
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

นาย พชร ภู่สว่าง1. 57502299
นาย วศินระพี ไผ่ประดิษฐ์2. 60501811
น.ส. เอกอนงค์ ปฏิภาณาภรณ์3. 60502121

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แขนง/กลุ่มวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 เมษายน 2563

นาย ธวัชชัย งามเลิศ1. 58501316

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 1  เมษายน 2563

น.ส. กานต์พลู ทิคำ1. 58501878

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2563

ร.ท.หญิง กนกกร บริบูรณ์2. 58503227

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

น.ส. ภาณะพันธ์ เพ็ชร์ไพศาล3. 61500034
นาย ธนาชัย แจ่มเปี่ยม4. 61503700

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2563

น.ส. กนกรส พานิชย์พิพัฒน์ เกียรติบัตรเรียนดี5. 61500527

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มกราคม 2563

น.ส. กมลชนก สกุลเจริญ6. 58500513

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 มกราคม 2563

น.ส. สวรส สรกล เกียรติบัตรเรียนดี7. 61502914

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9  เมษายน 2563

นาง ชนิดาพร บุนนาค8. 58502102

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)



ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาค   2  ปีการศึกษา 2562    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

นาย ไพวรรณ มะละ1. 58504544

หมายเหตุ:

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

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
(ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก)

หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
(นางอำไพ  เสือเปีย)


