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
54040001125
55040001105
55040001127
56040001102
56040001103
56040001106
56040001109
56040001111
56040001113
56040001115
56040001117
56040001119
56040001120
56040001122
56040001123
56040001124
56040001125
56040001127
56040001134
56040001135
56040001137
56040001138
56040001140
56040001141

ชื่อ-นามสกุล
สุวินันท์ จันทร์แก้ว
ชุมนุมพร บุญยัง
วรนาถ อํานาจเจริญ
วรณัน หล้าพิมพ์สิงห์
พิกุลแก้ว สระใคร
พิมพ์พัชชา เทียนหอม
ตารกา โพธิ์สีดา
รังสฤษฏ์ สุขษาเกษ
อําพร พรมบัวคู
ธนภรณ์ ปัดถาวะโร
ดวงฤทัย เอกวงษา
ธดร เบ็ญจจินดา
ทิพย์นภา คําคูณ
รัชนีพร พลราษฎร์ล้ํา
เฟื่องฟ้า นนตะขาม
เยาวเรศ แก้วกอเกต
นิสา ฤทธิบุญ
เบญจวรรณ โคตะมี
จรรยา สํานักบ้านโคก
ละอองดาว อาจหาร
นันทวัญ วังคําแหง
พนิดา คําภูแสน
สุรางคนา ศิริแฝง
รัชนีกร แก้วประดิษฐ์

นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์การค้ายูดีทาวน์
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ
Nanami Animation
O media
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี
บริษัท บีทีเจ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์ จํากัด (นิตยสารเลาะ)
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด
O media
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด
O media
บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
O media
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จํากัด
บริษัท แบงคอค บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

อาจารย์นิเทศ
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.วิชุดา สายสมุทร
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.วิชุดา สายสมุทร
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

ลําดับ
25
26
27
28

รหัสนักศึกษา
56040001144
56040001149
56040001155
56040001156

ชื่อ-นามสกุล
จุฬารัตน์ ปัสสา
ศุภจิตร ศรีสิงห์
พนมกร เปี่ยมชาคร
ธนชิต พลนาล้อม

นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ
บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

อาจารย์นิเทศ
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

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

รหัสนักศึกษา
55040002128
55040002138
56040002101
56040002103
56040002104
56040002105
56040002108
56040002111
56040002112
56040002113
56040002115
56040002116
56040002117
56040002118
56040002120
56040002121
56040002124
56040002128
56040002131
56040002132
56040002136
56040002140

ชื่อ-นามสกุล
พิพัฒน์ จันทร์แซม
ภาคย์พิสิฐ ลาภบรรจบ
สุชาดา หม่องป๊ะ
กนกวรรณ สีหาท้าว
วนิดา เสาสุวรรณ
ชลัญญา กําหนดแน่
ยิ้มศิริ แสงศรีเรือง
พิทวัส พรหมลัทธิ
สุภัทรตรา ดิษฐ์เจริญ
นพมาศ รัตนวงศ์
เหมยหยี่ ชอง
ประเสริฐ พนาลิกุล
จุฑามาศ บัณฑิต
ประภัสร์ เหล่าประเสริฐ
มาริสา คําไฮ
อาทิยา ชาวนา
กฤตติกา อาสนา
สรายุทธ หล่อตระกูล
ธัญญลักษณ์ อุดมเพ็ญ
ชิราวุฒิ บัวแก้ว
สุพัตรา พรมยาลี
กอบแก้ว พิมพ์คํา

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อหน่วยงาน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี
สถานีวิทยุลูกทุ่งมหาชนคนอุดร FM 93.25 MHz.
สํานักงานเทศบาลตําบลกุมภวาปี
บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ
บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (UD TOWN)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด
บริษัท สนุก ออนไลน์ จํากัด
บริษัท โคเมดี้ ไลน์ จํากัด
โรงพยาบาลอุดรธานี
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น
บริษัท โคเมดี้ ไลน์ จํากัด
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด
สถานีวิทยุลูกทุ่งมหาชนคนอุดร FM 93.25 MHz.

อาจารย์นิเทศ
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

ลําดับ
รหัสนักศึกษา
23 56040002143
24 56040002150
25 56040002154

ชื่อ-นามสกุล
จิระยุทธ สาระบัว
รัตนาภรณ์ วงษ์วาสน์
ณัฐกานต์ ดําดา

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท โคเมดี้ ไลน์ จํากัด
บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (UD TOWN)
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อาจารย์นิเทศ
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

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
56040003103
56040003104
56040003105
56040003106
56040003107
56040003109
56040003110
56040003111
56040003112
56040003113
56040003114
56040003116
56040003117
56040003118
56040003119
56040003121
56040003122
56040003123
56040003124
56040003125
56040003129
56040003130
56040003131
56040003133

ชื่อ-นามสกุล
นิยมพันธ์ ปัฐวี
อัญชีภรณ์ ชัยศิลา
พิมพกานต์ ดีดวงพันธ์
พรพรรณ โชติวรรณ
พิชญา อุภัยพรม
อัญชลี คําบ่อเศร้า
ธิดารัตน์ ทองเจริญ
ชุติกาญจน์ มาระศรี
พิเชษฐ์ แก้วกัลยา
สิรรินทร์ กุลพัฒน์ธนัตถ์
เมธาวี ลดาวัลย์
วัชรี วุฒิสาร
ประภัสสร ชัยวิลา
พัชรพร คําออน
เอกราช เจริญสุข
พรวิภา คําบุญ
ศิริรัตน์ จันทร
เจษฎากร วนชัยสงค์
นพรัตน์ สิงหะถิน
เทพพิทักษ์ ศรีจันทร์
จิราพร นามจําลอง
พนิดา กุณณสาร
พิมผกา ศรีหริ่ง
ประภัสสร วาจารัตน์

นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ที่ว่าการอําเภอน้ําโสม
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จํากัด
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จํากัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

อาจารย์นิเทศ
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รหัสนักศึกษา
56040003134
56040003136
56040003138
56040003139
56040003144
56040003145
56040003147
56040003149
56040003151
56040003154
56040003157

ชื่อ-นามสกุล
ธนภัทร ปากกุดเลาะ
สุกัญญา สัตตะพันธ์
แพรวเพชร สีพันดอน
พรรณณี โมฆรัตน์
จุฑาภรณ์ ภูศรีโสม
ศิริวรรณ แสงจิตร
นิลาวัลย์ เม็ดไธสง
สุวะดี พิมนาม
จันทร์จิรา มุมอภัย
วรุฒ หอมหวล
ชุดาภา สุขสงคราม

นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
ชื่อหน่วยงาน
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จํากัด
โรงแรมกลางเมือง แอท หนองคาย
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อุดรธานี
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเทศบาลเมืองชุมแพ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จํากัด
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์นิเทศ
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.วิชุดา สายสมุทร
อ.ชาย วรวงศ์เทพ
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

