
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร
การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสกลนคร
61108406122 นางสาว ปาริชาต  พิมพเภา 0983937202 การบัญชี

2 สกลนคร เมืองสกลนคร
แขวงการทางสกลนคร

ที่ 1
61108406179 นางสาว ชุติมา  ภูมีชอ 0982458732 การบัญชี

3 สกลนคร เมืองสกลนคร
แขวงการทางสกลนคร

ที่ 1
61108406146 นางสาว ไอรดา  พิมล 0623820948 การบัญชี

4 สกลนคร เมืองสกลนคร
แขวงการทางสกลนคร

ที่ 1
61108406141

นาย พิญชญา  พรหมสาขา

 ณ สกลนคร
0642396960 การบัญชี

5 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานคลัง กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

61108406149
นางสาว กาญจนา  ขันที

ทาว
0630157537 การบัญชี

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 15                                               วัน เดือน ป                                                     (ไปราชการ 3 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

6 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานคลัง กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

61108406103
นางสาว จุทัยวรรณ  บํารุง

ภักดี
0615380409 การบัญชี

7 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานคลัง กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

611084061A1
นางสาว วิลาวัณย  พันธุ

ออน
0632405701 การบัญชี

8 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานพัสดุ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

61108406168
นางสาว กมลวรรณ  แสน

สุภา
0959689178 การบัญชี

9 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานพัสดุ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

61108406154
นางสาว สุนิตา  พรหมจัน

ทา
0913677963 การบัญชี

10 สกลนคร เมืองสกลนคร

งานพัสดุ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

61108406155 นางสาว อนงคนุช  อุปทุม 0642366971 การบัญชี



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

11 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61108406170
นางสาว กฤติยาภรณ  เสน

สิทธิ์
0969014463 การบัญชี

12 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61108406148 นางสาว จุฑาภรณ  มีมา 0625873759 การบัญชี

13 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61108406153
นางสาว ชนัญชิดา  สีนาม

ไตรหา
0653905539 การบัญชี

14 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61108406177 นางสาว นวาระ  พงษขันธ 0935283468 การบัญชี

15 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61108406189
นางสาว มินตราวด ี บุญ

รักษา
0611495812 การบัญชี



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่ทําการไปรษณียดง

มะไฟ
59108406177

นางสาว ณัฐสุดา  ศรีสอง

เมือง
0959728047 การบัญชี

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่ทําการไปรษณียดง

มะไฟ
61108406125 นางสาว สิริรักษ  แสงวงค 0952369958 การบัญชี

18 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา

สกลนคร
61108406123 นางสาว สุนันทา  อินทรี 0621484409 การบัญชี

19 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย  สาขา

สกลนคร
61108406163 นางสาว ชนิดา  บุตรเพ็ง 0957192075 การบัญชี

20 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย  สาขา

สกลนคร
61108406193

นางสาว นันธิญาภรณ  ฝา

ระมี
0956523584 การบัญชี

21 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย  สาขา

สกลนคร
61108406164

นางสาว เบญจพร  เคน

สงคราม
0863498089 การบัญชี

22 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย  สาขา

สกลนคร
61108406129 นางสาว อารียา  พงษขันธ 0611371142 การบัญชี

23 สกลนคร เมืองสกลนคร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

 สาขาธาตุนาเวง

61108406139 นางสาว ภัทรวดี  นินธิรักษ 0643295566 การบัญชี



ลํา

ดับ
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24 สกลนคร เมืองสกลนคร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

 สาขาธาตุนาเวง

61108406105
นางสาว ศุภลักษณ  สาระ

มัด
0927903152 การบัญชี

25 สกลนคร เมืองสกลนคร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

 สาขาสกลนคร

61108406140 นางสาว กรกนก  แกวพาดี 0924399635 การบัญชี

26 สกลนคร เมืองสกลนคร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

 สาขาสกลนคร

61108406136
นางสาว วิไลลักษณ  พรม

ทอง
0983823017 การบัญชี

27 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารออมสิน สาขา

สกลนคร
61108406137

นางสาว ละอองทิพย  โทน

แกว
0984678187 การบัญชี

28 สกลนคร เมืองสกลนคร
ธนาคารออมสิน สาขา

สกลนคร
61108406181 นาย ณัฐพงศ  พิมพบุญมา 0832210150 การบัญชี

29 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ 

จํากัด (สํานักงานใหญ)
61108406143 นางสาว ปริชาติ  ทับทิม 0934614057 การบัญชี

30 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ 

จํากัด (สํานักงานใหญ)
61108406126 นางสาว อรัญญา   วันนาพอ 0626592728 การบัญชี



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ
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(15)

อาจาร

นิเทศก

31 สกลนคร เมืองสกลนคร รานบานฟาโปรง 61108406151 นางสาว จิรดา  พรมมา 0990155980 การบัญชี

32 สกลนคร เมืองสกลนคร
สถานีตํารวจภูธรเมือง

สกลนคร
61108406142

นางสาว จิรัชญา  นนทสะ

เกตุ
0615053222 การบัญชี

33 สกลนคร เมืองสกลนคร
สถานีตํารวจภูธรเมือง

สกลนคร
61108406147 นางสาว ญาดา   ยะไชยศรี 0930901806 การบัญชี

34 สกลนคร เมืองสกลนคร
สถานีตํารวจภูธรเมือง

สกลนคร
61108406144 นางสาว เฟองฟา  เบาหลอ 0648502662 การบัญชี

35 สกลนคร เมืองสกลนคร
สถานีตํารวจภูธรเมือง

สกลนคร
61108406162

นางสาว มณรีัตน  วงค

เครือศร
0630523938 การบัญชี

36 สกลนคร เมืองสกลนคร
สถานีตํารวจภูธรเมือง

สกลนคร
61108406115

นางสาว รัตติกาล  จันทร

ปาน
0981381037 การบัญชี


