
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย พนิต นุชน้อย โอน 24 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.1. 60042420
นาย ไอยรัฐ วิพุธานุพงษ์

นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 34 นก.
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โรงเรียนนายเรืออากาศ เทียบโอนอัธยาศัย 7 นก.

2. 60044331
นาย โชกุน ดิษฐป้าน โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.3. 60051272
นาย ณัฐณิช สุริยะฉาย

นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 8 นก.
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.

4. 60052215

ส.ต.ท. ญาณภัทร ปรีชาสนธิกุล
นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทียบโอนอัธยาศัย 28

5. 60052753

นาย พูนศักดิ์ พักตร์ผ่องศรี
นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.

6. 60052897

น.ส. มนมนัส ปรัชญางค์ปรีชา
นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.

7. 60052948

นาย อภิวัฒน์ เนตรคำยวง
นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.

8. 60052962

ส.ต.ท. เอกวิทย์ ระงับภัย
นศ. ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.

9. 60052979

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. นภัสฐ์ชลิญ ศรีประภัตร์1. 58010670
น.ส. กชกร ขำเหม2. 58014769
น.ส. กรรัสส์ คุ้มเสม3. 58025686
นาย พงศกร อ่อนจุ้ย โอน 49 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม4. 59037106
นาย ชนงค์ เปรื่องการ โอน 53 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม5. 59037113

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. นภัสสร ศรีพิมพ์1. 57023526

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. ปานวลี ภิรมย์รักษ์1. 54037113

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย สรวิชญ์ กิตติพงศ์ธณัฐ1. 55011566
น.ส. กฤษณา มณีมนต์2. 58003222
นาย วิชาการ วินัยธรรม3. 58007513
น.ส. พรรณิกา สถาพรชัยสิทธิ์4. 58018416
น.ส. พรปวีณ์ พัชรวิสิฐภาคิน5. 58026561
น.ส. สุภาภรณ์ หวังวีระ6. 58032743
นาย ปัทพงศ์ บุญกระเตื้อง โอน 65 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7. 59043915
นาย เสกล สิทธิวงศ์ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   35    นก.8. 60031558
นาย ฐานิต จินดาวัฒนโชติกุล โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

54    นก.9. 60043627

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. สุภารัตน์ ไชยพุทธา โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เทียบโอนอัธยาศัย   56    นก.1. 60035705

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย ประพัฒน์ โพธิ์ศรีรัตน์1. 57018123
นาย นัทธพงศ์ กิตติพณิตนันท์2. 59000332
น.ส. ศศินา คงความสุข เกียรตินิยมอันดับ 13. 59000781
นาย สุทธวีร์ ราชัย4. 59001779
นาย สิทธิศักดิ์ พรมคำ5. 59007591
น.ส. วีรอร คงยัง เกียรตินิยมอันดับ 16. 59009368
น.ส. ศรันยา ยังประเสริฐ7. 59013482
น.ส. ส่องแสง ศรีเคน8. 59014552
น.ส. มญชุ์พิชา น้อยแสง เกียรตินิยมอันดับ 29. 59015115
น.ส. สุภาพร ทวีสุข เกียรตินิยมอันดับ 110. 59015855
น.ส. สมฤทัย ปานวงษา เกียรตินิยมอันดับ 111. 59016545
น.ส. ยศวดี เดชครอบ เกียรตินิยมอันดับ 212. 59019280
นาย เจษฏา พรมไพโรจน์13. 59023537
นาย ศุภฤกษ์ ฤกษนันทน์14. 59023739
น.ส. นันทิชา น้อยหุ่น15. 59027599
นาย สุทธา วงศ์พรหม เกียรตินิยมอันดับ 116. 59030163
น.ส. ปรียาลักษณ์ พยุงกิจ เกียรตินิยมอันดับ 217. 59031480
นาย พุทธพงศ์ สุวรรณแสง18. 59036550
นาย พันธวัช สนิธวรรณะ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.19. 60022915

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. พลอยไพลิน ทางทองวัฒนากุล1. 59002318
น.ส. สไบทิพย์ กันดิษฐ2. 59002661
น.ส. ธัญญเรศ อรุณแจ้ง3. 59002801
น.ส. สุวรรณา ลารุณ4. 59003875
น.ส. สุวรรณิการ์ โพธิ์นอก5. 59004952
น.ส. เพ็ญมุณี อาจอุดร เกียรตินิยมอันดับ 26. 59008130
น.ส. ณัชชา ธนะฤกษ์ เกียรตินิยมอันดับ 27. 59008490
น.ส. ลลิตา รุ่งกิจสถาพร8. 59008527
น.ส. บุษรา แซ่ภู เกียรตินิยมอันดับ 19. 59009306
น.ส. ธณัฐชา ทัศบุตร10. 59009666
น.ส. วิลาสิณี โพธิ์ในสัตย์11. 59009988
น.ส. จิราภรณ์ พยุงวงษ์12. 59010223
น.ส. ธัญญาภรณ์ แซ่เฉี้ยง13. 59010730
น.ส. วารุณี บุตนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 214. 59010761
น.ส. กุลณัฐ กินูนย์15. 59010829
น.ส. รสรินทร์ ภิญญะวัย เกียรตินิยมอันดับ 216. 59010850
น.ส. ธัญชนก คงบุญจันทร์17. 59010987
น.ส. ศิรินภา มาเอี่ยม18. 59011088
น.ส. ปิยนัฐ วงชารี19. 59011797
น.ส. สุภนิดา หมั่นกู้20. 59012052
นาย สุริยการณ์ อัศวภูมิ21. 59012576
น.ส. สมฤทัย หาญสุรพันธ์22. 59012696
นาย อัษฏมงคล อ้อนชัยภูมิ23. 59012709
น.ส. ขวัญฤทัย เสไธสง เกียรตินิยมอันดับ 124. 59013095
นาย นพเก้า กลิ้งที25. 59013228
น.ส. นันทิชา สระทองอุ่น26. 59013235

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. ณัฏฐ์นรี สว่างดี27. 59013622
น.ส. มินตรา พันธ์อยู่28. 59013937
น.ส. ชนิตา สัตตัง29. 59014254
น.ส. วนิดา นามท้าว30. 59015191
น.ส. นิตยา ศิลา31. 59016196
น.ส. นาตยา แดงโต เกียรตินิยมอันดับ 232. 59017057
น.ส. รุจิรดา แก้วโสภา เกียรตินิยมอันดับ 133. 59017886
น.ส. จารุมาศ คุ้มเศรณี เกียรตินิยมอันดับ 134. 59018398
น.ส. ศศิธร ปัทมพิภพศรี35. 59019653
น.ส. ภานุช ยางสวย36. 59019766
น.ส. ณัฐรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 137. 59020518
น.ส. เบญจรัตน์ หอมแช่ม เกียรตินิยมอันดับ 138. 59020614
น.ส. อชิรญาณ์ สาครวาสี39. 59021602
น.ส. สุภัชญา น้อยอ่อน40. 59021835
น.ส. ณัฐสุภรณ์ สมนา41. 59022169
น.ส. วันดี ดีนิล42. 59022450
น.ส. ภิญญาภรณ์ พรพนานุรักษ์43. 59022690
นาย อติวัณณ์ คงธนเมธี44. 59023051
น.ส. มุทิตา แสงป้อม45. 59023291
น.ส. ชลธิชา ยางสิงอ้อ46. 59024607
น.ส. สุกัญญา ยิ่งวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 247. 59026361
น.ส. พิริยะประภา ชัยยา48. 59026645
น.ส. นริศรา โคตะพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 249. 59026734
นาย อดิเทพ รอดเจิม50. 59028049
น.ส. จิราภรณ์ เชียงแสน51. 59028241
น.ส. ปวีณา ดีมาก52. 59028289

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. กรกช คงชุม53. 59029099
น.ส. กรรณิกา กิมิฬาร์54. 59030012
น.ส. อาภา วงศ์พรหม55. 59030170
น.ส. วราพร หลวงจิตร56. 59030252
น.ส. เกศรินทร์ แก้วสร้อย57. 59030341
น.ส. จันทร์จิรา สวัสดิ์รักษ์58. 59030776
น.ส. สุรีลักษณ์ สาเกิด59. 59031175
น.ส. ศศิมา หนูหา60. 59032396
น.ส. กรรชรส แพงมี61. 59032461
น.ส. วิรันดา อิสมาแอล เกียรตินิยมอันดับ 162. 59034389
น.ส. ศศิธร จิตร์ถือ63. 59034529
น.ส. นลธิชา ศักดา เกียรตินิยมอันดับ 164. 59035315
นาย วันเฉลิม โตวิจิตร เกียรตินิยมอันดับ 165. 59035808
น.ส. ศิลามณี ศรีชมภู66. 59035853
น.ส. กัญญารัตน์ บุญเทอม เกียรตินิยมอันดับ 267. 59035997
น.ส. ศศิวิมล สบบง เกียรตินิยมอันดับ 268. 59039031
นาย วรกมล พฤกอุดม69. 59039295
น.ส. ประภัสรา ผึ้งเถื่อน เกียรตินิยมอันดับ 170. 59039808
น.ส. วิไลวรรณ คันธี เกียรตินิยมอันดับ 171. 59039997
น.ส. ปทิตตา ธรรมวิศรุต เกียรตินิยมอันดับ 172. 59040023
น.ส. วิภาพร บรุณพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 173. 59040105
น.ส. นูรีย๊ะ สมายุ้ย74. 59040376
นาย กานต์ธิดา ทับผดุง75. 59041888
น.ส. วิภา บุญเกิด76. 59042427
นาย ประยงค์ เวชพันธ์77. 59043028
น.ส. ณัฐกานต์ ทัยมณี เกียรตินิยมอันดับ 178. 59043504

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. วรินยุพา ราชสีห์วรรณ เกียรตินิยมอันดับ 179. 59043984
น.ส. กาญจนา ก้านเกตุ80. 59044681
น.ส. นาราเกล้า ไอ่แหล เกียรตินิยมอันดับ 181. 59044698
น.ส. อนงค์นาถ งิ้วลาย เกียรตินิยมอันดับ 182. 59044718
น.ส. กาญจนา ขำพวง เกียรตินิยมอันดับ 283. 59045679
น.ส. ลลิดา กิ่งนอก84. 59047504
น.ส. วิภาดา แตงตุ่น โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.85. 60018024
น.ส. พรศิริ ม่วงไทย โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.86. 60019245
น.ส. สุภาพร มุ่งหมาย โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.87. 60019769
น.ส. นฤมล จิตต์มหิมา โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.88. 60019776
น.ส. ณัฏฐวรรณ เกียรติสงคราม โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.89. 60019947
น.ส. กฤติกา บัวเสน โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.90. 60033510
น.ส. นิภาลักษณ์ วงค์จันทรา โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.91. 60037116
น.ส. นันทิดา ไมเจริญ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.92. 60038957
น.ส. นาถสิรี สุขสบาย โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  30 นก.93. 60045514
นาย กัญช์ จันทราช โอน 44 นก.  จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร                        ยกเว้นพื้นฐาน

30 นก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์94. 60050448
น.ส. ประทุมมาศ เหลาซื่อ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.95. 60053025
น.ส. วันวิสา ชาวหงษา โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.96. 61005705
น.ส. เกวลิน ยอดพรหม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.97. 61005712
น.ส. ธารทิพย์ ศิริจำรัส โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.98. 61007058
นาย ไตรภพ สองเป็ง โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.99. 61009236
น.ส. วิภวานี อยู่บุญสุข โอน 65 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.100. 61010300
น.ส. ดารัตน์ อยู่เย็น โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.101. 61013723
น.ส. รัชนีกร สุตนนท์ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.102. 61016540
น.ส. นันทนัช เกตุสุริยา โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.103. 61019261
น.ส. วลีรัตน์ เจริญใจ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

เทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.104. 61019812

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. สุภิญญา ศรีสวัสดิ์ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  19 นก.105. 61019881

น.ส. ฐิติยา จอมพล โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.106. 61020075

น.ส. ฐิติมา ทรัพย์อุภัย โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.107. 61020842

น.ส. มติมนต์ เกษร โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.108. 61021525

นาย ศิวกร สิงห์เรือง โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.109. 61022455

น.ส. สรารัตน์ ประทักขีนัง โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.110. 61023734

น.ส. สุมิตรา แพนพา โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.111. 61023936

น.ส. ปภาวรินทร์ วงศ์ธิติมา โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.112. 61024037

น.ส. มะลิสา ถามณีโคตร โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.113. 61025734

น.ส. ศิวะพร พิทธยะพงษ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.114. 61026222

น.ส. ปัทมา ประหลาดเนตร โอน 49 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการสัตหีบ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.115. 61026373

น.ส. วริษฐา นิธิอธิกกานต์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.116. 61030202

น.ส. กชกร เกื้อกูล โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.117. 61031769

น.ส. ชุติมา สุขแต้ม โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.118. 61036288

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชุลี พุฒซ้อน โอน 73 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี119. 61041287

น.ส. พรชิตา สิทธิ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.120. 61042124

น.ส. สุภาสินีย์ หลอดแก้ว โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.121. 61043725

น.ส. ณัฐพร แสนสำราญ โอน 55 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.122. 61044819

น.ส. ลักขณา อนุโรจน์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.123. 61046871

น.ส. เสาวลักษณ์ ชมภูศรี โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.124. 61048871

นาย ธนู ทองดอนอินทร์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.125. 61050060

น.ส. ชลธิชา บุญจันทร์ โอน 30 นก.  จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  29 นก.126. 61053332

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย จักรพันธ์ สาครธนะศักดิ์1. 56008778
นาย ศุภชัย แย้มกลีบ2. 56018772
น.ส. สุรัตนา ศุขบุญมาก3. 58016776
นาย ธิบดี ป้อมเงิน เกียรตินิยมอันดับ 14. 59000387
นาย สิรวิชญ์ สิริศรีอนันต์ เกียรตินิยมอันดับ 25. 59002123
นาย ศุภกรญ์ชัย โอฬารวิจักษณ์6. 59010209
นาย ณัฐพล ยิ้มชื่น7. 59011968
นาย ชญานิน สุขเลา เกียรตินิยมอันดับ 28. 59013646
นาย สุพศิน คัดชา เกียรตินิยมอันดับ 19. 59020152
นาย เจษฎา สินศิริตระกูล10. 59020981
นาย ปฏิภาณ ทับทิมทอง11. 59022710
นาย พุฒิพงศ์ วิริยะวงศ์สมุทร เกียรตินิยมอันดับ 212. 59023619
นาย ศิวายุ เลิสเสรี13. 59025037
นาย วรัญญู ลูกอินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 214. 59030916
นาย กฤษฎ์ คงชะสิงห์ เกียรตินิยมอันดับ 115. 59032118
นาย วนากร เชื้อเมืองแสน16. 59044085

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย ชินวัตร คำโพนเสน โอน 63 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.1. 56027288

น.ส. วัชรภรณ์ เชวงวรกุล2. 57031671
นาย พิษณุ มุสิกพงค์3. 58022718

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรแพทย์ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 54013797
นาย วันชัย นาควัฒ2. 57002085
นาย ธงไชย เนียมพลอย3. 58000018
นาย มหัสธนะ หมื่นเศษ4. 58000361
นาย อติกานต์ ดำรงศาสน์5. 58000727
น.ส. อทิตยา กุศล6. 58014992
นาย นราชัย เหล็กกล้า7. 58015339
นาย ภคิน ลิ้มเจริญพรชัย โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ8. 58028629
น.ส. พัชราภรณ์ จันทร์แพง9. 58029251
นาย อัคโรจน์ พรชาตินิธิวงศ์10. 58031724
นาย อภิเดช ลิ่มกุล ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 16 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง11. 59014514
นาย พงศธร เพิ่มพูล ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 20 นก.

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์12. 59018761
นาย ชวาลา โต๊ะถม ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 20 นก.

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์13. 59018778
นาย สุรเดช พุทธมงคล ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 20 นก.

จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา14. 59025020
นาย อนิรุต พูนเกิด ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 16 นก.

จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง15. 59025722
นาย อำนาจ หอยสังข์ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 20 นก.

จากวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่16. 59033322

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย กิติศักดิ์ สมจิตร์1. 57019786
นาย วีรวัฒน์ เกิดแก้ว2. 57019793
นาย ธนากร พูลทรัพย์3. 58009979
นาย ฐิติพงศ์ ศรีธรรม4. 58010163
นาย ณัฐพล พฤกษ์ศิริวรรณ5. 58020989
นาย ธนประเสริฐ เพ็ชรล้อมทอง6. 58044627

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย เกริกชัย บุญจริง
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 40 นก.
จากมหาวิทยาลัยสยาม

1. 56050038
นาย ศิวกร สุจริตจันทร์ โอน 48 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต2. 56051242
นาย อัษฎาวุธ สุขเจริญ3. 57001326
นาย ดนุพล ทาบุญ

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

4. 58006690

นาย ณัฐภูมิ ศรีสุวรรณ
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 10 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. 58006710

น.ส. รำไพพรรณ ปั้นศิลป์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 11 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. 58033882

นาย สำราญ เขียวสำริด
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. 58049526
นาย ธนวัฒน์ ตุงคะศิริ โอน 49 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์8. 58050087
น.ส. ปวีณา บัวผาย

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

9. 59048181

นาย พิชชากร เตชะขะวนิชกุล
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 51 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

10. 59048383

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย นนทิภพ สว่างศรี1. 55022750
นาย ธนา ล้อมพงษ์2. 55027882
น.ส. ศศิชา ฟักหอม3. 57012421
น.ส. วรรณดิถี สืบสาระมี4. 58024554
นาย อิศเรศ สกุลมา โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี5. 58031902
นาย ธนทรัพย์ ตรงต่อกิจ6. 58033022
นาย เจษฎาพร แก้วสิน7. 58033091
นาย เกื้อกูล กิจเกียรติ์8. 58047235
นาย อภินันท์ โพธิตา โอน 33 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี9. 58048172
นาย ปัณณรุจน์ ตันติสกุลพัฒน์ โอน 4 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต10. 58050138
น.ส. อาทิตตยา งามละม้าย โอน 41 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต11. 58050474

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. จริยา บุญประคม1. 57021420

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. มชณต ลือพันธ์1. 55024952
นาย ปณตพล คำรัง2. 58009424
น.ส. ศิริลักษณ์ สมณี3. 58019682
น.ส. วันวิสาข์ แสงนิล4. 58030058
นาย กานต์ศักดิ์ เขียวทองเงินดี5. 58033673
น.ส. พัตรพิมล สกุลดี เกียรตินิยมอันดับ 26. 58036990

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย ธิติ สุวรรณรัมย์ โอน 22 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 58049951

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. สุพัตรา รัศมี1. 57017553

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. อริสรา ตันตระกูล1. 57001206
นาย สหชัย นาสมใจ2. 57006725
นาย เนติรัฐ ศรีอรัญ3. 57010332
น.ส. สุจิตรา เศรษฐสุวรรณ4. 57024216
น.ส. อนัญญา โฆษะโยธิน5. 57026850
นาย เกริกไกวัล กลิ่นรอด6. 57031582
น.ส. จณิสรา จงรวมกลาง7. 57034823
น.ส. สุดารัตน์ คงสังข์ โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี8. 57040581
น.ส. จิดาภา สุยะ เกียรตินิยมอันดับ 19. 58003568
น.ส. กมลวรรณ จินดามรกฏ10. 58003955
นาย ณัชชา ถุงสุวรรณ11. 58008176
น.ส. ศุภิชยา แก้ววิหค12. 58012512
น.ส. อภิญญา ชัยทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 113. 58012656
นาย ธภัทร จิรายุวัฒน์14. 58017726
นาย พรภัทร แสนวิเศษ15. 58020352
น.ส. พิชญ์นันท์ เขียวอ่อน โอน 13 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม16. 58022554
น.ส. รัชฏาภรณ์ วรรณศรี17. 58029953
น.ส. เปรมธรัตน์ รักประยูร18. 58042045
น.ส. ณัชชา นาคเจือทอง19. 58042994
น.ส. กันต์กวี อนันตกานนท์20. 58043944
น.ส. อรุณี ยิ้มวิลัย เกียรตินิยมอันดับ 121. 59000298
น.ส. เกษศิรินทร์ บ้านตุ่น22. 59000452
น.ส. ณิชารีย์ พ่วงพลับ เกียรตินิยมอันดับ 223. 59006205
น.ส. นงค์นุช มีบุญช่วย24. 59006438
น.ส. สมฤทัย ไหวหลวง เกียรตินิยมอันดับ 225. 59006743
นาย คณิน ปานแพร26. 59007508

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. อิชยา เกิดจันทึก เกียรตินิยมอันดับ 127. 59008952
น.ส. ณัฐวรา อุดมมิ่งเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 228. 59009964
น.ส. สุชัญญา สีนาคสุข29. 59010994
น.ส. วนัชชา หมุดทอง เกียรตินิยมอันดับ 230. 59012223
น.ส. เกวลิน ปาคุธ เกียรตินิยมอันดับ 131. 59013088
น.ส. พัชรี ดิสา เกียรตินิยมอันดับ 132. 59013300
น.ส. วิภาวรรณ มณีวรรณ์33. 59013557
น.ส. อภิญญา ทินกระโทก34. 59014367
นาย ธนากร ชำนาญภักดี เกียรตินิยมอันดับ 135. 59014747
น.ส. วาสิตา ชื่นชม36. 59015348
น.ส. นวพร กฤษสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 137. 59016261
น.ส. รัตติยาภรณ์ จันทอง เกียรตินิยมอันดับ 138. 59016576
น.ส. สุดารัตน์ มั่งมี เกียรตินิยมอันดับ 239. 59016634
น.ส. จุฑามาศ รนกระโทก เกียรตินิยมอันดับ 240. 59017273
น.ส. สุณิษา คำแก้ว โอน 63 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ41. 59017728
นาย ภาณุพงศ์ ทองดี42. 59017855
น.ส. ปรียาภรณ์ แซ่อึ้ง43. 59018247
น.ส. มลิวัลย์ แก้วเหนือ เกียรตินิยมอันดับ 244. 59018552
น.ส. สุจิตรา ขจีรัตน์วัฒนา เกียรตินิยมอันดับ 245. 59020025
น.ส. เมวดี เคนท้าว โอน 72 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา46. 59020974
น.ส. ศรัณย์พร สุรชวาลา โอน 69 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ47. 59022001
น.ส. กรกนก ลำพุทธา48. 59022847
น.ส. ชอิงมาศ ปานเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 149. 59024450
นาย เจตริน มนัสทรงธรรม โอน  11  นก. จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม50. 59024638
น.ส. โชษิตา พงษ์มงคลสาม เกียรตินิยมอันดับ 151. 59027222
น.ส. พรธิตา ดีนาน เกียรตินิยมอันดับ 252. 59027277

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. เบญจมาศ คันฉัตร เกียรตินิยมอันดับ 153. 59030543
น.ส. จิราพร จำปาดี54. 59031466
น.ส. คัทลียา ชลายนเดชะ เกียรตินิยมอันดับ 255. 59035000
น.ส. ศรัณยา ลิ้มฐิติพันธุ์56. 59035346
น.ส. สุธิกานต์ บุญจันทร์57. 59036365
น.ส. กชพรรณ ทองมะน้อย58. 59037500
น.ส. นราภรณ์ เกาะสระน้อย เกียรตินิยมอันดับ 259. 59037562
นาย ภราดร สรรพคุณ60. 59038372
น.ส. กนกพร นิลพันธุ์61. 59038834
นาย ธนวินท์ ขวัญแก้ว โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ62. 59039815
น.ส. สุภัทรา ศรีสุวรรณ63. 59040458
น.ส. สุกัญญา เสือมั่น โอน 45 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม64. 59040509
น.ส. กัญญารัตน์ พวงพิลา โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม65. 59041302
น.ส. พัชญ์ศศิ เมธีธนินทร์66. 59041631
น.ส. ชญานุศภัฒค์ กิ่งโก้67. 59042136
น.ส. วิรุจิฬา ตรีเหรา68. 59042496
น.ส. ศศิธร ชูแสง โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง69. 59043535
นาย อรรถชัย แจ้งฉาย โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ70. 59043617
น.ส. ภัทรนันท์ ผิวผ่อง71. 59044150
น.ส. ปภาวรินทร์ ศรีมันตะ72. 59044427
น.ส. พิมพ์ชนก จรรยาวิทยานนท์73. 59044701
นาย พิชญา ชูแก้ว โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์74. 59045453
น.ส. พรพิเศษ ปีบ้านใหม่75. 59047528
น.ส. ศศิประภา อัตมาด โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ76. 60024768
นาย ดำรงฤทธิ์ จวงการ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ77. 60029112
น.ส. สุณิตา พนมรักษ์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ78. 60029129

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. เจนจิรา ก้อนแก้ว โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ79. 60030368
นาย ศุภณัฐ ทองรอด โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช80. 60038159
น.ส. อาริสา รัดรอดกิจ โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ81. 60047552

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย วัฒน์จักรทิพย์ ธนจิรคุณ1. 56022574
นาย ภิเษก วรรณจิตต์2. 57009357
น.ส. โชษิตา โรจน์จิตติรัตน์3. 58038863
นาย สยาม พรหมพยุง โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม4. 59045066
น.ส. กมลชนก ไหมละออง โอน 39 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.5. 60018308
น.ส. น้ำฝน อนันสลุง โอน 24 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 42 นก.6. 60018322
นาย กิตตินันท์ ขวัญเกิด โอน 20 นก. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.7. 60024408
นาย ธีรภัทร์ ลินะพันธ์ โอน 19 นก. จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.8. 60031010
นาย หริณวริษฐ์ วิรยศิริ โอน 16 นก. จากโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 54 นก.9. 60035887
น.ส. ภัทรพร ภาคเนตร์ โอน 21 นก. จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.10. 60041545
น.ส. จิราพร แนบเนียม เทียบโอนตามอัธยาศัย 61 นก.11. 60045898
นาย ณรงค์เดช คุณประทุม โอน 32 นก. จากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.12. 60051861

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ภาษาจีน

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. อิสริยาภา คำแสน1. 58030818

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. พรรณธิวา สอนปัน1. 58016187
น.ส. ศิลาณี พวงพันธุ์2. 58034161
น.ส. จศินิตา เพ็งคุณ3. 58036229
น.ส. ศนิภัสสร ศิลวัตร์ โอน 13 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ4. 59025328

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. เกศมณี ปัตตายะโส1. 58006974
น.ส. อภิสรากรณ์ ทองอ่อน2. 58016581

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. เมธาวี ฉอ้อนโฉม1. 56046596
น.ส. น้ำฝน หาญศรี2. 58002241
น.ส. เบญญา การิมล๊า3. 58013651
น.ส. วราภรณ์ ขันทีท้าว4. 58028181

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. นฤมล พรมรักษ์ โอน 17 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1. 57040310
น.ส. ธนพร ลิชนะเธียร2. 58002032
น.ส. ศิรินญา กลิ่นจันทร์3. 58005520
น.ส. อรจิรา รักประยูร โอน 17 นก. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี4. 58020667
น.ส. สุพรรณิการ์ เปล่งสงวน5. 58028225
น.ส. จิราภา ประจันตะเสน6. 58034952
นาย วงศกร ดำชุมแสง7. 58039286
น.ส. ณัฐกมล งึดสันเทียะ8. 58040014
น.ส. กวินรัตน์ เสถียรอมรศิริ เกียรตินิยมอันดับ 29. 58041735
น.ส. ศิรินพร อุทานุเคราะห์10. 58042285

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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