
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ภิญญาพัชญ์ สุขสวัสดิ์ โอน 41 นก.จากวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.1. 55005466

น.ส. ศุภัทรา ตุลสำอางค์2. 56000230
นาย เอกวัฒน์ สุวรรณศรี3. 56018323
น.ส. กนกวรรณ รอดย้อย4. 56023144
นาย ปฏิพล เทพสิงห์5. 56032112
น.ส. วิมลสิริ เตียววงศ์เจริญ6. 56040469
น.ส. จิราพร พลพงษ์ โอน 28 นก. จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม7. 57014421
น.ส. กัญญาวีร์ วงศ์วิวัฒน์จิต เกียรตินิยมอันดับ 28. 57020970
นาย สุวรรณ แจ่มแจ้ง โอน 24 นก. จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.9. 57023242
น.ส. เจนจิรา เพชรเกิด10. 57035044
นาย ภาณุวิชญ์ แก้วโกสุม โอน 7 นก. จากสถาบันการบินพลเรือน

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 60 นก.11. 58006227
นาย วรวิทย์ รัชเสนา โอน 44 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.12. 58025491
น.ส. ปิยธิดา กันตา โอน 38 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.13. 58027073
นาย เศรษฐศักดิ์ ทองมา โอน 68 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.14. 58027802
น.ส. จันทร์จิรา ศรีวิเศษ โอน 36 นก. จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.15. 58029799
น.ส. เจนจิรา ปุณณะการี โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม16. 58047026

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ยิ่งยศ เชียงทอง1. 56003677
น.ส. ศศิมาภรณ์ บุญเพ็ง2. 56017602
น.ส. เฟื่องพัส โตอุ่นทิพย์3. 56019873
น.ส. เสาวภา นวลศรี4. 56025411
น.ส. มารยาท จันดี5. 56029884
นาย อานนท์ จันทรักษ์6. 56032307
น.ส. ภัทรพร แก้วเพชร7. 56037388
น.ส. จุฑารัตน์ ทิพฤตรี8. 56400383

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย นันชยาพัฒน์ ปั้นสุขสวัสดิ์1. 56027106
น.ส. วัชราพร วิชิธรรม โอน 34 นก. จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.2. 58008967
น.ส. วัชรี สมใส โอน 58 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.3. 58013391
น.ส. สุดารัตน์ หาญมนตรี โอน 50 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.4. 58017846
น.ส. ปริชมน จุ้ยดนตรี โอน 48 นก. จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.5. 58017853
น.ส. สุพัตรา ไพศาลธรรม โอน 18 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 45 นก.6. 58023706
น.ส. ภัทรานิษฐ์ ปายัษเสถียร โอน 20 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.7. 58023768

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ช่อทิพย์ คงศร1. 54034163

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. วัลยา ทรัพย์พญา1. 54017800
น.ส. กมลวรรณ วงศ์กรด2. 56001211
นาย ภควัต พระวัง3. 56004007
น.ส. รัตน์วรา อาจหาญ4. 56010981
น.ส. ธณัชชา สีสังข์5. 56011082
น.ส. พิมพิกา พฤติทัศน์6. 56011099
น.ส. กาญจนา ศรีวิลัย7. 56018594
น.ส. นุชจรินทร์ บุญวาที8. 56019513
น.ส. ศศิพิมพ์ อยู่บาง9. 56035542
นาย ณชาเขต ชุลีทองฤกษ์ โอน 16 นก. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต10. 56037802
น.ส. ฟาร์ลิดา ดวงมณี11. 56046801

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ชาคริส สิทธิศักดิ์1. 56001759

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย วรพล ดอนพาลพล1. 55017073

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ธีระพันธ์ ลีลาขจรจิต1. 56010652
น.ส. กัญญาพัชร เอี่ยมทอง2. 56016823
น.ส. ภิญญาพัชญ์ โสวัตร

โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา  โอน. 15 นก.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  31 นก.
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  31 นก.

3. 56017828
น.ส. วรรณฤทัย บำรุง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.4. 56022834
นาย อรรถจิตร์ เอี่ยมระหง5. 56044325
นาย นำลาภ เอี่ยมสอางค์ โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม6. 56048801
นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ7. 56050209
น.ส. พัสตราภรณ์ อินดวง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  33 นก.8. 58000385
นาย รัฐภูมิ ทรัพย์ประเสริฐ โอน 55 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.9. 58002532
น.ส. สุธินี สัมพะสุทธา โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.10. 58005835
น.ส. จริยา โพธิ์ประดิษฐ์ โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.11. 58007102
น.ส. อรอนงค์ เหล็กงาม โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.12. 58009791
นาย อาทิตย์ สุวรรณบุตร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.13. 58009917
น.ส. ลินจง อภัยโคตร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.14. 58011606
น.ส. ธิรดา ธนมงคลวัฒนา โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  31 นก.15. 58014985
น.ส. ปิยวัชร ทำดี โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.16. 58016670
น.ส. กฤษณา เนียมบุรี โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  71 นก.17. 58018163
นาย อิทธิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.18. 58020129
น.ส. มนัสนันท์ สายภู่ โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  33 นก.19. 58023073
นาย สุรสิทธ์ ศรีประสิทธิ์

โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิดบุรีรัมย์                           และเทียบโอนตามอัธยาศัย
42 นก.                                                                    และเทียบโอนตามอัธยาศัย  31
นก.

20. 58031200
น.ส. ทิพรดา สร้อยหล้า โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  33 นก.21. 58031806
นาย ณัฐพล ปลั่งโท้ โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  33 นก.22. 58031813
น.ส. ชวิศา ทองดอนเหมือน โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  33 นก.23. 58031820
น.ส. ธารีรัตน์ ผดุงธรรม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  36 นก.24. 58031851
น.ส. ชวัลลักษณ์ ขาวสอาด โอน 51 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.25. 58032041
น.ส. รุสณี บิลหมัน โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.26. 58032490

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ปิยะภรณ์ มนต์นามอญ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.27. 58036969

น.ส. เกศราภรณ์ สิทธิสาร โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  24 นก.28. 58039293

น.ส. สโรชา หอมจันทร์ โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.29. 58040552

น.ส. ชนิษฎา วุฒิสมบูรณ์ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  26 นก.30. 58042521

น.ส. สุทินา กลัดงิ้ว โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  20 นก.31. 58042590

น.ส. จุฑามาส ไชยชนะ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.32. 58043211

น.ส. วิภารัตน์ ม่วงสี โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.33. 58043228

น.ส. จริญญา พลสีดา โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเซกา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.34. 58046829

นาย ชัยพร ศรีสร้อย โอน 55 นก.  จากโรงเรียนดุสิตพณิชยการ  โอน.34 นก.จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.35. 58049944

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย พันชล เลือดน้ำชล1. 56003893
นาย นฤพนธ์ ยุกตเวทย์2. 56017462
นาย ขจรศักดิ์ จรรยา3. 56024841
นาย พิริยะ แมบจันทึก4. 56039251
ว่าที่ร.ต. สุทธิ เหมทานนท์ โอน 65 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.5. 58001784
นาย ธนกร ดอนจินดา โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.6. 58032534
น.ส. ศิรินรัตน์ เต็มรัตน์ โอน 56 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.7. 58037553

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ศุภศิลป์ น้อยสง่า1. 54020950

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ศรายุธ สุทธิดี1. 53002501
น.ส. สิวิมน หมั่นทองหลาง2. 55036538
นาย ภาณุพันธ์ เจริญศรี โอน 15 นก.  จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ3. 56035484

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย อานันท์ มาทะการณ์1. 54028967

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ศกลรัตน์ ยอมีน1. 55006947
นาย บริวัตร โชคเหมาะ2. 55042183
น.ส. ยุวดี ประดิษฐ์3. 56004398
น.ส. วันทกานต์ ดีประสิทธิ์ปัญญา4. 56005831
น.ส. ชลลดา ริ้วชูศรี โอน 45 นก. จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยรังสิต5. 56022916
น.ส. เบญจพร หิรัญรัตนภิญโญ6. 56023620
น.ส. เสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์7. 56034845
นาย เชาวลิต วรรณชิต8. 57020432
นาย ทรงวุฒิ ดอกอัญชัน9. 57022521
นาย อาคม แสงศรี10. 57023115
นาย วัศพล จิตตะเสนีย์11. 57032967
นาย ถนัดกิจ บางจู12. 57712283

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย อิศรายุทธ บุญพรวงศ์1. 52026045
นาย ณัฐนันท์ มงคลสุวรรณ2. 54034447

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ศิลารัตน์ วนัชวงศ์1. 56017722

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย อภิพัฒน์ วุฒิวรานนท์1. 53007715
นาย วริทธิ์นันท์ ทะเบียน2. 54036276
นาย ปิยพัฒน์ บุญสม3. 54043775
นาย พัฒน์ บุญน้า4. 54046198
น.ส. สุภาพร ศรีอินทร์5. 55005593
น.ส. วทันยา สำแดงเดช6. 55031475
นาย ณัฐวุฒิ มีสุวรรณ7. 56043337

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. สุพัตรา พันธ์โภชน์1. 57006369

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย กฤษฎา เอี่ยมปา โอน 54 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 58050392

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. สุภาพร พุ่มพิกุล1. 53001979
น.ส. ศิวนาถ เกียรติไกรภพ2. 53055171
น.ส. สมฤทัย ศรีพรหมคุณ3. 54027020
นาย อเล้กซานเดอร์ สก้อต4. 55041917
นาย ปิยะ ทำทวี5. 56005684
น.ส. ศศิลักษณ์ สุทธิกานนท์6. 56015119
น.ส. ไปรยา ตัณธนศุข โอน 47 นก. จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.7. 56022947
นาย ชัยณรงค์ กุลวงษ์8. 56023726
น.ส. สุกัญญา โอสวัสดิ์ โอน 47 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 50 นก.9. 56035251
นาย สุพัฒน์ชัย สุขราช10. 56037004
น.ส. รัตนาภรณ์ ศรีนางแย้ม11. 57010274
น.ส. ระพีพร หล่ำโสภา เกียรตินิยมอันดับ 212. 57010654
น.ส. ณัฐณิชา แสงขำ13. 57014692
นาย อิทธินันท์ สังฆมาศ14. 57022292
น.ส. นันทัชพร วิจิตรบรรจง15. 57023451
น.ส. เรียงดาว วรวัฒน์16. 57023468
น.ส. จิราภา ด๊ะวี โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม17. 57029040
นาย สุทธิเดช สถิตย์กุลรัตน์18. 57035993
น.ส. รัตนาภรณ์ มาสแสง โอน 34 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม19. 57039253
น.ส. กรรณิกา จงเจริญ โอน 41 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 48 นก.20. 58009582
น.ส. วธิดา แก้วฝ่าย โอน 60 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.21. 58028061
น.ส. สุวนันท์ บนซามิน โอน 50 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ22. 58040292
นาย สรรเสริญ บุศรน้ำเพ็ชร์ โอน 16 นก. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 60 นก.23. 58050532

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ณัฐพงษ์ ศิริโสภณพงศ์1. 54036207
น.ส. อันธิกา สุ่มมาตย์2. 56031984
น.ส. เมวิกา โคตรทอง โอน 50 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.3. 57011180
นาย ทศพร ชูเชิดพลเสฏฐ์ โอน 59 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 48 นก.4. 58031197
น.ส. นุชนารถ ใจชอบ โอน 36 นก. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ5. 58046401

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ถิรคุณ พึ่งมา1. 55023224

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ธนกร ภัทรรัฐภาส1. 56002425
น.ส. พัชรภรณ์ จันทร์แก้ว2. 57000112
ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจพร สังเรือง3. 57000129
น.ส. ปภัสรา อุดมกรรณ์4. 57000143
น.ส. นภัสสินี เปรื่องการ5. 57000150
น.ส. หัทชญาภรณ์ กล่อมรอด6. 57000509
น.ส. เพลิณ สังฆรักษ์7. 57000996
น.ส. พรนภา สนิทนิตย์8. 57001511
น.ส. ปนัดดา แซ่โง้ว9. 57002314
น.ส. สุนิษา ชินคำ10. 57002770
น.ส. ณัฐฐาพร เอมชะอุ่ม11. 57004307
น.ส. วชิตา คงเจริญ12. 57005713
น.ส. วารุณี โพธิ์ทอง13. 57005908
นาย พิพัฒน์ สำเนียงแจ่ม เกียรตินิยมอันดับ 114. 57006023
น.ส. กมลรัตน์ กัมหะกิจ15. 57007768
น.ส. กรรณิกา จิตตะ16. 57007833
น.ส. ธัญดา กล่อมสูงเนิน เกียรตินิยมอันดับ 117. 57008263
น.ส. เปมิกา วันถนอม เกียรตินิยมอันดับ 118. 57008410
น.ส. ธิดาพร พลยุทธ19. 57008427
น.ส. ภาวิณี วงษ์ภักดี20. 57008890
น.ส. อรุณวรรณ อินพรม21. 57010832
น.ส. นภสร รมทอง22. 57012130
น.ส. ณัฐวดี พอกประโคน เกียรตินิยมอันดับ 123. 57012445
น.ส. ศรัญญา จูแสน เกียรตินิยมอันดับ 124. 57012801
นาย สัณชพงษ์ อัศววิไลพร เกียรตินิยมอันดับ 125. 57013344
น.ส. ปัทมา ฉางหมอก26. 57013628

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. ธิดา สุหา27. 57013724
น.ส. กาญจนา ถาริยะ28. 57013820
น.ส. ปิยะฉัตร ชุมเพชร29. 57013940
น.ส. อัศวิณี เทพสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 130. 57015053
น.ส. กุลนิภา เชื้อบุญมี31. 57015255
น.ส. กรวิภา จุลเลศ32. 57016205
น.ส. ศชามน กาละ33. 57016243
น.ส. ปิยนุช มูลทองจาด34. 57018414
น.ส. ปณิตา เพชรสีเงิน35. 57018452
น.ส. วรรษมล อินพิมพ์36. 57019382
น.ส. เพ็ญภัค ศรีสอน37. 57019779
น.ส. วราภรณ์ สังคะวิสุทธิ์38. 57020449
น.ส. สุวรักษ์ ทองเพชร์39. 57020867
น.ส. ณัฏฐ์กัญจน์ ไทรสงวน เกียรตินิยมอันดับ 140. 57021071
น.ส. นิตยา แรงสาริกรรม เกียรตินิยมอันดับ 241. 57021300
นาย ธนากร หมื่นแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 142. 57021355
น.ส. ศุภรัสมิ์ แดงป่า43. 57021502
นาย ธนพล ทวีธนา เกียรตินิยมอันดับ 144. 57021773
น.ส. หฤทัย วงค์คำ เกียรตินิยมอันดับ 145. 57021831
น.ส. เพชรรัตน์ นาคผา46. 57022038
น.ส. อภิชญา มากสวาท47. 57022514
น.ส. โชติรส เขม้นเขตการ48. 57023122
น.ส. ทัศหทัย ฤาดี49. 57023139
น.ส. ตะวัน แสงศรี50. 57023951
นาย สิทธิโชค แซ่ห่าน เกียรตินิยมอันดับ 251. 57023968
น.ส. อภิชญา แสงแย้ม เกียรตินิยมอันดับ 152. 57024336

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ธีรวัฒน์ บุญสืบ53. 57024569
น.ส. กันญา ยินดีทรัพย์54. 57024610
น.ส. พินัตฎา ภิญโย55. 57025040
นาย วสันต์ บุญทองใหม่56. 57025499
น.ส. อารียา ชะม้ายกลาง57. 57025848
น.ส. ฐิติมา ยาดี เกียรตินิยมอันดับ 258. 57025893
น.ส. พิมพลอย จารย์สูงเนิน59. 57025937
น.ส. พิมพ์ผกา ยอดสุวรรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 260. 57026398
ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ บ้านพวน61. 57026709
น.ส. ศุภาลัย กระแสโสม62. 57027040
น.ส. อินนุอร ใจรื่น63. 57027444
น.ส. วิชญาพร วงศ์พิมพ์64. 57027893
น.ส. ณิชกมล กาญจนบดี โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย65. 57028014
นาย คมสันต์ ใสโต66. 57028247
น.ส. เด่นนภา รกไพร67. 57029057
น.ส. นิรมล ชัยราชา เกียรตินิยมอันดับ 168. 57029095
น.ส. ณัฐริกา อะทะวงษา69. 57029115
น.ส. กุลจิตรา กลิ่นเกษร เกียรตินิยมอันดับ 270. 57029362
น.ส. พฤศชา สุวรรณมาลี เกียรตินิยมอันดับ 171. 57029975
น.ส. กนกวรรณ โพธิ์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 272. 57030176
นาย วรพล วัชรัตน์ศิริยุทธ73. 57031164
น.ส. สุชาดา สุริยะธรรม74. 57031633
นาย ณัฐิวุฒิ วงษ์ทองจันทร์75. 57031760
น.ส. กาญพิไล เภตราพรโชติ76. 57031804
น.ส. พิชญธิดา ศรีวรรณ์77. 57031835
น.ส. อังคณา กลิ่นกระบี่78. 57031931

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. นภาพร รอดเชื้อจีน เกียรตินิยมอันดับ 179. 57032107
น.ส. กมลชนก ถิ่นดวงจันทร์80. 57032145
น.ส. พิมพกานต์ ปานจีน81. 57032436
น.ส. กนกวรรณ วีสี82. 57032741
น.ส. แพรพรรณ ศรีโสภา83. 57033164
น.ส. อนุตตรีย์ วราชัยตระกูล84. 57033373
น.ส. ทีปกา วงค์ใหญ่85. 57033493
น.ส. ณัฐริกา อนุเวช86. 57033715
นาย ปธาน ศิริพิรุณ87. 57033931
น.ส. ช่อเพชร วงษ์ชาติ เกียรตินิยมอันดับ 188. 57034563
น.ส. ปภัสรา บุญคง89. 57035208
น.ส. เบญจมาศ ดาบพิมพ์ศรี90. 57035462
น.ส. พีชญา วงค์ภักดี91. 57035633
น.ส. วิภานันท์ เผือกจิตร์92. 57036176
น.ส. เกวลิน คำฝั้น โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม93. 57037493
น.ส. ชุติกาญจน์ อุดมผุย โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง94. 57038532
น.ส. พรอารีย์ ยุงรัมย์95. 57039082
นาย ชนาธิป ญานุรักษ์96. 57041322
น.ส. กัญญาณัฐ ปรีชา97. 57405866
น.ส. สุภัสสรา โดดยิ้ม98. 57703537
น.ส. จิณห์นิชา เกตุมา99. 57706265
น.ส. อินทิรา มะด้วง โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  20 นก.100. 58013699
น.ส. สิริพร สัทธศรี โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.101. 58014283
น.ส. ชุติมา นามคาน โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.102. 58026410
น.ส. ธัญญาเรศ นิรุตม์ โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.103. 58032003
น.ส. ณัฐทิตา กล่อมสูงเนิน โอน 60 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์104. 58046418

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ณัฐศักดิ์ เพชรกุล1. 49043558
นาย ยุทธิเกียรติ ศิริจันทรารัตน์2. 56023322

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย คมกฤช ลอยแก้ว ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 54047799
นาย เทพรังสรรค์ บุญสิทธิ์ โอน 30 นก.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช           และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

10 นก.2. 56016878

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ธนพงค์ วรงค์ โอน 3 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                     และเทียบโอนตามอัธยาศัย
จำนวน 26 นก.1. 56001526

น.ส. อมรศรี ผิวเผื่อน2. 56008165
นาย อับดุลลาเตะ ยากัด

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6
นก.จากสถาบันราชภัฏยะลา

3. 56008172
นาย รัฐพล หนูสง4. 56011962
นาย ณัฐพงศ์ อินผึ้ง5. 56012830
น.ส. ปนัสยา ม่วงทอง6. 56014176
นาย อธิวัฒน์ อุตรศรี โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพปัว               และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 4

นก.7. 56015544
นาย สุชาติ วงษ์ประดิษฐ์ โอน 16 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีเปรมฤทัย      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

13 นก.8. 56024245
นาย อนันตพล มายุศิริ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                       และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 10 นก.9. 56026601
นาย ภควันต์ จันโทกุล โอน 14 นก.  จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

15 นก.10. 56027404
นาย วีรสิทธิ์ แสงศิลา โอน 12 นก.  จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

17 นก.11. 56032629
นาย เนวิน ทับทอง12. 56037751
นาย แสงสุรีย์ ปนัดสุนัน โอน 22 นก.  จากโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี                   และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 7 นก.13. 56043786
นาย รัตนโชติ ขวัญดี

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่2ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 6
นก.จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

14. 56049286

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

น.ส. วริศรา สุวรรณพาณิชย์1. 52033020
นาย ภัทรกิต มณีศรี2. 56006665
นาย ปฏิภาณ รุดจันทึก3. 56018436

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ยศพล วัฒนะ1. 56028194
นาย ธนะชัย พุ่มพวง โอน 33 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม2. 57017515

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ฉัตรชัย จันทร์อ่ำ1. 53040545

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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