
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย สิทธิชัย ทรงสนั่น1. 55006478

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 8  พฤษภาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย วีรยุทธ คนชม1. 56001848

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 8  พฤษภาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย ภานุพงศ์ ประดิษฐ์ชอบ1. 55026527
นาย ปฏิวัติ สุดแสนฉุน2. 56030807

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 8  พฤษภาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย อนันต์ จันทนาม1. 55034850
น.ส. เพ็ญพิชญา หินเพ็ชร2. 56002658
นาย ศักดิ์นคร เพ็งสังข์3. 56015551
นาย ศักรินทร์ ปราบภัย4. 56023219
นาย มงคลชัย สุกมาก ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.      และโอน 21 นก.

จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์5. 56026005

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 8  พฤษภาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นาย กิตติธัช หวังทอง1. 55015915
นาย คณิต รอดเพชร โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน  20

นก.2. 56015828
นาย พงศธร พงษ์ไพโรจน์3. 56018412
นาย สุทิวัส ดอนเขื่อนโสม4. 56019695
นาย ศุภษร ชัชวงษ์ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี     และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 15

นก.5. 57005871
นาย บุญฤทธิ์ โขมพัตร โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 24

นก.6. 57016116
นาย เนรมิต ฤทธากรณ์ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 15 นก.7. 57019433

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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