
ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ฃื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เลขที่นั่ง ลงชื่อ หมายเหตุ

1 58040427224 นางสาว นันทิชา  อุ่นศิวิไลย์ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 148

2 59040427150 นาย พชร  บุณยเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด 149

3 59040427206 นาย ศราวุธ  บุตรอุดม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด 150

4 60040427105 นาย ภาณุพงศ์  จันทรัตน์ ร้านเคเอฟซี สาขายูดี ทาวน์ 151

5 60040427107 นาย สหรัฐ  แหวนสูงเนิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซ็นทรัลโฆษณา 152

6 60040427112 นาย อดิศร  ภิญโญ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 153

7 60040427119 นางสาว จิราภรณ์  มงคลมะไฟ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 154

8 60040427126 นาย ธนพร  แน่นอุดร สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 155

9 60040427127 นาย ศักดิ์ตะวัน  เพียศรี บริษัท อินดี้อีหลี เรคคอร์ด จํากัด 156

10 60040427130 นาย อภิชาติ  จิตโสภารุ่งโรจน์ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 157

11 60040427144 นาย อัครบุรุษ  ดอบุตร บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 158

12 60040427146 นาย เทียนชัย  เสาร์ดี บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 159

13 60040427209 นาย นําพล  ประเสริฐสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี 160

14 60040427213 นาย ณฐภูมิ  บรรณารักษ์ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 161

15 60040427217 นาย อิศระพงศ์  สุวะมาตย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี 162

16 60040427223 นางสาว ผ่องนภา  บุญเรือง ธนาคารออมสิน สาขาน้ําโสม 163

17 60040427230 นางสาว ภารตรี  ศรีธนต์ โรงแรมโลตัสคอนโดเทล 164

18 60040427231 นางสาว สุธิดา  คําศรี โรงแรมโลตัสคอนโดเทล 165

19 60040427242 นาย อริธัช  วัดเวียงคํา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 166

20 60040427245 นาย วรัญญู  พรมเลิศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 167

21 61000427106 นาย ภาสกร  ดอนสมพงษ์ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 168

22 61040427101 นาย ประมวล  ระนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน ี2 169

23 61040427103 นางสาว ชนกสุดา  จารนัยพรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน ี2 170

24 61040427108 นาย ศุภโชค  ดวงบุ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขาถนนโพศรี 171

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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25 61040427112 นางสาว ศิริรักษ์  ชมภูธร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี 172

26 61040427113 นางสาว นันท์ชพร  วาริสาร โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 173

27 61040427114 นางสาว ณัฐวรรณ  เรืองเพ็ชร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี 174

28 61040427124 นางสาว ปราณิศา  กาพรมวงศ์ ธนาคารออมสิน สาขาคําตากล้า 175

29 61040427130 นางสาว สุวพร  บุญพันธ์ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขาถนนโพศรี 176

30 61040427138 นางสาว โชคนิภา  คลังทอง โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 177

31 61040427140 นาย ธนาพงษ์  พาเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน ี2 178

32 61040427152 นาย ราเมศวร์  กันหาจันทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 179

33 62000427101 นางสาว อรธิมา  ศรีวิชัย วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 180

34 62000427102 นางสาว กาญจน์ไพลิน  แก้วมุงคุณ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 181

35 62000427103 นาย อัษฎาวุธ  ดวงจําปา บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขาถนนโพศรี 182

36 62000427104 นาย ภาติพงษ์  วงศ์ละคร บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขาถนนโพศรี 183

37 62000427106 นางสาว ปรีญาพรรณ  ปัดแสง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซับพลาย 184

38 62000427110 นาย สิทธิวัฒน์  คามะเชียงพิณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี 185

39 62000427112 นางสาว อภิญญา  โพธิ์ระพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 186

40 62000427114 นางสาว เจนจิรา  สีแสด สํานักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 187

41 62000427117 นางสาว รจนา  ทีฆะสุข สํานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอําเภอสว่างแดนดิน 188

42 62000427118 นางสาว ธิติยา  หัสดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซับพลาย 189

43 62000427120 นางสาว อรสา  บาบุญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลชัยพร 190

44 62000427121 นาย ธนาวุฒิ  โคสอน ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี 191

45 62000427123 นาย ณัฐพล  กองทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 192

46 62000427126 นางสาว จุฑามาศ  อักษร ที่ว่าการอําเภอบ้านดุง 193

47 62000427127 นางสาว เบญจวรรณ  มืดนนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 194

48 62000427128 นางสาว ปาจารี  มะณีชม ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง 195



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ฃื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เลขที่นั่ง ลงชื่อ หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49 62000427131 นาย เอนกพงษ์  พนัศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น 196

50 62000427132 นางสาว ดารุณี  เมาโหมด สํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี(กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 197


