
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

นาย ธนวัฒน์ เนตรหาญ โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. 59048270

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)

3



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

นาย อนิรุธ โสภณวสุ ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.1. 54041220
นาย ชิษณุพงศ์ จันทร์ตอน โอน 22 นก.  จากโรงเรียนจ่าอากาศและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 7 นก.2. 59027195
นาย อาทิตย์ นิลภู โอน 17 นก.  จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล

ขส.ทบ.และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 12 นก.3. 59031295
นาย สุทธิวัฒน์ อนุกานนท์ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 10

นก.4. 59035891

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

นาย ธีรวัฒน์ เสามณี โอน 7 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ1. 54025993
พ.อ.ท. ธนกร สันติปาตี เกียรตินิยมอันดับ 12. 58001400
นาย อัครเดช อะมะมูล โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา3. 58014574
จ.ส.ท. ไกรฤกษ์ ไชยศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 24. 58039337
นาย เศกศักดิ์ เวียงวิเศษ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์และเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 17 นก.5. 59019817
นาย ชินกฤต เจริญธรรม

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

6. 59025400
นาย นิพนธ์ บุญเวช โอน 20 นก.

จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 97. 59030663
น.ส. ภิญญ์พลอย จตุรพิธอมร

นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
และโอน8นก.จากGEORG SIMON OHM FACHHOCHSCHULE NURNBERG

8. 59045042

นาย เธียรวิชญ์ จตุรพิธอมร
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากMONASH UNIVERSITY

9. 59045059

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

นาย สมศักดิ์ เฟื่องสุข1. 62060491
นาย สมยศ เงินดำรง2. 62060504
นาย ณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์3. 62060511
นาย ทรงพล พรหมลิภณกุล4. 62060535
น.ส. ปรวีร์พัชร์ โสภณเจริญวัฒนา5. 62060542
น.ส. วรญา รุ่งเรือง6. 62060566
นาง ปรีนา บาก้า7. 62060580
น.ส. สุฑามาศ คุณุรัตน์8. 62060597
นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์9. 62060624
น.ส. อรอนงค์ เติมเจิม10. 62060655
นาย ธีระพงษ์ รพีพงษ์พัฒนา11. 62060662
นาง สุกัญญา ตั้งพิริยะทิพย์12. 62060744
น.ส. ประภัสสร เรืองวานิช13. 62060768
น.ส. ปวริศา สินธนเวียงทอง14. 62060864
นาย นพอนันต์ ประยูรสุข15. 62061198

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

น.ส. กุลปริยา โตอินทร์1. 59032930

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

น.ส. นิรวรรณ ก่ำมอญ โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  26 นก.1. 61012259

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

นาย กฤษณ์ ทองยิ้ม โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  38 นก.1. 60041987

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5  พฤษภาคม 2563

น.ส. ณัฐมล ศรีสวัสดิ์1. 59005128
น.ส. สุพัตรา วงษ์สิทธิชัย2. 59023708
นาย เทวกฤต คำแย้ม3. 59037966
น.ส. แวววรรณ เจริญผล4. 59038574

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย กัมปนาท เพ็งกรุด1. 56021062
นาย ชัยรัตน์ ชูราศรี2. 56021682
นาย ณรงค์ชัย ฉายาทัพ3. 56038174

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย ศุภาชัย โทเพชร1. 57008770
นาย เตวิช มั่นใจ2. 57014945
นาย วณัฐพงศ์ ดวงมะโน3. 57025300
นาย กษิดิ์เดช สมบุญ4. 57029019
นาย จิรโรจ เจริญผ่อง โอน 4 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ5. 57034018
นาย วรยุทธ วงค์ประยูร ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน จำนวน 30 นก.และโอน 18 นก.

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช6. 58022427
นาย ภาคิน ธนทวี นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม7. 58022496
น.ส. สุมนัสชนก เอื้อจิตร์8. 58023504
นาย กิตติพล เทพทำ9. 58040083
นาย ธีรวัฒน์ ถาวร10. 59021359
นาย ธนาธิป ชัยโคตร์11. 59034721
นาย สิทธิชัย เทศบุตร

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

12. 59047011

นาย ปราโมทย์ สุขยา
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13. 60024908

นาย เมธีพร เดชเสรีพาณิชย์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14. 60024960

นาย พัชรพงษ์ ชนะกานนท์
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โอน 6 นก.
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

15. 60036584

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย สหรัฐ เชยล้อมขำ1. 54046807
จ.ส.อ. อภิชาติ แก่นจำปา2. 57001066
นาย เสริมวิทย์ สังข์เสวก3. 57001864
นาย กัมพล มั่นพรม4. 57014243
นาย จักรี ดอนสระ โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 9 นก.5. 57025780
น.ส. ศุภมาส สอาดดี6. 57026230
พ.อ.ต. นรินทร์ พรพัฒนายุทธ์ โอน 23 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)และเทียบโอนตามอัธยาศัย

จำนวน 6 นก.7. 57036974
นาย อารยะ ชุมจินดา โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 11 นก.8. 57039188
นาย วีรยุทธ บุญประคม

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

9. 58033793
นาย อนุกูล ใจธรรม โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและเทียบโอนตามอัธยาศัย จำนวน 32

นก.10. 58044658
นาย อภิชัย โมกขะรัตน์ โอน 22 นก.

จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและเทียบโอนตามอัธยาศั11. 59013608
น.ส. จินต์จุฑา ปุ๋ยพรหม12. 59024570
น.ส. วรรณิภา พรมผล

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

13. 59043388

นาย ณัฐพงษ์ เพชรทอง
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. 59043439

นาย อรรถชัย พรมดี
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 8 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15. 59043991

นาย บูรณศักดิ์ สุดสาคร
นศ.ปริญญาที่ 2 ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก. จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วย นศ.ปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโอน 6 นก.
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

16. 59046307

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย พนัส พุทธรักษา1. 57020494

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย พงศธร ปัตตังเวสา1. 57033359
น.ส. ยุวะลี สายบุ่งคล้า2. 59010090

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย เริ่มตะวัน ชัยฤทธิ์1. 59023568

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย จิราวัฒน์ โหมดอร่าม1. 55039615
น.ส. สุมิตา สกุมา2. 57000167
นาย เอกสิทธิ์ บุญคุ้ม3. 58002210
น.ส. วัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์4. 59037517
น.ส. นันทิยา พานุรักษ์5. 59037555
น.ส. สิรินุช ขาวฟอง6. 59037726
นาย สมภพ ศรีกัลยา7. 59040143
นาย ชินวิศิษฏ์ อานันท์รัตนกุล8. 59047453
น.ส. มุกดา แก้วบังเกิด โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   54

นก.9. 61005058
น.ส. กมลชนก วิเชียรกันทา โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.10. 61005185
นาย โชติชัย ผลประเสริฐ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจํานงค์ เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.11. 61008611
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยาพร ฝอยทอง โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.12. 61010146
นาย ชนาธิป จันทร์วิเชียร โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   57   นก.13. 61012595
นาย ธนกร ลิ้มพานิชกุล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48

นก.14. 61014862
น.ส. กมลรัตน์ อุทโท โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.15. 61014944
น.ส. อริสา มากชุมเเสง โอน 63 นก.  จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.16. 61015329
น.ส. มุขสุดา ไชยธานี โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา เทียบโอนอัธยาศัย   55   นก.17. 61016824
น.ส. สุนันทา บุตรศิริ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.18. 61016886
น.ส. น้ำฝน อุทัยเศรษฐวัฒน์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

50    นก.19. 61017069
นาย เจตณรงค์ คูโบซากะ โอน 28 นก.  จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   61   นก.20. 61019045
น.ส. มนิศรา ถินแก้ว โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เทียบโอนอัธยาศัย   52    นก.21. 61019634
น.ส. วันวิสาข์ แก้วกงพาน โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เทียบโอนอัธยาศัย  54    นก.22. 61021056
น.ส. มินย์ตรา สุริยะแปง โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.23. 61021145
น.ส. วาสนา ปะละกา โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

53    นก.24. 61021152
น.ส. นันทิมา สมานมิตร โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

41    นก.25. 61021169
นาย กฤษณลาภ เหลืองอ่อน โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.26. 61021443

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. กัญชพร คงวงษ์ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เทียบโอนอัธยาศัย   50    นก.27. 61030682
ส.อ.หญิง ธันวาลักษณ์ พรมนาถ

โอน 48 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 26 นก.
เทียบโอนอัธยาศัย   41    นก.

28. 61032877
น.ส. วนิดา สิทธิโชติ โอน 36 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก เทียบโอนอัธยาศัย   56    นก.29. 61032884
น.ส. วรรณรัตน์ ตันมี โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพองครักษ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.30. 61034644
น.ส. ทิพารัตน์ น้อมนอบ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.31. 61034997
น.ส. ปิยะวรรณ เขียวนวล โอน 63 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เทียบโอนอัธยาศัย   48   นก.32. 61035050
น.ส. นิติยา ศิริดล โอน 66 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เทียบโอนอัธยาศัย  45   นก.33. 61035067
น.ส. พัชรภรณ์ ไม้หอม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  เทียบโอนอัธยาศัย 51    นก.34. 61035409
น.ส. สลิลดา ลุงอ่อง โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.35. 61037067
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุดารัตน์ ลาภา โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เทียบโอนอัธยาศัย  45    นก.36. 61038555
น.ส. ศิริพร จันทร์แสงทอง โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.37. 61039207
น.ส. ศศธร สิทธิโสภณ โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

53   นก.38. 61041352
นาย เหมวัตร เหมรา โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ39. 61045770
น.ส. ฐิติมา สีมารักษ์ โอน 59 นก.  จากโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น เทียบโอนอัธยาศัย   54   นก.40. 61049441
น.ส. พัชราภรณ์ เกตุเม้า โอน 65 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เทียบโอนอัธยาศัย   3   นก.41. 61051065

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย พิชญฎา ภูมิพงศ์1. 59009882
น.ส. จิราภรณ์ อินพรม2. 59015146
นาย ปณิธ คุ้มสุวรรณ3. 59018627
น.ส. สายไหม นุชชะ4. 59022950
น.ส. กนกภัณฑ์ ขันทะรีย์5. 59025493
น.ส. สุชานุช นิยมสุข6. 59030827
นาย สุรชัย ประเสริฐภัทรเวช7. 59035182
น.ส. ปิยธิดา บุญเมือง8. 59039048

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. เบ็ญจรัตน์ ไม้งาม เกียรตินิยมอันดับ 11. 59013122
นาย ภัคพล หนูนาค2. 59014730
น.ส. พีระญา นานคำ3. 59016285
น.ส. ศิริรัตน์ หลักไชย4. 59029568
น.ส. เจนจิรา จำปาทอง เกียรตินิยมอันดับ 15. 59032694
น.ส. พลอยวาริน ทิพกรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 16. 59041679
น.ส. นุชนาถ ยุวานนท์7. 59041857
น.ส. ธนสร สุภัคเบญจกร โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   52

นก.8. 61001010
น.ส. จารุวรรณ ปะวันนา โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เทียบโอนอัธยาศัย  54    นก.9. 61003394
น.ส. ชนากานต์ ซีดัมบารานาดัม โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.10. 61003616
น.ส. ขวัญพร วราสินธิ์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ11. 61004039
น.ส. วราภรณ์ แป้นแก้ว โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.12. 61004344
น.ส. นันทิยา โสดา โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา เทียบโอนอัธยาศัย 50   นก.13. 61005332
น.ส. ชรินทร ทัศศรีปั้น โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.14. 61006628
น.ส. สิตานัน ปานบุตร โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   46    นก.15. 61006635
นาย กันตภณ วิวัฒน์ทรงชัย โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล เทียบโอนอัธยาศัย   54    นก.16. 61006673
น.ส. พิชชาภัทร์ อัสราฐิตานนท์ โอน 20 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เทียบโอนอัธยาศัย   57   นก.17. 61014146
น.ส. ณัฐกานต์ เพ็ชรพราว โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย  50    นก.18. 61014324
น.ส. ศศิธร แสงชาติ โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.19. 61014331
น.ส. สุภมาส บัณฑิตสาธิสรรค์ โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เทียบโอนอัธยาศัย

67    นก.20. 61015507
น.ส. กัญญาภัค เชาว์ปรีชา โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48

นก.21. 61016211
น.ส. ปวีณนุช บุญเฮง โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.22. 61021892
น.ส. วิภาดา พยัพ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ เทียบโอนอัธยาศัย

45    นก.23. 61023265
น.ส. อรพิน อารีเอืื้อ โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทียบโอนอัธยาศัย   55    นก.24. 61025025
น.ส. วนัชพร ช้างทอง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.25. 61026140
นาย ทศพล โมกขศักดิ์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย  45    นก.26. 61028455

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. จริยา ข่มใจ โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย  44   นก.27. 61033632
นาย นัทพงษ์ สุขมา โอน 33 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เทียบโอนอัธยาศัย   65   นก.28. 61035125
นาย วิโรจน์ สิงทาราม โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

56    นก.29. 61035543
น.ส. นนทิชา ภูช่างทอง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   51    นก.30. 61036500
น.ส. ทัศยา ใจบรรทัด โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

เทียบโอนอัธยาศัย  49    นก.31. 61039163
น.ส. วรรยา เพิ่มอำนาจ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.32. 61041636
น.ส. นภาภรณ์ พูนพิพัฒน์ โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เทียบโอนอัธยาศัย  57   นก.33. 61041718
นาย อนุสรณ์ ชุสุน โอน 57 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ

เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.34. 61042915
น.ส. วันวิสา สระคำ โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   54

นก.35. 61042939
น.ส. สมฤทัย นาคบุญ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.36. 61045112

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ปาลิดา อนันทเพชร1. 56001204

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย มีชัย ทับทอง โอน 27 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม1. 57040276
น.ส. การันชิดา โพธิ์ศรี2. 58026287
นาย ณัชพงษ์ธร สุริโย3. 58036983
น.ส. ญาณี โพธิ์สุทธิ์4. 59037531
นาย อธิบดี อุตสาหะ โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต5. 59040201
นาย ณภัทร พรหมสุรภัทร6. 59044910
นาย นพวิชญ์ สัตย์ซื่อ เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.7. 60018808
น.ส. ชัชชญา ฤทธิ์ดี เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.8. 60038402
นาย พสุธร วิริต โอน  8  นก. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.9. 60042153
น.ส. ธิดารัตน์ บุญสืบ เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.10. 60046033
น.ส. ญาณภร จินดาหลวง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.11. 60046677
นาย ชัยโชติ ศรีวรขาน โอน 21 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เทียบโอนอัธยาศัย   21    นก.12. 60047898
พ.ต.ต. มงคลรักษ์ จุฑานนท์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.13. 61021518
ร.ต.อ. วุฒิสภา นพเกตุ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.14. 61033149
นาย จิโรจ จันทร์อินทร์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.15. 61033238
ส.ต.ต. กฤตนัย ผ่องสกุล โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.16. 61033283
นาย เอกชัย ไชยอำพร โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.17. 61033290
ร.ต.อ. ฐกฤต แก้วทับทิม โอน 6 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28   นก.18. 61034555
นาย พงษ์พิชิต จินดาวณิชย์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทียบโอนอัธยาศัย  28    นก.19. 61034586
นาย ธนดล องค์ธนาวัฒน์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย  28   นก.20. 61034839
ร.ต.ท. เชาวัศ ฉันทะจำรัสศิลป์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.21. 61034942
นาย ครองพล โกมุทกุล โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทียบโอนอัธยาศัย  28    นก.22. 61034959
น.ส. อัญมณี นวนหนู โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.23. 61035492
นาย ฆฤณ ลักษณสมพงศ์ โอน 6 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.24. 61035505
นาย ศตพัฒน์ ชูชัยยะ โอน 6 นก.  จากSOUTHERN CROSS UNIVERSITY เทียบโอนอัธยาศัย  28   นก.25. 61036048
ร.ต.ท. เอื้อการย์ ผดุงกาล โอน 6 นก.  จากโรงเรียนนายเรือ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.26. 61038288

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ร.ต.ท. พิทักษ์ กิตติ โอน 6 นก.  จากโรงเรียนนายเรือ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.27. 61038295
ร.ต.ท. ธีรพงษ์ ดีนุช โอน 6 นก.  จากโรงเรียนนายเรือ เทียบโอนอัธยาศัย  28   นก.28. 61038308
นาย ฐิติวัฒก์ ทองอยู่ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย  28    นก.29. 61038675
นาย อภิมุข สุวรพันธ์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยบูรพา เทียบโอนอัธยาศัย  28    นก.30. 61039074
ร.ต. ยุทธิพงษ์ เพชรพันธุ์ทอง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.31. 61041434
นาย ภาสวิชญ์ อยู่ปรางค์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   28   นก.32. 61042871
นาย ศิวะพันธ์ องคะศิลป์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทียบโอนอัธยาศัย 11 นก.33. 61043883
นาย บริพนธ์ วิชิตชลชัย โอน 6 นก.  จากCAMBRIDGE COLLEGE เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.34. 61043903
นาย ปณต อ่อนน้อม โอน 23 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนอัธยาศัย   26    นก.35. 61044011
นาย รพี ปาริฉัตรกานนท์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.36. 61044097
น.ส. นงรัตน์ อิสโร โอน 6 นก.  จากMONTPELLIER II UNIVERSITY เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.37. 61051907
ร.ต.ท. ชลวิทย์ โพธิสุข โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.38. 61051914
ร.ต.ท.หญิง พิณทิพย์ ทองใบ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.39. 61051921
ร.ต.อ. กฤศกร รอดบางยาง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.40. 61051945
ร.ต.ท. ธนวิชญ์ เหลืองอ่อน โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.41. 61052248
น.ส. กรกนก โพธิ์สินสมวงศ์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   28

นก.42. 61052255
นาย ดิศรณ์ เสนาะสำเนียง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.43. 61052508
นาย ขจรพล ผาสุข โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.44. 61052659
นาย นิวัติ ตันติชัยปกรณ์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.45. 61052666
นาย พิชพงษ์ พงษ์ชีพ โอน 6 นก.  จากIMI UNIVERSITY CENTER เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.46. 61052748
นาย สามารถ พวงงาม โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.47. 61052755
ร.ต.ท.หญิง กมลพรรณ จันทร์เพ็ญ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เทียบโอนอัธยาศัย   28

นก.48. 61052786
นาย ปริญญา สีลานันท์ โอน 6 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.49. 61052882
นาย กรพัฒน์ นันทะยาวงศ์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.50. 61052899
ร.ต.ท. ชญานนท์ มาศศรี โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เทียบโอนอัธยาศัย   28

นก.51. 61052902
น.ส. รัชนีกร ชูเกื้อ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.52. 61052919

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย ทยากร ถนอมกุล โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.53. 61052933
นาย อานนท์ เจริญสุข โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.54. 61052940
นาย อานนท์ เปลี่ยนสี โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   28

นก.55. 61052957
นาย รณกฤต เกษสังข์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.56. 61053041
ร.ต.ท.หญิง กณิศา สุภาแพ่ง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.57. 61053065
นาย รวิณัฐ ทัพวงศ์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.58. 61053089
นาย ภูริเดช ลิ้นปราชญา โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยหอการค้าไทย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.59. 61053109
นาย พัชรพล ปรีดียานนท์ โอน 6 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.60. 61053267
ว่าที่ ร.ต.ท. ธนกร บุญเจริญกิจ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.61. 61053301
ร.ต.ท. อภิชาติ ฉันทนาวิวัฒน์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.62. 61053349
นาย ชยุตม์ แสวงพืชน์ โอน 6 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.63. 61053414
นาย มาตรา จิตรธนภัทร์ โอน 9 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.64. 61053736
ร.ต.ท. นันทวัช คงพรปรารถนา โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.65. 61053870
ว่าที่ ร.ต.หญิง นภัทร นิโลดม โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.66. 61054255
นาย ภูมิ มั่นเมือง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เทียบโอนอัธยาศัย   28    นก.67. 61054262
นาย นิคม มาลัยทอง โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.68. 61054313
น.ส. ณัฐธิดา จกะวัฒนากุล โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทียบโอนอัธยาศัย   11    นก.69. 61054382

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. รุ่งทิวา กันทะปัญญา1. 59006692
น.ส. กนกภรณ์ กลีบเมฆ2. 59026121
น.ส. จิรกานต์ ดินยี3. 59028429
น.ส. ณัฎฐา เกิดบุญ4. 59029195
น.ส. กมลรัตน์ วงศรีแก้ว โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.5. 60017601
น.ส. ณิชกานต์ งอกศิลป์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.6. 60019783
น.ส. กัลยารัตน์ สุพิทยพันธ์ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.7. 60021496
น.ส. นฤมล หอมจันทร์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.8. 60027749
น.ส. จุฑามาศ สุ่มศรี โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  11  นก.9. 60036279
น.ส. จุฑารัตน์ ธงศรี โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  32 นก.10. 60045754
น.ส. กฤตพร รินนายรักษ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

เทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.11. 61003281
น.ส. สุดารัตน์ พูลประเสริฐ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.12. 61003452
น.ส. โสภิดา มีสุข โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

เทียบโอนตามอัธยาศัย 4  นก.13. 61003952
น.ส. ชุติกาญจน์ ดินม่วง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.14. 61004166
น.ส. นัทธมน นนจันทร์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.15. 61004488
น.ส. ธัญญาภรณ์ อุปถัมภ์ โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.16. 61004875
น.ส. ธัญญารัตน์ ประเสริฐสุข โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.17. 61004882
น.ส. สุนิดา โสดา โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.18. 61005325
น.ส. ปัญนัชญา ฉัตรทิวาพร โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.19. 61006135
น.ส. สุมลทิพ หลีกพาล โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  14  นก.20. 61006248
น.ส. ปัทมาภรณ์ เจียมอ่อน โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  14  นก.21. 61006255
น.ส. อรจิรา สายสุนีย์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.22. 61006495
น.ส. กัญญารัตน์ ประยูรหงษ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.23. 61006508
น.ส. อนันตญา ทองสว่าง โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.24. 61006964
น.ส. สัจจพร ทองอุ่น โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.25. 61007027
น.ส. อนุรี นิลยาภรณ์ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย  24 นก.26. 61007161

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. มนต์ทชา สุขเสมา โอน 59 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.27. 61007572

น.ส. ชมพูนุท ไทยสุวรรณ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.28. 61007589

น.ส. อันดา ซอหิรัญ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.29. 61008173

น.ส. สุนิสา อยู่ลือ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  29 นก.30. 61008262

น.ส. นงนุช อยู่ลือ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.31. 61008279

น.ส. ณัฐธิดา คำปลิว โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.32. 61008868

น.ส. กัญญาวีร์ กลิ่นขจร โอน 26 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก
เทียบโอนตามอัธยาศัย 39 นก.33. 61009907

น.ส. กมลวรรณ ปิ่นทอง โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.34. 61010002

น.ส. กาญจนาพร คำแสง โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.35. 61010019

น.ส. สายสุณี กลมกล่อม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.36. 61010817

น.ส. ศศิภา ญาณพงษ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.37. 61011209

น.ส. สุชาดา ธูปสการะ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.38. 61011329

น.ส. จุฑาภรณ์ บุญเลี้ยง โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.39. 61011401

น.ส. อรนุช เกิดอยู่ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.40. 61011418

น.ส. ศิริวรรณ แสงกลาง โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.41. 61011425

น.ส. นภาพร มีหน้า โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.42. 61011432

น.ส. อินทิรา จันนา โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.43. 61011449

น.ส. นภาพร สายศรี โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.44. 61011463

น.ส. ธนาพร พุทธเสน โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  17 นก.45. 61011494

น.ส. ขวัญจิรา มาตรสงคราม โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.46. 61012095

น.ส. กัญญารัตน์ ลีนาบัว โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.47. 61012108

น.ส. อนัญญา สุขญาติ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.48. 61012266

น.ส. ชนนิกานต์ หอมหวล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.49. 61012780

น.ส. ทิวาภรณ์ สุวรรณ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.50. 61014362

น.ส. ธัญจิรา ปัญจมวัฒน์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.51. 61014499

น.ส. วิชชุดา คงเกิด โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.52. 61014704

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ศศิธร ปิตพูล โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.53. 61014711

น.ส. นภาภรณ์ พันทอง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.54. 61014735

น.ส. มณทิรา พรมมาวัน โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.55. 61015778

น.ส. เพ็ญนภา นิ่มทอง โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  28 นก.56. 61015843

น.ส. นุสบา สาลีพันธ์ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.57. 61016026

น.ส. รุ่งนภา สุขโสม โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.58. 61016139

น.ส. ผาณิดา พินเขียว โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.59. 61016406

น.ส. ประวีณา เงินทิพย์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง
เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.60. 61016588

น.ส. ฐิตา แก้วจวง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.61. 61016704

น.ส. สุรางค์ คนสูง โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.62. 61016831

น.ส. สุภารัตน์ โภคา โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.63. 61016848

น.ส. สุดธิดา รักสวัสดิ์ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 6 นก.64. 61016855

น.ส. สาธิดา อรุณสว่างกิจ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.65. 61016879

น.ส. พรสุภา อาดคะนอง โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.66. 61016893

น.ส. สุชัณญา อัสสุริยะคุปต์ โอน 51 นก.  จากโรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.67. 61016913

น.ส. อภิญญา ถินวิมล โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
เทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.68. 61016999

น.ส. ธัญญลักษณ์ ชูขาว โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  14 นก.69. 61017038

นาย ภริมภัทร ประภาศรี โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.70. 61017127

น.ส. พัชริดา เงินงาม โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.71. 61017134

น.ส. ณัฐภรณ์ อสุนีย์ ณ อยุธยา โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.72. 61017141

น.ส. เดือนเพ็ญ วารีรัมย์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.73. 61017538

น.ส. ปัญญาพร เวียงสิมา โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  26 นก.74. 61017778

น.ส. ศิริพร มิกขุนทด โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 15 นก.75. 61018437

น.ส. ชุดา นกดำ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.76. 61018468

น.ส. จีรวรรณ กิตติรุ่งอรุณ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.77. 61019127

น.ส. สนธลาพร มูลสาโคตร โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.78. 61019538

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ศินาวรรณ แพงทวด โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.79. 61020082

น.ส. สุธาลินี กลัดมี โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  5 นก.80. 61020102

น.ส. ฉัตรทิพย์ อินทร์ชื่น โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.81. 61020568

น.ส. นลณีย์ ภูษณากาศ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.82. 61020753

น.ส. กชกร ลักษมีธรรมกุล โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.83. 61020835

น.ส. ลูกน้ำ เปี่ยมผล โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.84. 61020866

น.ส. วิจิตรา สมเพท โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.85. 61021323

น.ส. ชิดชนพ จันทร์แสงทอง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เทียบโอนตามอัธยาศัย  12 นก.86. 61021816

น.ส. ดวงใจ พวงสุข โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.87. 61023087

น.ส. จุฬาลักษณ์ บุรีรัตน์ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.88. 61024188

น.ส. ณัฐรินทร์ โชติรัตน์วิมล โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.89. 61024397

น.ส. ประทินพร พุทสีเสน โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.90. 61024657

นาย ทนงศักธ์ มั่นใจ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.91. 61024917

น.ส. กชพร ผ่องแผ้ว โอน 50 นก.  จากโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.92. 61025594

น.ส. ระวีวรรณ วงษ์ภักดี โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.93. 61025652

นาย ชยุธ ครองยุทธ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.94. 61025885

น.ส. พรชิตา ทรายสารี โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.95. 61026260

น.ส. เกวลิน สมประทุโคตร โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.96. 61027114

นาย อนรรฆ รัศมิมัต โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.97. 61027967

น.ส. กชกร ใหม่คำ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.98. 61028037

น.ส. สาวิณี เย็นไธสง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.99. 61028164

น.ส. มินตรา ชิณโคตร โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.100. 61028804

น.ส. สลิล ช่วยกิจ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.101. 61029525

น.ส. กุลณัฐ นามวิเศษ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  6 นก.102. 61029765

น.ส. ธนาภรณ์ หมายสำราญ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.103. 61030168

น.ส. ชวัลญา สนิทมาก โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.104. 61030308

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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นาย ธนกร สิริวิโรจนกุล โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.105. 61030428

น.ส. สุธิณีย์ ทารี โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
เทียบโอนตามอัธยาศัย  13 นก.106. 61031132

น.ส. นันทนา วรบุตร โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  22 นก.107. 61031447

น.ส. วาสิตา ปุ๋ยสาลี โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.108. 61031567

น.ส. กนกรัตน์ โสประดิษฐ์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เทียบโอนตามอัธยาศัย  11 นก.109. 61032233

น.ส. สุนิสา จันทรสว่าง โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคตราด
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.110. 61032377

น.ส. วิภาวี สุขะ โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.111. 61033036

น.ส. ธัญวรรณ ดวงงาม โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10  นก.112. 61033170

นาย ภูมิศักดิ์ สินจรูญศักดิ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.113. 61033396

น.ส. ปรียาพร วิเศษกุล โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  23 นก.114. 61034757

นาย อนุวัฒน์ ท้าววงศ์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.115. 61034891

น.ส. ชลธิชา พรหมสิทธิ์ โอน 60 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 5 นก.116. 61035098

น.ส. สุภัทรา มีศรีสม โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.117. 61035194

น.ส. จิราพร ระน้อย โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เทียบโอนตามอัธยาศัย  21 นก.118. 61035334

น.ส. สุภัทรา ไชยมี โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.119. 61035372

น.ส. วิธิดา ไชยโกฏิ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.120. 61036113

น.ส. วรปรียา ช้างเอก โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.121. 61036168

นาย ปุณณวิศว์ ฉิมพลี โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
เทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.122. 61036199

น.ส. อรยา เหล่าโก่ง โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.123. 61036264

น.ส. พิมพิศา เจียมใจ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 7 นก.124. 61036473

น.ส. ภัทรพร พุทธชาติ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.125. 61036702

น.ส. ธัญวรัตน์ ธรรมชาติ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 10 นก.126. 61037098

น.ส. มาริสา แสงแก้ว โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  20 นก.127. 61037827

น.ส. ณัฎฐิยา เฉยเจริญ โอน 62 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  3 นก.128. 61038637

น.ส. จารุณี จิตต์ประสงค์ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  7 นก.129. 61040302

นาย ภานุวัฒน์ ชำนาญกิจ โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย  9นก.130. 61041465

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. พักตร์ชนก วทัญญูวณิช
นศ.ปริญญาที่ 2  ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 นก.จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วยนักศึกษาปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอน 21 นก.
จากวิทยาลัยดุสิตธานี

131. 61043150
น.ส. เบญจธิดา บุญประมาณ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เทียบโอนตามอัธยาศัย 6 นก.132. 61043814
น.ส. สุจิตรา เอี่ยมมา โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.133. 61044977
น.ส. มยุรฉัตร หวานขม โอน 25 นก.  จากโรงเรียนพณิชยการธัชรินทร์

เทียบโอนตามอัธยาศัย  40 นก.134. 61045136
น.ส. กัญญพัชร อินทศร โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนตามอัธยาศัย  8 นก.135. 61047030
น.ส. เหมสุดา รสหอม โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.136. 61047256
นาย ชัชวาล จิตรซื่อ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  9 นก.137. 61047263
น.ส. บุษราคัม เกษพานิช โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย  10 นก.138. 61047629
น.ส. สุธิดา ขันอาสา โอน 58 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

เทียบโอนตามอัธยาศัย  16 นก.139. 61047636
น.ส. ปุณยาพร กันขำ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 28 นก.140. 61047941
นาย รวีโรจน์ อุ้ยเจริญ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

เทียบโอนตามอัธยาศัย 14 นก.141. 61048388
น.ส. ชลิตา มีแสงแก้ว โอน 55 นก.  จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

เทียบโอนตามอัธยาศัย  7  นก.142. 61049198
น.ส. มัณฑิรา สรรสุนทร โอน 0 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร

วิทยาลัยพณิชยการบางนา143. 61050015
น.ส. มัตติกา แห้วสกุล โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย  27 นก.144. 61050560
น.ส. รพีพร สุราวงษ์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

เทียบโอนตามอัธยาศัย  15 นก.145. 61051058
น.ส. วรรณนิภา ธิมาชัย โอน 57 นก.  จากโรงเรียนเทคนิคพิชญบัณฑิต

เทียบโอนตามอัธยาศัย 9 นก.146. 61051503
น.ส. กัญญ์วรา สุขกาย โอน 70 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เทียบโอนตามอัธยาศัย15 นก.147. 61054471

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย วทัญญู สิงห์คาร1. 56030403
น.ส. จุฑามาศ โพธิสุวรรณ โอน 14 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม2. 57039828

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ณัฐริกา มีใหม่1. 59010867
น.ส. จิตติมา แก้วมาตย์2. 59023037
นาย กฤษณะ แซ่หว่าง3. 59023448
น.ส. กิตินารถ ช่วงแก้ว4. 59026049
น.ส. กชกร บันดาลสิน5. 59027037
น.ส. พิชญธิดา อินทร์ประสิทธิ์6. 59027986
น.ส. เกวลิน จินะใจ7. 59028203
น.ส. นัทตะวัน ขจบพรมราช8. 59028436
น.ส. ชนิตา โภคยะสุพัตร์ เกียรตินิยมอันดับ 19. 59028556
น.ส. อัคเรศ ชูเมือง เกียรตินิยมอันดับ 110. 59028621
น.ส. ปวันรัตน์ พริมมา11. 59029599
น.ส. ทิพรัตน์ ชัยบุญ12. 59030896
น.ส. อุษณีย์ ต่ายทอง13. 59032327
นาย ฐานิศร์ มุ่งซ่อนกลาง เกียรตินิยมอันดับ 114. 59039144
น.ส. ทิวา วินทะไชย เกียรตินิยมอันดับ 115. 59040410
น.ส. วัชราภรณ์ แสนแก้ว16. 59045035

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย นฤเบศ แสงทอง1. 59019557
น.ส. พัณณ์นิดา นิวัฒน์เดชบดินท์2. 59026450
น.ส. กัญภร พรมงาม3. 59040903
นาย ณัฐนที สีเหลือง เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.4. 60048297
นาย เจษฎา คชพันธ์ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.5. 60048324
น.ส. ศิริปภา มูลสภา เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.6. 60048355
นาย จักรกฤษณ์ ธรรมดอน เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.7. 60048499
นาย ประเทือง แตงเหล็ก เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.8. 60048519
น.ส. ศิริรัตน์ สีราชระคานนท์ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.9. 60048564
นาย ศิริพงค์ เสาะหาได้10. 60048766
นาย วิษณุ พรรคพล เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.11. 60048862
น.ส. ปรียานุช เพ็ชรขุนทด เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.12. 60048951
นาย สิริศักดิ์ พัฒนสาร เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.13. 60049038
น.ส. ฉัตรมณี สิงห์ศิลา14. 60049110
นาย เด็ดเดี่ยว สวัสดี เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.15. 60049127
นาย ไชยา ฐานะ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.16. 60049172
นาย อิทธิพัทธ์ สมานชัย เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.17. 60049189
นาย อรรถพล โพนทัน เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.18. 60049209
น.ส. จิราภรณ์ สุจันทร์ เทียบโอนอัธยาศัย   48    นก.19. 60051107

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ปาริฉัตร นามโส1. 57002009
น.ส. พิมลณัฐ ชาญชัยศิลป์2. 57006410
น.ส. ชนานันท์ แก้วคำภา3. 58005828
น.ส. สกุณา ขาวสำอางค์4. 58017733
น.ส. สศิกานต์ ยอดนิล5. 58018029
น.ส. อังค์วรา ศรีนคร6. 58018043
น.ส. ณัฐวิภา มีแถม7. 58026167
น.ส. อรทัย เหมแดง8. 58038616
น.ส. อรปรียา รัตน์เรืองเดช9. 58041019
นาย ธนกฤต ชัยสงค์10. 58403522
น.ส. ปสุดา วิลัยรัตน์11. 58706438
น.ส. ศิริธัญญา หวังสุขสุวรรณ์12. 59006990
น.ส. เสาวลักษณ์ อรรถศริ13. 59015780
น.ส. มาลิณี ทรงประดิษฐ14. 59036505
นาย อะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า15. 59037699
นาย คณิต อินลี16. 59038341
น.ส. ปารวี พันธ์มณี โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ17. 60032111
น.ส. สาวิตรี ท้าวทอง โอน 0 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ18. 60052695

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณา (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย พชร นิ่วบาง1. 54049566
นาย สุรพงษ์ รตะวาณิช2. 58009513
นาย ธนทัต อยู่เย็น3. 58050032

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. พิมพ์วดี ใจยงค์1. 59009022
น.ส. นฤมล ทวิตียกุล2. 59011677
นาย ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์3. 59034961
นาย ธีรภัทร์ ดวงจินดา4. 59045100

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย จตุรงค์ ยวนกระโทก1. 58001859
นาย ธนัท พรทรัพย์สุนทร2. 58013086
นาย ธีรพงศ์ สุขเกษมรัตน์3. 58042418
นาย กษม พานิชศิริ4. 59016723
น.ส. สมพร สอนฤทธิ์5. 59017019
นาย พงศกร จันทร์หน่อแก้ว6. 59017071
น.ส. ณิชกุล เหลืองพิพัฒน์สร7. 59020563
นาย ชญานิน สถิตย์ดี8. 59021784
น.ส. สุปรียา อินตาวัง9. 59023520
น.ส. ปัณฑิตา บุตมราช10. 59026981
น.ส. ธัญญารัตน์ ศิริองอาจ11. 59027811
นาย วีระศักดิ์ วรรณจักร12. 59028316
น.ส. กุลปรียา บุญครอบ13. 59031346
น.ส. ศศิวิมล ภูดวงขวา14. 59031384
น.ส. หทัยชนก จันทร์เดช15. 59034221
นาย ทรงภพ หอมจันทร์16. 59041100
น.ส. จินตพร มะลิต้น17. 59041408
น.ส. ทศวรรณ ลีลาศ18. 59042345
นาย ชนาธิป ขินเพชร โอน 30 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม19. 59043744
น.ส. ศรศิริ พุ่มพวง20. 59044605

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ โพธิ์สุวรรณ1. 57020987
นาย อภิสิทธิ์ ผิวทอง2. 57035657
นาย ศุภกร สิทธิรังสรรค์3. 57036652
นาย เกรียงไกร วิรัชกุล4. 58025415
น.ส. พรธิดา ทองโคตร5. 58041437
นาย ธนาธิป ยิ้มแก้ว6. 59006685
นาย ป่าเมฆ ยักคะฮึม7. 59010634
น.ส. ชาลินี เวนิชวรกุล8. 59012292
น.ส. ศิริวรรณ ชูมา9. 59013615
นาย ธีรยุทธ ตัญจรูญ โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี10. 61030675

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. กสิณา ศรีทอง1. 57017471
นาย อิทธิพล เรียนจินดา2. 58010930
น.ส. อัจฉรา จันทร์ตา3. 58015428
นาย พงศ์พิสุทธิ์ บุญสะกันต์4. 58020383
นาย ณัฐพล วงศ์ใหญ่5. 58028989
นาย อาทิตย์ สุรมรรคา6. 58033111
นาย พงศภัทร์ กันคำ7. 58045639
นาย ทัตเทพ ทรัพย์สายทอง8. 59000589
น.ส. ฉัตรภัสร์ อัญชัชวาลศิลป์9. 59004907
นาย ธีระพันธ์ ผาสุข10. 59008938
นาย ธนากร เย็นอารมย์11. 59010709
น.ส. บัณฑิตา กรรณสูต12. 59014141
นาย ฐิติพล สวัสดิ์ศรี13. 59019711
น.ส. ณฐพรหม จิตต์ชโยนนท์14. 59026087

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย วิษณุ ฤทธิ์เรือง1. 52037859
น.ส. สโรชา มั่นต่าย2. 58026307
นาย ภานุวัฒน์ ฤทธิวาจา3. 58035053
น.ส. วรรณพร โพธิ์นอก4. 59011766
น.ส. ฤทัยรัตน์ กาละนนท์5. 59013420
น.ส. ดารารัศมี บุรพจิตร6. 59014689
น.ส. ภัทรภร เรียบร้อย เกียรตินิยมอันดับ 27. 59018021
น.ส. อินทุภา ไม่น้อย8. 59022258
น.ส. มัลลิกา ชูชะเอม9. 59039935

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย คุณานนต์ พานทอง1. 56020416
นาย วรชิต มณีโชติ โอน 7 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย2. 57042598
น.ส. กมลชนก พันธุ์เจริญ3. 58001417
นาย ศิวา ชุมฝาง4. 58019182
นาย นัฐวรรธน์ เพชรศาสตร์5. 58019702
น.ส. ทิพวรรณ ปิ่นทอง6. 58044110
นาย ชัยวัฒน์ อยู่วัฒนา โอน 9 นก.  จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล7. 58050525

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย กษิรา กองแก้ว1. 57000307
นาย อนุวัติ นาทอง2. 57007737
นาย ญาณพล พุทธเกษม3. 57021331
น.ส. กัญญาภรณ์ เผ่าต๊ะใจ4. 58005359
นาย ณัฐพล พาลคำ5. 58040425
นาย วันเฉลิม ณ วงดวง6. 59001224
นาย คุณากรณ์ จันทะรัด7. 59008229
นาย ณรงค์ฤทธิ์ นำพล8. 59015937
นาย กัมปนาท หัตถมารถ9. 59022429
นาย ธัญวิทย์ แซ่เตียว โอน 10 นก.  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น10. 59024354
นาย สิทธิพงษ์ ปั้นทอง11. 59027291
นาย สิทธิพงษ์ เกินเสาร์12. 59029291
น.ส. จรณินทร์ อินทร์เปลี่ยน13. 59036276
น.ส. วัชริยาภรณ์ ธรรมวงค์14. 59046674

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย ศรุต ศรุติปกรณ์1. 58004169
น.ส. กาญจนาพร สุทัศนศึกษา2. 58015202
นาย อรุณสวัสดิ์ โสสุทธิ์3. 59001673
นาย กันตพงศ์ อ่อนขาว4. 59001680
นาย วศิน สิทธิเสนา5. 59003433
นาย ณรงค์ ลิมธรโชติ6. 59016716
นาย ศิรเมศร์ ธัญญวิบูลย์7. 59018165
นาย ศุภฤกษ์ สารเถื่อนแก้ว8. 59032478
นาย เกษม มาแก่น9. 59036187
นาย จิรทีปต์ ทิพย์ศิริโอภาส10. 59037360
น.ส. พิมลรัตน์ ศรีวังพล เกียรตินิยมอันดับ 111. 59038992
นาย ณัฐวัฒน์ แก้วศรีหน่อ12. 59040674

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย กิตติภัทท์ พรหมมา1. 57003535

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. สุพัตรา ไอซิม1. 58030661
น.ส. ภัทรพร เมืองไสย เกียรตินิยมอันดับ 12. 59000130
นาย รัชพล พลชัย3. 59000914
นาย ไตรภพ ทองใบ เกียรตินิยมอันดับ 24. 59001786
นาย พงศกร กิจจะอรพิน เกียรตินิยมอันดับ 25. 59003488
น.ส. ชนิกานต์ พุกาธร6. 59003820
น.ส. สริดา พึ่งสุข เกียรตินิยมอันดับ 27. 59003844
นาย วิริยะ เตชรัตนะอมรสุข เกียรตินิยมอันดับ 18. 59004130
นาย ปัณณพัฒน์ วัฒนสินอภิวุฒิ9. 59005604
นาย รัชพล เกษรบัว เกียรตินิยมอันดับ 110. 59007262
นาย ณัฐภณ ศรีสมบัติ เกียรตินิยมอันดับ 111. 59008096
นาย ปิยังกูร ชมพูน12. 59008503
นาย ณัฐพล แก้วใส13. 59009399
นาย ธีรเดช ดีลิ่น เกียรตินิยมอันดับ 214. 59009488
น.ส. ศศิประภา พลเยี่ยม15. 59013913
นาย อดิศักดิ์ ทิศมนตรี16. 59022025
นาย ปัณณธร เตชะเลิศมณี17. 59023575
น.ส. พัชรนันท์ เอี่ยมธราวัชร์18. 59041573
นาย ณัฏฐ์คเณศ เลิศพงศ์รุจิกร เกียรตินิยมอันดับ 219. 59043193

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย พัทธิ์ ปุณเกษม1. 58012012
นาย สุธน ชุ่มเพ็งพันธ์2. 59000096
นาย ธนสณฑ์ จันทร์หอม เกียรตินิยมอันดับ 13. 59003522
น.ส. หทัยชนก ควรชม เกียรตินิยมอันดับ 14. 59005851
นาย ณัฐนนท์ มีเเต้ม5. 59010172
น.ส. ณิชชารีย์ ศิริวัฒน์คณธร6. 59024183
นาย ชยางกูร มากมงคล7. 59027568
นาย นพอนนต์ ธนชัยอธิพงศ์8. 59031593
นาย ชัยรักค์ ธนาทร9. 59033846
นาย ภูมิภัทร จันธุลี10. 59042725
น.ส. อนัญญา สุโขประสพชัย โอน 26 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม11. 59048061
น.ส. เปริศรา อริยเวชกุล

โอน 52 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง     นศ.ปริญญาที่2
ได้รับการยกเว้นวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตามระเบียบว่าด้วยนักศึกษาปริญญาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโอนอีก 18 นก.

12. 61050320

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)

50



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย ศักดิ์นรินทร์ ศรคำรณ1. 58005246
นาย ธรรมรัตน์ ศรีเคน2. 58010341
นาย วิศรุต ชื่นบาน3. 58010358
นาย วิชชานนท์ ศิริบาล4. 58012923
นาย สุทธินัย เกตุร่วง5. 58016687
นาย กลวัชร มินทร6. 59028392
นาย วิษณุ อนันตสูตร์7. 59044958
นาย จิรวัฒน์ บุญธรรม โอน 41 นก.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต8. 59048085
น.ส. พรทิพย์ ภาระพล โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.9. 60011858
น.ส. รุ่งนภา ศรีสม โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.10. 60028059
นาย ศุภฤกษ์ โชติภูรีพงศ์ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 16 นก.11. 60031116
น.ส. สุนิตา ยุติธรรม โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.12. 60032957
น.ส. จุฑาภรณ์ ราศรีกิจ โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

เทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.13. 61009863
นาย อาตร์ พันธุ์ไพโรจน์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.14. 61014317
นาย วิชชากร สุคันธวรัตน์ โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์               เทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.15. 61016968
น.ส. ศิราภรณ์ พรมโฮม โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.16. 61020126
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริขวัญ น้อยสังข์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.17. 61020133
นาย สุรชัย เรืองฤทธิ์วรกุล โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.18. 61021063
นาย วิศรุต มาอยู่ดี โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.19. 61021087
นาย สรรประสิทธิ์ ลอยหา โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.20. 61021094
น.ส. ฐิติมา สิทธิจันทร์ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ               เทียบโอนตามอัธยาศัย 34

นก.21. 61023912
น.ส. บุษกร อิ่มรัตนะ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ               เทียบโอนตามอัธยาศัย

26 นก.22. 61027741
น.ส. จิดาภา ดีมัว โอน 57 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

เทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.23. 61028373
นาย สุทธิพงษ์ ทับฉ่ำ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.24. 61028715
นาย ศิวิกร ทึกชนชนะ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ               เทียบโอนตามอัธยาศัย

22 นก.25. 61030295
น.ส. พิราภรณ์ แซ่ลิ้ม โอน 49 นก.  จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)               เทียบโอนตามอัธยาศัย

16 นก.26. 61031543

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. วานิสา วิลัยรัตน์ โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ27. 61031954
น.ส. วิภาดา วงษ์จันทร์ โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.28. 61035187
นาย อนุชิต พุ่มอุไร โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.29. 61039067
นาย นที สว่างศรี โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.30. 61046535
น.ส. ปวิตรา ณัฐปคัมภ์ โอน 77 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนพณิชยการธัชรินทร์

เทียบโอนตามอัธยาศัย22 นก.31. 61050642
น.ส. ยโสธรา บุญกัน โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.32. 61051541

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย ศรัญย์ จารุจันทนากุล1. 58003804
นาย นัฐวุฒิ บุญมา2. 58020718
นาย ภูธนัส จันทรทิณ3. 58023511
นาย เตชิต ประชารักษ์ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 13 นก.4. 58030503
นาย ณัฐนันท์ เนื่องไชยยศ เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.5. 60012788
น.ส. จุฑามณี มณีวรรณ์ เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.6. 60013454
น.ส. วาทินี สุขสวย โอน 6 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.7. 60014377
นาย ศุภณัฐ สุวัฒโน เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.8. 60016764
นาย ชัชวาลย์ ทิวาพัฒน์ โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.9. 60028802
น.ส. ธัญญรัตน์ เดวาหมัด โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.10. 60034084
นาย ทรงวิทย์ พินชุนศรี โอน 5 นก.  จากโรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.11. 60035034
น.ส. สุรัมภา เป็งโต โอน 3 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.12. 60042406
นาย ธีรเทพ ฉิมคล้าย โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.13. 60052082
นาย ธิติพงศ์ ทั่งสุวรรณ โอน 8 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.14. 60052239
น.ส. ชนัดดา โสภาสิทธิ์ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                 เทียบโอนตามอัธยาศัย

73 นก.15. 61001116
น.ส. ลลิตา โต๊ะมิ โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                เทียบโอนตามอัธยาศัย

73 นก.16. 61002844
น.ส. สุธิสา อับดุลลอมาน โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                เทียบโอนตามอัธยาศัย

73 นก.17. 61002851
น.ส. ชลธิชา มินบำรุง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                เทียบโอนตามอัธยาศัย

73 นก.18. 61002868
น.ส. นาถทวี ทองชมภู โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.19. 61004351
นาย อิศรา ชลปราณ โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.20. 61004591
นาย ภานุวัฒน์ เอี่ยมสอาด โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.21. 61004604
นาย สรวิศ ยางเดี่ยว โอน 35 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.22. 61004611
นาย ฉันทวัฒน์ พนัสนาชี โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.23. 61004666
นาย อชิระ รัตนสิงห์ โอน 37 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.24. 61006680
นาย รัชชานนท์ เสือสิงห์ โอน 37 นก.  จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.25. 61006697
นาย โชคดี เหล่าชำนาญวานิช โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.26. 61007856

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. นิตยา สุขเกษม โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.27. 61007914

น.ส. สุนิดา เขม้นกิจ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.28. 61007921

นาย ธนภัทร พรมพิทักษ์ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.29. 61008584

นาย รพีพัฒน์ ทองเกิด โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.30. 61008748

นาย นพดล คุ้มถนอม โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.31. 61008786

น.ส. สุชาดา ใจอาจ โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.32. 61008995

น.ส. ศศิธร พลจันทร์ โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.33. 61009034

น.ส. อุมาพร มนต์ภิรมย์ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.34. 61009147

น.ส. วริศรา ซูซูกิ โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.35. 61009616

นาย นภดล สุธรรม โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.36. 61010095

น.ส. ศมลวรรณ ศรีโกศล โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.37. 61010108

นาย กิตติเทพ สกุลแสง โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.38. 61010406

นาย อิทธิศักดิ์ แจ่มไว โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.39. 61010831

นาย นราทร มูลมอญ โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.40. 61010848

น.ส. พชรพร ขุนไกร โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.41. 61011901

นาย วรจักร เกราะกันภัย โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.42. 61011932

นาย กิตติ มากศิริ โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.43. 61011949

นาย ไพฑูรย์ เล็กจินดา โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.44. 61011956

น.ส. ปิยธิดา โตบุญ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.45. 61011970

น.ส. พิจิตรา ไชยมาตย์ โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.46. 61011994

น.ส. สุวิมล มีวิเชียร โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.47. 61012379

นาย จตุพล มั่นทรัพย์ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.48. 61012759

น.ส. วีณากร นิมิตเอกอมร โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.49. 61012920

นาย ธนายุทธ ศรีสุวรรณ์ โอน 24 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.50. 61012937

นาย วันชนะ โคตระภู โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.51. 61013329

นาย สิริภูมิ ขวัญอยู่ โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.52. 61013381

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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นาย รัตนพล แก้วดียิ่ง โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ53. 61013603
น.ส. นริสรา ภู่เขียว โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.54. 61013812
น.ส. พรทิพา ภู่เขียว โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.55. 61013867
น.ส. นริศรา แสวงศักดิ์ โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.56. 61013898
นาย จันทร์คาร ยอดคำตัน โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.57. 61016780
นาย กฤตณัฐ พิมพ์แก้ว โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.58. 61017189
นาย อลงกรณ์ แย้มสกุล โอน 3 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.59. 61017456
น.ส. สุญภัชรา อารีวงษ์ โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.60. 61017881
น.ส. ศิริวรรณ ศรีวัณโณ โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.61. 61017898
น.ส. รัชดาพร ฉวีหินตั้ง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.62. 61018519
น.ส. วัชราภรณ์ วัชรพงษ์ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.63. 61019216
นาย สิริวัฒน์ แดงสอาด โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.64. 61019247
นาย ภรต สุวรรณสังข์ โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.65. 61019254
นาย นาวิน หรั่งสีสุข โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.66. 61020044
นาย สมผล อังศุวัฒนากุล โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.67. 61020373
นาย ณรงค์ชัย ไม้แดง โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.68. 61020695
น.ส. เปรมกมล สิงห์ตัน โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.69. 61020962
นาย ศุภพิชญ์ ประกิ่ง โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.70. 61021481
น.ส. อิษยา อุนายา โอน 33 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.71. 61021498
นาย สถาพร ครองทรัพย์ดี โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.72. 61022602
นาย ชาคริต ปรีชาเดช โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.73. 61023121
น.ส. นนทินี สกุลณี โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.74. 61024873
นาย JAMES NEIL PEREZ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.75. 61025563
นาย บุญฤทธิ์ เครือใย โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.76. 61025727
น.ส. ทัศวรรณ์ วุฒิสมบูรณ์ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.77. 61026335
นาย อินทัช เนตรน้อย โอน 14 นก.  จากโรงเรียนจ่าอากาศ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.78. 61026448

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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น.ส. สุชาดา ภิญโญยิ่งทรัพย์ โอน 30 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.79. 61026804

นาย ทัศนัย สายบุ่งคล้า โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.80. 61026917

นาย สุทธิพัฒน์ ฉัตรทอง โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.81. 61027974

น.ส. มณฑลี ทับทิม โอน 26 นก.  จากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย                                 เทียบโอนตามอัธยาศัย
69 นก.82. 61028260

น.ส. ณัฐชยา วงษ์จริต โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.83. 61028284

นาย ดำรงฤทธิ์ ขวัญอยู่ โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.84. 61028544

ว่าที่ร.ต. วิชญ์พล จันทรางศุ โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.85. 61028582

น.ส. มนัสชนก โต๊ะอาจ โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี86. 61028811
น.ส. สุพิชชา แสงอรุณ โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.87. 61028924
นาย จักรี ช่างกันทา โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.88. 61029309
นาย ธงไชย ศรีสุนนท์ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.89. 61029501
น.ส. รัตติยา ภักดี โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.90. 61030137
นาย ธรรมศักดิ์ ธรรมสาร โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.91. 61030144
นาย กิตตินัฐ ศรีจำรัส โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.92. 61030637
น.ส. เรวดี แซ่เตียว โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.93. 61030699
นาย ธนพล จงศรีรัตนกุล โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.94. 61031221
น.ส. พิมพ์ชนก กลัดทอง โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.95. 61031358
นาย นัฐวุฒ คงโสภา โอน 19 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.96. 61031601
น.ส. สมปรารถนา ทองปาน โอน 34 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.97. 61031625
น.ส. โสรญา ทองสวัสดิ์ โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.98. 61032086
จ.อ. พงศธร เปรมจิตต์ โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.99. 61033618
นาย สิทธิกร สุชาติ โอน 35 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.100. 61034093
น.ส. กัลยรัตน์ เขียวอ่อน โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.101. 61034175
นาย เกียรติศักดิ์ พรมศร โอน 22 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.102. 61034846
นาย คมสัน กุลบุตร โอน 20 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.103. 61036980
นาย ทศพล จิตต์ประเสริฐ โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.104. 61039012

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย สุทธิรักษ์ โคกถิ่น โอน 31 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.105. 61039738

น.ส. ภัสสุตา บุญลือ โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.106. 61039909

นาย สกลธ์ เตียวฉิ้ม โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.107. 61041150

น.ส. นภาลักษณ์ ปุ่นสี โอน 18 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.108. 61041592

นาย อรรถพล คล้ายผึ่ง โอน 17 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.109. 61043030

น.ส. ศศิพร สายเย็น โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.110. 61043869

นาย ปฐมพงศ์ ธนพงศ์วิทย์ โอน 39 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.111. 61044193

นาย นชธร วรรณพุฒ โอน 15 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.112. 61044686

นาย ธราดล สองพล โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.113. 61045249

น.ส. สุนันทินีย์ มีอุไร โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.114. 61045698

น.ส. สุญาณี ตรีเดชา โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.115. 61046073

นาย นครินทร์ จุ้ยศิริ โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.116. 61046124

นาย ชาญวุธ มาฆะเซ็นต์ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.117. 61046319

น.ส. ฐิติพร แก้วแดงดี โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                 เทียบโอนตามอัธยาศัย
69 นก.118. 61047136

นาย วงศ์วริศ ภาโนชิต โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.119. 61047681

นาย พลพิชิต เสนาะสันต์ โอน 21 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.120. 61049016

นาย จิรายุ สอนดี โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.121. 61049794

ว่าที่ร.ต. เสฎฐวุฒิ มีกล่ำ โอน 9 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.122. 61049927

น.ส. สาธิตา อ่ำทอง โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.123. 61051349

นาย วิวิศน์ ฐิติวงษา โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 69 นก.124. 61051647

นาย วีระศักดิ์ ขาวงาม โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.125. 61052368

น.ส. ทัศวรรณ วรรณจักร โอน 40 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนตามอัธยาศัย 73 นก.126. 61052457

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย โชติชัช ชินวรวงศ์1. 57025968
นาย พสธร เงาอำพันไพฑูรย์2. 58028352
ม.ล. ฉัตรวิรัชยา ชยางกูร3. 59009875

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย จิรายุทธ ขุนศักดิ์1. 58011644
นาย วีรวัฒน์ แย้มโสม2. 58020472
นาย ธนพัฒน์ ละมัยจันทร์ โอน 51 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม3. 58044487
นาย วรเมธ สมจิตร4. 59037815

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

Miss ORADA MAPANYA เทียบโอนอัธยาศัย 3 นก.1. 55036432
Miss KANYARAT VERDIER เทียบโอนอัธยาศัย 9 นก.2. 59002010
Mr. KANGQIANG LI เทียบโอนจากสถาบัน ACADEMIC RECORD OF ZHEJIANG AGRICULTURAL

BUSINESS COLLEGE 33 นก.3. 60051570

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

Miss JIRAPAT PROMTHET เทียบโอนอัธยาศัย 3 นก.1. 59023171
Miss WIMVIPA KEAWMINGTRAGUL2. 59036581
Mr. ZIYU WAN เทียบโอนอัธยาศัย 3 นก.3. 59047946
Mr. YICHENG LIN เทียบโอนอัธยาศัย 3 นก.4. 59048232
Miss ARTITAYA NUCHAPONG เทียบโอนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 9 นก.5. 60048204

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ปวีนันท์ บุตรทุมพันธ์1. 55025875
นาย ณัฐพล สุขเพิ่ม2. 57037044
น.ส. พรวิภา อักษรกวน3. 58017000
น.ส. ขัตติยาภรณ์ กลนาม4. 58038907
นาย ชัชชนชัย นุ้ยขาว5. 59011259
นาย พิเชษฐ แก้วมา6. 59024107
นาย อนุพงศ์ สินศักดิ์ศรี7. 59025140
น.ส. ปาริชาติ ยุตะวัน8. 59028443
นาย รัชฏะ คำปนารถ9. 59030738
นาย ณัฐวุฒิ ปานจิต10. 59037740
นาย ชนินทร์ เพชรนิล11. 59041251
นาย พีระ ช้างสีแปลก12. 59041826
น.ส. พลอยไพริน บุญประเสริฐ13. 59046718
น.ส. กฤตยานี หมู่ทิมา โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.14. 60019865
น.ส. วิภาวี เปิงขุนทด โอน 31 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.15. 60020011
น.ส. ปรียาพร แก้วจังหาร โอน 28 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.16. 60025198
นาย พิชชากร สีขาว โอน 14 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 61 นก.17. 60034628
นาย กฤษดา ปราบนอก โอน 20 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม18. 60047812
นาง วรรษมน อุ่นใจ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.19. 61003349
น.ส. สิริยาภรณ์ เสริมเผือก โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 24 นก.20. 61004091
นาง เพ็ญเพชร อินแมน โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.21. 61004724
นาย นนท์ธวัช สะเตโช โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.22. 61005907
น.ส. สุนิสา รัตนา โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.23. 61005914
น.ส. ณัฐธิดา พัฒโน โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.24. 61005921
น.ส. จันทร์เพ็ญ ไหม่แก้ว โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.25. 61005938
น.ส. สุนิสา เรืองดำ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.26. 61005945

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ชไมพร โคเงิน โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.27. 61006046

นาย วรวุฒิ ฉิมเมือง โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.28. 61007147

นาย กฤษฎา จันทร์ทอง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 18 นก.29. 61007527

นาย เอกนรินทร์ นุชประมูล โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.30. 61007945

น.ส. ดาวสุดา จันทร์จำรัส โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.31. 61008515

น.ส. ศศิธร บุญอบ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.32. 61008522

นาย ดวงมงคล โกมลวิสุทธิ์ โอน 23 นก.  จากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.33. 61010951

น.ส. ธิดารัตน์ คงวัน โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.34. 61012482

น.ส. ลาธินี ศรีแจ้ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.35. 61012728

นาย อุดมศักดิ์ แน่งน้อย โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.36. 61013165

นาย นิติ ประภาสิทธิ โอน 56 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19  นก.37. 61013189

น.ส. ณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์ โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.38. 61013247

น.ส. คล้ายวาด บูรณสมภพ โอน 48 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.39. 61013874

น.ส. วาสนา พูลเพิ่ม โอน 36 นก.  จากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.40. 61014420

นาย รัฐฉัตร สารคำ โอน 25 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 45 นก.41. 61014571

นาย สัณฐิพงษ์ จงยืนยงไพศาล โอน 55 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.42. 61014622

น.ส. สุดารัตน์ มูฮำหมัด โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.43. 61015463

นาย สุรินทร์ มีศรี โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.44. 61015494

น.ส. อุทุมพร สุทธิรอด โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 37 นก.45. 61016033

นาย ศราวุธ สุขมี โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.46. 61016259

น.ส. อลิศา ศรีคงแก้ว โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 21 นก.47. 61016691

ว่าที่ร.ต. จุลจิต บุญน้อย โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 20 นก.48. 61020722

น.ส. ปนิฐา เกิดปาง โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.49. 61020739

นาย ออมอรุณ รุ่งเรือง โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.50. 61020746

นาย ธนพงษ์ ผลมะตาด โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.51. 61020777

น.ส. เนตรนภา เจริญเฉลิมศักดิ์ โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.52. 61022633

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. อริศรา พูนธนวัฒน์ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 17 นก.53. 61023032

น.ส. ปิยะธิดา บานชื่น โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.54. 61024253

น.ส. รัตนวิมล แก้วไชย โอน 38 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.55. 61025121

นาย ทรงศักดิ์ สันติพงษ์ โอน 41 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.56. 61026133

น.ส. ทิพย์วรินทร ลิขิตดุษฎี โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 35 นก.57. 61026157

นาย นลธวัฒน์ พระสว่าง โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.58. 61026328

น.ส. ชัญญานุช ยังดี โอน 46 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.59. 61026671

น.ส. ยิ่งลักษณ์ สุขะวรรณ์ โอน 29 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.60. 61028304

น.ส. หมิงหมิง แซ่ใช่ โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.61. 61028311

น.ส. จุฑามาศ เมืองทะ โอน 47 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.62. 61029316

นาย พิชิตชัย สิมลี โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.63. 61029676

น.ส. ศิวพร ประเสริฐดี โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.64. 61030562

นาย อนุชิต เคนกุดรัง โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 23 นก.65. 61030579

น.ส. ทัชวรรณ สังฆมณี โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.66. 61031478

น.ส. ชลิตา ชาญประไพ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา และเทียบโอนตามอัธยาศัย 49 นก.67. 61032137

น.ส. มินทริกา อรุโณทัย โอน 18 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา และเทียบโอนตามอัธยาศัย 46 นก.68. 61032144

น.ส. อณิษา สุพรรณ์ โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.69. 61034384

นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมพงษ์ โอน 19 นก.  จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 43 นก.70. 61034517

น.ส. เกศินี จันทร์หอม โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.71. 61034719

น.ส. พรนภัส สมาน โอน 42 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการลพบุรี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.72. 61034726

น.ส. สุภาพร ฉ่ำดี โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 30 นก.73. 61034764

นาย รณกฤต เส็งมี โอน 37 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.74. 61034928

น.ส. กชกร พันพิบูลย์ โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.75. 61035207

นาย เสกสรรค์ ลาโพธิ์ โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 33 นก.76. 61035618

น.ส. ปราญชลี พรมศร โอน 54 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.77. 61036233

นาย ณัฐนนท์ สำเภา โอน 43 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 44 นก.78. 61036240

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. สโรชา เภสัชชา โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 36 นก.79. 61036391

นาย ณัฐพล ทวีรัตน์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 19 นก.80. 61036435

น.ส. ฐิตานันท์ ปันแก้ว โอน 38 นก.  จากโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 38 นก.81. 61036517

น.ส. เกษกนกภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.82. 61037841

น.ส. บุษชาติ อินชะนะ โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 22 นก.83. 61038620

น.ส. ชัญญาภัค ภคณัชกัลยากร โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.84. 61038771

น.ส. เนตรนภิส โสรีภูมิพันธ์ โอน 50 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 41 นก.85. 61039050

น.ส. แพรพลอย พรมแพร โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 32 นก.86. 61039389

น.ส. ธัญญาลักษณ์ เสาท่าข้าม โอน 51 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 31 นก.87. 61039396

น.ส. ปรเนตร พลอยน้ำเพชร โอน 44 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 26 นก.88. 61040097

น.ส. ขวัญชนก ปอเงิน โอน 53 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 27 นก.89. 61043592

นาย ธนาณัฐ อึ่งบำเหน็จ โอน 15 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 51 นก.90. 61050279

น.ส. อภิญญา สงวนชม โอน 45 นก.  จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 25 นก.91. 61050457

น.ส. ศิรกราน ไกรสะอาด โอน 49 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 34 นก.92. 61051534

นาย ฉันท์ชนก จันทะโยธา โอน 52 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
และเทียบโอนตามอัธยาศัย 29 นก.93. 61051750

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ปาลิตา ยิ้มเสมียน1. 57019560
นาย ดุรากร ใจหล่อ2. 57033900
น.ส. ทามารี ดีอรัญ3. 58014738
น.ส. ศิริลักษณ์ หวังเจริญตระกูล4. 58018992
น.ส. สโรชา กอบวิยะกร5. 59007837
น.ส. ศุภาพิชญ์ ถวาย6. 59011773
น.ส. กันธิชา รุ่งโรจน์7. 59012425
น.ส. วิกาวี จงจิตร8. 59013064
น.ส. สุธิดา บัวดี9. 59014069
น.ส. ฐิติมล ปังประเสริฐ10. 59014292
น.ส. ทัศนีย์ ต่างสันเทียะ11. 59026203
น.ส. จิณณพัต วังหาญ12. 59029448
น.ส. กัณฐมณี พงศ์ภี13. 59030029
น.ส. จิตลดา ศรีสุข14. 59030358
น.ส. รวิกานต์ เกิดศิริ15. 59030529
นาย กฤษณ์ธชยพล คงเสนา16. 59041655
น.ส. วิมลศิริ จันทร์เทียน โอน 24 นก.  จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เทียบโอนอัธยาศัย

50   นก.17. 61042600

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. เมชญา ใหม่วงค์1. 57022874
นาย ณัฐพัฒน์ บุญทวี2. 59001382
น.ส. กนกวรรณ ขุนเมือง3. 59003560
น.ส. รัชนีกร แป้นราม4. 59003697
น.ส. ปณิธี โรจน์วัฒน์วิบูลย์5. 59004058
น.ส. ธมนภัทร สงวนพรรค6. 59004154
น.ส. ธนมญทรา สุขช่วย7. 59005399
น.ส. วลัยพร บุญราช8. 59005673
น.ส. ณัฐชา นาควิสุทธิ์9. 59005868
น.ส. พิมพ์พลอย เรืองศักดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 110. 59008849
นาย ทัตพงศ์ ปั่นเจริญ11. 59010576
น.ส. กฤติยา ทั่นเส้ง เกียรตินิยมอันดับ 212. 59012209
น.ส. ธนภรณ์ นวลแก้ว13. 59013999
น.ส. อฐิติยา เยื่อใย เกียรตินิยมอันดับ 214. 59015951
น.ส. นฤมล สมบูรณ์15. 59016374
น.ส. สไบทิพย์ สุขประสงค์ เกียรตินิยมอันดับ 216. 59020587
น.ส. ชฎาภรณ์ หมื่นพรมไพร17. 59020772
น.ส. บุญธิญาพร เขียวกรุง18. 59022087
น.ส. สุธาวี ภู่บุญ เกียรตินิยมอันดับ 119. 59023119
นาย เอกราช แก้วมิตร เกียรตินิยมอันดับ 220. 59024121
น.ส. ธีริศรา โพธิ์หล้า21. 59026690
นาย ณัฐพงศ์ ปัญญาวงษ์22. 59032841
น.ส. ภาวินี หมายบรรจง เกียรตินิยมอันดับ 123. 59038978

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. ดารินทร์พร สุไพที1. 58029275
นาย พีรพล วรรณะ2. 58039022
นาย พงศกร หวัง3. 58039995
นาย รณชัย เลิศวิสุทธิ์ โอน 16 นก.  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม4. 58048223
น.ส. ภัทริกา วัฒนวิภัทรเจริญ5. 59004589
น.ส. ศรุดา ชัยศิลป์6. 59012007
นาย ธรรมวัฒน์ แสงงาม7. 59014610
นาย ทองฉัตร ทองสิงหา8. 59015824
น.ส. ศตพร เจริญพร9. 59019139
น.ส. ธันย์ชนก กันกระโทก10. 59019146
น.ส. กิตติญา วัฒนเขจร11. 59020070
น.ส. ปัทมวรรณ หลีกลัด12. 59021873
น.ส. ธนิดา บุญสวัสดิ์13. 59031911
น.ส. ศรสวรรค์ ดีนาง14. 59032632
น.ส. แพรวพร สีเลา เกียรตินิยมอันดับ 115. 59034923
นาย ธัชพันธุ์ คงคาเขตร16. 59035264
น.ส. ณัฐธยาน์ภรณ์ พื้นผา โอน 27 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   59    นก.17. 61026715
น.ส. สมิตานัน นัยนา โอน 26 นก.  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เทียบโอนอัธยาศัย

59    นก.18. 61027669
น.ส. เบญจรัตน์ คงหมั่นกลาง โอน 32 นก.  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

เทียบโอนอัธยาศัย  59     นก.19. 61029018
น.ส. เกศกมล ดวงสว่าง โอน 12 นก.  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เทียบโอนอัธยาศัย   59    นก.20. 61052077

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. มณฑิณี แก่นเก่า1. 57010154
นาย ปารเมศ เหล็บหวัง2. 57030501
น.ส. ทิพกา หงษ์สา3. 58004152
น.ส. ศิรินันท์ มาศศักดา4. 58004176
น.ส. ธนาภร จันทร์ชาวนา5. 58004498
น.ส. วันวิสา ขันกำเหนิด6. 58007777
นาย กฤษฎา ลักษณะสกุล7. 58009599
น.ส. มุกริน ไชยสูรย์8. 58011017
น.ส. สุทิศา ฉิมมาบล9. 58011942
น.ส. มัทนพร เจริญเผ่า10. 58018341
นาย ธวัชชัย ไชยสาบ11. 58020105
น.ส. อรสุดา โอชาวงษ์12. 58026136
นาย แวฮานาฟีส แวเง๊าะ โอน 10 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี13. 58033142
น.ส. ธนัชพร เพลาทอง เกียรตินิยมอันดับ 214. 58034630
น.ส. เบญจรัตน์ ขัตติยากุล15. 58042634
นาย อินทร โพธิ์ศรี16. 59001015
น.ส. เกวลิน กลิ่นหอม17. 59001717
น.ส. กัญญาภัค ใจปาน18. 59001762
น.ส. วนิดา มอญขาม19. 59001926
น.ส. บุญญรัตน์ คันธมาศ20. 59002065
น.ส. นรกมล ต่วนศิริ21. 59002178
น.ส. ฐิติวรดา ยุบลพันธุ์22. 59002236
นาย จักรกฤษณ์ พังทุย23. 59002370
น.ส. ธัญญาลักษณ์ ยะหัตตะ24. 59003217
น.ส. กมลรัตน์ หุ่นศิลป์25. 59004438
น.ส. ทิพานัน ทองหล่อ26. 59005135

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. บุญพิทักษ์ คุณเวียง27. 59007180
น.ส. ณัฏฐณิชา รักษา28. 59007231
น.ส. เบญจพร ยศวัฒนานนท์29. 59008394
น.ส. นีรนารา ทิมเมือง30. 59008572
นาย กรวิชญ์ รงค์โยธิน31. 59009724
นาย ภูเบศ กุลประเสริฐ32. 59010918
น.ส. สุพัตรา สุวรรณเมนะ33. 59011266
น.ส. ณัฐณภัทร ศรีสวัสดิ์34. 59011906
น.ส. กัญญารัตน์ ลิขิตทรงชัย35. 59012850
น.ส. ณัฏฐ์ปพัชญ์ หอมหวาน36. 59013019
นาย ยุรนันท์ นามบำรุง37. 59013160
น.ส. จุฑารัตน์ วงษ์ใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 138. 59013595
นาย ศุภณัฐ อ้อนทอง39. 59015317
นาย สราวุฒิ เดชทัพไทย40. 59016045
น.ส. ประภาสิริ ลักษณ์ชลธี41. 59016305
น.ส. อติภา สุขสุภาพ42. 59018254
น.ส. สายธาร ศาสนะ43. 59021020
นาย กฤษดา ราชาแสง44. 59021917
น.ส. มีนา ห้วยสวัสดิ์45. 59023335
นาย สันติ วิชาชัย46. 59024436
นาย จักรกฤษณ์ อุปการแก้ว47. 59025688
น.ส. พีรดา มูลคำ48. 59031315
นาย วัชรพงษ์ ดาวัน49. 59034098
น.ส. กมลชนก ประเสริฐสงค์50. 59034409
น.ส. สโรชา พุ่มโต51. 59036896
น.ส. อภิพร ปฐวีศรีสุธา52. 59038050

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

น.ส. นิยุดา หนูเศษ53. 59038245
น.ส. จุไวรีอ๊ะ สุขพันธ์54. 59040352
นาย รุ่งเรือง เทียนกุล55. 59040592
น.ส. ศุวศา เดชชินบัญชร56. 59040605
น.ส. ประกายศร กุลณิการ์57. 59042636
น.ส. ณิชารัศมิ์ นึกอุ่นจิตร์58. 59044674
น.ส. นาถินี ชอลอชอ59. 59044763
นาย ฐากูร ทองขาว60. 59045148
น.ส. สุภาพร พิมพันธ์61. 59045251
น.ส. รัตติยากร ช่างเรือ62. 59046465
น.ส. อติกานต์ วิระขันคำ63. 59047559

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน (4 ปี)

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

นาย อธิวัฒน์ ชะฎา1. 59042338
นาย วุฒิชัย กาไว2. 59046698

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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