ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสนักศึกษา
52040501234
55240501110
55240501145
56040501101
56040501102
56040501103
56040501104
56040501105
56040501107
56040501108
56040501109
56040501110
56040501111
56040501112
56040501113
56040501115
56040501117
56040501118
56040501119
56040501120
56040501121
56040501127
56040501129
56040501130

ชื่อ-นามสกุล
อภิญญา ดวงตา
อัฏฐพล แต้ภิรมย์รัตน์
สรานันท์ เยื่อใย
พัชรินทร์ ภูดิน
พรพัสนันท์ กลางหล้า
มินตรา ศรีสงคราม
ขวัญฤดี สุขรี่
ศิริวงศ์ ดวงไกรแสง
สุวณีย์ ธํามะรงค์
จิรภัทร เหล่าพิรุฬห์
สุนันท์ จันทา
กาญจนา ทองขันธ์
จุฑามาศ รักษาแสง
อานนท์ แก้วปัชฌาย์
สุทธิดา ปีเลี่ยม
พจนา โพธิ์สืบ
สุกัญญา หงษ์สกุล
ธนากร จิตรเสี่ยม
ฐิติกานต์ อินทรจันทร์
สุภัสตา ขันตี
กฤษณา สีสวยหูต
ธนวรรณ พอพรหม
อรุณ นุ่นแพง
สิริยากร ประทุมชาติ

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานกิจบัญชีและกฎหมาย
สํานักงานคอมแอคการบัญชี-ภาษีอากร
บริษัท สํานักงานประสานกิจการบัญชี จํากัด (ถนนรอบเมือง)
บริษัท สํานักงานประสานกิจการบัญชี จํากัด (ถนนรอบเมือง)
สํานักงานคอมแอคการบัญชี-ภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี
บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กมลบวร จํากัด
สํานักงานสอบบัญชีจรัลพัฒน์
บริษัท เบ็ตเตอร์เวย์ ทราเวล เซอร์วิส จํากัด
บริษัท พี เอส เอ ออดิท จํากัด
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
บริษัท สํานักงานบัญชี เอสเอ็ม จํากัด
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
สํานักงานศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
สํานักงานกิจบัญชีและกฎหมาย

อาจารย์นิเทศ
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง
อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.สุริสา จัตุชัย
ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.สุริสา จัตุชัย
อ.อารยา โพธิศิริ
ดร.ชนัญฎา สินชื่น
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.สุริสา จัตุชัย
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ศศิประภา พรหมทอง
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.กมลรัตน์ โยธานันต์
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.วราภรณ์ ด่านศิริ
อ.วันวิสา เนื่องสมศรี
ดร.รชต สวนสวัสดิ์

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ

ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รหัสนักศึกษา
56040501133
56040501134
56040501135
56040501137
56040501138
56040501139
56040501140
56040501141
56040501142
56040501143
56040501145
56040501146
56040501147
56040501149
56040501150
56040501151
56040501153
56040501154
56040501201
56040501202
56040501205
56040501206
56040501207
56040501208

ชื่อ-นามสกุล
อัจฉราพร อินกอง
สุชัญญา ไปเจอะ
สุภาวรรณ บุตระ
กมลชนก เขตสมัคร
วนิดา สานนท์
น้ําทิพย์ เหมกุล
ดลยา อาจสอน
รจเรศ โฮ๊ก
อาทิตยา ดับดี
สุพัตรา เรืองยศ
จันทร์สุดา พุทธาศรี
ศศิกานต์ จันทะยางค์
จิรวรรณ แขมคํา
ธัญชนก แก้วทอง
สกาวเดือน ตะหน่อง
สุภัสสร ไชยคุณ
ศุภาดา เจริญสัญฐาน
อรพรรณ ขาเมระนิยะ
กาญจนา พลทะจักร
ชลิตา ศรีสุดาจันทร์
วิภาพร บุญสิทธิ์
พิภาธร พรมพุทธ
ภณิดา จิตรักษ์
พิชญาภา หลานวงศ์

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท สงขลา แคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
บริษัท สํานักงานบัญชีเอแอนด์วี จํากัด
บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ติ้งกรุ๊ป จํากัด
บริษัท สํานักงานบัญชีเอแอนด์วี จํากัด
สํานักงานสอบบัญชีจรัลพัฒน์
บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กมลบวร จํากัด
สํานักงานสอบบัญชีจรัลพัฒน์
บริษัท พี.เอส.พี. การบัญชีและกฎหมาย จํากัด สาขาหนองบัวลําภู
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัชวัสดุก่อสร้าง
บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ติ้งกรุ๊ป จํากัด
บริษัท คูย่งฮวดอุดรธานี จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามสหกิจ การบัญชี
บริษัท สํานักงานประสานกิจการบัญชี จํากัด (ถนนรอบเมือง)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามสหกิจ การบัญชี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
บริษัท เอ.เอ.พี. กฎหมายและธุรกิจ จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พี. กฎหมายและธุรกิจ จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากู่แก้ว
สํานักงานสรรพกิจการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สํานักงานอภิชาติการบัญชี (1998)
สํานักงานกิจบัญชีและกฎหมาย

อาจารย์นิเทศ
อ.นรเพชร ฟองอ่อน
ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
ผศ.สุริสา จัตุชัย
ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ดร.ชนัญฎา สินชื่น
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.ศศิประภา พรหมทอง
อ.ศศิประภา พรหมทอง
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
อ.เสกศิลป์ มณีศรี
ผศ.อรชุมา มูลศรี
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.อรชุมา มูลศรี
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.วันวิสา เนื่องสมศรี
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ

ลําดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รหัสนักศึกษา
56040501209
56040501211
56040501213
56040501215
56040501216
56040501217
56040501218
56040501219
56040501221
56040501222
56040501223
56040501226
56040501230
56040501232
56040501233
56040501234
56040501236
56040501237
56040501238
56040501241
56040501242
56040501244
56040501248
56040501249

ชื่อ-นามสกุล
วรารุจน์ พรมวัง
อาภาวดี อนันตกูล
นันทนา ดอนจันทร์ลา
วินัส บุบผาสวย
สุดารัตน์ นามลี
สุจิตรา คําเคน
ภัทรพร ล้ําเลิศ
จิรัชญา พงษ์นิล
อภิรักษ์ พูนธนะพันธ์
ธิดารัตน์ ศาลาสุตา
บุหลัน บุตรชา
ปริศนา ฤทธิ์สิงห์
ภัชธียา แก้วสีหา
นพวรรณ ไชยเพชร์
สุนิดา กอแก้ว
ฐิติรัตน์ ปัญญาพงษ์เมธ
สุพรรษา พิมพ์สาลี
พิชชามญชุ์ ชาวสวน
อรทัย ทิพย์สุวรรณ
นวพร ตรีวัฒนสุวรรณ
ณัชชา ไชยโส
นิติยา สิริกิต
พรสุดา สิงห์เสนา
ยุวดี รัตนติสร้อย

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทัศนะธรรม กฎหมายและธุรกิจ
บริษัท เค.เอส.พี.พี เน็ตเวิร์ค จํากัด
สํานักงานอาร์ที การบัญชี
สํานักงานสุกฤตการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สํานักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา
สํานักงานสุกฤตการบัญชี
บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สํานักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา
บริษัท พี เอส เอ ออดิท จํากัด
สํานักงานกิจบัญชีและกฎหมาย
บริษัท เอ็น.พี.ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สํานักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา
บริษัท เค.เอส.พี.พี เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท เอ็น.พี.ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานอาร์ที การบัญชี
โรงพยาบาลอุดรธานี
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จํากัด
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
สํานักงานบัญชีไทย
สํานักงานสรรพกิจการบัญชี
บริษัท เค.เอส.พี.พี เน็ตเวิร์ค จํากัด
สํานักงานสุกฤตการบัญชี

อาจารย์นิเทศ
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ดร.ชนัญฎา สินชื่น
อ.วันวิสา เนื่องสมศรี
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
ดร.ชนัญฎา สินชื่น
อ.วันวิสา เนื่องสมศรี
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
ดร.ชนัญฎา สินชื่น
อ.วันวิสา เนื่องสมศรี
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ
อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ดร.รชต สวนสวัสดิ์
ผศ.เบญญาภา โสอุบล
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี

ลําดับ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

รหัสนักศึกษา
56040501250
56040501251
56040501252
56040501255
56040501301
56040501302
56040501303
56040501304
56040501305
56040501306
56040501307
56040501308
56040501309
56040501312
56040501313
56040501315
56040501316
56040501317
56040501318
56040501322
56040501327
56040501329
56040501330
56040501332

ชื่อ-นามสกุล
พัชริดา สุนทราธรณ์
นภาพร เคนไชยวงค์
จารุวรรณ วิไชยวงศ์
อินทร์ธุอร หารคําแพง
ปัทมาพร เหล่าจําปา
นิตยา ศรีสุขา
ทาริกา เพ็งลํา
ธิดารัตน์ มูลตรีศรี
สุภาพร เบ้าเที่ยง
ขวัญเรือน พัดไธสง
กนกวรรณ กิ้วภาวัน
จิราภรณ์ จันทร์เพ็ง
อารยา นินวารี
เกศริน สร้อยสีทา
ปรียาพร กุลแสนเต่า
ศศิธร สุทธิวรรณา
เบญญาภา เทวราช
มะยุรา อิ่มทรัพย์
สิริลักษณ์ มณีวงศ์
สุภาวดี พลยา
ลลิตา ศรีเชียงสา
ศิโรรัตน์ วรรณสุทธิ์
ปานณิกา เสนาสุนทร
ทิพวรรณ โปประนม

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานบัญชีไทย
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จํากัด
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด
สํานักงานเอ็น แอนด์ เอ็น การบัญชี
สํานักงานบัญชีขอนแก่นออดิทติ้ง
บริษัท สมุย การบัญชี จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สํานักงานรัษฎากรการบัญชี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จํากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สํานักงานรัษฎากรการบัญชี
สํานักงานบัญชีไทย
สํานักงาน กฎหมายบัญชี เพชรรัตน์
สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองบัวลําภู
บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สํานักงานรัษฎากรการบัญชี
บริษัท ซีเอ็มดี แอคเคาท์แทนท์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปรียาหทัยกานต์ ออดิท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโซ่พิสัย
บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองบัวลําภู
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สํานักงานรัษฎากรการบัญชี
สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองบัวลําภู
บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จํากัด

อาจารย์นิเทศ
อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
ผศ.สุริสา จัตุชัย
ผศ.สุริสา จัตุชัย
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
อ.นรเพชร ฟองอ่อน
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์
ผศ.อรชุมา มูลศรี

ลําดับ
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

รหัสนักศึกษา
56040501337
56040501338
56040501339
56040501340
56040501341
56040501342
56040501343
56040501345
56040501346
56040501348
56040501350
56040501351
56040501352
56040501353
56240501104
56240501105
56240501111
56240501113
56240501124
56240501126
56240501130
56240501132
56240501133
56240501152

ชื่อ-นามสกุล
พิธัญญา ลาสิทธิ์
จริยา เพลิงภูเขียว
อรษา คุณวงษ์
จตุภรณ์ คําภูษา
กิติยา เหลืองอร่าม
นุชนาฏ กระทุ่มขันธ์
กิตติยา แสงภักดี
ประภัสรา สํารองพันธ์
จิรารัตน์ วงษ์ลา
กชกร โชติสังข์
สมฤทัย ดรบ้านเขียว
ทิติยา อรดี
ศุภนันท์ มงคุณ
กาญจนา ระหว้า
วรพรรณ สุขสบาย
วรรณพร สุขสบาย
ธัญญาลักษณ์ ไชยเลิศ
นภวรรณ นิลทกาล
จุฑามาศ อริยสนิท
อภิญญา ชัยภักดี
พิมพ์ผกา วิริยะธนาวุฒิวงษ์
พัชรินทร์ หมุนสา
พรรณนิภา ศิริสุข
หงส์ลัดดา สุวรรณ์วาปี

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานเอ็น แอนด์ เอ็น การบัญชี
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จํากัด
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตนวาปี
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปรียาหทัยกานต์ ออดิท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด
บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด
สํานักงานเทศบาลตําบลโซ่พิสัย
ร้านตอง-กล้วย เบเกอรี่
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสิน สาขาน้ําโสม
บริษัท เอื้อปัญญาทรานสปอร์ต (2004) จํากัด
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
ที่ว่าการอําเภอเขาสวนกวาง
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

อาจารย์นิเทศ
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์
อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์
ผศ.อรชุมา มูลศรี
ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล
อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน
ผศ.ศุภกฤต ปิติพัฒน์
อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ดร.รชต สวนสวัสดิ์
อ.ชาลี เกตุแก้ว
ดร.พัชรี ผาสุข
อ.ระพีพรรณ จันทรสา
อ.ฐาปนี เพ็งสุข
อ.ประนมพร ข่าขันมาลี
อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์
อ.ประนมพร ข่าขันมาลี
อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ

ลําดับ
121
122
123
124
125

รหัสนักศึกษา
56240501153
57200501140
57240501124
57240501127
57240501133

ชื่อ-นามสกุล
พนิตตา วราธรรมกุล
กิ่งแก้ว ยุระพันธ์
นภัทร กนกพินิต
สุรศักดิ์ แก้วมณี
ยศพร เอื้อลลิตชูวงศ์

การบัญชี
ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานที แอนด์ เอ็ม การบัญชีและที่ปรึกษา
ที่ว่าการอําเภอวังสามหมอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
มณฑลทหารบกที่ 24
ร้านชุลีพร

อาจารย์นิเทศ
อ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง
อ.ระพีพรรณ จันทรสา
อ.ฐาปนี เพ็งสุข
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน
ผศ.ศุภกฤต ปิติพัฒน์

