
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย พัฒนพล เล็กสวาท1. 57032412
นาย น็อต เจนเขตรการณ์2. 57034361
นาย พิทักษ์ จำนงค์บุญ3. 57039195

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย มณฑล อินทร์พาพันธ์1. 56006932

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ธีรวัฒน์ กันเฟือง1. 54038916
นาย สหภาพ ยิ้มพราย2. 57015337

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. กัญชลา โพธิ์เกษม1. 56009951

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. กันตา วังกอเพชร โอน 40 นก.  จากโรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ1. 53018618
นาย ธีระพร ศรชัย2. 53059688
น.ส. ณัชชาวีร์ เอกลาภ3. 54019742
นาย กฤตภาส หอมแก้ว4. 56023048
นาย สุพัฒนกิจ รอดไรย์5. 57011971
นาย จิรวัฒน์ ถนอมวงษ์ โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม6. 57037791
นาย ศุภกฤต ศิริชัยเดช โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม7. 57039044
นาย สาธิต สายวารี โอน 27 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม8. 57039715
นาย วุฒิชัย แดงดี โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.9. 58000525
นาย ศุภโชค มั่นใจตน โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.10. 58025206
น.ส. ศุภลักษณ์ จั่นตอง โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.11. 58049273
น.ส. ศรีประไพ ผูกพันธ์ โอน 51 นก.  จากโรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.12. 59005762
น.ส. จารุนันท์ ดุษดี โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.13. 59005902
น.ส. ชนิดา เกตุแก้ว โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.14. 59005919
น.ส. วัลยา นิวรณ์การณ์ โอน 21 นก.  จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.15. 59006736
นาย ธนากร ดวงเพ็ชร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.16. 59009731
นาย ต่อสกุล ทนหงษา โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.17. 59012665
นาย อดุลวิทย์ ทองมูลชัย โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.18. 59015355
น.ส. เบญจวรรณ รื่นเสือ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.19. 59015362
นาย ศุภพล พัดจันทร์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.20. 59015379
น.ส. วราภา ดิษฐเต้ยหลวง โอน 52 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.21. 59015468
น.ส. สุภัทรา ขุนทอง โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.22. 59015622
นาย ประกาศิต ศรีกัณฑา โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.23. 59015968
นาย ปรัชญา ยินดี โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.24. 59016038
นาย ทนงศักดิ์ ขวัญเมือง โอน 12 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีละโว้

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.25. 59018425
นาย ธนธร ฐาปนะพงศ์ โอน 52 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.26. 59018672

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ว่าที่ ร.ต.หญิง วนิดา สำเภาพงษ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ27. 59019886
น.ส. กมลวรรณ ทิมเพชร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ28. 59019975
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรียาภรณ์ ธีรกัลยาโรจน์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ29. 59020094
น.ส. อินทุอร ไพศาลธรรม โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ30. 59020309
น.ส. กานดา เจนวิถี โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.31. 59021664
น.ส. วันนภา ขนทรัพย์ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน(ช่างกลปทุมวันปราจีนบุรี)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.32. 59022885
นาย ฉัตรชนก บ้อนกระโทก โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.33. 59024690
น.ส. วราภรณ์ อ่อนหิรัญ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย25นก.34. 59027397
น.ส. ลักธนาพร แสงคำดี โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.35. 59029304
น.ส. ทัศนีย์ เกิดแก้ว โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.36. 59033815
นาย ณัฐ โคสุวรรณ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.37. 59036290
นาย กันตพัฒน์ ศิรณัฐฐานนท์ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.38. 59043559

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย บารมี สงชุมแสง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  28 นก.1. 56044058

นาย ณัฐวุฒิ แสนกล้า โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 72 นก.2. 59038194

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย วาทิต อินต๊ะปัญญา โอน 63 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ1. 56028029

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ฉัตรบดินทร์ อินทรสมบัติ1. 56033059
นาย นครินทร์ สุขย้อย2. 57027797
นาย วชิรวิชญ์ ชำนาญกิจ เกียรตินิยมอันดับ 13. 58000436
น.ส. สุธิดา แสงทับ4. 58001380
น.ส. สุดารัตน์ ศรีพลกรัง5. 58029131
น.ส. เยาวลักษณ์ ฤาชา เกียรตินิยมอันดับ 26. 58029535
น.ส. รุ่งระพีเพชร สุภากูล7. 58035015
นาย มณฑล สุขยิ่ง8. 58041824
น.ส. กัญญา เตชสิทธิ์สกุล โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม9. 58042898
น.ส. อนุชตา จงอวยพร โอน 0 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา10. 58047406
น.ส. นวรัตน์ พรหมภากรณ์ โอน 23 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม11. 58047413

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย กันตวิชญ์ แม้นจันทรารัตน์1. 57001042
น.ส. อลิสา พุทธพันธ์ โอน 15 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม2. 57029704
น.ส. สวรส มธุรพจน์สวัสดิ์3. 57041942

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. อัจฉรา ตั้งสกุลเสริมสุข1. 57033695

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ภัทรภร บุญลิขิต1. 53025333
นาย ชิษณุพงศ์ ธนวรพงศ์2. 54016723
นาย จีรวัฒน์ ทองโพธิ์ใหญ่3. 55022370
นาย อนุสรณ์ งามทรัพย์4. 56026187
น.ส. สิริลักษณ์ เปลื้องทุกข์ โอน 33 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม5. 57027475
นาย ศิวกร ศรีธนโชษิต6. 57031486

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย จิรภัทร ชัยกูล1. 57005251

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ณกร มุตตามระ1. 57030847
น.ส. ธัญสุดา เกษทองมา โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 58 นก.2. 59009433
น.ส. นิรัชรา รังสิยานนท์ โอน 18 นก.  จากโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 58 นก.3. 59017848
น.ส. อาระเบีย หวังผล โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 58 นก.4. 59046174
นาง ดาราวัลย์ ชุมแก้ว โอน 35 นก.  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.5. 60031801

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ศิรินันท์ วรรณโอทอง1. 56010789
น.ส. วนิดา หมวดพล2. 56010796
น.ส. ภารดี ห้องสุวรรณ์

โอน 11 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โอน 32 นก.
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย33 นก.

3. 59012970
น.ส. ภัคฐ์พิชา ชูแข โอน 14 นก.  จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 52 นก.4. 59021520
น.ส. พิชาวีร์ เปียไพบูลย์ โอน 22 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.5. 59023479
นาย ดวง ศรีเสนาะ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.6. 59025664
นาย ภัทรพงศ์ รักษาพล โอน 47 นก.  จากมหาวิทยาลัยบูรพา7. 59026152
นาย ฉัตริน โพธิ์อ่อน โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.8. 59030081
น.ส. แพรพรรณ หมาดโหยด โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.9. 59034707
น.ส. อุไรวรรณ ปัตบุตร โอน 25 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 54 นก.10. 59044047

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. นาทติญา สุรินทะ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.1. 59000503

น.ส. ภูริชา อุ่นเรือน โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.2. 59003926

น.ส. ฤทธิ์ถาวร เปลี่ยนกลิ่น โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.3. 59005440

น.ส. ทองประภา เจริญรัก โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.4. 59017533

น.ส. อัจฉรา วังวงค์ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง5. 59021479
น.ส. นิภาภรณ์ แก้วอุดร โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.6. 59031257

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ณิชาภัทร จะโต1. 57003268
น.ส. เบญจวรรณ เพชรมุณี2. 57021406
น.ส. สายใจ นักฆ้อง3. 57021684
น.ส. นริศา เห็มทอง4. 58000429
น.ส. ธนิดา ศรีสมพงษ์5. 58002114
น.ส. นันทิพร สุริยจันทร์6. 58002556
น.ส. เจนจิรา เขตบุรี7. 58003424
นาย พิสิษฐ์ จงผิตะ เกียรตินิยมอันดับ 18. 58003842
น.ส. เบญจมาศ ราชามนัส9. 58003859
น.ส. สายสุดา ทองงามตระกูล10. 58003924
น.ส. มณฑิรา ขันท่าจีน11. 58004525
น.ส. มณีรัตน์ สำราญ12. 58005291
น.ส. อภิญญา ฤทธิสุนทร13. 58005335
น.ส. นุสรา วงศ์เครือศร14. 58006203
น.ส. ปีกาญจน์ บัวสอาด เกียรตินิยมอันดับ 215. 58007171
น.ส. ณัฐกานต์ สีมา16. 58007671
น.ส. ศิระประภา แก้วสาคร17. 58008025
น.ส. เสาวณีย์ คุ้มสี18. 58008998
นาย ชานนท์ ช้างเขียว เกียรตินิยมอันดับ 119. 58009126
น.ส. อภิสรา ศิริภักดิ์20. 58009253
น.ส. ขวัญฤดี ชะนะโรค21. 58009873
น.ส. ธิดารัตน์ วงค์คำ22. 58009993
น.ส. กมลชนก พรมแสง23. 58010430
น.ส. นัทชาดา จันทร์หลี24. 58011891
น.ส. เจือรณี เข็มทอง25. 58012632
น.ส. สุดารัตน์ ใจอารีย์บำรุง26. 58014012

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. มัลลิกา อุสาพรหม27. 58014067
น.ส. สุทธิดา บุญเรือง28. 58014834
น.ส. ปณัฐดา สงแป้น เกียรตินิยมอันดับ 229. 58015048
นาย น้ำเพชร ชูกรงมวล30. 58015911
น.ส. อารยา สิงหาวาโน31. 58016050
น.ส. ธัญญรัตน์ บุญขวัญ32. 58016290
น.ส. อังคณา ขวัญเผือก33. 58016738
น.ส. หทัยชนก พุคยาภรณ์34. 58017182
น.ส. ธัญญพัทธ์ เกื้อหนู35. 58018214
น.ส. ฐาลิตา เทพวัชรการุณ เกียรตินิยมอันดับ 236. 58019339
น.ส. อัจฉรา อินทรบุตร37. 58019620
น.ส. วริศรา รักรัฐศาสตร์38. 58020972
น.ส. พัทธ์ธีรา อัคคโชติโภคิน เกียรตินิยมอันดับ 239. 58021888
น.ส. ชไมพร ชนะศรี40. 58022085
น.ส. ทิพวรรณ ยั่งยืน41. 58022787
น.ส. ณัฐมล กมลรัตน์42. 58022794
น.ส. สุจิตตรา เอี่ยมสำอางค์43. 58023011
น.ส. ธัญญารัตน์ ลาคะนิล44. 58023206
น.ส. จันทิรา จันโสม45. 58023220
น.ส. รัตนา ศรผา เกียรตินิยมอันดับ 246. 58023237
น.ส. รุ่งทิวา ฝาชัยภูมิ47. 58024496
น.ส. ชนินันท์ อุ่นกลาง48. 58024509
น.ส. ณัฐกานต์ โตวิจารย์49. 58024838
น.ส. อรกัญญา ต๊ะติ๊บ50. 58025542
น.ส. พิชญากร แสนศรีจันทร์51. 58026403
น.ส. เจนจิรา เจริญภักดีชุมพล เกียรตินิยมอันดับ 152. 58026821

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ประไพรัตน์ แสงแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 153. 58027580
น.ส. นิชาภัทร แสงจง54. 58027744
น.ส. กุสุมา ลิ่มทอง เกียรตินิยมอันดับ 155. 58027946
น.ส. วชิรญาณ์ เพ็งถา56. 58028941
นาย วินัย พามา เกียรตินิยมอันดับ 257. 58029066
น.ส. ชลธิชา สุทธิธางกูร เกียรตินิยมอันดับ 158. 58029319
น.ส. กานดา รุ่งเรือง เกียรตินิยมอันดับ 259. 58029484
นาย วุฒิชัย เทพนภาเพลิน60. 58029600
น.ส. อุมาภรณ์ น้อยประเสริฐ61. 58030192
น.ส. จันทิวา ศรีคำ62. 58030969
น.ส. มนทิรา กมขุนทด63. 58032945
น.ส. บุญญิสา เชนไร้ เกียรตินิยมอันดับ 164. 58033255
น.ส. รัตติยาภรณ์ ซาโปร่ง65. 58033262
นาย ฤทธิไกร วินทะไชย66. 58033988
นาย พรเทพ ขำแป๊ะ67. 58034325
น.ส. ศิขรินทร์ ใจหาญ68. 58034685
น.ส. เกวลี ถิ่นเก๊า เกียรตินิยมอันดับ 269. 58035402
น.ส. อศิตา แก้วชุม70. 58035697
น.ส. อังคณา พลอยน้อย71. 58035762
น.ส. เกศรินทร์ สุขแก้ว72. 58035988
น.ส. วิมลพร นามวิจิตร73. 58036510
น.ส. สุภาพร ภู่เงิน เกียรตินิยมอันดับ 274. 58036661
น.ส. ชลลดา สหกุล เกียรตินิยมอันดับ 175. 58037313
น.ส. พิชชานันท์ นิลขาว76. 58037495
น.ส. วีรวรรณ พลเยี่ยม77. 58037806
น.ส. สิริญญา คงถาวร78. 58038154

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ศุภิญญา โมเครือ เกียรตินิยมอันดับ 179. 58039248
น.ส. วัลลภา ไพรพฤกษ์ เกียรตินิยมอันดับ 180. 58039306
น.ส. ญาณิศา สมคณะ81. 58040038
น.ส. ธัญญารัตน์ ดวงทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 282. 58041639
น.ส. กัลยารัตน์ นามไพ83. 58041913
น.ส. ธีราพร สงสอน84. 58042052
น.ส. กาญจนา เจริญผล85. 58042658
น.ส. ปาณิสรา อินทร์งาม86. 58043002
น.ส. กันธิชา พ้นภัย87. 58043115
น.ส. อามีณี หมาดดาเระ เกียรตินิยมอันดับ 288. 58044076
น.ส. อุมามะห์ เก็มสัน เกียรตินิยมอันดับ 289. 58044083
น.ส. พรนภัส วิสุทธิ์สถาพร เกียรตินิยมอันดับ 290. 58045228
น.ส. พิธีธาร น้อยการุณ โอน 34 นก.  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย91. 58047735
น.ส. ปพิชญา แสนบัวโพธิ์92. 58047766

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

พ.อ.ต. สมเจตน์ แสงสุบิน1. 56007968
นาย ตะวัน ทินภู โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

และเทียบโอนอัธยาศัย จำนวน 12 นก.2. 56011897
ส.อ. ธนวัฒน์ คำภาทู3. 56041988
นาย สิทธิชัย เชาว์โน โอน 21 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐมและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8

นก.4. 57039020

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย พงศกร อ้อนคำภา1. 53041413

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ภานุวัฒน์ อ่อนทอง1. 54018634
นาย นิคม หล้าคำ2. 56007848
นาย ศุภกฤต เนียมโสภา3. 57002078
นาย พัฒนพงษ์ สิงห์สง่า

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

4. 57012678
จ.ส.ท. ศักดิ์สิทธิ์ หินโทน โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9 นก.5. 57020590
นาย หัสนัย โตวิวัฒน์

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 3 นก.
จากมหาวิทยาลัยบูรพา

6. 57027588

นาย เอกภพ ผังสุวรรณดำรง
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 3 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. 57027595

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. สุรัสวดี ทองสุก1. 55012650
นาย ทศพล การทิพย์2. 55016934

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. พนิดา ป้องขันธ์ โอน 21 นก. จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต1. 55014218
น.ส. สุดารัตน์ มณีทิพย์2. 57008756
น.ส. จันนภา คุ้มกระโทก โอน 61 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.3. 58014625

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ณัฐพงศ์ สุขใส1. 54040578

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. กัลยารัตน์ กรีหิรัญ1. 57007460
นาย วรวิทย์ ภูตรี2. 57036772

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. วิลัยวรรณ ทุมสิทธิ์1. 56034383
น.ส. สิริโสภา อ่อนน้อม2. 57002516
น.ส. วิมลภัสต์ ทวีรัชเดชานนท์3. 57012178
นาย สรวิชญ์ สุพลจิตร์4. 57012849
น.ส. ทิวาวรรณ นามอ้น5. 57014349
น.ส. จันทร์จิรา สุวรรณเพชร6. 57025691
น.ส. หนึ่งฤทัยรัตน์ บุญเกิด7. 57032169
น.ส. ธนาทิพย์ กฤษเพ็ชร์8. 57033897
น.ส. กรรณิการ์ สุกสราญฐกาน โอน 16 นก.จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา9. 57041764
นาย ณัฐวรรธน์ วัชรวรีย์ โอน 15 นก. จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต10. 58035902

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. วิรุณภรณ์ ปั้นนาค1. 56021202
น.ส. เพ็ญภัสสร พุ่มไสว2. 56027682
น.ส. ดวงฤทัย พรชุบ โอน 61 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.3. 56040938
นาย กีรติ สุระกิจ4. 57013159
นาย สุรเดช มีทอง5. 57024261
น.ส. กัญธิมา พันธุ์คะชะ6. 57031493
นาย วงศ์พัทธ์ บุญมี7. 57032683
นาย อนุชา โอ๊วเจริญ8. 57037619
น.ส. ณัฐิยา ปภาดาวรกุล เกียรตินิยมอันดับ 19. 58001342
นาย ธราเทพ อุดมแก้วกาญจนา10. 58003664
น.ส. สุธิดา แก้วมณี11. 58004683
นาย โชคชูชัย มหาสุภาพ12. 58005640
น.ส. วิจิตรา ศรีเดช13. 58005671
น.ส. จารุวรรณ แย้มเนตร14. 58016156
น.ส. วิลาวัลย์ แดงมา15. 58021100
น.ส. กิติกัญญา จำรัสฉาย16. 58021340
น.ส. จีรนันท์ ศรีหอม17. 58029559
น.ส. ปิยะนันท์ ธานี เกียรตินิยมอันดับ 218. 58029706
น.ส. อัจฉราภรณ์ บุญโชติ เกียรตินิยมอันดับ 119. 58031320
น.ส. วรรณิดา โมทะจิต20. 58039279
นาย ฟิรอส อัรอูร โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม21. 58043040
นาย รณกฤต บุญดีศิริพันธ์ โอน 24 นก.จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 51 นก.22. 58048812
นาย ชญานิน คุปต์ตระกูล โอน 35 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.23. 58048829
นาย พรชัย วัชระคุปต์ โอน 22 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  และเทียบโอนตามอัธยาศัย 31

นก.24. 59005680
น.ส. กนกภรณ์ โพธิน โอน 20 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.25. 59005697
น.ส. อรณิชา โกนสันเทียะ โอน 23 นก. จากมหาวิทยาลัยรังสิต26. 59039839

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

Miss DO THI HUYNH ANH เทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.1. 55042929
Mr. MOISEL DONGMO FILS2. 57037575
Mr. YOSHIYA ASHINA3. 57040149

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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