
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายธุรกิจ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

น.ส. ชฎาภรณ์ คำฮอม1. 57501225
นาย ยุทธนันท์ ภู่คำ2. 57501232
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ญัตติอัครวงศ์3. 60500638

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

นาย ธนภพ น้อยหมื่นไวย์1. 57502097
นาย ธนบดินทร์ รสโหมด2. 58501549
น.ส. กนกกาญจน์ แป้นส่ง3. 60502138
น.ส. ทิพย์รัตน์ กุหลาบแก้ว4. 60502765

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2562

น.ส. ชญาภา พงศ์สุภาชาคริต1. 60501924
น.ส. อัจฉรา เฉกแสงทอง เกียรติบัตรเรียนดี2. 61500236
น.ส. ศรัณญา ซื่อตรง เกียรติบัตรเรียนดี3. 61501402
น.ส. สิริลภัส กองตระการ เกียรติบัตรเรียนดี4. 61502572
น.ส. กชพรรณ เผือกพิพัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี5. 61502589
นาย คณากร คงประทีป เกียรติบัตรเรียนดี6. 61503135
นาย เตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์7. 61503166
นาย เมธี อัครอุดมชัย8. 61503666

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

น.ส. ทิพาพร ยอดดำเนิน1. 61500072
น.ส. พัชราวรรณ แสงพิทักษ์2. 61500332
น.ส. ปิยนุช มูลทองจาด3. 61500363
ร.ท.หญิง วรวรรณ สีจันทา4. 61500630
น.ส. เกวลิน คำฝั้น5. 61500798
น.ส. กิรวยา ทิษฏิธนาธาร6. 61500870
นาย ธนากร หมื่นแก้ว7. 61501053
นาง มัลลิกา ตันติพงศ์อาภา8. 61501231
น.ส. ศิริรัตน์ มากท้วม9. 61501899
น.ส. สาฟีนา ลาเต๊ะ10. 61503382

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชา วิศวกรรมโครงสร้าง

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นาย สงกรานต์ ปัญญามูล1. 57500035

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา พลวัตและพลังชีวิตองค์การ

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

นาย ปฐมพงศ์ สายสกลเดช1. 58504013

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การเงินการลงทุนและการประกันภัย

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

นาย เสรี องคะสุวรรณ1. 61501368
น.ส. พิมพ์ผกา ยอดสุวรรณ์ เกียรติบัตรเรียนดี2. 61502394
พ.ต. ธงทอง ทรงณัฐศิริ เกียรติบัตรเรียนดี3. 61503077
นาย วรวิทย์ สีสอน4. 61503173
น.ส. พินัตฎา ภิญโย เกียรติบัตรเรียนดี5. 61503457

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การจัดการองค์การสมัยใหม่

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

นาย อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์1. 59502868
นาย ณฐพงศ์ โพธิรัตน์เรืองกูล เกียรติบัตรเรียนดี2. 61450613
น.ส. อัญชิษฐา กสิวัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี3. 61500154
นาย ฐิติพงศ์ แสงสุริยะฤทธิ์ เกียรติบัตรเรียนดี4. 61500298
นาง พิชชานันท์ วิทยาบัณฑิต เกียรติบัตรเรียนดี5. 61500452
น.ส. ปรียาณัฐ เข็มทอง เกียรติบัตรเรียนดี6. 61500616
ร.ต. ภคิน สาลีพันธ์ เกียรติบัตรเรียนดี7. 61500818
น.ส. วิชุดา ปราณีตพลกรัง เกียรติบัตรเรียนดี8. 61500983
น.ส. กัญญาณัฐ พิมพกรรณ์ เกียรติบัตรเรียนดี9. 61501128
ว่าที่ร.ต. วิชิต สังข์พันธ์ เกียรติบัตรเรียนดี10. 61501546

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การจัดการองค์การสมัยใหม่

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  มกราคม 2563

น.ส. จิราพัชร พงษ์สุนนท์ เกียรติบัตรเรียนดี11. 61502774

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การตลาด

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6  มกราคม 2563

นาย อมต คนชาญ1. 59501370
พระมหา วัชร์ชัยนันท์ ศิริเล็ก เกียรติบัตรเรียนดี2. 61500407
นาย จารุกิตติ์ จุฑาธัชชัย เกียรติบัตรเรียนดี3. 61500469
นาย วีรศักดิ์ มีบุญ เกียรติบัตรเรียนดี4. 61500921
นาย รัตนพล พรหมบุตร เกียรติบัตรเรียนดี5. 61501084
น.ส. รสิตา มาประสพ เกียรติบัตรเรียนดี6. 61501180
น.ส. กุลวดี ศรีพรรณพงศ์ เกียรติบัตรเรียนดี7. 61501399
นาย ภัทร ทรัพย์อุดม เกียรติบัตรเรียนดี8. 61501553
นาย อัสนีย์ เอี่ยมละออ เกียรติบัตรเรียนดี9. 61501680
นาย นราวิชญ์ แย้มจั่น เกียรติบัตรเรียนดี10. 61501697
น.ส. เพ็ญนภา นวกิจทวีรัตน์11. 61501957
นาย กฤตติณ ทรงเจริญ12. 61502147
นาย ชยุต เทียนพุฒ เกียรติบัตรเรียนดี13. 61502490
นาย กษิดิ์เดช แดงคง เกียรติบัตรเรียนดี14. 61502510
น.ส. มาลิสา ชุบขุนทด เกียรติบัตรเรียนดี15. 61502596
น.ส. ลลิตา วรานนท์ เกียรติบัตรเรียนดี16. 61502825
น.ส. ศิริวิไล จันทร์วงค์ เกียรติบัตรเรียนดี17. 61503306
น.ส. นัทกมล สุจปลื้ม เกียรติบัตรเรียนดี18. 61503440
นาย วรกฤต หู เกียรติบัตรเรียนดี19. 61503560
น.ส. พลอยนภัส เสกข์ความดี เกียรติบัตรเรียนดี20. 61503584
น.ส. สุญดา ยิ้มน้อย21. 61503591
นาย กาณฑวิชญ์ สุวรรณหงส์22. 61503642

หมายเหตุ:

2.  ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้  สามารถติดต่อ  ยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายได้  ที่ สนง.การคลัง อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ชั้น L
1.  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาค 1/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)
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