ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสนักศึกษา
52240424118
55240424102
55240424135
55240424148
55240424174
55240424175
56040424101
56040424104
56040424110
56040424113
56040424115
56040424116
56040424117
56040424120
56040424123
56040424126
56040424127
56040424128
56040424129
56040424130
56040424132
56040424135
56040424137
56040424141

ชื่อ-นามสกุล
จริยา สาทน
นุสรา ถมดี
ธีรารัตน์ หงษ์กัณหา
เบญจมาศ คุรุบาศรี
ปัทมา คงประเสริฐ
ชมพูนุช พิเคราะห์ภูมิ
ณัฐพล คํามาวงษ์
ชนากานต์ รัตนติสร้อย
พรรณวดี สินชัย
สิริรัมภา ปุนนา
ปรินทรา เจียมเจริญกุล
วลีรัตน์ นนท์ปัญญา
ณัฐสุดา วงละคร
กัญญาณัฐ เพ็งพิทักษ์
ณัฐฤกษ์ จริยกิตติกุล
บุลิน วัฒนสกุลไทย
นวพร สมพรสันติสุข
ปริญญา ไชยสุวรรณ์
กัมปนาท แซ่ปึง
พันธกานต์ แขควรไล
ชญานนท์ จันทวงษ์
ดาวใจ ศรีชัยบูรณ์
อานนท์ เหล่าหวายนอก
กชนันท์ คีทเซอร์

การตลาด
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เจียงอุดร จํากัด สาขากุมภวาปี
อาร์.ที.สตาร์.ไดเรดท์
ร้าน Shampoo 666
อาร์.ที.สตาร์.ไดเรดท์
ร้านเสริมสวย Virgo Hair Style
โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง
บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (UD TOWN)
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบ่อ
บริษัท โตโยต้า ไทยธานี จํากัด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐมอเตอร์เซลส์ สาขาบ้านห้วย
สวนสัตว์เชียงใหม่
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (สํานักเครือข่ายเช่าซื้อ(อุดรธานี))
สํานักงาน คุณบัณฑิต พานิช ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (สํานักเครือข่ายเช่าซื้อ(อุดรธานี))
บริษัท นิรชาคอมมูนิเคชั่น จํากัด
สวนสัตว์เชียงใหม่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด

อาจารย์นิเทศ
อ.คมกริช สนิทชน
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.คมกริช สนิทชน
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.คมกริช สนิทชน
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
อ.คมกริช สนิทชน
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.คมกริช สนิทชน
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์

ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รหัสนักศึกษา
56040424142
56040424147
56040424151
56040424153
56040424157
56040424202
56040424212
56040424216
56040424217
56040424222
56040424225
56040424227
56040424229
56040424240
56040424242
56040424244
56040424245
56040424246
56040424247
56040424253
56040424259
56240424105
56240424106
56240424107

ชื่อ-นามสกุล
นิสาชล ศรีวิลัย
กนกอร สายแสน
วิจิตตรา สุขกะสวน
แสงระวี ตะภา
ชัยเฉลิม พันธ์โยธี
อรญา อินทร์หา
ภาณุเดช ขาวนิมนต์
ภัทรนันท์ ขันธวิชัย
มัณฑนา อินยาศรี
ณัฐนันท์ น้อยมนตรี
ประภาพร คงเพียร
สาวิตรี พิมพ์แก้ว
สุนันทา เหลางาม
เกรียงเดช หิมรัตน์
ลักขณา โคตรมณี
สุวนันท์ โสวัน
ประภาพรรณ สมบูรณ์
ศิริรัตน์ พรมเขต
รุจิรา กลิ่นอุบล
รสริน วงษ์วังจันทร์
สุกัญญา นฤพันนาถ
ปาหนัน สิลาศรี
สุทธิเกียรติ์ รอดอนันต์
ขวัญศิริ วรมัด

การตลาด
ชื่อหน่วยงาน
สวนสัตว์เชียงใหม่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าคันโท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีอุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐมอเตอร์เซลส์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
บริษัท บีทีเจ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์ จํากัด (นิตยสารเลาะ)
บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (UD TOWN)
บริษัท อาร์แอลซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเชียงใหม่
บริษัท โตโยต้าบึงกาฬ จํากัด สํานักงานใหญ่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดจับ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ซี.เอ็น ชิปปิ้ง อิมปอร์ต เอ็กช์ปอร์ต
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีอุดรธานี
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย
บริษัท ยิ่งมงคลพัฒนา จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดร อาชา กรุ๊ป
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง
บริษัท พี.พี.มอเตอร์เวย์ จํากัด

อาจารย์นิเทศ
อ.คมกริช สนิทชน
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.คมกริช สนิทชน
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.คมกริช สนิทชน
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

ลําดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

รหัสนักศึกษา
56240424110
56240424111
56240424113
56240424118
56240424124
56240424130
56240424143
56240424144
56240424148
56240424152
58200424102
58200424105
58200424108
58200424111
58200424115
58200424118
58200424153

ชื่อ-นามสกุล
นุชนาถ พงษ์ศรี
กิตติชัย บุตรโส
ขวัญชัย บุตรวงศ์
ญาดา ไชยเลิศ
สุภาวรรณ ลมไทยสง
ธัญยธรณ์ ป้อมเชียงพิณ
ป้อมลฎา พันลําเนา
อังสุมารินทร์ โนนเพีย
สกนธ์ สิทธิศิริพร
นภัทร เสนเพ็ง
ทวีป แก้วไชย
จิตติมาภรณ์ เพชรสังคุณ
ยุพาพักตร์ บุตตะโยธี
นภาพร สุทธวงค์
วิมลรัตน์ วิลินไพร
ศรายุทธ จันทาทอง
ศักดิ์มงคล ลาดบัวขาว

การตลาด
ชื่อหน่วยงาน
ร้านต้นรักเวดดิ้ง-ชุดเช่า
ร้านชูศิลป์
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จํากัด สาขาส่องดาว
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด สาขาอุดรธานี
บริษัท ขาวสอาดปิโตรเลี่ยม จํากัด (7-ELEVEN สาขา ปตท.หนองสําโรง)
สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ
บริษัท สิทธิพรการค้า จํากัด
ร้าน ป ถูก ซูเปอร์สโตร์ วังสามหมอ
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อําเภอนาวัง
โรงพยาบาลกุมภวาปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จํากัด สาขาตลาดบ้านห้วย
บริษัท รักษาความปลอดภัยโพรเกรสกันภัย จํากัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

อาจารย์นิเทศ
อ.คมกริช สนิทชน
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
อ.คมกริช สนิทชน
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
อ.คมกริช สนิทชน
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย
อ.พีระนันท์ คําบอนพิทักษ์

