สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

54040001125 นางสาว สุวินันท์ จันทร์แก้ว

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

56040001104 นาย

ธนภัทร มาลาศรี

เจ เจ คลีนนิ่ง

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

56040001110 นาย

ชนกานต์ คุณละ

บริษัท โปร-ทอยส์ จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

56040002114 นางสาว วิสุทธิดา ดีวัฒนพงษ์

บริษัท สโมสรหนองบัวลําภู เอฟซี จํากัด

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

56040002138 นาย

ภูริวัฒน์ พฤกษชาติ

บริษัท โปร-ทอยส์ จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

56040002145 นาย

เอกสิทธิ์ ดวงเกษ

บริษัท สโมสรหนองบัวลําภู เอฟซี จํากัด

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

56040003127 นางสาว รัชนีกร สุนทรศิริ

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

56040003135 นางสาว สุพัตรา พินิจมนตรี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001104 นางสาว กุสุมา ถาดวิจิตร

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001105 นาย

พลพหล หาวันชํานาญกิจ ไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040001106 นางสาว ธนาพร อังคะพนมไพร

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001107 นางสาว นุชจริน แต้มทอง

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001108 นางสาว อารียา เอระน้อย

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001109 นางสาว สุกันยา จัตริ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด สาขาอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040001111 นางสาว พรนิภา ทุมวรรณ์

สํานักงานนิตยสารสื่ออุดร

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001112 นางสาว รัตน์มณี บุตรีสุวรรณ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040001115 นาย

ห้องภาพพิจิตรา

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

ณัฐวุฒิ อินทชัย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
57040001116 นาย

ชื่อ-นามสกุล
อภิชัย กุสลจีรัง

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

เฮ็ดไฮ้ โปรดักชั่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001118 นางสาว ชรินรัตน์ มอญขันธ์

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001121 นางสาว รัตติยา ทับศรี

ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001123 นาย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001128 นางสาว อุไรรัตน์ เศรษฐาไชย

สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยเกิ้ง

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001131 นางสาว จรูญพร ภูเขม่า

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001132 นางสาว มัลลิกา เหง้าทา

สํานักงานนิตยสารสื่ออุดร

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001133 นาย

อภิเชษฐ์ โนรี

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040001134 นาย

ยนต์ แสงทอง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001135 นางสาว ณัฐพร รักญาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040001136 นาย

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040001137 นางสาว ภัชราวดี เหล็กเพชร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040001140 นางสาว จิราวรรณ ภักดีรักษ์

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040001142 นางสาว พัชริดา วิบุญกุล

สํานักงานนิตยสารสื่ออุดร

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001143 นางสาว พรนภา แก้วสูงเนิน

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001144 นางสาว อภิชญา ไชยรัตน์

โรงพยาบาลอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040001145 นางสาว ณัฐกานต์ จันทรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

พัชรพล กราบไกรแก้ว

พชรกร จันนาวัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

57040001146 นางสาว สิริลักษณ์ บุญพุ่มพวง

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040001148 นางสาว อนุธิดา ประดาพล

สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยเกิ้ง

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040001149 นาย

ศรัณย์ ศรศิลป์

ห้องภาพพิจิตรา

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001150 นาย

ชานนท์ ธนาอนุกูล

ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040001151 นาย

สุรพงษ์ สุขสันติธรรม

ร้านตรีคูณ ป้ายสื่อสิ่งพิมพ์

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040001152 นาย

ศุภวัทน์ ธนินปัญญาพงศ์ ร้านโฟโต้ แอมป์ สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040001153 นางสาว กาญจนา วงบุตรศรี

โรงพยาบาลอุดรธานี

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040001158 นาย

รัชชวินทร์ ปัทนาถา

สามแสนแปด โปรดักชั่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002102 นาย

ธนกร โคตรมี

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด สาขาอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040002103 นางสาว วราภรณ์ ดิษฐ์เจริญ

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040002106 นาย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040002108 นางสาว แพรวิสา โพธิสีดา

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040002110 นาย

ห้องภาพนิยมไทย

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002111 นางสาว อรทัย ศรีหะปัญโญ

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002113 นาย

ไอรัก สตูดิโอ

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002115 นางสาว พิกุลแก้ว พระจันทร์ศรี

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002117 นางสาว ฉัตรอมร ดีงามเลิศ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

ณัฐพงศ์ แจ่มนภา
นิธิศ แพะทอง
ณัฐภาค ลุสนธิ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

57040002119 นางสาว สุธิชา ภูยาฟ้า

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040002121 นางสาว นิรยาพร คูณศรี

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040002123 นาย

นฤดม พลโลม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040002126 นาย

ยศวรรธน์ ทะวาปี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040002127 นางสาว สมฤดี สมมะนา

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002130 นาย

วุฒิพงษ์ เบ้าทองจันทร์

โรงพยาบาลอุดรธานี (แผนกเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา)

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040002131 นาย

จิรัฐวุฒิ แสนคําวงศ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040002134 นาย

จักรกฤช หล้ามาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002136 นาย

ทักษพล แข็งขัน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอ็มเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง เวิลด์ (ไทบ้าน TV ช่อง 83 ทีวีดิจิทอล)

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040002137 นาย

โดมอน สัตย์สูง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040002138 นางสาว นนทิยา นนทะพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิฟท์แองเจล เรดิโอ

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040002140 นางสาว ชฎารัตน์ สวัสดี

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002141 นางสาว ณัฐกานต์ ดีมาก

โรงพยาบาลอุดรธานี (แผนกเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา)

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040002142 นางสาว อาทิตกานต์ ก้องเวหา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอ็มเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง เวิลด์ (ไทบ้าน TV ช่อง 83 ทีวีดิจิทอล)

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040002143 นางสาว อัจฉรา อุทา

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040002145 นาย

ไอรัก สตูดิโอ

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

โรงพยาบาลอุดรธานี (แผนกเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา)

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

ดุษฎี ศิริภักดิ์

57040002146 นางสาว ศิศุภา วิจารณรงค์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

57040002147 นาย

ประสพโชค อุปัญ

สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040002150 นาย

อิทธิ ศรีสมบูรณ์

ไอรัก สตูดิโอ

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040002152 นาย

วรากรณ์ วรรณบูรณ์

สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040002159 นาย

อภิวัฒน์ สิงห์พันธ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ ทีม สตูดิโอ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040002164 นาย

ศุภณัฐ วงศ์อนุสรณ์

สามแสนแปด โปรดักชั่น

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

57040003102 นางสาว จิราพร พาพิมพ์

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040003103 นางสาว สุพัตรา จันทะมูล

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003105 นางสาว อารียา ช่างทองคํา

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040003106 นางสาว นิภาภัทร สุพรรณกลาง

สํานักงานเทศบาลเมืองหนองสําโรง

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003112 นางสาว อมรรัตน์ คะเนนอก

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003114 นางสาว กัญญาณัฐ บุตรตะ

สถานีวิทยุแฟน เอฟเอ็ม อุดรธานี 103.75 MHz.

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003115 นางสาว กนกพร พรหมนิวาส

โรงพยาบาลหนองคาย

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040003116 นางสาว จีรยา คร้ามปั่น

ที่ว่าการอําเภอเมืองอุดรธานี (สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา) ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040003119 นางสาว ปนิดา ทองอ้ม

สถานีวิทยุแฟน เอฟเอ็ม อุดรธานี 103.75 MHz.

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003120 นางสาว จิราพร ผลเพชร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003121 นางสาว ณัฐริกา เจริญสุข

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003123 นางสาว อรทัย รัติภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
57040003124 นาย

ชื่อ-นามสกุล
พิสิษฐ์ เหล่าประเสริฐ

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040003128 นางสาว ขวัญศิริ อุปรัตน์ถา

ที่ว่าการอําเภอเมืองอุดรธานี (สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลหนองไผ่)

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040003129 นางสาว ศิรินันท์ บุตรโชติ

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003131 นางสาว เพ็ญพลอย ทัศจันทร์สวัสดิ์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040003132 นาย

วีรสิทธิ์ สิทธิพรหม

โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040003133 นาย

ฉัตรชัย นาเมืองรักษ์

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

57040003134 นาย

ศิวกร สุขเพิ่ม

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003136 นางสาว มณีรัตน์ สิงขรอาจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวลุค อินเตอร์

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040003142 นางสาว ศรินญา แวงคํา

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

57040003144 นางสาว แพรวพรรณ คําหนูไทย

สํานักงานเทศบาลเมืองหนองสําโรง

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003145 นาย

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

57040003150 นางสาว สุนิสา ศรีบุโฮม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003151 นางสาว จินดารัตน์ วงษ์อนัน

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

57040003153 นาย

ณัฎฐนันท์ แก้ววิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บานาน่า 24 ครีเอชั่น

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003154 นาย

พิเชษฐ์ ปราบพาล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวลุค อินเตอร์

อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

57040003155 นางสาว อัญชลี เทพกรรณ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

57040003156 นาย

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จํากัด

อ.วิชุดา สายสมุทร

อัฏพล ชารีราษฎร์

ขวัญชัย ชัยวิรัตน์พงศ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า

ชื่อ-นามสกุล

57040003157 นางสาว ธัญญ์ธิชา ตั้งสุวรรณโสภิณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

