
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย สุธิชัย งามละม้าย1. 53003359

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

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. ภักค์ลดาธนัน ถิรธนานิธิวรโชติ โอน 2 นก.  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1. 57041822
นาย นุติ ฤทธิไกร2. 58024030
น.ส. รัชฎาภรณ์ ศิวาลัย3. 58043937
น.ส. ฐิติมา ฉลวยศรี โอน 64 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   32

นก.4. 60051796

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

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

น.ส. ณัฏฐปวีณ์ อิ่มอารมย์1. 59042489
น.ส. บริมาส โชติรักษ์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เทียบโอนอัธยาศัย   73    นก.2. 60052075
น.ส. ศริณรณี ฉัตรธนพิบูลย์ โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

เทียบโอนอัธยาศัย  56   นก.3. 60052195

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

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย อลงกรณ์ วงละคร1. 58007962

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

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย คชิณณ์ บิลกาซัน1. 57037462

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)


