
ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

1 สกลนคร เมืองสกลนคร
บริษัทเคเอสสกลนคร

เครื่องถายเอกสารจํากัด
61109407131

นางสาว กาญจนา  สุราช

วงค
0821303457 รัฐประศาสนศาสตร

2 สกลนคร เมืองสกลนคร

ฝายฝกประสบการณ

วิชาชีพคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

61109407350
นางสาว กัญญาณัฐญ  ขะ

วงษ
0652717653 รัฐประศาสนศาสตร

3 สกลนคร เมืองสกลนคร เรือนจําจังหวัดสกลนคร 61109407311 นางสาว พนิดา  สมบัติมาก 0924981641 รัฐประศาสนศาสตร

4 สกลนคร เมืองสกลนคร เรือนจําจังหวัดสกลนคร 61109407338 นางสาว ศิริญากร  พลธิราช 0886781657 รัฐประศาสนศาสตร

5 สกลนคร เมืองสกลนคร

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร

61109407110
นางสาว ปยธิดา  ผล

ประสาท
0935399591 รัฐประศาสนศาสตร

ตารางนิเทศนักศึกษาฝกงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ภาค ปกติ

(กําหนดการนิเทศ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565)

กลุมท่ี 20                                               วัน เดือน ป                                                    

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

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร

61109407136
นางสาว ลดาวัลย  พรมกา

วงศ
0934871813 รัฐประศาสนศาสตร

7 สกลนคร เมืองสกลนคร

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร

61109407344 นางสาว สุธิดาพร  ชาแสน 0951690264 รัฐประศาสนศาสตร

8 สกลนคร เมืองสกลนคร

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร

61109407334 นางสาว อมิตา  โรมรัมย 0652720650 รัฐประศาสนศาสตร

9 สกลนคร เมืองสกลนคร

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร

61109407120 นาย กองหลา  สิงหชัย 0611288364 รัฐประศาสนศาสตร

10 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานเทศบาล

ตําบลดงมะไฟ
61109407108 นางสาว ชลธิชา  พลไชย 0982356276 รัฐประศาสนศาสตร

11 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานเทศบาล

ตําบลธาตุนาเวง
61109407105

นางสาว บุษกร  ดาบพิมพ

ศรี
0930539899 รัฐประศาสนศาสตร

12 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานเทศบาล

ตําบลธาตุนาเวง
61109407248

นางสาว พัชราภรณ  เห

มะธุรินทร
0960927018 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

13 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานเทศบาล

ตําบลธาตุนาเวง
61109407119 นางสาว อาทิตยา  หารเขมร 0636211953 รัฐประศาสนศาสตร

14 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานเทศบาล

ตําบลธาตุนาเวง
61109407112 นาย รัชชานนท   ทมถา 0621034496 รัฐประศาสนศาสตร

15 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61109407335

นาย ชดลทร  ศักดิ์นารา

โรจน
0952322830 รัฐประศาสนศาสตร

16 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61109407307 นาย นายปุรเชษฐ  นันทราช 0646267191 รัฐประศาสนศาสตร

17 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61109407331 นาย ปยะวัฒน  คําเกษ 0961271295 รัฐประศาสนศาสตร

18 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร
61109407325 นาย วิชยุตม  อุปพงษ 0935391582 รัฐประศาสนศาสตร

19 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานประกันสังคม

จังหวัดสกลนคร
61109407127

นางสาว วิภาวรรณ  คําศรี

พล
0931034705 รัฐประศาสนศาสตร

20 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานประกันสังคม

จังหวัดสกลนคร
61109407142 นาย วุฒินันท  เดชสุวรรณ 0621451101 รัฐประศาสนศาสตร



ลํา

ดับ
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท สาขาวิชา บันทึกการนิเทศ

คะแนน

(15)

อาจาร

นิเทศก

21 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด

61109407138 นางสาว พรนภา  แกวอินธิ 0825689285 รัฐประศาสนศาสตร

22 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด

61109407113 นางสาว รุจีรัตน  รัตนาแพง 0616091240 รัฐประศาสนศาสตร

23 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด

61109407244 นาย กฤษฎา  วงคแสนคํา 0939171540 รัฐประศาสนศาสตร

24 สกลนคร เมืองสกลนคร

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด

61109407144 นาย ธนภัทร  สีลา 0621626835 รัฐประศาสนศาสตร

25 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแรงงาน

จังหวัดสกลนคร
61109407250 นางสาว จิราพร  สกุลซง 0886072651 รัฐประศาสนศาสตร

26 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแรงงาน

จังหวัดสกลนคร
61109407215 นางสาว มณนีุช  บุญแสง 0923595983 รัฐประศาสนศาสตร

27 สกลนคร เมืองสกลนคร
สํานักงานแรงงาน

จังหวัดสกลนคร
61109407224 นาย ศุภโชค  เชื้อวงคพรหม 0960243554 รัฐประศาสนศาสตร

28 สกลนคร เมืองสกลนคร โรงเรียนบานมวงลาย 61109407104 นาย นนทวัตร  หารทองชัย 0985863104 รัฐประศาสนศาสตร


