
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา พลวัตและพลังชีวิตองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

นาย อดิศักดิ์ จันทรัตนวงศ์1. 58501001
น.ส. กนิษฐา โพธิอุดมสกุล2. 58503734
นาย บรรหาร ขันติชัยขจร3. 58503809

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2562

พระ จักรพันธ์ สุภาษา1. 61503286

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

ร.อ.หญิง ปาริชาติ นิลเขียว เกียรติบัตรเรียนดี2. 61500192
น.ส. นิธิมา ช่วยรอด เกียรติบัตรเรียนดี3. 61500661
น.ส. สุธาสินี กิ่งใหญ่4. 61501008
น.ส. ณิชมน เพ็ญเนตร เกียรติบัตรเรียนดี5. 61501015
น.ส. รจนา งอกกำไร เกียรติบัตรเรียนดี6. 61501279
น.ส. รุจิรัตน์ ทองทั่ว เกียรติบัตรเรียนดี7. 61501320
นาย สถาพร ฤทธิรัตนกุล เกียรติบัตรเรียนดี8. 61501337
น.ส. ตวงพร ขาวละเอียด เกียรติบัตรเรียนดี9. 61501344
นาย วัชรา ใจมนต์ เกียรติบัตรเรียนดี10. 61501464
น.ส. ชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 61501971
น.ส. ภควรรณ นาคบางแก้ว12. 61502483
น.ส. มนัสวี แสงงิ้ว เกียรติบัตรเรียนดี13. 61502541
นาย ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ เกียรติบัตรเรียนดี14. 61502609
น.ส. ชนากานต์ อ่ำสอาด เกียรติบัตรเรียนดี15. 61502623
น.ส. เขมลาวัลย์ สังกลม16. 61502938
ร.ต. กิติวัฒน์ ธรรมนิยาย เกียรติบัตรเรียนดี17. 61502952
นาย ธนวัฒน์ ถาฟอง18. 61502990
น.ส. ณปภัช อยู่ทิม เกียรติบัตรเรียนดี19. 61503180
น.ส. นันทนิตย์ ทองมณี เกียรติบัตรเรียนดี20. 61503279
น.ส. วิสุทธิ์ภัค สิงห์คำคา เกียรติบัตรเรียนดี21. 61503368
นาย กฤษฎา ช่วยยก เกียรติบัตรเรียนดี22. 61503433
น.ส. วิชชาดา ช่ออบเชย เกียรติบัตรเรียนดี23. 61503464
นาย ประวิทย์ พรมโยธา เกียรติบัตรเรียนดี24. 61503508
น.ส. พักตร์สิริ เอนกวิถี เกียรติบัตรเรียนดี25. 61503539
นาย คชรักษ์ บุญคง26. 61503553
น.ส. กมลวรรณ พรมทองพันธ์ เกียรติบัตรเรียนดี27. 61503697

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ จิตวิทยาการบริหารองค์การ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. ทัชชญา โชคเดชาพัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี28. 61503748

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การจัดการองค์การสมัยใหม่

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. วิมลรัตน์ โภคะธนวัฒน์1. 56500684

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2562

พระมหา บรรจง จันทร์จำรัส1. 61500541

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

ว่าที่ร.ต. รักขิต ชารักษภักดี2. 61500089
นาย วุฒิเมศร์ สุวรรณสิงห์3. 61500096
ร.ท.หญิง ฎาฏิณี เพ็ชร์ส้ม เกียรติบัตรเรียนดี4. 61500185
นาย ปิยภัทร เวชการ5. 61500394
น.ส. กรกนก แสงผะกาย6. 61500421
นาย พิทยา คำหล้า7. 61500503
นาย ณัฐพันธุ์ ขันมาสมย์8. 61500510
น.ส. เพ็ญวิสาข์ พรมแสง9. 61500534
น.ส. ศริมาช ลาสงยาง10. 61500565
นาย โชคประพรรณ ท้าวฮวด11. 61500589
น.ส. ศศิธร เกิดวาระ12. 61500596
นาง อังคณา ศรีสว่างสุข เกียรติบัตรเรียนดี13. 61500647
นาย ศิวกร รัตนสุภา14. 61500654
น.ส. พิมพ์ณดา ไมตรีเวช เกียรติบัตรเรียนดี15. 61500825
นาย นิพนธ์ พรมลาไชย16. 61500849
น.ส. ชัญญ์ญาณ์ สวัสดิดลวัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี17. 61500894
นาย พิเชฐ ขออาพัด18. 61500938
น.ส. เอมม์มารินทร์ บุญตนาชัย19. 61500945
นาย สิริธร บัวแก้ว20. 61500952
นาย กฤติน เสมคำ21. 61501039
นาย ศุภกิจ ประยูรหาญ22. 61501091
น.ส. สุนันทา กีรติศักดิ์ เกียรติบัตรเรียนดี23. 61501111
ร.ต.อ. สมทรง นพคุณ24. 61501793
จ.อ. วัชรพงษ์ วิเชียรล้ำ25. 61501933
นาย คหนิจ นันทธนจินดา26. 61501940
นาง ชมมณี สัจจะธนะสกุล27. 61502527

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. เกศสุดา ไชยภัฏ28. 61502534
น.ส. หทัยรัตน์ ว่องประจันทร์29. 61502856
ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ เกียรติบัตรเรียนดี30. 61503008
น.ส. ปรียานุช สิงห์คำ เกียรติบัตรเรียนดี31. 61503255
นาย พรหมินทร์ วัดจินดา32. 61503293
น.ส. อาทิตยา วงศ์ปัญญา33. 61503313
นาย เทียนทอง ลี้วิชัย เกียรติบัตรเรียนดี34. 61503320
จ.อ.หญิง สาวรีย์ วังกุ่ม35. 61503337
ส.ต.ต.หญิง สุณัฏฐา โคระทัต36. 61503351
น.ส. ณัฐณิชา หิมทอง เกียรติบัตรเรียนดี37. 61503375
น.ส. อัมพรพันธ์ บุญแก้ว เกียรติบัตรเรียนดี38. 61503471
นาย เมธาพันธ์ นิลแก้ว เกียรติบัตรเรียนดี39. 61503488

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2562

น.ส. บวรรัฐ มาเจริญ1. 59501774

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

น.ส. วิชชุลดา เพียรเสมอ2. 59500015

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  สิงหาคม 2562

น.ส. วิไลวรรณ จันทร์เมือง3. 60501291

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2562

น.ส. อาภาภัทร ศิริพัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี1. 61503844

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 สิงหาคม 2562

น.ส. วรางคณา บัตรแก้ว2. 57505321

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. พุมรินทร์ พรหมเพชร เกียรติบัตรเรียนดี1. 61500229
น.ส. ศศิยา กลั่นบัวหอม เกียรติบัตรเรียนดี2. 61500572
นาย ธัชพงษ์ สุวรรณลพ3. 61500781
น.ส. สุมิตรา เครือวัลย์4. 61500801
นาย สวัสดิ์ชัย สุพลดี5. 61501142
น.ส. ปิยาพัชร วัฒนแสงประเสริฐ6. 61502178
น.ส. วริศา ขาวสอาด7. 61502349
นาย พัชรปรัตถ์ ขาวสอาด8. 61502356
น.ส. ศริญญกรณ์ พวงเพ็ชร์9. 61502558
น.ส. สุพพัต อิสราศิวกุล เกียรติบัตรเรียนดี10. 61503248
นาย ชยพล ผู้พัฒน์ โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา11. 61503262
นาย สุรเดช แก้วมรกต12. 61503399
น.ส. ธนาภรณ์ สมานทอง13. 61503426
น.ส. ภัทรานิษฐ์ วัฒนาจินดาวงศ์14. 61503522
นาย กมลวรรธน์ อโนมากุล15. 61503659

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นาย ณัฐวุฒิ จันทโรจวงศ์16. 56503761

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

นาย จีรกิตติ์ เลขขำ1. 56500800
นาย อัศวิน แสงเกียรติยุทธ2. 56501196
น.ส. เอกวรา เกษเพชร3. 56501278
น.ส. เอกภาวีณ์ เกษเพชร4. 56501285
นาย มาร์ติน นวณัฐ เมิสซิ่ง5. 56501292
นาย วรพจน์ เผือกแก้ว6. 56502191
น.ส. ธิดามนู ใยบัวทอง7. 56502571
นาย เสกสรร หนูอินทร์8. 56503254
น.ส. อริยา หอมหวล9. 56503312
น.ส. ทิพรัตน์ เพ็ชรพัน10. 56800049
นาย ธวัช ประภัสสร11. 56800258
นาย วันเฉลิม อินสุวรรโณ12. 56800347
นาง ดวงกมล มั่นคงทองเจริญ13. 56800570
นาย พีรพล ชมภู14. 56800669
น.ส. ภาวินี ผลประดับวงศ์15. 57504059
ว่าที่ ร.ต.ท. ณฐภัทร์ จุ่งพิวัฒน์16. 57504326
ร.ต.อ. อโนชา นามวงค์17. 57800096
น.ส. ณัฐิยาภรณ์ ประเทืองผล18. 58500582
จ.อ. กันตพิชญ์ อัจฉริยปัญญากุล19. 58501967
นาย สมเจตน์ รัตนวารินทร์ชัย20. 58502568
น.ส. อติมาศ สินธุนาคิน21. 59503394
น.ส. ณัฎฐิ์ฐิญาภัค มีพูล22. 60500436
น.ส. นรีนา อาดอามาตร23. 60501575
น.ส. ธนาพร ประทุมสาร เกียรติบัตรเรียนดี24. 60501708
น.ส. โสภา ตะพัง25. 60502645
นาย สุธินันท์ พวงมาลัย เกียรติบัตรเรียนดี26. 60502809

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

นาย พรรษวุฒิ โพธิ์ทอง เกียรติบัตรเรียนดี27. 60502847

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

น.ส. ภัทรานุช อธิปัตยกุล28. 56502033
น.ส. จณินธรณ์ พรานขุน เกียรติบัตรเรียนดี29. 60502145

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

น.ส. เบญจมาศ อินทร์มณี30. 56501456

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ว่าที่ ร.ต.ท. ฐิติ ว่องวิวัฒน์31. 56500533

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4  กรกฎาคม 2562

นาย อำพล แก้วปาน32. 56501538

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

ว่าที่ร.ต. ชวลิต ศิริวรรณดี1. 56501305
นาย ภูวดล มูลดี2. 56502273
นาง กัญญ์วรา จิตเกษม เทวิน3. 56503723
น.ส. ปิยวรรณ ฟักเจริญ4. 57503198
น.ส. รัตนาวลี ทิพยมณฑล5. 59500926
นาย พัฐวิศ รักษ์ศิริ6. 60501582
น.ส. ศิรินันท์ กนกนาค7. 60501657
น.ส. รุ่งทิวา วีสม เกียรติบัตรเรียนดี8. 60501664
นาย ธนบดี ภู่เพ็ง9. 60502032
นาย บัญชา สวัสดิ์ผล10. 60502070
นาย ศักรินทร์ ปานอำพันธ์11. 60502087
นาย กลวัชร จำนงค์จีนารักส์ เกียรติบัตรเรียนดี12. 60502107
ร.ต.อ. เทวฤทธิ์ มหาอุป13. 60502241
น.ส. วัชรีณา ตติยนันทกุล14. 60502361

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นาย อรัญ พันธุมจินดา15. 56503470

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

น.ส. ประภาดา ชอบชื่นชม16. 56500588

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

น.ส. กนกวรรณ แสงเอี้ยม17. 58501652
นาย สุธิศักดิ์ ดอกไม้งาม18. 60501746
นาย ณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์19. 60501753

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562

น.ส. เตือนใจ เบ้าสอน20. 56502482

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  พฤษภาคม 2562

น.ส. นภสนันทชณ์ ศรีปัญญาประดิษฐ์21. 59500971

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

นาย ปาลวัฒน์ แสนคำ1. 60501948

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. ญาณินท์ เมฆหมอก2. 56502608
น.ส. สุภาวดี ไชยโชค3. 56503292
นาย สันติราษฎร์ รัตนไชย4. 57502535
ส.ต.อ. มนตรี แสงศรี5. 57502799
ร.อ. ภูดิท ว่องทรงเจริญ6. 57503112
นาย อภิลักษณ์ สุวรรณลิขิต7. 58501121
น.ส. พณิชษา โพธิ8. 58502208
นาย อรรถพล มณีโชติ9. 58502215
นาย วิชญ์พงษ์ แสงทอง10. 59500837
นาย ธนภูมิ บรรณเกียรติ11. 59501089
น.ส. ดารารัตน์ พรแช่ม เกียรติบัตรเรียนดี12. 60500563
น.ส. ทิพย์วรรณ์ ทองอนันต์ เกียรติบัตรเรียนดี13. 60500570
น.ส. จันทรา พูลโภคา14. 60501873
น.ส. จตุพร อุทธโยธา15. 60501880

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นาย ณัฐวุฒิ จำปาโพธิ์16. 57502066
น.ส. ภัสสร เรืองฤทธิ์ เกียรติบัตรเรียนดี17. 60501688

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2562

น.ส. วรรณนิศา สุขสวัสดิ์ เกียรติบัตรเรียนดี18. 60501133

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นาย หาญณรงค์ เรืองรักษ์19. 58500640

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

จ.ส.ต. พชรวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์20. 59502180

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

นาย รวีภัทร์ ฉัตรไชยเดช เกียรติบัตรเรียนดี21. 60501633

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7  สิงหาคม 2562

น.ส. จีรวรรณ วารุกะ22. 60502727

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นาย พรเทพ สิงหกุล1. 60500138

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2562

นาย ชุมพล มียิ่ง2. 59503616

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 3  พฤษภาคม 2562

น.ส. เพ็ญวิภา เพชร์จั่น3. 60500056
น.ส. ฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์4. 60500296

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การสื่อสารสื่อดิจิทัล

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นาย พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล1. 58503063

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การสื่อสารสื่อดิจิทัล

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 8  สิงหาคม 2562

น.ส. เอมอัชนา นามสาย2. 58500455

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 กันยายน 2562

น.ส. ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข เกียรติบัตรเรียนดี1. 60502950

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2562

น.ส. จินตนา ไกรทอง2. 61500907
น.ส. สุขศรี บุตรวงค์3. 61502849

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

น.ส. นิตยา ใจดี4. 61500058
นาง ณัฐริณี ศิวะพรประสงค์5. 61500267
ร.ต.หญิง สินิทธ์ อโศกบุญรัตน์ เกียรติบัตรเรียนดี6. 61500301
ร.ต.หญิง ประภาพร มาชัยภูมิ เกียรติบัตรเรียนดี7. 61500318
ร.ต.หญิง ธารีรัตน์ พลรักษ์8. 61500325
น.ส. อัจฉราพร ธีระสุนทรไท9. 61500387
นาย จิรวุฒิ แดงสอาด10. 61501433
น.ส. อมรรัตน์ ศรีชัย เกียรติบัตรเรียนดี11. 61501604
น.ส. สนทนา สุขใจ เกียรติบัตรเรียนดี12. 61501611
น.ส. อัจฉริยา อิ่มรส13. 61501666
น.ส. อรอุมา สุวรรณ14. 61502503
ร.ต.หญิง ชลธิชา ธนามี15. 61502743
น.ส. อรอุมา แก้วสิทธิ์16. 61502832
น.ส. กษมาพร ยังส้มป่อย17. 61502976
น.ส. เพ็ญพิชชา ผลไพบูลย์18. 61503015
น.ส. พนิดา สุภาพอาภรณ์ เกียรติบัตรเรียนดี19. 61503022
น.ส. จิรภัทร์ มั่นคง20. 61503628
น.ส. สุพรรณี มงคลนิพัทธ์21. 61503673

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2562

นาย บรรดาศักดิ์ ชูสาย22. 60501102

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

นาย ก้องเกียรติ ตั้งธนะวัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี1. 61500027
นาย ประยุทธ์ศิลป์ ชัยนาม เกียรติบัตรเรียนดี2. 61500178
น.ส. ชุลีกร อิศรภักดี เกียรติบัตรเรียนดี3. 61500414
นาย ภูมิภัทร วรรธนวินิจ4. 61500490
ร.ท. สมภพ ม่วงจินดา เกียรติบัตรเรียนดี5. 61500623
ร.อ.หญิง ศิรภา พิมพ์พืชน์ เกียรติบัตรเรียนดี6. 61500692
ร.อ.หญิง นันธิดา ป้องศรี เกียรติบัตรเรียนดี7. 61500705
นาย ธนบรรณ ฉลวยศรี เกียรติบัตรเรียนดี8. 61500856
น.ส. วนิดา ธรรมคุณ9. 61500914
นาย วิชิต หทัยรัตน์ศิริ10. 61501046
น.ส. อภิชญา ศรีสังข์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 61501248
น.ส. อนุชตา ทองคำ เกียรติบัตรเรียนดี12. 61501255
น.ส. เสาวลักษณ์ เทียนสว่าง เกียรติบัตรเรียนดี13. 61501286
นาย เอกณัฐ เพียรทำดี14. 61503717

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2562

น.ส. โยษิตา คำบุญมี เกียรติบัตรเรียนดี15. 60500809
น.ส. พงษ์สุดา บานชื่น เกียรติบัตรเรียนดี16. 60501828
นาย รุ่งโรจน์ บุญมา17. 61500010
น.ส. สุพรรณธนา ใจรักษ์ เกียรติบัตรเรียนดี18. 61500041
นาย สุภาค ยิ้มอาจ เกียรติบัตรเรียนดี19. 61500205
น.ส. ภัทธิรา กลิ่นหอม เกียรติบัตรเรียนดี20. 61500274
น.ส. ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา21. 61500356
น.ส. นีลวัจน์ บูรณปรีชา โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา22. 61500445
นาย วสันต์ สายทอง โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยมหิดล23. 61501135
น.ส. วณิชา แผลงรักษา โอน 12 นก.  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา24. 61501844
น.ส. นุชจรินทร์ สุริยามาตย์25. 61503495

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา ไฟฟ้ากำลัง

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2562

นาย ดุสิต สินสุข1. 56501634
ร.อ. โชติวุฒิ ชนะบุญ2. 56502280
นาย ณัฐพล ประทีปณ ถลาง3. 57504268

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2562

นาย พชร ช่วยบำรุง1. 59500060

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา วิศวกรรมโครงสร้าง

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นาย ศักดา ชมภูยันต์1. 57501263

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561    หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2562

นาย LI DA1. 61500483
นาย สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี2. 61501515
พระ กฤษดา ไกรยะถา เกียรติบัตรเรียนดี3. 61501522
นาย คิดลึก สังข์สาลี เกียรติบัตรเรียนดี4. 61501919
น.ส. YAN SIMI5. 61502096
นาย GONG LEI เกียรติบัตรเรียนดี6. 61502705
น.ส. NIKA KARINA SARMIENTO เกียรติบัตรเรียนดี7. 61503159
นาย ภีมพัฒน์ วรโชติธีรวัชร์ เกียรติบัตรเรียนดี8. 61503200
นาย HAOPENG WU เกียรติบัตรเรียนดี9. 61503793

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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