
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Mr. STEFANUS HARTONO GUNAWAN1. 58041622

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 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นาย วรนาถ ธานี โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 88 นก.1. 59015999

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   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. สุชาดา แก้วปลั่ง1. 56003519
น.ส. ฐิติรัตน์ เอี่ยมหิรัญ2. 57006390
นาย รวิศ สมวันนา3. 57016438
น.ส. ประวาลปัทม์ ไมตรี4. 57021437
น.ส. ชัญญา ตองสุพรรณ์5. 57027831
น.ส. มัณฑณา กฤตานนท์6. 58010423
น.ส. กนกอร บุญเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 27. 58017795
น.ส. วรัชญา ส่องแสง8. 58025073
น.ส. ทิพย์มาศ นรดี9. 58025504
น.ส. สิรินาถ จันทะศิลา10. 58026174
น.ส. จงกชกร ปู่พะบุญ11. 58028016
น.ส. สุพัตรา ฟักสอาด12. 58040665
น.ส. ศิริวรรณ ทาเนงุ โอน 18 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 57 นก.13. 59016696
นาย ภานุวัฒน์ ป้อมภู่ โอน 41 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 53 นก.14. 59020385
นาย วัยวัฒน์ พานิช โอน 52 นก.จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 53 นก.15. 59025006
น.ส. ดาราวลี ศรีวงษา โอน 16 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.16. 60014675
น.ส. ศิริรัตน์ คมคาย โอน 19 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.17. 60025270
น.ส. นรมน ฉ่ำเฉลียว โอน 17 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.18. 60028580
น.ส. เสาวลักษณ์ บุญเพ็ชร โอน 16 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.19. 60031894
น.ส. อลันตา พิพัฒนาเวชกิจ โอน 13 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 47 นก.20. 60033096
นาย รัฐพงศ์ แปงเสน โอน 15 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 52 นก.21. 60038508

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. สุทธิดา อ่อนคะตา1. 58004190
น.ส. พรพิมล พุ่มดียิ่ง2. 58011466
นาย โภคิน มีมานะ3. 58016194
น.ส. ขวัญธิดา บุญชิต4. 58024218
น.ส. สุฐิตา นนท์ฐิติพงศ์5. 58024996
นาย ทิพย์ชยพล ผลิดาพันธ์วิรา6. 58026629

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ศศิธร ทับเงาะ1. 56022769
นาย กนกพล บุญสุ่น2. 57018729
น.ส. รัตติยากร สีโภค3. 58005099
นาย ทศภูมิ พลเชตร์4. 58007366
นาย จตุรภัทร เอี้ยนไธสง5. 58013548
น.ส. สุนิศา เนียมกลาง6. 58015860
นาย ทัน อู่งามสิน7. 58015966
นาย ณัฏฐากร หนูบุตร8. 58016118
น.ส. วนิดา ลี่เป้ว9. 58017240
น.ส. รัตน์ตณวรรณ กองเเสน10. 58021991
น.ส. กชกร สังข์ขาว11. 58023004
น.ส. อัจฉราพร เพชรจันทร์12. 58023268
น.ส. ศศิธร บริบูรณ์13. 58024732
นาย ณัฐพล นนอาสา14. 58026903
นาย กฤตวิทย์ โย้จิ้ว15. 58028458
น.ส. จุฑารัตน์ ชื่นใจ16. 58031899
นาย ธีรนนท์ เกษมพรมณี17. 58033060
น.ส. ประภาศิริ ปุยสาลี18. 58040487
น.ส. นลินพร พวงสมบัติ19. 58040709
น.ส. สุพรรษา แสนทวีสุข20. 58040747
น.ส. ปาริชาติ ไชยปัดชา21. 58043139
นาย นครินทร์ รัตนะ เกียรตินิยมอันดับ 222. 58043735
น.ส. ชัญญา ดำขุนทด โอน 7 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม23. 58044312
น.ส. ทัศนียา ปานกุล โอน 30 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม24. 58047982
น.ส. ประภัสสร ขำเลิศ โอน 12 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.25. 60026504
น.ส. ปรียานุช นพพันธุ์ โอน 12 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.26. 60026511

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ธนิศรา กองศิริ โอน 36 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.27. 60052602

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย มณฑล วัฒนชัย1. 53051417
น.ส. นิตา จิตรธรรม2. 54016254

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ณัฏฐ์นรินทร์ ดวงดีมีศักดิ์1. 56019400
นาย บุญญฤทธิ์ ใกล้พลัง2. 56037528
น.ส. สุภาภรณ์ มดแสง3. 57000725
น.ส. กชภัค มณีทาป4. 57003908
น.ส. กนกวรรณ เชียงกา5. 57004650
น.ส. ปิยะพร อาสานอก6. 57008489
น.ส. พิมลวรรณ ผ่องศรีใส7. 57017755
น.ส. ถิตินันท์ มะลิแก้ว8. 57018483
นาย สหรัถ ภูโป่งซอน9. 57026867
น.ส. สุภาวรรณ อิ่มใจ เกียรตินิยมอันดับ 210. 57028401
นาย จักรพงษ์ สร้อยแก้ว โอน 35 นก. จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต11. 57028658
น.ส. พิมพ์ชนก ปิยะกนกทรัพย์12. 57031284
น.ส. ดรุณวรรณ พิมพ์จันทร์13. 57033013
น.ส. ชนัดดา ใบเงิน14. 58002203
น.ส. ภัทรา บุญรัชต15. 58006385
น.ส. ธดากรณ์ กองมี16. 58007006
น.ส. ปิยาภา วงศาโรจน์17. 58007335
น.ส. หงสรถ โต้ตอบ18. 58007657
น.ส. ศศิมาพร รักเมือง19. 58007784
น.ส. อรอนงค์ เอมคุ้ม20. 58008210
น.ส. ชฎาวรรณ แซ่ลี21. 58009455
น.ส. น้ำฝน สิทธิเจริญ22. 58009664
นาย นฤดล มีดี23. 58011853
น.ส. รัตนพร มาพะไลย์24. 58012947
น.ส. เกศสุดา รังสรรค์25. 58013428
นาย หัสชัย โตสวัสดิ์26. 58013733

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย วีระพงศ์ กลีบบัวทอง27. 58013740
น.ส. ธัญญารัตน์ รอดอาตม์28. 58013771
น.ส. คัทลียา ช่วยการ29. 58015017
น.ส. ธนกาญ ชอบบุญ30. 58015271
น.ส. ธีระลักษณ์ ดีเยี่ยม31. 58015377
น.ส. สุทธิดา คงกุทอง32. 58018074
น.ส. จรินทร์พร พุ่มมาลี33. 58018149
น.ส. สุชาวดี จันทร์วงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 134. 58018194
น.ส. ปาริชาติ ขำทับ35. 58018207
น.ส. พริสร กลับทับลังค์36. 58018810
น.ส. ศิริวรรณ กล้าหาญ37. 58019031
น.ส. อัยรดา สุวัณณุสส์38. 58019055
นาย ณัฐธี เผือกสวัสดิ์39. 58020674
นาย กิตติพัทธิ์ เจริญจิตจินดา40. 58021319
นาย จตุพล ดายังหยุด เกียรตินิยมอันดับ 241. 58022725
น.ส. ทิพวัลย์ สงอุปการ42. 58023915
น.ส. นุสรา จำปาหอม43. 58023960
น.ส. อรญา นิลสุข เกียรตินิยมอันดับ 244. 58024725
นาย เดชาวัต รัตนพลธี45. 58025035
น.ส. พิมลพรรณ เสือเหลือง46. 58025299
น.ส. นัฐธิดา สอนทา47. 58025559
นาย กฤตภัคนันท์ โพธิ์ทอง48. 58025915
น.ส. อุณรวี อิศรางกูร ณ อยุธยา49. 58026143
น.ส. อภิรดา สุขชู50. 58026150
น.ส. วรดา อาจรงค์51. 58026941
น.ส. อัจฉราภรณ์ บันดร52. 58026965

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย สราวุธ เอื้อสุนทรพานิช53. 58029011
นาย วรุตม์ บินชัย54. 58029371
น.ส. ศุมนภร ไต่เต้า55. 58031159
น.ส. รักษ์รัตน์ ทรงเอี่ยม56. 58034510
น.ส. แพรวพรรณ สายทอง57. 58035091
นาย นรเสฏฐ์ เกียรติกมลชัย58. 58035200
น.ส. วรัญญา โมรา59. 58035313
น.ส. ชวิศา แตงอ่อน60. 58035793
น.ส. ปิยธิดา แดไธสง61. 58037046
น.ส. อัญชิสา แสนเทพ62. 58039084
นาย พงศ์พิสุทธิ์ มงคลรัตน์63. 58040134
นาย เอกชัย เด็จใจทัด โอน 8 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี64. 58042576
น.ส. วาศิฐี ศิวะสกุลทรัพย์65. 58044172

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย บิว จิตรักษ์ เทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.1. 54039651

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย กฤษฎา เมฆกระจ่าง1. 56027360
น.ส. จุฑามาศ สายแก้ว2. 57012781
น.ส. รัตติยา เนียมเพาะ3. 57028261
น.ส. เอกรชยา แย้มสาหร่าย4. 58005366
น.ส. สุภาวรรณ เวียงสมุทร5. 58009722
นาย ทักษ์ดนัย เทียมทัด6. 58014214
นาย ณัฐวัชร ชัยศิริ7. 58015024
น.ส. มัชฌิมา อาภรณ์รัตน์8. 58016163
น.ส. มุทิตา ปีบไธสง9. 58016170
นาย วิชญ์พล นวลกำแหง10. 58024232
นาย ปฐมพร เนาวลักษณ์11. 58025775
น.ส. ศรัณญา จงทรัพย์ไพศาล12. 58027251
น.ส. กัลยา ดงแก้วมณี13. 58031457
น.ส. กนกวรรณ ธิลาว14. 58036863
นาย ศรันย์ ศรีสดใส15. 58037957
น.ส. นรีรัตน์ แก้วลา16. 58039659
น.ส. นิชกานต์ ตปนิยนันท์ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม17. 58045444
นาย ปัณณวัฒน์ รุ่งลิขิตวิวัฒน์18. 58045588
นาย ศุภเศรษฐ์ วิไลอัญชลี โอน 31 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม19. 58047259
นาย สราวุธ ริสมัน โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม20. 58047297
นาย นครินทร์ ไพรตื่น โอน 31 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม21. 58047300
นาย ทศพร ศิริวัฒน์ โอน 23 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม22. 58047317
น.ส. อัญชนา ช่างคำ23. 58406565
นาย ชินดนัย รังสิยานนท์ โอน 18 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.24. 59020690
น.ส. วรรณวิภา คงสุข โอน 58 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.25. 59022741
น.ส. ธวันรัตน์ พามา โอน 19 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 31 นก.26. 59034858

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย พจน์ ทิพย์จรรยาวัตร์ โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม27. 59044807
น.ส. เจนจิรา ดิษฐสม โอน 26 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.28. 60003765
น.ส. ดวงตา สิทธิจินดา โอน 30 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.29. 60003772
นาย วรวุฒิ มีแสง โอน 26 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.30. 60003789
น.ส. สุรัตน์ คงคาลึก โอน 24 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.31. 60007847
น.ส. จีรนุช ไชยสาร โอน 30 นก.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.32. 60009621
น.ส. ณิราวรรล์ แก้วคง โอน 23 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.33. 60012966
นาย ณฐวรรธก์ บุญเรือน โอน 34 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.34. 60014137
น.ส. อภัสนันท์ จันทรกุลเศรษฐ์ โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.35. 60014168
น.ส. หทัยรัตน์ ภูคะมี โอน 22 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 40 นก.36. 60014202
น.ส. ธนัชพร มารอด โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.37. 60014233
น.ส. โศภีพันธ์ญาดา วิเศษรัตน์ โอน 25 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.38. 60014668
น.ส. ปณิตา มากจริง โอน 39 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.39. 60014719
น.ส. ปิยฉัตร เจริญ โอน 20 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.40. 60014935
นาย ธีรวัฒน์ อักษรพันธ์ โอน 10 นก.จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 50 นก.41. 60015081
น.ส. เพ็ญประภา พินิจ โอน 25 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.42. 60015916
น.ส. กัญญารัตน์ ทิมเจริญ โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.43. 60015923
น.ส. ปนัดดา ล้อมวงศ์ โอน 25 นก.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.44. 60017081
น.ส. ฐิดารัตน์ สายสืบดี โอน 36 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.45. 60017625
น.ส. สุธารส ศาลาทอง โอน 39 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.46. 60018288
นาย ณัฐพล โฉมงาม โอน 29 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.47. 60018480
นาย ฉันท์ชนก พรหมเทพ โอน 23 นก. จากโรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.48. 60018500
น.ส. กัญยาณี ตลิ่งธารทอง โอน 28 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.49. 60018517
นาย ณัฏฐกัลย์ วิณวัณก์ โอน 16 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.50. 60018524
น.ส. จิรัชณา เพียรทอง โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.51. 60018531
น.ส. วนิดา เดาขุนทด โอน 26 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.52. 60018675

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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น.ส. ญาสุมินทร์ อินทนุพัฒน์ โอน 34 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.53. 60018764

น.ส. ทชกรภัสร สังข์ช่วย โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.54. 60019505

น.ส. ปัทมา พุ่มเอี่ยม โอน 47 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.55. 60019512

น.ส. ทิยารัตน์ ชื่นภิรมย์ โอน 21 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.56. 60019858

น.ส. รัตติยา อาจยิ่งยง โอน 33 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.57. 60020720

น.ส. ชุติมา ผลเวช โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.58. 60021701

น.ส. บุษยานุช กวางทุม โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.59. 60021732

น.ส. ไพลิน อุปทอง โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.60. 60021756

น.ส. ชนิดาภา ศุภภัควรกุล โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.61. 60021787

น.ส. ศศิธร บุญมาพิลา โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.62. 60021814

น.ส. วริศรา พวงอินทร์ โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.63. 60021934

น.ส. กอบกุล เจียมถ้อย โอน 34 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.64. 60021941

น.ส. พรพิมล ถิ่นทัพไทย โอน 23 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.65. 60021958

น.ส. นิรชร สุระสาย โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.66. 60021965

น.ส. ใกล้ตะวัน สมสวัสดิ์ โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.67. 60021972

น.ส. สุทธิดา ดีแสน โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.68. 60022617

น.ส. พิมชนก ขำวงษ์ โอน 21 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.69. 60023345

นาย ธนพล ปุราชะโน โอน 23 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.70. 60023732

น.ส. บุษกร ผ่องบุรุษ โอน 40 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.71. 60023814

น.ส. ณัฐณิชา ขาวบริสุทธิ์ โอน 24 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.72. 60023890

น.ส. วาสนา เจริญผล โอน 26 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.73. 60023903

นาย ศรัณญ์ สาระเวก โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.74. 60024213

น.ส. กนกพร รักษาเชื้อ โอน 23 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.75. 60024895

น.ส. กาญจนา แก้วโชติ โอน 41 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.76. 60025167

น.ส. ธนพร บุญธรรม โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.77. 60027989

น.ส. อัยลดา รุ่งเรืองรัมย์ โอน 22 นก. จากโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.78. 60028477

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. เสาวลักษณ์ โสภาพรม โอน 34 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.79. 60029030

น.ส. วรัญญา น้อยแสง โอน 26 นก. จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.80. 60029732

น.ส. ณิชกานต์ ลิมปสุรัติ โอน 26 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.81. 60029749

น.ส. นันทิยา พุกกลิ่น โอน 26 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.82. 60029756

น.ส. สุกัญญา จรูญชัย โอน 25 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 47 นก.83. 60030806

น.ส. วรรณพร ประสาทโพธิ์ โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.84. 60030820

น.ส. วฤณพร ทองประสม โอน 23 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.85. 60031421

น.ส. วิภวานี ศรรุ่ง โอน 29 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.86. 60031527

น.ส. นงนภัส สร้อยข่าย โอน 25 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 47 นก.87. 60031534

น.ส. อัญธิกา อยู่เปรม โอน 33 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.88. 60032224

น.ส. จารุวรรณ ดารดาษ โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.89. 60032231

น.ส. พิมพ์ภัช วีรกุลเกรียงไกร โอน 25 นก. จากโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.90. 60032351

นาย มนตรี ทรัพย์ทิม โอน 19 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 50 นก.91. 60032604

น.ส. เบญจวรรณ นามพล โอน 29 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.92. 60032882

นาง ปริศนา แพทติสัน โอน 27 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.93. 60033205

นาย เจษฎา ชันรัชชานนท์ โอน 10 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 48 นก.94. 60033945

น.ส. จิรนันท์ ภูมิชัย โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 31 นก.95. 60034248

น.ส. พิมชนก ทับภักดี โอน 29 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.96. 60034382

นาย เกียรติศักดิ์ วิณวัณก์ โอน 18 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.97. 60034940

นาย ธีระศักดิ์ เดินแปง โอน 20 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.98. 60035969

นาย ธนา อ่อนสา โอน 21 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.99. 60035976

น.ส. วีนัด คงชมบุตร โอน 27 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.100. 60036091

นาย กวิน สุขเกษม โอน 27 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.101. 60036135

นาย ภูวดล กลิ่นหอม โอน 26 นก. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.102. 60036217

นาย นพภชัย เฟสูงเนิน โอน 21 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.103. 60036988

น.ส. สุวดี แพนชัยสง โอน 29 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.104. 60037072

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. จิราพร ปุริโสตะโย โอน 31 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.105. 60038697

นาย ดวง อุ่นมาร โอน 35 นก. จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.106. 60039945

น.ส. วรวลัญช์ สอนง่าย โอน 58 นก. จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.107. 60039969

นาย ณัฏฐ์พัชร์ นาคนารี โอน 20 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.108. 60041627

นาย ชยกร ฟุ้งลัดดา โอน 28 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.109. 60041932

น.ส. นิภารัตน์ วงษ์ศิริ โอน 30 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.110. 60042944

นาย ปนิธาน ธงพานิช โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.111. 60043805

น.ส. สิริพร โพธิ์มณี โอน 34 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.112. 60044564

นาย ภูมิยศ สร้อยสิริวรรณ โอน 30 นก. จากโรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.113. 60045090

น.ส. นันธิกานต์ แก้วเหมือน โอน 32 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.114. 60046064

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย รังสิมันตุ์ สุขสวัสดิ์1. 57009117
น.ส. กมลวรรณ ตาดี2. 57038525
น.ส. อรยา ลุผล3. 58004474
นาย สานิตย์ ยิ่งสุวรรณไพศาล4. 58005188
นาย วีรภัทร มหาศวิน5. 58005208
น.ส. รัตนาวดี พิทักษ์6. 58010365
นาย ณัฐวุฒิ จริยสมบูรณ์7. 58010512
นาย อภิสิทธิ์ ทองวัน8. 58015644
นาย ศิกวัส อ่อนบุญเอื้อ9. 58016536
น.ส. เยาวลักษณ์ นาพิณ10. 58019480
นาย ณฤพนธ์ วิริยะรักษ์11. 58019593
น.ส. นรรจพร วอทอง12. 58020345
น.ส. ธนัชชา สิงหวิบูลย์13. 58021326
น.ส. คัคนางค์ คำวาง14. 58022698
นาย ภูษิต วงศ์พรหม15. 58026465
นาย ปวริศ วัฒนพิศิษฐ16. 58028578
นาย ศิริชัย คงเมือง โอน  76 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   3 นก.17. 58034072
น.ส. สุดารัตน์ แสงทอง18. 58037135
น.ส. สาริศา ทับทิม19. 58039091
นาย ขวัญชัย ทัพอ่อง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย  4  นก.20. 58039591
น.ส. เบญจวรรณ อุปการ21. 58042141
นาย กฤษฎา ลิ้มสุทธิวันภูมิ22. 58043153
นาย กฤษรุต วงษกร โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก23. 58044778
นาย เกียรติศักดิ์ อ่ำกลิ่น โอน 77 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   3 นก.24. 59029784
นาย จตุรงค์ เหาตะวานิช โอน 61 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   17 นก.25. 60015954
น.ส. ทัศนีย์ภรณ์ กิจจา โอน 71 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   11 นก.26. 60019601

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. อิศราภรณ์ ใช้ธูปทอง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เทียบโอนอัธยาศัย   17 นก.27. 60019985

นาย วีรกาจ ทองมั่น โอน 68 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เทียบโอนอัธยาศัย   14 นก.28. 60028888

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ภูรินทร์ ปลั่งวัฒนะ1. 57029557
นาย ปฏิภาณ ตรีบุญเมือง เกียรตินิยมอันดับ 12. 58001006
นาย ภูวกร ชุติจิระกุล เกียรตินิยมอันดับ 13. 58002385
นาย ศรายุทธ แสงทับทิม4. 58002669
นาย มนุเชษฐ์ ปัจฉารักษ์สิริ เกียรตินิยมอันดับ 25. 58002861
นาย ภาธร ดาวแจ้ง6. 58003835
นาย ทรัพย์สิทธิ์ ธนจิรคุณ7. 58004114
นาย วิศรุต วันทา8. 58004607
นาย ณัฐวุฒิ พงษ์ชัยอัศวิน9. 58011295
นาย มีน รัตนพันธุ์เกษม10. 58017384
นาย ศรจักร พรรณรัตน์11. 58021631
นาย โชติธนินท์ พงษ์ศักย์คุณา12. 58038832
นาย ธนวัฒน์ มีศิริ13. 58041653
น.ส. พนมรุ้ง ริมประโคน14. 58041797

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย พรเทพ ปิยะสิงห์1. 54009375
น.ส. มนัสชนก อยู่แจ้ง2. 57030929

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. จินต์จุฑา พงษ์พินิจนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 11. 58002878
นาย อนุรักษ์ สีกานิล2. 58005599
นาย พงศ์พัฒน์ พันธ์พงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 23. 58007955
นาย พลวัฒน์ อุดมจิตร4. 58016992
นาย ฉัตรโชติ กระจ่างแก้ว5. 58018478
นาย พรพิพัฒน์ นิลปัทม์6. 58020756
นาย ธนกร ศิริบุญ7. 58024787
นาย พัธวีร์ คำพิศุทธิ์8. 58027504
นาย วิชยุตม์ สมบูรณ์9. 58028749
นาย สุรวัจน์ เวชโช โอน 83 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม10. 59045624

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ณัฐพร หอประเสริฐกิจ1. 54013982
นาย วาทิต กล่อมใจ2. 56039504
นาย อัซลัน สะมะเเอ3. 57001004
นาย ธีรยุทธ์ กิตติธราภรณ์4. 57016394
น.ส. วริศรา วิจิตรวงศากร5. 58003037
น.ส. ธัญธร ศรีเสาวนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 26. 58006234
น.ส. พิชญดา พรมประเสริฐ7. 58011144
น.ส. กาญจนา โยอินทร์8. 58012029
น.ส. ปรีดี จันทร์นฤเบศ9. 58015459
น.ส. อุชุกร ฉันทวรวิจิตร10. 58025319
น.ส. พิมพ์ชนก ประเจิดหล้า เกียรตินิยมอันดับ 211. 58036236
น.ส. กานต์รวี ปราบไพริน12. 58038678

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย วรากุล สว่างเรืองฤทธิ์1. 53060067
นาย ภูดินันท์ หน่อคำ2. 56041902
น.ส. จารุวรรณ นาคเกษม โอน 33 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม3. 57042276
น.ส. ธารทิพย์ ทันการ4. 58000830
นาย ธีระพงษ์ จันทร์สีเงิน5. 58009777
นาย แวอัสร๊าต มินเจริญ6. 58013257
นาย ณัฐวัตร เฉลยจรรยา7. 58014461
นาย ปภังกร สุดลี เกียรตินิยมอันดับ 18. 58024516
นาย ณัชพัฒนพงษ์ มหารัตนวงศ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   25 นก.9. 58026434
นาย ศุภวิชญ์ ศรีกังวาล10. 58026698
นาย ชานนท์ เวียงชัยภูมิ11. 58026845
นาย กิตติภพ ตุลาพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 212. 58029395
นาย วัชระ บางทรัพย์13. 58030438
น.ส. ฐิติพร แพ่งนุเคราะห์14. 58032452
นาย อัครชัย มายวัน15. 58042014
น.ส. ณัฐชา ทำการเหมาะ16. 58043064
นาย ภูวนาถ สุวรรณ17. 58043444
นาย วิทิตย์ พิทักษา เกียรตินิยมอันดับ 218. 58045280
นาย อาณุภาพ ศรีสุวรรณ โอน 51 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา19. 58049646
น.ส. ศุภรดา แซ่ตั้ง โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย   38 นก.20. 59000192
น.ส. แก้วกานดา กอบสินค้า โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เทียบโอนอัธยาศัย   30 นก.21. 59003604
น.ส. จริยา หินวิเศษ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.22. 60004068
น.ส. ปนัดดา เจริญสุข โอน 42 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.23. 60019334
น.ส. สุกัญญา พึ่งอ่ำ โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.24. 60020237
นาย ธนภัทร ชาดา โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.25. 60022042
นาย ธีรยุทธ คาประโคน โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.26. 60022939

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. โชติกา โฆษิตพัฒนพรชัย โอน 32 นก.  จากโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  30 นก.27. 60023410

น.ส. นิภาพร ทองลอง โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                     เทียบโอนอัธยาศัย
30 นก.28. 60028895

น.ส. เนตรณภา พิมพ์ทอง โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
เทียบโอนตามอัธยาศัย  26 นก.29. 60028960

น.ส. จุุฑารัตน์ จันทรวิวัฒน์ โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   35 นก.30. 60029256

น.ส. กรพินธุ์ พนาสนธิ์ โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท
เทียบโอนตามอัธยาศัย   30  นก.31. 60030868

น.ส. หรรษลักษณ์ ลิ่มทอง โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย   34 นก.32. 60032964

น.ส. ปรีชฎา วารินทร์ โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย  29 นก.33. 60036899

น.ส. กมลวรรณ ลอองศรี โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น                               เทียบโอนอัธยาศัย
34 นก.34. 60038628

น.ส. สุปราณี อันทะลัย โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
เทียบโอนอัธยาศัย  21 นก.35. 60039301

จ.ท.หญิง วนัชพร ธุระตา โอน 48 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เทียบโอนอัธยาศัย   32 นก.36. 60049350

นาย ณัฐวัฒน์ แก่นสลุง โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
เทียบโอนอัธยาศัย  35 นก.37. 60050188

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. วราภรณ์ มามั่ง1. 58021446
นาย นราธร ศรีมันตะ2. 58021453
นาย กิตติพงษ์ วงศ์กลาง3. 58022023
นาย สุริยะ สืบสิง เกียรตินิยมอันดับ 24. 58047608
นาย มีนา ปากดี โอน 24 นก.  จากโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   72 นก.5. 59023931
น.ส. แทมมารีน มูฮำหมัด โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  69 นก.6. 60000359
นาย ภาณุรุจ เรืองทอง โอน 15 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

เทียบโอนอัธยาศัย  69 นก.7. 60003169
นาย ทักษิณ รอดสุข โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.8. 60003203
นาย กีรติ ถาวรกีรติ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.9. 60005018
น.ส. ธนภรณ์ บุญหลี โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.10. 60005727
น.ส. รัชฎาพร ดำขำ โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.11. 60005772
นาย ณัฐวุฒิ ต้นสำโรง โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.12. 60005789
น.ส. เดือน แป้นมงคล โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.13. 60005796
น.ส. นิชาดา ดาวาเซาะ โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.14. 60005809
นาย ต้นตระการ ผึ้งย้อย โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.15. 60005816
นาย วรพล เต็มดำ เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.16. 60005967
น.ส. สุกัญญา สังข์ทอง โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.17. 60006082
น.ส. ฐิติมา บุญสมหวัง โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.18. 60006479
น.ส. ดวงใจ พลีกระบัง โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.19. 60006544
นาย ฐิติพล นาคภักดี โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.20. 60006695
นาย ธีรศักดิ์ รอดวินิจ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.21. 60007169
นาย จักรพงศ์ ย้อยสนิท โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.22. 60007176
น.ส. แพรวนภา พุ่มแพร โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.23. 60007183
น.ส. ปรารถนา อิ่มพร โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.24. 60007190
น.ส. กัญญาวีร์ คลี่พิมาย เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.25. 60007570
น.ส. กานต์ธิรา ขำสุข เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.26. 60007587

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. อรญา สารี เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.27. 60007594
น.ส. สุวิมล เต็มนา โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.28. 60009392
น.ส. ณัฐริกา พรมเกตุ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.29. 60009645
น.ส. ชิดชนก ทรงเสรีย์ โอน 7 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.30. 60009703
นาย ธนโชติ อภิญญาวานิชย์กุล โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.31. 60010555
น.ส. วรนิษฐา หุ้นจิ้น เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.32. 60010637
น.ส. ชรริน ปิ่นพิชิตมาเรศ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.33. 60011245
น.ส. ดาริกา เมฆไพบูลย์ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.34. 60011290
น.ส. ขวัญ นามเจริญ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.35. 60011485
นาย นัครินทร์ แสงใหญ่ โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.36. 60011492
นาย พงษ์ศักดิ์ ปิตุนัง โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.37. 60011505
นาย ต่อพงษ์ รอดสมจิตต์ โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  69 นก.38. 60011512
นาย ปฏิภาณ ทาโถม โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.39. 60011529
นาย สิทธิพล สำแดงปั้น โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.40. 60011543
น.ส. ศรัณย์พร ศรีแพรศรี โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.41. 60011574
นาย ภาคิน ดาศรี โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.42. 60011625
น.ส. วัลลิกา บุญวงค์ โอน 5 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.43. 60011649
นาย ภาณุเดช ทุตะกิจ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.44. 60011930
นาย ธนธร อรุณศรี โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.45. 60011947
นาย พุทธิพงษ์ บัวหอม โอน 2 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.46. 60011954
น.ส. เบญจมาภรณ์ ทองสีม่วง โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.47. 60012048
นาย พงศ์พิสิฐ คุ้มภัย โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.48. 60012353
น.ส. อรุโณทัย ศรีเคลือบ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.49. 60013005
นาย ณชพล ก้อนคำ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.50. 60013012
นาย ศตวรรษ เอกธุระวานิช โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.51. 60013214
นาย วัชรพงศ์ แจ่มใส โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา                                      เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.52. 60013423

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. วิราพร เณรเอื่อม โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.53. 60013447

น.ส. รติมา รังสิกมล โอน 26 นก.  จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.54. 60013461

น.ส. นฤพร ภูพวก เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.55. 60014942
ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษราคัม พวงปะคำ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.56. 60014959
นาย วีรวัฒน์ มากโฉม โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  69 นก.57. 60014966
น.ส. ณัฐติยา สระบุรี โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.58. 60015283
นาย ธนโชติ แซ่หลิม โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.59. 60016000
นาย รัชเดช ปรีชาชาญ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.60. 60017550
น.ส. วิภาพร โพธิ์ใหญ่ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.61. 60017567
นาย นฤเบศ ทับหิรัญ โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.62. 60017581
น.ส. วราพร สุกประเสริฐ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.63. 60017714
นาย ภูษิต เสาร์เรือน โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.64. 60017909
น.ส. ดวงจันทร์ ชุมชูชาติ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.65. 60018240
นาย ประพันธ์พร สุขสวัสดิ์ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   68 นก.66. 60018853
นาย โชคอนันต์ ปังเกตุ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.67. 60019101
น.ส. สุพัตรา แสงพรมชารี โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.68. 60019187
น.ส. สุพรรณี ทามะรัตน์ โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.69. 60019194
น.ส. พิณนภา ภัทรสันติ์ โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.70. 60019207
นาย เอกพล ชื่นแย้ม โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.71. 60019327
นาย จรณชัย อุ่นจันทร์ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.72. 60019454
นาย หณัฏฐ์ โยมา โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.73. 60019574
นาย นาถวัฒน์ วิเศษฤทธิ์ โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.74. 60020080
นาย ปรีชาพงศ์ เกิดบัว โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.75. 60020100
นาย พีรวิชญ์ พลีไพร โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.76. 60020117
นาย สิระ บุญประกอบ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.77. 60020566
นาย ณัชชานน ยอดสง่า โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.78. 60020662

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. พายาดา อิ่มอก เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.79. 60021167
น.ส. ฉัตรมณี เกษร โอน 10 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.80. 60021256
น.ส. วรรณลดา สีสด โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.81. 60021427
น.ส. แคทลียา นามวิเศษ โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.82. 60021585
นาย ณัฐวัตร จันทร์ท้วม โอน 7 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.83. 60021605
น.ส. ปิณฑิรา จันทรสุทโธ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.84. 60021807
นาย อนุชาติ ศรีสุนทร โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                         เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.85. 60023054
นาย ภูริต กัลปพฤกษ์ โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.86. 60023489
น.ส. นิธินันท์ ปรีชาพิชิตศักดิ์ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.87. 60023523
น.ส. อารีรัตน์ ยืนยง โอน 4 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.88. 60023941
นาย เฉลิมพันธ์ นันตะบุตร โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.89. 60023958
นาย ภัทรชัย การนา โอน 2 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.90. 60024004
นาย กฤษดา พูนพิทักษ์ทรัพย์ โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.91. 60024059
น.ส. ชิดาวัลย์ พากิ่งสวัสดิ์กุล โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.92. 60024073
นาย อภิวัฒน์ ศรีเวชดิษฐ์ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.93. 60024237
น.ส. ทิฆัมพร ถีระพันธ์ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.94. 60025129
น.ส. วิไลลักษณ์ มณีธรรม โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.95. 60025174
นาย ศราวุธ โสบุญ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.96. 60025403
นาย จิรพันธ์ คัดทะจันทร์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.97. 60025585
น.ส. แพรพร หล้าคำแก้ว โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.98. 60027516
นาย ภานุวัตร นิ่มมา โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.99. 60027530
นาย ชัยวัฒน์ เทพเรียน โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.100. 60027814
นาย ชัยเชษฐ์ ช่วยสองเมือง โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.101. 60027927
น.ส. ปาลิตา เบ็นโรสมัน โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.102. 60027934
น.ส. สุดารัตน์ หลิ่มน้อย โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.103. 60027941
น.ส. ชนาพร สุวรรณ์น้อย โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.104. 60027972

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. วิจิตรา ลูกอินทร์ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.105. 60028011

นาย พลวัฒน์ ตันติวงษ์ โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.106. 60028179

นาย สิริพล แรงมาก โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.107. 60028193

นาย นนฑกร ทายมเวียง โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.108. 60028282

นาย จิรพงศ์ ใบตัน โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.109. 60028395

น.ส. วนิดาพร วังสาร โอน 8 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.110. 60028542

น.ส. สุวนันท์ พวงเงิน โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.111. 60028693

นาย จตุรงค์ สุบินมิตร โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                    เทียบโอนอัธยาศัย
73 นก.112. 60028953

นาย จีรวัฒน์ ลิ้มทอง โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.113. 60029787

นาย มงคลชัย ม่วงพันธ์ โอน 3 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.114. 60030039

นาย ฉมา ไกรภักดี โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.115. 60030077

น.ส. อรพรรณ เขียวไปล่ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.116. 60030584
นาย อรรถพล เข็มเงิน โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง                                           เทียบโอนอัธยาศัย

69 นก.117. 60030700
น.ส. ชนิดาภา ทองสัมฤทธิ์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.118. 60031267
น.ส. จิราภา โพชนิกร โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.119. 60031565
นาย ธนวัฒน์ ชมเชย โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.120. 60031589
นาย กลย์ภัทร์ พสุนนท์ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.121. 60031907
นาย ธัญพิสิษฐ์ ควรคนอง เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.122. 60032008
น.ส. เดือนเพ็ญ เพ็ญจำรัส โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.123. 60032022
น.ส. หทัยรัตน์ เหล่าเดช เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.124. 60032844
น.ส. รดา พานิช เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.125. 60032851
นาย อรรถพล อำนาจ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.126. 60032868
น.ส. ปวริศา ทองห่วง โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.127. 60033010
นาย นนทกร ผลาพฤกษ์ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.128. 60033281
นาย ทวีศักดิ์ สวนชา โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                    เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.129. 60033445
นาย พิเชษฐ์ มารอด โอน 7 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                     เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.130. 60033452

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. เบญจรัตน์ โตอินทร์ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.131. 60033589

นาย หนึ่ง เจริญยิ่ง เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.132. 60034255
น.ส. นุชนาฎ จุ่นเจริญ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.133. 60034488
น.ส. สุภัชชา วงศ์วิรัตน์ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.134. 60034731
น.ส. ราณี พิศภิรมย์ โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.135. 60034748
น.ส. อุบลรัตน์ ทนเถื่อน โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.136. 60034971
นาย อุณากรรณ บุญเมือง โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง                                         เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.137. 60035147
น.ส. วรนุช สาแช โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.138. 60035318
นาย ณัฐสิทธิ์ กิตติวัชรนันท์ โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี                                    เทียบโอนอัธยาศัย

73 นก.139. 60035558
น.ส. อัญชุลี ตรีโภคา โอน 11 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.140. 60035914
นาย สุธีร์ ปุณกบุตร โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.141. 60036344
น.ส. จตุรพร สีสด โอน 7 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.142. 60037058
นาย ณัฐกิตติ์ นพรัตน์ โอน 5 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.143. 60037541
น.ส. ณัฐวดี สิทธาจารย์ โอน 10 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.144. 60038320
น.ส. ศิรินภา ศิริพรม โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.145. 60038515
น.ส. จุฑามาศ พลายละหาร โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.146. 60038522
นาย ศุภชัย ลอยกระโทก โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.147. 60038762
นาย สุรวุฒิ บุญประกอบ เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.148. 60038933
นาย วัชรินทร์ ธรรมรักษ์ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.149. 60040071
น.ส. อัจฉราพร พวงชะเอม โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.150. 60040139
น.ส. ปวีณา เข็มทอง โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.151. 60040146
นาย นฤมิต ใจเมือง เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.152. 60040153
นาย ธนัญชัย อุมากูล โอน 10 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.153. 60040184
นาย วีรชิต สุขีสาร เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.154. 60041672
น.ส. พิมพ์นารา หลักดี เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.155. 60043052
น.ส. อรวรา จันทิหล้า โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย   69 นก.156. 60043127

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย อานนท์ ผลเหม เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.157. 60045374
นาย กิตติพงษ์ ธรรมนพฤกษ์ โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.158. 60046608
น.ส. โสธิญา แป้นพัด โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.159. 60046773
นาย มนูศักดิ์ เขียววิจิตร โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.160. 60049374
นาย ณัฐพงษ์ แหวนแก้ว โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.161. 60049381
นาย ชนะชล นาเมือง เทียบโอนอัธยาศัย   73 นก.162. 60049590
นาย ธนทัต อุบลม่วง โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย   70 นก.163. 60052188

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ปัณณพร พุ่มเจริญ1. 56003379
นาย วรพงษ์ ขจรศรีเกียรติ2. 58007582
นาย ชิษณุพงศ์ แสงมณี เกียรตินิยมอันดับ 13. 58016149
นาย ฐิติภัทร มงคลชาติ4. 58036192
นาย ยศธร กาฬจันทร์5. 58036743

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย สุพัตร ธนะภูมิ
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากYUNNAN NORMAL UNIVERSITY,CHINA

1. 60046639

นาย ธีรนัย จันทาภากุล
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. 60047165

นาย นพพร ลีปรีชานนท์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 24 นก.
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. 60050006

นาย สุธีรฐ์ ธีระสวัสดิ์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 9 นก.
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. 60050568

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ชาณุวัฒน์ อินทรแหยม1. 57017971
นาย อยุทธ์ ปิ่นแสง2. 57026507
นาย ทัชปวีร์ อาจอาทรพจน์3. 58032387
น.ส. นิศามณี รินทร์สอน4. 58037875

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ชัยอนันต์ ชัยเชาวรัตน์ โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1. 58049920

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ธีระพันธ์ พวงศิริ1. 58002549
น.ส. ธันยพร บุญวัฒนโสภณ2. 58007304
นาย รัชชานนท์ สิงห์เสนา3. 58016327
นาย จิรัฏฐ์ ธนูกฤติ4. 58017548
นาย ปัณทัต เจริญพฤกษากิจ5. 58018601
นาย อาทิตย์ เตชะมาส6. 58023453
น.ส. สุนิษา ยากองโค7. 58025895
น.ส. สุทธิภรณ์ วังจันทร์8. 58026181
น.ส. พนิดา วารินทร์9. 58030421
นาย ธนา เกษร10. 58030647
น.ส. จุฑาภรณ์ ใจมา11. 58030736
นาย เทน ใจสัมฤทธิ์12. 58031111
นาย วรภัทร โพนามาศ13. 58031173
น.ส. มัณฑนา อยู่โต14. 58031440
น.ส. พชร พรมศรี15. 58031875
นาย เตชินท์ สิงห์พัต16. 58032154
น.ส. ธัญวรัตน์ เหลืองมณีเวช17. 58033217
น.ส. กมลวัลท์ สุตะคาน18. 58034921
น.ส. แพรไหม แดงสุข19. 58036147
นาย ญาณันธร ชูโรจน์20. 58037926
น.ส. อภิญญา แตงหอม21. 58039933
นาย ภูมิภัทร ศิริวิชา22. 58041115
น.ส. นิษฐา มาลาพงษ์ โอน 5 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม23. 58041780
นาย ปิโยรส เชี่ยวสำราญ24. 58044747
นาย ศุภกฤษดิ์ จักรทอง25. 58045482
น.ส. นุจรินทร์ ทองอินทร์26. 58045540

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย กิตติ ทาพร27. 58045660
น.ส. พิมพ์นภา ทองมั่น28. 58046069
นาย ฉัตริน จันแดง29. 58046898
นาย กฤษดา ม้ามงคล30. 58048189

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย จุณพงษ์ สุขคล้าย1. 55003815
น.ส. เสาวลักษณ์ สุทธิ์ละออง2. 56014145
นาย ธนศักดิ์ อัมพวานันท์3. 57000458
น.ส. วิไลลักษณ์ รอดเจริญ4. 57023420
นาย วรินทร ทิพาโชติวุฒิ5. 57039208
นาย อัครชัย เตียตระกูล เกียรตินิยมอันดับ 26. 58000912
น.ส. วราภา มณีเทศ7. 58002710
นาย วีรพงศ์ บุญนาศักดิ์8. 58003304
นาย ธิติวุฒิ เพียงกลาง9. 58013675
นาย อโนทัย ขันธ์สุวรรณ10. 58017295
นาย พีระติ ปลอดโปร่ง11. 58018396
นาย จักรพงศ์ คำหล้า12. 58024136
นาย วิศิษฎ์ เจนสิริแก้วปัญญา13. 58029333
นาย เอเชีย แข็งขัน14. 58039957
นาย มิดฟิลด์ สิงหเดโช15. 58039971
น.ส. พรสุดา วงษ์ชุน โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

เทียบโอนตามอัธยศัย  47 นก.16. 60007809
น.ส. ภิรมณ เปรินกุล โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เทียบโอนตามอัธยศัย  49 นก.17. 60007816
นาย วุฒิพร กองเพิ่มพูล โอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนตามอัธยศัย  48 นก.18. 60012120
นาย ฐานทัพ เฉื่อยฉ่ำ โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยศัย  44 นก.19. 60022686
นาย กฤษณภูมิ ดีทองสุข โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

เทียบโอนตามอัธยศัย  40 นก.20. 60027009
น.ส. ปัณณ์ญานิดา จิตอำพาพันธ์ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนตามอัธยศัย  40 นก.21. 60039798

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. นิชาภา ศกุนรักษ์1. 58002227
นาย ศนันธฉัตร ลำพัชวา2. 58008532
น.ส. เขมิศรา ดูลาสัตย์3. 58009962
น.ส. ปานฤดี ไสว4. 58011339
น.ส. นิติกานต์ เทียนศรี5. 58015733
นาย ฐานิดา จันทร์คีรี6. 58018567
น.ส. ชุติมา ฐปนวรรธน์สร7. 58022263
นาย พัชรพล พรหมดี8. 58024427
น.ส. วรัญญา นิยมพงษ์9. 58024910
น.ส. ศิริมาศ อ่อนละมุล10. 58025977
น.ส. รวีรัตน์ บุตรคำ11. 58031731
นาย รณกฤต ใจดีเจริญ12. 58032801
นาย ภีมพล ทองตู้13. 58033224
น.ส. วนิดา เจริญสุข14. 58036407
น.ส. ศุภธิดา โภคาเดช15. 58039813
นาย ฐาปนพงศ์ แย้มสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 116. 58039964

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย กุลภิธาน์ ชัยสุภา1. 57019988
น.ส. เกศินี ขันธชัย2. 58021439
นาย สุวพันธ์ ดวงอัมพร3. 58026458

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย เกียรติภูมิ โพธิ์วิเศษ1. 56004747
น.ส. รัตนา ปรีดา2. 58021408

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ทิมาภรณ์ นุ่นทอง1. 51048267
น.ส. พัตชา ภัตร์จันทน์2. 57022761
นาย แสงสุรีย์ บุญเวียง3. 57029800
นาย จักรี กุลศรี4. 57029817
นาย ฐากูร เกลี้ยงประเสริฐ5. 57029831
นาย วัชรพล หาญเจริญ6. 57029951
นาย ถิรภัทร ชั้นศิริ7. 57038436
น.ส. นฤมล วิภากูล8. 58001493
นาย อนุเดช จันทาน้อย เกียรตินิยมอันดับ 19. 58001582
นาย ธนากร เชยนิ่ม10. 58002354
นาย ปัญญา ทรัพย์เต็มสุข11. 58008138
น.ส. อโนมา โสภณพิเชฐ12. 58015120
นาย พีระพล พิพัฒน์ธนธร เกียรตินิยมอันดับ 213. 58016252
น.ส. ชฎาภรณ์ ชมชาติ14. 58023193
น.ส. มณฑิตา คะเรียงรัมย์15. 58027179
น.ส. สุภาวดี ตลอดชัยสงค์16. 58033159
นาย ชัยโรจน์ เจริญไชยวัฒนา17. 58040090
น.ส. นัฐทริชา เจริญสุข18. 58042305
น.ส. สุรีรัตน์ เต๋งจงดี19. 58042843
น.ส. กรรณิการ์ ศะศินิล20. 58044247
น.ส. ศุภสุตา หาบุญมี21. 58045355
น.ส. แพรทิพย์ วรรณรักษ์ โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

เทียบโอนอัธยาศัย  52 นก.22. 59007286
น.ส. อักษราภัค กลิ่นเกลา โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย  55 นก.23. 60006126
น.ส. ปริยาภัทร ชูอักษร โอน 54 นก. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง                                        เทียบโอนอัธยาศัย  29

นก.24. 60011396
น.ส. วชิรา ชื่นเกตุแก้ว โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

เทียบโอนอัธยาศัย  56 นก.25. 60013916
น.ส. จิรปรียา อิศรางกูร ณ อยุธยา โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย 43 นก.26. 60014928

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. กรรณิกา แก้วลิขิตสัจกุล โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  40 นก.27. 60015790

น.ส. ธิดารัตน์ พละสุ โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  54 นก.28. 60015992

นาย มานัด เเซ่โหงว โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                        เทียบโอนอัธยาศัย
53 นก.29. 60017721

น.ส. นิสารัตน์ กองพงษ์ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เทียบโอนอัธยาศัย 54 นก.30. 60020422

น.ส. รุ่งทิวา พลเรือง โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  37 นก.31. 60021578

น.ส. ธิดารัตน์ บัญชาธร โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  46 นก.32. 60022408

น.ส. พรพิรุฬห์ พิเลิศ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เทียบโอนอัธยาศัย  40 นก.33. 60024326

น.ส. พิมพ์ชนก ใจคำ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา
เทียบโอนอัธยาศัย  70 นก.34. 60026080

นาย ธนภูมิ มณีรังษี โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  39 นก.35. 60026826

นาย กันตพิชญ์ จันทะไข่สร โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                      เทียบโอนอัธยาศัย
45 นก.36. 60028946

น.ส. นิรภา เข็มทอง โอน25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  49 นก.37. 60030591

น.ส. คนึงจิตร์ บุญหลง โอน 27 นก.  จากโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
เทียบโอนอัธยาศัย  43 นก.38. 60030837

น.ส. กนกพร ชารีรักษ์ โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  54 นก.39. 60031356

น.ส. เมธาวี ดาบเพ็ชร โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  54 นก.40. 60031363

น.ส. อริสรา สะอาดเอี่ยม โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เทียบโอนอัธยาศัย 53 นก.41. 60031750

น.ส. กาญจนา กิจประภาศิริ โอน 34 นก.  จากโรงเรียนจิตรลดา ( สายวิชาชีพ)
เทียบโอนอัธยาศัย  45 นก.42. 60033349

น.ส. แววดาว พบประเสริฐ โอน 28 นก.  จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  50 นก.43. 60033623

นาย ศุภธิป วีรกิตติ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  40 นก.44. 60033685

น.ส. สุพรรณี มาเหลน โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
เทียบโอนอัธยาศัย  36 นก.45. 60035863

น.ส. สุนิสา หมวกน้อย โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  40 นก.46. 60036680

น.ส. น้ำฝน เจริญสุข โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
เทียบโอนอัธยาศัย  40 นก.47. 60036868

น.ส. ปลายฟ้า ทองทิพย์ไทย โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เทียบโอนอัธยาศัย  46 นก.48. 60038231

นาย จิรวัฒน์ วิศิษฐ์ชัยชาญ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เทียบโอนอัธยาศัย  42 นก.49. 60040691

นาย ศรศักดิ์ อังสุภานิช โอน 12 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  56 นก.50. 60041090

น.ส. อคิราภ์ รวมจิตต์ โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เทียบโอนอัธยาศัย  42 นก.51. 60043285

น.ส. เบ็ญจรัตน์ ไวยารัตน์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  49 นก.52. 60043867

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. พิไลพร โชติช่วง โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา                                         เทียบโอนอัธยาศัย
44 นก.53. 60050119

น.ส. ญาณันธร แสงสุกรัตน์วดี โอน 19 นก.  จากโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
เทียบโอนอัธยาศัย  60 นก.54. 60050746

น.ส. ศศินา พิชญะธิดา โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนอัธยาศัย  44 นก.55. 60052099

น.ส. อารยา มะแสงสม โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
เทียบโอนอัธยาศัย 59 นก.56. 60052626

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย กีรติ ชูกิต โอน 29 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 58049088
น.ส. พุทธรัตน์ เกตุรัตน์ โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย  31 นก.2. 59017759
น.ส. อรกร ไกรยสวน โอน 37 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ3. 59028734
น.ส. ศรัญญา เดชมณี โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เทียบโอนอัธยาศัย 59 นก.4. 60004102
น.ส. ศรัณนงพัชร เหมรักษ์ โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย  60 นก.5. 60014288
น.ส. พัชรพร เพลินศิลป์ โอน39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  59 นก.6. 60014500
นาย วรพจน์ บุระมาน โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  65 นก.7. 60015341
นาย กิติพงษ์ โชคกิจ โอน 77 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  44 นก.8. 60018219
น.ส. เกษมณี อบมาลี โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  60 นก.9. 60018860
น.ส. กตัญชลี โสธร โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย  66 นก.10. 60021225
น.ส. ธณัญญา เกียรติชัยเลิศนภา โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

เทียบโอนอัธยาศัย  61 นก.11. 60023965
น.ส. ศิริลักษณ์ แซ่ปึง โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

เทียบโอนอัธยาศัย  59 นก.12. 60024819
น.ส. ปนัดดา ต้อนแก้ว โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย 63 นก.13. 60025232
น.ส. ธัญญารัตน์ สมคำ โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  59 นก.14. 60025636
น.ส. เกวลิน มหึเมือง โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

เทียบโอนอัธยาศัย 60 นก.15. 60026751
นาย อธิคม บุตรพรหม โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

เทียบโอนอัธยาศัย   60 นก.16. 60029136
น.ส. ปมลชนก ราหิรัญ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  59 นก.17. 60029410
น.ส. ปารณีย์ เทียนพรหมทอง โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนอัธยาศัย 65 นก.18. 60029698
น.ส. หนึ่งฤทัย มาอินราช โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เทียบโอนอัธยาศัย  65 นก.19. 60031301
น.ส. วิสาขา รตานนท์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ20. 60031541
น.ส. สิรินยา แสงเสนา โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย 62 นก.21. 60031736
นาย ปกรณ์ กือเย็น โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย  57 นก.22. 60032262
น.ส. ปาทิตตา นิทัศน์ทอง โอน 70 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา23. 60033856
น.ส. ชุติมา บุญจงรักษ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เทียบโอนอัธยาศัย  51 นก.24. 60035781
น.ส. สุชานาถ วีระพงษ์สุชาติ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เทียบโอนอัธยาศัย  57 นก.25. 60039712
นาง อัญชนา วิจิตรธนสาร โอน 25 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี

เทียบโอนอัธยาศัย 64 นก.26. 60046071

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. นพัสธนพร ธนชัยนนทวัชร์ โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เทียบโอนอัธยาศัย  61 นก.27. 60049329

น.ส. สุวนันท์ หมายมั่น โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  54 นก.28. 60049569

น.ส. กาญจนา ผอมขาว โอน 63 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เทียบโอนอัธยาศัย  49 นก.29. 60050397

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. โชติกา กล่าวสูงเนิน โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เทียบโอนอัธยาศัย  18 นก.1. 59005522

น.ส. พิไลวรรณ ศรีประเสริฐ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   12 นก.2. 59017297

น.ส. สาริศา บัวเลิศ โอน 16 นก.  จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
เทียบโอนอัธยาศัย   29 นก.3. 60000157

น.ส. เมธาวี พรประสพ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง
เทียบโอนอัธยาศัย   14 นก.4. 60000335

น.ส. นิศาชล พึ่งแสง โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เทียบโอนอัธยาศัย   16 นก.5. 60001823

น.ส. นฤมล หลงฉิม โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                                เทียบโอนอัธยาศัย
73 นก.6. 60003498

น.ส. เดือนนภา ตุ้มทอง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย   9 นก.7. 60003607

น.ส. กาญจนาพร สุขวัฒนี โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.8. 60003614

น.ส. อุไรพร ฉายศรี โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
เทียบโอนอัธยาศัย  25 นก.9. 60003734

นาย ศุภกิจ เทพสิทธิ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
เทียบโอนอัธยาศัย 17 นก.10. 60004575

น.ส. แคทรียา วันวงค์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.11. 60005309

น.ส. กาญจนา โสมภีร์ โอน 40 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทียบโอนอัธยาศัย  23 นก.12. 60005525

น.ส. ศศินุช เกิดทวี โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เทียบโอนอัธยาศัย 17 นก.13. 60006006

น.ส. อินทิรา เกิดทวี โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.14. 60006013

นาย ธรรธร ภู่เล็ก โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.15. 60006811

น.ส. ไพรินทร์ ภูฆัง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.16. 60006828

น.ส. สโรชา อ่วมสืบเชื้อ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.17. 60006835

น.ส. อุทุมพร โททัสสะ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เทียบโอนอัธยาศัย  21 นก.18. 60006924

น.ส. วิสารัตน์ วัยวัฒน์ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เทียบโอนอัธยาศัย  20 นก.19. 60007943

น.ส. อมิตา สงวนศรี โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  19 นก.20. 60008075

น.ส. มัทนี ริดมัด โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.21. 60008195

น.ส. สุรีรัตน์ พรหมสุรินทร์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.22. 60008208

น.ส. สมิตานัน บุตรน้อย โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  10 นก.23. 60008215

นาย รักษ์กลวัชร งามเลิศ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.24. 60008222

น.ส. สาธิยา เก็มกาแมน โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.25. 60008246

น.ส. ญาณี แซ่ตั้ง โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
เทียบโอนอัธยาศัย  17 นก.26. 60008619

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. อุไรวรรณ พลขุนทด โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.27. 60008753

น.ส. เบญจภรณ์ พุ่มภู่ศรี โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.28. 60008784

น.ส. อมรรัตน์ ทรัพย์ชิต โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  24 นก.29. 60008924

น.ส. ศมนพร ศรีพรม โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.30. 60009289

น.ส. สมใจ ดงเย็น โอน 51 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เทียบโอนอัธยาศัย  13 นก.31. 60009549

น.ส. นพกานต์ ศิลปชัย โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  6 นก.32. 60009710

น.ส. พรนภา ใจหาญ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
เทียบโอนอัธยาศัย 7 นก.33. 60010480

น.ส. สุพัฒตรา ศรสุวรรณ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
เทียบโอนอัธยาศัย  7 นก.34. 60010497

น.ส. ธิติสุดา เจริญสุข โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.35. 60010644

น.ส. วรรณภา ด้วงศิริ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
เทียบโอนอัธยาศัย  8 นก.36. 60010702

น.ส. ภคพรรษศร กรพลเสฏฐ์กุล โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
เทียบโอนอัธยาศัย 8 นก.37. 60010719

นาย ปาณชัย โปร่งใจ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
เทียบโอนอัธยาศัย  27 นก.38. 60011707

น.ส. อมรรัตน์ กลิ่นมณฑา โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เทียบโอนอัธยาศัย 14 นก.39. 60011889

น.ส. ปรีชญา คำสีแดง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.40. 60011896

น.ส. อารียา ตงสาลี โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  14 นก.41. 60013029

น.ส. อัชราภรณ์ รัตนวงศ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.42. 60013036

น.ส. ภัคจิรา ตงสาลี โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  20 นก.43. 60013978

น.ส. กนกกร วรรณวิจิตร์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย   11 นก.44. 60014120

น.ส. จิราภรณ์ เบญจมาศ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนอัธยาศัย  28 นก.45. 60014815

น.ส. อรพรรณ แตงเทศ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.46. 60015187

น.ส. ณัฐณิชา ฉลองแดน โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  6 นก.47. 60015194

น.ส. ศิริพร นพรัตน์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.48. 60015303

น.ส. ณัฐวดี ศรีเดช โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.49. 60015310

น.ส. อรนิสา สุวรรณศรี โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.50. 60015834

น.ส. ณัฐพร นวลเพ็ง โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทียบโอนอัธยาศัย   11 นก.51. 60015889

น.ส. พิมลวรรณ เฉลิมฤทธิ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย 12 นก.52. 60015896

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี
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สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. ชนิตา หทัยธรรม โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.53. 60016086

น.ส. ชุติมา อินทรขุนทศ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.54. 60016093

น.ส. ลลิตา อุ่นพงษ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.55. 60016106

น.ส. นิสารัตน์ นิตยวัน โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.56. 60016113

น.ส. ปาวีณา สุขเกษม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.57. 60016175

นาย นพพร ไชยะแก้ว โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.58. 60016771

น.ส. เยาวดี สุดใจ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  13 นก.59. 60016846

น.ส. อัญชรีย์ ยามรัมย์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.60. 60016891

น.ส. ลัดดาวัลย์ แสงชีวงษ์ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.61. 60017029

น.ส. สุกัญญา ปรือปรัง โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.62. 60017334

น.ส. วิมาลา สัมมาสิทธิ์ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.63. 60017618

น.ส. ศิรินทรา ฮีมมิน โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.64. 60018062

น.ส. ณัตฐิดา ฟุ้งขจร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  18 นก.65. 60018106

น.ส. แพรจันทร์ คล้ายแพร โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย 15 นก.66. 60019067

นาย ทวีชัย ภาชีเชาว์ โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย  35 นก.67. 60019132

น.ส. บุญจิรา ยูฮันเงาะ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.68. 60019310

นาย ณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เทียบโอนอัธยาศัย  14 นก.69. 60019954

น.ส. กัญญารัตน์ เทียนงาม โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.70. 60020333

น.ส. เสาวนีย์ วงศ์ดอนไชย โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เทียบโอนอัธยาศัย 16 นก.71. 60020511

น.ส. ศิริพร วงษ์กล่ำ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.72. 60020819

น.ส. ชาลิสา ทองนรินทร์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.73. 60020826

น.ส. ลลิตา ผลเจริญ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เทียบโอนอัธยาศัย 12 นก.74. 60021516

น.ส. ลักษมี เชื้อแถว โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.75. 60022251

น.ส. เฟื่องฟ้า บัญชาเมฆ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.76. 60022333

น.ส. ณัฐนิชา พันธ์เอม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.77. 60022720

น.ส. กนกพร พิมพายน โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.78. 60023883

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. รสจนา โรจนบุรานนท์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.79. 60023910

น.ส. โชติมา สมใจเพ็ง โอน 54 นก.  จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.80. 60023927

น.ส. วิชุดา มณีรัตน์ โอน 51 นก.  จากมหาวิทยาลัยนครพนม                                      เทียบโอนอัธยาศัย
16 นก.81. 60024186

น.ส. สมฤดี สังข์สวัสดิ์ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
เทียบโอนอัธยาศัย  6 นก.82. 60024206

น.ส. สิรินยา กาษา โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.83. 60024220

น.ส. ทรัพย์ทวี มีพรหม โอน 34 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
เทียบโอนอัธยาศัย 32 นก.84. 60024333

น.ส. วิชุดา คำลือ โอน 54 นก.  จากมหาวิทยาลัยนครพนม
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.85. 60025218

น.ส. รสสุคนธ์ คำมุงคุณ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เทียบโอนอัธยาศัย 12 นก.86. 60025369

น.ส. ศุภาดา ใจช่วง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.87. 60025390

น.ส. กัลยาณี อักษร โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย 8 นก.88. 60025523

นาย กฤตเมธ คำฮ้อ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.89. 60025770

น.ส. ชมพูนุช บุญสิงห์ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.90. 60026148

น.ส. จิราภรณ์ สัตตะพันธ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.91. 60026720

น.ส. ฐิฎาภรณ์ มณีสุข โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  29 นก.92. 60026864

น.ส. ปียานุช วิลานันท์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.93. 60026888

น.ส. กรรณาภรณ์ มิ่งขวัญ โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี                                       เทียบโอนอัธยาศัย
31 นก.94. 60027054

น.ส. วิชุดา คนรู้ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.95. 60027667

น.ส. วธัญยา จีนกูล โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
เทียบโอนอัธยาศัย  17 นก.96. 60028340

น.ส. ซารีนา หมัดเย๊าะ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.97. 60028388

น.ส. วรพรรณ ภมราภินันท์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.98. 60028679

น.ส. ศรีสุดา โคยามา โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย 15 นก.99. 60029383

นาย จิระวัชร์ ชุ่มเสนา โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
เทียบโอนอัธยาศัย  12 นก.100. 60029403

น.ส. พศิกา โร๊ะศรี โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.101. 60029592

น.ส. ทัศนีย์ สาธุวงษ์ โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  27 นก.102. 60030084

น.ส. ณิชารัศมิ์ คงดี โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี                                         เทียบโอนอัธยาศัย
30 นก.103. 60030166

น.ส. หทัยชนก จิตเจริญยศ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.104. 60030539

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. อาลีเซีย นิ่มละออ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.105. 60030546

น.ส. ปภัชญา ทิพวัฒน์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.106. 60030553

น.ส. สารินี ชำนาญ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เทียบโอนอัธยาศัย  10 นก.107. 60030755

น.ส. อรนุช เต็บเตียง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.108. 60030926

น.ส. ชญานี สืบเหล่างิ้ว โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.109. 60030933

น.ส. เบญจา มีเพ็ชร โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง
เทียบโอนอัธยาศัย  8 นก.110. 60032306

น.ส. ปัทมกร สิงหจันทร์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.111. 60033534

นาย อภิชาติ วัฒนกุล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.112. 60033558

น.ส. อรนิชา สุภากุล โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  23 นก.113. 60033894

น.ส. อรนลิน ไพศาลนันทน์ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนอัธยาศัย  20 นก.114. 60033907

น.ส. ชนาภา วันดี โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  13 นก.115. 60033914

น.ส. วิชิตา ทองสุทธิ์ โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  9 นก.116. 60034964

น.ส. ทิพธัญญา ศิริวาโท โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.117. 60035301

น.ส. นวพร จันทร์ศรี โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย  10 นก.118. 60036440

น.ส. ปัทมา สุดสังข์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย 12 นก.119. 60036457

น.ส. จิราวรรณ์ ถุละพัฒน์ โอน 42 นก.  จากโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
เทียบโอนอัธยาศัย 28 นก.120. 60037010

น.ส. จุฑามาศ สหชัยเจริญสกุล โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนอัธยาศัย  26 นก.121. 60037490

น.ส. ณัติฐา มะกูล โอน 55 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เทียบโอนอัธยาศัย  8 นก.122. 60038337

น.ส. ปริญญาพร พรมิ่ง โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.123. 60038560

น.ส. กัญญารัตน์ จิตจำนอง โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เทียบโอนอัธยาศัย  18 นก.124. 60038964

น.ส. แววมณี ใจสว่าง โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย  17 นก.125. 60041610

น.ส. ศุภางค์ พงษ์เหล่าขำ โอน 30 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เทียบโอนอัธยาศัย  24 นก.126. 60042297

นาย สนธยา โพธิ์สุข โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนอัธยาศัย  16 นก.127. 60042564

นาย จีราพัฒน์ ประไพรเพชร โอน 30 นก.  จากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
เทียบโอนอัธยาศัย 33 นก.128. 60044191

น.ส. สุวพิชญ์ ลอยแก้ว โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เทียบโอนอัธยาศัย 16 นก.129. 60044944

น.ส. มนต์นภา วิรัชลาภ โอน 55 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.130. 60045141

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย สถาพร พูลมาศ โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เทียบโอนอัธยาศัย 10 นก.131. 60047083

น.ส. จีรวรรณ ขาวจันทร์ โอน 30 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เทียบโอนอัธยาศัย   32 นก.132. 60047569

น.ส. กนกวรรณ ชุนรัมย์ โอน 55 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เทียบโอนอัธยาศัย  11 นก.133. 60048704

น.ส. สุกัญญา ปาเบ้า โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                                        เทียบโอนอัธยาศัย
16 นก.134. 60049285

น.ส. กฤตยากร ดอนมุ้ง โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
เทียบโอนอัธยาศัย  15 นก.135. 60049312

นาย ตรีนริทธิ์ อมรธรรมดิษฐ์ โอน 45 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง136. 60049418
น.ส. เบญจวรรณ บุญปลื้ม โอน 60 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

เทียบโอนอัธยาศัย  33 นก.137. 60050777
น.ส. ณัชชา อาบสา โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

เทียบโอนอัธยาศัย  22 นก.138. 60051145
น.ส. ภัทราภรณ์ จันทร์พุ่ม โอน 69 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร139. 60051703

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย อนุสรณ์ วิจิวังสา เกียรตินิยมอันดับ 21. 57003840
น.ส. ธัญญารัตน์ ยุ่นสุ่น โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เทียบโอนอัธยาศัย   11 นก.2. 57005597
น.ส. ศิริเพ็ญ ชูทอง3. 57009186
น.ส. ชนาพา พันธุ์เขียน โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์

เทียบโอนอัธยาศัย   9 นก.4. 57020521
น.ส. นัชชา สีแสง5. 57035493
น.ส. นิภาวรรณ เกษจันทร์6. 57400114
น.ส. จันทกานต์ ทะนงค์7. 58000210
น.ส. ศศิวิมล งิ้วงาม8. 58007119
น.ส. นวพร ศรีตะวัน9. 58009897
น.ส. สุพินดา พัดเย็นสุข10. 58016923
นาย ธันยบูรณ์ ธรรมสละ11. 58701560

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ณรงค์เวทย์ พรวนต้นไทร โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 57034892
นาย โกวิท เกิดวัฒนา โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง2. 58040312

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย เอกรินทร์ พินเดช โอน 94 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล1. 58036325

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. กาญจนา เซ่งง่าย1. 58003068
น.ส. กัญญารัตน์ โภคาพานิช2. 58010632
น.ส. แพร พันธุนะ3. 58015411
น.ส. หยดฝน รัตนพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 24. 58042374

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. รสิตา อ่วมภักดี1. 56001019
น.ส. สิวารัตน์ ตะวงศ์2. 56001026
น.ส. โยษิตา คุรุปราการกิจ3. 57018767
น.ส. วิมะรินน์ ชมีมันน์4. 57019173
นาย ธีรนาถ เลิกบางพลัด5. 57024552
นาย อภิสิทธิ์ วงษ์สนิท6. 57039099
น.ส. จุฑามาศ บุญรอด เกียรตินิยมอันดับ 27. 58005020
น.ส. ชนิสรา เรื่อศรีจันทร์8. 58006121
น.ส. พรรณราย หาญองอาจ เกียรตินิยมอันดับ 19. 58008594
น.ส. วิรตี แข็งค้า10. 58010858
น.ส. รังรอง อารียะกิจโกศล11. 58012492
น.ส. มาริสา ปักษี12. 58017360
น.ส. อรพรรณ วันใส เกียรตินิยมอันดับ 213. 58018783
นาย วุฒิชัย รัตนะจักร์14. 58019466
น.ส. วธัญญา ไอยะรา15. 58020650
นาย ปวเรศ คำแตง16. 58021066
นาย ต้อม ขยันการ17. 58021648
น.ส. ณัฐมล ลาภพันธ์เพชร์18. 58022061
น.ส. ณัฏฐวี เมฆี19. 58022078
น.ส. เจนจิรา ภวคุณกิติ20. 58023251
นาย เมธัส อารียาภรณ์21. 58026681
นาย เขมชาติ พงษา22. 58027535
น.ส. จิตติมา บุญยะ23. 58029408
น.ส. สุพิชญา สุพาชยณัฐ24. 58033402
น.ส. ภัทชรานัน ช่างไม้25. 58035995
น.ส. กนกวรรณ กาญจนโชคชัย26. 58037200

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. กุลณัฐ ฐานะประเสริฐ27. 58037293
นาย ธีธัช ทีรฆาภิบาล28. 58037522
น.ส. นัฐกานต์ ดีด้วยชาติ29. 58039217
น.ส. จิราภรณ์ นรสาร30. 58041273
น.ส. ณัชชา สุวรรณสุข โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม31. 58042007
น.ส. ธนวรรณ อ่อนดีกุล32. 58042076
น.ส. จิดาภา สุวรรณวิทย์33. 58043177
น.ส. มณิสรา ศรีทอง34. 58044956
น.ส. กรรณิการ์ ฟักสมบูรณ์35. 58045348
น.ส. ชุติมา ฉุยฉาย36. 58045975
น.ส. จิราภรณ์ ชื่นคุ้ม37. 58046158
น.ส. เสาวรัตน์ จิรรัตนสกุล38. 58048285

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

น.ส. นันทิวา เรืองกูล1. 56005393
น.ส. หนึ่งฤทัย หนูปลอด2. 56031220
น.ส. ปิยะภรณ์ เอนกโชติวัฒน์3. 57007580
นาย ชานนท์ ชอบหาญ4. 57009953
น.ส. ไปรยา เจียระพงษ์5. 57013399
น.ส. มานามิ คุริบายาชิ6. 57015433
น.ส. มณีรัตน์ เดชอ่อนพันธุ์7. 57016010
นาย นรินทร ศิริพัฒน์8. 57036929
นาย วรพิชชา ยาลังฝั้น9. 57038772
นาย ทัพพ์ชยพล มณีประเสริฐสิทธิ์10. 58017620
น.ส. รุ่งอรุณ แซ่ฉั่น11. 58028143
น.ส. กันตา ตรีสงวนจันทร์12. 58035779
นาย อัษฎาวุธ กลัดนุ่ม13. 58036034
น.ส. นิศามณี สีวัน เกียรตินิยมอันดับ 214. 58038027

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย มกรา มีรัตน์1. 55026010
นาย สหรัฐ เตชานุบาล2. 56000881
น.ส. ฐภัคณา เลณภาวัลคุ์3. 56003968
น.ส. ธัญชนก ธีรกิจรุ่งเรือง4. 56015955
น.ส. ชนิดา คำแก้ว5. 56016549
น.ส. เมย์วดี บัวศรี6. 56017171
น.ส. นพพรรณ มากมี โอน 7 นก.  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์7. 56027675
น.ส. นุศรา สายเพชรสันติ8. 56031371
นาย กฤติน เรืองยิ่งยศ9. 56036225
นาย วิศนะ ข้อวาปี10. 56039648
นาย อรรถพล คำสอน11. 56045933
น.ส. ชัฏชฎาพัท คงทอง โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12. 56050994
นาย สหรัฐ พหลยุทธ์13. 57011813
นาย กฤตพจน์ รินลา14. 57018945
น.ส. จิรนันท์ เวียงอินทร์15. 57022007
น.ส. พิมพ์ชนก อ่องเภา16. 57022994
นาย ทิวากร แก้วสม17. 57026956

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  สิงหาคม 2562

นาย ณัฐพงศ์ ศรีม่วง1. 50040587
นาย จำนงค์ สวัสดิ์พงษ์2. 51052874
น.ส. กฤษวรรณ ศิลาทอง3. 53037820
นาย สิทธิชัย ตาษสุวรรณ4. 54010425
นาย ปาณพฤฒิ มุขตา5. 54032550

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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