
สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2163 นายชยัฤทธิ ภทัรเกียรตเิจริญ

2164 นางสาวปวชิญา จติบรรเจดิ

2165 นายวรีะพงษ์ หนนัอา้ย

2166 นางสาวศิริลกัษณ์ สทิธิฤทธิ

2167 นางสาวนติยา กลมเกลยีว

2168 นางสาวอบุลวรรณ กาํลงัวรรณ

2169 นางสาวโชติกาญจน์ โฆษติสราคม

2170 นางสาวภาวนีิ นาคประดษิฐ ์

สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2171 นางสาวกิตติยา สุราวุธ

2172 นางสาวลกัษมณ กระจ่าง

2173 นางสาวบุณยนุช ตนัตภิณัฑรกัษ์

2174 นางสาวยอเกยีรติ วชิยัโย

2175 นายสรธชั นอ้ยปรีชา

2176 นางสาวศิริลกัษณ์ ตะนะสอน

คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ
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2177 นางสาววาริชา นาคชาติ

2178 นางสาวอาภา ศรมีงคลปทุม

2179 นางสาวรุ่งนภา โพธินอ้ย

2180 นางสาวปญัญดา อดุมปรีชา

2181 นางสาวศิริรชั นามโยธี

2182 นางสาวมญชุพ์ชิา ทองขตัิ

2183 นายปพชิญา ปานเมอืง

2184 นางสาวมาริษา ใบทอง

2185 นายเลศิลกัษณ์ อ่วมคาํ

สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ 

2186 นายกฤษฎา ชแูกว้

2187 นางสาวกลัญธ์ีรา ฉตัรวฒันานนท์

2188 นายจริายุ เจมิจวง

2189 นางสาวจฑุามาศ ทรพัยแ์กว้

2190 นายชยธร ศรีบุญมา

2191 นางสาวชยพร จริะประเสริฐพนัธ์

2192 นายเชาวว์ฒัน์ สุวรรณภเูต

2193 นายณพวทิย์ เกาะงาม

2194 นางสาวณชัชา อยู่คงศกัดิ

2195 นางสาวณิชกุล สุดยนิดี
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2196 นางสาวติณณมนิทร์ ปานดวงแกว้

2197 นายธวชัชยั อาชิ

2198 นางสาวธญัญทรพัย์ ไชยภกัดิ

2199 นายธญัญพฒัน์ จาํปาวงศ์

2200 นายธนัวา จริโมฬี

2201 นายนรพนธ์ ปรชีาเดช

2202 นายปฐมพร ปรางมณี

2203 นายปญัญาวตั สุขมาก

2204 นางสาวปุญญฉตัร ขจายศรสทิธิ

2205 นายพงศกร ยงัเขยีวสด

2206 นายพชรพล ยศไกร

2207 นายพริยิะพงศ์ พรีพงศพ์พิฒัน์

2208 นายภสูทิธิ เพช็รตัน์

2209 นางสาวรตัติกาล กนัทะศร

2210 นางสาวฤทยัชนก พสีะระ

2211 นายสรรวชัญ์ รุจธิรรมกลุ

2212 นางสาวสติานนั สุขสมโภชน์

2213 นายสริภพ ผลาทร

2214 นางสาวสุกญัญา บุญเพช็ร์

2215 นางสาวอภชิญา พงษผ์ล
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สาขาวิชาการออกแบบสาํนักงานอตัโนมตัิและการจดัการธุรกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2216 นายปฏภิาณ สนัทดั ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการออกแบบสาํนักงานอตัโนมตัิและการจดัการธุรกจิ 

2217 นางสาวกชกร กมุลา

2218 นางสาวกมลทพิย์ ดลเสถยีร

2219 นางสาวชมภู่ แกว้เลศิ

2220 นายณฐัพงษ์ นึกดี

2221 นางสาวทศันา อาวะกลุพาณิชย์

2222 นายปาณทั ฤทธิกุลสทิธิชยั

2223 นางสาวปิยะภรณ์ กลนักลาย

2224 นายภวูเดช จนัทรเ์จริญ

2225 นางสาวศิรดา ไชยสทิธิ

2226 นางสาวสุธาทพิย์ จุย้ไทย

2227 นางสาวสุรสา ปญัญายศสกลุ

2228 นายสุวรชยั ศรีพงษพ์นัธุก์ลุ

2229 นายอษิฎน์นัท์ สารพงษ์
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สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบผลิตภณัฑ ์

2230 นางสาวกานตร์ะพี สมประเสริฐ

2231 นางสาวชนาภา ไทยกลา้

2232 นายชยานนัต์ เพ่งพนิิจ

2233 นางสาวณชัชา ฟูเฟือง

2234 นายปถพงศ์ ลขิติเขตตานนท์

2235 นางสาวพรสรวง อุ่นเรอืน

2236 นางสาวฟ้างาม ศรีวงษากลุ

2237 นางสาวสรารตัน์ ภูมพิฤกษ์

ปริญญาศิลปบณัฑติ
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สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2238 นางสาวสุพชิญา สุขะกูล

2239 นางสาวณฏัฐรณีิย์ มนตรีนภากร

สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2240 นางสาวทพิยเ์กษร ขาวสอาด

2241 นางสาวพมิพช์นก ศรีชมภู

2242 นางสาวเขมจริา หนูเมอืง

2243 นางสาวพนิดา วงษไ์ร

2244 นายพรรษกร มุง่เมฆา

2245 นางสาวหทยัชนก จาดเมอืง

2246 นายศุภาชยั นาคประดษิฐ

2247 นายบญัญวตั เทพทอง

2248 นางสาวมญัชสุา สญัวงค์

สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์

2249 นายกิติภทัร รงัษมีณีพงศ์

2250 นางสาวเขมนภสั โสมใจบญุ

2251 นายจณิณะ พนิสะยงั
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2252 นายชญนนท์ พจนก์ดุนั

2253 นางสาวณฐัณิชา เกดิพุม่

2254 นายณฐัภูมิ ทพัวฒัน์

2255 นางสาวทยาภา ประพฤตชิอบ

2256 นางสาวทพิากรณ์ จรแกว้

2257 นางสาวธนภรณ์ อนิทอง

2258 นายธนิก อกัษรศรี

2259 นางสาวนุชนาถ วริุฬหเจริญ

2260 นางสาวเบญญา ขนัธจติ

2261 นางสาวปนดัดา กจิโสภี

2262 นางสาวพชิญาภา รอดสเีสน

2263 นายภศวตั วฒันจงึโรจน์

2264 นางสาวยุพเรศ รอ้ยแกว้

2265 นายวรศิโรจน์ สาริกา

2266 นายศิรวทิย์ ตงัเดชาวุฒิ

2267 นางสาวสฎิารศัมิ จงพพิฒันช์ยัพร

2268 นายสริวชิญ์ จนัทรฉ่์อง

2269 นางสาวสุวนินทร์ เพชรประดบั

2270 นางสาวอรดา ผลสู่สุข
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สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์

2271 นายกฤษณะ บุญเติม

2272 นางสาวครองขวญั พงศป์ระจกัษก์ุล

2273 นายจริวฒัน์ ชมุละออง

2274 นางสาวญาดา มหสิรากลุ

2275 นายธนกานต์ สญัฐติเิสรี

2276 นายพลธร อนิทรโอภาส

2277 นายวรทตั นพกลุโรดม

2278 นายวุฒชิยั ไชยวนัดี

2279 นางสาวสฤชา ผลประเสริฐวานิช

2280 นางสาวสุธิมา ตูนา

2281 นางสาวอโนชา ยมิแยม้

2282 นายอาทติย์ แสงมณี
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สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2283 นางสาวเปมกิา เนตรรกัษส์กลุ

สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2284 นางสาวเยาวลกัษณ์ บญุโอภาส

2285 นางสาวปิยะวรรณ ปลมืฤทยั

2286 นางสาวสุรีรตัน์ ปานนาค

สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส ์

2287 นางสาวกนิษฐา คุณชยางกูร

2288 นางสาวกมลวรรณ แยม้นิยม

2289 นางสาวกฤษณว์รา เทยีมสงิหโ์ต

2290 นางสาวจริชัยา เชอืดี

2291 นางสาวชญานิศ เพช็รข์น

2292 นายโชติพงศ์ แจง้สวา่ง

2293 นางสาวญาดา จนัทรตัน์

2294 นางสาวณฐันิชา เศรษฐโอฬารกจิ

2295 นางสาวณฐัสุดาพร ไชยมณี

2296 นายทรงยศ ตางาม
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2297 นายนิตนินัท์ ดว้งงาม

2298 นางสาวประภาพรรณ ปินสุวรรณ

2299 นางสาวปรารถนา วงัจนั

2300 นางสาวพชิาพร สงัขน์าค

2301 นางสาวพศิณี บวันาค

2302 นางสาวเพช็รพ์กัตรส์ร นิลเพช็ร์

2303 นายภคัสทิธิ สมานเขตต์

2304 นางสาวรวสิรา วรีะชาติ

2305 นางสาวรสรนิทร์ นวลลกัษณ์

2306 นางสาววนิดา คุม้ครอง

2307 นางสาววรมน ป้องคาํสงิห์

2308 นางสาววราภรณ์ มรรคผล

2309 นายวชัรวรี์ กานตฎ์กีานนท์

2310 นางสาววาสนา ภกัดี

2311 นายศุภณฐั อรุณประชารตัน์

2312 นางสาวสุธาสณีิ นมินวลผ่อง

2313 นางสาวหริญัญา แสงจติร์

2314 นายเอกธิปป์ ตนประเสริฐ
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สาขาวิชาออกแบบภายใน เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2315 นางสาวสริิชญาลกัษณ์ บุญขา่ยพงศ์

2316 นางสาวกรณิศ ตนัสกุล

2317 นางสาวชนากานต์ นานอน

2318 นางสาวชตุกิาญจน์ อนิทรศกัดิ

2319 นางสาวขนิษฐา ปาจนัทกึ

2320 นางสาวอารียา เรมิสนัติกลุ

2321 นางสาวฑติยา ขมนิผง

2322 นางสาวเพลงพณิ แสงเพชร

2323 นางสาวอมรรตัน์ ศรวีรรณ

2324 นางสาวอติกานต์ วรรณประภา

2325 นางสาวพชัรช์สิา ธีรกรธนทรพัย์

2326 นายนรุตมช์ยั สุวรรณสงิห์

2327 นางสาวปณิษฐา ชมชนื

2328 นางสาวศศิประภา เพง็บบุผา

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

2329 นายกิตติกร ทพิอธิเกียรติ

2330 นางสาวเกวลนิ สงิหแ์สง

2331 นางสาวขจพีรรณ ตณัฑศรีชยั
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2332 นายเขมพงศ์ เผ่าเมอืง

2333 นายคณิศร ถนอมวงษ์

2334 นายจาษุมร ทรพัยสุ์ทธิ

2335 นายจริายุส ทองคาํ

2336 นางสาวญาณินนุช เชอือนิทร์

2337 นางสาวณฐัณิชา คุณชล

2338 นางสาวณฐันนัท์ วบีตุร

2339 นางสาวณฐัริกา ทองรกัษ์

2340 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิณฐัารศัมิ เทยีนงาม

2341 นางสาวทชิากร บญุเกิด

2342 นายธนวฒุิ อมิประเสริฐ

2343 นายธรณ์เทพ เอกอาภาสกลุชยั

2344 นายนราธิป คาํปญัญา

2345 นางสาวนวนิดา กาญจนาภา

2346 นายนาวา แสงลา

2347 นายนาํฟ้า วราราษฎร์

2348 นางสาวบวับูชา โพธิศรี

2349 นางสาวปรียานุช สุขมาก

2350 นางสาวปิยธิดา เอยีมสุวรรณ์

2351 นางสาวพรฉตัร อไุรรตัน์

2352 นางสาวพลอยไพลณิ อ่อนศรี

2353 นางสาวภควดี สงัขะกลุ
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2354 นายภาณุวชัร ฤทธิรอด

2355 นายภานุพงศ์ จติตไ์พบูลย์

2356 นางสาวรชันีอาภา สงิหเ์จริญกจิ

2357 นายรฐันนัท์ ขจีภทัราภรศก์ลุ

2358 นายฤทธิเกยีรติ สมบูรณว์านิชย์

2359 นายวรญั ู กสุรพ

2360 นางสาวศิริภทัร สาเฉย

2361 นางสาวศุภาพชิญ์ อุรุพงศา

2362 นายเศรษฐพชิญ์ สุภาสูรย์

2363 นางสาวสุนิตา มดัชจุดั

2364 นายอนุชา เพง็พนัธ์

2365 นางสาวอาภาศิริ นุชนารถ

2366 นางสาวอารยา รกัแพ
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สาขาวิชาสถาปตัยกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2367 นายประเมศฐ์ วชิาชู

2368 นายสกลุพฒัน์ ผาดาํ

2369 นางสาวทกัษพร กติตวิงศธ์รรม

2370 นายเกริกเกยีรติ มทีุน

2371 นางสาวภทัรานิษฐ์ นิธากรณ์

2372 นายธิติพงศ์ โตธนะคุณ

2373 นางสาวศศิธร เทยีนสนิ

2374 นายธนกฤต สุขเกษม

2375 นางสาวหยาดนาํคา้ง พรหมสกลุ

สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 

2376 นายกิตติพทัธ์ แดงสกุล

2377 นายเขม็กลา้ สงัสนา

2378 นายจติรกร อนิตะ๊คาํ

2379 นายฉตัรดนยั แพงวเิศษ

2380 นางสาวชณุหภคั วงษแ์กว้

2381 นางสาวตติยา จิระพนัธุ์

ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ
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2382 นางสาวธญัลกัษณ์ ประทมุแกว้

2383 นายธีรว์สิทิธิ เทยีมเศวต

2384 นายปฐมพงษ์ คงคลา้ย

2385 นายปรวรศิ รุ่งสวสัดิ

2386 นายปูนปนั บญุสุริยกจิจา

2387 นางสาวพรพมิล สมบตัิ

2388 นายสุรพษิณ์ุ สามพมิพ์

2389 นายอธิบดี กลดัทมิ
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