นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
54040001119 พจนีย์ เค้าเหลืองชัย

ร้านโปรอิมเมจ

อาจารย์นิเทศ1
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040001101

ขวัญใจ โชปัญญา

OneHope Thailand หนังสือกําลังใจแห่งประเทศไทย

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001104

สุพัตรา แก้วสุวรรณ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001105

ชุมนุมพร บุญยัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001106

วรัชญา มาพงษ์

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040001107

สุวิชชา ชาวชายโขง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ้าสัวเมืองอุดร แมกกาซีน

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040001108

จุฑามาศ ประดุงศิลป์

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040001109

ธัญญา แจ่มจํารัส

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001110

นนทรี ศักดิ์สร้อย

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040001113

ปาจรีย์ จันทร์ศรีรัตน์

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040001114

ธมลวรรณ ปาละทา

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040001115

กุหลาบ อุดมพงษ์

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040001116

ชญานี พงศ์สัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001117

อรลณา ดงประจํา

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040001121

ไพลิน พิมพ์วาปี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001123

เอมมิกา บุญเพลิง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001135

นฤเบศร์ แพงวงษ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ้าสัวเมืองอุดร แมกกาซีน

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040001137

พานทิพย์ ลาลด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040001142

พิมพ์มาดา วัฒนดํารงพาณิชย์

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040001151

ปริฉัตร สิงห์สาธร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

สถานประกอบการ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
55040001155 พนมกร เปี่ยมชาคร

สถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วลัยพร มีเดีย กรุ๊ป

อาจารย์นิเทศ1
อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040001159

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วลัยพร มีเดีย กรุ๊ป

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
54040002108 อภิเดช อินทรประเสริฐ

สถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กู๊ดอัพ แอดแอนด์ดีไซน์

อาจารย์นิเทศ1
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

54040002110

เสกสรรค์ เข็มทองคํา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (รายการ Sister Day Star Live)

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

54040002118

จิรันธนิน อาจแก้ว

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กู๊ดอัพ แอดแอนด์ดีไซน์

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

54040002148

ปิยะภัส จันทโคตร

สถานีวิทยุกระจายเสียงคีส เอฟ.เอ็ม. 90.75 Mhz.

อ.วิชุดา สายสมุทร

54040002159

สุพจน์ เลขยัน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (รายการ Sister Day Star Live)

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

54240002102

ศุภฤกษ์ หอมรอด

โรงเรียนวิชาการบริบาลอุดรธานี

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

54240002105

เจนจิรา ลอวิภา

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

54240002106

ชุตินันท์ เวียงคํา

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

54240002107

พริมรตา ดีษะเกตุ

สถานีวิทยุ Play 104.5 MHz.

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

54240002109

ธวัลรัตน์ แก้วดอนรี

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

54240002112

น้ําทิพย์ ขุมเงิน

ร้านจัดเต็ม ครีเอชั่น

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

54240002116

รณรงค์ ชมศิริ

ร้านจัดเต็ม ครีเอชั่น

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

54240002117

กฤษณา มีศรี

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

54240002120

พงศพัศ ตรียะโชติ

ร้านดีไซต์แกลลอรี่

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

54240002128

ขวัญหทัย สมเสข

ร้านจัดเต็ม ครีเอชั่น

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

54240002138

อนุพัฒน์ ไชยภูมิ

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040002101

ศิริพรรณ ศรีสวัสดิ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

กิติภูมิ ปรีชาสมบัติ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

สถานประกอบการ

อาจารย์นิเทศ1

55040002102

ศุภสิทธิ์ สายธิไชย

สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002103

ปรียานันท์ เจริญคุณวิวัฏ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040002104

ชินดนัย เรืองสินศักดิ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040002105

อนุสรา ติโทกุล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002106

ฉัตรฐนพล บัวจันทร์

ร้านแอ๊ด สตูดิโอ ดิจิตอลแล็บ

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040002107

หนึ่งฤทัย บุญสืบมา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 707 โปรโมชั่นอุดร

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040002108

เกียรติศักดิ์ บัวโคกรัง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วลัยพร มีเดีย กรุ๊ป

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002109

สุวนันท์ แก้ววิเชียร

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย Best Radio 89.00 Mhz.

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002110

สถาพร ชาวสุรินทร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002111

สุเมธา แสนทวีสุข

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002112

สุนิสา ถิ่นกมุท

ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002113

พิสิทธิ์ มัชปะโม

บริษัท โลคอล คลิก จํากัด

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002118

วิภารัตน์ ไชยแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พลัส มีเดีย

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040002120

ภานุพงษ์ บุญญรังษ์

สถานีวิทยุธุรกิจฟูล เอฟ เอ็ม 89.25 MHz. อุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040002121

เกษราภรณ์ กะกุลพิมพ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002122

ชัชวาล ด้วงศาลา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วลัยพร มีเดีย กรุ๊ป

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002124

จรินภรณ์ อุดมผุย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พลัส มีเดีย

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040002125

ชุลีพร วาจารัตน์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์เลิฟ เรดิโอ

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040002126

นักรบ ภูมิชัย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002127

วรรณิภา ทราบรัมย์

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย Best Radio 89.00 Mhz.

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

สถานประกอบการ

อาจารย์นิเทศ1

55040002128

พิพัฒน์ จันทร์แซม

สถานีวิทยุธุรกิจฟูล เอฟ เอ็ม 89.25 MHz. อุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040002130

วศิน วงศ์บุตรสง

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย Best Radio 89.00 Mhz.

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002132

พันธกานต์ ชาญเดช

สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002134

ธีรภัทร์ พาเบ้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 707 โปรโมชั่นอุดร

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040002135

เกตน์สิรี จันทคูณ

สถานีวิทยุ Play 104.5 MHz.

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040002136

พัชชานันท์ คําทึง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์เลิฟ เรดิโอ

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040002138

ภาคย์พิสิฐ ลาภบรรจบ

ร้านเก็ต อินสปาย (Get Inspired)

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002146

อรวรรณ มงคลกุล

ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002150

ธาระวี ไกรราชดี

ร้านแอ๊ด สตูดิโอ ดิจิตอลแล็บ

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040002154

อุดมศักดิ์ แซ่โค้ว

สถานีวิทยุ Play 104.5 MHz.

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040002155

วิทวัส รัตนนันท์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040002157

จักรพันธ์ จันทร์ปัญญา

บริษัท โลคอล คลิก จํากัด

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040002158

อัศวฤทธิ์ ตาลเอี่ยม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

55040002160

กมลมาศ มากสุริยวงษ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิฟ เอฟเอ็ม.มีเดีย

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

55040002161

มาโนช คีรีสุวรรณกุล

สถานีวิทยุ Play 104.5 MHz.

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040002162

เมษา สิงห์สาธร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิฟ เอฟเอ็ม.มีเดีย

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
54040003104 เจนจิรา ชาชิโย

บริษัท โฟโต้ไลฟ์ (อุดร) จํากัด

อาจารย์นิเทศ1
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

54040003115

ศิริวรรณ ชานนตรี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

54040003116

มาร์ติน สุวรรณทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

สถานประกอบการ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
54040003122 จิภาดา โตนชัยภูมิ

สถานประกอบการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลําภู

อาจารย์นิเทศ1
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

54040003140

ณัชชารีย์ อามาตย์พุฒิชัย

สถานีวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ Happy Time Radio FM 106.25 MHz.

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040003102

พาขวัญ ตะโนนทอง

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003108

ผุดผ่อง วงศ์อนุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040003109

วรกาญจน์ ดงไมตรี

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003110

วัตถาภรณ์ โพธิ์สว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040003112

สุวิภา มงคล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003113

รลิตา คามะเชียงพิณ

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040003116

อัจฉราภรณ์ ลือเลื่อง

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040003118

ดวงกมล แก้วรอด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003120

อภิชาติ บุญครอบ

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040003121

ศิโรรัตน์ กาญจนะ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003122

วิไลพรรณ สุดบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040003133

ศิริกาญน์ อุดชาชน

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003136

สุพัตรา น้อยนิล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

55040003141

สุจิตรา ลาทอน

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

55040003143

ธนกฤษ มะกา

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040003146

กรกช เขียวรอด

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

55040003147

ศิโรรัตน์ คําจันทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040003149

วรรณชนก สะอาดเอี่ยม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003150

ปนัดดา ศีลารัตน์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
55040003154 วริษา พฤฒิสาร

สถานประกอบการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

อาจารย์นิเทศ1
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

55040003155

อาทิตยา ก้อนจันทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

55040003156

มุกวดี เยาวรัตน์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

