
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร
Flash Home สาขา

มะขามปอม
61107409140 นาย ขจรศกัดิ ์ ราชวงเวียน 0982403314 การจัดการโลจิสติกส

2 สกลนคร เมืองสกลนคร
Flash Home สาขา

มะขามปอม
61107409134 นาย จักรพรรดิ ์ สีกะพา 0658352859 การจัดการโลจิสติกส

3 สกลนคร เมืองสกลนคร
Flash Home สาขา

สกลนคร 15
61107409127 - Cuong  Hoang Thai 0963295527 การจัดการโลจิสติกส

4 สกลนคร เมืองสกลนคร
Flash Home สาขา

สกลนคร 15
61107409108 นางสาว พรรณวิภา  พอวงค 0626627187 การจัดการโลจิสติกส

5 สกลนคร เมืองสกลนคร
Flash Home สาขา

สกลนคร 15
61107409131

นางสาว ผกามาศ  สุวรรณ

มาโจ
0636259177 การจัดการโลจิสติกส

6 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่ทําการไปรษณีย 

สกลนคร
61107409124 นางสาว นิลรัตน  เลิศศรี 0994899796 การจัดการโลจิสติกส

7 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่ทําการไปรษณีย 

สกลนคร
61107409116

นางสาว กนกวรรณ  พุทธ

จันทร
0863250837 การจัดการโลจิสติกส

8 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่ทําการไปรษณีย 

สกลนคร
61107409107 นางสาว อรอนงค  ทัศนา 0610787375 การจัดการโลจิสติกส

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 13                                               วัน เดือน ป                                                     (ไปราชการ 2 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

9 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท FlashExpress 

สาขาธาตุเชิงชุม จ.

สกลนคร

61107409128 นาย ชัยวัฒน  นามเสนา 0956688855 การจัดการโลจิสติกส

10 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท FlashExpress 

สาขาธาตุเชิงชุม จ.

สกลนคร

61107409125 นางสาว ฉัตรกนก  เบ็ญชัย 0984691920 การจัดการโลจิสติกส

11 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท คอฟฟ ฟารม 

6395 จํากัด
61107409121 นางสาว จารุพร  หาญจําปา 0908407369 การจัดการโลจิสติกส

12 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท คอฟฟ ฟารม 

6395 จํากัด
61107409136

นางสาว พัชรจิรา  จันทร

โพธิ์
0624393854 การจัดการโลจิสติกส

13 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท คอฟฟ ฟารม 

6395 จํากัด
61107409139 นางสาว ปริยดา  กงเกตุ 0864331904 การจัดการโลจิสติกส

14 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท คอฟฟ ฟารม 

6395 จํากัด
61107409122 นางสาว วณชิา  ปดกอง 0889092148 การจัดการโลจิสติกส

15 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท คอฟฟ ฟารม 

6395 จํากัด
61107409118 นางสาว ปยดา  อินจําปา 0928676901 การจัดการโลจิสติกส

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร

คอนกรีต จํากัด
61107409120 นางสาว ปยะนุช  ฤทธิธรรม 0949345654 การจัดการโลจิสติกส

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร

คอนกรีต จํากัด
61107409113 นางสาว ธิดา  สอนสา 0828706121 การจัดการโลจิสติกส



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

18 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร

คอนกรีต จํากัด
61107409112 นางสาว อริศรา  แสงรุงรัตน 0802481277 การจัดการโลจิสติกส

19 สกลนคร เมืองสกลนคร รานยําเเซบลืมผัว 61107409114
นางสาว ปรางควรินทร  

เพ่ิมผล
0611453767 การจัดการโลจิสติกส

20 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานขนสงจังหวัด

สกลนคร
61107409126

นาย Thinh  Nguyen 

Phuc
0648899752 การจัดการโลจิสติกส

21 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานขนสงจังหวัด

สกลนคร
61107409109 นางสาว จรรญานิล  กรพันธุ 0990724006 การจัดการโลจิสติกส


