สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

55200427118 อริศรา ศรีสอนดี

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด สาขาอําเภอกู่แก้ว

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.วันวิสา เนื่องสมศรี

55200427136 ฐิติยา กันสีชา

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

55200427153 เดือนเพ็ญ สุขใจ

องค์การบริหารส่วนตําบลนากอก

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

55200427224 อภิญญา งามหนัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

56040427111 อัญชลี แก้วคําศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ อ.วราภรณ์ ด่านศิริ

56040427119 ณัฐริญา ทองไวย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

56040427131 พรชัย สาคะรินทร์

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านดุง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

56040427143 พนัสดา ทุมนาไหม

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ผศ.โชคชัย เดชรอด

56040427150 ยุพาภรณ์ สิงห์สาธร

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

56040427204 สุดารัตน์ เวียงพลออม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกุงน้ําพอง

ดร.รชต สวนสวัสดิ์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

56040427213 ประภัสสร มุ่งหมาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ

อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

56040427220 เนตรนภา ศรีอ่อนแสง

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.อรจิตรา มีจันที

56040427224 ทิวากร แย้มเกตุ

โรงพยาบาลอุดรธานี (ฝ่ายแผนงานสารสนเทศ)

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

56040427238 อธิวัฒน์ คําใบศรี

สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

56240427108 ชินกร ภูนาผา

สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

56240427117 นิรุติ เจริญงาม

ร้านตี๋เล็กการเกษตร

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

56240427137 ภาสุ ศรีสังข์

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

56240427167 ณัฐพล อมรโกมินทร์

สถานตรวจสภาพรถมิตรภาพอุดรธานี

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

57000427117 สุวนันท์ อันหนองกุง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยประจักษ์ศิลปาคม อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.วันวิสา เนื่องสมศรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

57000427148 ส่งพันธ์ ไสยวิจีณ

วิทยาลัยเทคโนโลยบ้านจั่น

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ อ.วราภรณ์ ด่านศิริ

57040427101 ธวัชชัย โวชัย

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

ดร.ปวีณ ปานศุภวัชร

57040427102 อนุชชิตรา รสโสดา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.สุพักตร์ มะกุล

57040427103 รัฐภรณ์ ทองพรหม

โรงเรียนบ้านเชียงงาม

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

57040427104 ขวัญชนก ชัยรัตน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

57040427106 ศยามล บุดดีคํา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอบ้านดุง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

57040427108 นงลักษณ์ ศรีบุตรดี

ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

57040427114 วาศิลป์ ศาลาคํา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ อ.วราภรณ์ ด่านศิริ

57040427115 พิมพ์ลภัส นาขมิ้น

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

57040427119 นวภรณ์ วังแสนแก้ว

โรงพยาบาลบ้านผือ

ดร.ชาลี เกตุแก้ว

ผศ.ศุภกฤติ ปิติพัฒน์

57040427120 ธนากร ประเสริฐสวัสดิ์

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

57040427122 ชุมพล กุลเพ็ชร์

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

57040427124 อนันต์ คําจันทร์

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

57040427126 ปนิดา ยางชุม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

57040427127 จิราพร นครราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.สุพักตร์ มะกุล

57040427128 อรทัย ไชโย

สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จํากัด

ดร.ชนัญฎา สินชื่น

57040427130 สุพัทรียา ลาดี

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

57040427131 ธันย์ชนก สุภาพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยวาน

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.วันวิสา เนื่องสมศรี

57040427132 เปรมกมล เพ็งปรางค์

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาเลย

ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

57040427133 กรรณิการ์ สุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด

ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

57040427135 อัมรินทร์ กาภูคํา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.สุพักตร์ มะกุล

57040427136 จันธิมา พลมั่น

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

57040427138 รุ่งอรุณ สิงห์มหาศักดิ์

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

57040427139 สุริยันต์ คําโยธา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ อ.วราภรณ์ ด่านศิริ

57040427143 ศุภกฤษ โพนทัน

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

57040427145 สุดารัตน์ ศรีสมัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี

อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

57040427150 น้ําฝน อินทรสิทธิ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคําตากล้า

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

57040427155 นรเทพ กาลสุข

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขาตึกคอม

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

57040427157 ณัฐริกา ชัยคําภา

บริษัท อุดร ช.ทวี จํากัด

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

57040427203 ธิดา มาตรา

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ดร.พัชรี ผาสุข

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

57040427213 ชินวัตร โทแก้ว

ที่ว่าการอําเภอโนนสะอาด

ดร.รชต สวนสวัสดิ์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

57040427215 วิภาภรณ์ เสนบัว

ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

57040427216 ฉัตรมงคล ธรรมผล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐมอเตอร์เซลส์ (HONDA BIGWING)

อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.สุพักตร์ มะกุล

57040427217 ธารทิพย์ โวหารา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตนวาปี

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

ดร.ปวีณ ปานศุภวัชร

57040427218 คํามี ทุนรวม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตนวาปี

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

ดร.ปวีณ ปานศุภวัชร

57040427219 กนกวรรณ จันทร์แก้ว

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

57040427222 กุมภกัณฑ์ สีลาลึก

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี

อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์

อ.ปริชญา อุดมผล

57040427224 สิทธิชัย สมสนุก

บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จํากัด

ผศ.เบญญาภา โสอุบล

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

57040427225 ชลพิชญ์ ชนะมาร

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

57040427226 ก้องเกียรติ์ พรหมพลจร

โรงเรียนประชาสามัคคี

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

57040427230 ภัสร์ชนันภักตร์ สังกะสี

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

ดร.พัชรี ผาสุข

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

57040427231 เจนจิรา ทุ่งหลวง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

57040427233 ทิพย์ภรณ์ รอบคอบ

สํานักงานสรรพากรภาค 10

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

57040427235 อนุชิต อาร้อน

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

57040427236 กุลธิดา แสนสายเนตร

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

ดร.พัชรี ผาสุข

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

57040427240 มานิตา เปล่งเมืองปัก

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ดร.พัชรี ผาสุข

อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี

57040427241 สุทธิดา สุมรรคา

สํานักงานสรรพากรภาค 10

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

57040427245 ธิดารัตน์ บุญสอด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคําตากล้า

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

57040427247 ธนโชติ สมพอง

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี

อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์

อ.ปริชญา อุดมผล

57040427248 พิมพร ดีสะเกษ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

57040427255 ภูมิรินทร์ จันทร์ประทัศน์

โอเพ่นมายด์โปรเจคส์ (ไทยแลนด์)

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

57040427257 จิรวัฒน์ กิมรัมย์

โอเพ่นมายด์โปรเจคส์ (ไทยแลนด์)

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์

ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

57200427101 ปรีชา กันทรส

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม

ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

57200427123 ณัฐกานต์ ไชยคําแดง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

57200427140 รัชนี โคตรทะแก

โรงพยาบาลอุดรธานี

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

57200427141 นิตยพร ต้นศรี

โรงเรียนบ้านหนองบัว

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

57200427155 ชลธี สมมี

บริษัท เบิร์ด คาร์โก้ จํากัด

อ.ศราวุธ ผิวแดง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

58000427102 ฉัตรฐานันท์ มลัยสี

ศาลแขวงอุดรธานี

ผศ.มานน เซียวประจวบ

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

58000427103 กฏธนภณ นุชท่าโพธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต

58000427104 อทิตา เหล่าฮ้อ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

58000427108 กุลธิดา พลสิทธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

อ.อรจิตรา มีจันที

58000427109 สุชาดา ประวารีย์

โรงพยาบาลอุดรธานี (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

58000427110 สิทธิโชค ใจขาน

ร้านสมาร์ท เชอวิส

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427111 สิริกร ทองดีนอก

โรงพยาบาลอุดรธานี (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

58000427112 ภูวดล ฟองชล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรารัตน์ ไอ.ที.

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427113 สุนิสา ดงสันเทียะ

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขา 00044

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427114 พนิดา บุญอยู่

สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

58000427115 รัชนี พาราศรี

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขา 00044

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427116 สุชาดา สีหาเสน

สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

58000427117 นฤมล ธรเสนา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขา 00044

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427118 วัชระ หารา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขาถนนทหาร

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

58000427120 ณัฐชา ประทุมทิพย์

สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

58000427121 ชลธิชา ปัททุม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

58000427123 สุวัฒน์ ยางชุม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดร ไอที เซ็นเตอร์

ดร.สาวิตรี บุญมี

58000427125 นรินทร์ เชื้อบัณฑิต

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ อ.วราภรณ์ ด่านศิริ

58000427126 วิชชุดา จําปาน้อย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ1

อาจารย์นิเทศ2

58000427132 อนุชิต จันทะคัด

บริษัท น้ําตาลเอราวัณ จํากัด

ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

58000427133 กมลณรงค์ ปัศจันทร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดร ไอที เซ็นเตอร์

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427136 จริญาพร ฤทธิธรรม

โรงพยาบาลอุดรธานี (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

ผศ.วราพร กรีเทพ

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

58000427140 จุฑามาศ ศรีพุทธา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

58000427145 ชนัดดา ปุริโส

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

58000427146 จุฑารัตน์ สุระคาย

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

58000427149 อนุชิต แก้วจํารอง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรารัตน์ ไอ.ที.

ดร.สาวิตรี บุญมี

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

58000427151 มัญธิญา เดชแพง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

58000427152 Donekeo Maniviong

บริษัท วาเซเทค จํากัด

ผศ.เบญญาภา โสอุบล

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

58000427153 Vangkueyang Yonglor (หวัง) บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด สาขาถนนทหาร

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

58000427154 นัฐาภรณ์ โสภี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

