
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ1 หมายเหตุ

1 60040003101 บุณยนุช  ธูปพุดซา พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

2 60040003102 สุทธิดา  แสงปัญญา พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

3 60040003104 อารยา  พานิชย์ สถานีตํารวจภูธรอุดรธานี อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

4 60040003105 พัฒนพร  คลังชํานาญ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ อ.ชาย  วรวงศ์เทพ

5 60040003106 นภัสวรรณ  ยาเกิ๊น สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

6 60040003107 ชัยวัฒน์  มีวุฒิ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

7 60040003109 สุภาดา  ขยันดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

8 60040003111 พรพิมล  กีบุญมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระพุทธบาท อ.ชาย  วรวงศ์เทพ

9 60040003114 เจษฎา  วรยศ สถานีตํารวจภูธรอุดรธานี อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

10 60040003117 อภิญญา  วงษ์ชารี สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

11 60040003118 สายแสง  แผลงฤทธิ์ บริษัท เอช ไฮ จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

12 60040003119 ศศิธร  เศิกศิริ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

13 60040003120 นภัสรา  ขุนทอง สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

14 60040003122 อรวี  ศรีวอง บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

15 60040003123 ปิติภัทร  โคตรตา ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

16 60040003124 นภาพร  ซาบรรทม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานอุดรธานี อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

17 60040003126 สายฝน  ทองปลิว สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

18 60040003127 ศิวกร  หลวงยา Flash Express สาขาไพร์มสแควร์ อุดรธานี อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

19 60040003131 ฐิติญาดา  วะโรหะ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 1 อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

20 60040003134 อนุธิดา  เสียงล้ํา บริษัท เอช ไฮ จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

21 60040003136 พัชรพร  มงคลไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานอุดรธานี อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

22 60040003138 สถาปัตย์  วรวิเศษ บริษัท บี.เอส.นิวเทรนด์ จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

23 60040003139 พัณณ์ชิตา  พงศ์มหัทธนาธร ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอหนองหาน อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

24 60040003140 ชลธิชา  ทับทิมดี การรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

25 60040003145 รุจีรัตน์  รัตนมงคล บริษัท เอช ไฮ จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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26 60040003146 ติณณภพ  ชัยขันธ์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

27 60040003147 กัญฐิมา  ขามก้อน องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุขสําราญ ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

28 60040003151 ยุทธนา  ราชแดง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

29 60040003152 พงษ์ประภัทร  แข็งขัน สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

30 57040001159 สุพรรษา  ทันจาว ทีจีกรุ๊ป (ร้านกีโต้) อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

31 58040001123 วรัญญา  เพ็ญศิริ สถานีวิทยุ Gift Angle Radio 95.5 MHz. อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

32 58040001133 เปรมศักดิ์  ศรีลือ สถานีวิทยุ Gift Angle Radio 95.5 MHz. อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

33 58040001152 จิรกิตติ์  กิจวิรุฬห์ สถานีวิทยุ Gift Angle Radio 95.5 MHz. อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

34 60040001101 ธัญญารัตน์  ผาใส สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

35 60040001104 จารวี  วังทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

36 60040001105 รัตนาภรณ์  ตันดี สํานักงานเพจข่าวหมากแข้ง อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

37 60040001106 ภานุเดช  คานทอง บริษัท ไอทูเอส จํากัด ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

38 60040001109 นรนน  วชิระ บริษัท เอเอสพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

39 60040001110 พิชญ์สินี  ศรีอนุพันธุ์ สํานักงานเพจข่าวหมากแข้ง อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

40 60040001111 ณัฐวุฒิ  คําทวี บริษัท มีเดียมแรร์ มีเดีย จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

41 60040001112 ภาดา  แสดคง บริษัท เอเอสพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

42 60040001113 อรรถพล  แสงกุมาร บริษัท เอเอสพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

43 60040001117 วรวุฒิ  ผิวฝ้าย บริษัท ไอทูเอส จํากัด ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

44 60040001120 อัชดาภรณ์  รัตนมงคล บริษัท ยูดี เวสสุวรรณ จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

45 60040001121 นีรชา  พิมพ์จําปา โรงพยาบาลอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

46 60040001122 นิรชา  พิมพ์จําปา โรงพยาบาลอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

47 60040001123 พิมพ์พิสุทธิ์  เจริญชัย ร้านมีรักเวดดิ้ง สตูดิโอ สกลนคร อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

48 60040001124 ธัญญารัตน์  ปุริวัฒน์ ชนาคลินิกเวชกรรม อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

49 60040001126 ประกาศิต  จันทะสี สามแสนแปด โปรดักชั่น อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

50 60040001127 ธนวัฒน์  ดงทอง สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย อ.ชาย  วรวงศ์เทพ
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51 60040001128 อัษฎา  ราชิวงค์ ร้านไอติม สตูดิโอ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

52 60040001129 ปรางค์ทิพย์  คันธชัย บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

53 60040001130 ธนาวัฒน์  แก่นดี บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

54 60040001131 คุณากร  น้อยแสงสี ร้านไอติม สตูดิโอ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

55 60040001135 ธัญรดา  หล้าบ้านโพน สํานักงานเพจข่าวหมากแข้ง อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

56 60040001137 อนุพงษ์  ทิพยสุทธิ์ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย อ.ชาย  วรวงศ์เทพ

57 60040001138 ธนพล  บัวบาน บริษัท เอเอสพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

58 60040001149 มยุรี  ศรีเมือง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

59 60040002101 ประพันธ์  พาติกบุตร ร้านไอติม สตูดิโอ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

60 60040002103 อรุณฤทธิ์  เฮ้าประมงค์ บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

61 60040002104 อภิญญา  หอมหวน บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

62 60040002105 ปฐมาวดี  สมีดี สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

63 60040002106 หนึ่งฤทัย  พืชผักหวาน สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

64 60040002107 ณรงค์พร  เดชกฤติยา บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

65 60040002108 จุฑามาศ  สุริยงค์ บริษัท บ้าบิ่น ครีเอชั่น จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

66 60040002111 พลอยชมภู  บุญมา บริษัท บ้าน360 จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

67 60040002114 ธรรมนูญ  สมบุตร ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

68 60040002115 วิชทวัฒน์  สุทธิ์แทน บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

69 60040002117 ธิฆัมภรณ์  แกล้วกล้า บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

70 60040002118 นันทิยา  ศรีหาบุตร บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จํากัด อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

71 60040002119 ลลิตา  ศรีตะทา ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ลองดู มาร์เก็ตติ้ง อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

72 60040002122 ทรรศนัย  จาธิตานนท์ ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

73 60040002123 ศีลวัต  พุทธาวัง บริษัท ดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จํากัด อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

74 60040002125 วราภรณ์  โพนแป๊ะ บริษัท ซอฟต์แคร์ จํากัด อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

75 60040002126 เอกรัตน์  แซ่อึ้ง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร
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76 60040002128 ภัคจิรา  ทองนิล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

77 60040002135 ณัฐวรรณ  คล่องดี บริษัท ดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จํากัด อ.สุพรรษา  ปัญญาทอง

78 60040002136 ดสพร  เกิดทิม บริษัท บ้าบิ่น ครีเอชั่น จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

79 60040002138 ศรพรหม  โชติศิริกุลมนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

80 60040002139 พลชนก  โอนนอก บริษัท มีเดียมแรร์ มีเดีย จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

81 60040002140 รัฐพงษ์  เชื่อมแก้ว บริษัท พี.เค.เอ็น. แทร็คเตอร์ เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

82 60040002141 ยศศักดิ์  ฮองสาขํา บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

83 60040002143 ปรัญชัย  จําปาศักดิ์ บริษัท ฝูงบินเล็ก จํากัด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

84 60040002146 อัฎฐากริช  กงเพชร บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จํากัด อ.นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์

85 60240002109 นิภาพร  สีแจ่ม ร้านเพ็ญพรรณ นวดแผนไทย อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

86 60240002113 ปวรัญชน์  ทองแท่ง เดอะริบบอน คาเฟ่ อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์

87 60240002114 นาวี  บัวสมศรี สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.บุณยนุช  สุทธิอาจ

88 60240002117 สิทธิชัย  สิทธิสินทรัพย์ บริษัท ไฟท์เตอร์ มาร์เก็ต จํากัด อ.ชาย  วรวงศ์เทพ

89 60240002123 จุฑารัตน์  โยธี CHA-DA CLOTHES SHOP อ.ชาย  วรวงศ์เทพ


