
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ภูษิชา จารุพิริยกร1. 55028870
น.ส. ศศิวิมล บัวระบัติ2. 56020327
นาย ทศพร เขม้นกิจ3. 56043659
น.ส. ลัดดาวัลย์ เต่าเถื่อน4. 56043666
น.ส. วราภรณ์ ซอลลัส5. 56045231
น.ส. ธนัญญา เทียบโพธิ์6. 56400787
น.ส. มุทิตา พรมมิ เกียรตินิยมอันดับ 17. 57000578
นาย จำเริญ สมบูรณ์8. 57001600
น.ส. นฤมล ผูกโพธิ์9. 57004047
น.ส. นันทัชพร วิจบ10. 57005124
น.ส. กมลทิพย์ อนันตศัพท์ เกียรตินิยมอันดับ 111. 57008561
น.ส. กรณษา ลครราช เกียรตินิยมอันดับ 112. 57009566
น.ส. บุษบา ภูสถาน13. 57009857
น.ส. ไอลดา ชาลี14. 57012527
น.ส. จุรีพร จันธิมา โอน 10 นก.จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง15. 57012630
นาย พีรพงษ์ คณะเกษม เกียรตินิยมอันดับ 216. 57013560
น.ส. ปุณยนุช ทองมาเอง17. 57014041
น.ส. บุสิตา ปิ่นอ่อน โอน 9 นก.จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น18. 57018774
น.ส. สุพัชชา ชัยนนถี เกียรตินิยมอันดับ 119. 57020901
น.ส. ชญานี คำดี เกียรตินิยมอันดับ 120. 57021468
น.ส. ขวัญสรวง ไอศูรย์ศักดิ์สิริ เกียรตินิยมอันดับ 121. 57022552
น.ส. ทัชทิชา เจริญลาภกิจ เกียรตินิยมอันดับ 122. 57022576
น.ส. ชนนี ภูนาเพ็ชร เกียรตินิยมอันดับ 123. 57024634
น.ส. นิตยา อินต๊ะวิน เกียรตินิยมอันดับ 124. 57024874
น.ส. สิทธิณี มีเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 125. 57025057
น.ส. วิภาวดี ประจำ เกียรตินิยมอันดับ 226. 57025615

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. พัชรินทร์ กำลังประสิทธิ์27. 57025728
น.ส. หทัยรัตน์ สุขพลอย เกียรตินิยมอันดับ 228. 57027519
น.ส. สุชาดา ผุยพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 129. 57028103
นาย มนต์ชัย รักเจริญ30. 57030183
นาย จักร์รินท์ ศิลา31. 57030676
น.ส. สริตา เสวาฤทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 232. 57030710
น.ส. ฤดีกร หลงแก้ว33. 57031448
น.ส. รัชชินี บัวเพชร34. 57032734
น.ส. มณฑกานต์ บัวบุญ35. 57033791
น.ส. วิรานุช ฟุ่มเฟือย36. 57033842
น.ส. ชุติมา แก้วมา37. 57034669
น.ส. ทิพวรรณ พรหมทอง โอน 69 นก.จากมหาวิทยาลัยตาปี38. 58022249
น.ส. นิชา สุบิน โอน 17 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.39. 59001820
น.ส. สุจารีย์ กองสุข โอน 12 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และเทียบโอนตามอัธยาศัย 55

นก.40. 59014576
น.ส. กัลยารัตน์ ประจิตร โอน 16 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57

นก.41. 59014583
น.ส. อภิณญา ย่อมสูงเนิน โอน 17 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 55 นก.42. 59018127
น.ส. ศกุลตลา ศรีคล้าย โอน 17 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.43. 59018401
นาย อาทิตย์ อ่อนยักใย โอน 20 นก.จากโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.44. 59023099
น.ส. พัชรินทร์ พันธ์มัฆวาฬ โอน 13 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57

นก.45. 59024258
น.ส. ทิพย์สุดา กระแสโสม โอน 15 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.46. 59030067
นาย ราชรถ จตุรนำชัย โอน 10 นก.จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.47. 59041782

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สิทธิกานต์ อัครพลวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 11. 57014363
น.ส. สุธาวดี งามดี เกียรตินิยมอันดับ 12. 57021968
นาย วีระวุฒิ ไพบูลย์3. 57023759
น.ส. มิรันตรี วิลามาศ4. 57026134

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. กฤษณา วิมานนท์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 55041359
น.ส. ธารารัตน์ ชลอเดช2. 56007482
น.ส. ปวิตรา มูลทองชุน3. 56024276
น.ส. นพภมร บัวสุข4. 56027202
นาย พงษ์พันธ์ ศิริรัตน์ โอน 43 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.5. 56028687
น.ส. กนกวรรณ แซ่พัว6. 56028961
น.ส. นลินนิภา บำรุงศิลป์7. 56033573
น.ส. จิตรารัตน์ โอรักษ์8. 56040003
น.ส. ทวิปิยา ศรีสุวรรณ9. 56040510
น.ส. กัญญ์พิชญา ภักดี10. 56041166
น.ส. ชญาดา คำลือ11. 56042349
น.ส. ธมลวรรณ สานุกูล12. 57000496
น.ส. ธนพร ทองดี เกียรตินิยมอันดับ 213. 57001371
น.ส. พรรณภัทร วังกานนท์14. 57002958
น.ส. พันธ์ทิพา ทองบาง15. 57003364
น.ส. เกศราภรณ์ ดอกพอง16. 57003388
น.ส. รัชนก อนันต์ โอน 3 นก.จากมหาวิทยาลัยบูรพา17. 57003751
น.ส. กิตติกา วงษ์ทอง18. 57003768
นาย วันชัย เขยกลาง19. 57003799
นาย ธนบดี ศุภสุข20. 57003833
น.ส. ธิดารักษ์ ต้นคำ เกียรตินิยมอันดับ 221. 57004256
น.ส. สิริลักษณ์ เจิ้นสว่าง เกียรตินิยมอันดับ 122. 57004321
น.ส. นิสา กิไพโรจน์23. 57004701
น.ส. ลลชา พงษ์จิระ24. 57005326
น.ส. ปวีณา โยธาภักดี25. 57005333
นาย ณัฐพัชร์ กนกมงคล26. 57005535

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. สุภาภรณ์ ทรงสุวรรณ์27. 57005624
น.ส. สายรุ้ง ตั้งกอบลาภ เกียรตินิยมอันดับ 128. 57005655
น.ส. งามเนตร คงมั่น29. 57005915
นาย กนกพล ยอดพรหม เกียรตินิยมอันดับ 130. 57006016
น.ส. ทรรศนะ วิริยะช่วงโชติ31. 57006890
น.ส. กาญจนา ชูนามะ เกียรตินิยมอันดับ 232. 57007415
น.ส. โสภิดา วัฒนวิภัทรเจริญ33. 57007535
น.ส. อรปรียา มากะนัตถ์ เกียรตินิยมอันดับ 234. 57008927
น.ส. กานต์ธีรา เนียมจันทร์ โอน 25 นก.จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ35. 57010445
นาย อนันต์ ทองไฝ36. 57011402
น.ส. กัลยรัตน์ ป้องกันทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 137. 57011995
น.ส. อุทุมพร แซ่ฉั่ว38. 57013142
น.ส. อนุสรา แก่นบุตร39. 57013488
นาย ปัณฐวิชญ์ อภิชัยกุลวณิช40. 57013851
น.ส. พัชราวดี โกศล41. 57014065
น.ส. มัสยา กันหาเขียว เกียรตินิยมอันดับ 142. 57014661
น.ส. พิมพ์วรรณ แซ่จุง เกียรตินิยมอันดับ 143. 57015142
น.ส. ปาริฉัตร จันตองสิน เกียรตินิยมอันดับ 244. 57015351
นาย พงษ์ตระกูล ณรงค์ชัย45. 57016743
น.ส. กันต์กนิษฐ์ เงินบำรุง เกียรตินิยมอันดับ 246. 57016774
น.ส. รัตติภรณ์ สืบศรี47. 57017940
น.ส. นุจรัตน์ คำนนท์48. 57018318
น.ส. ศิริยา พราวจันทึก โอน 2 นก.จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ49. 57019091
นาย ธนภาค วงษ์ชื่น50. 57019368
น.ส. ศิริลักษณ์ ลาบึง51. 57019748
น.ส. พรพรรณ ศิริเขตรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 152. 57020381

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ดนุเดช ลิ้มภัทรวาทิน เกียรตินิยมอันดับ 153. 57020761
น.ส. วรภร เรืองศิริ54. 57021588
น.ส. สุรางคนา ใจดี55. 57021855
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรัญญา บัวซุย56. 57022329
น.ส. จิราพร สาระนาค57. 57022785
น.ส. นภสร พลนาการ58. 57023026
น.ส. ศาลีนดา บรรจบดี59. 57023259
นาย วิรุฬห์ บรรจงทัด60. 57025235
น.ส. สุริยาภรณ์ จันทร์ทรา61. 57026083
น.ส. พัณณิตา โตสงคราม62. 57026090
น.ส. ธีริศรา สุทธิเจริญ63. 57027026
น.ส. ณัฐริตา สุภิษะ64. 57027451
น.ส. อภิชญา ธรรมรักษา65. 57028514
น.ส. ชาลีน่า มูฮำหมัด เกียรตินิยมอันดับ 166. 57030741
น.ส. พรประพิมพ์ บัวพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 167. 57030758
น.ส. กิตติยา เมืองขวา68. 57031828
น.ส. อิสรีย์ ชื่นประดิษฐ์69. 57032929
นาย ณัฐนิชา บุญเทพ เกียรตินิยมอันดับ 270. 57032981
น.ส. จิรวรรณ ทาทำนุก71. 57033253
น.ส. สุกัญญา วรรณเชฐอิสรา เกียรตินิยมอันดับ 272. 57033859
น.ส. ชลดา พุ่มพุก73. 57034498
น.ส. พชรพรรณ เอี่ยมมาตย์ เกียรตินิยมอันดับ 274. 57034703
น.ส. ภัสสพ์ สิวลีภัคนนท์75. 57034950
นาย พงศกร ภูริผล76. 57035866
น.ส. ปวีณา ตันกุลสวัสดิ์77. 57036429
น.ส. โสภิดา อินตะโล78. 57038087

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย จิรายุ พัฒนจันทร์ โอน 51 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.79. 58013480

นาย อภิวัฒน์ สมาจารย์ โอน 32 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.80. 59003546

นาย จตุรพงศ์ จันทร์ศรีสะอาด โอน 14 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41
นก.81. 59003553

นาย อลงกต สมบรม โอน 16 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.82. 59003813

นาย เฉลิมศักดิ์ ตรีแก้ว โอน 31 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.83. 59004490

น.ส. ศิริวิภา เทเวศน์อุดม โอน 17 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.84. 59013893

น.ส. วาสนา บุญรอด โอน 38 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.85. 59015540

น.ส. กัญญาณัฐ คำภา โอน 19 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37
นก.86. 59020323

น.ส. สุภัสสรา อุ้มชู โอน 16 นก.จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.87. 59023760

น.ส. ปาริษา วรสาร โอน 34 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.88. 59024563

น.ส. พลอยไพลิน เกตุพันธ์ โอน 13 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42
นก.89. 59025979

นาย ณัฐพงษ์ พลมนตรี โอน 17 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และเทียบโอนตามอัธยาศัย
42 นก.90. 59028587

นาย ชาญศักดิ์ ใจดี โอน 13 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.91. 59028758

นาย ตระการ บัวทอง โอน 10 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 45
นก.92. 59029479

นาย ภาณุภัค คงเจริญ โอน 38 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.93. 59030372

น.ส. พิจิตรา ชัยสุรินทร์ โอน 31 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.94. 59032707

น.ส. ธมลวรรณ ปรางทอง โอน 15 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 45 นก.95. 59035391

น.ส. กรรวี สายประดับกุล โอน 40 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34
นก.96. 59046523

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ยอดนิรันดร์ คำศรี1. 53002183

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ชัยพร ขอสูงเนิน1. 56004949
น.ส. นิอานีซา สะ2. 56005499
นาย ภาณุวัฒน์ คุณแก้วอ้อม3. 56006418
นาย พงศกร พันธุมเสน4. 56008963
น.ส. เนตรชนก ฝาระมี5. 56016518
น.ส. ณัฐรินีย์ อินทะวงค์6. 56017291
น.ส. ณิชารีย์ รักมิตร7. 56018532
นาย พิชิตพงษ์ ตั้งธนกิจโกศล8. 56034390
น.ส. พิชญารัตน์ สุริยันต์9. 56036821
น.ส. ชลธิดา โสประดิษฐ์10. 56043008
น.ส. กิตติภา พิศวิมล11. 56044065
น.ส. แสงเดือน หมัดนุรักษ์12. 57000092
นาย นักครินท์ โชติจันทึก13. 57000383
น.ส. เบญจวรรณ เบ็ญชา14. 57000427
นาย สุรวุธ พิมพ์คำไหล เกียรตินิยมอันดับ 215. 57000561
น.ส. กันต์ธนวรรณ บูรณวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 116. 57000592
น.ส. กานต์สิรี ยกทองมา17. 57000605
นาย จิรวัฒน์ ลีวัฒนาการ18. 57000681
น.ส. กนกกาญจน์ ศรีประเสริฐ19. 57000756
นาย วุฒิภัทร์ น่วมมี เกียรตินิยมอันดับ 120. 57000794
น.ส. นิลาวัลย์ พ่วงเเพ21. 57001080
น.ส. กชกร โพศรี22. 57001100
น.ส. ศิขรินทร์ ไกยสวน เกียรตินิยมอันดับ 123. 57001117
น.ส. อภิสรา ศรีประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 124. 57001131
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐกิตติชากานต์ ประเสริฐศรี เกียรตินิยมอันดับ 125. 57001237
นาย รัฐกฤษ ศรีวัฒนวรชัย เกียรตินิยมอันดับ 226. 57001340

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย นิธันยธรณ์ สามะอาลี เกียรตินิยมอันดับ 127. 57001357
น.ส. จารุวรรณ ขามโนนวัด เกียรตินิยมอันดับ 128. 57001364
น.ส. ศิริวรรณ ผ่องโสภา29. 57001395
น.ส. เสาวนีย์ รินชมภู30. 57001422
น.ส. อินทิรา ชุ่มใจ เกียรตินิยมอันดับ 231. 57001491
น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็งแจ่ม32. 57001504
น.ส. ภัทราวดี สุมาลย์กันต์33. 57001833
น.ส. กุลดา ตันเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 234. 57001915
น.ส. ฉัตรอัมพร ร่าเริง35. 57001984
นาย บุญฤทธิ์ บ้านมะหิงษ์36. 57002225
น.ส. มณีรัตน์ กังวาฬวงษ์37. 57002232
นาย ธนากร อินแถลง38. 57002287
น.ส. อภิชญา บัตรวิเศษ39. 57002338
น.ส. ณัชศร ชิตชลธาร40. 57002523
น.ส. ชลดา เขมศิริบรรพต เกียรตินิยมอันดับ 141. 57002643
น.ส. ชลธิชา เขมศิริบรรพต เกียรตินิยมอันดับ 142. 57002650
น.ส. นรีรัตน์ นานวน เกียรตินิยมอันดับ 143. 57002674
น.ส. ภคนันท์ วังกานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 144. 57002965
น.ส. มนตร์ลดา ดารากัย45. 57003035
น.ส. ศิรภากรณ์ ภรภัทรากุล46. 57003117
น.ส. วิภาวรรณ กันทะวะ เกียรตินิยมอันดับ 147. 57003220
นาย ประกาย ปิยสวัสดิ์48. 57003282
น.ส. กนกพร รักษาจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 149. 57003333
นาย กัญจน์ บัวอินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 150. 57003340
น.ส. กฤติยาภรณ์ สุขเจริญ51. 57003528
นาย พัฒน์ธวิศ อินทะนนท์52. 57003573

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. อรุณพร ทองประศรี53. 57003580
น.ส. มณฑิรา แสนพลเมือง54. 57003662
นาย สราวุธ เรียนสร้อย55. 57003706
น.ส. จริยา ปราบราบ56. 57003802
น.ส. บุษกร วิจิวังสา57. 57003826
น.ส. อนันตญา คำยา58. 57003871
น.ส. ณัฎฐานิช ดอนปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 159. 57003895
นาย อนุชา สมานทอง60. 57003939
น.ส. ปัญญารัตน์ ฤทธิไพโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 161. 57003946
น.ส. จิตติมา อารามรมณ์ เกียรตินิยมอันดับ 162. 57003977
น.ส. เบญจมาศ วิกล63. 57004016
น.ส. พวงนภา วารินทร์ใหล เกียรตินิยมอันดับ 164. 57004078
น.ส. ดุจเดือน วารินทร์ใหล เกียรตินิยมอันดับ 165. 57004092
น.ส. นิสารัตน์ ตรงเมธี เกียรตินิยมอันดับ 266. 57004129
น.ส. วันภา พยุง67. 57004150
น.ส. จินดาภรณ์ บุญเจียม68. 57004270
น.ส. ลลิตา เที่ยงจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 169. 57004458
น.ส. ไพลิน ขอบกระโทก เกียรตินิยมอันดับ 170. 57004554
น.ส. วิภาดา เชื้อโตหลวง เกียรตินิยมอันดับ 171. 57004612
น.ส. สุภาวดี แก้วแก่นดา72. 57004636
น.ส. ณัฐจรี พิมพ์ประสาน73. 57004814
น.ส. ภัสราภรณ์ นาหอคำ74. 57004821
น.ส. ชนินาถ แซ่เฮ้ง เกียรตินิยมอันดับ 175. 57004996
น.ส. อังคณา สุดจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 176. 57005148
น.ส. สุภลักษณ์ ขุมเหล็ก77. 57005206
น.ส. สุธาริณี พรรณฤทธิอุดม78. 57005422

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ณัฐมล ปกครอง79. 57005895
น.ส. กัญญารัตน์ ภูฆัง80. 57006321
น.ส. ณัฐกฤตา ผการัตน์81. 57006345
น.ส. ธัญลักษณ์ จำเรียง82. 57006996
น.ส. อริสรา หลิว เกียรตินิยมอันดับ 283. 57007028
น.ส. ณัฐกานต์ พิลึก84. 57007340
น.ส. จุฬาลักษณ์ เลิศทองไพบูลย์85. 57007364
น.ส. กัลชริกา โชติมา86. 57007528
น.ส. ธัญศิริ มังคละ เกียรตินิยมอันดับ 287. 57008181
นาย มนัสพล คูหาทอง88. 57008201
น.ส. นาตยา จันทร์รูปงาม89. 57009193
น.ส. เพชราภรณ์ ตระการดี90. 57009268
น.ส. ปภัตรสรา ประทีปทอง91. 57010034
น.ส. วิภาดา พัดทอง เกียรตินิยมอันดับ 192. 57010565
น.ส. พัชลิตา เรืองจันทร์93. 57010774
น.ส. พิมพ์ชนก สินสุพรรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 294. 57010825
น.ส. บัณฑิตา วิบูลสุขถวิล95. 57010894
นาย ฐานิตย์ ทุ่งทองคำ96. 57010914
น.ส. บุศรา เฉลิมจิตร97. 57010945
น.ส. พิชญาภา คำวงศ์98. 57011022
นาย ธีรพงศ์ ขาวผ่อง99. 57012736
น.ส. โชติรส ฐานพงศ์เจริญกุล100. 57013015
น.ส. ปัณรส ทรงชัยวนา เกียรตินิยมอันดับ 1101. 57013046
น.ส. กัญญ์วรา รอดอยู่102. 57013419
น.ส. สุภัสสรณ์ สุขแก้ว103. 57013793
นาย อนุชา อุดมมะดัน104. 57014096

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ภัชรวุธ ผลาหาญ105. 57014116
น.ส. เกศรินทร์ กิจสำเร็จ106. 57014541
นาย วิสุทธิ์ เขียวตอง107. 57015084
น.ส. ยลดา หวังประสิทธิ์108. 57015402
น.ส. เด่นนภา ลิ้มสกุล109. 57016609
น.ส. พัสตราภรณ์ ตั้งแสวงธรรม110. 57016661
น.ส. วราลี โยธาวงศ์111. 57017084
น.ส. ชนันธร หงษ์สุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1112. 57017142
น.ส. ธนภร มณีงาม113. 57017173
น.ส. พานิดา คันทา เกียรตินิยมอันดับ 2114. 57017419
นาย ปวิช จารุพิริยกร115. 57017440
น.ส. นัฐภรณ์ หงส์สากล เกียรตินิยมอันดับ 2116. 57017522
น.ส. สุกัญญา พรมวิชา เกียรตินิยมอันดับ 1117. 57017577
น.ส. ชุติมณฑน์ คำเหง้า118. 57017584
นาย ปฏิณญา หวังเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1119. 57017988
น.ส. บุษกร ฉิมเจริญ120. 57018096
น.ส. สุธาสินี แก้ววัน เกียรตินิยมอันดับ 2121. 57018109
น.ส. รัตนาพร สิงห์คำป้อง เกียรตินิยมอันดับ 1122. 57018116
นาย ชัยอนันต์ พูลจิตร123. 57018250
น.ส. จัสมิน เหนียวจันทึก124. 57018325
น.ส. สิทธิพร ซันประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1125. 57018541
น.ส. สุภาวิดี ใจสุข126. 57018736
น.ส. พิญชภัสน์ อนันต์วรโภคิน127. 57018743
น.ส. วรรณวิภา แก้วแสน128. 57018750
น.ส. ธัญญาพร จันทร์ผล129. 57018798
น.ส. ณัฏฐวิกา มุ่งมี130. 57018825

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ชฎาภรณ์ ศรีทอง เกียรตินิยมอันดับ 2131. 57018969
น.ส. ชลิดา เปลี่ยนประเสริฐ132. 57018976
น.ส. ศิริรัตน์ สิงหรัญ133. 57018983
น.ส. สุติกาญจน์ จุมรัมย์134. 57019399
น.ส. เวณิกา เสดสัน เกียรตินิยมอันดับ 1135. 57019488
นาย ณัฐพงษ์ แก้วสงวนศักดิ์136. 57019680
น.ส. ศศพิมพ์ แซ่ลี เกียรตินิยมอันดับ 2137. 57019700
นาย เอกพิชัย เกิดศรี138. 57019717
น.ส. บุษกร ถ้ำพุดซา139. 57019902
น.ส. อสมา บุญยงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2140. 57020158
นาย ปรัชญา ดัชถุยาวัตร141. 57020418
น.ส. ชญาดา แย้มเหมือน เกียรตินิยมอันดับ 1142. 57020689
น.ส. สุนิสา ตันติภัทราศิลป์143. 57020925
น.ส. โสณภัค หัตถกิจ144. 57020956
น.ส. ปิยพร อัศวเสนา เกียรตินิยมอันดับ 1145. 57021088
น.ส. ปิยวรรณ ราชพุฒิ146. 57021259
นาย ธรรมสรณ์ ผ่าพลู147. 57021482
น.ส. ลัดดาวรรณ รัตนโสภา148. 57021704
น.ส. ปิยะธิดา มายูร149. 57021728
นาย วิทวัส บางพรม150. 57021759
น.ส. อารียา หวังประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1151. 57021766
น.ส. ณัฐกานต์ ดวงพาลี152. 57022090
น.ส. วรวรรณ ดำรงตระกูลกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2153. 57022812
น.ส. ลลิตา ยามางิซิ เกียรตินิยมอันดับ 2154. 57022829
นาย ไชยพศ เทวาพิทักษ์สิน เกียรตินิยมอันดับ 1155. 57022932
น.ส. ชญานิษฐ์ อินทรประดิษฐ์ เกียรตินิยมอันดับ 1156. 57023002

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. จิดาภา เปรมปราณีรัชต์157. 57023191
นาย อภิชัย อุปพงศ์158. 57023906
น.ส. หทัยชนก เดชมา เกียรตินิยมอันดับ 1159. 57023944
น.ส. ธัญญารัตณ์ แซ่หว่อง160. 57024223
นาย กิตติภพ เชื้อโต161. 57024230
น.ส. ปาลิตา วงค์เรือน162. 57024658
นาย อากร มลิสุทธิ์163. 57024925
น.ส. โสรยา สุขหนองโปร่ง เกียรตินิยมอันดับ 1164. 57026110
นาย กันตยศ อำนวยวนิชกัลป์165. 57026196
น.ส. ตรีสรา นาคะ166. 57026261
น.ส. กชกร รอดทอง เกียรตินิยมอันดับ 2167. 57026292
น.ส. ปรียาพร วิเศษกสิกร168. 57026312
น.ส. อังควรา มีแก่นสานณวงษ์169. 57027564
น.ส. ฐิตารีย์ จิระนันท์มงคล เกียรตินิยมอันดับ 2170. 57027639
น.ส. มนธิชา ดีบุญ171. 57027677
น.ส. มณฑ์สิริ เมตไตรพันธ์172. 57027691
นาย ณัฐดนัย วรังกูร173. 57028021
นาย เอกสิทธิ์ รินทร174. 57028038
น.ส. ภัทรวรินทร์ บัญญัติ175. 57028665
น.ส. ศศิประภา ห่วงเพชร176. 57029242
น.ส. มณีรัตน์ แสงมณี177. 57030272
น.ส. วิภาดา นาเรียงรัตน์ โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม178. 57030296
น.ส. รัตน์ตินันท์ มหามงคลยิ่ง179. 57030405
น.ส. ทิพวรรณ กำลังเกื้อ180. 57030861
น.ส. โนรซาณี การียา181. 57031208
นาย พศวีร์ กรวยสวัสดิ์182. 57031462

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ปัทมา แก้วเกิด183. 57032001
น.ส. ปรานุตา อิ่มหนำ184. 57032203
นาย ปิยะมิตร บุญเมือง เกียรตินิยมอันดับ 1185. 57032467
น.ส. เบญจพร เพ็ญสิริวรรณ186. 57032501
น.ส. จรัญญา ตันบ่อง187. 57032607
น.ส. ณัฐสุดา ชิตชม188. 57032823
น.ส. พัชญศุภา รัตนวิจิตร189. 57032885
นาย ธนวัฒน์ กลีบศรี190. 57032892
น.ส. สุดารัตน์ อ่อนศรี191. 57033599
น.ส. วิภาดา ตู้จินดา192. 57033708
นาย ภัทรพล บุปผา193. 57034049
น.ส. สุวีรยา นกจัน194. 57034265
นาย วัชรพล เทพเสน เกียรตินิยมอันดับ 1195. 57034272
นาย อัษฎา เพชรสกุล196. 57034392
น.ส. จิรนันท์ บุญนาค197. 57034645
นาย ภทรนันท์ จันทาสูงเนิน198. 57035304
นาย อรุษ กาญจนานพมาศ199. 57035479
น.ส. สุธิดา บุญเหลือ เกียรตินิยมอันดับ 2200. 57035746
น.ส. พิมลพรรณ วงษ์อุบล201. 57036741
น.ส. ชนิสสา ชวาลปัญญาวงศ์ โอน 8 นก.จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ202. 57037537
น.ส. สร้อยสุดา คร้ามไพบูลย์ โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม203. 57037746
น.ส. ศศิธร แก้วคำ เกียรตินิยมอันดับ 1204. 57039342
น.ส. พรวิภา วิลาจันทร์205. 57040012
น.ส. กัลยรัตน์ จิตธรรมพงศ์206. 57040252
น.ส. จารุวรรณ ทองดีนอก โอน 9 นก.จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยรังสิต207. 57042365
น.ส. ญาณัจฉรา แพงไธสงค์208. 57405695

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ธนันณัฐ นุชพุ่ม โอน 57 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม209. 58022585
นาย อัครวินท์ วรรณบุตร โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม210. 58047482

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย วิชิตชัย ไชยพราหมณ์ โอน 15 นก.  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร1. 54038598
น.ส. ชลนิช กองทอง2. 55024267
นาย รัชพล จันทพราม3. 56006083
นาย วัทธิกร ทองพันธ์สวัสดิ์4. 56030903
น.ส. วรินทร อุทโยชาติ เกียรตินิยมอันดับ 15. 57001179
น.ส. เมทินี สุขศรี เกียรตินิยมอันดับ 16. 57001542
นาย ธราเทพ สุนทรเมือง เกียรตินิยมอันดับ 17. 57001857
น.ส. วราลักษณ์ โตเลี้ยง8. 57003737
น.ส. เกวลิน แซ่จัง9. 57004338
น.ส. รัตนมณี ศิริเจริญจรรยา10. 57007744
น.ส. สุพัตรา บรรลือเดช เกียรตินิยมอันดับ 211. 57009302
นาย ณษพล สไตเมอร์12. 57013731
น.ส. อัญชลีพร ศรีเลิศ13. 57013933
น.ส. ชนัญชิดา ชุมแก้ว14. 57014154
น.ส. ศุภลักษณ์ นาคชื่น15. 57017591
นาย พงศ์พล หอประสาทสุข เกียรตินิยมอันดับ 216. 57018161
น.ส. พชรมน กุมุท17. 57022432
นาย ณัฐพงษ์ มาสมบูรณ์18. 57025242
น.ส. รัตน์สุภา ผดุงการ19. 57035171

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สมโภช อัมฤทธิ์1. 55009257
น.ส. ภัทรณิดา อินทร์ป่าน2. 55019319
นาย อภิรัตน์ ดีชะโชติ3. 56024396
น.ส. พรรษชล ศุภมานพ4. 57004232
นาย ตันติกร โลหะจินดา5. 57015577
นาย เสฎฐวุฒิ นิยมสามารถ เกียรตินิยมอันดับ 26. 57015779
นาย ภูริชญ์ ยอดรัก7. 57016130
นาย รัชชมินทร์ เด่นยุกต์8. 57020401
นาย ณัฐวัฒน์ จั่นเพ็ชร9. 57021108
นาย พิชญะ จิตรวิชัย10. 57021595
นาย คณาธิป ชิวปรีชา11. 57026189
นาย ภานุพงศ์ สุภาชัย เกียรตินิยมอันดับ 112. 57030330

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สราวุธ สวนเศรษฐ1. 56002247
น.ส. ศศวัน อินทรสถิตย์2. 56002254
น.ส. สพิชญา จันต้น3. 56008127
นาย ธรรมรินทร์ ตันอรชร4. 56008367
น.ส. ฉัตรสุดา หรุ่นศิริ5. 56012309
นาย อนุพงศ์ เจริญสุข6. 56017842
นาย จารุวัฒน์ ฉิมพลี7. 56023086
นาย สุวัฒน์ พงศ์ศิลาทอง8. 56026358
นาย นฤเบศร์ เพชรแอน9. 56038201
นาย ตรัยเทพ เสาร์ทอง10. 56044370
นาย วีรพล มุขสิงห์11. 56049577
น.ส. รุศดา เลิศวริทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 112. 57003953
น.ส. ศศิวิมล ราชวงศ์13. 57006465
นาย กิตติศักดิ์ สอนจบ เกียรตินิยมอันดับ 214. 57009580
น.ส. อัจฉรา จันทาทิพย์ โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ15. 57019255
นาย กรวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์16. 57025406

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ตรีสิทธิ์ ไตรทิพย์สุวรรณ1. 52033246
น.ส. กานต์มณี กาสุรงค์2. 55030343
นาย อภิวัชร วิทยะวรกาญจน์3. 56006696
น.ส. นภาวรรณ ชาญธีระเดช4. 56037744
น.ส. พิจิตรา เปียธัญญา5. 57000376
นาย ศิวกร ขอทวีวัฒนา6. 57003042
น.ส. คาโอริ ซุซูกิ เกียรตินิยมอันดับ 17. 57004958
น.ส. ศิริรัตน์ ศรีวิชัย8. 57014205
น.ส. ชุดากร ไกลบ้าน9. 57018243
น.ส. ลักขณา เนื่องจำนงค์ เกียรตินิยมอันดับ 110. 57032265
น.ส. ชุติมา สุกุมลจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 111. 57034854
น.ส. เกวลีกรณ์ เลิศยุทธนาชัย เกียรตินิยมอันดับ 112. 57035051

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย อภิชัย บัวด้วง1. 56003533
นาย ณัฐพล อ้นอินทร์2. 56003817
นาย ฤทธิเกียรติ แจ่มแจ้ง3. 56008925
นาย อนุชิต ปิ่นปิติ4. 56008932
นาย นพรุจ นวลสวาท5. 56018152
น.ส. ตรีสยาม เจียมกาย6. 56033097
นาย รัชชานนท์ ฝ่ายกลาง7. 56044801

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. เสาวลักษณ์ ลีรัตน์1. 57000030
น.ส. อคิราภ์ กุลคณนาถ เกียรตินิยมอันดับ 12. 57002218
น.ส. ศุภลักษณ์ ลือวรรณะ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.3. 57005073
น.ส. นิตยา ษาประเสริฐ4. 57007706
น.ส. อนุชตา ทองคำ เกียรตินิยมอันดับ 15. 57011837
นาย จักรกฤช สิงห์ทองลา เกียรตินิยมอันดับ 16. 57012096
น.ส. กิตติยากร ซันศิริ เกียรตินิยมอันดับ 17. 57012616
นาย วิศรุต ยงทรัพย์อนันต์ เกียรตินิยมอันดับ 18. 57015091
น.ส. อภิชญา ศรีสังข์9. 57024038
นาย อนุวัฒน์ สวัสดี10. 57025742
น.ส. วนิดา ธรรมคุณ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.11. 57030563
นาย ธีรพนธ์ ขวัญเนตร โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  36 นก.12. 58022112
นาย สุธี สดเขียว โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.13. 58024578
นาย ธนวัฒน์ สงเคราะห์ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  29 นก.14. 59000154
น.ส. ศรทิพย์ แซ่จั่ง โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.15. 59002825
นาย สยามรัฐ รุ่งแจ้ง โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  19 นก.16. 59002832
นาย ธีรชัย แช่มประสิทธิ์ โอน 7 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  48 นก.17. 59011406
น.ส. ธัญญารัตน์ ครองห้าว โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.18. 59011540
น.ส. สุพัตรา ศรีอัมพรกระจ่าง โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  24 นก.19. 59012603
นาย ธิปก ชื่นกลิ่น โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.20. 59016278
นาย ดลลชา ดีรักษา โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.21. 59017937
นาย พิสุทธิ์ ศรีคร้าม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.22. 59017944
น.ส. สุกัญญารัตน์ คงจิตร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.23. 59021171
น.ส. ภาวิไล สุวรรณภูมิ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  19 นก.24. 59021619
นาย ธันวา ปานิตพลกัง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.25. 59021626
นาย อภิสิทธิ์ แซ่ส่ง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.26. 59021633

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ชวิน ทิวะกะรินทร์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.27. 59022481

นาย จัตตุรงณ์ พูลอ่อน โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.28. 59022498

นาย อภิสิทธิ์ คงกะพันธ์ โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.29. 59022532

นาย อนันตชัย บัวชุม โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.30. 59022587

นาย ณัฐสิทธิ์ ไม้แหลม โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.31. 59022854

นาย ปฏิภาณ วงษ์เจริญ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.32. 59022981

นาย วิทยา ทองมี โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.33. 59024234

น.ส. หฤทัย รักษาศิริ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.34. 59025195

น.ส. กมลชนก แสงทอง โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.35. 59025551

น.ส. รุ่งทิพย์ แจ้งอิ่ม โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.36. 59025568

นาย พศวัต ใจกว้าง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.37. 59025993

นาย พรชัย ชนะศรี โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.38. 59027493

น.ส. รัชนี เมฆรักษากิจ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.39. 59030043

นาย นิพนธ์ เชยจันทร์ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.40. 59035548

น.ส. ปภาวรินทร์ เหมือนวิไล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.41. 59036721

น.ส. กัลยกร ท่าเกษม โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.42. 59036738

นาย ณัฐภาส นวลศรี โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.43. 59039106

นาย ศศินทร์ แก้วกนกวิจิตร โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  25 นก.44. 59040814

น.ส. เพ็ญพร ณรงค์ศิลป์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.45. 59041460

น.ส. มาเรีย โสดาหวัง โอน 44 นก.  จากโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  24 นก.46. 59041984

นาย ธนลภศ์ พชรดิลก โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.47. 59042701

นาย วรวัฒน์ จันทร์งาม โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.48. 59042941

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สิทธิพัฒน์ เชยสาคร1. 56004278
นาย วรินทร มีทองแสน2. 57001908
นาย มนัสวี สุดแล้ว เกียรตินิยมอันดับ 13. 57003097
น.ส. ฉัตรธิดา กระต่ายทอง4. 57005775
นาย ศุภยุทธ เกษแจ่มศรี5. 57008061
น.ส. ณัฐริกา อรุณพูลทรัพย์6. 57012654
นาย ชนะพันธ์ ปราชญปราโมทย์7. 57014058
นาย บุญญพัฒน์ เต่าทอง เกียรตินิยมอันดับ 28. 57014678
นาย ปิยะวิทย์ โกติยะ9. 57016274
นาย ณัฐพล บริรักษ์พัฒนกุล เกียรตินิยมอันดับ 110. 57017611
น.ส. วราภรณ์ ทองนาค11. 57023982
นาย กฤษฎา ทิชาชาติ12. 57024350
นาย กิติคุณ จัมปาสุต13. 57031417
น.ส. ชนิดา รักษาพิมพ์14. 57031599
นาย อโณทัย ทับทอง15. 57031657
นาย ณัฐปคัลภ์ โรหิตะชาติ เกียรตินิยมอันดับ 116. 57034816
นาย คาลิลอิบรอฮีม หมาดทิ้ง โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  34 นก.17. 58040521

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย คมสิทธิ์ ชูแสงทอง1. 53045026

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย พงศกร บุญประสิทธิ์1. 56010950
นาย พงศ์รพี จินดามณี2. 56026738
นาย นิติพงษ์ บุญเนตร3. 56029517
นาย กิตติพงศ์ กระแสโท4. 57005302
นาย ภูมิภาส บุญประเสริฐ5. 57016318
นาย พีรสิน พรหมบุญ6. 57019128
นาย พิเชษฐ บุญวงศ์7. 57020103
นาย กฤตพล จิตรภาวิรุฬห์ เกียรตินิยมอันดับ 18. 57021608
นาย ฐิติวัชร์ จันทน์สุคนธ์ เกียรตินิยมอันดับ 19. 57025831
นาย ภานุพงศ์ สังข์ฉิม เกียรตินิยมอันดับ 110. 57034772
นาย ณัฐวุฒิ นกอยู่ เกียรตินิยมอันดับ 211. 57038943

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ศุภณัฏฐ์ ลาภิศพิชัย1. 53014194
น.ส. จิตติมา อินทร์คุ้ม2. 53032490
นาย กฤษดา กองสมิง3. 55013299
นาย สิทธา สุขเกษม4. 55024541
นาย พงษ์อักษร ยูรประถม5. 56016258
นาย รัฐโรจน์ นิธิกีรติภูวชัย6. 56019835
นาย พิชัย แนวดี7. 56025017
น.ส. ลักษมี เหมนรากร8. 57008876
นาย วีรยุทธ แก้วเกษ9. 57020874

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ชาญชัย เชียงทอง1. 55002478
น.ส. ปิยะธิดา นิตระ2. 56000216
นาย จิรันทน์ บุญศิริ3. 56032232
น.ส. อภิญญา ศรีคชา4. 57001439
น.ส. สุวัจณี ยอดรัก5. 57002150
น.ส. ปาริฉัตร ศิวิไล6. 57003193
น.ส. รพีพร ว่องไว7. 57003857
น.ส. สุจิตรา แก้วนันทา8. 57004136
น.ส. อภิสรา โพธิพันธุ์9. 57009453
นาย ปิยะบุตร พลรักดี10. 57011091
นาย ไชยวัฒน์ ช่วยรอด11. 57012041
น.ส. รัตนาภรณ์ สวัสดิเกียรติ12. 57015806
น.ส. พรทิวา ทวีวิทย์ เกียรตินิยมอันดับ 213. 57015813
นาย ชัยรวี วรพันธุ์14. 57015882
น.ส. วณัชกรณ์ นันทศุภกร15. 57016178
น.ส. รื่นฤดี ดำเดิม เกียรตินิยมอันดับ 116. 57016685
นาย ธีรภัทร์ คล้ายก้อน17. 57016969
น.ส. วรนุช เอี่ยมอินทร์18. 57019635
น.ส. ณัฐฑริตา เถาถวิล19. 57019995
น.ส. สุดารัตน์ ผลศัพท์20. 57020045
น.ส. สุพรรณษา โตนิติ21. 57020812
นาย สุภาพ พลอยตระการ22. 57020949
น.ส. หทัยรัตน์ ดวงแก้ว23. 57021019
น.ส. กรธิดา แสงสุ่ม24. 57023177
น.ส. พัชริดา วรรณไสย25. 57024189
น.ส. วิไลพรรณ เครือจันทร์26. 57024292

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย พิทักษ์ ศรีโนนยาง27. 57024761
น.ส. วรัญชนา เทาเซ็ง28. 57025026
น.ส. สุมินตรา อ่อนสิงห์29. 57025273
นาย เมธีภพ วิรัตน์โยสินทร์

น.ศ.ปริญญาตรีที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก.
จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ตามระเบียบว่าด้วยน.ศ.ปริญญาตรีที่ 2
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก. จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

30. 57026730
น.ส. ชุติมณฑน์ ส่งเสริมสิทธิ์31. 57028836
นาย สรวิชญ์ แก้ววงศ์วัฒนา เกียรตินิยมอันดับ 132. 57030018
นาย วรากร เบ่าอุบล เกียรตินิยมอันดับ 233. 57030638
น.ส. นิธิวรรณ ศรีวิเชียร34. 57031397
นาย ไร่ฝ้าย พณิชยพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 235. 57032772
นาย เปรื่องประพันธ์ คชรัตน์36. 57033304
นาย ประพัทธ์พงศ์ ผลแก้ว37. 57033513
น.ส. ทรรษยา เขตนคร38. 57034114
น.ส. เมระวี จอกเกล็ด เกียรตินิยมอันดับ 239. 57034587
น.ส. ศุจิชนม์ หมู่โสภณ40. 57034789
นาย ธนกร สุนทรพิพิธ เกียรตินิยมอันดับ 241. 57035020
นาย ปริญญา พลับพลา42. 57037739
น.ส. ศศิประภา ศรีจาง โอน 39 นก.จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ43. 57041360

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ชานนท์ ภู่เขียว1. 52007693
นาย ธนภัทร เรืองนาม2. 53011384
นาย มนัสสิทธิ์ ธนเรืองอมร3. 54036050
น.ส. จิรภัทร รวดเร็ว4. 54041720
น.ส. กรรณกมล สายวุฒิ5. 54701562
น.ส. วารี โพธิ์สร้อย6. 55006029
น.ส. จริยา อินทร์อุดม7. 55012270
นาย พินิจ ทัพไทย8. 55016965
นาย สรัญ กุลแพทย์9. 55036843
น.ส. น้ำฝน ดำรงโลหะ โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม10. 56050545
น.ส. สุชาดา เมธาวี เกียรตินิยมอันดับ 111. 57001302
น.ส. พรสุดา อินทรทอง12. 57003251
น.ส. จิรัชยา วังส์ด่าน13. 57003960
นาย ธิบดินทร์ มั่นคง14. 57007117
นาย ภราดร มากวงษ์นาค15. 57007206
น.ส. พัชยา ไชยวิเชียร16. 57013471
น.ส. ปวิกานต์ วิชัยดิษฐ เกียรตินิยมอันดับ 117. 57014318
น.ส. เบญจารัตน์ กล่ำภู่18. 57020343
นาย กฤษดา โกณฑา เกียรตินิยมอันดับ 219. 57022110
นาย อัศวิน เหล่าเจริญ20. 57026576
น.ส. อภิชญา ศุขใหญ่21. 57030614
น.ส. ปิยวรรณ บุญอ่อน เกียรตินิยมอันดับ 222. 57034727
นาย ประภัสพงศ์ ธรรมเนียม โอน 27 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ23. 57036998
น.ส. สราลี สมรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 124. 57040170
นาย วิษณุ คำภิระวงศ์ โอน 24 นก.  จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย25. 57041959

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ดาวนภา แก้วมงคล1. 56035186
น.ส. มนญ์ญพัชญ์ ยศเฉลิมกุล2. 56037542
น.ส. นริศรารัตน์ คงสุวรรณ3. 57002883
น.ส. กันตนา สีสุวอ เกียรตินิยมอันดับ 24. 57003179
นาย ธนเดช สินวงศกร5. 57012072
น.ส. อริสรา ปริมาส6. 57013604
น.ส. มณฑิภา บุญประเดิม7. 57020709
น.ส. ชนม์ชินี คัมภิรานนท์8. 57022627
น.ส. นฤมล ทอลุ่ม9. 57030690
น.ส. พิชามญชุ์ อานมณี10. 57031013
น.ส. นิธิพร ศรีวิเชียร เกียรตินิยมอันดับ 111. 57031380
นาย กุลพล บุตรน้ำดี เกียรตินิยมอันดับ 212. 57031575
น.ส. ธีรนาฎ เชาวนะพงษ์13. 57036001
น.ส. จิตติมา อำพันทอง14. 57037486
น.ส. เนตรอุมา ประสิทธิ์เมตต์ โอน 7 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม15. 57038816
น.ส. ณัฐวณิชา ดรุณศิรินันท์16. 57041757

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สังสิทธิ์ ชาญวานิชบริการ1. 55019713

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. บุญจิรา อภัยวงศ์1. 52016205
นาย ก้องภพ เอมเดช2. 53031159
น.ส. พิมพ์ผกา แสงภารา3. 55024250
นาย เพ็ญผกา เจนสมบูรณ์ โอน 28 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม4. 55040950
นาย พรเทพ ปุ๊กกระโทก5. 56000747
น.ส. ภวรัญชน์ เชาวน์เจริญ6. 56005122
นาย วีระฉัตร กรวยสูงเนิน7. 56015037
น.ส. ศรีสกุล แสงเรืองรอง8. 56016330
นาย ปิยวิทย์ เวียงคำ9. 56018563
น.ส. พิชามญชุ์ พิพัฒนเลิศมงคล10. 56025308
นาย นิติพันธุ์ รุ่งเผ่าพันธุ์11. 56044832
นาย กันตพิชญ์ อินทร์เตรียะ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม12. 56046990
นาย ชนาวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โอน 3 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม13. 56047611
นาย พงสธร แซ่จู14. 56049899
นาย นฤนาท ปิยะปัญญานนท์ โอน 10 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม15. 56049940
น.ส. สาวิตรี สายทอง16. 57001073
นาย เปรม ขาวทอง เกียรตินิยมอันดับ 117. 57001871
นาย นิวัตร เหลืองศิริเธียร18. 57002201
นาย จักราวุธ คำวิจิตร19. 57002972
นาย วราเทพ แปลงทุน20. 57005282
น.ส. จณิสตา เหล่าศิริวุฒิ21. 57008352
น.ส. ดาริน เครือคล้าย22. 57009915
น.ส. รัศมี สิทธิบุตร23. 57010887
น.ส. ภัทรวดี ข้องหลิม24. 57011553
นาย กิตตินันท์ คุ้มภัย25. 57011748
นาย ฐิติพล กองธรรม26. 57012123

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สรวิชญ์ จันทรกุล27. 57012267
น.ส. ชฎานุช นาทะคำ เกียรตินิยมอันดับ 128. 57012609
น.ส. อาลิษา เกตุปราชญ์29. 57012907
น.ส. ชวิศา ลีลานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 130. 57013546
น.ส. พัชราภรณ์ จันทร์วิเศษ31. 57014185
นาย สมเกียรติ พิมพ์เหม เกียรตินิยมอันดับ 232. 57014301
น.ส. มลิสา มหาไชย เกียรตินิยมอันดับ 133. 57014394
นาย พีระพันธุ์ สุขมณี34. 57015419
น.ส. ชิดชนก สัมมาวอน เกียรตินิยมอันดับ 235. 57015748
นาย ปิยพัทธ์ บุญประกอบ36. 57016065
นาย จามาล แตรสังข์37. 57016414
นาย นัฐพงศ์ ต่วนมิหนา38. 57016469
นาย รณกฤต สุนันท์39. 57020254
นาย นัทธพงษ์ แสงทอง เกียรตินิยมอันดับ 240. 57021639
น.ส. กชณา คงไพรสันต์41. 57022425
นาย เกียรติชัย อ้นน้อย42. 57022836
น.ส. พัชญ์สิตา สยุมภูรุจินันท์43. 57022867
น.ส. หัตราพรรณ ทองสุขดี เกียรตินิยมอันดับ 144. 57026278
น.ส. วรรณรัตน์ นุชตเวช45. 57026432
นาย ศิรวิทย์ อินสว่าง46. 57027211
นาย ชลวิสุทธิ โกศิริ เกียรตินิยมอันดับ 247. 57028254
น.ส. ชุติมา ปฐมบูรณา โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต48. 57028545
น.ส. ปรียานุช ปิ่นอำคา เกียรตินิยมอันดับ 249. 57029444
นาย จิระเดช แพนลา50. 57029728
น.ส. สรารัตน์ ศรีรอดการุณ เกียรตินิยมอันดับ 251. 57030549
น.ส. ปริณดา สาตร์เอี่ยม52. 57030594

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. เฉลิมขวัญ ธูปทอง53. 57030652
น.ส. รดา เพื่อนใบลี เกียรตินิยมอันดับ 154. 57030703
น.ส. ประทุมเงิน พรมเกตุจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 155. 57030734
นาย ณภัทร แสงโฮง56. 57030789
นาย ณัฐพงษ์ ศรีสุขดี โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม57. 57031311
น.ส. พรพิมล คำแดง เกียรตินิยมอันดับ 158. 57031722
นาย ณัฐดนัย ฉันธนะ59. 57031900
น.ส. กมลชนก รัตนน้อย60. 57032347
น.ส. จุฬาลักษณ์ กลิ่นสีสุข61. 57032789
น.ส. วิธชลี แฉ่งใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 162. 57033633
น.ส. ธัญพิชชา พูลยรัตน์63. 57034107
น.ส. ณัฐณิชา พานิชเกษม เกียรตินิยมอันดับ 164. 57034138
น.ส. ขนิษฐา มนตรี เกียรตินิยมอันดับ 165. 57034570
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยมาตร เกียรตินิยมอันดับ 266. 57035431
น.ส. ธัญภา บัวพึ่ง เกียรตินิยมอันดับ 167. 57035619
นาย ทนง จึงสุขสันต์68. 57036436
น.ส. อริสา นิ่มน้อย69. 57036912
นาย ธีระ ทิตยานนทกุล70. 57037291
นาย ทัชชกร เด่นสิริมงคล71. 57037304
นาย ปวริศ ฤทธิ์บำรุง72. 57037842
นาย ธีระวัฒน์ ทิพบำรุง73. 57039366
น.ส. ชลดา บุษบก74. 57039431
น.ส. ศิริลักษณ์ ไขพิพัฒน์75. 57400258

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ธิดารัตน์ ทองผล1. 57018065
นาย ธาดา หาญพิพัฒน์มงคล เกียรตินิยมอันดับ 12. 57019111
น.ส. ศศิยาพัชญ์ บวรธรรมรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 13. 57019851
น.ส. อุษณีย์ จินวงศ์4. 57022507
นาย สุริยา ก๋าวิโล5. 57026216
นาย ธีรัช ปลอดดี6. 57026381
น.ส. ชารีณัฏฐ์ พลประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 17. 57026805
นาย ภูวดล คงเส็ง8. 57027184
นาย ครรชิต ชุ่มชื่น9. 57027944
น.ส. มลฑิรา ภูศรีดาว10. 57028723
น.ส. อังคณา อึ๊งเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 111. 57031140
น.ส. ชลฤดี อมรลักษณ์12. 57031157
น.ส. กชพรรณ เผือกพิพัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 113. 57035126
น.ส. พิมพ์สุชา ศรีแจ่มวรัตถ์ เกียรตินิยมอันดับ 114. 57035835

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย กิตติ กาจินะ1. 57000989
น.ส. ชลลดา ยกถาวร เกียรตินิยมอันดับ 12. 57001251
น.ส. ณัฐชยา จิตพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 13. 57002725
น.ส. ขนิษฐา บัวแก้ว4. 57007035
น.ส. เบญญาภา วิญญะสา เกียรตินิยมอันดับ 25. 57008650
น.ส. นลิลล์พัฒน์ หล้าคำแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 16. 57015988
น.ส. ณัฏฐ์ชาภา พวกเกาะ เกียรตินิยมอันดับ 27. 57021571
น.ส. วราภรณ์ พุทธิชัยวาณิชย์ เกียรตินิยมอันดับ 28. 57028196
น.ส. นิโรบล หลงเวียง9. 57029519
น.ส. แพรพลอย พัดเพ็ง เกียรตินิยมอันดับ 210. 57030905
น.ส. กนกวรรณ แก้วละมุล11. 57031239
น.ส. สุชาดา ประจักษ์วรวิทย์ เกียรตินิยมอันดับ 112. 57031366
นาย พีรวิชญ์ ศรีสุพรรณ13. 57032638
น.ส. นาราพร ปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 114. 57034152
น.ส. นัชชา เนาว์ประดิษฐ์15. 57034443
น.ส. นารีรัตน์ เกตุเขียว16. 57035253
นาย พรเทพ สืบศิริวิริยะกุล17. 57038063
น.ส. ปิยมาศ ผลโพธิ์18. 57038265
น.ส. กรองกาญจน์ สุขสม โอน 36 นก.จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต19. 57042036
น.ส. กสิณา ลาภมีมา โอน 41 นก.จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย20. 58012581

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ภรณ์ทิพย์ เรืองโรจน์1. 54007382
น.ส. วาสิตา ปัญญาอึ้งประเสริฐ2. 56009266
น.ส. ภัทราพร ลิ้มวงศ์3. 56025182
น.ส. สุวัฐจณี มามีสุข4. 56030787
น.ส. มิลตรา สุขจิต เกียรตินิยมอันดับ 15. 57001631
น.ส. สุพรรณี แอตาล6. 57002561
น.ส. อาภัสรา สกุณา7. 57003011
น.ส. จิราวรรณ เขียวเอี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 28. 57003213
นาย อดิศักดิ์ โพธิ์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 19. 57004643
น.ส. ศิริภา คูณสวัสดิ์10. 57011577
น.ส. นภาพร พร้อมมูล11. 57012356
น.ส. พัทธ์ธีรา ตระกูลอนุสรณ์12. 57014250
นาย สมลักษณ์ บำรุงทรัพย์13. 57014534
น.ส. ญาศิณีย์ ขันธศักดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 114. 57016705
น.ส. พัชริดา พืชขุนทด15. 57016767
น.ส. รณพร พุ่มพวง เกียรตินิยมอันดับ 116. 57016801
น.ส. ณัฐธิกา ชุมอักษร เกียรตินิยมอันดับ 117. 57021920
น.ส. ณัชชา บัวทิน18. 57024312
น.ส. ยลดา อำนวยอุดมเดช เกียรตินิยมอันดับ 119. 57026021
น.ส. ทิพภารัตน์ สุภาพ20. 57026874
น.ส. สายลม ทองบุญเกิด21. 57027646
นาย วรวิทย์ สีสอน22. 57031955
น.ส. พรทิพย์ แสนสุข เกียรตินิยมอันดับ 123. 57032138
น.ส. ปิยพร คูณเมือง24. 57033246
น.ส. ภัทราภรณ์ อิทธิจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 125. 57033828
นาย รณฤทธิ์ จิตตะเสนีย์26. 57034094

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย อนุชา ทอดสนิท27. 57034309
น.ส. อัญพรรษา บัวรุ่ง28. 57034412
น.ส. วิไลรัตน์ บำรุงศักดิ์29. 57036347

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ศศิธร บัวรัตน์ โอน 45 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.1. 55005086
น.ส. รันยาพร เวชสุวรรณ์2. 55037862
น.ส. กรองแก้ว เอี่ยมจันทร์3. 55042296
น.ส. สุนิสา ศรศรี4. 56002141
น.ส. วรวรรณ ขุนคงมี5. 56016532
น.ส. แคทลียา ใจแคล้ว6. 56023980
น.ส. ธนพร โชติไชย7. 56027733
น.ส. นนทลิกานต์ กันทะมา8. 56044990
น.ส. เย็นฤดี สิทธิศักดิ์9. 56048089
นาย จักรกฤช พิมพุก10. 57000465
น.ส. สุพรรษา จอดนอก11. 57000852
น.ส. เกวลี นกสกุล12. 57002749
น.ส. พัชริดา เสือปาน13. 57003439
น.ส. ชุติกาญจน์ ผลโพธิ์14. 57003511
น.ส. จารุวรรณ พวงเพ็ชร์15. 57004143
น.ส. วรนิษฐ์ พัชรอนันตสกุล เกียรตินิยมอันดับ 116. 57005439
น.ส. ธัญญรัตน์ สีหาวัตร17. 57007939
น.ส. อภิญญา อำขำ18. 57008845
น.ส. สุวรรณา กุมายะ19. 57009100
นาย ชัยโชติ ลี้หยง20. 57011293
น.ส. ผลิตา เลิศคณาวนิชกุล21. 57011680
น.ส. ศิริพร รักเมือง22. 57012370
น.ส. ศรัญญา สีสุ่ม23. 57014034
นาย จตุพร ยศโชติ24. 57015077
น.ส. ธนวรรณ เดชะเทศ25. 57016616
น.ส. นิรมล ประกายะ26. 57018870

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ปวันรัตน์ ประกิจวรพงษ์27. 57019053
น.ส. ชนาภา พันสิงสอน28. 57019231
น.ส. เมทินี สีวงษ์แก้ว29. 57020069
น.ส. กัญญารัตน์ สุขประเสริฐ30. 57025797
น.ส. เกวลี จุไธสง31. 57027406
น.ส. อาณัฐชา ชยันตรดิลก เกียรตินิยมอันดับ 232. 57027711
น.ส. วรรณฤดี ชัยพรหม33. 57028090
น.ส. อุษาวดี ดวงจำปา34. 57029595
นาย ธนพนธ์ ธนาพาณิชย์35. 57029615
นาย สิรภพ ณ ลำพูน36. 57029735
นาย ศราวุฒิ มณีศรี37. 57029759
น.ส. ภานิชา พาณิชย์38. 57030190
น.ส. นุธิดา สิงหะรักษ์39. 57030392
น.ส. ฑริกา ศิลปานนท์40. 57031791
น.ส. วิภาวี ศรีปาน เกียรตินิยมอันดับ 241. 57033479
น.ส. ชยานันท์ เจริญสุข42. 57033924
น.ส. สุนิสา อ้อนอุบล43. 57034121
น.ส. นัฏพร นกแสง โอน 29 นก.จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง44. 57036114
น.ส. ศิริขวัญ ราเจริญ45. 57036481
น.ส. ปวีณา ดีหลกเจริญ46. 57038549
น.ส. ชลลดา อุดทา47. 57039215
นาย นาวี มีสมไทย โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม48. 57039239
น.ส. สุจิตรา วงษ์ราย49. 57039493
น.ส. สาวิตรี หนูนวล โอน 48 นก.วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.50. 58049204
นาย พันธุ์เพชร์ โพธิ์พูนศักดิ์ โอน 28 นก.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร51. 58050412

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. วรัญญา กันทะมา1. 52038056
น.ส. ภัทรวดี สีม่วง2. 57001946
น.ส. พรทิพย์ ถมปัด3. 57008941
นาย สิฐินันท์ เร่งประเสริฐ โอน 8 นก.จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร4. 57011248
น.ส. เปมิกา ข้อยุ่น5. 57011844
น.ส. อรจิรา งามขำ เกียรตินิยมอันดับ 16. 57011926
น.ส. กัญญพัชร บุญสอน7. 57024514
น.ส. หริกานต์ บุญเกิด เกียรตินิยมอันดับ 28. 57027937
น.ส. ชนิตา อัครสรนาท9. 57038703

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. กนกวรรณ พันธุ1. 56002292
นาย ธงไชย สมิทธ์สมบูรณ์ โอน 46 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.2. 56028067
นาย ธนพล เนื่องจากนิล โอน 49 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.3. 56028492
นาย ชนาธิป ประสงค์ผล4. 56033511
น.ส. ศุภิสรา ศรีษะสุวรรณ์5. 57002016
น.ส. ฐิติมา เพ็งแจ่ม เกียรตินิยมอันดับ 26. 57002509
น.ส. พัชรจรินทร์ กลิ่นหนู เกียรตินิยมอันดับ 17. 57005446
น.ส. มีณตรา สุขะปิยังคุ8. 57005453
น.ส. อัญชริกา เจริญรูป เกียรตินิยมอันดับ 29. 57008085
น.ส. ปาริชาด ไทยศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 110. 57009422
น.ส. อารียา โป๊ะน้อย เกียรตินิยมอันดับ 211. 57010692
นาย ภคพล สุขกุล12. 57014558
น.ส. ธนพร จิวารักษ์13. 57015022
นาย อัสนีย์ เอี่ยมละออ14. 57015762
นาย นราวิชญ์ แย้มจั่น15. 57016503
น.ส. อรณิชา มั่งมี เกียรตินิยมอันดับ 116. 57016565
น.ส. รตา จิตตมิตร โอน 24 นก.จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ17. 57018921
น.ส. ณัฏฐนันธ์ พงษ์จิวานิช18. 57020658
น.ส. จุฑาทิพย์ นุ่มเจริญ19. 57022230
น.ส. เพ็ญนภา นวกิจทวีรัตน์20. 57026172
น.ส. อพัชราภรณ์ ผาริการ21. 57026470
น.ส. จุฑารัตน์ ยวนจิตร์22. 57027362
น.ส. พิมพ์วลัย ปานนวม23. 57028045
น.ส. อรอนงค์ เฟื่องฟู เกียรตินิยมอันดับ 224. 57035342
นาย พีระพล อรรคศรี25. 57037544
นาย ธีรพงษ์ สุขเกษม โอน 6 นก.จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต26. 57041853

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. นัสวดี ศรีเมฆ โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม27. 58048432
น.ส. เกษรา ฉิมชาญเวช โอน 31 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม28. 58048987
นาย ศรัญยู คำมา โอน 22 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 58 นก.29. 59023791
นาย ธนวัฒน์ กวินภาส โอน 22 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.30. 59034194
นาย ภรัญวิทย์ อมรวริยาวัชร์ โอน 22 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 60 นก.31. 59037942

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ลุลินาถ สารการ1. 56016587

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. อรอุมา ปานแป้นน้อย โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.1. 59001402

น.ส. กัลยรัตน์ วิชัย โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.2. 59002116

น.ส. กันทิมา ลาเหลา โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.3. 59002154

น.ส. อนงค์ลักษณ์ โกละกะ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.4. 59002298

น.ส. บุศรินทร์ แต่งงาม โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.5. 59002685

น.ส. จุฑามาศ แซ่แพ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.6. 59002692

น.ส. ธัญลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.7. 59002705

น.ส. ปฏิพัทธ จันทรมาศ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.8. 59003628

น.ส. อรวรรณ บุญทอง โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.9. 59003642

น.ส. พิณโพยม รัตนสุภา โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.10. 59003659

น.ส. จิดาภา อะโนมา โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.11. 59005419

น.ส. วรรณศิริ จิตมั่น โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.12. 59005433

น.ส. สุกัญญา คำสอนพันธ์ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.13. 59005471

น.ส. สุดารัตน์ กริดรัมย์ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.14. 59006236

น.ส. ศิริรัตน์ อิ่มเอิบ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.15. 59007964

น.ส. เจนจิรา ปะกิริโย โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.16. 59008781

น.ส. วันวิสาข์ ก้านเพ็ชร์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.17. 59010367

น.ส. จิรนันท์ อินทร์สาลี โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.18. 59010374

น.ส. สุภาพร หมื่นอินกูฎ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.19. 59010401

นาย สุเมธ ฉิมคล้าย โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.20. 59010418

น.ส. เจนจิรา ฝีมือช่าง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.21. 59010590

น.ส. สุดาภรณ์ รอดอยู่ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.22. 59010603

น.ส. สุพิยา จิตรพันธ์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.23. 59010716

น.ส. กัญญกวิน ปิ่นกุล โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.24. 59011920

นาย จิรเมธ ลิ่มทองประดิษฐ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.25. 59011937

น.ส. มยุรี เพ็ชรนงนุช โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.26. 59012076

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. กมลพร นันทจินดา โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.27. 59012305

นาย พิทยา ปลื้มใจ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 6 นก.28. 59012538

น.ส. กนกวรรณ เกียรติไพศาล โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.29. 59014076

น.ส. อรณิชา สังข์ทอง โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.30. 59014172

น.ส. สุดารัตน์ วัดโลก โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.31. 59014487

น.ส. นภวรรณ ศรีจันทร์ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.32. 59014761

น.ส. อารยา เสาเงิน โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.33. 59014778

น.ส. ณัฐชา ไชยยะ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.34. 59015153

น.ส. ปิยาอร สุขสำราญ โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.35. 59015259

น.ส. ปิยนุช สุขสำราญ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.36. 59015300

น.ส. ณัทฎ์นิชาพา วรคุณพิเศษ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.37. 59016007

น.ส. เมปิยา สุวรรณโณ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.38. 59016603

น.ส. ชุติมา ภูมรัน โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.39. 59018014

น.ส. นวรัตน์ พรหมแพทย์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.40. 59018110

น.ส. สุรีย์พร สุขจับใจ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.41. 59019266

น.ส. อรวรรณ มงคลภักดิ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.42. 59021739

น.ส. พิจิตรา แจ้งประโคน โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.43. 59022296

นาย ธีระชัย จันใด โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.44. 59022525

นาย คมน์คณิน บุบผา โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.45. 59022570

น.ส. ธนพร กิติวรรณ์ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.46. 59022943

น.ส. พีรยา เหลากล้า โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.47. 59023102

น.ส. กนกวรรณ ศรีประเทศ โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.48. 59023188

น.ส. สุวนันท์ กองเป็ง โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.49. 59024943

น.ส. สาวิกา ขุนทอง โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.50. 59029051

น.ส. สุชาดา อินทร์ทอง โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.51. 59030707

น.ส. ณัฐชุดา ฟักเทพ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.52. 59032954

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. อรวรรณ ตั้งพิทักษ์ตระกูล โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.53. 59045162

น.ส. สุภาวดี ศรีบุญ โอน 45 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โอน 28 นก.  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  28 นก.54. 59046903

น.ส. เพ็ญจันทร์ จินตพันธ์ โอน 45 นก.  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.55. 59048629

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. รวินท์นิภา ผลขาว โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยนครราชสีมา1. 52041757
น.ส. อาภาภัทร แก้วประพาฬ2. 55011220
น.ส. อรพรรณ อินทร์กัณหา3. 56006754
น.ส. ปัญญวัน จุลขันธ์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.4. 56007937
น.ส. เกษร กัลปพฤกษ์5. 56017931
น.ส. แสงเทียน กรรมสิทธิ์6. 56029997
น.ส. สิริลักษณ์ ยังเจริญ7. 57002869
น.ส. พรณัฏฐา สมจริง8. 57007155
น.ส. ศรัณย์พร เอี่ยมรัมย์9. 57010630
น.ส. นพรัตน์ ทรัพย์งาม โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.10. 57019046
น.ส. วรรณวิสา พาบุ11. 57022141
น.ส. อรพรรณ อสัมภินพงศ์12. 57025951
น.ส. ปวีณา กันยาพันธ์13. 57035195
น.ส. สุภาวดี สิงห์ลี14. 57404467
น.ส. นุชนาถ ชมเพลินใจ โอน 43 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.15. 58027960
น.ส. วิชชุพร สมบูรณ์

โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โอน 9
นก.จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.

16. 58031508
น.ส. ณัสชนก พรศรี โอน 39 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.17. 58037717
น.ส. สุภาพร ดีเสมอ โอน36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  20 นก.18. 58050481

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย วรุฒ สุขผล1. 54035226
นาย ณัฐพล ทองแย้ม2. 55019415
นาย ศตวรรษ เพชรพงศ์พันธุ์3. 56024334

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ศราวุฒิ คชประเสริฐ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 52037462
นาย วสุ วงษ์พรวน ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.2. 54029931
นาย กฤษฎากร เหล็กกล้า3. 54033062
นาย ศักดิ์สิทธิ์ จีนศรีคง4. 54042369
นาย วีระพงศ์ แดงวิไล ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.5. 54051926
นาย นพรัตน์ เอิบแก้ง ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.6. 54053262
นาย ทนงศักดิ์ อินทรสวัสดิ์7. 55002841
นาย ชวนากร พากันหา8. 55017206
พ.อ.ต. วันชนะ คงยิ้ม9. 55017662
นาย ขวัญชัย คมกล้า10. 55028349
น.ส. รัชชานนท ทาประเสริฐ11. 55028623
นาย ปกรณ์ ทองสะพรั่ง เกียรตินิยมอันดับ 112. 56001386
นาย ณัฐพล สุริโย เกียรตินิยมอันดับ 113. 56016063
นาย ศุภกิตติ์ ศิริการ เกียรตินิยมอันดับ 214. 56020663
นาย ทรงศักดิ์ หุ้นศรี โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

6 นก.15. 56021480
นาย กิติคุณ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 7

นก.16. 56021500
นาย พุฒิพงศ์ ไล่กระโทก โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6

นก.17. 56021517
นาย สายชล หอมจันทร์ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6

นก.18. 56021524
นาย รุจิภาส โหบาง19. 56022992
นาย พีระพงษ์ โพธิ์เจริญ เกียรตินิยมอันดับ 120. 56023555
นาย ฐกร ศิริฉัตรธนา เกียรตินิยมอันดับ 121. 56024416
นาย นาวิน รามรงค์22. 56027346
นาย ธนะศักดิ์ สอนนวล23. 56030489
นาย พงศกร พรหมสนธิ์24. 56034143
นาย สุทธิศักดิ์ ชานอก โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 12

นก.25. 57000701
นาย พีระพล ไชยอุ่น โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.26. 57004201

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย อภิชัจ จักหงษ์สุวรรณ27. 57005706
นาย โอฬาร หวังกังวานโสต โอน 0 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 8 นก.28. 57006263
นาย ศตคุณ เต็มรัตนชัยกุล29. 57012969
น.ส. อรฤดี สไตเมอร์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี        และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9

นก.30. 57014003
นาย พลกฤษณ์ เชยเกตุ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.31. 57014894
นาย วิทย์วศิน วิชัยวงษ์ โอน 21 นก.  จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8 นก.32. 57015666
นาย ศักดิ์ดาวุฒิ รอดเพชร โอน 19 นก.  จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.33. 57016325
นาย ยอดยิ่ง ผ่องเคหา โอน 17 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 12 นก.34. 57017306
นาย ธีระกิจ จะรา โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

6 นก.35. 57017724
นาย ศักดิ์ชัย พลเยี่ยม โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 7

นก.36. 57020583
นาย กำธร จินดามณี โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

7 นก.37. 57023317
นาย รัฐศาสตร์ ขันคำ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8

นก.38. 57024076
นาย สิทธิศักดิ์ มินทบุญ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

11 นก.39. 57024103
นาย วิโรจน์ ไทยมะณี โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8

นก.40. 57024432
นาย สุทธิชัย สีแก้วน้ำใส โอน 13 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 16 นก.41. 57024881
นาย ศุภวรรษ ปัญญาพ่อรณชัย โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.42. 57025444
นาย สิทธิศักดิ์ พรหมยัง โอน 22 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา   และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 7 นก.43. 57025982
นาย ปัศม์ธวินท์ โรหิตรัตนะ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9 นก.44. 57031739
นาย สุรเดช อินธิสาร โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 17 นก.45. 57033619
นาย ธนากร เหล็กทะเล โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8 นก.46. 57035513
ว่าที่ร.ต. อัครเดช แย้มคลี่ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9 นก.47. 57036049
นาย จิรวัฒน์ พงษ์พานิช โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6

นก.48. 57036087
นาย ชุมพล สุขีภาค โอน 16 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา   และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 13 นก.49. 57036309
นาย วีรวัฒน์ ปานม่วง โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 12 นก.50. 57037599
นาย ภาดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โอน 21 นก.  จากสถาบันการบินพลเรือน  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8 นก.51. 57038765
นาย พิสิฐ กลางประพันธ์ โอน 53 นก. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.52. 58032301

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 3 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย วิสิทธิ์ชัย ไชยอินทร์1. 49041705

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ยุทธนา คงชีพา1. 49074384

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ชัยรัตน์ พวงยอด ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 53051626
นาย ไกรสิทธิ มณีวรรณ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.2. 54019095
นาย พีระพัฒน์ เสารัมณี ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.3. 54053457
น.ส. ยุวดี โสทอง4. 55014201
นาย ณัฐวุฒิ ธนีเจริญ5. 55014845
นาย สุริยา ทองปานดี โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช    และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 13 นก.6. 55031615
น.ส. รัตนาภรณ์ สังข์ทอง โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ        และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 11  นก.7. 55038932
นาย ศรัณย์ อนุรักษ์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8 นก.8. 56003153
ส.อ. พีรพล ศรีเพชร9. 56015051
นาย คณพศ ดอนทอง โอน 8 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 21 นก.10. 56015493
นาย ธนกฤต สุทธิธีร์11. 56029353
นาย ชัยวุฒิ สาตพุ่ม โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล        และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 8 นก.12. 56044363
นาย ดลธรรม กลั่นศรี โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา      และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 8 นก.13. 57002845
น.ส. วนาลี อุ่นยิ่งเจริญ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6 นก.14. 57006489
จ.อ. อานนท์ นางสูงเนิน โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

4 นก.15. 57008934
จ.ส.ต. ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 4 นก.16. 57018818
นาย มานะ สุวรรณศิริ โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 16 นก.17. 57019008
นาย วัชกร พันธุ์แก้ว โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน         และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6 นก.18. 57025622
นาย ประกาศ แก้วอบเชย

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

19. 57027571
นาย ชัยมงคล ยาวิไชย โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 12 นก.20. 57028994
นาย อัครภณ โตรัตน์ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6

นก.21. 57033400
จ.ส.ต. รภัสสิทธิ์ มัดธนู โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

9 นก.22. 57035602
นาย นฤดล ภิชัย

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

23. 57037020
นาย อิศรายุทธ บุญเลิศ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

14 นก.24. 57037037
นาย ณรงค์ จันทร์ณรงค์

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

25. 57038614

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 3 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย สุทัศน์ นาคบุตร1. 49048419

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย กิตติธัช ละอองธรรม1. 50035468
นาย ชัยวัฒน์ คูเเก้ว2. 53030072
นาย วิชญ อักษรแต้ม3. 54025195
นาย พัฒน์รพี นิลคุณ โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร4. 54048605
นาย ธนดล นามพุทธา5. 55010636

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 3 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย อดิเรก โม่งเครือ1. 54001515

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ชุติกาญจน์ ทับทอง1. 56015993
น.ส. ศิรินภา ประจิกกิจ2. 56044565
น.ส. สมฤดี อรุณศิริ3. 56045426
นาย ภูริช บัวปลอด4. 56045488
นาย ศรายุทธ์ พุทธนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 25. 57000174
น.ส. อาทิติภรณ์ แซ่เฮง เกียรตินิยมอันดับ 16. 57001624
น.ส. อภิชญา อึ้งประภากร เกียรตินิยมอันดับ 17. 57002910
น.ส. สิริยากร อนุรักษ์ชาติกุล เกียรตินิยมอันดับ 28. 57002927
น.ส. วิภาดา ณ ระนอง เกียรตินิยมอันดับ 19. 57004410
น.ส. เบญจมาศ วงษ์เพ็ชร เกียรตินิยมอันดับ 210. 57004547
น.ส. รัชนีกร ทองคำ เกียรตินิยมอันดับ 111. 57005573
นาย ชูเกียรติ เทพวงค์12. 57006338
น.ส. ญาณิศา ศรีวิรานนท์13. 57006756
น.ส. นฤชล พุ่มเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 214. 57007299
น.ส. นัฐพร จันทรพรม เกียรตินิยมอันดับ 115. 57007542
นาย ทศเมษ มหามิตร16. 57007631
น.ส. วรินดา บวรสุข เกียรตินิยมอันดับ 117. 57007977
น.ส. ศติภรณ์ สายสาตร์ เกียรตินิยมอันดับ 118. 57007984
นาย กิตติธัช สุวัณณะวยัคฆ์ เกียรตินิยมอันดับ 119. 57008338
น.ส. รุ่งนภา ตุ้มสุวรรณ20. 57009782
น.ส. อรณิชา มรรคยาธร เกียรตินิยมอันดับ 121. 57010109
น.ส. อุษมา ศรีจันแย้ม22. 57010490
นาย กิตติศักดิ์ ณรงค์ฤทธิ์เดโช เกียรตินิยมอันดับ 223. 57010750
น.ส. พรรณธร สิทธิมัย24. 57011197
น.ส. วิภา นาคไทย25. 57011344
นาย กรกช กัณฑ์โรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 126. 57012281

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย พิชยารัตน์ คนอยู่27. 57012318
น.ส. อุษณีย์กร กรุงไกรจักร์ เกียรตินิยมอันดับ 128. 57013200
น.ส. ศุภาวรรณ พฤกษ์มโนนุกูล29. 57013553
นาย พีระพงศ์ กิจพ่อค้า เกียรตินิยมอันดับ 230. 57014236
น.ส. ธนัญญา บัวระภา31. 57014565
น.ส. กัลยา อนุสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 132. 57014914
น.ส. ชลิตา รักษาจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 133. 57014952
น.ส. นลพรรณ อินสาย34. 57015375
น.ส. กรชวัล เนตรผาบ35. 57015539
น.ส. มีนา เนตรมณี36. 57015820
นาย พิสิฐพงศ์ น้อยจำรัส37. 57016818
น.ส. กาญจนา เครือวงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 238. 57017313
น.ส. พัธราภรณ์ คงพันธ์39. 57017320
น.ส. พรนภัส โพธิ์ประชีพ40. 57017748
นาย สิทธิพงษ์ โจซิ้ม เกียรตินิยมอันดับ 141. 57018281
น.ส. พิชชญาภา ไทรจำปา42. 57018298
นาย ปวริศร โพโต43. 57018421
นาย วุฒิภัทร ศรีท้วม44. 57018490
น.ส. กมลวรรณ ตันมาก45. 57020456
น.ส. สิริธร คุตตางกูร46. 57020552
น.ส. เขมาภรณ์ นินเกษม47. 57022189
น.ส. พัณณิตา จรูญรัตนภัสสร48. 57023800
น.ส. ธัญญลักษณ์ เกิดน้อย49. 57023893
น.ส. พรปวีณ์ แสงภู เกียรตินิยมอันดับ 250. 57024247
น.ส. วิลาสินี วงค์อุดม เกียรตินิยมอันดับ 151. 57024463
น.ส. สิริวิมล ลอยเทียน52. 57024641

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. มาลิตา ภูมิกาล เกียรตินิยมอันดับ 253. 57025184
น.ส. ปานตะวัน ดวงจิตเลิศขจร เกียรตินิยมอันดับ 154. 57025324
น.ส. มันตา รอดวรรณโน55. 57026456
น.ส. ชรินรัตน์ คูหาทอง เกียรตินิยมอันดับ 256. 57027280
นาย นุกุลกิจ ถูกพันธ์57. 57027393
น.ส. ปภาวดี พูลเพิ่ม58. 57028425
น.ส. พณิตา ปิ่นสุธา เกียรตินิยมอันดับ 159. 57028603
น.ส. ทิพวรรณ อินทรโฆษิต60. 57028829
น.ส. พิชญา มากจันทร์61. 57029331
น.ส. วราภรณ์ แซ่หลี่ เกียรตินิยมอันดับ 162. 57029482
นาย กฤตานน เดชสุภา63. 57029797
นาย พัชรกร สะวานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 264. 57029824
น.ส. ราตรี ขันนอก65. 57030063
น.ส. สาวีดา ยูโซะ66. 57030234
น.ส. พิชชาพร คีตวัฒนานนท์67. 57030621
น.ส. ลลิตา ผิวไสยา68. 57030683
น.ส. พนิตสุภา นักรู้69. 57031506
น.ส. ปณิดา สังฆฤทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 170. 57031664
นาย วรายุส ทองจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 171. 57031746
นาย ปัณณวิชญ์ ภควัฒน์พันธุ์ เกียรตินิยมอันดับ 172. 57031777
น.ส. ลักษมี วงค์วาลย์ เกียรตินิยมอันดับ 173. 57031924
น.ส. สาวิตรี พิมเสน74. 57031979
น.ส. จิร ดิเรกวัฒนสาร75. 57032309
นาย ณัฐดนัย ประธานราษฎร์76. 57032361
น.ส. ณิชกานต์ วินิภู เกียรตินิยมอันดับ 177. 57032950
น.ส. นนทิยา ดุจดา เกียรตินิยมอันดับ 278. 57034652

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย กิตติกา ก้อนนาค เกียรตินิยมอันดับ 179. 57035380
น.ส. ครองขวัญ วรรณพาน80. 57035575
น.ส. สุธารัตน์ จบสูงเนิน เกียรตินิยมอันดับ 181. 57035688
น.ส. ลลิดา พัฒนา82. 57036676
น.ส. ชาลิสา ว่องวชิราพาณิชย์ เกียรตินิยมอันดับ 183. 57038203
น.ส. ขวัญนภา จ้องสาระ โอน 32 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.84. 58036801

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. สุนันทา พุ่มเหมือน1. 53015175
น.ส. จันทร์จีรา ทองมาก2. 56003184
น.ส. เมษา บุญชู3. 56021966
นาย ภานุวัฒน์ สอนชัยภูมิ4. 56027726
น.ส. ปาริชาติ จั่นชุ่ม5. 56033782
น.ส. อรภรณ์ อุ่นมั่น6. 56034910
น.ส. กิตติยา ธรรมทันตา7. 56040647
นาย ภูริทัต คำภา8. 57004770
น.ส. อภิญญา บัวขม เกียรตินิยมอันดับ 29. 57019159
น.ส. ชญาภรณ์ พงศ์วิรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 210. 57019217

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ธีร์ เวชโพธิ์1. 55012427
นาย ธนกร โพธิ์นุช2. 55016092
น.ส. มัลลิกา สิมมะลา3. 55025591
น.ส. ชุติสรา สุขใส4. 55041924
น.ส. นาขวัญ พูลสมบัติ เกียรตินิยมอันดับ 25. 56000401
น.ส. จันทร์จิรา ใจดำ6. 56004829
นาย ทิชากร ดาวเรือง เกียรตินิยมอันดับ 17. 56004836
นาย ขจรศักดิ์ ก้อนขาว8. 56006805
น.ส. ไอรีน สิทธิชัย เกียรตินิยมอันดับ 29. 56006812
นาย กิตติพงศ์ มุงธิสาร10. 56007653
นาย อภิสิทธิ์ คันธจันทร์11. 56007999
นาย ธันวเทพ ขาวสำอางค์12. 56008045
น.ส. ปรียานันท์ ม่วงทอง13. 56010169
นาย พงษ์สิทธิ์ พิมพาณุวัฒน์14. 56011671
นาย ศรายุทธ วงษ์ละคร15. 56016974
น.ส. อรวรรยา การะพิมพ์16. 56021315
น.ส. สุดารัตน์ เพชรทอง17. 56023000
น.ส. จิราพัชร ทับทอง18. 56023017
นาย กานต์ พรหมณะ19. 56024738
น.ส. ธันย์ชนก แก่นการ20. 56024752
นาย สุเมฆ ว่องกิจเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 221. 56028656
น.ส. อริสา รอดอ่วม เกียรตินิยมอันดับ 222. 56029404
นาย ธนพงศ์ ณ นคร เกียรตินิยมอันดับ 223. 56032167
นาย ดนัยพร เยี่ยมสุริยงค์24. 56032787
นาย ปการวิทย์ ผิวงาม25. 56033857
นาย ณัฐพงษ์ อิ่มแก้ว26. 56033953

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. นัฎฐสรณ์ แพทย์เกษร27. 56035833
น.ส. ฐิติมา ดวงวันทอง28. 56041224
น.ส. ดิศราภรณ์ ศรีทอง โอน 35 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม29. 56045091

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ตะวัน ปรีเจริญ1. 50034278
น.ส. ภมริน บุตรศรี2. 51056716

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

MISS QIUJUN WANG1. 55043171
MR. JAVED SULTAN2. 56049515
MR. PUTTIPAT TULAYACHAT เทียบโอนตามอัธยาศัย 52 นก.3. 57038645
MISS MEVIKA RUANTHAYA เทียบโอนตามอัธยาศัย 55 นก.4. 58039495
MR. KHANITSORN LATHU เทียบโอนตามอัธยาศัย 55 นก.5. 58041646
MR. MINGZE ZHANG โอน 72 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม6. 58050347

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

MR. NUTTAPOL NOOTONG1. 56046712
MISS CHANTARITA VORRAKUNTAK2. 57006585
MISS PIYANART KRAJOK เกียรตินิยมอันดับ 23. 57010907
MISS NITCHAKARN AUSCHAITRAKOOL4. 57023406
MISS YIJIE WANG เทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.5. 57041562

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

MISS PATTHARATHORN TANGKATITHAM เกียรตินิยมอันดับ 11. 57001484
MISS KIKUE MIZUNO เกียรตินิยมอันดับ 12. 57008256
MISS JARUWAN LEKKISSDEE3. 57038234
MISS PANNARAI CORSIRI4. 57038309

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

MISS TRIDTILAD SOZUTH เกียรตินิยมอันดับ 11. 57012572
MISS KANYANAT KOSITDILOKPAT2. 57031948

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. กรรภิรมย์ รุณทรัพย์1. 56000069
น.ส. ทิพวรรณ ครุฑธามาศ2. 56005211
นาย คณวัชร บางชวด3. 56012998
น.ส. กนกวรรณ คัดชา4. 56017657
นาย จักรกริช หวังพิทักษ์5. 56018063
น.ส. พิชชากร กลิ่นชูใจ6. 56037131
นาย พชร ฉิมมณี7. 56046414
น.ส. สุวารีย์ แก้วเปี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 28. 57000225
นาย ไตรภูมิ กลัดทอง9. 57000232
น.ส. ภาณุมาศ เทียมวงษ์เดือน10. 57000585
น.ส. วิรัญญา หมื่นกุล11. 57000934
น.ส. ฐิตาพร ผ่องสุข เกียรตินิยมอันดับ 212. 57001244
นาย ธีรเทพ ปีกขุนทด13. 57001453
น.ส. วรุณศิริ ตามบุญ14. 57001922
น.ส. อังคณา นึกสม เกียรตินิยมอันดับ 115. 57002612
นาย ทีปกร เปรมปรี16. 57002838
นาย คณาธิป โกมลมาลัย17. 57003080
น.ส. รสริน สมจิตต์18. 57003357
น.ส. จินตนา จันทร์ขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 219. 57003991
นาย กษิดิศ พิมพ์กลัด เกียรตินิยมอันดับ 220. 57004023
นาย ณธกร สุภเลิศ21. 57004085
น.ส. ประกายดาว กองใจบุญ22. 57004345
นาย ณัฐพงศ์ ต่างใจ23. 57004434
นาย กิตติภูมิ ศักดิ์แสง24. 57004530
น.ส. จุรีรัตน์ แซ่อุ้ย โอน 18 นก.จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี25. 57004838
นาย สุรเชษฐ์ จิ๋วสง่า26. 57004927

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. แววตา สุทร27. 57004972
น.ส. ไข่มุก ยอดต่อ เกียรตินิยมอันดับ 228. 57005011
น.ส. ปนัดดา ปัทมะ29. 57005504
นาย สิทธิพล เดชกุล30. 57005744
นาย เจนณรงค์ วิสุเวส31. 57005782
น.ส. อานันทิยา ตระการจันทร์32. 57005840
น.ส. หทัยรัตน์ อัยรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 233. 57006105
น.ส. กุลธิดา นาคำมูล34. 57006181
นาย ภัทร สิริกาญนุกูล35. 57006509
น.ส. น้อมตะวัน หิริกูล36. 57006883
น.ส. กรชนก มากเมตตากุล37. 57007333
น.ส. กัญวริศ พันธ์ละออ38. 57008105
น.ส. สุภาวดี หงษ์สร้อย39. 57008270
น.ส. กนกวรรณ สืบสาย40. 57008345
นาย ณัฐนันท์ หมู่ผึ้ง41. 57008390
นาย ณัฐพล เรืองกาญจนานนท์42. 57008434
น.ส. พรรณิกา กองสันเทียะ43. 57008725
น.ส. ปานชัชฎา ประสานพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 144. 57009155
น.ส. ศิริลักษณ์ เปลี่ยนพันธุ์45. 57009826
นาย ณัฐจรงค์ สุริยะใส โอน 17 นก.จากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30

นก.46. 57010116
น.ส. วรรณิสา ท้าวนิล47. 57010192
น.ส. แพรวพลอย อุดมทรัพย์48. 57010205
น.ส. อัจฉราภรณ์ ทิมเจริญ49. 57010301
น.ส. ธัญวโรดม หนูเล็ก50. 57010438
นาย นันท์นภัส ศรีโฉมงาม51. 57011104
น.ส. สุดารัตน์ มิฮารน52. 57011584

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ณัฐวัฒน์ สารชุม53. 57011659
น.ส. ณัฐวรา โชติรุ่งเรืองทอง เกียรตินิยมอันดับ 254. 57011666
นาย วสันต์ ธัญธนนุกุล55. 57012298
นาย ศรัณยู วิจิตรเตมีย์56. 57012301
น.ส. ปาริชาติ ไทรจำปา57. 57012661
นาย ประจักษ์ คุณละ58. 57012743
น.ส. สิริปรียา เหลากลม59. 57012887
น.ส. พรนภา บัวชัย60. 57012945
น.ส. วลิตา ร่างมณี เกียรตินิยมอันดับ 261. 57013755
นาย พงณกร สุดสีทอง62. 57013875
นาย ชยทัศน์ บุญประเสริฐ63. 57013957
น.ส. อังคณา สอาดรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 264. 57014527
นาย ธีรภัทร เลิศจุลจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 165. 57014969
น.ส. กนกพร บุญส่ง โอน 61 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.66. 57015546
น.ส. ชลธิชา หางแก้ว โอน 54 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.67. 57015591
น.ส. ประไพพร นาคปาน เกียรตินิยมอันดับ 168. 57016349
นาย ฉัตรชัย ทับประเทือง โอน 54 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.69. 57016445
นาย พิสิษฐ์ ภักดี70. 57016736
น.ส. อลิศรา วงศ์สวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 271. 57017426
น.ส. จิตรานุช ลาภนูน72. 57017700
น.ส. วริษา แซ่ลิ้ม73. 57017882
น.ส. ณัททยารัตน์ ควรเสนอเตชิน74. 57018034
นาย สรวรรธน์ คงเวทย์75. 57018370
น.ส. อนันตญา พลพืช เกียรตินิยมอันดับ 176. 57018616
นาย วสุพล ทิมพู77. 57019611
นาย วีระศักดิ์ ทองประเสริฐ78. 57019919

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. มนิสา เคารพ79. 57020090
น.ส. ศิรินิภา คณทา80. 57020292
นาย ธนกฤต ศรีสุเทพ81. 57020398
นาย ไพโรจน์ สุทธโส82. 57020463
นาย พงศ์อมร สินธุสุวรรณ83. 57020918
น.ส. มณทิพย์ หาสุข เกียรตินิยมอันดับ 284. 57021026
น.ส. ปาหนัน นวทรัพย์อนันต์85. 57021057
นาย ภัทรศรัย แสงใส86. 57021115
น.ส. ภัณฑิรา พุฒเมฆา เกียรตินิยมอันดับ 187. 57021348
นาย ณัฐวัตร หมวกเสนา88. 57021526
น.ส. พลอยนภัส วิทย์จินดา89. 57021677
น.ส. อาซือม๊ะ มามะแตฮะ90. 57021862
น.ส. เพียงตะวัน พิชิตพลไชย91. 57021937
น.ส. นฤมล น้อยลา92. 57021975
น.ส. จันจิรา สมบัติ93. 57021982
นาย สราวุธ ศรีสุข94. 57022247
น.ส. สุภารัตน์ บัวหลวง95. 57022583
น.ส. แพรวพรรณ อุ่นแก้ว96. 57022610
นาย ธราธร นิติศักดิ์97. 57022641
น.ส. จิรนันท์ นนทชิต98. 57022843
นาย ปรัชญา แก้ววิเชียร99. 57023033
น.ส. พรทิพย์ ทาตะวัฒน์100. 57023088
น.ส. ณัฐณิชา สมจิตร101. 57023204
น.ส. ทิชากร โพธิ์ทอง102. 57023393
น.ส. สโรชา มั่นคง103. 57023499
นาย สถาพร หนูเพ็ชร104. 57023615

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. อัจฉรา ชูรี เกียรตินิยมอันดับ 2105. 57023622
น.ส. ชณันรัศป์ ตั้งสายันต์106. 57024401
น.ส. พัชริดา เสมาใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 1107. 57024418
น.ส. กันต์สุดา สมบัติแก้ว108. 57024689
น.ส. พิมพ์พิศา ชื่นสระน้อย109. 57024709
นาย พรเพ็ชร เหง้ากอก110. 57024754
นาย คมคิด ศรีเจริญ111. 57024843
น.ส. ณิชมน ดาวดอน เกียรตินิยมอันดับ 2112. 57025280
น.ส. สุมิตรา นกแก้ว113. 57025588
น.ส. จุฑามาศ แสนกันยา114. 57026014
น.ส. ณัฎฐนิช สูงสุด115. 57026463
น.ส. กัญญาณัฏฐ์ ศรีวะอุไร116. 57026987
นาย ทรงพล ปานแสง117. 57027146
น.ส. ดวงใจ พลานุสนธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1118. 57028456
จ.อ. ปกาสิต แก้วนิยม119. 57029879
น.ส. อรวี เหลืองบรรเจิด120. 57030316
น.ส. ชลธิชา ผลแก้ว121. 57030467
น.ส. นิภาวัลย์ ประสังคะเต122. 57030998
น.ส. วันวิสา สุนทรารักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2123. 57031020
น.ส. ทิวาพร เขมวัชรเลิศ เกียรตินิยมอันดับ 2124. 57031359
นาย อภิชา บุษยาภักดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 2125. 57031708
น.ส. บุษยา โกศล126. 57031993
น.ส. อริสรา อภิรัตน์127. 57032114
นาย จิรายุส บรรณศาสตร์128. 57032227
น.ส. กนกวรรณ เกียรติ์หิรัญเลิศ129. 57032570
นาย ภานุพงศ์ บุญกอบวิจารณ์130. 57033157

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. ฐิตารีย์ วิวัฒน์นวกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1131. 57033640
น.ส. ภาวิณี ภาดี132. 57034169
น.ส. ณิยวรรณ พันธ์แจ่ม133. 57034296
นาย พีรภัทร มูลคำ134. 57034429
น.ส. รัตนาภรณ์ กันสุยะ โอน 24 นก.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง135. 57034614
น.ส. วรดาภา ธนสุธานันทิ์136. 57034796
นาย กิตติพงศ์ พินิจพรรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2137. 57034847
น.ส. จุฬากรณ์ พลสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1138. 57034943
น.ส. วรรณนิภา สุขประเสริฐ139. 57035006
นาย รณกร พรรณสมัย โอน 11 นก.จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์140. 57035013
นาย ทรงพล ประกอบทอง141. 57035277
น.ส. ธัญลักษณ์ หนองคาย142. 57035448
น.ส. ธณัฐภรณ์ ทองพุ่ม143. 57035486
น.ส. สแกวัลย์ สิทธิราช144. 57035520
นาย สุพจน์ พันโน145. 57035640
น.ส. จณิสตา พันเอก146. 57036056
นาย ณัฐพงศ์ เครือบุผา147. 57036669
น.ส. ณัฐธิดา จันทร์ใบเล็ก148. 57036878
น.ส. อังวราภรณ์ มูสิกะชาติ เกียรตินิยมอันดับ 1149. 57037075
นาย ณัฐอานนท์ ณัฐบดีชนกานต์ โอน 39 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา150. 57037140
นาย ธนพัฒน์ เอี่ยมอ่อน151. 57037335
น.ส. เพ็ญสุดา นิละปะกะ152. 57038467
น.ส. อันธิกา แย้มอยู่ เกียรตินิยมอันดับ 2153. 57038847
น.ส. มุกดาวรรณ ชัยวงศ์ โอน 19 นก.จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์154. 57039948
น.ส. ศันสนีย์ อึ๊งเจริญ155. 57041199
นาย กฤษณะ พิพัฒน์โพธิ์ทอง โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม156. 57041219

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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น.ส. พิชนารัตน์ ฤกษ์สำราญ โอน 34 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39
นก.157. 57042101

นาย ปิยทัศน์ ทิวัฒถ์ชัยกุล โอน 26 นก.จากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 52 นก.158. 58002676

นาย ธนวัฒน์ แสนแดง โอน 40 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.159. 58010118

นาย อิทธิเวทน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ โอน 38 นก.จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.160. 58046627

น.ส. สขิลา บุญยงค์ โอน 43 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม161. 58047420
นาย สุนทร ปิ่นมุข โอน 41 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 6 นก.และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.162. 58050289

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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