
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้ทำ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ “ยุติธรรมวิทยา” 

พัฒนาสื่อดิจิทัลและงานอ่ืนๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

194 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000 

นางสาวกาญ พิมพา      รหัสนักศึกษา 61102106206     
 นางสาวนิลวรรณ  สุ่มมาตร     รหัสนักศึกษา  
61102106209    นางสาวเสาวลักษณ์  อำพร     รหัส
นักศึกษา 61102106216     เบอร์ : 0820632203  
นางสาวณัฐสุดา  ฆารพล     รหัสนักศึกษา 
61102106221      เบอร์ : 0807521862 

อนุมัติ 

2 สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน 

พัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรและ
งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

172/2 เปรมพัฒนา หนองแคน ดง
หลวง มุกดาหาร 49140 

61102106214 นางสาว โสภิดา เชื้อคำจันทร์ 
0960302623  
61102106220 นางสาว พัชราภา แสนเจ๊ก 
0970970913 

อนุมัติ 

3 ศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ
ระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) 
 
 
 
 
 

พัฒนาสื่อดิจิตอลและงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร 47000 

61102106202 นางสาว อชิรญา คำลือ (ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน)  
61102106213 นายคมกริช ดาบพิมศรี (ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน) 

อนุมัติ 

4  สำนักงานทางหลวงที่ 3 
(สกลนคร) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อดิจิทัลภายใน
องค์กร และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

61102106204 นายศิริชัย จันทรักษ์ 064-7764504 
61102106207 นางสาวนันท์สินี ขุนเรศ 093-3647408 
61102106215 นางสาวอรสา คำฤทธิ์ 090-8581157 

อนุมัติ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้ทำ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

1900 ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิง
ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

(ใช้ที่อยู่นี้ในการส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์) 

61102106217 นางสาวกาญจนศิริ หอมไกรลาศ 082-
2549879 

5 เทศบาลตำบลเรณุ เกี่ยวกับ it 326 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร  
จ.นครพนม 48170 

61102106208 นาย สุรเชษฐ์ ้หลื่อมเภา 0613315079  
61102106222 นาย จตุรพร พันล้ำ 0651078121 

อนุมัติ 

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเคโปรดัก
ชัน 

ออกแบบกราฟฟิก พัฒนาเว็บไซต์ 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

8 ถ.นาเวง-นาคำ ต.ธาตุเชิงชุม 
 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

61102106102 นายศุภชัย  แซ่ฉิน 080-1815649 
61102106103  นายอดิศร นามเกตุ  082-0618496 

อนุมัติ 

7 ท่าอากาศยานนครพนม กราฟิก ตัดต่อ และงานที่ได้รับ
หมอบหมาย 

ตำบลนาทราย อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม 48120 

61102106106 นราธิป เสนาสี 0630059246 หน่วยงานรับ
เต็มแล้ว 

8 ท่าอากาศยานจังหวัด
นครพนม 

กราฟิก it support และงานที่
ได้รับหมอบหมาย 

ตำบลนาทราย อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม 48000 

61102106106 นราธิป เสนาสี 0630059246  
61102106116 ก่อเกียรติ นาตสูง 0630059246 

หน่วยงานรับ
เต็มแล้ว 

9 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.
นครพนม 
 
 
 

กราฟิก, It support, ตามงานท่ี
ไดรับมอบหมายอ่ืนๆ 

276 ถ.กุสุมาลย์ - ท่าอุเทนม.12 
ตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ 
นครพนม 48190 

61102106113 วราภรณ์ แข็งแรง 0838192283  
61102105 สุธิดา อนุญาษ์ 0986215390  
61102106115 ศตวรรษ มาคจันทึก 064513531 
 
 
 

อนุมัติ 

10 โรงพยาบาลนครพนม IT Support, เขียนโปรแกรม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองนครพนม  
จังหวัดนครพนม 48000 

61102106104 นายขจรศักดิ์ วงค์จันทะ 0990386716  
61102106111 นายเอกรินทร์ เงินพลับพลา 
0632488694 61102106112 นายชินวัฒน์ นิตย์สุภาพ 
0892753632 

อนุมัติ 

11 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง it support และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000 

61102106118 กรวิชญ์ คำศรี 0828386460   
61102106107 ภานุพล พันธุโคตร 0968189856 

ไม่อนุมัติ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้ทำ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

12 ศาลากลางจังหวัดนครพนม   61102106106 นราธิป เสนาสี 0630059246  
61102106116 ก่อเกียรติ นาตสูง 0630059246 
พรภวิษ 

ไม่อนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้
ทำ 

ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

พัฒนา mobile app หรือ 
web app 

680 ตำลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 

61102105103 นายจาตุรนต์ ทิพสิงห์ 097-179-3231 
61102105112 นายอนิรุทธิ์ สีทาเลิศ 098-234-7271 

อนุมัติ 

2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บ แอป
พลเคชัน ไอโอที และ IT 
Support  

293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 

61102105110 น.ส นันทิมา วีระพัง 0918699410 
61102105128 น.ส นันทิกา ธนะคำดี 0956947944 
60102105237 นาย อัครเดช คนยืน 0836842051 

อนุมัติ 

3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ดูแลระบบ
เครือข่าย พัฒนาแอปพลิเคชัน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

61102105136 ชัยพิชิต บุญต่าย 0811373695 
61102105101 นายถิรพงษ ์คำปิตะ 0886230235 
61102105107  นายณัฐพล ศิริฟอง  0800427514 
61102105105 วนวิช ตั้งเจริญสกุล 0857431009 

อนุมัติ 

4 โรงพยาบาลวานรนิวาส IT supports , network 
firewall security , ลง 
query sql , เขียนโปรแกรม  

เลขที่ 1 หมู่ 9  ถนนพังโคน-บึงกาฬ 
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 47120 

 

61102105104 นายธีรศักดิ์ สีประดู่ 098-1069780 
61102105108 อัษฎาวุฒิ เชื้อคำจันทร์ 0996300804 
61102105127 นายรัชชานนท์ ศิริสานต์ 082-8389295 

อนุมัติ 

5 โรงพยาบาล ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ด้าน IT 

100/548 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

61102105102 นายชัชชัย สุริยนต์ 091-7655618 
61102105122 นายจักรกฤษ วงค์ตาหล้า  
095-9360082  
61102105111 นาย นิติวัฒน์ ไชยายงค์ 095-5421346 

อนุมัติ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้
ทำ 

ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

1.ออกแบบและผลิตสื่อ  
2.จัดทำ VTR การดำเนินงาน 
ผลงานและกิจกรรม  
3.จัดทำอิโฟกราฟิกเผยแพร่
ข้อมูล  
4.รวบรวมเนื้อหา เขียนและ
ออกแบบวารสารออนไลน์  
5.ถ่ายภาพกิจกรรม จัดทำ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานอื่น   
(1.Adobe Photoshop 
2.Sony Vegas หรือ Adobe  
Premier Pro และแอปพลิเค
ชัน Canva และอ่ืนๆ   
7.งานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
8.งานเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
และข้อมูลอื่นๆ   
9.งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยี
และการสื่อสาร  

อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 ถนนนิตโย 
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000 

61102105132  นายปริญญา  พัฒนะราช    
093-4124575  
61102105120  นายจิรวัจน์  ภูขมัง  065-2675352 
61102105109  นายณัฐกฤต  บัวทอง  096-6809935 

อนุมัติ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาจะได้
ทำ 

ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล ผลการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 

7 โรงพยาบาลสกลนคร ระบบซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ 
เเละเซิฟเวอร์ 

1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิง
ชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
47000 

61102105114 นายสรทัศน์ วงค์ประชา 0813543483 อนุมัติ 

 

 

 


