
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การเงิน

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

น.ส. ณฐภศา เดชานุเบกษา1. 57560159

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 การตลาด

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562

พระมหา นันทะการณ์ เดือยพิมพ์1. 57560779

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา การตลาด

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

น.ส. คชาภรณ์ วงศ์ชัยสุวรรณ โอน 0 นก.  จากTOEIC2. 57561349

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 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

พล.อ. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์1. 59560540

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ความสนใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

น.ส. จุไรวรรณ รินทพล2. 59561021

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 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2562

น.ส. ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์1. 55561174

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 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2562

น.ส. สุธิดา สัจจะหฤทัย1. 57560717
นาย ธานี เนื่องจำนงค์2. 57560806

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   1  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นาย ฉัฏรเพ็ชรมงคล จันทร์เพ็ญ3. 57560933

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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