
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

นาย ฐาปกรณ์ ฤชุปนัย1. 55503598
น.ส. มนัสวี โชติวนกุล2. 55503601
นาย ทนา ต้องโพนทอง3. 55800732
น.ส. จีรนุช อภิชนสาคเรศ4. 56800056
นาย วศวัจน์ ภูมิภัทราคม5. 57501763
นาย พงษ์ศักดิ์ วงค์ชัย6. 57502484
น.ส. พัชยา พรหมเพชร7. 58501203

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. จันทนา ศิริรัตน์8. 55500593
น.ส. พนิดา ศุกรกมล9. 55500613
นาย สรศักดิ์ แขนภูเขียว10. 55501341
น.ส. อนงค์ศรี ศรีพลอย11. 55800030
น.ส. วรรณิสา จุณณะปิยะ12. 55800047
นาย สิริพงษ์ อัชวสัจกุล13. 55800092
น.ส. กนกอร ชวลิตชัยกุล14. 55800201
นาย พลสิทธิ์ ยางนิยม15. 55800314
นาย สุภศร หทัยหิมากุล16. 55800427
นาย ชินเดช สิริพรพิศาล17. 55800434
นาย นริศ ปกรณ์วณิชชา18. 55800458
น.ส. มัณฑณา ตรีพงษ์พันธ์19. 55800465
นาย อภิไชย์ รัตนพันธ์20. 55800509
น.ส. ภาริน ภักดีกิตติธาดา21. 55800523
น.ส. สุดารัตน์ ไทยเทศ22. 55800561
นาย วัชรศักดิ์ คงยา23. 55800629
พ.ต.หญิง พรบุญทิพย์ รอดศิริ24. 55800643
ร.ท.หญิง นภาพร วิมานะ25. 55800650
นาย เกียรติภูมิ สาธราลัย26. 56501432
น.ส. วริยา ทองเส้ง27. 56501521
น.ส. ญาดา วัลลา28. 56502160
น.ส. จุฑารัตน์ พรมที เกษร29. 56503956
น.ส. สุภา เกศนคเรศ30. 56800703
น.ส. ศรินฑิกา เพชรพงศ์31. 57503965
นาย ยงวิทย์ กาญจนพบู32. 57800010
น.ส. อุมาพร แก้วศักดาศิริ33. 58502335

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย สิรวิชญ์ จูฑศฤงค์ เกียรติบัตรเรียนดี34. 59500642
น.ส. ปรีดาลักษณ์ ทัศนียะเวช เกียรติบัตรเรียนดี35. 59500717
น.ส. อาทิมา สอนเนย36. 59500902
น.ส. ประนอม ภู่พุ่มศรี เกียรติบัตรเรียนดี37. 59502015

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2561

น.ส. วาทิณี คำดี38. 55501512
นาย เอกรัฐ ยิ้มเจริญ39. 55503327
นาย พิพัฒพงศ์ ธนวัฒน์40. 55503536
นาย สันติภาพ ไตรพรม41. 55503916
นาย กฤตชัย สุวรรณปาน42. 55504391

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 กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2561

น.ส. ฐิติวรดา วงศ์ชิดวรรณ1. 56800621

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

ด.ต. ประเสริฐ แลบัว2. 55501098
นาย โชคอนันต์ ภู่เล็ก3. 55501101
นาย เดชพิชัย ช่วยเหมือน4. 55503036
พล.ต. จุลเดช จิตถวิล5. 55504322
นาย อิฐรัตน์ จันทร์ศรี6. 56501134
นาย สุทธินันต์ ศรีนาง7. 58501789
นาย สิทธิเดช ประภาษานนท์ เกียรติบัตรเรียนดี8. 59500591
น.ส. จิรนันท์ ทิพจักร์9. 59502084

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 3  สิงหาคม 2561

พ.ต.ท. มนตรี บุษทิพย์10. 55503163

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  สิงหาคม 2561

น.ส. นภัทร เพชรเจริญ11. 55500322
นาย กมลยศ พันธุมาศโกมล12. 55500651
นาย เมธา นวลิมป์13. 55503245

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 กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

น.ส. ณัฐปภัสร์ ณรงค์กิจพาณิช1. 56501254
น.ส. กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์2. 57500491
น.ส. สุธิมา ล้วนวิริยะกุล3. 58501847
น.ส. ภริตพร จันทร์อินทร์4. 58503241

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

ร.ต.ท. ทัศนัย ทองสีนวล5. 56501449
ส.ต.ท. ภานุพงศ์ หาญพล6. 57503129
ส.ต.ต.หญิง ศิธากาญฐ์ นันทาทอง7. 58503501
นาย ชัยสิทธิ์ กรุณกิจ8. 59500940
น.ส. มนัสนันท์ ผลเดชสถาพร เกียรติบัตรเรียนดี9. 59501003
น.ส. มณทิชา ทิมะณี10. 59502964

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2561

นาย ณาณัฐภูมิ สารรักษ์11. 56503305

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 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

น.ส. ธัญญาวดี ลิ้มประยูร เกียรติบัตรเรียนดี1. 59500433

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. สาลินีย์ ทับพิลา2. 59500440
น.ส. เพ็ญพิชญา แซ่เตียว เกียรติบัตรเรียนดี3. 59500471

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2561

นาย ชยพล เลิศพุทธิพงศ์พร4. 59501041
นาย สิทธิ์สกุล เสือเจริญ5. 59501452

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

น.ส. นภกุล พงษ์จินดา เกียรติบัตรเรียนดี6. 59500382
นาย สกล เจริญเวช7. 59500402
น.ส. ยศภัค เวชสวรรค์ เกียรติบัตรเรียนดี8. 59500426
นาย บารมี โกนบาง9. 59500522

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2561

นาย กฤดิทัช เดชะพงศ์ธนา10. 59502560
น.ส. ปาณิสรา ดิษฐคำเหมาะ11. 59503647

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

น.ส. อัจจิมา สำเภาเงิน เกียรติบัตรเรียนดี12. 59500337

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

น.ส. นันทรัตน์ อรรถยากร เกียรติบัตรเรียนดี13. 59500457
ว่าที่ร.ต. ทินณภพ พันธะนาม14. 59500464

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  สิงหาคม 2561

น.ส. อุไรวรรณ พ่วงเอี่ยม เกียรติบัตรเรียนดี15. 59500419

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 ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

น.ส. อัมรินทร์ ข้อสม1. 57504857

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 บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. อรนุช เจริญวงศ์วรกุล1. 59501394
น.ส. นิศาชล คำสิงห์2. 59502104
นาง วราภรณ์ ชัชกุล3. 60500094
น.ส. ธัญวรินทร์ นาคสุรินทร์4. 60500210
น.ส. กมลรัตน์ ฟักเกาะ5. 60500607
จ.ท. อนุพงศ์ คล้ายขำ เกียรติบัตรเรียนดี6. 60500765
น.ส. หัทยาภรณ์ สนมน้อย7. 60500878
ร.ท. ขวัญชัย ชมศิริ เกียรติบัตรเรียนดี8. 60500905
น.ส. กิตติยา จิตต์อาจหาญ เกียรติบัตรเรียนดี9. 60500929
นาย อรรถพร ตันพิพัฒน์อารีย์10. 60500936
นาง สุทธาทิพย์ บุญสำลี11. 60500981
ร.ท. ภัสณที นุ่มประเสริฐ เกียรติบัตรเรียนดี12. 60501006
น.ส. พิสมัย ผิวอ่อน13. 60501140
น.ส. กานดา แซ่หลิ่ว14. 60501157
น.ส. เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง เกียรติบัตรเรียนดี15. 60501284
น.ส. รัตติยา วงศรีลา เกียรติบัตรเรียนดี16. 60501739

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2561

น.ส. กรรณิการ์ ผิวสะอาด เกียรติบัตรเรียนดี17. 60500429
น.ส. ภัชรพรรณ์ กรรโณ18. 60500518
นาย สราวุธ ดวงจันทร์19. 60500772
ร.ต. กมลภู สันทะจักร์20. 60501328
ส.อ. กิตติคม จีนเหรียญ21. 60502309

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  สิงหาคม 2561

น.ส. ศุภสี นัยศิริ22. 57502326

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  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย ณภัทร ไชยมา1. 58500260
นาย นพรัตน์ ทัพพุน2. 58502051

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 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 1  สิงหาคม 2561

นาย ประกาศิต เงินทิพย์1. 56800436

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย จรัญ บุตรดี2. 55800136

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 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2561

น.ส. พรสรวง วรชัยพิทักษ์ โอน 9 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1. 56800710

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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

น.ส. กิตติยากร ควรอาจ เกียรติบัตรเรียนดี1. 60500063
นาย พอลิโน เมนโดซ่า เกียรติบัตรเรียนดี2. 60500070
ร.อ. กิตติศักดิ์ สวนสอน เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500265
น.ส. สาวิตรี จันทร์ฮวบ เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500347
น.ส. พรทิพย์ ผดุงพจน์ เกียรติบัตรเรียนดี5. 60500501
นาย คมชัย ปวโรภาส6. 60500556
นาย ทวนฤทธิ์ สหแพทย์ เกียรติบัตรเรียนดี7. 60500621
นาย วรวุฒิ บัวทองจันทร์8. 60500683
นาย วิลาส วิถีไพร9. 60501164
จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ลุยทอง10. 60501188
น.ส. แพรวพรรณริณ์ ด้วงเจริญ11. 60501239
น.ส. จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ เกียรติบัตรเรียนดี12. 60501380
นาย ณัฐพงษ์ เหมาะภักดี13. 60501431
น.ส. ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์ เกียรติบัตรเรียนดี14. 60501493
นาย มนัสนนท์ โสรัตน์15. 60501602
นาย จิราพัชร์ พันธุ์ถาวรชัย16. 60501791
นาย สุรชาติ วรกุลรังสรรค์ เกียรติบัตรเรียนดี17. 60501835
น.ส. ภัทราพร โชติมหา เกียรติบัตรเรียนดี18. 60501842
นาย ปิยะพงศ์ จันทร์ปาน19. 60502152
นาย วิริยะ รอดโพธิ์ทอง20. 60502316
ร.อ.หญิง อโณทัย มีสุวรรณ เกียรติบัตรเรียนดี21. 60502378
นาย พลทัต ช้อยเพ็ง22. 60502549
นาย กรณัด เจนศาสตรา23. 60502830

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2561

ร.ต. โชคชัย เอกศรีวิชัย เกียรติบัตรเรียนดี24. 59500539
นาย วรพจน์ องค์วิมลการ เกียรติบัตรเรียนดี25. 60500121
นาย ธีรภัทร ปิยาพันธ์ เกียรติบัตรเรียนดี26. 60500241
ร.ท.หญิง นาถตยา ขุนทอง เกียรติบัตรเรียนดี27. 60500258
น.ส. กมลวรรณ พงษ์ศิลป์28. 60500272
นาย เฐียรเกษม สุธาวณัฐพงศ์29. 60501171
น.ส. สิทธินี ศรีศักดา เกียรติบัตรเรียนดี30. 60501462
น.ส. จินตนา ดาวใส31. 60501859
น.ส. ปัทมา เที่ยงสมบุญ เกียรติบัตรเรียนดี32. 60501993

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 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

นาย วายุเทน อนันต์โชคลาภ1. 59501832
น.ส. เขมิกา จิตจำนงค์2. 59502495

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2561  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2561

นาย รณภูมิ เพชรรัตน์3. 56501812

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)


