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ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ณ วันที่ 4 กันยายน 2565 
 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

1 โรงแรมหัวช้างเฮอริ
เทจ 

แผนกช่างไอที ตรวจเช็คซ่อมระบบ
ไอทีโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ งานที่
เกี่ยวกับระบบไอทีของโรงแรม
ทั้งหมด 

โรงแรมหัวช้าง /บริษัทภูมิภวัน จำกัด   
เลขที่ 400  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  tel 02 
217 0777 

62102105103 นายเทอดพงษ์ ธรรมวงศ์
วัฒน์ 0987198339 
 

อนุมัติ 

2 บ้านใบเฟิน คอม 
แอนด์ เซอร์วิส 

ฝ่ายขาย ฝ่ายซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ และฝ่ายวางระบบ 
LAN 

บ้านใบเฟิน คอม แอนด์ เซอร์วิส 
58/2 หมู่ 1 ถนนวรคีรี ตำบลย่านตาขาว 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 

1) 62102106111 นายกิจชัย สมรูป 
653596136 
2) 62102106119 น.ส.ขวัญฤดี ขาวสวย 
0937201560 

อนุมัติ 

3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เข้าหัวสายแลน เดินระบบ ลง
วินโดว์ ติดตั้งโปรแกรม 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
123 หมู่ที่ 16 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

1) 62102105102 น.ส.จุฑาทิพย์ นันท
จินดา 0986219525 
2) 62102105122 น.ส.วันนิสา สมหวัง 
0820421487 
3) 62102105124 น.ส.ธัญชนก ปาสา
นนท์ 0652626004 

อนุมัติ 

4  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

ดูแลระบบเว็บไซต์หน่วยงาน เขียน
เว็บ กราฟิกดีไซน์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เลขที่ 1859 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

1) 62102106103 นายวิกรานต์ เสมอ
พิทักษ์ 0987429186 
2) 62102105106 น.ส.ปิยวรรณ เรือน
ธรรม 0987429186 

อนุมัติ 
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ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

3) 62102105109 น.ส.เจนจิรา สุกใส 
0933352182 
4) 62102105141 น.ส.วชิราภรณ์ เจริญ
มา 0968091381 

5 สำนักประชาสัมพันธ์ 
เขต 1 

IT Support, Graphic, ออกแบบ
อินโฟ, ทำป้ายประชาสัมพันธ์, 
โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ 
 

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต1   
แผนก  กลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล ส่วน
ข่าว และรายการภูมิภาค 
245/1 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000 

1) 62102105121 นายปิยะชาติ ศรีเลิศ 
0639853015    
2) 62102105142 นายมัชฌิม กุลวงค์ 
0641900870     
3) 62102105143 นายปาณัสม์ ดาศรี 
0641040360 

อนุมัติ 

6 โรงพยาบาลสกลนคร ไอทีซัพพอร์ต ซ่อมบำรุง ลง
โปรแกรม เป็นทีมฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ 

1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

1) 62102106118 นายเอกรินทร์ ศรีชุม 
0644292064 
2) 62102106125 น.ส.กัลยรัตน์ แว่น
ทันใจ 0644383744 
3) 62102106126 น.ส.วราภรณ์ พรมหืด 
0642050316 
4) 62102106127 น.ส.มัลลิกา ผานคำ 
0621398569 

อนุมัติ 

7 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

IT Support เกี่ยวกับ การสอนใช้
งานโปรแกรมของทางโรงพยาบาล
ขอนแก่น ดู และ เก็บข้อมูล และ 

54 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

1) 62102105111 นายปัญจพล สุขสกุล 
0981102142 

อนุมัติ 
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ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

สอบถามความต้องการของผู้ใช้ของ
โรงพยาบาลขอนแก่น  

2) 62102105130 นายภาณุวัฒน์ คล่อง
เเคล่ว 0640424417 

8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล 

ซ่อมบำรุง ดูเน็ต  ดูแลระบบ 
 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ใส
สว่าง ถนน ใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 

1) 62102105119 นายศิวะเรศน์ เพ็ช
รัตน์ 0996150195  
2) 62102105120 นายณัฐ์วัฒน์ เทพ
อินทร์ 0955698487 

อนุมัติ 

9 แขวงทางหลวง
สกลนครที ่1 

IT Support กรมทางหลวง 
กองฝึกอบรม ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญา
ไท เขต ราชเทวี   กทม. 104 

1) 62102106101 น.ส.วรรณนิดา เกษา
พันธ์ 0639803379 
2) 62102106107 น.ส.ณัติยากร กุล
จันทร์ 0652958424 
3) 62102106114 นายพีระภัทร์ ศักดิ์
นาราโรจน์  

อนุมัติ 

10 บริษัท อเดคนิค เอ็นจิ
เนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 
(สาขา 0001) 

โปรโมท เว็บ ทําเว็บ 
ทําโปรเจ็คเว็บ 

282 หมู่ 3 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000 

1) 62102106112 น.ส.สุนิตรา โฮมวงค์ 
0658486614 
2) 62102106117 น.ส.นิภาพร เหล็กสี
ไทย 0990363114 
3) 62102106115 นายณัฐนนท์ บุญ
รักษา 0621525855 

อนุมัติ 

11 บริษัท ทีโอที จำกดั 
(มหาชน) 

ดูแลระบบเครือข่าย ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสกลนคร 244/1-
3 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม 

1) 62102105110 นายสุรเชษฐ์ คูสกุล 
0646695816 

อนุมัติ 
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ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
47000 

2) 62102105132 นายอัษฏา อิงเอนุ 
0917201953 
3) 62102105137 นายครรชิต คำผุย 
0832501254 

12 กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครสกลนคร 

งานประชาสัมพันธ์  IT Support 
 

เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถ.สุเกษร ต.
ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

1) 62102106110 นายศตวรรษ สิบศิริ 
0934877437 
2) 62102106104 น.ส.นัฐชญา การุญ
0962085839 
3) 62102106121 น.ส.เพ็ญพโยม ภู
มิทัต 0636635888 

อนุมัติ 

13 ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สกลนคร 

กราฟฟิกดีไซน์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร  
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 ต.ธาตุ
เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

1) 62102105105 นายสันติชัย ทอด
ภักด ี0969645427 
2) 62102105115 นายภาสกร แสงจรัส 
0985893800 
3) 62102505129 นายบุรธัช ยืนยง
0971745633 

อนุมัติ 

14 สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมือง
สกลนคร 

งานเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ งานดูแล
เว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ด้านกองทุนชุมชน งานสารบรรณ 
งานด้านไอทีซับพอร์ท 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
สกลนคร 
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
สกลนคร 

1) 62102106108 น.ส.ธิดารัตน์ หูมวงค ์
0934387396 
2) 62102106109 นายศุภชัย ประวันตา 
0935659086 

อนุมัติ 
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ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000 

3) 62102106124 นายกฤตนู โถตันคำ 
0924760455 

15 บริษัท ทีพีไอดี อิน
โนเวชั่น จำกัด 

Programmer / IT / Technology 
ตามความสามารถของแต่ละคน 

บริษัท ทีพีไอดี อินโนเวชั่น จำกัด ออฟ
ฟิตทำงาน 
ที่ตั้ง อาคารอำนวยการ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
123 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
40002 

1) 62102105101 นายปัฐพล ไพคำนาม 
0809317472 
2) 62102105131 นายธวัชชัย วะเศษ
สร้อย 0877225175 
3) 62102105133 นายธนวัฒน์ โถชาลี 
0616623270 
4) 62102105139 นายนิติพงษ์ มุลน้อย
สุ 0646429717 

อนุมัติ 
 
 
 
 
 

 
 

16 ที่ว่าการอำเภอวังยาง เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด IT 
Support 

ที่ว่าการอำเภอวังยาง เลขท่ี 555 หมู่ที่ 1 
ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 48130 

62102105127 นาย ชินวัตร ไตรยวงค์ 
0989046306 

อนุมัติ 

17 บมจ.ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ 

ดูแลงานด้าน IT ของสำนักงาน 
งานเขียนแบบ, support ช่าง แก้ไข
ระบบช่วยทีมช่างที่อยู่หน้างาน  

บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  
เเผนก ฝ่าย Support Officer 
เลขที่ 220 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุ
เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

1) 62102105114 นายเมธี งิ้วพรม 
0653068204 
2) 62102105134 Mr.Tran Van Hoan 
0960088689 
3) 62102105135 นายอภิรักษ์ สาย
เนตร 0653595180 

อนุมัติ 

18 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ

ด้านบริการ ฝ่ายงานบริหารเอกสาร 112 หมู่ 14 ถนนพัฒนา ตำบลเซกา 
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 43150 

1) 62102105119 นาย ธนาวุธ ทอง
หมั้น 0640090855 

ไมอ่นุมัติ 
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ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ฝึก ที่อยู่ ข้อมูลนักศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของหลักสูตร 

สหกรณ์การเกษตร 
สาขาเซกา (ธกส.) 

2) 62102105118 นาย จาตุรันต์ คะลี
ล้วน 0804399783 
3) 62102105112 นาย ธนกร อ้นมี 
0820636631 
4) 62102105108 นาย ณัฐกร คำสงค ์
0958344538 

19 สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ร้อยเอ็ด 

งานด้านสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
ราชการ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล 
และทางระบบ e-office 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด เลขที่  
2 ถนนจันทร์เกษม ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 

ไมอ่นุมัติ 

20 โรงพยาบาลโพนนา
แก้ว 

ดูแลระบบทั้งโรงพยาบาล ข้อมูล
สารสนเทศ งานเกี่ยวกับ ICT 
ทั้งหมด ดูแลเว็บไซต์ 

282 หมู่ 3 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000 

1) 62102106108 นางสาวธิดารัตน์ หมู
วงค์ 0934387396 
2) 62102106109 นายศุภชัย ประวันตา 
0935659086 
3) 62102106124 นายกฤตนู โถตันคำ 
0924760455 

อนุมัติ 

 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาส่งประวัติสว่นตัว (Resume) ที่คุณอุมา นอ้ยเหลือง ที่ห้อง 723 เพือ่จะได้นำส่งพรอ้มกับหนังสือขอความอนุเคราะหท์ี่
ฝึกงาน ไปยังหน่วยงานที่อนุมัติดังกล่าวขา้งต้น ต่อไป 


