427215 บัณฑิตา สืบแสน

ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

55040427216 ปภัสสร ดิ่งรัมย์

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

55040427217 กนกวรรณ มณีแฮด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

55040427224 ขวัญพร ละเหลา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040427225 จิราพร ต้นไทร

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

55040427227 ไพรจิต โสโท

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

55040427229 ปาริชาต ทองคํา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

55040427231 นริศรา นามทวย

ที่ทําการปกครองอําเภอสว่างแดนดิน

อ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

55040427232 จริยา ดียา

สํานักงานสรรพากรภาค 10

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

55040427234 มนฤดี ปัทวาท

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

อ.สุริสา จัตุชัย

ดร.ชนัญฎา สินชื่น

อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

อ.สุริสา จัตุชัย

ดร.ชนัญฎา สินชื่น

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย

ดร.พนา ดุลยพัชร์

55040427239 เกศิณี ศรีสุวรรณ

สํานักงานสรรพากรภาค 10

55040427241 นฤมล ทองขันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ

55040427245 วิราพร สังญวน

ที่ว่าการอําเภอโนนสะอาด

55040427248 สุภัค แสงสว่าง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

55040427250 ปัทมาภรณ์ ทองตัน

ที่ว่าการอําเภอโนนสะอาด

55040427251 บุญวิรัก แดนชัยภูมิ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จํากัด

55040427252 วรางคณา อนุรักษ์

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

55040427253 วนิดา ทองทิพย์

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

55040427255 อัครัช พิมละมาต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

55040427259 สรญา แสงจักร

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

55200427106 จิราพร บุราณคุณ

โรงพยาบาลเพ็ญ

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

55200427158 มณีนุช สมใจ

ร้านอาณาจักรโรมัน

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

55200427164 อุรทิตย์ แก้วเกิดมี

ร้านซัน สปอร์ต

อ.วราพร กรีเทพ

อ.ธนพร เปี่ยมสกุล

55200427232 สุภาวรรณ สาหัส

โรงเรียนราชินูทิศ 2

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

55200427259 แพรวภัสรา พิสัยกุล

ที่ว่าการอําเภอปากคาด

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.อรจิตรา มีจันที

56000427101 ทิพย์วิมล แก้วดวงดี

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56000427102 กมลชนก ลําไธสง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

56000427103 ศรีนวล สร้างช้าง

ร้านแดรี่ควีน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

56000427104 วรรณภา ศรีจันทร์

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

56000427105 มณีรัตน์ วงษ์เสียงดัง
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ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

56000427106 ทิพย์สุดา แก้วศรีสุข
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อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

อ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

อ.วิชุดา สายสมุทร

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

อ.วราพร กรีเทพ

อ.ธนพร เปี่ยมสกุล

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

56000427107 อภิสิทธิ์ เลิศศิริ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุมภวาปี

56000427108 นฤมล วงค์ศรีชา

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

56000427109 เสาวนีย์ สีสิ้ว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

56000427110 วาสนา หงษ์ชัย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

56000427111 พัฒน์คณิต บัวทา

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56000427112 ฉัตรชัย วันอุดม

โรงแรมอุดรคาบาน่า

อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

56000427114 มนตรี เลิศภูริพันธ์

ร้านสมาร์ท เซอร์วิส สาขา 1

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

56000427115 ปาริตา สาลีเอาะ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427116 ธวัชชัย สองเมือง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรารัตน์ ไอ.ที.

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

56000427117 ปรานี สีสิงห์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427118 นันตพร มุ่งป้องกลาง

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427119 นันทนา รัตนพลแสน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427120 ประภัสสร คําปากกา

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

56000427121 รุ่งทิวา อินทะสร้อย

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56000427123 วิภาพรรณ ไกยนารถ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427125 มิตจิตรา มณีทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี

อ.เบญญาภา โสอุบล

อ.รินทร์ มาเมือง

56000427126 วีรวัฒน์ ไชยโยธีร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรารัตน์ ไอ.ที.

อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

56000427127 รังสรรค์ จวบทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

อ.อรชุมา มูลศรี

56000427128 สุนันทา ภักดีรักษ์

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

56000427129 สุภาพร สนธิสุข

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี

อ.เบญญาภา โสอุบล

อ.รินทร์ มาเมือง

56000427130 จิราภา หาโกสี

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขา 86

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

56000427131 ตรีรัก งาเครือ

โรงเรียนบ้านนาโฮง

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

56000427132 วนิดา ประโพธัง

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

56000427133 พรทิพย์ ใจสมบูรณ์

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์2006 จํากัด

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427134 สุดารัตน์ นัคสาร

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์2006 จํากัด

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427135 จุลัยรัตน์ พรมสุวรรณ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

อ.อรชุมา มูลศรี

56000427136 ศันสนีย์ ศรีสุโพธิ์

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

56000427137 เสาวลักษณ์ สาริมา

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

56000427138 วิภาดา ชนะมาร

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56000427139 อนุพร จันทะสิงหาญ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56000427140 จริยา สุวรรณไตร

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

56000427141 มนัส ชํานาญศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาโฮง

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

56000427142 ฐานิสรา โคตรบุตรโต
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อ.โชคชัย เดชรอด

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

56000427144 บรรเจิดศักดิ์ มหาคุณ

ร้านสมาร์ท เซอร์วิส สาขา 1

อ.อารยา โพธิศิริ

อ.สุพักตร์ มะกุล

56000427145 อัญทิญา จุ๊ยจุ่น

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี

อ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

56000427146 อรทัย ทวีคูณ

ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56000427148 ชนิดา หาไชย

ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56000427151 ศิวพร เชื้อนาหว้า

บริษัท ฑีฆเจริญ จํากัด

อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

56000427152 ไตรภพ รูปสม

บริษัท ฑีฆเจริญ จํากัด

อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

