
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

น.ส. สุชาดา มามขุนทด1. 57019899

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 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นาย ศิริเทพ พัศดุ1. 57029862
นาย พงศ์เทพ ปฐมภาคย์ โอน 39 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.2. 58020749

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   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

น.ส. ชมพูนุท เมืองคำ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.1. 59001399

น.ส. เสาวรส แหม่งปัง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.2. 59004274

น.ส. กาญจนาพร การณรงค์ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.3. 59004503

น.ส. จิราภรณ์ ขำน้อย โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.4. 59004798

น.ส. กมลวรรณ กิมเหล็ง โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.5. 59004818

น.ส. พัชชา ฉ่ำเฉื่อย โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.6. 59004825

น.ส. จุฑามาศ นักสัตย์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.7. 59004832

น.ส. เกษวรางค์ เทียบปัด โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.8. 59004849

น.ส. พิมศิริ นาคสำแดงฤทธิ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.9. 59004856

น.ส. ชมัยพร หุตะศิริ โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.10. 59005426

น.ส. สุมีนตรา พรหมเมือง โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.11. 59005457

น.ส. วนิดา ศรีมายา โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.12. 59007604

นาย เกียรติศักดิ์ พันธุมาศ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.13. 59007673

น.ส. กนกวรรณ บูชา โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.14. 59008089

น.ส. นฤมล วรรณประกิจ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.15. 59008236

น.ส. ศิรินทิพย์ บทขุนทศ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.16. 59008301

น.ส. อรอนงค์ บรรลือทรัพย์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.17. 59008750

น.ส. มาณีวรรณ เรือจำปา โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.18. 59008767

น.ส. บงกช ชูนาค โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.19. 59009166

น.ส. รุจิรัตน์ ผลพิจิตร์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.20. 59009173

น.ส. ชลธิชา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.21. 59010398

น.ส. นุชจรินทร์ ฑีฆาวงค์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.22. 59010545

น.ส. วัลภา แพรเมือง โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.23. 59010583

น.ส. วิภาวรรณ มั่นใจ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.24. 59013677

น.ส. วรินธร ชูประสิทธิ์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.25. 59016778

น.ส. สายชล บุญจง โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.26. 59017064

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

น.ส. กชกร ชอุ่มพันธุ์ โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.27. 59017153

น.ส. อาภาภรณ์ ทองดี โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.28. 59017160

น.ส. ณัฏฐ์พัชร์ โพธิปัทมะ โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.29. 59018792

น.ส. กมลวรรณ ศรีคชา โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.30. 59020169

น.ส. สุวิมล พละ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.31. 59020227

น.ส. วลัยภรณ์ บุญฤทธิการ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.32. 59021082

น.ส. จีราวรรณ ภาษิต โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.33. 59021493

น.ส. อมิตา พงศ์ศาสตร์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.34. 59021753

น.ส. ลภัสรดา ปลาทอง โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.35. 59021859

น.ส. ภานิชา คำเมือง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 5 นก.36. 59023880

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ไชยแสงราช โอน 36 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  18 นก.37. 59024587

น.ส. วรรณวณิช ปิ่นแก้ว โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.38. 59025760

น.ส. มุกดารัศมิ์ วงศ์รัตนวรโชติ โอน 48 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.39. 59029993

น.ส. กมลชนก ย้อยแสง โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.40. 59030290

น.ส. ปวีณา ยันป้อม โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.41. 59031459

น.ส. วารี อินโต โอน 42 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.42. 59031497

ว่าที่ ร.ต.หญิง พรพิมล สังวาลย์วร โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.43. 59032214

น.ส. อธิชา การสรรพ์ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.44. 59033675

น.ส. สุพัตรา ช่างถม
โอน 50 นก.  จากโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                           และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16
นก.

45. 59033973
น.ส. กัญชพร เชื้อแถว โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.46. 59034601
น.ส. นารีรัตน์ บุญละม้าย โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.47. 59035942
น.ส. ศิรินาถ สอดจิตต์ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.48. 59035959
น.ส. วรรณพร พามขุนทด โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.49. 59036012
นาย ณฐพล เงินสวาท โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.50. 59038670
น.ส. วิภาวรรณ แก้วดำ

โอน 0 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.

51. 59039966
น.ส. สุพิชชา คำสุข โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  20 นก.52. 59041600

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

น.ส. ธนาภรณ์ สุขเสมอ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.53. 59043073

น.ส. อธิชา แก้วสีทอง โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.54. 59044023

น.ส. แคทรียา ตามะลี โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.55. 59045319

น.ส. เพ็ญฤดี หนองเรือง โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.56. 59046009

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

น.ส. ณัฐนันท์ เหมืองห้า1. 56025264
น.ส. ชฎาพร วิเชียรฉาย2. 56043084
น.ส. ตรีรักษ์ อมรธรรม3. 57000965
น.ส. จรรยพร ประโภชนัง4. 57027228
น.ส. สกาวกาญจน์ แจ้งเกษตร โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.5. 58004392
น.ส. ประภาพร นาคโถม โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.6. 58005760
นาย ลัทธวุฒิ พจน์โสภณ โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.7. 58011000
น.ส. ปาณิสรา อ่อนศรี โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.8. 58011106
น.ส. พิชญธิดา ขวัญอ่อน โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.9. 58013322
น.ส. ณัฐธิดา สว่างศรี โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.10. 58018170
น.ส. นัธจกร เรือนแก้ว โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 6 นก.11. 58021597
น.ส. ธนพร เหล็กเพ็ชร โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ12. 58021939
น.ส. ธนาภรณ์ คุ้มบุญน้อย โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.13. 58023460
น.ส. นฤมล เรืองศรี โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.14. 58027097
น.ส. ศศิมา วรรณสุทธิ์ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.15. 58031077
น.ส. เพ็ญพิชา เภาโพธิ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม16. 58050234

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย ศุภนิมิต กาวิชา1. 53009986
นาย สมพงษ์ จันรอด2. 53032825
นาย กอบเกียรติ อินทรักษ์3. 54050630
นาย ธีรพงษ์ อักษร4. 54052349
นาย สุธีร์ พิมดา5. 54052421
น.ส. สุภาริดี คำวิเชียร6. 56027315
นาย ธีรยุทธ เครือขวัญ7. 56028461
นาย ปฏิภาณ วงศ์จินดารักษ์8. 56036321
นาย สัตยะ วิชัด โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 6 นก.9. 57010469

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย ฤทธิชัย แท่นนิล ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 53056943
นาย ชัชวิณัฏฐ์ มงคล2. 54030896
นาย วัชรพล กันเสนาะ3. 55034230
นาย อนุพนธ์ ถิรตันติกุล โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.4. 56008196
นาย อลงกรณ์ อิ่มเอิบ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 11 นก.5. 56018676
นาย สุรสีห์ ศรีประวัติ6. 56024132
นาย วรินทร พิลา7. 56045248
นาย อาทิตย์ อมุธศรี โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 5 นก.8. 57014729
นาย ธนพล ดานุวงศ์9. 57030525
นาย กฤติพงค์ พิมพ์สุวรรณ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.10. 58030250

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (วศ.บ. 3 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย ธนะพล นิลล้วน1. 51067582

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย คมสันต์ หอมแก้ว ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 54022087
นาย ภาณุพงศ์ แสนกล้า โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 20 นก.2. 56011520
นาย ณัฐพงษ์ อุ่นเรือน โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 14 นก.3. 56030383
นาย ทศพล ชูใส

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

4. 56044123

นาย มโนชญ์ สาชุม
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. 57012325

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย สหวิทย์ สุวรรณประทีป1. 52018243
นาย ธีรวัช สุขอุ่น โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

8 นก.2. 57007148
นาย เกียรติศักดิ์ โภคาพาณิชย์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 26 นก.3. 57025482

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย พงษ์ศักดิ์ สีนาโท1. 51015037
นาย ปิยะพงษ์ ลอยลม2. 52045764
นาย ชาญณรงค์ ไชยบุดดา3. 54005995
นาย ภควัน กิ่งก้าน4. 54029044
นาย บัญญัติ คำแก้ว5. 55013244
นาย คิรินท์ ร.ฤทธิ์บุญ6. 56003824
นาย อรุณ ทองปอ7. 56004658
นาย กรณ์ เทพเขียว8. 56026909
นาย ณัฐพงศ์ ใจแสน9. 56040205
นาย จูเนียร์ คงกำเหนิด10. 56042527
นาย ศุภกิตติ์ ฤทธิ์ทอง11. 57001186
นาย ปฐัณ ธนวุฒิสกุลชัย12. 57010743
นาย รุจิภาส ถิระบัญชาศักดิ์13. 57038145

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย พีระวัฒน์ มีคำ1. 55012996
นาย ณัฏฐกิตติ์ บุษนารีย์2. 55026661
นาย ณัฐพงษ์ ตงคำ3. 55034158
นาย กำพล อินภิชัย4. 55037848
น.ส. สุวภัทร ศรีสังข์5. 56006963
นาย วสันต์ รอดสงค์6. 56031080

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นาย วรวิทย์ ศรีสนั่น1. 49020473
นาย วิษณุ วรศิริสุวิมล2. 53000498
น.ส. กุลธิดา เสาธงใหญ่3. 54012172
นาย ชัชวาลย์ วงษารี4. 54018689
นาย วีรชน โสงขุนทด5. 54023715
นาย พชรพล เหลี่ยมเเก้ว6. 54025397
นาย วรดิศ ไกยวงศ์7. 54029760

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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