
ล ำดับที่ หน่วยงำน รำยช่ือนักศึกษำที่ขอฝึก สถำนะ 

1 บริษัท ลาทเตซอฟท์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
 

60102105108 นายพรธวัฒน์ วรรณวิเศษ 0910526914  
60102105107 นายทรงวุฒิ สุวรรณหอม 0623478664  
 60102105106  นายสมพงษ์ กงพาน 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

2 บริษัท Nipan Studio   
 

60102105119 นายอนุชา ชุมภูแสง 098-6659655         ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 60102105223 นายวิโรจน์ นามเสนา  
นายศักดิ์ฏิพงค์ สมมา 093-409-4689 
60102106132 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โท 0985530131  
     

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

4 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด    60102105222 นางสาวนภัสสร มุสิกา 0858655203   
60102105214 นายนันทภพ ทองย้อย 0954935312   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

5 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    60102105104 นายชวิน หิตะคุณ 0985679714   
60102105111นายสุพจน์ หล่อนสิ่ว 0643054270  
60102105114 นายจินะดิษฐ์ จันทรคา 0952100132  
60102105130 นายภาณุพงค์ วงค์ลำพันธ์ 0952169759  
60102105145 นายอัษฎา รัตนกร 0610478281 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

6 บริษัท แนสคอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด    60102105117 นายศักดิ์สิทธิ์ ปิยะนันท์ 0939270877  
60102105137 นายฉัตรมงคล ร่มเกษ 0982089963   
60102105146 นายสธาวุฒิ เพชรดีคาย 0647187905  
60102105150 นายอดิศักดิ์ ผิวผ่อง 0930274381 
  

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 



ล ำดับที่ หน่วยงำน รำยช่ือนักศึกษำที่ขอฝึก สถำนะ 

7 บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์    60102105118 นางสาวพิมพ์นิภา ศรีหาจักร 
60102105147 นางสาวปวันรัตน์ โพธิ์สุ 0959526457   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

8 บริษัทวงใน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)    60102105124 นางสาวอรญา อัยวรรณ 0638393587  
60102105141  
นางสาวภัทรพร เรืองแสน 0967164226       

หน่วยงานไม่รับ 

9 บริษัท วันม๊อบบี้ จ ากัด    60102105103 นายนครินทร์ ชาแสน 0611184261   
60102105102 นายพัชรพล แก้วมุงคุณ 0864514540 

หน่วยงานไม่รับ 

10 บริษัท อเดคนิค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จ ากัด สาขา 
00001  
 

60102105110 นายภัทรภณ ใยพัน (0969758923)  
60102105120 นายธีรวุฒิ เชยีงขวาง (0840031607)  
60102105139 นายภัคนน วงศ์กระจ่าง (0610428403)     

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

11 บริษัท อิสาน สตูดิโอ จ ากัด    60102105209 นายภานุวัฒน์ ถาพิลา 0864519290  
60102105205 นายณัฐดนัย แสนค า 0961207740       

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

12 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ    60102106122 นาย อนันต์สิทธิ์ วงศ์เครือศร 086-3211448   
60102106135 นางสาวกาญจณา นนท์ค าวงค์ 093-0861427       
60102105235 นายสุทธิศักดิ์ พ่อศรีชา 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

13 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร    60102106133 นายณัฐนนท์ โทษาธรรม 0918626727           
60102106140  นายธนวรรษ  มุสิกะพันธ์ 
60102105204นายธรรพ์ณธร ไชยทองศรี  0918358007  
60102105115 นายพีรพัฒน์ เเสนไตร 082-320-4142    

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 
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14 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 60102105239 นายวรกานต์ สุวรรณเพชร 0937380061 
60102105203 นายทนงศักดิ์ บุตรพันธ์ 0825580865 
นายอภิวัฒน์ ดียิ่ง 0833497356   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

15 โรงพยาบาลอุดรธานี    60102105201 นายศราเวช ภาวงค์ 0885082938  
60102105208 นายศุภสิทธิ์ เมืองหนู 0946977181  
60102105210 นายกิตติพงษ์ วงค์ภาค า 0904049085  
60102105220 นายศิริวงค์ รักษาสร้อย 0910512898   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

16 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 60102105105 นายศุภชัย ป้องทอง 0910612641         ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

17 องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน    
 

60102105207 นางสาวชญานิศ วงค์เทวราช 093-5062015         ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

18 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

60102105132 นายสราวุธ ศรีทิน 062-3695707   
60102105133 นายดชุพร สมรฤทธิ์ 097-9418682  
60102105138 นายจักรภพ รัตนวงศ์ 061-1245299     

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

19 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60102105148 นางสาวพัชริดา พันธะสา 0935510089 
60102105202 นางสาวพนารัตน์ ลาแสดง 0641376565 
60102105124 นางสาวอรญา อัยวรรณ 0638393587  
60102105141 นางสาวภัทรพร เรืองแสน 0967164226       
 
 
 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 
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20 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    60102106102 นายธนาศักดิ์ ศรีแสง 0610290482        
60102106119 นางสาวดลยา จ้อยจีด 0971341164 
60102106121 นางสาวอาภาพร อวนวัง 0863966412 
60102105131 นางสาวเบญญาภา ปู่อรุณ 0968326589 
60102105135 นางสาวศภุรัตน์ ก่ าจัตุรัส   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

21 ศูนย ์Dss มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร    60102106103 นายสุวัฒน์ หอมไกรลาศ โทร093-0516393         ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

22 โรงพยาบาลบ้านม่วง    60102106137 นายอรรคชัย กล้าหาญ 0903166305         หน่วยงานไม่รับ 

23 บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด    60102106101 นายจตุพล งอยภูธร  
60102106136 นายธีรพันธ์ วงศ์ก่อ  

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

24 หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง ส านักงาน 60102106125 นายชยธร โสหนองบัว 0959640975  
60102106118 นายสรวิศ เชือ้ไทย 0830395741       

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

25 โรงพยาบาลบึงกาฬ    60102106107 นายจักรกฤษ ผาบจันดา โทร 0804248240  
60102106105 นายพงษ์วริศน์ พงษ์ปรีชากุล โทร 0870748749       

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 
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26 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  60102106134 นายชินดนัย ชินวงศ์ 091-3638985  
60102106117 นายอิทธิเดช โรจน์รุ่งสถิตย์ 095-8591372  
60102106124 นายธนะโชติ บุญนันท์ 098-6407283     

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

27 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ ากัด  60102106130 นายภัทิย์ติยะ คนคง 0928733302   ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

28 สรรพากรพื้นที่สกลนคร 60102106128 นายนัฒวิน จนัดาประดิษฐ์ 0889750052 
60102106109 นายเศรษวัฒน์ ฮวดคันทะ 0961154703 
60102105142 นายวีรพล แสนดวง 0909954369   
 

หน่วยงานไม่รับ 

29 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 60102105101 นางสาวพนิดา หินสอ 0647763400  
60102105129 นางสาวเจนจิรา สิงห์ทุม 0951379123 

หน่วยงานยังไม่ตอบรับ
ที่ฝึกงาน 

30 โรงพยาบาลนาแก 60102105216, นายธนาพล เพียสา, 0652960449  
60102105229 นายภูมินทร์ กุลชาติ 0981075061  
60102105215 นายหัสนาบดี พิรุณสุนทร 0624354828 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

31 โรงพยาบาลท่าอุเทน 60102105206 นายณัฐชัย วงค์ษาเนาว์  0840370885  
60102105134 นายพิชิต ปานแก้ว  0971017621 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

32 บริษัทเดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์
ซอฟต์แวร์ (Open AR) 

60102105233 นายเกริกกฤษณ์ ชวดรัมย์ 0932166881 
60102105217 นายปริญญา อาจหาญ 0933915434   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

33 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   
 

น.ส.อัญชลี จันทร์หอม 0895304769 
60102106139 นายธนพล ค าปิตะ 0999680987 
60102105142 นายวีรพล แสนดวง 0909954369   

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 
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34 โรงพยาบาลพังโคน 60102106129 นายทัศนพงษ์ อุ่นหน้า 0929154733 
60102106108 นายวัชรินทร์ งามงอน 0935022817 
60102106137 นายอรรคชัย กล้าหาญ 0903166305 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

35 บริษัทเอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด 60102105240 นายจารุกิตติ์ นิลพันธ์ 061-0614569 ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

36 โรงพยาบาลเขาวง 

 

60102106130 นายภัทิย์ติยะ คนคง 092-8733302 

 

ตอบรับที่ฝึกงานแล้ว 

37 โรงพยาบาลนครพนม 

 

60102106128 นายนัฒวิน จนัดาประดิษฐ์ 0889750052   

60102106109 นายเศรษวัฒน์ ฮวดคันทะ 0961154703 

จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 

38 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

สกลนคร 

 

60102105102 นายพัชรพล แก้วมุงคุณ 0864514540  

60102105103 นายนครินทร์ ชาแสน 0611184261 

 

จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 
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