
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Miss DANHUI MAO1. 56051139
Mr. ZHIYANG NI เทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.2. 56051228
Mr. DONGDONG LIN3. 57039739
Miss XINGYU LIU4. 57039753
Miss NUTTANUN SRISOMYA เทียบโอนตามอัธยาศัย 55 นก.5. 58030527
Mr. CHAIYAPAT PILUK เทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.6. 58030952
Mr. PATCHARAPOL SAE-TANG7. 58043615
Mr. QILIN LUO โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม8. 58049571
Miss ANCHISA KHONTONG เทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.9. 60045069
Mr. TANAKORN SUNTHORNNON เทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.10. 60048057

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Miss NONTAPORN WONGPANYA1. 58029631
Miss WATCHAYAPA PAKSEE2. 58032736
Mr. NNANNA CHESTER UKAOHA เทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 0 นก.3. 58039642
Mr. EDMOND CUDJOE เกียรตินิยมอันดับ 14. 58039666
Miss SHWE YEE OO เทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 18 นก.5. 58051099

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Mr. HAO WANG เทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 3 นก.1. 55043157
Miss PRAEPLOY POOKAYAPORN2. 57026127
Miss LINDA VICTORINE NDOLI3. 57037568
Miss ASILA DOROTAE4. 57041726
Miss QIUXIA HUA5. 57042447

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Mr. AFANDI MAYUNU เกียรตินิยมอันดับ 11. 58024085
Miss ORAYA NGAMSAPMANEE2. 58033320
Miss PIMWALAN MUNGSING เกียรตินิยมอันดับ 13. 58033419
Miss SUCHAORN CHANRUANGRONG เกียรตินิยมอันดับ 14. 58043519
Mr. SATACHAI TIPPAWAT5. 58045413
Mr. ANURAK BUENO RUTTHONGJAN เกียรตินิยมอันดับ 16. 58046285

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. วริษฐา โรจนวิภาต1. 56012203
น.ส. ลลิตา แสงเกษมสันต์2. 56021322
น.ส. ภัทรสุดา พรรณโภชน์3. 57001535
น.ส. นริศรา แสงสุรินทร์4. 57004427
น.ส. กนกพร วรรณพนม5. 57006934
นาย จักรกร จันทร์แจ่ม6. 57011111
นาย นฤศักดิ์ มุชลินทร์7. 57012387
นาย ณฐภัทร อุ่นโคตร8. 57038501
น.ส. สิดาพร ทองดอนกลิ้ง9. 58000710
น.ส. อารยา เฮียงคำซาว10. 58000905
นาย กฤตภัค ภาษยะวรรณ11. 58000974
น.ส. อารยา ละอองวิจิตร12. 58001164
น.ส. ญาธิดา ภูมิโชติ13. 58001993
น.ส. สุนิตา สุขเขียว14. 58002594
น.ส. ศุภกานต์ มาลี15. 58003051
น.ส. ทิวาภรณ์ วงค์แก้ว16. 58003828
นาย บรรณวิทิต สกุลเผือก17. 58004056
นาย ปรุฬปรัชญ์ วสุเศรษฐกุล18. 58004436
นาย ราชการ คำพงษ์19. 58004830
น.ส. ขนิษฐา ขำขาว20. 58005431
นาย ภัทรดร พุทธสาย21. 58005537
น.ส. ชัญญานุช ชาตะศิริกุล22. 58005900
น.ส. วรรณา สีสะออน23. 58006138
น.ส. ศรีสุดา สุวรรณ์นาม24. 58007068
น.ส. ฐิติกานต์ พัฒน์ชู25. 58007075
น.ส. สุมินตา ทองสม26. 58007246

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย จิรายุ คูเจริญวัฒนา27. 58007520
น.ส. นิพาพร เนียมขำ28. 58007791
น.ส. สุทธิตา ตะกรุดวัด29. 58007866
น.ส. สุกัญญา พุ่มดอกไม้30. 58007917
น.ส. วชิรญาณ์ หิรัญวรรณ31. 58008070
น.ส. จิรภัทร์ จันทร์กมล เกียรตินิยมอันดับ 232. 58008809
น.ส. เจนจิรา ขำเเก้ว33. 58009222
น.ส. รัตนาภรณ์ มะโนแสน เกียรตินิยมอันดับ 234. 58010283
นาย วิชัยชาญ ชำนาญ เกียรตินิยมอันดับ 135. 58010865
น.ส. วรรณภา ขันธวิธิ36. 58010923
น.ส. ดวงกมล มุขสิกสาร เกียรตินิยมอันดับ 137. 58011055
น.ส. ศริศรา อุ่นเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 138. 58011062
น.ส. อรอุมา อำลอย39. 58011093
นาย ต่อตระกูล ชีนิมิตร40. 58011175
นาย นครินทร์ วัสวาณิชย์41. 58011442
นาย นนทพันธ์ สุวรรณดี42. 58011548
น.ส. ปวีณา พุ่มยงค์43. 58012214
น.ส. จินตนา วงศรีเทพ44. 58012529
นาย ประมวล ภูสมดี เกียรตินิยมอันดับ 245. 58012598
นาย ศุภกิจ ฉลาดดี46. 58012670
นาย สุทธิพงศ์ นุ้ยคง47. 58012834
น.ส. นริศรา บริพันธ์48. 58012858
น.ส. ปรภัค อับภัย49. 58013120
น.ส. ครุฑปกเกศ แซ่หล้าย โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา50. 58013137
น.ส. ณิชาดา เเสงกระจ่าง เกียรตินิยมอันดับ 251. 58013435
น.ส. สุกานดา วิชาชัย52. 58013668

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ศิริรัตน์ สุ่มประดิษฐ53. 58014043
นาย นฤชา ครุฑธนาชัย54. 58014372
น.ส. รัตติยา ติ๊นา55. 58014598
นาย เอกมาตย์ ไชยถาวร56. 58014663
น.ส. รัฐชนก พานเพ็ชร เกียรตินิยมอันดับ 157. 58014707
น.ส. สุภาพร จันทร์อินตา เกียรตินิยมอันดับ 158. 58015555
นาย จิรพันธ์ ปะกา59. 58015719
นาย ธนัชชา แสงสว่าง60. 58015771
น.ส. ลิดาวัลย์ เยรัมย์61. 58016098
น.ส. ชนิกานต์ จีนฉิ้ม62. 58016649
น.ส. ปวีณ์ธิดา อินทนา63. 58016872
น.ส. พรปวีณ์ สอนสมนึก64. 58017682
นาย วรเชษฐ นามวงศ์65. 58017740
นาย ธิติภูมิ เขียวอำพร66. 58017884
น.ส. ฟิตเราะห์ ยูโซ๊ะ เกียรตินิยมอันดับ 167. 58018156
น.ส. จินตนา อัมรี68. 58018334
น.ส. น้ำฝน เถาวัลย์69. 58018865
น.ส. จามจุรี เด่นดี70. 58018889
นาย ธนกร ตองตระกูล71. 58019086
นาย อิทธิพัฒน์ พันธ์พฤกษ์72. 58019168
น.ส. วรรณนภา อบเหลือง73. 58019233
น.ส. สุชัญญา แก้วจันทร์ดี เกียรตินิยมอันดับ 274. 58019288
น.ส. ฐาปนี บุญศรีเจริญ75. 58019740
น.ส. ไอรดา อุทัยศรี76. 58020167
น.ส. กาญจนา สุวรรณพรม77. 58020174
น.ส. สรารัตน์ วรรณบุตร78. 58021097

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. นิรชา บุญยะรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 279. 58021744
น.ส. ปวีณ์นุช ส่อนราช80. 58021768
นาย วีรกร บรรจงคณิต เกียรตินิยมอันดับ 181. 58021826
น.ส. พรลภัส แก้มแสนเมือง82. 58021960
น.ส. จิตตมาส ตะสุก83. 58022256
น.ส. พรรณชนก ตัญจรูญ โอน 34 นก.  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี84. 58022410
น.ส. ณัฐนิชา เกิดแก่นแก้ว85. 58022465
น.ส. ปราณปรียา ทองปรีชา86. 58023477
น.ส. ประพาภรณ์ ยอนกระโทก87. 58023528
น.ส. กิตติยา รู้พูด88. 58024225
น.ส. กาญจนา แสงทับทิม89. 58024338
น.ส. จันทิมา เอมดิษฐ์ เกียรตินิยมอันดับ 290. 58024636
น.ส. จุรีรัตน์ สิงห์มีศรี91. 58024674
นาย จัตุรภุช จิตรประมุท92. 58025220
น.ส. เบญจวรรณ สุริยา เกียรตินิยมอันดับ 193. 58025624
นาย จิรศักดิ์ พร้าเพรียง94. 58025655
น.ส. จิราวรรณ พันธรังษี95. 58026078
นาย วรท สิทธิวงศ์ โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม96. 58026256
น.ส. ศศิธร แซ่หว่อง97. 58026321
น.ส. ปาริชาติ ธนะเพิ่ม เกียรตินิยมอันดับ 298. 58026749
น.ส. นาตาชา หวังโซ๊ะ เกียรตินิยมอันดับ 199. 58026869
น.ส. หัทยา ดารักษ์100. 58027282
น.ส. ขนิษฐา มุติภัย101. 58027319
น.ส. เกวลิน ภักดี102. 58027799
น.ส. ชลินดา ฟ้าช่วย103. 58027908
น.ส. ยมุนา ประดิษฐวงษ์104. 58028434

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. แสงระวี ดินรมรัมย์ เกียรตินิยมอันดับ 1105. 58028523
น.ส. วิรากานต์ เชี่ยวธัญการณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1106. 58028852
น.ส. มณีรัตน์ ขันคำ107. 58028869
น.ส. นันท์นภัส ทัศนียานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 2108. 58029193
นาย นิติพล ปานทอง109. 58029922
นาย ณัฐชนน หนูมั่น เกียรตินิยมอันดับ 2110. 58030010
น.ส. เบญจมาศ ธรรมชาติ111. 58030154
น.ส. ญาณี ทองไชย เกียรตินิยมอันดับ 2112. 58030558
นาย ภรณบดินทร์ คฤหานนท์113. 58030616
นาย สุเมธ จันทะเจ้า114. 58030705
น.ส. ธัญญาลักษณ์ คิดประกอบ เกียรตินิยมอันดับ 2115. 58030781
น.ส. นภาพร เพิ่มพูลบวร116. 58030825
น.ส. อันทิชา สะมะ117. 58030856
น.ส. นัชชา คงเจริญสวัสดิ์118. 58031306
น.ส. ฉัตรชนก อ่อนกรม119. 58031697
นาย ภาสวิชญ์ แสงศรี120. 58031793
น.ส. ฐิตินันท์ จันทร์ศรี121. 58032767
นาย พีระพงษ์ กล้าทุกวัน122. 58033553
น.ส. นวพร สวยสด123. 58033635
น.ส. ณัฐริกา แก้วยม124. 58033851
นาย อาทิตย์ พุ่มช้าง125. 58033933
น.ส. นพรัตน์ เสาทอง126. 58034370
น.ส. ชญานุศภัฒค์ คนการ127. 58034558
นาย จิรกิตต์ กองประพันธ์128. 58034774
นาย ศิวกร สินอุปการ129. 58034818
น.ส. หทัยรัตน์ สุขสิน130. 58034863

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ธัญพิชชา กองแก้ว131. 58035046
น.ส. พลอยไพลิน ผุดผ่อง132. 58035197
นาย ลีเรน ฌอง133. 58035419
น.ส. ยลดี เหลืองอาสนะทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 2134. 58035673
น.ส. กมลชนก พงศ์สุข เกียรตินิยมอันดับ 1135. 58036096
น.ส. ภัสศจี ทาลุมพุก เกียรตินิยมอันดับ 1136. 58036250
นาย จิรสิน วรรณจรูญ137. 58036363
น.ส. วรัณธร บุญญาพิสถาน โอน 58 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.138. 58036527
น.ส. วิมลรัตน์ หล้าสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1139. 58036654
นาย ภูวมาศ เส็งฉุย140. 58037015
น.ส. จิราวัตร สกุลเมตตา141. 58037060
นาย ภูมิพัฒน์ มณีโชติ142. 58037104
น.ส. เจนจิรา ดวงจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1143. 58037166
น.ส. กมลชนก สมประสงค์ เกียรตินิยมอันดับ 1144. 58037180
น.ส. กาญจนาพร ผลผักแว่น เกียรตินิยมอันดับ 1145. 58037539
น.ส. นภาภรณ์ ม่วงสมัย146. 58037584
นาย ณพฤษณ์ พิทักษ์วงศ์147. 58037700
นาย วัชรินทร์ เล็กพวงทอง148. 58037844
น.ส. สายทิพย์ กรเกี่ยว เกียรตินิยมอันดับ 2149. 58038192
น.ส. ทิวาพร จันทร์โฮง150. 58038243
น.ส. ธนารัตน์ อานุภาพประเสริฐ151. 58038274
นาย ยุทธพันธุ์ หมู่พยัคฆ์152. 58038301
นาย มนทกานติ์ คชบริรักษ์153. 58038387
น.ส. ถาวรีย์ จิตเจริญ154. 58038421
น.ส. สุกัณญา พิมวัตร155. 58038490
น.ส. ศิรินทิพย์ สุดรัก156. 58038647

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ปวิตรา สกุลมาก157. 58038767
นาย ธันยา ปราณีตพลกรัง158. 58039060
น.ส. สุธาวัลย์ แซ่อึ้ง เกียรตินิยมอันดับ 1159. 58039577
น.ส. นภสร บุญฤทธิ์160. 58039584
นาย ปฏิภาณ สดรัมย์161. 58039851
น.ส. จิราพร ก้อยพลอย เกียรตินิยมอันดับ 2162. 58040076
น.ส. อรนลิน ยินบัว163. 58040627
น.ส. พัชรี มณีโชติ164. 58040867
น.ส. สุนิตา แสนแวท165. 58041266
น.ส. ผกาพร ผิวผ่องผัน166. 58041660
น.ส. วรพรรณ เกิดอินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2167. 58041817
น.ส. กมลรักษ์ ทองอินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2168. 58041886
น.ส. ศิริลักษณ์ อ้วนนวล เกียรตินิยมอันดับ 2169. 58042189
นาย ภัทรพงศ์ ศรีศุภโชค170. 58042987
นาย ตุลธร พรหมสิงห์171. 58043348
น.ส. ฐิติรัตน์ ศิริมงคล เกียรตินิยมอันดับ 1172. 58043704
น.ส. ศิริรัตน์ ประกอบผล173. 58044196
นาย ลัทธสิทธิ์ นันทวโนทยาน โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม174. 58044425
นาย กฤตภาส ตันติสุทธิวงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1175. 58044723
น.ส. พัชรมัย แซ่บ่าง176. 58044730
น.ส. กาญจนาพร ขำพ่วง177. 58044932
น.ส. กุสุมา สุขวิทยี178. 58044949
น.ส. ปัณฑิตาภา ภูริพัฒนสกุล179. 58045153
น.ส. สุชาดา คำขม โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม180. 58046189
นาย อรรถพล เนตรสาณ181. 58047742
นาย ณัชนน เจิ่งฤทธิ์182. 58048634

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. อภิญญา อภิธนศิริกุล183. 58049280
น.ส. หนึ่งฤทัย หารศึก โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา184. 58049886
น.ส. ภาวิณี แก้วศิลา185. 58400774
น.ส. เรือนแก้ว บรรเทาทึก186. 58401008
น.ส. ชญาณี บวกโพธิ์187. 58403940
น.ส. จุฬาลักษณ์ ประทุมศาลา188. 58404041
น.ส. คัทลียา สามสี189. 58404801
น.ส. วนิดา เจริญขำ โอน 38 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.190. 59011019
น.ส. ชุติกาญจน์ ศรียาฮาด โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร191. 59031219
นาย พนา แย้มโรจน์ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.192. 59032790
นาย ชนม์สวัสดิ์ พิมพ์สวัสดิ์ โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.193. 59033404
นาย พงศธร สอนคำจันทร์ โอน 19 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม194. 59035555
น.ส. นัฏกานต์ ปรัชญา โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม195. 59036992
น.ส. ลักษมณ วิริยะธรรมกุล โอน 23 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์196. 59037808
นาย เมธี วิเชียรสรรค์ โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม197. 59043693
นาย ทรงศักดิ์ มนัยนิล โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.198. 59046530

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. นพมาศ บริกุล1. 57007648
น.ส. เจนจิรา สุขโสภา2. 57010243
นาย การัณยภาส เชียระตระการกุล3. 57012825
นาย นิติ เสวกงาม4. 57017899
น.ส. ธัญชนก แก้วหลง5. 57019806
น.ส. สุพัตรา เลียบจันทร์6. 57022696
นาย ชนานันท์ พวงสว่าง7. 57035068
นาย ณัฐวุฒิ บรรเลง8. 57037695
น.ส. สุกัญญา สมบัติเจริญ9. 58000467
น.ส. จดฟ้า รักไทยเจริญชีพ เกียรตินิยมอันดับ 110. 58000474
น.ส. พิชชาพัตร์ ศักดาพิสุทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 211. 58000518
น.ส. สวรรยา นงนาคเพนา12. 58000809
น.ส. ภัคจิรา ปัญญา13. 58001917
น.ส. เกวลิน อร่ามพานิช เกียรตินิยมอันดับ 214. 58002796
น.ส. ศิริกานต์ ช่วยรัฐ15. 58004094
น.ส. กัญญาณัฐ บัวชุม16. 58004234
น.ส. สิรินภา ราชขวัญ เกียรตินิยมอันดับ 217. 58004241
น.ส. มนัญชยา มานะมุติ18. 58004823
น.ส. กาญจนาพร สิมมาโคตร เกียรตินิยมอันดับ 119. 58005380
น.ส. กัญยาพัชญ์ มณีพันธ์20. 58005986
น.ส. นฤมล พรมช้าง เกียรตินิยมอันดับ 221. 58006032
น.ส. ทอฝัน พลเวียง22. 58007215
น.ส. ปรีชญา ศรีไตรรัตน์23. 58008087
น.ส. มนธิดา อินทรชิต24. 58008727
น.ส. กัลยรัตน์ สมรวย25. 58008878
น.ส. แคทลียา ทิมพ์26. 58009208

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ณัฐกานต์ อ่อนจงไกร เกียรตินิยมอันดับ 227. 58012478
น.ส. อาบพร พรรณรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 228. 58013586
น.ส. ฐาปนี สิงห์บุญมา29. 58015548
น.ส. กนกวรรณ กระลาม30. 58015579
น.ส. วรรณภา ทองด้วง เกียรตินิยมอันดับ 131. 58015675
น.ส. แพรวพรรณราย ผุดผ่อง32. 58016889
น.ส. สุพัชสร สิทธิศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 133. 58016961
น.ส. อรัญญา อินบุญยา34. 58017271
น.ส. ธนัชพร เพชรใส35. 58019322
น.ส. สุภาพร เอี่ยมวิจารณ์ เกียรตินิยมอันดับ 236. 58019524
น.ส. ณัฐริกา ลีลาวงศานนท์37. 58019757
น.ส. วิจิตรา ตาเป็ง38. 58020427
นาย รณกร ใหม่ไชย39. 58021042
น.ส. เสาวลักษณ์ เทพธรณี40. 58022814
น.ส. ศุภวรรณ ลักษณ์สุขทรัพย์41. 58024472
น.ส. สิรินทิพย์ งามพรม42. 58025888
นาย ภูวนาถ เกิดสิงห์43. 58027035
น.ส. รังษิมา วงศ์ธีรวัฒน์44. 58028201
น.ส. ธัชชลัยย์ ตรีศรีสุภา45. 58028338
น.ส. พัชรี วงษ์ก่อ เกียรตินิยมอันดับ 146. 58028441
น.ส. ณัชชา อิ่มหนำ เกียรตินิยมอันดับ 247. 58029751
น.ส. ฉราพร สัมปันนัง48. 58030003
นาย ศิริวัฒน์ ลี่สถาพรวงศา49. 58030743
น.ส. กุลธิดา ทีดี เกียรตินิยมอันดับ 150. 58030983
น.ส. วรกานต์ รักเมียน เกียรตินิยมอันดับ 151. 58031084
น.ส. อินทิรา อิสราศิริกุล52. 58031135

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พิญญ์สุพัส ไทยป้อม53. 58031142
นาย จตุรงค์ จตุรงค์อมร เกียรตินิยมอันดับ 254. 58033015
น.ส. บวรลักษณ์ ตุ้มแสง เกียรตินิยมอันดับ 155. 58033786
น.ส. พลอยไพลิน แก่นทอง56. 58033813
น.ส. วรพรรณ บุตตะโยธี เกียรตินิยมอันดับ 257. 58033995
น.ส. ศุภิกา วิรุฬบุตร เกียรตินิยมอันดับ 258. 58034178
น.ส. แววทราย ทัพพะจายะ เกียรตินิยมอันดับ 159. 58035553
น.ส. อารยา สุขสำราญ60. 58035806
น.ส. วราภรณ์ ศรีบุญเรือง61. 58037039
นาย สฎายุทธ ไร่นา62. 58037635
น.ส. ณิชาภัทร ไชยพร เกียรตินิยมอันดับ 163. 58037680
น.ส. จิตตาพร พรหมประกาย64. 58038825
น.ส. ภัทราภรณ์ ไชยสิงห์65. 58040165
นาย ธนบัตร กาญจนะ เกียรตินิยมอันดับ 266. 58042696
น.ส. สุภาศิณี บุตรมณี เกียรตินิยมอันดับ 167. 58043711
น.ส. สุมาลี ซ่อนกลิ่น เกียรตินิยมอันดับ 168. 58043728
นาย สุริยะ ตะติยะ69. 58043773
นาย ชาติกูล วัฒนศัพท์ เกียรตินิยมอันดับ 170. 58045139
น.ส. เกวลี ศรีประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 171. 58045331
น.ส. ภาริณี เสถียร72. 58045677
น.ส. ธุวานันท์ หาญเจริญอัศวสุข โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม73. 58047331
น.ส. ประวรรณรัตน์ ไกรเกตุ74. 58048641
น.ส. เพียงระวี วัฒนมงคล75. 58048761
น.ส. ธัญญารักษ์ มนตรี โอน 10 นก.  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต76. 58050405
นาย วรากร ร่วมใจ เกียรตินิยมอันดับ 177. 58405724
น.ส. อ.ขนิษฐา แต้มแก้ว โอน 46 นก.  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี78. 59048198

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. เสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.79. 60004304

น.ส. สาลิตา โสสัน โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.80. 60007330

น.ส. วริษา ฝันเทพ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 77 นก.81. 60014360

น.ส. ฉัตรพร สว่างเวียง โอน 61 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา82. 60034673

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ธยศ นิ่มเรือง โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 57038823
นาย อาทิตย์ จันเพ็ง โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม2. 57040896
น.ส. พิมานทิพย์ ทองเจิม เกียรตินิยมอันดับ 13. 58001195
นาย รัตนโชติ มาลีวัตร์ เกียรตินิยมอันดับ 24. 58001486
น.ส. รัตนากร ชมภูเสน5. 58001619
น.ส. ขลิษา วงค์คง6. 58001664
น.ส. หวานจิต มณีศรี เกียรตินิยมอันดับ 17. 58002518
น.ส. เพ็ญนภา ยวงแก้ว8. 58003373
น.ส. หัตถ์ญา ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ เกียรตินิยมอันดับ 19. 58005311
นาย รณชัย เครื่องไธสง เกียรตินิยมอันดับ 210. 58005342
น.ส. อัจจะราภรณ์ แซ่อุ้ย11. 58006289
น.ส. เรวดี ราศิริ12. 58006443
น.ส. กฤตยา จันทาทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 113. 58008885
น.ส. ละอองดาว หนานตา เกียรตินิยมอันดับ 114. 58010005
น.ส. ปิยณัฐ ชัยมา เกียรตินิยมอันดับ 215. 58010290
นาย อมรเทพ ชวนกระโทก เกียรตินิยมอันดับ 216. 58013808
นาย มนต์ธร ดีอุดมวงศา เกียรตินิยมอันดับ 117. 58013935
นาย เจณัช ลุยะพันธุ์18. 58014454
น.ส. ปัทมา สระทองเขียว19. 58015637
น.ส. ปานตะวัน เหลื่อมทองหลาง20. 58015702
น.ส. เพียงดาว คำศรีระภาพ เกียรตินิยมอันดับ 221. 58015757
น.ส. วิมลรัตน์ สายชม เกียรตินิยมอันดับ 222. 58019360
นาย ปัณณวิชญ์ พุแค23. 58021984
น.ส. ครองขวัญ ผ่องแผ้ว24. 58028287
น.ส. ชนัญชิตา กังเจริญ25. 58037748

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ศศิมา ศิริกุล1. 56020478
น.ส. มัณฑนา วารินทร์2. 57019248
นาย พัฒนายุ แตงไทย3. 57030481
นาย ปรมินทร์ กาวิเต4. 58001873
น.ส. กาญจนา จำปาศรี5. 58002001
น.ส. ปรียนันท์ ชัยเนติพันธุ์6. 58002847
น.ส. ณิชาภัทร วอนน้อย เกียรตินิยมอันดับ 27. 58002943
น.ส. ปิยะดา พรมสาร8. 58005955
น.ส. ชาลิสา ไม้แดง9. 58006265
นาย ธันย์รวินท์ ติณห์วรกานต์10. 58007633
น.ส. รัชนี ชะริชา11. 58007695
น.ส. อัญรินทร์ญา ลาดา เกียรตินิยมอันดับ 112. 58008190
น.ส. ฉัตรธิดา เกาะมั่น13. 58008481
น.ส. ธนภรณ์ เสียงสุวรรณ14. 58009188
นาย ปัณณทัต เหล่างาม15. 58009688
น.ส. พัตรจิรา จันทร์แก้ว เกียรตินิยมอันดับ 216. 58010303
น.ส. อรวรรณ อัฐเสวี17. 58010656
นาย ประทีป แย้มสุนทรา เกียรตินิยมอันดับ 218. 58010707
น.ส. พีรภัทร์ แผ้วบาง เกียรตินิยมอันดับ 219. 58010752
น.ส. กมลวรรณ ฟักบุญเลิศ เกียรตินิยมอันดับ 120. 58010769
นาย ณัฐวุฒิ ลาสระคู21. 58011524
น.ส. ศิรประภา ฟอร์ด เกียรตินิยมอันดับ 122. 58011702
น.ส. สุภาพร บุญประคม23. 58011740
นาย รัฐนันท์ จันทรพิทักษ์24. 58013339
น.ส. ธันย์ชนก เจริญสมบูรณ์กิจ25. 58014074
น.ส. จินดามณี เรืองสม26. 58015144

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. อรพรรณ คำก้อน เกียรตินิยมอันดับ 127. 58015788
น.ส. ธวัลรัตน์ พูลแก้ว28. 58015935
น.ส. พรชุดา แซ่เอี้ยว29. 58016365
น.ส. เบญจมาศ กุลยฤทธิ์30. 58016454
น.ส. อภิญญา บุญถึง เกียรตินิยมอันดับ 131. 58016810
นาย นาวิน คงภักดี32. 58018327
น.ส. มาริสา คณะวาปี33. 58018581
น.ส. อาภัสรา ทิมมณีฉาย34. 58019219
น.ส. วิภารัตน์ ทองศรี35. 58019257
น.ส. นารีรัตน์ เงินเนื้อดี36. 58019555
นาย นวสิน เชียงเกษม37. 58019997
น.ส. ธนัชชา ขจรวีระธรรม38. 58020181
น.ส. กาญจน์ณัฏฐา สุวรรณกล่อม39. 58020263
น.ส. เพียงพร ยงค์พันธุ์40. 58020338
น.ส. พิชญานิษฐ์ รอดอ่วม41. 58020434
นาย สิทธินนท์ ขวัญเมือง42. 58021155
น.ส. อทิตยา สุวิบูรณ์43. 58022352
น.ส. ณัฐชา วารีเขต44. 58022561
น.ส. อภิรณัฐดา ทิพวะ45. 58023857
น.ส. ธนารัตน์ อย่างกลั่น46. 58023895
น.ส. วิภาพร ภิญโยสุข47. 58024458
น.ส. พัชราภรณ์ กันภัย เกียรตินิยมอันดับ 148. 58025004
น.ส. นิภาพร โพธิ์เอี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 249. 58025124
น.ส. นิรชา ภู่พุ่ม50. 58025573
นาย ธนกร จารุปวีณ51. 58026009
น.ส. โชติมา เอโกบล52. 58026054

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พิรมยา ดีเสมอ53. 58026523
น.ส. เสาวลักษณ์ รักระเบียบ เกียรตินิยมอันดับ 254. 58026718
น.ส. สุกัญญา หูตาชัย55. 58027340
น.ส. สุวารี พลตรี เกียรตินิยมอันดับ 156. 58027460
น.ส. ชุติกาญจน์ ปัสสา57. 58028198
น.ส. ชไมพร ปรือปรัก58. 58028427
น.ส. ชลิตา เจริญพงศ์59. 58029042
น.ส. นันทกานต์ ง่วนอ่อน60. 58029477
นาย อัจฉริยะ ผลภาค61. 58030589
นาย ณัฐปภัสร์ ทองวิจิตร เกียรตินิยมอันดับ 262. 58033077
นาย ภูพิงค์ กังสดาร63. 58033926
นาย สิทธิโชค สิทธิเวช64. 58034421
น.ส. ชนัญญา ป้องกัน เกียรตินิยมอันดับ 165. 58035604
น.ส. นภัสกร เทียนชัย เกียรตินิยมอันดับ 166. 58036298
น.ส. กนกภรณ์ ไชยจรัส67. 58037440
น.ส. กิติยาภรณ์ จันทร์วิเศษ เกียรตินิยมอันดับ 268. 58037488
น.ส. สุดารัตน์ อาจต้น69. 58037666
น.ส. พรชนัน สัจจปัญญาพิทักษ์70. 58039399
น.ส. ฐายิกา ชีวาภรโอภากุล71. 58039724
นาย วรันภร สาระชาติ72. 58039762
น.ส. เสาวรส มะกรูดอินทร์73. 58040956
น.ส. วรรณพร วงศ์แป้น เกียรตินิยมอันดับ 274. 58040987
น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วมา75. 58041355
น.ส. เสาวลักษณ์ สกุณา76. 58041773
น.ส. รัตติยา อวธานนท์77. 58044350
น.ส. จิดาภา สุทธิพล78. 58045115

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พิมลพรรณ สวงโท79. 58045831
น.ส. สุพรรณี ทองดอนน้อย80. 58045913
น.ส. ธัญญารัตน์ แซ่พ่าน81. 58047639
นาย กิติเชษฐ เตชะศรีวรกุล โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.82. 59017324
นาย อภิสิทธิ์ เเก้วเมฆ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.83. 60004955
นาย ขัตติยะ โซนิเยร์ โอน 29 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.84. 60005703
น.ส. จันธิวา แก้วขอนแก่น โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.85. 60009087
นาย ทวีศักดิ์ โลแสง โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 50 นก.86. 60013581
นาย อนุสรณ์ สิริสุทธิ์ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 45 นก.87. 60013769
นาย วรายุทธ เยี่ยมสถาน โอน 28 นก.  จากโรงเรียนสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.88. 60013776
น.ส. ศิริลักษณ์ โสดาวาปี โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.89. 60016144
น.ส. ณัฐฐาพร วิรัตน์ธรรม โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 47 นก.90. 60019358
น.ส. เพชรลดา หวังปัญญา โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.91. 60021263
น.ส. ภัคจิรา พึ่งเย็น โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.92. 60021270
น.ส. กมลลักษณ์ เปลวเพลิง โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.93. 60021287
นาย ณัชพล เทศสมบูรณ์ โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.94. 60021307
น.ส. กาญจนาพร จิตรณรงค์ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.95. 60021352
น.ส. สุวลักษ์ ไกรษี โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 56 นก.96. 60022035
น.ส. เปรมฤทัย ญาติวิสุทธิ์ โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.97. 60033065

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. มณีรัตน์ เรือนจันทร์1. 56015215
นาย ปฎิพล พูลสวัสดิ์2. 56016727
น.ส. วราทิพย์ เรืองภานุทรัพย์3. 56021815
น.ส. กฤติยา วงศ์สุวรรณ4. 56038232
น.ส. อัญชลีพร บริรักษ์5. 57000763
ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรินทร์ ลี้สมบูรณ์6. 57001333
น.ส. ดลยา ศีลวีระกิจ7. 57003319
น.ส. เพ็ญพิชชา ภู่ทอง8. 57003782
นาย ภาณุเดช ไพบูลย์9. 57005768
น.ส. พิมสุภา ทองเทพ10. 57007004
น.ส. ศลิษา ทองนุตร11. 57007799
นาย กวินทร์ กลับกลาย12. 57012767
นาย ธนา สุดงามวงศ์13. 57018534
น.ส. ภัครินทร์ สุขพัด14. 57032758
นาย สิทธิกร เขียวขจี15. 58000063
น.ส. สุรีวรรณ พิศมัย16. 58000094
น.ส. น้ำฝน แสงจันทร์คุ้ม17. 58000114
น.ส. ชลิตา พงษ์ศิริรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 218. 58000138
น.ส. นิตติยาพร สุขทวี เกียรตินิยมอันดับ 119. 58000152
นาย วิทยา โนนวังชัย เกียรตินิยมอันดับ 120. 58000169
นาย พุฒิพงศ์ โนเปือย21. 58000501
น.ส. นัทธมน คงกระพันธ์22. 58000594
นาย ฤทธิเกียรติ โลสูงเนิน23. 58000703
นาย ซูไฮรี เจ๊ะโซ๊ะ24. 58000789
นาย กรดล วงศ์พุทธ25. 58000796
น.ส. จุฬาลักษณ์ คนอยู่ เกียรตินิยมอันดับ 126. 58001013

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ฉันทนี จันทร์ชมภู27. 58001051
น.ส. ช่อทิพย์ ผิวหอม28. 58001311
น.ส. กมลยา สัมฤทธิ์29. 58001397
น.ส. พรพรรณ บุบผาสังข์30. 58001479
น.ส. ดาริณี กิ่งสละ31. 58001537
นาย ยศธศักดิ์ อาจลึก32. 58001551
น.ส. พิมพ์ผกา จิตต์อ่อง33. 58001828
นาย นพรัตน์ อนุสนธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 134. 58001900
น.ส. ธัญชนก สุวรรณบุปผา35. 58002176
น.ส. ปาริมา มณีสาย36. 58002190
น.ส. คณิศร ป้อจุมปู37. 58002330
น.ส. ศิรินภา คณะพล38. 58002587
น.ส. ชุติมา ขันตาโย39. 58002652
น.ส. นิชนันท์ ศรีวิสัย40. 58002772
น.ส. ธัญรัศม์ จำปาอินทร์41. 58003102
นาย กิตติศักดิ์ อัครศุภมงคล42. 58003291
นาย ฐิติวัฒน์ ใหญ่จริง43. 58003431
น.ส. สุทธิดา ชอุ่มวงษ์44. 58003544
น.ส. ชลธิชา ไกรสมภาค เกียรตินิยมอันดับ 245. 58003695
น.ส. กรองกาญจน์ โพล้งเสียง46. 58003715
น.ส. เบญญาพร เอื้อการณ์ เกียรตินิยมอันดับ 247. 58003777
นาย กิตติพัฒน์ ชมภูบุตร เกียรตินิยมอันดับ 248. 58003791
น.ส. สุธาทิพย์ ทองคำ เกียรตินิยมอันดับ 149. 58004070
น.ส. ศรัณพร มีแก้ว50. 58004861
นาย ชัยยงค์ นิลบรรพต51. 58005568
น.ส. รสริน จำปานวน เกียรตินิยมอันดับ 152. 58005873

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. มลิณี ทวีรัตน์53. 58005897
น.ส. สุวพิชชา ผาสุข54. 58005962
น.ส. สุทธิดา จันทอง55. 58006056
น.ส. มลฑาทิพย์ นาคกลาง56. 58006467
น.ส. ณัฐรดา เจริญสุข57. 58006556
น.ส. กวิสรา รอดสำอางค์ เกียรตินิยมอันดับ 158. 58007051
น.ส. ภูษณิศา พุทธาวรางค์ เกียรตินิยมอันดับ 259. 58008183
น.ส. ณัฐชยา คงเผื่อน60. 58008203
น.ส. ทรรศวรรณ ผลกาจ เกียรตินิยมอันดับ 161. 58008385
น.ส. อัจจิมา พรหมชาติ62. 58008450
น.ส. ปาลิตา กองเป็ง63. 58008474
น.ส. เนตรชนก ครุฑเกตุ64. 58008498
นาย วรัญวิช ศรีราช65. 58008758
น.ส. นิศราภรณ์ จุดโต66. 58008974
นาย ธีระพล มูลชื่นพันธุ์ เกียรตินิยมอันดับ 267. 58009195
น.ส. อังคนา บัวเพ็ง68. 58009486
น.ส. ประภาพรรณ บุญรอด เกียรตินิยมอันดับ 269. 58009602
นาย อนุพงษ์ พลชัย70. 58009708
น.ส. ปนัสญา พรมตา เกียรตินิยมอันดับ 271. 58010050
น.ส. กวินนา จันทะวงศ์72. 58010132
น.ส. เบญญาภา มานพ เกียรตินิยมอันดับ 173. 58010396
นาย ฌณภิธวัส รัตนถาวร74. 58010625
นาย กฤติพล ใจเที่ยงธรรม เกียรตินิยมอันดับ 275. 58010687
น.ส. กมลวรรณ บัวหลวง เกียรตินิยมอันดับ 276. 58011086
น.ส. พรนภา นันทะขันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 277. 58011459
น.ส. จิตตมาศ ยอดโพธิ์78. 58011637

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. กาญจนา วิชาสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 179. 58011668
นาย ณัชพล แก้วใย80. 58011757
นาย ปกรณ์ รอดสุธา81. 58011808
น.ส. สุกัญญา มูเก็ม เกียรตินิยมอันดับ 182. 58012149
น.ส. ชนากานต์ จันทร์ศิริ83. 58012221
น.ส. ภิญญาพัชญ์ พัฒนพานิชณ์84. 58012396
นาย ศิวกร อุดมวิทย์ เกียรตินิยมอันดับ 285. 58012505
น.ส. สุกันดา อ่อนภา86. 58012550
นาย อิลฮาร์ม เจ๊ะเร๊ะ87. 58012694
นาย ภาณุพงศ์ จันทร์พิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 288. 58012889
น.ส. ณชญาดา อนันตกูล89. 58013062
นาย ณัฐภัทร ราชคม90. 58013226
น.ส. พรศิรดา แคสา91. 58013360
น.ส. สุทธิดา สะแกทอง92. 58013517
น.ส. นาตยา สำอางเอม93. 58014310
น.ส. ขนิษฐา สายหงษ์94. 58014656
น.ส. กัญญารัตน์ ชูลี95. 58014923
น.ส. นิชา มนต์ฉันทะ96. 58016043
น.ส. นารีรัตน์ สันขุนทด97. 58016790
น.ส. สริญญา บินซอเล็ม เกียรตินิยมอันดับ 298. 58016865
นาย อลงกรณ์ พวงบุตร99. 58016909
น.ส. ณฐกร สีดารักษ์100. 58017264
น.ส. อิสรี ชื่นแย้ม101. 58017377
น.ส. อภัสรา ผาสุข102. 58017942
น.ส. อัญญา เกลินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1103. 58017966
น.ส. สุภิญญา ใจนา เกียรตินิยมอันดับ 1104. 58018649

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. วีรยา เหมนิมัด เกียรตินิยมอันดับ 2105. 58018670
น.ส. รวินท์นิภา ใสแก้ว106. 58019651
น.ส. เกวรี สกุลเมตตา107. 58020016
น.ส. นิตยา บรรพลา108. 58020287
น.ส. ธิวาภรณ์ ทัพรุ่ง เกียรตินิยมอันดับ 1109. 58020314
นาย ฐานะณัฏฐ์ นพแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 1110. 58020523
น.ส. อินทุอร โหตรภวานนท์111. 58020547
น.ส. จิตรานุช อยู่แก้ว112. 58020903
น.ส. แพรวพรรณ อันลูกท้าว113. 58021251
นาย ศุภกิตติ์ พันธ์เดช114. 58021566
นาย อัสมี ฮาลีเป๊าะ เกียรตินิยมอันดับ 1115. 58021662
น.ส. เมธินี ทิพย์จันทร์116. 58023600
น.ส. กรกนก ขอเพิ่มกลาง117. 58024112
น.ส. กมลวรรณ เมืองศิริ118. 58024198
นาย ภาคภูมิ สังกัดทอง119. 58024201
น.ส. อุมาพร เจริญวิเศษกรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2120. 58024561
น.ส. กัญวัญญ์ สีห์ภรกาญจน์121. 58025059
น.ส. ปภัสสร ไพรวัน เกียรตินิยมอันดับ 2122. 58025302
นาย พรชนะ ดิษโพธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 2123. 58026547
น.ส. บุษยมาส เทียมไธสง เกียรตินิยมอันดับ 2124. 58026807
น.ส. บัณฑิตา โกสินทร์125. 58027302
นาย สัตยา สีโสภา เกียรตินิยมอันดับ 1126. 58027888
น.ส. เกษรินทร์ แดงจักร์ศรี127. 58028047
น.ส. อรรัมภา สุขนาคอนันต์128. 58028174
น.ส. ปราณชนก ห้าวหาญ129. 58028698
น.ส. รัตติกาล สระทองแขม เกียรตินิยมอันดับ 2130. 58028725

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. มนฤดี มีเวช เกียรตินิยมอันดับ 1131. 58029073
น.ส. อุษณีย์ พุกกะณะสุต เกียรตินิยมอันดับ 1132. 58029124
น.ส. มาริสา เทพณรงค์133. 58029679
น.ส. อิสริยา วิริยะวงศ์134. 58030281
น.ส. หญิง ภัทรกาญจน์135. 58031717
น.ส. สรัลชนา แฟงฟัก136. 58031957
นาย นัฏฐนันธรณ์ แก้วคลุ้ม137. 58032894
นาย ศรายุทธ ลี้แสน เกียรตินิยมอันดับ 2138. 58033286
น.ส. ศรีตรัง ประทีปชัยเกษม เกียรตินิยมอันดับ 1139. 58033488
น.ส. เวธนี ศิริสุขชัยวุฒิ140. 58033508
น.ส. ภาวินี เรืองน้อย โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา141. 58034469
น.ส. อารีรัตน์ ทำดีแท้ โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา142. 58034476
น.ส. พรลภัส สายันเกณะ143. 58035217
นาย ธนากร พลอยบำรุง เกียรตินิยมอันดับ 2144. 58035368
น.ส. ปนัดดา สังสุข เกียรตินิยมอันดับ 1145. 58035591
น.ส. กาญจนา ศรีสุทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1146. 58036712
น.ส. อารยา นาสมยนต์ เกียรตินิยมอันดับ 1147. 58036729
น.ส. จินต์จุฑา ฟักขาว148. 58036856
น.ส. อนัญญา ศรีนอก149. 58036976
น.ส. พิมพ์ชนก ถาวระ150. 58037224
น.ส. กรกนก บิลกาซิเมน151. 58037351
น.ส. แสตมป์ น มงคล เกียรตินิยมอันดับ 1152. 58037426
น.ส. ชนัดดา เกียรติกมลวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1153. 58037882
นาย พรเทพ อมรไทยสุนทร เกียรตินิยมอันดับ 2154. 58038589
น.ส. ธัญชนก อาชวาคม เกียรตินิยมอันดับ 1155. 58038750
นาย อานันท์ พันธ์เขียน เกียรตินิยมอันดับ 2156. 58038990

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. วรัติยา ชูสังข์ เกียรตินิยมอันดับ 2157. 58040590
นาย ธนาธิป สร้อยสน เกียรตินิยมอันดับ 1158. 58040812
นาย อภิสิทธิ์ ทองใบ โอน 15 นก.  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ159. 58040829
น.ส. รอนญ่าร์ มะแอ160. 58040874
น.ส. จิรัฐติกาล ผอมสันเทียะ เกียรตินิยมอันดับ 2161. 58040881
น.ส. ชฎารตี พุ่มไสว162. 58041228
น.ส. อินทิรา วันยศ163. 58041393
น.ส. สุภาภรณ์ บำรุงสวัสดิ์164. 58042463
น.ส. มัลลิกา แสนเสนยา เกียรตินิยมอันดับ 1165. 58042850
น.ส. คณินทรา ฉิมอ่อน166. 58043862
น.ส. วิภาภรณ์ คงแถลง167. 58045893
น.ส. สาวิณีย์ ภูริโรจนาภาคิน โอน 2 นก.  จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์168. 58046850
นาย ยศพัฒน์ ทวีแสง169. 58047002
นาย เจยวัฒน์ บุรพรัตน์170. 58048665
น.ส. ชลลดา ม่วงเขียว โอน 31 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม171. 58049735
น.ส. สุทธิดา รำมะเวทย์ โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม172. 58049742

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ศุภรัตน์ เก็งสาริกิจ1. 56035528
น.ส. นัฐพร ทิพย์เครือ2. 57003617
นาย สิรภพ กลีบเมฆ3. 57003648
นาย ณัฐรัตน์ นกแก้ว4. 57006667
นาย ศุภกร ทับท่าช้าง โอน18 นก.จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม5. 57006763
นาย ปฏิภาณ พานิชวัฒนา6. 57010596
น.ส. ชัญญา สอนทิพย์7. 57015399
น.ส. พรเพ็ญ โพธิ์ศรี8. 58001157
น.ส. อุมาวดี เงินเจริญ9. 58008816
นาย ก้องภพ กองวงศ์10. 58011839
น.ส. ลักษณพร อรรควงศ์11. 58012303
นาย ศรายุทธ ครุธจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 212. 58012372
นาย ปิติพงษ์ จันทร์เทพ เกียรตินิยมอันดับ 213. 58013271
น.ส. วิภาวรรณ หวังวรลักษณ์14. 58013531
นาย วรายุทธ ประเสริฐโส15. 58015699
น.ส. ธาริตา ธนนิธาพร16. 58016358
นาย ศรัณยพณ ทมมันตา17. 58016745
นาย คณาธิป คำวงศ์18. 58017593
นาย อัครวินท์ ภครัชต์กุล โอน 76 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ19. 58018310
น.ส. วนัสนันท์ มะซังหลง20. 58021693
น.ส. ศุภิสรา รักเสนาะ21. 58022314
น.ส. จิรพัฒน์ เข็มทอง โอน 70 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ22. 58022903
นาย ภานุวัฒน์ สุนทโรทัย23. 58023371
น.ส. ภาวิณี โชคประสิทธิ์คำ โอน 70 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ24. 58023679
นาย สิรภพ วัฒนจัง เกียรตินิยมอันดับ 225. 58023991
นาย อรรถพล คุณวาที โอน 76 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ26. 58027131

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย วงศ์ธวัช ศรีภูมิ27. 58029744
นาย วิษณุ จันทรศิริ โอน 72 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ28. 58034058
น.ส. จุฑารัตน์ แซ่กัม โอน 75 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ29. 58034065
น.ส. เสาวลักษณ์ เพ็งแย้ม30. 58035957
นาย ธนทรรศนต์ ลีลาชุติพงศ์31. 58036414
น.ส. เสาวลักษณ์ ขาวสะอาดในธรรม โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ32. 58037868
น.ส. บงกช ศรีประวัติ โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยบูรพา33. 58042134
นาย ปัญญวัฒน์ เอื้ออิฐผล โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ34. 58047519
นาย วนัส ภูมิรัตน โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ35. 58048165
นาย วรุณธัน แย้มขจร โอน 72 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ36. 59012583
นาย ธนพนธ์ ประเสริฐนู โอน 68 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ37. 59017646
นาย กิตติเมศร์ รังษิมาวรพัฒน์ โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ38. 59033295
น.ส. รุ่งตะวัน เพ็ชรสุกใส โอน 65 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.39. 60014435
น.ส. ศศิร์นพัต วงษ์วิชาวัฒนา โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.40. 60018226
น.ส. ภาวิณี หิรัญรัตน์ โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.41. 60018233
นาย ภาสกร แก้วคง โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.42. 60018822
นาย บุญฤทธิ์ แสงสอน โอน 71 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.43. 60019598
น.ส. สุชารัตน์ ศิริเวช โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.44. 60019745
นาย ถิรวัฒน์ วัฒนะไพบูลย์สุข โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.45. 60022179
นาย เจษฎา วิชัยกุล โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.46. 60022953
นาย ธรรมพณ นาคเกลี้ยง โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.47. 60023718
นาย ทศพล วนสันเทียะ โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.48. 60023763
นาย ธนาวุฒิ เจริญมาก โอน 65 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.49. 60024131
นาย ณัฐวุฒิ พูลสุข โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.50. 60024179
น.ส. ภัทรวรินทร์ ทิมทอง โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.51. 60025016
นาย ธณเดช ดีทองแก้ว โอน 67 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.52. 60026237

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย พุทธิชัย มิตรพิทักษ์ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.53. 60026775

น.ส. มนัสนันท์ โชติอัครถิรธนา โอน 65 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.54. 60029314

นาย พงษ์ธร ชมภูพื้น โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.55. 60029321

นาย ชญาณัตถพล แสงทอง โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.56. 60031027

นาย ปรมินทร์ กมลวรรณรัตน์ โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.57. 60031130

น.ส. เพ็ญพิชชา สร้อยมณีแสง โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.58. 60031476

น.ส. นัทธ์ชนัน จันทรทิณ โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.59. 60032320

นาย ธนานินทร์ พวรรณา โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.60. 60039281

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ภาคภูมิ วงศ์รัศมีธรรม1. 57000516
นาย อดิศร เจียมเจริญ2. 57002112
นาย อินทัช บัวสุวรรณ3. 57010952
นาย ธนพงษ์ เคหะเจริญ4. 57012116
น.ส. วัชราวรรณ ปิตุมานนท์5. 57015553
นาย นวมินทร์ มูลศรีทา6. 57026538
นาย ปฐมพร ธนะสาร7. 57030361
นาย นำโชค ยะก๊บ8. 57040670
นาย ณัฐวุฒิ บุบผาลุน9. 58000772
น.ส. อมรรัตน์ ล้านพลแสน10. 58018714
นาย นพรัตน์ เอี่ยมกัน เกียรตินิยมอันดับ 111. 58029542
น.ส. พิริญาณ์ นนทภา เกียรตินิยมอันดับ 112. 58029686

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ภูริโชติ หวังชัย1. 54007584
นาย จิรวัฒน์ ยะฝั้น2. 56006867
น.ส. สิรีรัสมิ์ บุญอิทธินันท์3. 57003600
น.ส. วิชญาดา ชูส่งแสง4. 57017128
นาย บรรณวิชญ์ วรชินา5. 57024305

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย พบธรรม ตั้งศรัทธาธรรม1. 58000683
นาย อภิวัฒน์ เมืองแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 22. 58003013
นาย พรพิสิฐ โตวิทยาพันธ์ชัย3. 58005708
นาย ภัทรกฤต เจริญชัยยง4. 58006943
นาย รัฐศาสตร์ เข็มประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 25. 58009493
นาย ณัสรุจ มะโรง เกียรตินิยมอันดับ 16. 58011182
นาย อธิชา ขันธรูป เกียรตินิยมอันดับ 17. 58011199
นาย วีรธัช นิโรธร8. 58011404
น.ส. ปวันพัสตร์ ปิยะสมบูรณ์9. 58015442
นาย ธนาธิป เชาว์เครือ10. 58018358
น.ส. อรดา ยงจิระนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 211. 58020629
น.ส. ฐานิกานต์ กลิ่นอ่อน12. 58021124
นาย พัฒน์ดนัย ฉันทบัณฑิต13. 58029028
นาย บดินทร์ ศรีวัฒนา เกียรตินิยมอันดับ 114. 58032849
นาย พัสกร เบญจาพิสุทธิ์15. 58034034
น.ส. จิรันดร์ญา โรจนรักษาวงศ์16. 58036161
นาย ไตรรัตน์ ดำด้วง17. 58040634

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย อริย์ธัช มั่นธนาสารชัย1. 56023093
นาย ภัทรพล ตั้งวิทยาภรณ์2. 57001059
นาย ภานุวัฒน์ เพ็ญเอี่ยม3. 57001155
น.ส. ณัฐพร เจริญปัญญาวุฒิ เกียรตินิยมอันดับ 24. 57001737
น.ส. อริสา ศรีใส5. 57003302
นาย ธนกร มุ่งการ เกียรตินิยมอันดับ 16. 57003542
นาย ทศพล ทรัพย์สิน7. 57007953
นาย รชต เทวานฤมิตร8. 57008547
นาย ภทรพจน์ พรสวรรค์9. 57009922
นาย สถาพร เกตุนอก10. 57011779
นาย นาวิน นฤมิตสิงขร11. 57011988
นาย กษิดิศ ดวงสุวรรณ12. 57012692
นาย ศุภวัฒน์ แสงห้าว13. 57012818
นาย ชานันทน์ นุตเวช14. 57014281
น.ส. ฐิติยาภรณ์ ฐิตญาณพงศ์15. 57017659
นาย เธียร ทองจำรูญ16. 57019933
นาย อนุชิต สินทรัพย์17. 57020350
นาย ณฤพัชร สินสาคร18. 57020569
น.ส. บุณยวีร์ จันทร์บรรจบ19. 57020634
นาย อัคเรศ วงศ์ทองทิพย์20. 57024425
นาย พงศธร โคตะมะ21. 57026970
น.ส. กาญจนศิริ ธรรมดุษฎี เกียรตินิยมอันดับ 222. 58000587
น.ส. ญาณิศา กิจบำรุงพร23. 58002323
นาย ธนกร คำทา เกียรตินิยมอันดับ 224. 58002854
นาย ชวรัตน์ บุญผ่องศรี25. 58003311
นาย อริยะ ลอยฟ้า26. 58003520

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. แพรว บุญทอง เกียรตินิยมอันดับ 127. 58004385
นาย จิตติชัย โพธิ์ถนอม เกียรตินิยมอันดับ 128. 58004676
นาย นพดล เทียมศิวชาติ เกียรตินิยมอันดับ 229. 58005397
นาย นราวิชญ์ ปัญญาปุญญรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 130. 58006361
นาย ธนาคาร สุสังข์31. 58012245
นาย กอบศักดิ์ ศิริโชติ32. 58014118
น.ส. สุขุมาล หงส์สิธนา เกียรตินิยมอันดับ 233. 58027333
น.ส. สิรินยา บูรณรัชดา เกียรตินิยมอันดับ 234. 58029100
นาย รวิพล คล้ายพร้อม35. 58030178
นาย อดุลวิทย์ บุตรโพธิ์36. 58036370
น.ส. พัชญ์สิตา วิจิตรสุนทรกุล37. 58038661

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ศิววุธ กำลังกล้า โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.1. 57005080

นาย ภานุพงศ์ แสงมณี2. 57015635
นาย อานนท์ ยี่สุ่นแก้ว3. 57021160
นาย ธนพงษ์ ยิ้มศรี โอน 29 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.4. 57024956
น.ส. อริสา นามมูลน้อย5. 57404056
น.ส. ทัศนีย์ อินชู6. 58004967
นาย บวร จงกสิกรรม7. 58008936
นาย ฐาปนวัฒน์ เขียวนุ่ม8. 58008943
น.ส. สุวิษา พุทธวงษ์9. 58010478
น.ส. บัณฑิตา มายรรยงค์10. 58010694
นาย สมรักษ์ นาควิไล11. 58011620
นาย นิรันดร์ อินนารี12. 58012101
น.ส. ศุภาวรรณ สมบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 113. 58014396
น.ส. พิมพ์พรรณ โสภาอุทก14. 58018841
นาย อมรเทพ อินทรทัด15. 58024249
น.ส. วิวรรธนา แตงสมบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 116. 58029617
นาย วิทวัส ทิศพรมทอง17. 58030363
นาย วีรเชษฐ์ ครุฑดำรงชัย18. 58039628
นาย อภิสิทธิ์ เจ้าพิทักษ์วงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 219. 58044641
นาย พิชัยพงษ์ พวงศรีแก้ว20. 58046723
นาย พงษ์วัศกร จันทร์ทรงผล โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.21. 59022467
น.ส. กมลวรรณ จันทศรี โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.22. 59023664
นาย นนทพัทธ์ เมืองสถิตย์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ23. 59028998
นาย ชลันธร ทรัพย์ประเสริฐ โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.24. 59038769
น.ส. ศุภางค์ มังฉกรรณ์ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.25. 60003594
น.ส. รุ่งรัตน์ ทองยั่งยืน โอน 41 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.26. 60003878

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ธนดล วีระพงศ์สกุล โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.27. 60009998

นาย อนุวัตร นันทะชาติ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.28. 60011012

นาย สมาศ อุปปัญญา โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.29. 60012391

น.ส. ปรียาภรณ์ ศรีหมื่นแกน โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.30. 60013752

นาย กรวิชญ์ ดุษฎีวัฒนะธรรม โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.31. 60014593

นาย พงศกร พงษ์ทองคำ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.32. 60018904

น.ส. ชลธิดา คนเพียร โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.33. 60018928

นาย ณัฐกานต์ คำพญา โอน 38 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.34. 60019409

นาย วีระศักดิ์ จิตร์ตรง โอน 22 นก.  จากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 31 นก.35. 60020162

น.ส. สิรินทรา ใหญ่นามจันทร์ โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.36. 60022357

น.ส. ชมพูนุช เผ่าโหมด โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.37. 60022888

นาย ชยธร คุ้มภัย โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.38. 60022895

น.ส. ปรารถนา เจริญศรีวิสุทธิ์ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.39. 60022908

น.ส. ฐาปณี เยาว์แสงแซงสนิท โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.40. 60022922

นาย ชัยพัทธ์ จริยา โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.41. 60023972

นาย วรเชษฐ์ เพชรสุข โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.42. 60026213

นาย อัยรัช เมตตาพล โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.43. 60026946

นาย พสุเทพ มาสาซ้าย โอน 34 นก.  จากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.44. 60040824

นาย อิบรอเฮ็ง มะซอ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.45. 60043381

น.ส. ศุภิสรา ใหมอ่อน โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.46. 60043521

น.ส. สุภัทร ไชยสาลี โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.47. 60044393

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ชโลธร วิจิตรทองคำ1. 55020407
น.ส. สุพิชญา โคสาสุ2. 57028158
นาย สาธิต ไชยราช3. 57032621
น.ส. พิชญานิน จันทร์เพชร์4. 57033568
นาย ลัทธพล เซ็นคราม5. 58004789
นาย จิรภัทร ถิ่นมหาสวัสดิ์6. 58009260
น.ส. ปาวีณา บุญศักดิ์7. 58009506
น.ส. กวินทิพย์ สีสาย8. 58009924
นาย พงษนา บุญหยัด9. 58010170
น.ส. กนกวรรณ สิงห์ลอ เกียรตินิยมอันดับ 210. 58010889
น.ส. เนตรนภา แสงแก้ว11. 58011308
นาย จิระวิน ทิพยโสตถิ เกียรตินิยมอันดับ 212. 58011315
น.ส. เจนจิรา นาเลื่อน13. 58012005
นาย สิริณัฐ แก้วสุข14. 58017411
น.ส. ภูริชญา เทียนไชย15. 58021162
นาย สหรัฐ บุญเกิด16. 58025364
น.ส. ธนภรณ์ เดี่ยวตระกูลชัย17. 58028232
นาย อานุภาพ เอกทัศน์ เกียรตินิยมอันดับ 218. 58031337
นาย ปิยะนัด ทิวากรศศิธร เกียรตินิยมอันดับ 219. 58034349
นาย ศรัณย์ สิงหะอุดม เกียรตินิยมอันดับ 120. 58035868
น.ส. เขมิกา แสงกระจ่าง21. 58036914
นาย สุวิชา สุดเสริฐสิน เกียรตินิยมอันดับ 122. 58038596
นาย ธนกฤต อยู่สบาย23. 58038609
นาย ปาฏิหาริย์ เพ็งสุข โอน 15 นก.  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม24. 58039231
น.ส. กัญญัชลากรณ์ กงวงศ์25. 58040449
นาย ชลัฐ มูลมา เกียรตินิยมอันดับ 126. 58041759

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ธัญธร ภูมิวิเชียร27. 58042230
นาย พชร ชูอารมย์28. 58043280
น.ส. รัชตนันท์ จักรสูง โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม29. 58047677
นาย ศุภบุญทรัพย์ กัมปนาทวิเศษชัย30. 58048576
นาย ภูวนาถ ทองรักษ์ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 87 นก.31. 59003635

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ปฐมพร คล้ายสอน1. 56030030
น.ส. ศิรินทร์ เอี่ยมศิริ2. 57005528
นาย ชาญณรงค์ อุตทาสา3. 57017604
นาย ณัฐภัทร นวลสุข4. 57028641
นาย พชรพล วงศ์วิวัฒน์5. 58014365
นาย ดำรงค์เดช เหมณี เกียรตินิยมอันดับ 26. 58015093
นาย กาญจนศักดิ์ สมคิด7. 58015137
น.ส. กุรุพินท์ โทมา โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง8. 58016978
นาย กิตติพันธ์ ผดุงวงษ์9. 58020643
นาย อาศิรา วงศาโรจน์10. 58029648
นาย ฐณวัฒน์ อัศวเกษมสกุล11. 58032976
นาย ณัฐวัชร ปิยพงศ์ไพศาล12. 58034565
น.ส. กัญญาณี พรหมมา เกียรตินิยมอันดับ 113. 58035060
นาย ไชยวัฒน์ สมบัติเทพสุทธิ์ เกียรตินิยมอันดับ 114. 58035159
นาย ธนภัทร เดชปัญญาวัฒน์15. 58039553

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ทำรงศักดิ์ ชัยวรวิบูล1. 57004112
นาย กฤษฎา พรหมมา2. 57012914
นาย กนกพนธ์ นิลสวัสดิ์3. 57014849
นาย วุฒิชัย คล่องแคล่ว โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.4. 57025115
นาย จักรพงษ์ จันทร์ประทักษ์5. 57032998
น.ส. นิรันต์กาล ศิริสุขชัยถาวร เกียรตินิยมอันดับ 16. 58004450
นาย วรพฤกษ์ คงเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 17. 58009760
นาย นันทวัฒน์ ฮาบละคร8. 58010269
นาย นพรุจ เย็นใจ9. 58010543
นาย ณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล เกียรตินิยมอันดับ 110. 58016707
นาย นภพล ขวัญทอง11. 58018930
น.ส. ปราณี นามมุง12. 58019606
นาย ปณิธาน วงศ์สงค์ เกียรตินิยมอันดับ 213. 58022756
นาย เชิดศักดิ์ ดงบัง โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร14. 58028129
น.ส. ดุสิตา สีตาชัย เกียรตินิยมอันดับ 215. 58033919
นาย เตชิต ตติยาพิศาล16. 58036818

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ปานวาด ปภาจารุกุล1. 49040591
น.ส. ภัทรมน รื่นเริงใจ2. 55036569
นาย ณัฐพล สุขจิต3. 57014109
น.ส. ทิพยวรรณ สายชล4. 58002094
นาย ดวรุศ สงวนพงษ์5. 58007260
น.ส. นิโลบล เจียวยี่6. 58012207
น.ส. ปาลิตา แก้วน้อย7. 58012327
นาย ศุภณัฐ วงศ์ปราชญ์8. 58015288
นาย เสฏฐพัฒน์ วัชรพินธุ์9. 58018050
นาย เสฎฐวุฒิ เดชขนาบ เกียรตินิยมอันดับ 210. 58019000
น.ส. ศิรินธาร เรืองพรหม เกียรตินิยมอันดับ 111. 58019346
น.ส. พัทธ์ธีรา นาคแสง12. 58020509
นาย กฤษฏิวัชร ชวลิตานนท์13. 58024167
นาย ศรัณยู ชอบเพื่อน เกียรตินิยมอันดับ 114. 58024763
น.ส. อัญฒิฌา นพตลุง เกียรตินิยมอันดับ 215. 58025011
นาย สรวิชญ์ ตะเอ เกียรตินิยมอันดับ 216. 58028972
น.ส. สุพัตรา สัตย์ซื่อ17. 58030212
นาย ธัชช บุญช่วย18. 58030483
นาย ศุภากร วงศ์พนาวัลย์ เกียรตินิยมอันดับ 219. 58030490
น.ส. อุไรรัตน์ สงวนถ้อย เกียรตินิยมอันดับ 120. 58033399
น.ส. กุลปริยา โคกสันเทียะ เกียรตินิยมอันดับ 221. 58034394
น.ส. นภัสวรรณ จันทร์หอม22. 58034767
นาย ธีรศักดิ์ บุญพรหม23. 58035286
น.ส. นนทิญา ศรีทองสุข เกียรตินิยมอันดับ 124. 58035659
น.ส. อทิตา สุนทรลักษมี25. 58035748
นาย ทศพล อำนวยลาภไพศาล เกียรตินิยมอันดับ 126. 58036609

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย สรวิชญ์ รัตกิจนากร เกียรตินิยมอันดับ 127. 58036623
นาย ธนาสิญจ์ สุ่นประเสริฐ28. 58036630
น.ส. สโรชา อุ่นแพทย์29. 58036849
นาย พัสกร โวศรี30. 58038281
นาย ธิษณ์ บกสวาทซา เกียรตินิยมอันดับ 231. 58038325
นาย ธรรมภณ ลาดนอก32. 58038356
น.ส. สิมิลัน ปะดุกา33. 58039875
น.ส. นวธิดา ลีฬหะวัฒนะ โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม34. 58041204
น.ส. ศิริวรรณ์ ป้านภูมิ35. 58041728
นาย สันติวุฒิ ศรีวารินทร์36. 58041982
นาย ณพธีรเอก สีดา37. 58042292
นาย สุทธิชัย เมฆสุวรรณ38. 58042723
นาย โชติรส หมวดผา เกียรตินิยมอันดับ 239. 58042792
นาย เดชชาติ จันทสังข์ เกียรตินิยมอันดับ 140. 58042867
น.ส. สุพิชญนันท์ แดงเสนาะ41. 58045266
นาย สถาปัตย์ พรหมมาศ โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา42. 58045646
น.ส. กนกลักษณ์ ปินตากุล43. 58049691

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ธีรวุฒิ หนูเจริญ1. 53008789
นาย ไมตรี พลชนะ2. 56031302
นาย กฤษฎา นิลวัตถา3. 57008509
นาย พงศวัชร วัชรเกื้อ4. 57034690
นาย ภัทรพงศ์ งามเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 15. 58002638
น.ส. ศศิธร บากอง6. 58003722
น.ส. กาญจนาพร ยิ้มน้อย7. 58008734
น.ส. พรพรรษา สุขสมศรี8. 58013182
น.ส. นงลักษณ์ ปรักมาส9. 58015055
น.ส. พรทิพย์ พรศิริเชิด10. 58020136
นาย รัชชานนท์ โน๊ตศิริ11. 58020218
นาย พีระพล กุลทรัพย์สมบัติ12. 58021302
น.ส. กาญจนา พนมเจริญโชค13. 58026585
นาย ปัญญามงคล คำพู14. 58028763
น.ส. พริ้งแพรว ศิริเมก15. 58030349
นาย จารุกิตติ์ ชุบขยัน16. 58037546
น.ส. วราภรณ์ มณีเทศ17. 58040494
น.ส. เกศินี เพราพันธ์18. 58041362
นาย ภากร รอดลอยทุกข์ โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร19. 58044925
น.ส. วรรณิดา แพนบุตร20. 58046552
นาย ณภัทร ขำพันธ์ โอน 11 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม21. 58046918

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. มนัสนันท์ ขวัญเสน่ห์1. 58003931
น.ส. ไข่มุก สุดวิสัย เกียรตินิยมอันดับ 12. 58004481
นาย ยศธร คงลิขิต3. 58006392
น.ส. นัทธิดา คงสงค์4. 58011048
นาย คุณัชญ์ น้อยอุบล5. 58012290
น.ส. นภัสสร โรจน์จำนงค์6. 58016656
น.ส. วาสิตา ยมโพธิ์กลาง7. 58018707
น.ส. สุพิชญา ตุ้มระย้า8. 58019497
นาย กฤศกร ฉันทเกษมคุณ9. 58027833
นาย ธเนศ ไพรสันติ เกียรตินิยมอันดับ 110. 58031604
น.ส. ภัสชาธร ทีฆะสัมพันธ์11. 58035964
น.ส. สุดรัก แก้ววงศ์ประเสริฐ12. 58036041
น.ส. พัชรนันท์ ภูทอง13. 58043122
นาย เทียนชัย ดอกบัว เกียรตินิยมอันดับ 114. 58049019
น.ส. กัญญพัชร กองทำ เกียรตินิยมอันดับ 115. 58049968
น.ส. นัยนา ไมหมาด เกียรตินิยมอันดับ 116. 58050063

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. อัสมาร์ จรกุล เกียรตินิยมอันดับ 11. 58000405
นาย อาชาครินส์ ตาลทอง2. 58000690
นาย อาเซียน ธนุกาลกุล3. 58002018
นาย พีรพล มาเที่ยง4. 58003277
นาย ไชยวัฒน์ ชะนะชัย5. 58006532
นาย พงษ์รพี ไชยโชติ6. 58006570
นาย วรเมธ ทานุสาร7. 58007688
น.ส. นิภาดา เรืองนุ้ย8. 58008309
นาย ธนภูมิ หลวงปลัด เกียรตินิยมอันดับ 19. 58008652
น.ส. นิภาภัทร์ วรวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 210. 58009164
นาย ธัชพล ปิ่นเพ็ชร์ เกียรตินิยมอันดับ 111. 58009239
นาย อังศ์กูร โคเวียง12. 58010372
นาย ธนากรณ์ จันทร์เชื้อ13. 58010909
นาย สุขิตกุล เรืองศรี14. 58011384
นาย เศรษฐวุฒิ ผิวบาง15. 58011411
น.ส. มิ่งขวัญ รักธรรม16. 58011480
นาย อริยสิทธิ์ จินดาศรี17. 58011531
น.ส. มณฑาทิพย์ สุนทรพงค์ เกียรตินิยมอันดับ 218. 58012163
นาย ปราโมทย์ แดนไทยช้างน้อย19. 58012909
นาย กิตติภพ ทองประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 120. 58013562
น.ส. ฐานิกา อินทร์จันทร์21. 58013853
นาย ปิยวุฒิ อยู่แย้ม22. 58013860
นาย อนุชา เครือจันผา23. 58014194
นาย ภานุวัฒน์ ปัทมสุคนธ์24. 58014290
นาย จิรายุ บัวนาค25. 58014536
น.ส. จุฑาทิพย์ ศุภมาตร26. 58015151

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. สุปาณี อดิศักดิ์เดชา27. 58016132
นาย สิรวิชญ์ สุดทิศ28. 58016447
น.ส. ยุวดี หมุนแทน29. 58018221
นาย ณัฐกานต์ เหลืองพิพัฒน์ชัย30. 58018461
นาย พรภวิษย์ หมดห่วง31. 58019795
นาย สราวุธ สวัสดิ์รัตติกุล32. 58019942
น.ส. มินตชา ตาต่อม33. 58020390
นาย อภิวัฒน์ พูลนิล เกียรตินิยมอันดับ 234. 58020698
นาย ปวรุตม์ โล้กรุด เกียรตินิยมอันดับ 235. 58020732
น.ส. สุพัตรา ถาวรเขตร36. 58021559
น.ส. นภัสสร จิระศิริโชติ37. 58021864
น.ส. อรุณสวัสดิ์ จรกุล เกียรตินิยมอันดับ 138. 58021953
นาย กมลาสน์ ปิ่นทองดี39. 58022489
นาย มิลลนานิน ปิ่นสกล40. 58022838
น.ส. สุพรรณพิมพ์ แก้วสุริยอร่าม41. 58022845
น.ส. ศิริวรรณ กฤษณะสุคนธ์ เกียรตินิยมอันดับ 242. 58024307
นาย ธนวัฒน์ ปะสังติโย43. 58025251
นาย วีรภัทร อินทนันทน์44. 58025720
นาย ปรัชญา ขันธ์มั่น45. 58026605
นาย เจษฎา แก้ววรรณา46. 58027080
นาย กฤตภาส สังข์เผือก เกียรตินิยมอันดับ 247. 58029059
นาย ชลัฐพล เหลืองวิบูลย์พร48. 58029504
นาย นิพิฐพนธ์ ศรีจันทร์ทอง49. 58029802
น.ส. วรดา ถิระธนาบูรณ์50. 58030534
นาย อาทิตย์ สมสร้าง เกียรตินิยมอันดับ 251. 58030990
นาย พัทธดนย์ จันทร์เงิน เกียรตินิยมอันดับ 152. 58031231

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. สิราวรรณ เผือกเพี้ยน เกียรตินิยมอันดับ 253. 58033231
นาย ศรัณย์ อภิหรรษากร เกียรตินิยมอันดับ 254. 58033248
นาย ณัฐภัท กปิลกาญจน์ เกียรตินิยมอันดับ 155. 58033368
นาย นครินทร์ แก้วกมลรัตน์ โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม56. 58035337
น.ส. ฤทัยชนก ทองเหลือ เกียรตินิยมอันดับ 257. 58037902
น.ส. ธัญมัย ไชยนอก เกียรตินิยมอันดับ 258. 58039104
นาย อวิรุต ใจกระสัน เกียรตินิยมอันดับ 259. 58040069
นาย นิติพล คุรินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 160. 58043588
น.ส. นัฐวรรณ วุทธะนู61. 58043677
นาย ธนกร เครือบุญ เกียรตินิยมอันดับ 262. 58043913
น.ส. ไอลดา บุญรัต63. 58043920
น.ส. เบญญา ขานสันเทียะ เกียรตินิยมอันดับ 264. 58045026
นาย เฉลิมชนม์ เจริญพร65. 58048963

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ศิรชัช ศิริเกษมศักดิ์1. 54041922
นาย นรินทร์ คงไพบูลย์2. 55013155
น.ส. จารุวรรณ ทองเสม3. 56009800
นาย กระสินธุ์ พันธุ4. 57019060
น.ส. พิมพ์ลภัส เพ็งสวัสดิ์5. 57036892
น.ส. ซารีนา สุวรรณจูฑะ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม6. 57041966
น.ส. มาติกา พูนปาน เกียรตินิยมอันดับ 17. 58000443
นาย วชิรบดินทร์ อิ่นแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 18. 58001284
น.ส. อรทัย เหล่าจันทร์9. 58003455
น.ส. เกศกัญญา ขันทอง เกียรตินิยมอันดับ 210. 58003479
นาย ชาตรี ทับเปลี่ยน เกียรตินิยมอันดับ 211. 58005222
น.ส. กัญญารัตน์ ชุมเกิด เกียรตินิยมอันดับ 212. 58005462
นาย กฤษฎา เสือเดช เกียรตินิยมอันดับ 113. 58005722
น.ส. กัญญา ล้อเพชรรุ่งเรือง เกียรตินิยมอันดับ 214. 58008981
น.ส. ชนานันท์ ชัยภูริมาศ15. 58009099
นาย ชัชฤทธิ์ อินทรเกษม16. 58009842
น.ส. ชนิฎา ธรรมชัย เกียรตินิยมอันดับ 217. 58010409
น.ส. ปฐมาวดี ธิไหล เกียรตินิยมอันดับ 218. 58012098
น.ส. เกศรา วงษ์ปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 219. 58013997
นาย พชร ศรีนุ่น20. 58014005
น.ส. จินดา น้ำดอกไม้21. 58014207
น.ส. ธีร์วรา ไพเราะ เกียรตินิยมอันดับ 122. 58014947
นาย ปัญจพัฒน์ วัดจินดา23. 58015031
น.ส. อนัญญา ศรีประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 224. 58015562
น.ส. วัชรีวรรณ ชมชื่น25. 58015726
นาย กิติศักดิ์ ลีสุวรรณ์26. 58015764

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ก่อพงศ์ อินทร์สนอง เกียรตินิยมอันดับ 227. 58016841
น.ส. จิราพร พันธุ์เดช28. 58017137
นาย กิตติธัช มุสิกฤกษ์29. 58017428
น.ส. ณัฐธมนญ์ ถิรธนาไพบูลย์30. 58017442
น.ส. ฉัตรลดา จันทร์สอน เกียรตินิยมอันดับ 131. 58020458
นาย วรัญชัย บัลลังน้อย32. 58020883
นาย ณัฐวัฒน์ สีกระตึบ33. 58020890
น.ส. ณัฐชยา เจาวัฒนา34. 58022054
นาย ณัชชวกรณ์ พรมกสิกร โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต35. 58022701
นาย ภูสิต แก้วพวง36. 58023131
น.ส. กัลยรัตน์ อยู่ยอด เกียรตินิยมอันดับ 137. 58024047
น.ส. มนัสนันท์ วุฒิเจริญกิจ เกียรตินิยมอันดับ 138. 58024054
นาย กฤษฎา หอมงาม39. 58024352
นาย ศุภสัณฑ์ สุวรรณโพธิ์40. 58024376
น.ส. อรพรรณ ทวีโชคสิริกุล41. 58027028
นาย ฐาปกรณ์ พุกอ้น42. 58027059
นาย พัชรพล ค้าเจริญ43. 58028112
น.ส. สุวัฒนา ศรีหฤทัย เกียรตินิยมอันดับ 144. 58028845
น.ส. บุญธิดา บุญก่อสร้าง45. 58028965
น.ส. รักษิณา เจริญจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 146. 58031008
นาย นิทัศน์ สังข์แก้ว47. 58033313
นาย พชร เจริญจิตต์กุล48. 58033515
นาย ฐากูร เมืองเกษม เกียรตินิยมอันดับ 249. 58033604
นาย พีรเชษฐ์ รื่นสวัสดิ์50. 58033611
นาย ชีวานนท์ จำศรี โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา51. 58034407
น.ส. นุสรา คำนุ เกียรตินิยมอันดับ 252. 58035180

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ธนวัฒน์ สุวรรณมณี53. 58035224
น.ส. ทิพย์วลี ระย้าแก้ว54. 58035628
นาย กิตติธัช พงษ์หิรัญ โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม55. 58037724
น.ส. รวิภา ตุ่นภักดี เกียรตินิยมอันดับ 156. 58037933
น.ส. ณัฐฐาพร ประยูรหงษ์57. 58038161
น.ส. เกตุแก้ว กันติศาอิทธิ มีติดF58. 58039402
น.ส. ปิยภัทร เขตนคร เกียรตินิยมอันดับ 259. 58039673
น.ส. ณัฐกานต์ เขตจันทึก เกียรตินิยมอันดับ 160. 58040994
นาย ณัฐดนัย พลาฤทธิ์ดีฉนวน เกียรตินิยมอันดับ 161. 58042216
นาย วรัตถ์กาญจน์ ห่วงทอง เกียรตินิยมอันดับ 162. 58042487
น.ส. ปานพรรณ การเนียร เกียรตินิยมอันดับ 163. 58045773
น.ส. พิชญามาศ ภาคภูมิ โอน 11 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต64. 58046576
น.ส. สุพัชชา แก้วไชยษา โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต65. 58047944
นาย ธนพนธ์ เทียวบรรเทิง โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม66. 58048994
นาย เดชดนัย ศรีอนุศิษฏ์67. 58407262

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. สุนิษา กองแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 11. 58001544
น.ส. ศิรินภา สิงห์สาย เกียรตินิยมอันดับ 12. 58002758
นาย ตรีเทพ กรุงศรีเมือง3. 58002823
น.ส. จันทร์ทิพย์ แสงรังษี เกียรตินิยมอันดับ 24. 58003188
น.ส. ฐิติพร อัศววิเศษสกุล เกียรตินิยมอันดับ 25. 58003359
นาย บารเมษฐ์ แป้นงาม เกียรตินิยมอันดับ 16. 58006001
น.ส. จุฑามาศ ยกน้อยวงษ์7. 58006025
น.ส. ดารณี นวมจิตร์ เกียรตินิยมอันดับ 28. 58008570
น.ส. พิชามญชุ์ ไข่เกตุ เกียรตินิยมอันดับ 29. 58011137
นาย ฐานชนม์ ยาวิละ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยพายัพ10. 58018389
น.ส. อรทัย ดอกกุหลาบ11. 58022201
น.ส. ศิริพร มีปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 112. 58024294
นาย ทศพร ผิวผ่อง เกียรตินิยมอันดับ 213. 58026369
น.ส. กัญญาภรณ์ ประคำชัย14. 58027559
นาย เมธี เปี่ยมช้าง15. 58028667
นาย ธีระศักดิ์ เอี่ยมตระกูล16. 58030469
น.ส. นภัสกร วัดเอก17. 58030767
นาย ธีรเดช ศรีวิรุณ เกียรตินิยมอันดับ 218. 58030921
น.ส. กัญญาภัค บุญชิต เกียรตินิยมอันดับ 119. 58032510
นาย ณัฐพงศ์ แก้วสมนึก20. 58033584
น.ส. วรพิชชา พงษ์ผล เกียรตินิยมอันดับ 121. 58034281
น.ส. กุลยา ล้อมวงษ์22. 58034301
น.ส. ณัฐชลัยย์ สว่างวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 123. 58037197
น.ส. มาวิสา ทองเถื่อน เกียรตินิยมอันดับ 224. 58041153
น.ส. มุกดาวลี ศิริรัตน์ทนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 225. 58044456

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. รุ่งรัตน์ เงียบสงัด1. 57008307
นาย รัชตะ เพชรทอง2. 58000929
น.ส. รุ่งนภา ศิลปวิสุทธิ์3. 58000981
น.ส. กุลนภา คำมี เกียรตินิยมอันดับ 14. 58002614
น.ส. ศิริวรรษา อ่วมทอน5. 58005924
น.ส. อนงค์นุช กมุทะรัตน์6. 58006049
น.ส. นิรมล บุญสว่าง7. 58006734
น.ส. จารุวรรณ คงประโคน8. 58008347
น.ส. โชติชญา เตี้ยทอง เกียรตินิยมอันดับ 29. 58011500
น.ส. นภัค มาลาวัลย์10. 58013000
น.ส. อาฑิติยา พงษ์ยิ้ม11. 58013031
นาย ธนภัทร แทนวิสุทธิ์12. 58013904
น.ส. อรุณี นาข้าวหอม13. 58014187
น.ส. ฟาติมา โยธารักษ์14. 58016067
นาย พีรพล พวยนอก เกียรตินิยมอันดับ 215. 58017322
น.ส. วนิดา รัศมีหิรัญ16. 58017702
น.ส. มัลลิกา ทองไชย17. 58021357
น.ส. ณัฐฐิกา กิติศรีวรพันธุ์18. 58021371
น.ส. พัณณิตา ครื้นจิต19. 58021422
น.ส. นริศรา ดำคำ20. 58022030
น.ส. ณปภา จูมไทยสงค์21. 58022307
น.ส. บุษยทิพย์ ชื่นชุมทรัพย์22. 58022369
น.ส. ญานิกา แก้วสูงเนิน23. 58022547
นาย วรพล เตรียมสกุล24. 58025042
น.ส. เดือนเก้า คตประเสริฐ25. 58025155
น.ส. ประกายดาว โกทัณฑ์26. 58026770

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. รัตนาภรณ์ ภิญโญสุข27. 58026876
นาย วีรยุทธ รุ่งโรจน์โภคิน28. 58027213
นาย รังสฤษฎ์ ทบประดิษฐ์29. 58027511
นาย รังสรรค์ ทบประดิษฐ์30. 58027528
น.ส. ปาณิสรา อิ่มพุ่ม31. 58029364
นาย พีรภัทร สิงคะนอง เกียรตินิยมอันดับ 232. 58030678
น.ส. นรินทร ระวิวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 133. 58030914
น.ส. ศิริพร สารเงิน34. 58031224
น.ส. หทัยชนก มงคล35. 58031262
น.ส. ณัฐณิชา จันทรวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 136. 58034096
นาย เอกชน กุลนิติ เกียรตินิยมอันดับ 237. 58034116
น.ส. กัลยรักษ์ ทีทา38. 58034654
น.ส. เสาวลักษณ์ โมทิม เกียรตินิยมอันดับ 139. 58035128
นาย จตุพล จรสัมฤทธิ์40. 58037255
น.ส. ชนิดา เทพสาร41. 58038781
น.ส. บุณยาพร อัมพรชูกิจ เกียรตินิยมอันดับ 142. 58039046
น.ส. ประกายดาว ธิมานิตย์ เกียรตินิยมอันดับ 143. 58039806
น.ส. วรรณิษา เต็งตังลำ เกียรตินิยมอันดับ 144. 58040925
นาย ณัฐวุฒิ เกษราช45. 58040932
น.ส. วริศรา ถึกจรูญ46. 58040949
นาย อัญวุธย์ พุกชาญค้า เกียรตินิยมอันดับ 147. 58041615
น.ส. จริญา พูลสวัสดิ์48. 58043362
นาย จักรกฤษณ์ วิศรุตธนากุล49. 58043831
น.ส. วิภาดา โพธิ์นอก เกียรตินิยมอันดับ 150. 58046449

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พัชราภรณ์ พุ่มหนู1. 58000272
น.ส. พุทธิดา ยังดี2. 58001791
น.ส. วาทินี ทัดศรี3. 58013555
น.ส. นิภาพร ฉอุ่มผล4. 58014694
น.ส. นิภาพร เกษร5. 58014714
น.ส. สุภารวี สุวรรณเวก6. 58015219
น.ส. จิตรลดา สุพรรณ์พิมพ์7. 58018269
น.ส. วนิดา ขาวพันธ์8. 58020489
น.ส. พิมพ์ประไพ บริสุทธิ์9. 58021395
นาย อนุชัย พระวินัย เกียรตินิยมอันดับ 110. 58021751
น.ส. พิมลพรรณ ปัญญาเร็ว11. 58023662
นาย ณัฐวุฒิ มนัสโยธิน เกียรตินิยมอันดับ 112. 58023888
น.ส. ธัญญา พิชา13. 58024876
นาย ธนากรณ์ ธงศรี14. 58025706
น.ส. อาภาภรณ์ ถึงแสง15. 58026814
นาย อนุชา เตชะเสน เกียรตินิยมอันดับ 116. 58029511
น.ส. อัจฉรา เหรียญพิมาย เกียรตินิยมอันดับ 117. 58029573
น.ส. ชลธิชา เชื่อมด่านกลาง18. 58035882
น.ส. เจนจิรา พวงบุบผา19. 58041184
น.ส. อรัญญา กันทะวงค์20. 58042247
น.ส. พัชรินทร์ คุณุ เกียรตินิยมอันดับ 121. 58043817
น.ส. อรชุมา จันณรงค์22. 58044069
น.ส. สุดาลักษณ์ แซ่เถา เกียรตินิยมอันดับ 123. 58044829
น.ส. ณัฐกฤตา สุขเทียบ24. 58045437
น.ส. ศศิพร เจนอักขรกุล25. 58048843

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ1. 53052176
น.ส. ชาลิสา ปัญญาอึ้งประเสริฐ2. 56009259
นาย ชินวร ศรีชัยมัธยมผล3. 56011102
นาย วรากรณ์ สุขสม4. 56016210
นาย สุรเกียรติ์ เริงทรัพย์5. 57008636
นาย กิตติ ดวงจินดา6. 57029920
น.ส. สุภาพร ภูมา7. 57031222
น.ส. ขนิษฐา ดีเลิศ โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต8. 57040889
น.ส. อัญชิสา ยะตั๋น9. 58000309
น.ส. ปรวีร์ ทองอร่าม10. 58002049
น.ส. ลักษมณ ลิขิตพรวงศ์11. 58003246
น.ส. จุไรรัตน์ ทองตะโก เกียรตินิยมอันดับ 112. 58003948
น.ส. สุขวรรณเพ็ญ รอดวรรณ13. 58005859
น.ส. วรรณวิษา ภักดิ์นิลรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 214. 58009311
น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วศรีงาม15. 58009397
น.ส. มนสิชา นาคทั่ง16. 58009575
น.ส. มณฑาทิพย์ ผ่องจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 217. 58010245
นาย ชยพล ใจเพชร18. 58010783
นาย วรณ จันทราศัพท์19. 58013377
นาย พีร์วรภัส จันตายอด20. 58013846
น.ส. ศรญา จำปากะนันท์21. 58013942
น.ส. ศุภิสรา ธนสุวรรณกุล เกียรตินิยมอันดับ 222. 58016012
น.ส. ทิพรัตน์ เปลี่ยนจันทร์23. 58016752
น.ส. ปรารถนา วัฒนชัย24. 58017048
น.ส. จันทร์จิรา เกียรติคุณ25. 58017202
นาย รุ่งธรรม หิรัญรัศมี26. 58018961

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย อชิตพล ภู่ทอง27. 58020821
น.ส. วริศรา ใจบุญ28. 58021977
น.ส. วทันยา กูลสวัสดิ์29. 58022523
น.ส. ณัฐธิดา แก้วกร่าง30. 58023395
น.ส. กนกกร นวลจันทร์31. 58025693
น.ส. พลอยชมพู อภิวัฒน์รุ่งเรือง32. 58026489
น.ส. พลอยพรรณนรา สุธรรมนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 233. 58026667
นาย อมรเทพ บัวบาน34. 58027953
น.ส. สุทธิดา อารินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 235. 58030654
น.ส. อุษนีย์ สังขศิลา36. 58031279
นาย สิทธิโชค ใช้บางยาง37. 58031666
น.ส. พัชราภา พูลทวี38. 58031995
น.ส. ณัฎฐา ด้วงทิ39. 58033344
นาย กฤษฎา ทองอร่าม เกียรตินิยมอันดับ 240. 58034243
นาย รัฐกานต์ รพีชัยจรัส41. 58035255
นาย คณาธิป จินตวรกุล โอน 11 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง42. 58036058
น.ส. ปวีณน์วัสสา ปิณฑขจรศิริ เกียรตินิยมอันดับ 243. 58036116
น.ส. เบญจมาศ กอกลาง เกียรตินิยมอันดับ 244. 58036267
น.ส. เพ็ญเพชร พวงทอง45. 58036589
นาย เกียรติไพบูลย์ สุรพงษ์พิวัฒนะ46. 58038363
นาย พัชรพงษ์ หาญเจริญ47. 58038469
น.ส. สุกัญญา เพียรภูเขา เกียรตินิยมอันดับ 248. 58039546
น.ส. พรประภา หลักคำ เกียรตินิยมอันดับ 149. 58042730
น.ส. เพ็ญพิสุทธิ์ กินะสีทา50. 58044285

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ปิยะพงษ์ ไทรฟัก1. 52014363

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. อรปรีญา ทองหมื่น1. 58002683
น.ส. ศิริเพ็ญ ศิริคงคา2. 58005171
น.ส. นัทมน โมหมัดตาเฮต เกียรตินิยมอันดับ 23. 58007715
น.ส. นันทิกานต์ ทองสุขใส4. 58009068
น.ส. นภสร สิทธิราชา5. 58009431
น.ส. ยุพาวรรณ จันทร์คำ6. 58010221
น.ส. ศศิธร บุญประทุม7. 58010598
นาย เกรียงไกร สุทธิสันติสกุล8. 58011733
นาย คเณศ ชูเสน9. 58012081
น.ส. กาญจนวรรณ หนูรัก10. 58013473
นาย กิตติศักดิ์ แก้วจันทร์11. 58016598
นาย พัชรดนัย คำบ้านฝาย12. 58019120
น.ส. นาตาชา วันเพ็ญ13. 58019764
นาย กฤต สมพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 114. 58019860
น.ส. นริศรา แก้วปัด15. 58027542
นาย ณัฐวัสส์ รัตนโพธิ์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 216. 58027566
นาย ณัฐพงษ์ ประกิ่ง โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์17. 58027655
นาย ทรงฤทธิ์ วงษ์เนตร18. 58030027
น.ส. อนุสรา แสนเดช เกียรตินิยมอันดับ 219. 58036027
น.ส. ปิยธิดา เกิดแดง20. 58039882
น.ส. ชญานี อิสระพินิจ เกียรตินิยมอันดับ 221. 58041324
นาย ณัฐพงศ์ ศิริปัญจนะ โอน 11 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ22. 58042514
น.ส. อรอุมา จุนโพธิ์23. 58043982
น.ส. ศุภรดา เพียคำลือ โอน 10 นก.  จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์24. 58049862
น.ส. ปริญญา จี๋เอ้ย โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.25. 59020823
น.ส. ปริชญา ด้วงหว้า โอน 72 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา26. 60031767

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ยุภิน ปะตาทายัง โอน 73 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ27. 60033236
น.ส. อัญชลี แสงอุทัย โอน 69 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี28. 60037572

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. นุชนาถ กลมเกลียว1. 56023271

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. โชติกา สมเจตนา โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.1. 59012521

นาย พีรวิชญ์ ใบยา โอน 24 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2. 59047282
น.ส. ศรีสุดา ศรีวิเศษ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 4 นก.3. 60000431
ว่าที่ ร.ต.หญิง รุจิรา เจริญลือชัย โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.4. 60000448
น.ส. สโรชา นุชวัฒนา โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.5. 60001669
น.ส. โชคฤทัย คล้ายทองคำ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.6. 60002328
น.ส. สิริญญาณ์ ทองช่วย โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.7. 60002633
น.ส. ฐาปนี ตันพานิชย์ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.8. 60003234
น.ส. จีรวรรณ ลาวจำปา โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.9. 60003241
น.ส. อลิษา สีนวม โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง10. 60003258
น.ส. จุฑารัตน์ โลหะทัต โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.11. 60003272
น.ส. วิวาห์ เคียงคง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.12. 60003289
น.ส. สุขฤดี ใยยั่งยืน โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.13. 60003652
น.ส. สาธิดา เณรเนือง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.14. 60003727
น.ส. วันทิยา ศรีชัย โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.15. 60004164
น.ส. หัทยา ฤทธิรงค์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.16. 60006493
น.ส. เสาวลักษณ์ มีจันทร์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.17. 60006506
น.ส. อุทัยวรรณ เพชรา โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.18. 60006551
น.ส. สุพัตรา สังกาเกตุ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.19. 60006582
น.ส. สรวีย์ รุ่งสว่างสุคนธ์ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.20. 60006619
น.ส. ณัฐติญาภรณ์ มิ่งโมฬี โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.21. 60006708
น.ส. นนท์ธิยา บุญสืบ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.22. 60009436
น.ส. รุ้งตะวัน จันทร์ทอง โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.23. 60009443
น.ส. วันวิสา โมรินทร์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.24. 60009450
น.ส. พิชญนันท์ ตังศรี โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.25. 60010257
น.ส. พรกมล เตียงตระกูลทอง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 11 นก.26. 60010877

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พิมพ์ชนก ชนะชัย โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 4 นก.27. 60010904

น.ส. ช่อทิพย์ ประเสริฐสุข โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 3 นก.28. 60010911

น.ส. ณัฐชา ยศบุญเรือง โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน                               และเทียบโอนตามอัธยาศัย
19 นก.29. 60013536

น.ส. ชุติกาญจน์ ระบอบ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.30. 60013687

น.ส. เบญจพร ก้านขวา โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.31. 60014048

น.ส. สิรีธร อ่อนละมูล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.32. 60014980

น.ส. ธนัชญา เพชรร่วง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.33. 60015372

น.ส. กาญจนา จีบโจง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.34. 60015389

น.ส. วีรญา พึ่งแตง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.35. 60016928

น.ส. อัญชลี วัฒนุยาน โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.36. 60016942

น.ส. วิลัยพร ชูพันธ์ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.37. 60017365

น.ส. กุลวดี ทองอ่อน โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.38. 60017687

น.ส. ชมพูนุท พะสิม โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.39. 60017707

น.ส. ภูสุดา จังพานิช โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.40. 60018031

น.ส. อภิชญารดา ทวรสัน โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.41. 60018384

น.ส. ธิดารัตน์ สว่างแสง โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.42. 60019156

น.ส. สุภัสสรา เฉวียงหงษ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.43. 60019389

น.ส. พัชริดา ในเถา โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.44. 60023085

น.ส. ณัฐริยา เกตุพล โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.45. 60023136

นาย ธนภัทร แค่มจันทึก โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.46. 60023369

น.ส. ชนาพร ชมสุวรรณ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.47. 60023636

น.ส. ศรัญญา แซ่ลิ้ม โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.48. 60023770

น.ส. สุทัทสา ทองแดง โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 6 นก.49. 60024559

น.ส. พิไลลักษณ์ อาจรัมย์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.50. 60026484

น.ส. บุญตา มุ่งยอดกลาง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.51. 60026706

น.ส. ชุรีกร พุทธภิญโญ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.52. 60026713

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ณัฐริกา เสือนาค โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.53. 60028326

น.ส. บุญสิตา แก้วคง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.54. 60028333

น.ส. รัชดาพร มะลิซ้อน โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.55. 60028782

นาย จารุเดช หุ่นสุวรรณ์ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.56. 60029763

น.ส. สุกัญญา นาทันใจ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.57. 60030666

น.ส. รัฎสิตพร รัตนพันธุ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.58. 60034180

น.ส. สิริรัตน์ ยวงโพธิ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.59. 60034508

ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญ์พิสชา นกแก้วน้อย โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 12 นก.60. 60034635

นาย นนทชัย บุญสุข โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.61. 60036200

น.ส. จริยาพร ดาวอู๊ด โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 8 นก.62. 60036844

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ดนุสรณ์ เซี่ยงจง1. 53015353
น.ส. อรอนงค์ ธรรมศิริ2. 56004901
นาย พัฒนา ไทยเกษม3. 56016594
น.ส. จิระภัส ภูเก้าแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 24. 58001688
น.ส. ณภัสร ปานสมัย5. 58002405
น.ส. ธัญญาลักษณ์ ศิริวงษ์6. 58002525
น.ส. จุฑารัตน์ นิเวศน์7. 58005575
น.ส. จุฑามาศ คำจำปา8. 58011031
น.ส. อมรรัตน์ คุณพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 19. 58013240
น.ส. ธัญญาพร เผือกมี10. 58016276
น.ส. ทิวาพรรณ จันกุล เกียรตินิยมอันดับ 111. 58016618
น.ส. สุรัติยา อานนท์12. 58017757
น.ส. กัญจน์ศยา พัชรจันทรัตน์13. 58019226
น.ส. มลฐกานต์ แสงดาว เกียรตินิยมอันดับ 114. 58019822
น.ส. วิริยาภรณ์ เย็นวัฒนา15. 58020232
น.ส. นิรัตติยา ทองเจือ เกียรตินิยมอันดับ 216. 58020307
น.ส. รัตติกา สายคำเลิศ17. 58020376
น.ส. นภัสสรช์ ขวัญทอง18. 58021460
น.ส. ณัฐธิชา โมสิกะ19. 58024150
นาย ยลเดช เลิศพีรพันธุ์ เกียรตินิยมอันดับ 120. 58033748
น.ส. ธัญญารัตน์ ทองสุข เกียรตินิยมอันดับ 221. 58034250
น.ส. จิรัฐิติกาล ตาดี22. 58034527
น.ส. ธมลวรรณ ผิวพรรณ เกียรตินิยมอันดับ 123. 58034596
น.ส. กมลชนก ชื่นเกษร เกียรตินิยมอันดับ 224. 58039128
น.ส. เพ็ญนภา บุตรไทยสง25. 58039440
น.ส. ศิริรัตน์ อินทราพงษ์26. 58043639

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พรพิมล แจ้งกระจ่าง27. 58044963
นาย ณัฐนันท์ วิมุกตารมย์ โอน 3 นก.  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ28. 58050501

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย อนุพงษ์ ยามสุข1. 55033848
นาย ตนุภัทร เต็งประกอบกิจ2. 56024012
นาย ภาณุตะวัน ตรีอินทอง3. 57009631
นาย ชัฏ เว้นเซิ้น วัตสัน4. 57032878
น.ส. นิษฐา วิรุฬห์ธิวัตร โอน 42 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน5. 57042043
นาย อรรถพล เป็งเรือน6. 58006063
นาย สักการะ เจริญวงษา7. 58011586
นาย กันตพงศ์ เกษมสุข8. 58014567
นาย บรรพต ละมาตร เกียรตินิยมอันดับ 19. 58016238
นาย ชลธาร เดชมา10. 58025768
นาย สาธิต ปานทน11. 58030243
นาย จุนหยาง ไท เกียรตินิยมอันดับ 212. 58033940
นาย เดชาธร โชคชินวงษ์13. 58035306
นาย ภาณุกรณ์ สุพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 214. 58035635
นาย วรพชร์ เกษมสุข โอน 71 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15. 59044845

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ถิรวัฒน์ แก้วกุลศรี ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 52032347
นาย เฉลิมขวัญ เพียรธุรัตน์ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.2. 53018098
นาย สุริยา สีดาชมภู3. 57002376
จ.อ. พุฒิพงษ์ พะวงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 24. 57002441
จ.อ. ธนธรณ์ ศรีมณฑล เกียรตินิยมอันดับ 15. 57002458
นาย กิติศักดิ์ พึ่งฉ่ำ เกียรตินิยมอันดับ 16. 57002732
นาย สุรเกียรติ จโนภาส7. 57008472
นาย จิรกร อยู่สิงห์ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 17 นก.8. 57009244
นาย วิชัย วรรณภาค โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 8 นก.9. 57009275
จ.อ. ศุภชัย แสงมณี10. 57014445
นาย ชินดนัย อินทชาติ เกียรตินิยมอันดับ 111. 57014609
นาย นัฐวุฒิ สิงธงยาม โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10 นก.12. 57018914
น.ส. ศิรประภา พรรณราย13. 57022709
ว่าที่ร.ต. บุญทวี คงทอง โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 14

นก.14. 57023108
น.ส. อัชราวรรณ แก้วประเสริฐ15. 57023975
จ.อ. อนุชัย ชาวแขก เกียรตินิยมอันดับ 116. 57025266
จ.อ. กิตติพงศ์ ผาจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 117. 57029355
น.ส. สุกัญญา สุทธิประภา18. 57036025
นาย วรปรัชญ์ อินทรสอน โอน 42 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี19. 57041295
นาย อธิเมธ วังเขาแก้ว

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 6 นก.
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. 57041719
น.ส. พิรัชพร อินทรสุวรรณ โอน 43 นก.  จากมหาวิทยาลัยบูรพา21. 57041846
น.ส. รุ่งรัศมี เทพหัสดิน ณ อยุธยา22. 58001099
นาย นนทศักดิ์ ศิริตานนท์ โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.23. 58003486
นาย ณรงค์กร ปานขาว โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์   และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.24. 58003493
นาย คมธัช ไทยกุล โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.25. 58003551
นาย ชัยมงคล กระเวน โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.26. 58003671

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ร.อ. จักรกฤษณ์ ขุนแก้ว โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32
นก.27. 58004049

ร.ต. เสกสรร มาลา โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32
นก.28. 58004063

นาย สิปปวิชญ์ อุดมศรี29. 58004412
นาย จิรายุ จันทะเสน30. 58004563
นาย นพอนันต์ อินอำนวย โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.31. 58004854
นาย กนกพล นาคบาตร์ โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.32. 58004943
นาย ณัฏฐ์ธนากร นิยมะจันทร์ โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.33. 58005619
นาย สรวิชญ์ ปานช้าง โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.34. 58006309
นาย นราธร ศิริเวช35. 58006758
นาย ประสิทธิ์ เล็กน้อยกุล โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.36. 58007993
นาย ณรงค์กฤช จิตต์ปลื้ม โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.37. 58008265
นาย พีระชัย พูลมี โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.38. 58008272
นาย อุทัย ใกล้พลัง โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.39. 58009284
นาย จาตุรงค์ เอมโอด40. 58009448
นาย ตะวัน ผายวัฒน์ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.41. 58009880
นาย อดิพงษ์ แสงสุข โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.42. 58014601
นาย ญานวัฒน์ พรมจันทร์ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.43. 58015000
นาย กฤษณะ นิ่มนวล โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.44. 58015240
นาย ศรุตธร พรมวังขวา45. 58015404
นาย ปรีชา ด้วงหวัง โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.46. 58015682
นาย กฤษดา จารุบุตร โอน 45 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.47. 58016803
นาย พงศ์ณคมน์ มหามนตรี48. 58021782
นาย จักรกฤษณ์ ยอดเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 149. 58023871
นาย คมสัน สุริยันต์ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.50. 58025333
นาย ธันยวัฒน์ สุวรรณ โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.51. 58026958
นาย นฤพณ คัชวา เกียรตินิยมอันดับ 252. 58028509

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ณัฐวุธ มูลเงิน53. 58029268
น.ส. หญิง แซ่โค้ว โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.54. 58030712
นาย ณัฐวุฒิ เครือปัญญา โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.55. 58030750
นาย ภุชงค์ รัตนะกรี โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.56. 58031940
นาย เดชวรุตม์ พิมพ์ประดับ57. 58032010
นาย ศุภณัฐ อินวัตพันธ์ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.58. 58032250
นาย จิระพงศ์ มูลจะคำ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.59. 58032267
นาย ศุภกร พุ่มพิกุล โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.60. 58032281
นาย ทรงพล โต๊ะถม เกียรตินิยมอันดับ 261. 58040792
นาย ธีรพันธ์ นันทิยาพร โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.62. 58043235
นาย วิทยา สิงห์สาย โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.63. 58043540
น.ส. สุวนันท์ ทิกมล โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.64. 58043564
นาย ณัฐพจน์ พระฉาย โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.65. 58045259
นาย ประพันธ์ กนกสิงห์ โอน 22 นก.  จากโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.66. 58047071
นาย วราวุฒิ เกษแก้ว โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี    และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

12 นก.67. 59003457
นาย เจษฎา ทองนุ้ย โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9 นก.68. 59022621
นาย ธีรพล พึ่งศรี โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

9 นก.69. 59023462
นาย รัฐศาสตร์ รัตนศรี โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9

นก.70. 59024001
นาย อนุศักดิ์ ธุระกิจ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 13

นก.71. 59025859
นาย ทศพร ศรีธร โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 17

นก.72. 59029044
นาย ศราวุธ โสภาไฮ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา       และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 9 นก.73. 59033959
นาย พงษ์พัทธ์ชัย ดาร์ซิงห์ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

20 นก.74. 59033966
นาย วิชิต วงค์แก้วมูล โอน 76 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม75. 59036923

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย เอกราช อ่อนเย็น1. 57007504
นาย สถาพร นันทพานิชย์2. 57018003
นาย ฐกร นราภิรพงศ์3. 57032241
นาย วรกันต์ ยุวพรหม4. 58015315
นาย สืบสกุล ยอดสันติ5. 58015322
นาย ชานน สงวนเกียรติสุข6. 58038130

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย กฤษดา เทศสีหา โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล1. 54022347
นาย นนทกานต์ กองยา2. 55014890
นาย วิชย พรหมคุณ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 13 นก.3. 56000329
นาย ศุภโชค พรมมิ โอน 20 นก.  จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร  และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

9 นก.4. 56042692
นาย วรพล วงศ์เครือสอน

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 3 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

5. 56051413
น.ส. ภควดี เนียมน่วม6. 57007826
นาย สุกฤษฎิ์ วังคีรี7. 57012510
นาย เฉลิมรัชช งามดี8. 57021615
นาย พุทธมนต์ ฮวบบางยอ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 14 นก.9. 57039246
นาย ปภินวิช ยอดพิจิษ10. 57040132
น.ส. ศิโรรัตน์ จิตต์สุภาพรรณ

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 15 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. 57041000

นาย อาวุธ รุ่งรัตนาอุบล
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 7 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

12. 57041860
นาย ถนัส มากเฟื้อง โอน 43 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13. 57042290
นาย วัชรพล ภูพิมทอง โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.14. 58004001
นาย สิทธิศักดิ์ บัวโฉม

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 10 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15. 58006323

นาย วรายุทธ นรินนอก
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

16. 58006727
นาย รัตติพงษ์ เก่งธัญญกรณ์ โอน 5 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.17. 58008703
จ.อ. อภิชน ภิราญคำ โอน 16 นก.  จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร       และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.18. 58009811
นาย ชัยวัฒน์ หมื่นจันทร์ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.19. 58011219
นาย อรรถพล ชวนชื่น โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ20. 58011562
นาย ธนิน พันธวัฒน์ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.21. 58012543
นาย พีระพงศ์ จินตวาระ22. 58012790
นาย ปฏิภาค วุฒิพันธ์23. 58013151
นาย ชัยวัฒน์ ขุนพิลึก โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์        และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.24. 58013928

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ภาณุพงษ์ ธนูทอง
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25. 58015226
นาย อัครพล ศรเสนาะ26. 58015524
ส.อ. สรกฤช นันตะนะ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน

32 นก.27. 58016601
นาย วัลพล อามาตมุลตรี โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.28. 58018790
นาย พงษ์นุกูล พันธุ์สุจริตไทย โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเลย      และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.29. 58021186
นาย นฤดม ศรีโรย โอน 98 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ   และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน30. 58023819
นาย ไชยพัฒน์ กระดิษฐ์ โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.31. 58024592
นาย สันติ ประมูลมาก

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

32. 58024629
นาย ภาคภูมิ กนกนาก โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์33. 58024749
นาย เสกสรร โพธิจินดา

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

34. 58028410
ว่าที่ร.ต. ฮาริซ ยิหวาซ้อน โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต       และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.35. 58028561
นาย ชยุต กุนทรวรินทร์

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

36. 58029186

นาย เอกรัฐ ตั้งศรีวงศ์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

37. 58031313

นาย พงค์ดนัย อำภัยฤทธิ์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 12 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

38. 58031553

น.ส. ศศิกมล ณรงค์ศักดิ์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

39. 58032983
นาย สุขประสงค์ วีระศรี โอน 14 นก.  จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร       และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 32 นก.40. 58033039
น.ส. ณัจฉรียา โชติชัยวิวัฒสกุล41. 58033046
นาย ทศพร ปิ่นแก้ว42. 58033820
นาย ธีภพ วงศ์ตั้นหิ้น43. 58036452
นาย กีรติ วุฒิคุณ44. 58036781
นาย สราวุธ แก้วล้อมทรัพย์

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

45. 58037111
นาย จิรายุส ถึงมูสิก46. 58037604
นาย ชัยวัฒน์ พวงสีเงิน เกียรตินิยมอันดับ 247. 58038034

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย เกียรติพนธ์ ต้นประสงค์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 9 นก.
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

48. 58040196
นาย วาทิศ อู๋49. 58040696
นาย อนุสรณ์ ยอดอาจ50. 58040723
น.ส. นราพร คุ้มสุวรรณ51. 58040850
น.ส. อาภากร นิลประภาพร

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 7 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

52. 58047242
นาย สพล ภูมิภักดิ์ โอน 10 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32 นก.53. 58048261
นาย วัชรากร สำแดงสุข โอน 37 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย54. 59034461

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย ภคเดช เชื้อวงศ์1. 58024270
น.ส. กฤติญา บุญทรัพย์2. 58033104
น.ส. จิรัญญา มานะสกุลวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 13. 58037611
นาย ณัฐพล ศรีส่อง4. 58039635
น.ส. น้ำทิพย์ ชื่นเบิกบาน5. 58043204

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย พงศธร ศรีสุข1. 55029779
นาย สุรศักดิ์ สายใจ2. 56032143
น.ส. ณัฎฐวี ชูเชิด3. 58005126
นาย ทัตเทพ ทรัพย์ธานินทร์ โอน 23 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น4. 58028612
น.ส. โชติกา วัฒนาเตชะนนท์5. 58040918

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย อนิรุทธิ์ จรกุล1. 58000669
น.ส. ณัฎฐะรียา เพ็งไธสง เกียรตินิยมอันดับ 12. 58002121
นาย เพิ่มพูน มณีขาว3. 58005866
นาย นิติพงษ์ ดีอุดม4. 58009119
นาย ณัฐชัย วิรุฬห์รักษ์สกุล เกียรตินิยมอันดับ 15. 58014896
นาย ณุติพงศ์ ทองมูล6. 58021922
น.ส. มณฑาทิพย์ เข็มพุดซา7. 58025080
น.ส. ปิยะธิดา งามปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 28. 58035039
น.ส. สุพรรษา คำพาอินทร์9. 58035495
น.ส. ปิ่นมนัส วิรัติ10. 58035717
น.ส. พัณณิตา บุญเทศ เกียรตินิยมอันดับ 111. 58035971
น.ส. บัณฑิตา จิระวงษ์ถาวร โอน 34 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม12. 58036894
น.ส. พิมพ์ภัทรพร พรหมประดิษฐ์13. 58037142
น.ส. จิราภรณ์ วิโย14. 58038945
น.ส. รวิวรรณ แดงเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 215. 58039166
นาย ภาณุ บุญหลง เกียรตินิยมอันดับ 116. 58039926
นาย วิรุฬห์ ไพรีรณ เกียรตินิยมอันดับ 117. 58040583
น.ส. ปานตะวัน แตงใหญ่18. 58041002
นาย สุทธิ์ภาธร พัฒนสินสถิตย์ โอน 4 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19. 58046792

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พิศมัย มูลฉวี1. 54051464
นาย รัชพล รัตนะรุจิรดา2. 56007444
น.ส. เบญญาภา บุญสมธนกุล3. 57004174
นาย มงคล เตือนภักดี4. 57009206
นาย ปิยะวุฒิ จันทร์เสนา5. 57024398
น.ส. ณัฐริกา มหาสิงห์6. 57032710
น.ส. สุริวัลย์ โลหะเวช7. 58000323
น.ส. พรพรรณ สนจุ้ย8. 58000936
น.ส. ยลดา เฟื่องสินธุ9. 58001044
น.ส. วราภรณ์ สังข์สุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 110. 58001126
น.ส. กัณฐากรณ์ หล่อพันธ์11. 58002138
น.ส. อินทิรา บุญจำนงค์ เกียรตินิยมอันดับ 212. 58007506
น.ส. เทพสุดา สีดา เกียรตินิยมอันดับ 113. 58008741
น.ส. อธิติญา พุฒกลาง เกียรตินิยมอันดับ 114. 58009277
น.ส. ยุพิน ทิศกระโทก15. 58009462
น.ส. นภัสวรรณ เหลืองสุข เกียรตินิยมอันดับ 116. 58009537
น.ส. ธัญสินี ธรรมวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 117. 58009568
น.ส. นิตยา บัวจารย์18. 58009715
น.ส. ธนพร คงทัศน์19. 58010012
น.ส. นารีรัตน์ โทบุรี เกียรตินิยมอันดับ 120. 58010252
น.ส. จุฑามาศ คมมูล21. 58011675
น.ส. ณิชาภา นาคสถิตย์ เกียรตินิยมอันดับ 122. 58011884
น.ส. สุจิตร์ตรา ผ่องใส เกียรตินิยมอันดับ 123. 58011966
น.ส. ศรุตา เครือแดง เกียรตินิยมอันดับ 124. 58013839
น.ส. พรรณพร ธนะตัน25. 58014036
น.ส. มณีรัตน์ ปิ่นมณี เกียรตินิยมอันดับ 126. 58014550

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. อรยา ชะเอม เกียรตินิยมอันดับ 127. 58014790
น.ส. นายูรี แลยะสี28. 58018896
น.ส. นาฎลดา จริยา29. 58019271
น.ส. วิสสุตา ปันสุวรรณแก้ว30. 58019391
น.ส. นันทนัช เทียนทอง โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม31. 58019548
น.ส. ปวริศา จันดา32. 58020201
น.ส. รวินท์ ปัญทะอิน33. 58021477
น.ส. หยาดเหนือ พ้นภัย34. 58021720
นาย ชิษณุพงศ์ ศรีสุข เกียรตินิยมอันดับ 135. 58021802
น.ส. สิริมธร เครือเตียว36. 58022927
น.ส. ธัญพิชชา พร้อมจิต เกียรตินิยมอันดับ 137. 58023319
น.ส. รัตนาภรณ์ หมื่นศรี38. 58023686
น.ส. สุพรรษา พุทธโกสัย39. 58024287
นาย ณัฐวัฒน์ ไวยรัตนพานิช40. 58024547
น.ส. ลลิตา หวู เกียรตินิยมอันดับ 141. 58024667
น.ส. ภัคจิรา นามวงษ์42. 58024934
น.ส. สุธาทิพย์ ศรีรักษา43. 58025357
น.ส. กัลยกร ศิริสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 144. 58026263
นาย ภัทรกร ศรีเสนาะ เกียรตินิยมอันดับ 145. 58027624
น.ส. อรุโณทัย ห่อไธสง เกียรตินิยมอันดับ 146. 58029597
น.ส. พาณิภัค กิ้มอารีย์ เกียรตินิยมอันดับ 247. 58029624
น.ส. จรรณ์ธิมา ผ่องใส เกียรตินิยมอันดับ 148. 58029915
นาย วิรัตน์ จุฑามาศ เกียรตินิยมอันดับ 249. 58031659
น.ส. เจนจิรา เพื่อนรัมย์50. 58031971
นาย ศิริชัย เดเลาะ51. 58032527
น.ส. พิมพ์ชนก พรมกสิกร เกียรตินิยมอันดับ 252. 58032825

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย วัฒนชัย เทียนถวาย เกียรตินิยมอันดับ 153. 58033351
น.ส. สุปราณี แดนวงดร เกียรตินิยมอันดับ 154. 58033457
น.ส. ณัฏฐ์ชุดา ปกรณ์ปรีชา เกียรตินิยมอันดับ 255. 58034534
น.ส. ฝนทิพย์ พลชนะ เกียรตินิยมอันดับ 156. 58034750
นาย หยกชัย จันทร์เพ็ญ57. 58034945
น.ส. จิรนันท์ สรรศรี เกียรตินิยมอันดับ 258. 58034976
นาย สุกฤษฎิ์ เล้าสืบสกุล เกียรตินิยมอันดับ 159. 58035084
น.ส. ฟรอริดา บัวงาม เกียรตินิยมอันดับ 260. 58035724
น.ส. กิตติยา ชุ่มกองชัย61. 58035926
น.ส. จรรยาพร สัมนา เกียรตินิยมอันดับ 162. 58036274
น.ส. สหฤทัย พรหมปาน63. 58036356
น.ส. กมลวรรณ ปัญญาใส64. 58037279
น.ส. สุทธิดา มีชำนาญ65. 58037457
น.ส. น้ำเพชร สุขจันทร์ โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต66. 58037659
น.ส. นุชนาฏ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา67. 58037786
น.ส. จักษณา ยิ้มสอาด เกียรตินิยมอันดับ 268. 58038298
นาย กิตติพัฒน์ สุภาวสุวัตร์69. 58038332
น.ส. มิรันดร์ตรี พันไธสง เกียรตินิยมอันดับ 270. 58039224
น.ส. วีรยาภรณ์ บุตรดิษฐ71. 58039820
น.ส. ทิพย์วรรณ ตั้งสายัณห์ เกียรตินิยมอันดับ 172. 58039902
น.ส. รุ่งไพลินณ์ หนูหอม เกียรตินิยมอันดับ 173. 58039988
น.ส. อุทุมพร สวงโท74. 58040127
น.ส. สุปรางค์ หมุนลี โอน 19 นก.  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ75. 58040610
น.ส. รัชดาภรณ์ ไตรสถาน โอน 19 นก.  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ76. 58040898
นาย วัชระ ทองดี เกียรตินิยมอันดับ 277. 58041071
น.ส. ศิรินทิพย์ ไตรสถาน เกียรตินิยมอันดับ 178. 58041146

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. พรทิพย์ ทิพย์ศิริ เกียรตินิยมอันดับ 179. 58041297
น.ส. ธนิษา หนูชม โอน 19 นก.  จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ80. 58041317
นาย จิรวัฒน์ วงศ์จันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 181. 58042038
น.ส. มุขสุดา เหง้าโคกงาม เกียรตินิยมอันดับ 182. 58042127
น.ส. ธันยพร ใจธรรม83. 58042196
นาย คณัฐพล เพชรมณี84. 58042449
นาย ฮาซันบาซอรี สาแม็ง85. 58042829
น.ส. ประกายกาญจน์ เสาประทาน เกียรตินิยมอันดับ 186. 58043057
น.ส. อรวรรณ จำปาแฝด โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ87. 58043088

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ณภัทร นวปฎล1. 55032627
นาย ณัฐวุฒิ บุญชม2. 56017380
น.ส. มนัสนันท์ แย้มขะมัง3. 57029300
นาย ภาณุพงศ์ ทิพย์สุวรรณ โอน 37 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม4. 57042327

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย พงษ์พัฒน์ เกตุแก้ว1. 55008581
น.ส. ปรารถนา ทับทิม2. 55012085
น.ส. ธาราพร พรมอาสา3. 55016009
นาย ภัทรชนน วรรณมาศ4. 55019237
น.ส. พิชญานิน ปัญญามาก5. 56012063
นาย สหพัฒน์ สายบัวใย6. 56022170
น.ส. วรรณพร สอนแก้ว7. 56023226
นาย นฤพล ศิริเวช8. 56031097
นาย ปฐวีร์ ก่อพรศรีสง่า9. 56031631
นาย ภูวกฤต กิจเจริญ10. 56035100
นาย ธนวัฒน์ กุศลส่ง11. 56043166
น.ส. แพรพลอย อินทร์มี12. 57000523
น.ส. กฤติญา ลีเดร์13. 57002256
นาย ธนาธิป แร่เจริญ เกียรตินิยมอันดับ 114. 57003504
นาย โอรส เหล่าสันติสุข เกียรตินิยมอันดับ 115. 57006869
น.ส. ณิชาภัทร ชุมศิริวงษ์16. 57008698
น.ส. นารีรัตน์ ทูโมสิก17. 57011077
น.ส. ภคมน ภู่พิชิต18. 57011286
นาย พศิน คุ้มสุวรรณ19. 57014332
น.ส. ฐาปนี คำคล้าย เกียรตินิยมอันดับ 120. 57018863
น.ส. ณาลดา จิรชัยดำรง21. 57021519
นาย จาตุรงค์ ชื่นภักดี22. 57021893
นาย ณัฐวุฒิ พ่อค้า23. 57023848
น.ส. ปาริชาด ศรีเมือง24. 57027855
น.ส. นงนุช งามศิริชัยกุล เกียรตินิยมอันดับ 225. 57028305
นาย ณัชกร ประจังคะโต26. 57028350

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. สุธาวี พิมพ์นนท์ เกียรตินิยมอันดับ 227. 57031619
นาย พงศ์ภัค กรุดน้อย28. 57032289
น.ส. ณัฐธิดา จงประยูรรัตนา29. 57032323
นาย พงศธร ช่วยแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 230. 57033335
นาย วงศธร สุขัคคานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 131. 57033448
น.ส. พรทิพย์ หัสยพงศ์พันธ์32. 57034070
น.ส. ณัฐนิชา มะโนเรือง33. 57036498

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

น.ส. ทิพย์วรรณ แขกสอาด1. 51052778

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)


