
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ1 อาจารย์นิเทศ2 หมายเหตุ

1 58240428184 ปิยะพร  รังษา บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

2 59040428103 นิตยา  ภูเยี่ยมใจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอหนองวัวซอ รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

3 59240428181 รัชนก  ปรีชาธรรมรัตน์ ร้านนานาขนม ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี

4 60040428101 สุธิตรา  นามวงษา บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

5 60040428102 นาตยา  พะโส ที่ว่าการอําเภอบ้านม่วง ผศ.โชคชัย เดชรอด อ.สุพจน์  สกุลแก้ว

6 60040428103 อาทิตยา  โพธิ์วงษ์ ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ อ.กมณทิพย์  ชูประทีป อ.คมกริช  สนิทชน

7 60040428105 รัตตวัน  ชาลีกุล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรดุษฎี (ส่วนเร่งรัดหนี้อุดรธานี) ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

8 60040428106 สุขี  ผิวแดง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

9 60040428108 เมธิณี  วิลาจันทร์ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

10 60040428109 วรัชยา  พรมมาซุย ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ อ.กมณทิพย์  ชูประทีป อ.คมกริช  สนิทชน

11 60040428111 กนกพรรณ  ไชยนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

12 60040428112 มนต์ธิดา  สารสินธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านผือ อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

13 60040428114 เจนจิรา  เหล็กเพชร สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี

14 60040428115 ธนชาติ  หมื่นหาวงค์ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

15 60040428118 วราภรณ์  จันทร์เกษ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรดุษฎี (ส่วนเร่งรัดหนี้อุดรธานี) ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

16 60040428120 ศิรินทรา  คานเพชรทา บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

17 60040428121 กนิษฐา  ชื่อจริง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยเม็ก รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

18 60040428123 กรวิจิตร  หัตถีจร ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

19 60040428125 ธนัญญา  สมบัติหา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

20 60040428128 ดาริกา  ศิริบุญ ธนาคารออมสิน สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

21 60040428132 จิราธิรัตน์  บุญศรี บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านผือ อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

22 60040428133 อาริยา  จําปาทอง สํานักงานสรรพากรภาค 10 อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

23 60040428135 สุดารัตน์  เฉิดวัตร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

24 60040428138 สุภาวิดา  อินทร์อุ่นโชติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

25 60040428139 พลอยสวย  แก้วปัชฌาย์ โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี
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สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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26 60040428140 ศศิธร  ใหญ่โสมานัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งฝน ผศ.ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ ดร.สมคิด  นาพรม

27 60040428141 มินตรา  รูปคม สํานักงานสรรพากรภาค 10 อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

28 60040428142 ฐิติพร  ดอนสิงห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

29 60040428143 พรชุตา  เปรี้ยวปรี ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (ถนนอุดรดุษฎี) ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

30 60040428144 อัญธิกา  เมื่อจัตุรัส บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

31 60040428145 จิราภรณ์  ยางสุด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

32 60040428146 อินทิรา  ชาติโสม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

33 60040428150 อนุสรา  ตาราษี สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

34 60040428151  Linh Le Nhat DONG DO Hotel อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

35 60040428202 อุสุมาศ  หมื่นหน้า สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

36 60040428207 ทิพย์ธิดา  ประกอบกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

37 60040428208 พนาวรรณ  คุณหมั่น สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

38 60040428209 เกวลิน  ชิณบุตร บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จํากัด อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

39 60040428210 กิตติยา  ตรีเศียร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

40 60040428213 ปฏิพัทน์  บุญกัณฑ์ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ผศ.พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ อ.อารยา  โพธิศิริ

41 60040428214 จิติศักดิ์  อนันตะสิงห์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จนัทรสา

42 60040428215 ราณี  จันทะวงค์ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

43 60040428217 ชนิกา  ทองอุดร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

44 60040428219 ทิพพิมาน  อินอุ่นโชติ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (สํานักเครือข่ายเช่าซื้ออุดรธานี) ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

45 60040428220 ปภัสรา  ทะวาปี ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (สํานักเครือข่ายเช่าซื้ออุดรธานี) ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

46 60040428221 ณัฐพงษ์  โคตรบุญมา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

47 60040428222 วิลาสินี  สมีงาม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

48 60040428223 วารุณี  กิจมหาศาล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

49 60040428224 สุธิดา  พิพวนนอก ห้างหุ้นส่วนจํากัด สํานักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา ผศ.เบญญาภา โสอุบล อ.ศตพร  ภูกองไชย

50 60040428230 ศิริวัฒน์  โคตรมงคล ธนาคารออมสิน สาขาบงคํา ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์
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51 60040428233 ญาณิศา  บุญชาญ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

52 60040428236 กัณติฌา  สรสินธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีพีแอนด์พี (2012) อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ปราการ  พิพัฒน์สูงเนิน ผศ.วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท

53 60040428238 ปิ่นประภา  นาคเสน ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีพีแอนด์พี (2012) อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ปราการ  พิพัฒน์สูงเนิน ผศ.วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท

54 60040428241 สรินทิพย์  ยุบลวัฒน์ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

55 60040428242 มินตรา  สาครเจริญ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

56 60040428244 ประภัสสร  โพนทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

57 60040428245 อรวี  บงแก้ว สํานักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

58 60040428246 สุทธิดา  อสุรีย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อสุรีย์ การาจ ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี

59 60040428301 วรากร  ราชพรหม ธนาคารออมสิน สาขาบงคํา ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

60 60040428302 สุพัตรา  พลซา ธนาคารออมสิน สาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

61 60040428306 อภิวันท์  พุทธาผา ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1 อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

62 60040428308 เกศรินทร์  ชุมโคตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

63 60040428309 มัสยวานิชย์  พิมพ์ศรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

64 60040428310 ณัฐฐา  ศรีปาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานายูง อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

65 60040428311 กัมปนาท  ยศสุพรม ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1 อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

66 60040428313 ศศินุช  ชัยโชคดี ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาถนนอําเภอ อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

67 60040428314 วิไลพร  ศรียา ธนาคารออมสิน สาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

68 60040428318 อทิติยาพร  หยุยนาดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

69 60040428320 ศนันท์ญา  นิลหงษ์ บริษัท ซอฟต์แคร์ จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

70 60040428321 อัจฉราพร  นิคม บริษัท ซอฟต์แคร์ จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

71 60040428322 จิราวรรณ  จันทร์สว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

72 60040428323 วนารี  ศรแผลง สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

73 60040428324 วราภรณ์  โข้บุรี สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวนั  บูรณ์พนากานต์

74 60040428325 วรานุช  พรประเสริฐ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

75 60040428326 จุฑามาศ  แสงศิลา ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1 อ.ฐาปนี  เพ็งสุข



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ1 อาจารย์นิเทศ2 หมายเหตุ
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76 60040428327 ชลธิชา  ลาหนองคู ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

77 60040428329 สิริรัตน์  คํายศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผศ.ขนิษฐา  ศักดิ์สุรีย์มงคล อ.เสาวนีย์   สิทธิโชติ

78 60040428330 อนันตญา  อินทร์คํา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

79 60040428331 สุพิชชา  ผะกากอง ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

80 60040428332 บุษกร  ธรรมธาตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผศ.ขนิษฐา  ศักดิ์สุรีย์มงคล อ.เสาวนีย์   สิทธิโชติ

81 60040428335 ศิรินภา  หมื่นหางศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผศ.ขนิษฐา  ศักดิ์สุรีย์มงคล อ.เสาวนีย์   สิทธิโชติ

82 60040428336 ตุลลยา  ดีลุนชัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

83 60040428337 มาวิกา  ไชยรักษา ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

84 60040428339 สุกัญญา  ธวัชเมธี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

85 60040428340 ดาราพร  ก๊กวิลัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

86 60040428344 ภัทริยา  คําพิพากษ์ บริษัท ซอฟต์แคร์ จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

87 60040428345 ทวินันท์  จันทะเกตุ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิชัยยุทธ  คอนสตรัคชั่น (PP Crane Udonthani) อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

88 60040428348 ปรางอนงค์  กรมแสง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

89 60040428349 ศิริญา  โทบุตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

90 60040428350 ธัญรดา  ตาติจันทร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

91 60040428401 ศิริกุล  กุงซุย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

92 60040428402 นิศาชล  วงศ์พนาจันทร์ สํานักงานเทศบาลตําบลโพนสูง ผศ.ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ ดร.สมคิด  นาพรม

93 60040428404 ออลิดา  แสงอาทิตย์ สํานักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

94 60040428405 มาลิสา  โสมาบุตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดดินจี่ ผศ.วันวิสา  เนื่องสมศรี อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

95 60040428406 สุทธิพงษ์  เวียนเป๊ะ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ผศ.พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ อ.อารยา  โพธิศิริ

96 60040428408 พรชิตา  วินโรจน์ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

97 60040428411 อภินันท์  มีบ้านต้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

98 60040428412 พัชราวลัย  อ่อนนอ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

99 60040428414 นิศาชล  กลิ่นทอง สํานักงานสรรพากรภาค 10 อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

100 60040428415 ลักขณา  แสงเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ1 อาจารย์นิเทศ2 หมายเหตุ
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101 60040428417 ฐิติมา  เมืองอําพร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย ผศ.ปณิธาน  เมฆกมล

102 60040428420 นวรัตน์  นิสัญตา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกุมภวาปี อ.กมลรัตน์  โยธานันต์ อ.ชลนที  บูรรุ่งโรจน์

103 60040428421 อรพรรณ  ภูนิลมูล สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

104 60040428423 อรยา  สุปรียวัฒน์ สํานักงานสรรพากรภาค 10 อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

105 60040428425 อาทิตย์  ปทุมวงศ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

106 60040428429 หทัยรัตน์  ขยันพูด โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย ผศ.ปณิธาน  เมฆกมล

107 60040428434 รุจิรา  ทองสิทธิ์ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

108 60040428435 จิตรติญากรณ์  นามเกียรติ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

109 60040428436 ชนาธิป  สํานัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

110 60040428439 กมลชนก  โสภากุล สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

111 60040428441 อัษฎาวุธ  โคตรเจริญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

112 60040428442 สุทธิดา  มูลหาร สํานักงานสรรพากรภาค 10 อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

113 60040428445 พิชญะ  โพธิ์งาม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

114 60040428446 ศศิณา  ขุยกิม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

115 60040428447 ทัศนีย์  ซุยเสนา ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1 อ.ฐาปนี  เพ็งสุข

116 60040428451 สุภาพร  อ่อนตาจันทร์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

117 60240428101 ชลิตา  บรรเทา ไปรษณีย์ไทย สาขาวังสามหมอ อ.กมลรัตน์  โยธานันต์ อ.ชลนที  บูรรุ่งโรจน์

118 60240428103 มานี  มากคงดี โรงเรียนบ้านหนองหลุบ อ.กมณทิพย์  ชูประทีป อ.คมกริช  สนิทชน

119 60240428110 วิทวัส  แฝงล้อม สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสูง รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย ผศ.ปณิธาน  เมฆกมล

120 60240428112 ณัฐวุฒิ  เหง้าชัยภูมิ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

121 60240428113 ณัฐวรรณ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนบ้านหนองหลุบ อ.กมณทิพย์  ชูประทีป อ.คมกริช  สนิทชน

122 60240428114 จรินทร์ทิพย์  สายยวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบ่อ ผศ.ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ อ.ชนาภา  บุตรเพ็ง

123 60240428116 มุนินทร์  ทวีกุล บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด (ประจําสาขาอุดรธานี) อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

124 60240428123 กิตติพศ  วงศ์ทองเหลือ ชวลิตเฟอร์นิเจอร์ ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

125 60240428126 ชนาธิป  แสงสอดแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง
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126 60240428128 จรัญธร  บุญเชิญ ร้านจรัญธรผ้าใบ อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

127 60240428135 อารวี  เทียนอ่อน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

128 60240428140 ประสิทธิ์ชัย  ด้วงสีทอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

129 60240428145 ธิดาทิพย์  นามวงศ์ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

130 60240428146 ธนากร  ธิตะปัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

131 60240428147 เพ็ญวิญา  ข้อสกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง

132 60240428157 ศิวกร  หนองหารพิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด จริงใจเครื่องเขียน ผศ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ ผศ.รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์

133 60240428163 ศุวิภา  จันทร์เขียว บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จํากัด อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

134 61000428101 ปิยะพร  ทุญาธิโก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบิ๊กซี นาดี รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

135 61000428102 จัตุมงคล  แพงสร้อย ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

136 61000428103 พุธิตา  แก้วใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

137 61000428107 สุรักษวดี  จันทะนุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดจับ อ.สมวรร  ธนศรีพนิชชัย อ.สุพักตร์  มะกุล

138 61000428108 วรรณภา  บุปผารัตน์ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ้านทุ่ม อ.ชัยธัช  กุประดิษฐ์

139 61000428111 ปิยะดา  เอมโอช ร้านบาริสต้า บราซีรีย์ ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

140 61000428112 ศุภฤกษ์วิชัย  สายวิลัย ร้านบาริสต้า บราซีรีย์ ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

141 61000428113 สุชานาถ  เข็มฮาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

142 61000428114 รัตนา  ธรรมรักษา สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

143 61000428115 นรินทร  หล้าสา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเชียงใหม่ ผศ.ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ อ.ชนาภา  บุตรเพ็ง

144 61000428117 ศุภกานต์  เที่ยงตรง สํานักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ผศ.ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ อ.ชนาภา  บุตรเพ็ง

145 61000428119 พีรดา  พิลาชัย ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

146 61000428121 ศิราเกศ  แก้วคําฝา สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

147 61000428123 อรอุมา  ศรีบุโฮม สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

148 61000428125 วรวรรณ  คงระกํา สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

149 61000428127 กฤษติยา  ผดุงธรรม สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

150 61000428128 สริญญา  บุดดีคํา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ผศ.วราพร  กรีเทพ อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์
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151 61000428129 เบญญาภา  ไร่ไสว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

152 61200428105 รัตน์วรัสยา  แก้วไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

153 61200428108 มินทร์ตา  ศรีหอม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

154 61200428109 อธิติยา  ไกรยะวงศ์ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

155 61200428112 นปดล  พิบูรณ์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

156 61200428113 ศุภรัตน์  โพธิภาพ ร้านทายาทแรงรถมือสอง ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

157 61200428119 รัตติกาล  มุ่งแสง สํานักงานตัวแทน นายธนกร ประจันตะเสน บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จํากัด ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

158 61200428126 วรรณพร  ไชยสัตย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ผศ.ดร.สมศักดิ์   กิจธนวัฒน์

159 61200428134 วนิดา  หมายมั่น สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านดุง ผศ.ขนิษฐา  ศักดิ์สุรีย์มงคล อ.เสาวนีย์   สิทธิโชติ

160 61200428135 นาถยา  วิชัยรัตน์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี อ.ศรินรัตน์  ศงสนันทน์ อ.นฤพรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ

161 61200428141 ธนพัฒน  พรหมบุบผา ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัชราดาว อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

162 61200428146 แสงรวี  จันทร์ลาพา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต

163 61200428149 พรวิภา  โพธิวรรณ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

164 62200428101 ผกามาศ  แก้วอําไพ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

165 62200428102 ณัฐณิชา  บุญวิเทียน องค์การบริหารส่วนตําบลตาลเลียน อ.สมวรร  ธนศรีพนิชชัย อ.สุพักตร์  มะกุล

166 62200428105 สุณิสา  อุทัยศรี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอําเภอไชยวาน ผศ.ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ ดร.สมคิด  นาพรม

167 62200428106 พุธกิจ  อินไธสง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

168 62200428110 ศรัญญา  ทับมณี งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.มานน  เซียวประจวบ อ.นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

169 62200428115 ปาณิศา  ถาวร สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ผศ.พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ อ.อารยา  โพธิศิริ

170 62200428117 ฐิติมา  เดชดอนบม โรงพยาบาลหนองคาย อ.เสกศิลป์  มณีศรี อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

171 62200428118 ธัญญารัตน์  สายนนท์ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านผือ อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

172 62200428119 รจรินทร์  ไชยวงษ์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อ.ชัยธัช  กุประดิษฐ์

173 62200428120 ราตรี  ทองผล บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแก่น ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

174 62200428124 ศักดา  ต่อโชติ สํานักงาน คุณสุธาเทพ ทองปิ่น ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

175 62200428128 ปรายฟ้า  พร้อมสมุทร บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น อ.ชัยธัช  กุประดิษฐ์
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176 62200428130 อรุณวดี  กองศรี โรงเรียนซํายางวิทยายน อ.ชัยธัช  กุประดิษฐ์

177 62200428134 อนงค์  ปีลาตี แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

178 62200428135 พรนิภา  ทองทิพย์ โรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานี อ.ศศิประภา  พรหมทอง อ.สุชีรา  สินทรัพย์

179 62200428136 อัมพวัน  บุญค้ํา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนพิสัย อ.ปราการ  พิพัฒน์สูงเนิน ผศ.วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท

180 62200428138 ณราวัฒน์  ศรีวงษา โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อ.กมลรัตน์  โยธานันต์ อ.ชลนที  บูรรุ่งโรจน์

181 62200428147 สโรชา  ระประครอง สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ผศ.พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ อ.อารยา  โพธิศิริ

182 62200428148 ภูธิป  แก้วเกิดเคน องค์การบริหารส่วนตําบลแสงสว่าง ผศ.วิชุดา  ธีระสาร

183 62200428149 ศิริลักษณ์  วงษ์พรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหมูม่น รศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ อ.ระพีพรรณ  จันทรสา

184 62200428150 ยุพารัตน์  ต่วนสูงเนิน สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแสง รศ.ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ อ.อรจิตรา  มีจันที

185 62200428154 กิตติพงศ์  ศรีทอง ร้านนริศา ไอที รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย ผศ.ปณิธาน  เมฆกมล

186 62200428155 วิภาดา  ลาริมาตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง


