
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย วัชรพล สิงหะเนติ เกียรติบัตรเรียนดี1. 60500385
นาย อัศนีย์ หมอยา เกียรติบัตรเรียนดี2. 60500710
นาย ทรงศักดิ์ อยู่นาน3. 60501068
น.ส. วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร4. 60501455
นาย สุวิชา สวัสดี เกียรติบัตรเรียนดี5. 60502669
น.ส. ศิรินันท์ พันโน6. 60502929

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2561

น.ส. ลัลนา สุวรรณา7. 58503309

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 3  กันยายน 2561

น.ส. ปณิชา ตันสูติชล8. 58500657

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2561

น.ส. นุชนาถ ทับครุฑ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง1. 60501359
นาย วิทยา ตู้ดำ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง2. 60501366

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. กัญญารัตน์ คงสวัสดิ์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500645
น.ส. จตุรพร กาญจนบุตร เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500758
น.ส. อุไรวรรณ เขียวดำ5. 60500912
น.ส. อริสา ภูมิชาติ เกียรติบัตรเรียนดี6. 60501037
น.ส. ชนมน แซ่หว่อง7. 60501044
นาย จิตติ ยังประภากร8. 60501335
นาย รวินท์วัฒณ์ เชาวปานนท์9. 60501506
น.ส. กานต์พิชชา ชูจิตร10. 60501551
นาย พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน11. 60501917
น.ส. พิชณ์สุกานต์ สนั่นเอื้อ12. 60501931
น.ส. รัฐนันท์ สิริวลีสุนิธิ เกียรติบัตรเรียนดี13. 60502001
น.ส. พิมพ์สิริ ดุจดา เกียรติบัตรเรียนดี14. 60502289
น.ส. สุดารัตน์ ฉ่ำศรี เกียรติบัตรเรียนดี15. 60502467
น.ส. กุสุมา กอสนาม เกียรติบัตรเรียนดี16. 60502474
นาย วิจัย อมรตระกูล17. 60502481
น.ส. อลิษรา โชติมานิต18. 60502498
น.ส. กษิตาบุญญ วงษ์ทอง เกียรติบัตรเรียนดี19. 60502878

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การจัดการองค์กรสมัยใหม่

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  กันยายน 2561

นาง วิมล ชมจำปี1. 55504151

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

น.ส. วันวิสาข์ คะมุง1. 57503136

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย วัฒนา สุทธิสินธุ์2. 55504839

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2561

นาย นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์3. 57503643

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2561

น.ส. พนัสรมย์ คุ้มกิจ4. 57504946

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย กัง ฉาว1. 59503534

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย สกณ ฉันทวนิชย์1. 60500032
น.ส. รติชา สิงหะพล2. 60500227
นาย ไปยาล ชุมประเสริฐ3. 60500234
ร.ต. ปารมี ทองนพคุณ4. 60500703
นาย วิริยะพงษ์ วีระพงษ์5. 60500789
นาย วิทยา ดลวัฒนกุล6. 60501020
นาย สิทธิกร เจริญงาม7. 60501119
ร.ต.อ. สรวิชญ์ มูกขุนทด8. 60501215
น.ส. ศิริเพ็ญ ชูรัก9. 60501784
นาย พัลลภ แต่งตั้ง10. 60501962
น.ส. วรารัตน์ สอิ้งแก้ว11. 60502056
น.ส. กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เกียรติบัตรเรียนดี12. 60502265
นาย ภูริภัทร์ สวัสดิเวช เกียรติบัตรเรียนดี13. 60502272
ร.ต.อ.หญิง ชัญญาพัทธ์ กะการดี14. 60502501
ส.ต.ต.หญิง อสมา โพธิ์ตระกูล15. 60502518
ร.ต.อ. เอกพล พุ่มเกตุ16. 60502563
นาย อิทธิพล สายลิ่ม17. 60502570
นาย พุฒธิพล ฮวบศรีพันธุ์18. 60502587
นาย อภิชาต แป้นรักษา19. 60502594
น.ส. วฤณพร ปานขาว เกียรติบัตรเรียนดี20. 60502614
ร.ต.ท.หญิง เนตรนภา ประสงค์แสนสุข21. 60502621
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์22. 60502638
น.ส. อลิษา ศรีสวัสดิ์23. 60502676
นาย อลงกรณ์ ถิระสัตย์24. 60502734
นาย ภูริภัทร นาคธน25. 60502741
น.ส. นุชจรินทร์ ฟื้นชมภู26. 60502789

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย กิตจ์ณุพงษ์ เฉลยศิลป์27. 60502854
นาย วีรวัฒน์ วะชุม28. 60502974

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

น.ส. อัญชลี สอนไธสง1. 55800903

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2561

น.ส. ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ เกียรติบัตรเรียนดี2. 60500690

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย ณรงค์ จูเจริญ3. 57501314
น.ส. ปภัสสร อรภักดี เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500309
น.ส. นิตยา ปาปะเถ5. 60500467
น.ส. ชัชพร มานะกิจ6. 60500532
ร.ต. เจริญรุจ กสิวุฒิ7. 60501253
น.ส. เกดชนา วันทานี8. 60501342
น.ส. วิลาวัลย์ ภโววาท9. 60501537
นาง จุฑามาส พจน์สมพงษ์ เกียรติบัตรเรียนดี10. 60501671
น.ส. สุนิตา จิตอารีรัตน์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 60502227
น.ส. ชุดา บรรทม12. 60502412

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  สิงหาคม 2561

น.ส. กฤติกา เตโช เกียรติบัตรเรียนดี13. 59500159

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2561

น.ส. นุชนาถ ทับครุฑ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง1. 60501359
นาย วิทยา ตู้ดำ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง2. 60501366

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. กัญญารัตน์ คงสวัสดิ์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500645
น.ส. จตุรพร กาญจนบุตร เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500758
น.ส. อุไรวรรณ เขียวดำ5. 60500912
น.ส. อริสา ภูมิชาติ เกียรติบัตรเรียนดี6. 60501037
น.ส. ชนมน แซ่หว่อง7. 60501044
นาย จิตติ ยังประภากร8. 60501335
นาย รวินท์วัฒณ์ เชาวปานนท์9. 60501506
น.ส. กานต์พิชชา ชูจิตร10. 60501551
นาย พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน11. 60501917
น.ส. พิชณ์สุกานต์ สนั่นเอื้อ12. 60501931
น.ส. รัฐนันท์ สิริวลีสุนิธิ เกียรติบัตรเรียนดี13. 60502001
น.ส. พิมพ์สิริ ดุจดา เกียรติบัตรเรียนดี14. 60502289
น.ส. สุดารัตน์ ฉ่ำศรี เกียรติบัตรเรียนดี15. 60502467
น.ส. กุสุมา กอสนาม เกียรติบัตรเรียนดี16. 60502474
นาย วิจัย อมรตระกูล17. 60502481
น.ส. อลิษรา โชติมานิต18. 60502498
น.ส. กษิตาบุญญ วงษ์ทอง เกียรติบัตรเรียนดี19. 60502878

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การจัดการองค์กรสมัยใหม่

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  กันยายน 2561

นาง วิมล ชมจำปี1. 55504151

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

น.ส. วันวิสาข์ คะมุง1. 57503136

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย วัฒนา สุทธิสินธุ์2. 55504839

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2561

นาย นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์3. 57503643

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2561

น.ส. พนัสรมย์ คุ้มกิจ4. 57504946

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การตลาด

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย กัง ฉาว1. 59503534

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย สกณ ฉันทวนิชย์1. 60500032
น.ส. รติชา สิงหะพล2. 60500227
นาย ไปยาล ชุมประเสริฐ3. 60500234
ร.ต. ปารมี ทองนพคุณ4. 60500703
นาย วิริยะพงษ์ วีระพงษ์5. 60500789
นาย วิทยา ดลวัฒนกุล6. 60501020
นาย สิทธิกร เจริญงาม7. 60501119
ร.ต.อ. สรวิชญ์ มูกขุนทด8. 60501215
น.ส. ศิริเพ็ญ ชูรัก9. 60501784
นาย พัลลภ แต่งตั้ง10. 60501962
น.ส. วรารัตน์ สอิ้งแก้ว11. 60502056
น.ส. กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เกียรติบัตรเรียนดี12. 60502265
นาย ภูริภัทร์ สวัสดิเวช เกียรติบัตรเรียนดี13. 60502272
ร.ต.อ.หญิง ชัญญาพัทธ์ กะการดี14. 60502501
ส.ต.ต.หญิง อสมา โพธิ์ตระกูล15. 60502518
ร.ต.อ. เอกพล พุ่มเกตุ16. 60502563
นาย อิทธิพล สายลิ่ม17. 60502570
นาย พุฒธิพล ฮวบศรีพันธุ์18. 60502587
นาย อภิชาต แป้นรักษา19. 60502594
น.ส. วฤณพร ปานขาว เกียรติบัตรเรียนดี20. 60502614
ร.ต.ท.หญิง เนตรนภา ประสงค์แสนสุข21. 60502621
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์22. 60502638
น.ส. อลิษา ศรีสวัสดิ์23. 60502676
นาย อลงกรณ์ ถิระสัตย์24. 60502734
นาย ภูริภัทร นาคธน25. 60502741
น.ส. นุชจรินทร์ ฟื้นชมภู26. 60502789

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย กิตจ์ณุพงษ์ เฉลยศิลป์27. 60502854
นาย วีรวัฒน์ วะชุม28. 60502974

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

น.ส. อัญชลี สอนไธสง1. 55800903

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2561

น.ส. ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ เกียรติบัตรเรียนดี2. 60500690

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย ณรงค์ จูเจริญ3. 57501314
น.ส. ปภัสสร อรภักดี เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500309
น.ส. นิตยา ปาปะเถ5. 60500467
น.ส. ชัชพร มานะกิจ6. 60500532
ร.ต. เจริญรุจ กสิวุฒิ7. 60501253
น.ส. เกดชนา วันทานี8. 60501342
น.ส. วิลาวัลย์ ภโววาท9. 60501537
นาง จุฑามาส พจน์สมพงษ์ เกียรติบัตรเรียนดี10. 60501671
น.ส. สุนิตา จิตอารีรัตน์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 60502227
น.ส. ชุดา บรรทม12. 60502412

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  สิงหาคม 2561

น.ส. กฤติกา เตโช เกียรติบัตรเรียนดี13. 59500159

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค ฤดูร้อน/2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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