
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ณิชา ปัตรัส โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.1. 59027051

น.ส. นุสบา ศรีเด่น โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.2. 59043100

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ธีระ สุขเจริญ โอน 19 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 56050329

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย รัฐศาสตร์ ผิวแตง1. 57011762

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. จุฑารัตน์ อินทร์รัตน์1. 55037297

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย อนาวิล นัยบุญ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และเทียบโอนตามอัธยาศัย
จำนวน 6 นก.1. 57022127

นาย วรายุทธ ทับชู โอน 0 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 4
นก.2. 58026910

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย ทศวรรษ ทิพย์ประจิตต์1. 56003177
นาย นาวี แก้วดอนไพร โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.2. 56008189
นาย ชาตวิทย์ ชัยเทียนทอง โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรังและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.3. 56016405
นาย ธีรภัทร เลิศจิราวัฒน์4. 56026194
นาย กิตติพงษ์ ทองคำ5. 57002821
นาย อัษฎาวุฒิ ศุภผล6. 57008321
นาย ณัฐิวุฒิ วิเชียรแสน7. 57008383
นาย ยศสิริ ยังแหยม8. 57010983
นาย ศรัณย์พร บริวัฒน์พิพัฒน์9. 57035188
นาย อนุสรณ์ ขาวทอง โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.10. 58014776
นาย นิติพงศ์ พุดทิม โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.11. 58015997
นาย ชัยพร เมฆวิริยะเศรษฐ์ โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.12. 58019137
นาย สมิต ชัยศักดิ์เลิศ โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.13. 58025340
นาย สุวัฒน์ มณีศรีรัษฏ์ โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.14. 58033375

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

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นาย จาตุรงค์ เพชรขาว1. 57004725
น.ส. ธนิษฐา เอิบอิ่ม2. 57023879
นาย ปรันตป์ กุลจิตต์เจือวงศ์3. 57025855
นาย อัษฎาวุธ บุญอินทร์4. 57027951

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. ปรียาพร อินทร์สูงเนิน1. 57027064
น.ส. อุบลรัตน์ อินจันทร์2. 57027660
น.ส. สุทธิดา ใจดี3. 57031626
นาย ปัณณาสิศ สัญญาโณ4. 57033140
นาย เตชิต ศรีอุดมชัย5. 57038152
นาย พีรพงษ์ โฉมวัฒนา6. 57038169
น.ส. เนตรชนก จ่าพันธ์7. 57039568

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 13 พฤษภาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561

น.ส. จิราวรรณ จินดาอ่อน1. 57003326
นาย จตุพล ชามทอง2. 57012490
น.ส. นุชศรา จูพันธ์3. 57031640

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)


