
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จังหวัด

61108406169
นางสาว ประภาวลิน  สาย

มาลัย
0630516716 การบัญชี

2 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จังหวัด

61108406195
นางสาว รัตติยากร  ปญญา

รส
0936357029 การบัญชี

3 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61108406175 นางสาว เกศสุดา  วงคละคร 0809423156 การบัญชี

4 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61108406107 นางสาว ศมิตรา  สาระคร 0929785960 การบัญชี

5 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406102 นางสาว ปทมา  ดวงยา 0986347062 การบัญชี

6 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406104

นางสาว ภัทรสุดา  แกวบัว

ปด
0611473726 การบัญชี

7 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406190 นางสาว มาริษา  อุสาพรหม 0934711957 การบัญชี

8 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406183 นางสาว มินทมันตา  ฮมปา 0624787884 การบัญชี

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 16                                               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

9 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406173

นางสาว วรรณภา  เคนชัย

วงค
0659197145 การบัญชี

10 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406111 นางสาว วิกานดา  สุพรรณ 0996830490 การบัญชี

11 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สกลนคร
61108406108 นางสาว วิไล  เดชกวี 0972644692 การบัญชี

12 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร
61108406152

นางสาว เกศิน ี ตองโพน

ทอง
0883367399 การบัญชี

13 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานอัยการ

จังหวัดสกลนคร (งาน

ธุรการ)

61108406158
นางสาว ดาริกา  ดีฝาย

มาตย
973581933 การบัญชี

14 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานอัยการ

จังหวัดสกลนคร (งาน

ธุรการ)

61108406127 นางสาว วราภรณ  พันตาย 0637244094 การบัญชี

15 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักตรวจเงินแผนดิน

จังหวัดสกลนคร
61108406157 นางสาว ชลดา  เพียรพัง 0807495206 การบัญชี

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักตรวจเงินแผนดิน

จังหวัดสกลนคร
61108406159 นางสาว สุภาวด ี คําพิชชู 0883220655 การบัญชี

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักตรวจเงินแผนดิน

จังหวัดสกลนคร
61108406130 นางสาว อมรรัตน  ดวงดูสัน 0986079438 การบัญชี

18 สกลนคร เมืองสกลนคร

หางหุนสวนจํากัด สอบ

บัญชีและภาษีอากร

ชนกนภา

61108406117
นางสาว พรจิรา  แสนสุริ

วงค
0820237042 การบัญชี

19 สกลนคร เมืองสกลนคร

หางหุนสวนจํากัด สอบ

บัญชีและภาษีอากร

ชนกนภา

61108406166 นางสาว วรัญญา  อุนสุข 0992106239 การบัญชี



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

20 สกลนคร เมืองสกลนคร

หางหุนสวนจํากัด สอบ

บัญชีและภาษีอากร

ชนกนภา

61108406110 นาย พัชรกร  คุณสมบัติ 0823484592 การบัญชี

21 สกลนคร เมืองสกลนคร
หางหุนสวนจํากัด เอส 

เอ พี การบัญชี
61108406124 นางสาว กัลยา  คุณปญญา 0952956274 การบัญชี

22 สกลนคร เมืองสกลนคร
หางหุนสวนจํากัด เอส 

เอ พี การบัญชี
61108406116

นางสาว จิรภรณ  แสนสุริ

วงค
0652869294 การบัญชี

23 สกลนคร เมืองสกลนคร
หางหุนสวนจํากัด เอส 

เอ พี การบัญชี
61108406165

นางสาว ประภากร  หาม

วงค
0856809101 การบัญชี

24 สกลนคร เมืองสกลนคร
องคการบริหารสวน

จังหวัดสกลนคร
61108406118 นางสาว จิรัชญา  ฝูงพิลา 0951863236 การบัญชี

25 สกลนคร เมืองสกลนคร อุทยานแหางชาติภูพาน 61108406176 นางสาว อรอุมา  ไทยเหนือ 0967049418 การบัญชี

26 สกลนคร เมืองสกลนคร
สหกรณออมทรัพยคา

ยกฤษณสีวะรา
61108406178 นางสาว วราภรณ   สิงวงษา 0645075685 การบัญชี

27 สกลนคร เมืองสกลนคร
สหกรณออมทรัพยคา

ยกฤษณสีวะรา
61108406128 นางสาว นรีกานต  ยะสมศรี 0625519805 การบัญชี

28 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานคลังจังหวัด

สกลนคร
61108406134

นางสาว สุพัตรา  คําทะ

เนตร
0613215640 การบัญชี

29 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานคลังจังหวัด

สกลนคร
61108406191 นางสาว อรนุภัทร  เดชโฮม 0612970301 การบัญชี


