
 
1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

 1.1    นายปัตย์   ศรีอรุณ   สถ.บ.สถ.1 ก 
 ๑.๒    นางสาวมานิตา   ชีวเกรียงไกร  สถ.บ.สถ.1 ข 
 ๑.๓    นายวสันต์   สิงห์ค าฟู   สถ.บ.สถ.๒ ก 
 1.๔  นางสาวอิศรา   กันแตง  สถ.บ.สถ.๒ ข 
 1.๕    นางสาวโสภิตสุดา   ใหม่วัน  สถ.บ.สถ.๓ ก 
 1.๖    นายอรรถสิทธิ์   มงคล   สถ.บ.สถ.๓ ข 
 1.๗    นายเกรียงไกร   ประสพโชคชัย  สถ.บ.สถ.๔ ก 
 1.๘    ผศ.จุไรพร   ตุมพสุวรรณ  สถ.บ.สถ.๔ ข 
 1.๙    นายบวร   พูลสวัสดิ ์   สถ.บ.สถ.๕ ก 
 1.๑๐  นายนท ี  สัมปุรณะพันธ์  สถ.บ.สถ.๕ ข 
 1.๑๑  ผศ.ภาณุมาศ   ภักด ี   นักศึกษาตกค้าง 

   2.  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
   2.1    นางสาวจุรีพร   เลือกหา  สถ.บ.สน.๑ 
   ๒.๒    นายธนิตพงศ ์  พุทธวงศ์  สถ.บ.สน.๒   
   2.๓    นายวราชัย    ขิงทอง   สถ.บ.สน.๓ 
   2.๔    นายวีรพจน์   การคนซื่อ    สถ.บ.สน.๔ 
   2.๕    นายกัณตพัฒน์   ภิญโญ  สถ.บ.สน.๕ 
   2.๖    นายชัยทัต   พูลสวสัดิ ์  นักศึกษาตกค้าง 
 
 

/๓.  สาขาวิชาเทคโนโลย.ี.. 
  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
   3.1    ผศ.อภิญญา  วิไล   ทล.บ.ซร.๑ 
   ๓.๒    รศ.วันชัย   เพ้ียงแตง   ทล.บ.ซร.๒  
   3.๓    ผศ.ไพบูลย์   หล้าสมศรี  ทล.บ.ซร.๓ 
   3.๔    ผศ.อินสอน   สายมา   ทล.บ.ซร.๔ 
   3.๕    ผศ.อภิญญา   วิไล   นักศึกษาตกค้าง 
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   4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   4.1    นางสาวปลูกเกษม   ชูตระกูล  ทล.บ.กบ.1 ก 
   4.2    นางสาวศิรินภา   พรมมาแบน  ทล.บ.กบ.1 ข 
   วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
   ๔.๓    นางศศิธร  ทองเปรมจิตต์  ทล.บ.บภ.๒  
   4.๔    นายสิฐพร  พรหมกุลสิทธิ์  ทล.บ.บภ.๓ 
   4.๕    นายภัทรกร   ออแก้ว   ทบ.ล.บภ.๔ 
     4.๖    นายภัทรกร   ออแก้ว   นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกเทคโนลีการพิมพ์ 
   ๔.๗    นายเชาวลิต   พลอยแหวน  ทล.บ.กพ.๒ 
   4.๘    นายพบสันต์   ติไชย   ทล.บ.กพ.๓ 
        4.๙    นางสาวอรนุช   ค าแปน  ทล.บ.กพ.๔ 
                     4.๑๐  นางสาวพัชราภา   ศักดิ์โสภิณ  นักศึกษาตกค้าง 

   5.  สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและเครื่องประดับ 
   สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ 
   5.1    นายสุพจน์   ใหม่กันทะ  ศป.สค.1 ก 
   5.2    ผศ.ญาณิศา   โกมลสิริโชค  ศป.สค.1 ข 
   วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 
   ๕.๓    ผศ.มนตรี   เลากิตติศักดิ์  ศป.บ.สท.๒ 
   5.๔    นายไพโรจน์   วรพจนพ์รชัย  ศป.บ.สท.๓ 
   5.๕    นายสืบสกุล   ชื่นชม   ศป.บ.สท.๔ 
   ๕.๖    ผศ.ญาณิศา   โกมลสิริโชค  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
   ๕.๗    รศ.ดร.รจนา   ชื่นศิริกุลชัย  ศป.บ.ฟช.๒ 
   5.๘    นางสาวรติรส   บุญญะฤทธิ์  ศป.บ.ฟช.๓ 
   5.๙    นางสาวพฤกษา   คุ้มพงษ์  ศป.บ.ฟช.๔ 
   ๕.๑๐  นางสาวรติรส   บุญญะฤทธิ์  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ 
   ๕.๑๑  นางสาวตยานิตย์   มติร์แปง  ศป.บ.คป.๒ 
   ๕.๑๒  ดร.ภาณุพงศ์   จงชานสิทโธ  ศป.บ.คป.๓ 
   5.๑๓  ว่าที่ร้อยตรีดรณ์   สุทธิภิบาล  ศป.บ.คป.๔ 
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   /๖.  สาขาวิชาออกแบบ... 
 

   6.  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
   วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   ๖.๑    นายธรรมนูญ   นิลวรรณ  ศป.บ.อผ.๑    
                     6.๒    ดร.อรนุตฎฐ์   สธุาค า   ศป.บ.อผ.๒ 
                     6.๓    ผศ.วาสนา  สายมา   ศป.บ.อผ.๓ 
                     6.๔    นายนภดล  ณ เชียงใหม่  สถ.บ.อผ.๔ 
                     6.๕    นายดสุิต   ทองเปรมจิตต์  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน 
   6.๖    ผศ.บุญรัตน์   ณ  วิชัย   ศป.บ.คร.1 
   6.๗    นางมัณฑนา   ข าหาญ   ศป.บ.คร.2 
   6.๘    นายพิพัฒน์   ปัญญา   ศป.บ.คร.3 

   ๖.๙    นายศุภกฤต   เติมศรีสุข  ศป.บ.คร.๔ 
   6.๑๐  นายธงชัย  ปัญญาธนัญชัย  นักศึกษาตกค้าง 

       7.  สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร 
   7.1    นางสาวรินรดา   สันติอาภรณ์  ศป.บ.อส.1 
   7.2    รศ.สุรพล   มโนวงศ์   ศป.บ.อส.ส.1  
   วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 
   ๗.๓    นางสาวสิริกานต์   มีธญัญากร  ศป.บ.นศ.๒ 
   ๗.๔    นางจันทร์จิรา   นท ี   ศป.บ.นศ.ส.๒  
   7.๕    นายเกษตร   แก้วภักด ี  ศป.บ.นศ.๓ 
   7.๖    นางมาลิน   ยืนนาน   ศป.บ.นศ.ส.๓ 
   7.๗    ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภ ู  ศป.บ.นศ.๔ 
   7.๘    ผศ.เพ็ญศรี   จุลกาญจน์  ศป.บ.นศ.ส.๔ 
   7.๙    นายฐปนนท์   สุวรรณกนิษฐ์  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกออกแบบมัลติมีเดีย 
   ๗.๑๐  นางสาวสิริกานต์   มีธญัญากร  ศป.บ.มด.๒   
   7.๑๑  นางจันทร์จิรา   นที   ศป.บ.มด.ส.2 
   7.1๒  นายเกษตร   แก้วภักดี   ศป.บ.มด.๓ 
   7.1๓  นายฐปนนท์   สุวรรณกนิษฐ์  ศป.บ.มด.ส.3 
   7.1๔  ผศ.ถาวร   ฝั้นชมภ ู   ศป.บ.มด.๔ 
   7.1๕  นางสาวมณีกาญจน์   ไชยนนท์  ศป.บ.มด.ส.4 
   7.1๖  นายฐปนนท์   สุวรรณกนิษฐ์  นักศึกษาตกค้าง 
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      8.  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
   8.1    นางสาวสิริรัญญา   ณ  เชียงใหม่ ศล.บ.1 ก 
   8.2    นายเปศล   อัศวปรมิตชัย  ศล.บ.1 ข 
   8.3    นายสุวรรณ   ละม่อม   ศล.บ.1 ค 
    
 
 

/ วิชาเอกจิตรกรรม... 
 
   วิชาเอกจิตรกรรม 
   8.4    นายวุฒิพร   ธูปเพ็ง   ศล.บ.จก.2 
   8.5    นายไกรสร   วิชัยกุล   ศล.บ.จก.3 
     8.6    นายสุนทร   สืบศิริวิริยกร  ศล.บ.จก.4 
   ๘.๗    นายสุนทร   สืบศิริวิรยิกร  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกประติมากรรม 
     8.๘    นายรณกฤต   บุระเตมีย์  ศล.บ.ปก.2 
   8.๙    ผศ.กิตติชัย   กันแตง   ศล.ป.ปก.3 
   8.๑๐  ผศ.ประเสริฐ   วรรณรตัน์  ศล.ป.ปก.4 
   ๘.๑๑  นายรณกฤต   บุระเตมีย์  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ 
   ๘.๑๒  นายธีรยุทธ   อินทร์แก้ว  ศล.บ.ภพ.๒  
     8.1๓  นางสาวสุภาวิตา   สุดอ่อน  ศล.บ.ภพ.๓ 
     8.1๔  นางสาวพัชรินทร์   มีลาภ  ศล.บ.ภพ.๔ 
   8.1๕  นายธีรยุทธ   อินทร์แก้ว  นักศึกษาตกค้าง 
   วิชาเอกศิลปะไทย 
   8.1๖  ผศ.ลิปิกร   มาแก้ว   ศล.บ.ศท.2 
   ๘.๑๗  นายชัยวัฒน์   ค าฝั้น   ศล.บ.ศท.๓ 
   ๘.๑๘  นายวิทยา   พลวิฑูรย ์  ศล.บ.ศท.๔ 
   ๘.๑๙  นายชัยวัฒน์   ค าฝั้น   นักศึกษาตกค้าง    
   วิชาเอกสื่อศิลปะ 
 8.๒๐  นายอนุสรณ์   คาบเพชร  ศล.บ.สศ.2   
 8.๒๑  นางสาวศิริกัลยา   โชติมณี  ศล.บ.สศ.3 
 ๘.๒๒  นายไตรรัตน์   ปัตตะพงศ์  ศล.บ.สศ.๔   
         


