
ช่ือหน่วยงานท่ีนักศึกษาต้องการขอฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
ท่ีอยู่ นักศึกษาท่ีจะไปฝึก หลักสูตร

ผลการพิจารณาของ

หลักสูตร

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร

680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000 

webmaster@snru.ac.th

60102106132 น.ส.จุฑารัตน์ จันทร์โท 0985530131 

60102106126 นายศักด์ิพงค์ สมมา 0934094689 

60102106104 น.ส.อัญชลี จันทร์หอม 0895304769

IT อนุมัติให้ไป 2 คน คือ 126 

และ 132 ส่วน รหัส 104 ให้

ฝึกอยู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ ากัด Bitkub 36/99-100 ถนนสุขุมวิท 21 ต าบลวัฒนา 

อ าเภอคลองเตยเหนือ จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 

021266969/nut.suttanut@bitkub.com

60102106130 นาย ภัทิย์ติยะ คนคง 0928733302 IT อนุมัติ

สรรพากรพ้ืนท่ีสกลนคร 43871 ถนนสุขเกษม ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 

0-4271-1266, 0-4271-3511

60102106128 นายนัฒวิน จันดาประดิษฐ์ 0889750052 

60102106109 นายเศรษวัฒน์ ฮวดคันทะ 0961154703 

60102106139 นายธนพล ค าปิตะ 0999680987

IT อนุมัติ

ส านักงาน สรรพากรพ้ืนท่ีสกลนคร 43871 ถนนสุขเกษม ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 042 711

 266

60102105142 นายวีรพล แสนดวง 0909954369 CS อนุมัติ

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 274 หมู่ 10 ถนนศรีสวัสด์ิ ต าบลพรรณา อ าเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 42779105

60102105101 นางสาวพนิดา หินสอ 0647763400 

60102105129 นางสาวเจนจิรา สิงห์ทุม 0951379123

CS อนุมัติ 2 คน

โรงพยาบาลนาแก 75/7 - ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 48130 042-571205, 

042-

571235,Contact.nakaehospital@gmail.com

60102105216, นายธนาพล เพียสา, 0652960449 

60102105229, นายภูมินทร์  กุ ลชาติ, 0981075061 

60102105215, นายหัสนาบดี พิรุณสุนทร, 0624354828

CS อนุมัติ 3 คน

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 256 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 884917703

(60102105109 ) นพดล พรหมอารักษ์ 0889411617 CS ไม่อนุมัติ เพราะยังเรียนยัง

ไม่ครบ พักการเรียนปี

การศึกษา 2562



ช่ือหน่วยงานท่ีนักศึกษาต้องการขอฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
ท่ีอยู่ นักศึกษาท่ีจะไปฝึก หลักสูตร

ผลการพิจารณาของ

หลักสูตร

บริษัทยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ 570/5 ม.1 - ละหาร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง 21140 

081-2094466/yakyaisoft@gmail.com

60102105147 นางสาวปวันรัตน์ โพธ์ิสุ 0959526457  * 

ให้เพ่ิมช่ือไปกับเพ่ือน 118 พิมพ์นิภา

CS อนุมัติ 1 คน

โรงพยาบาลท่าอุเทน - - ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม 48120 081-769-3007 

Panphipa20@hotmail.com

รหัส 60102105206 นายณัฐชัย วงค์ษาเนาว์ เบอร์ 

0840370885 รหัส 60102105134 นายพิชิต ปานแก้ว 

เบอร์ 0971017621

CS อนุมัติ 2 คน

ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร - ศูนย์ราชการ ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

60102105131 นางสาวเบญญาภา ปู่อรุณ 0968326589 

60102105135 นางสาวศภุรัตน์ ก่ าจุตุรัส 0935487187 

60102105142 นายวีรพล แสนดวง 0909954369

CS *อนุมัติให้ไป 2 คน คือ 131

 กับ 135 เพราะมี ITอนุมัติ

ไปแล้ว 3 คน

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 106 ถนนนิตโย ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 47210 042 769 041

60102105239 นาย วรกานต์ สุวรรณเพชร 0937380061 

60102105203 นาย ทนงศักด์ิ บุตรพันธ์ 0825580865 

60102105206 นาย ณัฐชัย วงค์ษาเนาว์ 0840970885 

60102105134 นาย พิชิต ปานแก้ว 09771017621

CS ไม่อนุมัติ เพราะให้ไปรพ .

สว่างแดนดิน และรพ.ท่าอุ

เทนแล้ว

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 042-245-555

นายธรรพ์ณธร ไชยทองศรี รหัสนึกศึกษา 60102105204 

เบอร์โทรศัพท์ 0918358007

CS ไม่อนุมัติ

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 15250 ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 47000

60102105115 พีรพัฒน์ เเสนไตร 082-320-4142 CS อนุมัติ

เดอะซันเพล็กซ์เอ็น จิเนียร์ร่ิงแอนด์ 

ซอฟต์แวร์(Open AR) จ ากัด

90/155 14 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

11150 Phone: 061-936- 9145 Email: 

support@ openar.space

60102105233 นายเกริกกฤษณ์ ชวดรัมย์ 0932166881 

60102105217 นายปริญญา อาจหาญ 0933915434

CS อนุมัติ

ให้นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัว ภายในวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน 2563 กับคุณอรอุมา น้อยเหลือง ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  โดยรวบรวมประวัติของแต่ละกลุ่มก่อนน าส่ง


