
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นาย วณิชชา มณีวงค์1. 56501069
นาย พงศธร แก้วอ้น2. 56501569
น.ส. ศิรินภา จันทรัตน์3. 56501805
น.ส. วิภารัตน์ กล่อมทอง4. 56501994
นาย จตุพล กองมณี5. 56502095
นาย ธีศิษฏ์ อธินันท์6. 56502331
นาย ภัคภูมิ เจริญรื่น7. 56502913
นาย อมรเทพ รักวงษ์8. 56800145
น.ส. ปริตา ปิติวัฒนะภัทร9. 57502600
น.ส. ฉัตรแก้ว เจริญกุล10. 57502802
ร.อ.หญิง พลอยฉัตร เสถียรไทย11. 57504124
น.ส. สุนันทา สุวรรณศรี12. 58501734

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

น.ส. นันทพร นิกรประเสริฐ1. 56501021
นาย ณัฏฐพล ธรรมสุนทร2. 56502595
น.ส. สุดารัตน์ ยิ้มเลี้ยง3. 57504395
ร.ท. อิทธิพัทธ์ สุวรรณการ4. 57505129
น.ส. น้ำฝน โพธิ์ปลอด5. 58500051
ส.ต.ต. ธีรเดช ตติยวัฒนชัย6. 58501741
น.ส. ดวงพร จันทร7. 59502313

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2562

น.ส. อรวรางศ์ คนเพียร1. 60500169

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2562

น.ส. รัตติพร ณ นคร2. 59502553
นาย สรานันท์ มะปรางทอง เกียรติบัตรเรียนดี3. 60501626
นาย ปวัตน์ แซ่บาง โอน 1 วิชา  จากมหาวิทยาลัยสยาม4. 60502816

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2562

นาย ทรงพล หอมพนา1. 58503830

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

นาย ธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน เกียรติบัตรเรียนดี1. 60500727

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

นาย กมล วานิชถาวร2. 60500183
น.ส. สุญาณี วจีสัจจ์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 60500190

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2562

น.ส. ศิริพร มูลสาร4. 57502713

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ว่าที่ร.ต. ปรเมษฐ์ นิติกาล1. 58500568
ว่าที่ร.ต. เชตุดาภาช สุวรรณวงศ์2. 58502640
นาง อรพินทร์ สาระบูรณ์3. 58503885
นาย อธิปัตย์ ศรีใสคำ โอน 1 วิชา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร4. 58504277

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา ไฟฟ้ากำลัง

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2562

นาย ธนภูมิ เคลือมณี1. 57503061

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

น.ส. อังคณา แดงขวัญทอง1. 59501116
นาย เฉลิมพล พรมทอง2. 59501661

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2562

นาย อรรถพล พรหมศิริ1. 56504228

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

น.ส. เกตุแก้ว คงสวัสดิ์1. 60500652

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

น.ส. นิตยา พูลผล เกียรติบัตรเรียนดี1. 60500950
น.ส. อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ โอน 6 นก.  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2. 60502885

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  พฤษภาคม 2562

นาย บดินทร์ อาสนะ3. 59501654

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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