
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

นาย เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช1. 56800176

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

น.ส. สุภัจฉรี ชิดชอบ2. 58500380

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4  ธันวาคม 2561

น.ส. สาธิตา ตันติวงศ์ โอน 12 นก.  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3. 59501034

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาย สามารถ อัศวมานะ4. 56502153
นาย รังสิมันตุ์ พิมลวงศ์5. 56503189
นาย สมพล ไทยจงรักษ์6. 59503407

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. ชุติมา ภูบุญเต็ม1. 57502693

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

น.ส. นวภร จันทร์บรรจง1. 59501301

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. นิศาชล สมาฤกษ์2. 57502922
นาย จิรยุส วัชรกาฬ3. 59502419

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. นพวรรณ กองวิสัยสุข เกียรติบัตรเรียนดี1. 60500018
นาย มาร์ติน ไอเซนกราทเซอร์2. 60500025
นาย นำบุญ นามเป็นบุุญ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500741
ร.อ. ญาณวัฒน์ เสือพลี4. 60500943
นาย พิศุทธิ์ กลิ่นประทุม5. 60502525

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

น.ส. พรธิดา สีคำ1. 59501990

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. จิตรลดา สีหามาตย์2. 60500378
น.ส. นภาลัย บุญคำเมือง3. 60501222

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา ไฟฟ้ากำลัง

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

นาย อิทธิพล อินทมาตย์1. 56503963

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา พลวัตและพลังชีวิตองค์การ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาย ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา1. 58502835

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การเงินและการลงทุน

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาง ณิชาภา จันฝาก1. 57504155

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การเงินการลงทุนและการประกันภัย

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. นภาพร โหลทอง1. 60500145
น.ส. ปวีณา วิวัน2. 60500203
นาง เบญจวรรณ ศิวะนันต์วงษ์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500443
น.ส. รัตน์สิตา มิตรรัน เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500450
น.ส. ขวัญใจ สนธิวงศ์ เกียรติบัตรเรียนดี5. 60500481
น.ส. นฤมล บุตรศรี เกียรติบัตรเรียนดี6. 60501099
น.ส. สุกัญญา คงตัน เกียรติบัตรเรียนดี7. 60501126
น.ส. วัชรินทร์ เลี่ยมอยู่8. 60501777
น.ส. LISI LIU9. 60502176
น.ส. อภิรดา วิจิตรภู10. 60502450
น.ส. พรรณรัตน์ อภัยรัตน์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 60502683

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การจัดการองค์การสมัยใหม่

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

น.ส. พรทิพย์ สุขประสงค์1. 60500323
นาย นรา มีโพธิ์2. 60500330
น.ส. สุภาณี ศรีแว่นแก้ว3. 60500676
น.ส. กัญญา สุนทรพจน์4. 60501513
น.ส. ปริกา ศรีมะโรง5. 60501568
น.ส. ภัทรา บุศย์น้ำเพชร6. 60502234
นาย ธนัช หอมนาน7. 60502690
น.ส. วันชนก อุทัยพัฒนาชีพ8. 60502703

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การตลาด

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาย ธนันทร เสรีทัศน์1. 59501712
นาย ธนาภัทร พงศ์นราทิพย์2. 59503729
น.ส. วิมพ์วิภา สุวรรณไตรย์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500669
น.ส. อัญลรินต์ ชื่นเผือก เกียรติบัตรเรียนดี4. 60500816
น.ส. เพชรลดา เตียนคำ เกียรติบัตรเรียนดี5. 60500885
น.ส. จินดารัชต์ ถมปัทม์ เกียรติบัตรเรียนดี6. 60500974
นาย ฐากูร แสงธรรม เกียรติบัตรเรียนดี7. 60501417
น.ส. ทิพยะวรี วรวัชรกาญจน์ เกียรติบัตรเรียนดี8. 60501424
นาย กริช ระวันประโคน เกียรติบัตรเรียนดี9. 60501486
น.ส. อัมพวัน ผงแสง10. 60501897
น.ส. เบญจวรรณ บัวทอง เกียรติบัตรเรียนดี11. 60502296
น.ส. นพรัตน์ เหล่าธิรพาณิช เกียรติบัตรเรียนดี12. 60502385
น.ส. หรรษกานต์ เทียมถม13. 60502405
นาย ชัยอมร จันทร์พิทักษ์14. 60502436
น.ส. ฟาร์รีดา โอเอส อามูดี้ เกียรติบัตรเรียนดี15. 60502443
น.ส. พัชรนรี เจริญหิรัญ เกียรติบัตรเรียนดี16. 60502823
นาย กฤษดา กรจิ่ง เกียรติบัตรเรียนดี17. 60503006

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาย สรายุทธ บำบัด เกียรติบัตรเรียนดี1. 60502998

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  ตุลาคม 2561

น.ส. จิตติมาภรณ์ ขำชู1. 60500474

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2561

นาย ธีรยุทธ มูเล็ง1. 59502224

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  มกราคม 2562

นาย ณัฐนนท์ รุ่งเจริญ เกียรติบัตรเรียนดี2. 60502183

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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