
ล ำดับกำรน ำเสนอผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

วันจันทร์ที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 

ล ำดับที่ หน่วยงำน รำยช่ือนักศึกษำ คะแนน 

1 บริษัท ลาทเตซอฟท์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
 

60102105108 นายพรธวัฒน์ วรรณวิเศษ     
60102105107 นายทรงวุฒิ สุวรรณหอม  
60102105106  นายสมพงษ์ กงพาน 

 

2 บริษัท Nipan Studio   
 

60102105119 นายอนุชา ชุมภูแสง   

3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 60102105223 นายวิโรจน์ นามเสนา  
60102106126 นายศักดิ์ฏิพงค์ สมมา  
60102106132 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โท   
     

 

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

 

5 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    60102105104 นายชวิน หิตะคุณ  
60102105111นายสุพจน์ หล่อนสิ่ว  
60102105114 นายจินะดิษฐ์ จันทรคา  
60102105130 นายภาณุพงค์ วงค์ลำพันธ์  
60102105145 นายอัษฎา รัตนกร  
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6 บริษัท แนสคอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด   60102105117 นายศักดิ์สิทธิ์ ปิยะนันท์ 
60102105137 นายฉัตรมงคล ร่มเกษ   
60102105146 นายสธาวุฒิ เพชรดีคาย   
60102105150 นายอดิศักดิ์ ผิวผ่อง  

 

7 บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์    60102105118 นางสาวพิมพ์นิภา ศรีหาจักร 
60102105147 นางสาวปวันรัตน์ โพธิ์สุ  

 

8 บริษัท อเดคนิค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จ ากัด สาขา 
00001  
 

60102105110 นายภัทรภณ ใยพัน   
60102105120 นายธีรวุฒิ เชยีงขวาง 
60102105139 นายภัคนน วงศ์กระจ่าง  

 

9 บริษัท อิสาน สตูดิโอ จ ากัด    60102105209 นายภานุวัฒน์ ถาพิลา   
60102105205 นายณัฐดนัย แสนค า     

 

10 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ    60102106122 นาย อนันต์สิทธิ์ วงศ์เครือศร  
60102106135 นางสาวกาญจณา นนท์ค าวงค์  
60102105235 นายสุทธิศักดิ์ พ่อศรีชา 
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11 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร    60102106133 นายณัฐนนท์ โทษาธรรม        
60102106140  นายธนวรรษ  มุสิกะพันธ์ 
60102105204นายธรรพ์ณธร ไชยทองศรี   
60102105115 นายพีรพัฒน์ เเสนไตร  

 

12 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 60102105239 นายวรกานต์ สุวรรณเพชร  
60102105203 นายทนงศักดิ์ บุตรพันธ์  
60102105125 นายอภิวัฒน์ ดียิ่ง  

 

13 โรงพยาบาลอุดรธานี    60102105201 นายศราเวช ภาวงค์   
60102105208 นายศุภสิทธิ์ เมืองหนู   
60102105210 นายกิตตพิงษ์ วงค์ภาค า   
60102105220 นายศิริวงค์ รักษาสร้อย  

 

14 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 60102105105 นายศุภชัย ป้องทอง          

15 องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน    
 

60102105207 นางสาวชญานิศ วงค์เทวราช   

16 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

60102105132 นายสราวุธ ศรีทิน 
60102105133 นายดชุพร สมรฤทธิ์  
60102105138 นายจักรภพ รัตนวงศ์  
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17 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60102105148 นางสาวพัชริดา พันธะสา  
60102105202 นางสาวพนารัตน์ ลาแสดง  
60102105124 นางสาวอรญา อัยวรรณ   
60102105141 นางสาวภัทรพร เรืองแสน    

 

18 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    60102106102 นายธนาศักดิ์ ศรีแสง        
60102106119 นางสาวดลยา จ้อยจีด 
60102106121 นางสาวอาภาพร อวนวัง  
60102105131 นางสาวเบญญาภา ปู่อรุณ   

 

19 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ระดับอุดมศึกษา 

60102106103 นายสุวัฒน์ หอมไกรลาศ   

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

 

21 หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง ส านักงาน 60102106125 นายชยธร โสหนองบัว   
60102106118 นายสรวิศ เชือ้ไทย      

 

22 โรงพยาบาลบึงกาฬ    60102106107 นายจักรกฤษ ผาบจันดา  
60102106105 นายพงษ์วริศน์ พงษ์ปรีชากุล  
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23 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  60102106134 นายชินดนัย ชินวงศ์  
60102106117 นายอิทธิเดช โรจน์รุ่งสถิตย์ 
60102106124 นายธนะโชติ บุญนันท์  

 

24 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 60102105101 นางสาวพนิดา หินสอ  
60102105129 นางสาวเจนจิรา สิงห์ทุม  

 

25 โรงพยาบาลนาแก 60102105216  นายธนาพล เพียสา  
60102105229 นายภูมินทร์ กุลชาติ  
60102105215 นายหัสนาบดี พิรุณสุนทร  

 

26 โรงพยาบาลท่าอุเทน 60102105206 นายณัฐชัย วงค์ษาเนาว์    
60102105134 นายพิชิต ปานแก้ว   

 

27 บริษัทเดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์
ซอฟต์แวร์ (Open AR) 

60102105233 นายเกริกกฤษณ์ ชวดรัมย์  
60102105217 นายปริญญา อาจหาญ  

 

28 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   
 

60102106104 นางสาวอัญชลี จันทร์หอม  
60102106139 นายธนพล ค าปิตะ  
60102105142 นายวีรพล แสนดวง   

 

29 โรงพยาบาลพังโคน 60102106129 นายทัศนพงษ์ อุ่นหน้า  
60102106108 นายวัชรินทร์ งามงอน  
60102106137 นายอรรคชัย กล้าหาญ  
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30 บริษัทเอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด 60102105240 นายจารุกิตติ์ นิลพันธ์   

31 โรงพยาบาลเขาวง 

 

60102106130 นายภัทิย์ติยะ คนคง   

32 โรงพยาบาลนครพนม 

 

60102106128 นายนัฒวิน จนัดาประดิษฐ์    

60102106109 นายเศรษวัฒน์ ฮวดคันทะ  

 

33 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

สกลนคร 

 

60102105102 นายพัชรพล แก้วมุงคุณ   

60102105103 นายนครินทร์ ชาแสน  

 

 

 

 

 

 

  


