
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407132 นางสาว อินทิรา  บุตรโคษา 0986586684 รัฐประศาสนศาสตร

2 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407116 นางสาว นฤมล  หมื่นจันทร 0971783305 รัฐประศาสนศาสตร

3 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407133 นางสาว สุกัญญา  แกวมะ 0803828128 รัฐประศาสนศาสตร

4 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407252

นางสาว อินทิรา   สุขแสง

กิจ
0996140632 รัฐประศาสนศาสตร

5 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407124 นางสาว วนาล ี พลวงศษา 0833452994 รัฐประศาสนศาสตร

6 สกลนคร เมืองสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 

(ฝายยุทธการ)
61109407219 นางสาว จันทรธิดา   อุทมล 0613207382 รัฐประศาสนศาสตร

7 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407245
นางสาว ชาลิณี  จันทา

พรหม
0645934690 รัฐประศาสนศาสตร

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 19                                               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

8 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407203 นางสาว ศุภมาศ  เจริญชัย 0653093956 รัฐประศาสนศาสตร

9 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407216 นาย เดชคัมธร  คึมยะราช 0823398106 รัฐประศาสนศาสตร

10 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407201 นาย ธวัชชัย  พรมรัตน 0960729424 รัฐประศาสนศาสตร

11 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407202
นางสาว สุชัญญา  อาจทุม

มา
0612240699 รัฐประศาสนศาสตร

12 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407240
นางสาว สรวงสุดา  โพธิ

สวาง
0802636755 รัฐประศาสนศาสตร

13 สกลนคร เมืองสกลนคร

กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่23

คายศรีสกุลวงศ

61109407247
นางสาว รวีวรรณ  บุญจัน

ทึก
0967397477 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

14 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61109407103
นางสาว ทิพวรรณ  นนท

จันทร
0637247953 รัฐประศาสนศาสตร

15 สกลนคร เมืองสกลนคร

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสกลนคร 

(ปกครองทองถิ่น 

เสมียนตรา ปกครอง)

61109407102 นาย ปยพงษ  คนเพียร 0933367473 รัฐประศาสนศาสตร

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407209 นาย ฑันยาวิทย  งอยกุดจิก 0986651747 รัฐประศาสนศาสตร

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407241 นาย ภูริศร   คันศร 0943932551 รัฐประศาสนศาสตร

18 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407229 นาย นิติพัฒน  หอมจันทร 0987530824 รัฐประศาสนศาสตร

19 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407143 นาย ธนบูรณ  สุธรรม 0935545688 รัฐประศาสนศาสตร

20 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407146 นาย ธนพล  พลเลิศ 0965091801 รัฐประศาสนศาสตร

21 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407243 นางสาว ลลิตา  ศรีนา 0885873646 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

22 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407225 นางสาว ชาลิสา  บุระเนตร 0615450803 รัฐประศาสนศาสตร

23 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407204 นางสาว อรอุมา  กาดอนปา 0631464308 รัฐประศาสนศาสตร

24 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407147 นาย เกริกเกียรติ   ศรีพุทธา 0954378161 รัฐประศาสนศาสตร

25 สกลนคร เมืองสกลนคร
ที่วาการอําเภอเมือง

สกลนคร
61109407140 นาย คณาวุฒ ิ กัลยา 0982401700 รัฐประศาสนศาสตร

26 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 61109407355 นางสาว สุธาสิน ี เสนสุข 0935362331 รัฐประศาสนศาสตร

27 สกลนคร เมืองสกลนคร

บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) จังหวัด

สกลนคร

61109407128 นาย ชัยวิรัฐ  สุดตาสอน 0641098253 รัฐประศาสนศาสตร

28 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407343
นางสาว จุฑารัตน  วงศศรี

จันทร
0969501246 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

29 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407313
นางสาว ชลลดา  ไกรยะ

สิทธิ์
0630381542 รัฐประศาสนศาสตร

30 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407356 นางสาว สิรินยา  ขามรัตน 0855862303 รัฐประศาสนศาสตร

31 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407326 นาย จักรพรรด ิ มีภาทัศน 0983156944 รัฐประศาสนศาสตร

32 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407316 นาย ธรรมชาติ  พ่ึงพรอม 0657199748 รัฐประศาสนศาสตร

33 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร(ฝายบริการ)

61109407347 นาย ภูตะวัน  อุระมา 0803072545 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

34 สกลนคร เมืองสกลนคร
องคการบริหารสวน

จังหวัดสกลนคร
61109407214 นาย ธีรภัทร  แสงวงศ 0996264020 รัฐประศาสนศาสตร

35 สกลนคร เมืองสกลนคร
องคการบริหารสวน

ตําบลพังขวาง
61109407232 นาย วิญ ู โยลัย 0982084117 รัฐประศาสนศาสตร


