
สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2059 นายอศัวบดนิทร์ อดศิรพนัธก์ุล

2060 นางสาวพณิประภา เทศสงิห์

2061 นางสาวเนตรนภา สมบูรณ์

2062 นางสาวพริมพริตาน์ แกว้กุลบณัฑติ

2063 นางสาวพชิญนนัท์ เสาโกมทุ

2064 นางสาวอภชิญา วงษศ์รี

2065 นางสาวพชัราภรณ์ พสุิทธิ

สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2066 นางสาวอรณี เลพล

2067 นางสาวกนัตพร บญุประเสริฐ

2068 นางสาววรรณพร พรหมเรือง

2069 นางสาวพมิพช์นก ธรรมเจริญ

2070 นางสาวกนกวรรณ สงคใ์ต ้

2071 นางสาวฐานิตา มลีาภ

2072 นายสุทธิลกัษณ์ วงคด์อีนิทร์

คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ
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2073 นางสาวนทัธมน ศรีเปารยะ

2074 นายโสรฬ อปุรี

2075 นางสาวอนุธิดา เกตแุกว้

2076 นางสาวธมนวรรณ พเิชยีรพงษ์

2077 นายธิบดี เพทายบาํเพญ็

2078 นายสรธชั ศรีมงคล

สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ 

2079 นางสาวเกศรา กาญจนพ์นิิจ

2080 นายจริฏัฐ ์ คงวรีะวฒัน์

2081 นายชนาธิป โยปทมุ

2082 นายชนิพฒัน์ พทุธรกัขโิต

2083 นายณฐัชนน เปรมเดช

2084 นางสาวดวงกมล จาํเนียรกาล

2085 นางสาวทพิยสุ์คนธ์ ปานวงษ์

2086 นางสาวธนภรณ์ ประพฤตชิอบ

2087 นางสาวธิติสุดา แสงสุริยะ

2088 นายธีรกานต์ คนคลอ่ง

2089 นายธีรภทัร ธรรมธราธาร

2090 นางสาวนภาพร สมเพช็ร

2091 นายปฏภิาณ จนัทรง์าม
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2092 นางสาวปิยวงค์ เสนีวงค ์ณ อยุธยา

2093 นายพลากร เขม็โคกกรวด

2094 นายภคัพล วรากจิโรจน์

2095 นางสาวมณีรตัน์ มลูสถาน

2096 นางสาวเมทนีิ ยนัตะบศุย์

2097 นายรตัตินยั จนังามมงคล

2098 นายศุภกจิ พรรณราช

2099 นายศุภลกัษณ์ อศัวฉิมพลี

2100 นายสทิธินนท์ ดว้งทองอยู่

2101 นายสบืสกลุ เศวตนยั

2102 นางสาวสุธาทพิย์ พูลฤทธิ

2103 นายอทิธิพทัธ์ พรหมพริยิกร

2104 นายอทิธิรฐั พฒุวิรสษิฐ ์
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สาขาวิชาการออกแบบสาํนักงานอตัโนมตัิและการจดัการธุรกจิ 

2105 นางสาวสุรชัดา แสงคาํพนัธ์
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สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบผลิตภณัฑ ์

2106 นางสาวกนกพร ทรงไทย

2107 นางสาวญาณิกา ศรมีงคล

2108 นางสาวณฐักลุ สุขประเสรฐิงาม

2109 นายปภงักร ศรีอกัษร

2110 นายศรณัย์ ปุณณะหติานนท์

2111 นางสาวสุชญัญา ทองแจ่ม

ปริญญาศิลปบณัฑติ
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สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2112 นางสาวชมนาถ ตงัมโนกลุ

สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2113 นายสริิภูม ์ สุขสริิรตันส์กลุ

2114 นางสาวจริชัญา แซ่เตยี

2115 นางสาวสรินยา ประกอบรตันา

2116 นายตรเีพชร โคตรหลกัคาํ

2117 นางสาวจฑุามาศ ภมูปิระยงค์

สาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์

2118 นายกนัตพฒัน์ ประดษิฐศิลป์

2119 นางสาวกาญจนี ศรีขวญั

2120 นางสาวเขมกิา พานุรกัษ์

2121 นางสาวจริาภา ศรีชาติ

2122 นางสาวชนิสร เทยีนเจริญ

2123 นางสาวชวลักร สุธานนท์

2124 นางสาวญาณากร อยู่ดี

2125 นายณฐันนท์ จนัชุ่ม
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2126 นายณฐัวรรธน์ กองลาํเจยีก

2127 นางสาวดลพร โรจนชวีะ

2128 นายตณิณ์ ลบักมิ

2129 นายธนดล ศุภราช

2130 นายนรากร กลดันาคะ

2131 นายปกปวณี ฤทธิสาํเร็จ

2132 นางสาวปินสุระ ศรกลา้

2133 นางสาวผลกิา ชูดาํรงคเ์กยีรติ

2134 นางสาวพณัณทร จนัลี

2135 นายพฒุพิงศ์ น่วมดว้ง

2136 นางสาวภทัรวดี ภู่ธวชัชยั

2137 นางสาวภทัรศิริ ด่านอรุณ

2138 นายมดีี แสนศรี

2139 นางสาวโยษติา โกทองเจริญ

2140 นายลทัธสทิธิ นภาศกัดศิรี

2141 นางสาวลาํธารธรรม ชตุิมามาศ

2142 นายวรเชษฐ์ เลศิบวับาน

2143 นางสาววรฑา รอดงาม

2144 นายวาทติ พยบันพ

2145 นางสาวศดานนัท์ ไฟเดอืนหา้

2146 นางสาวศศิชา ศรรีตันะ

2147 นายศิโรมฒ์ รถกล
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2148 นางสาวสุกฤตา มงิวนั

2149 นางสาวสุชญา เสวตดษิฐ

2150 นางสาวสุวชิาดา ทมิศิลป์

2151 นางสาวแสงจนัทร์ ธรรมนิทา

2152 นางสาวอรกานต์ สุขสุมติร

2153 นางสาวอาทติยา มหาสทิธิ
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สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2154 นายภมูนิทร์ ห่อเหวยีง

2155 นางสาวจณิหจ์ฑุา บญุแท ้

2156 นายปรชัญา ศรียอด

2157 นายวภูิ ดษิเจริญ

2158 นางสาวจารุวรรณ จรุมเครือ

สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส ์

2159 นายกิตติพงษ์ แตงแกว้

2160 นางสาวกุลธิดา ใจโต

2161 นายเขมรุจิ เทยีงสมบุญ

2162 นายจกัรพรรดิ จิณเสน

2163 นางสาวจรีนนัท์ รอ้ยคาํ

2164 นายฉลองรฐั นอบสาํโรง

2165 นางสาวชนาพร มณีนพรตัน์

2166 นายไชยวฒัน์ กอนพะรึก

2167 นางสาวฐติิรตัน์ เลศิพชิยั

2168 นางสาวณภทัรว์รนัญ์ ร่มโพธิ

2169 นางสาวณฏัฐนฌิา แผ่นศิลา

2170 นางสาวณฐักมล กงิพทุธพงษ์
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2171 นางสาวณฐัริกา แซ่โงว้

2172 นายธนากร คุม้ภยั

2173 นางสาวธารารตัน์ เงนิทรพัย์

2174 นางสาวธิติมา สงิหส์นนั

2175 นายธีรพทัธิ โพธิธาราม

2176 นางสาวนภสัธนภรณ์ งามทรง

2177 นายนราธิป อนิตะ๊ชยัวงค์

2178 นางสาวนลนีิ ทาํนองนาค

2179 นายนิตพิฒัน์ อธิวงศพ์ฒันา

2180 นางสาวประภาภรณ์ พงึคลา้ย

2181 นางสาวปรียาพรรณ โพธิพนิ

2182 นายภทัร อคัคมณี

2183 นางสาววชริาภรณ์ เจตนเสน

2184 นางสาววนิดา หยูคง

2185 นายวนิิจ ชยัจนัทร์

2186 นางสาวโศนรตัน์ ดว้งเงนิ

2187 นางสาวสมฤดี สมทุร์

2188 นางสาวสุมดี อาภาสกลุเดช
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สาขาวิชาออกแบบภายใน เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2189 นางสาววชริาภรณ์ เอาทารสกุล

2190 นายภานุวฒัน์ ทสันานุตริยภรณ์

2191 นายธนพล พรพทิกัษเ์ทพกิจ

2192 นางสาวชญานิศ ศิษยศ์าสตร์

2193 นางสาวพรปวณี์ ธรรมชวีวีงศ์

2194 นางสาวรุจริา ไชยตา

สาขาวิชาออกแบบภายใน เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2195 นางสาวชตุกิาญจน์ สุยะวงษ์

2196 นางสาวกฤติมา แสงฉาย

2197 นางสาวณฐัวดี แซ่เอยี

2198 นางสาวรมยร์วี แกว้ฉกรรจ์

2199 นางสาวสุชาดา รุจริกัษ์

2200 นางสาวธญัญธรณ์ ฉตัรทนิ

2201 นางสาวพชัรพร นิลวจิติร์

2202 นางสาวสริิทรพัย์ คงสอน

2203 นางสาวณิชมน จาํเนียร

2204 นางสาวพรี์ เลขวตั

2205 นางสาวปฏมิา ขวญัเมอืง
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2206 นางสาวสริิยากร อ่วมมงคล

2207 นางสาวลกัษกิา อนิทรเ์ทยีน

2208 นายวรีภทัร กงิอนิทร์

2209 นางสาวพลอยพรรณ รินประเสริฐมชียั

2210 นางสาวชนานนัท์ สุขศิริ

2211 นายรชัชานนท์ ศรีมว่ง

2212 นายองิครตั แหลมทองสวสัดิ

2213 นางสาวศิรวนนัท์ เจียรนนัท์

2214 นางสาวธนชัชา ครุธชูชนื

2215 นางสาวพรนภา พนัธุผ์ล

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

2216 นางสาวกรกนก พลสม

2217 นายกฤตธี มาลเีมาะ

2218 นางสาวกณัณต์รีมาศ เทยีวพานิช

2219 นายกิตติธชั แหละบงั

2220 นางสาวกุศลนิ มลูทองสุข

2221 นายคมสนัต์ โสมาภา

2222 นายจกัรภทัร บุญผาติ

2223 นางสาวจนัทมิา นวลศรี

2224 นางสาวจณิณพตั นามวรรณ
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2225 นางสาวจฑุาพร สวสัดี

2226 นางสาวจฑุามาศ ชูบญุ

2227 นางสาวจฑุารตัน์ หานนท์

2228 นางสาวชนดัดา มลูสุวรรณ

2229 นางสาวชนิกานต์ ทองชมภู

2230 นางสาวชนินาถ ลทัธส์มัฤทธิ

2231 นางสาวชณุหกาญจน์ เรอืงจุย้

2232 นายณภทัร เขยีวสวสัดิ

2233 นายณภทัร พรมรกัษ์

2234 นางสาวณฐัชยา เลศิหริญัเจริญ

2235 นายดาวุฒิ รตันวเิศษ

2236 นายตะลนัต์ จินาสุ่น

2237 นายธนรฐั ตรีนิภากร

2238 นางสาวธนชัพร ช่างทาํ

2239 นางสาวธนิตา รุมพล

2240 นายธีระวุฒิ อปุถมัภ์

2241 นายนนัทพทัธ์ มนัหลาํ

2242 นายปฏพิล โอภาสสถาวร

2243 นางสาวปภาวรินท์ ทบัทมิพลาย

2244 นางสาวปาริตา พงึโต

2245 นางสาวเปมมกิา วสิา

2246 นางสาวพรนารายณ์ เหมอืนครุธ
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2247 นางสาวพชัรินทร์ ฉตัรบรรจง

2248 นางสาวพณัณิตา ระบายศรี

2249 นางสาวพมิพช์นก จงเจริญจติต์

2250 นางสาวพมิพม์าดา ขาํมศีกัดิ

2251 นางสาวพยิดา ไพศาลธรรม

2252 นางสาวพรีดา ขวญัเอม

2253 นายพทุธินนัท์ ฐติิเมธาภริมย์

2254 นายโพธิกร เทพาอภริกัษ์

2255 นายภทดล เทพสุเพญ็

2256 นางสาวภคัจริา รงัสมิานนท์

2257 นายภาณุพชิญ์ สนัติวงษ์

2258 นายภาสพล ตระกูลบญุนาํกิจ

2259 นายมงคลชยั ศิริวนิชสุนทร

2260 นายมฤีทธิ มารญัพาล

2261 นางสาวเมทกิา ฤกษด์ี

2262 นางสาวรชนีกร ศิรวิรรณ

2263 นายรณกฤต มาลยัทอง

2264 นางสาวรุจาภา ชนิธญัสริิ

2265 นางสาววรรณณิ์ชชา วงศเ์จริญองักูร

2266 นางสาววชัรพีรรณ มติรสมาน

2267 นางสาววยิกาญจน์ ธิตพิริยิะ

2268 นายศรรถธกล ประกอบบารมี
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2269 นางสาวศศิภา โพธิกลุ

2270 นายศิลป์ศรุต เลศิวริิยะวณิชย์

2271 นางสาวสโรชา ใชค้าํแช่ม

2272 นางสาวสหสัพร วงศศิ์ลป์

2273 นายสาริศ ทนิราช

2274 นายสริวชิญ์ นนทสวสัดศิรี

2275 นางสาวสุชาดา ปุ่ นอดุม

2276 นายหรณัยาวฒัน์ ธนภทัรท์วโีชติ

2277 นางสาวอภชิยา ประเสริฐนิมาลย์

2278 นางสาวอภญิญา ขมประเสรฐิ

2279 นางสาวอาภาศิริ กาลจกัร

2280 นางสาวอนิทน์รี เจริญฤทธิวะโรดม
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สาขาวิชาสถาปตัยกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2281 นายศิวกร ปมาณิกบตุร

2282 นายชชัพงศ์ สรรศรี

2283 นางสาวขวญัจริา พวงมาลยั

2284 นางสาวชลธิชา รุ่งรงัรอง

2285 นางสาวบุษยา กลอนสม

2286 นางสาววชริญาณ์ สมบูรณ์

2287 นายคงเดช วาสคิาม

สาขาวิชาสถาปตัยกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2288 นางสาวธมนวรรณ เฉิดโฉม

2289 นางสาวชลดิา ธรรมดาํรงค์

2290 นางสาวนภสั ภู่บงึไผ่

2291 นางสาวพชัรกุล แพสมหวงั

2292 นางสาวกลัยารตัน์ ขวญัถาวร

2293 นายชาญยุทธ รตันะ

2294 นางสาวพาลติา มณีรตัน์

2295 นางสาวผการตัน์ ภริมยร์ตัน์

ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ
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2296 นายชติพิทัธ์ ชาตรี

2297 นางสาวนภสักรณ์ เบญญพรประเสริฐ

2298 นายอนรรฆ เอยีมพพิฒัน์

2299 นายธาดา มหาผาสุกวฒัน์

2300 นางสาวสุชาดา สแีดง

2301 นางสาวศิริวรรณ กลางแม

2302 นายอทิธิกร ประเสรฐิสงัข ์

2303 นายสุริยะพนัธ์ จนัทรก์าวี

2304 นางสาวอรจริา ศรีสวสัดิ

2305 นางสาวนาดา มนัดี

สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 

2306 นายกฤติพงษ์ สใีจอนิทร์

2307 นายกณัฑากรณ์ งามสอน

2308 นายจริกติต์ สุวรรณรตัน์

2309 นางสาวชญานี หมวดช่วย

2310 นายณฐัพล โอชโร

2311 นายทศพล สโีท

2312 นายธน สาครพานิช

2313 นายธนวฒัน์ ธาราสนัติสุข

2314 นายพงศว์ษิณุ์ สุวรรณมณี
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2315 นายพรหมศิริ พรหมศิริรกัษ์

2316 นางสาวรตน สุมาลยก์นัต์

2317 นางสาววริศรา เจริญวงั

2318 นางสาววชิดุา คุม้หมู่

2319 นางสาวศศิวมิล พรมรกัษ์

2320 นางสาวสริิวรรณ สระทองลอ้ม
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