
รายชื่อผู้สาํเร็จการศกึษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี  (หลักสูตร 4   ปี)

ลาํดับ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัส ป.ณ. เบอร์โทรศัพท์

๑. นางสาว โสภิดา ชนะมาร ๒๓ ๔ นํา้พน่ หนองววัซอ อดุรธานี - ๘๐๑๙๕๐๐๓๐

๒. นางสาว นทุราพร ชนะมาร ๗๒ ๔ นํา้พน่ หนองววัซอ อดุรธานี - ๘๐๗๕๖๙๐๖๗

๓. นางสาว พชัราภา โพธิ์สวุรรณพร ๑๘ ๑ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อดุรธานี ๔๑๒๓๐ ๘๐๑๘๖๕๕๙๗

๔. นางสาว พชัรีญา โพธิ์สวุรรณพร ๑๘ ๑ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อดุรธานี ๔๑๒๓๑ ๘๐๐๑๓๓๗๙๒

๕. นางสาว สจุิวรรณ อินทะสีดา ๘๙ ๒ หนองนกเขียนศรีธาตุ อดุรธานี - ๘๐๑๙๙๓๕๙๗

รายชื่อผู้สาํเร็จการศกึษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  สาขาวชิาการบัญชี  (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ลาํดับ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัส ป.ณ. เบอร์โทรศัพท์

๑. นางสาว กนกพร กาํไร ๓๒๑/๑ ๓ นิตโย หมากแขง้ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๗๗๗๔๑๓๙๓

๒. นางสาว กนิษฐา สุระอุดร ๑๙๑ ๕ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๗๗๒๒๒๓๖๖

๓. นางสาว กรวกิา ปัญญาใส ๓๓ ๔ - ทบักุง หนองแสง อุดรธานี ๔๑๓๔๐ ๘๗๒๓๔๖๐๕๕

๔. นางสาว กุลนิษฐ์ รักษว์จิิตร ๒๒๒ ๑๘ - เชียงยนื เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๓๓๔๘๐๑๒๒

๕. นางสาว จารุภา ผมพนัธ์ ๗๗/๒๖ ๕ - หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๐๑๘๓๓๐๘๒

๖. นางสาว จิฬานุช สุวรรณภกัดี ๒๕๕ ๓ - บา้นผอื บา้นผอื อุดรธานี ๔๑๑๖๐ ๔๒๒๘๒๖๕๓

๗. นางสาว จุฑามาศ มหาโยธี ๑๑๓ ๑ - หนองนาคาํ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๖๕๘๓๐๐๐๘

๘. นางสาว จธุญัญา หลาบภา ๑๙๑ ๔ บ้านจัน่ เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๙๐๐๗๙๐๑๑

๙. นางสาว เจนจิรา บุญยยีวน ๑๙๗ ๑๔ หนองหาน-กุมภวาปี คอนสาย กู่แกว้ อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๐๗๖๔๑๖๙๖

๑๐. นางสาว ซานียา ยามูยมีะ ๒๗๙ ๖ ผกัตบ หนองหาน อุดรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๗๘๒๙๒๑๕๘

๑๑. นางสาว ดวงวมิล นาฤทธิ์ ๑๑๐ ๕ - นาตาล ท่าคนัโท กาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐ ๘๔๔๐๒๖๒๓๖

๑๒. นาย ธนชัชา พนิธุนิบาต ๘๔ ๖ - บา้นโคก สร้างคอม อุดรธานี ๔๑๒๖๐ ๘๐๐๐๘๓๓๖๓

๑๓. นาง ธนารักษ์ แก้วเฮียง ๔๘ ๗ - บา้นแดง พบิูลยร์ักษ์ อุดรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๗๒๑๕๘๕๒๖

๑๔. นาย ธีรวฒัน์ พรมแพงดี

๑๕. นางสาว นพรัตน์ ทวกีุล ๑๖๐ ๗ นาดี เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๖๒๒๕๐๘๘๖

๑๖. นางสาว นฐัิยา แสนโพธิ์ ๙ ๑๗ - เพญ็ เพญ็ อุดรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๗๗๙๔๒๑๔๒

๑๗. นางสาว นนัทริยา สิงห์ณีย์ ๑๗๗ ๕ - เชียงพณิ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๘๕๑๙๗๙๔๓

๑๘. นางสาว นารินทร์ เนตรเขียน ๙๗ ๓ บา้นชา้ง หมากแขง้ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๖๒๔๒๙๗๖๗

๑๙. นาง นิชานาถ ใบงาม ๒๐๘ ๓ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ๔๐๒๘๐ ๘๗๘๕๓๕๓๘๑

๒๐. นางสาว นิตยา สีดาหา้ว ๕๑ ๑๒ - นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๓๑๒๙๕๓๘๑

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล



ลาํดับ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัส ป.ณ. เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล

๒๑. นางสาว ปิยฉตัร คาํถา ๒๕๑ ๑ - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๘๔๕๑๘๐๗๒๙

๒๒. นางสาว ฝนทิพย์ คาํมุกชิก ๑/๑๑ ๑ บา้นหนองบวั หมากแขง้ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๘๕๔๘๔๑๒๓

๒๓. นางสาว พมิลรัชดา แกว้เพชร ๓๗๔ ๙ - ศรีสุทโธ บา้นดุง อุดรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๘๕๓๕๓๕๙๓

๒๔. นาย ภานุวฒัน์ พรมศร ๖๗ ๔ บา้นจีต กู่แกว้ อุดรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๘๔๗๔๒๔๘๐

๒๕. นาย เมคินทร์ พพิวนนอก ๑๐๑ ๑๖ - บา้นดุง บา้นดุง อุดรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๐๑๙๓๙๔๗๔



ลาํดับ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัส ป.ณ. เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล

๒๖. นางสาว ยภุา แสนมี ๑๗๒ ๓ หว้ยสามพาด ประจกัษศ์ิลปาค อุดรธานี ๔๑๑๑๐ ๘๔๕๑๘๐๕๗๒

๒๗. นางสาว รสา มุงเคน ๗๐ ๓ - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี ๔๑๒๓๐ ๘๑๙๗๔๙๘๒๕

๒๘. นาง รัชนี สีหะ ๑๕๔/๑ ศรีสุข หมากแขง้ เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๔๒๒๔๕๑๖๗

๒๙. นางสาว รัตติกาล คาํมุกชิก ๒๔๐/๔๕ หนองบวั เมือง อุดรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๐๑๙๙๔๔๐๕

๓๐. นางสาว วนารี เครือหอคาํ ๘๗ ๑ - โนนหวาย หนองววัซอ อุดรธานี ๔๑๒๒๐ ๘๘๐๒๕๔๑๐๑

๓๑. นางสาว วรรณี ชาดา ๗๘ ๖ บา้นชยั บา้นดุง อุดรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๓๒๘๒๒๘๖๗

๓๒. นางสาว วภิา ไชยบุรี ๕๕ ๗ - เมืองปัก ปักธงชยั นครราชสีมา ๓๐๑๕๐ ๘๓๓๕๔๓๔๕๕

๓๓. นางสาว วมิล อุดชาชน ๘๒ ๓ - หนองปลาปา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ๔๓๑๓๐ ๘๙๘๔๗๘๙๖๔

๓๔. นางสาว วลิาวรรณ พรหมมาเหลก็ ๑๖๒ ๓ - หนองปลาปา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ๔๓๑๓๐ ๘๒๗๔๒๖๖๔๙

๓๕. นางสาว ศศิธร โผกรุด ๒๒๒/๑๓๓ ๘ - หมู่ม่น เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๓๓๖๒๗๑๕๒

๓๖. นางสาว สริญญา แก้วทํามงั ๒๒๗ ๘ - เมืองเพยี กุดจบั อุดรธานี ๔๑๒๕๐ ๑๕๔๖๕๕๓๐

๓๗. นางสาว สายสมร วงษภ์ูธร ๒๙ ๑๕ - เมืองพาน บา้นผอื อุดรธานี ๔๑๑๖๐ ๔๒๑๕๒๒๑๓

๓๘. นางสาว สุดาภรณ์ ปัจฉิมมา ๑๕๑ ๖ - โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๕๙๒๘๙๖๖๙

๓๙. นางสาว สุพตัรา ผาจวง ๓๐๒ ๑๔ - บา้นธาตุ เพญ็ อุดรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๕๖๔๔๘๓๗๗

๔๐. นางสาว สุภาพร พลเยีย่ม ๒๒๐ ๔ หนองขาม หนองบวั เมือง อุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๐๗๔๙๔๖๘๒

๔๑. นางสาว สุวมิล กางทอง ๖๔ ๑๐ - ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ๔๗๑๓๐ ๘๖๖๓๑๓๓๘๑

๔๒. นางสาว เสาวนิตย์ ไทยแสนทา ๑๒๒ ๘ - โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๔๖๐๔๕๔๖๘

๔๓. นางสาว อรพนิท์ หอมพรมมา ๑๙๕ ๑๐ ศรีสะอาด บา้นผอื บา้นผอื อุดรธานี ๔๑๑๖๐ ๔๒๒๘๒๖๗๙

๔๔. นางสาว อรอุมา คาํสวนจิก ๖๘ ๘ บา้นชยั บา้นดุง อุดรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๙๖๑๗๘๔๗๙

๔๕. นางสาว อาภาพร ดอนเป๊ะ ๓ ๕ - บา้นหยวก นํ้าโสม อุดรธานี ๔๑๒๑๐ ๘๒๑๐๗๔๑๒๖


