
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร
แขวงการทางสกลนคร

ที่ 1
61107408152 นางสาว วรดา  ธนตุน 0626652746 การจัดการทั่วไป

2 สกลนคร เมืองสกลนคร
แขวงการทางสกลนคร

ที่ 1
61107408109

นางสาว ณัฐกานต  วงศ

กาฬสินธุ
0930920031 การจัดการทั่วไป

3 สกลนคร เมืองสกลนคร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

 สาขาธาตุนาเวง

61107408138 นางสาว นิรัชรา  นาสิงเตา 0951983569 การจัดการทั่วไป

4 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) (CAT 

61107408145 นางสาว ปยะดา  แสนอุบล 0929699674 การจัดการทั่วไป

5 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) (CAT 

สกลนคร)

61107408105 นางสาว นภัสสร  ทิพจร 0980348871 การจัดการทั่วไป

6 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด 
61107408160 นางสาว พรศิร ิ ยศรุงเรือง 0984861296 การจัดการทั่วไป

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 12                                               วัน เดือน ป                                                     (ไปราชการ 1 วัน)

เกณฑการประเมิน - ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมายและการปฏิบัติงาน ทราบไดจากการสัมภาษณนักศึกษา ผูควบคุม และดูจากสมุดฝกงาน 5 คะแนน

- การจดบันทึกสมุดฝกงาน 5 คะแนน      - การแตงกาย กิริยามารยาท 5 คะแนน



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

7 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท อารเอ็มจี 

มอเตอร จํากัด 

(สกลนคร)

61107408161
นางสาว อัจจิมา  ไชย

หนองแข
0934493392 การจัดการทั่วไป

8 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท อารเอ็มจี 

มอเตอร จํากัด 

(สกลนคร)

61107408133 นางสาว เกศรา  ศิริสานต 0828498752 การจัดการทั่วไป

9 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท ไอที สมารท 

เซอรวิส จํากัด
61107408144 นาย ภัทรกานต  ภัทรจารี 0980975920 การจัดการทั่วไป

10 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท ไอที สมารท 

เซอรวิส จํากัด
61107408151 นาย พัฒนพงษ  มาตยแสง 0909634506 การจัดการทั่วไป

11 สกลนคร เมืองสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร (งานบริหาร

บุคคลและนิติการ)

61107408108 นางสาว เมธิดา  อัตติยะ 0611422837 การจัดการทั่วไป

12 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานขนสงจังหวัด

สกลนคร
61107408116

นางสาว จุฑามาศ  จันทร

วงคเดอืน
0981839879 การจัดการทั่วไป

13 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานขนสงจังหวัด

สกลนคร
61107408115

นางสาว จุฑาทิพย  เชื้อ

บริบูรณ
0955941502 การจัดการทั่วไป



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

14 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร

61107408126 นาย กันตพัฒน  ทานนท 0947860321 การจัดการทั่วไป

15 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดสกลนคร
61107408113 นางสาว กัญญารัตน  สุพร 0981280334 การจัดการทั่วไป

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดสกลนคร
61107408132 นางสาว ชนินาถ  อุปพงษ 0883274615 การจัดการทั่วไป

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดสกลนคร
61107408143 นาย ตะวัน  โคตรสมบัติ 0954797502 การจัดการทั่วไป

18 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดสกลนคร
61107408142 นาย ศรัญยวัฒน  แสนสอาด 0864933347 การจัดการทั่วไป

19 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสกลนคร
61107408106

นางสาว กรรณณิกา  ยิ่ง

นอก
0935299174 การจัดการทั่วไป

20 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสกลนคร
61107408122 นางสาว ทิพยสุดา  วงศสีดา 0930900282 การจัดการทั่วไป

21 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสหกรณ

จังหวัดสกลนคร
61107408114 นางสาว สุรีนาท  อังมีพิษ 0630375560 การจัดการทั่วไป

22 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสหกรณ

จังหวัดสกลนคร
61107408104

นางสาว รัชนีกร  สรัคคา

นนท
0643090701 การจัดการทั่วไป



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

23 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสหกรณ

จังหวัดสกลนคร
61107408107

นางสาว ณัฐสุดา   พรม

โคตร
0629923670 การจัดการทั่วไป

24 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแสงจันทร

การบัญชี
61107408117 นางสาว ฉัตรธิดา  ศิลารักษ 0936409151 การจัดการทั่วไป

25 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแสงจันทร

การบัญชี
61107408120 นางสาว สุภาวิดา  การีชุม 0931470868 การจัดการทั่วไป

26 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแสงจันทร

การบัญชี
61107408119 นางสาว สุธาสิน ี มาตราช 0985863104 การจัดการทั่วไป


