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สลานดกวชทยบรชการและเทคโนโลยยสารสนเทศ

นดกศศกษา ปกตช

คณะมนนษยศาสตรรและสดงคมศาสตรร

รหวสสมาชชก 6411303230   รหวสอสางอชง 1300201268758

นางสาวกกลยนวฐ  ปสดครบกรท

2157801 17 ก.ค. 2565ไทดกา เมมองแถง ทรงดกาถชทนสยาม/บกญยงคส เกศเทศ.

คศษ. ภาษาไทย

รหวสสมาชชก 6311371774   รหวสอสางอชง 1469900543241

นางสาวกกลธชดา  ทชพยสโยธา

2155972 30 มท.ค. 2564พวนธกสไรสราก/สกวชชานนทส รวตนภชมล.

2090733 30 มท.ค. 2564หยาดนทกาคสางพวนปส / ชมวยภร แสงกระจสาง.

รหวสสมาชชก 6311301060   รหวสอสางอชง 1104300413093

นางสาวชกตชกาญจนส  สทดาคกณ

2240654 1 เม.ย. 2564Resident evil / เอส.ดท. เพอรสรท, เขทยน ; กรกวรรษ, แปล.

รหวสสมาชชก 6311304536   รหวสอสางอชง 1349200014858

นางสาวนภวสสร  จรอนวนตส

2187335 23 มท.ค. 2564ฟสากวสางทางไกล =Papa you're crazy /วชลเลทยม ซาโรยวน, เขทยน 

รหวสสมาชชก 6311304478   รหวสอสางอชง 1103703311719

นางสาวนรกมล  ทองศวกดชด

2282826 25 พ.ค. 2564เพมทอนยาก = Of mice and men / จอหสน สไตนสเบบค, เขทยน ; 

รหวสสมาชชก 6311306176   รหวสอสางอชง 1301301277831

นายโชตชพวฒนส  สทยางนอก

2139677 26 เม.ย. 2564รสางนางรกา /อรกโณชา.

รหวสสมาชชก 6311301136   รหวสอสางอชง 1230500053932

นายณวฐวกฒช  สงสางาม

1845918 26 เม.ย. 2564รอยวสวนตส = A Walk Through Spring / ยกวดท  ตสนสกกลรกสงเรมอง.

คศษ. สดงคมศศกษา

รหวสสมาชชก 6311372764   รหวสอสางอชง 1103702989509

นางสาวภาณกนารถ  ศชรชยกทธส
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101368349 29 ก.ย. 2563ภภมชศาสตรสภาคใตส / ประมาณ  เทพสงเคราะหส

1012624210 29 ก.ย. 2563จวงหววดของเรา 14 จวงหววดภาคใตส / ปราโมทยส  ทวศนาสกวรรณ

รหวสสมาชชก 6311314186   รหวสอสางอชง 1149900678301

นางสาวยลรดา  อภชสนธส

11226311 28 ต.ค. 2563ภภมชศาสตรสภาคตะววนออกเฉทยงใตสของประเทศไทย/ บรรจบ  วงษส

รหวสสมาชชก 6211302903   รหวสอสางอชง 1103703035614

นางสาวอวญรญา  เทศรมทนเรชง

1014056412 15 ต.ค. 2562ใตสรสมพระปฐมเจดทยส : วชถทถนนนครปฐม/มาลท  แดงดอกไมส

1014056613 15 ต.ค. 2562ปทกมธานท : อภสขสาวของชาวกรกง/ เรมองศวกดชด  บกญขจร

รหวสสมาชชก 6311308578   รหวสอสางอชง 1103703358197

นายตะววน  อวงกาบ

21518514 29 ก.ย. 2563อกทยานแหสงชาตชในประเทศไทย / สสวนอกทยานแหสงชาตช สกานวก

รหวสสมาชชก 6311303215   รหวสอสางอชง 1100703159469

นายเมฆา  วชทยา

16154315 21 ต.ค. 2563แผนทททความรภสทสองถชทนไทย ภาคเหนมอ/ กวท  วรกวชน

รหวสสมาชชก 6211305484   รหวสอสางอชง 1103400048841

นายเอกอนวนตส  ภภศรท

20174016 22 พ.ย. 2565การศศกษาประววตชศาสตรสเศรษฐกชจไทย : บทสการวจสถานะความรภส 

17517617 22 พ.ย. 2565สวงคมกวบเศรษฐกชจ :กรณทศศกษาประเทศไทย (พ.ศ.2500-2545) /

ภาษาไทย

รหวสสมาชชก 6511300276   รหวสอสางอชง 1849901657025

นางสาวนวนทสนภวส  กวงสกกกล

22423418 22 พ.ย. 2565รามเกทยรตชด ฉบวบจดหมายเหตกกรกงศรท / น.ท.หญชง สกมาลท วทระวงศส, 

16253419 22 พ.ย. 2565โคลงโลกนชตชฉบวบถอดความรสอยแกสว/ วรพล  สกทธชนวนทส, 

มนส. การบรชหารและการพดฒนาชนมชน

รหวสสมาชชก 6211303851   รหวสอสางอชง 1103703041045

นางสาวณวฐธชดา  ดวงจชตตส

17594120 15 ต.ค. 2562มานกษยวชทยาสวงคมและววฒนธรรม /นชยพรรณ  (ผลววฒนะ) วรรณ

มนส. การพดฒนาชนมชน

รหวสสมาชชก 6111302557   รหวสอสางอชง 1103702963950

นายเปส  ระเบทยบ

19817121 14 มท.ค. 2562หนสาตสางสภสโลกกวสาง : สเปน / บรรณาธชการฉบวบภาษาไทย, ศรท

20233322 14 มท.ค. 2562ใคร ๆ กบไปเทททยวอชตาลท / อดชศวกดชด จวนทรสดวง.

มนส. ดนตรยสากล
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รหวสสมาชชก 5911303807   รหวสอสางอชง 1749900580381

นายกชตตช  สกขชาวนา

BE2314123 9 มท.ค. 2560Theory for the contemporary bassist : the ultimate guide to 

BE2320224 9 มท.ค. 2560Dictionary of bass grooves / By Sean  Malone.

รหวสสมาชชก 5711310283   รหวสอสางอชง 1959900455967

นายชวชวาล  กาฬแกสว

18526225 15 ม.ค. 2562พสอรวยสอนปลกกอวจฉรชยภาพทางการเงชน = Increase your 

21041826 15 ม.ค. 2562พสอรวยสอนลภก : สรสางเสสนทางรวยโดยไมสตสองตวดบวตรเครดชต / 

รหวสสมาชชก 5711302140

นายธนภวทร  ประสงคสรวตนเดชา

1011112127 3 ก.ย. 2557เอกสารประกอบการสวมมนาเชชงปฏชบวตชการ วชชา ปากปสสและลชทนปสส

รหวสสมาชชก 5711302165   รหวสอสางอชง 1103702015261

นายธนะเมศฐส  ทวทพรสวรรคส

BE2185328 23 ก.ย. 2559Pro Tools 9 : music production, recording, editing, and 

รหวสสมาชชก 5811303055   รหวสอสางอชง 1319900532614

นายธวญววฒนส  ชการวมยส

18398229 26 ก.ย. 2559ทรวพยากรธรรมชาตชและสชทงแวดลสอม / ศศชนา  ภารา.

รหวสสมาชชก 5711302306   รหวสอสางอชง 1103701964383

นายพวชร  สกวรรณรวตนส

BE2312030 19 ต.ค. 2558Blues piano / by Mark  Harrison.

รหวสสมาชชก 5711302355

นายราชนาวท  สนธชสวน

BE2331331 3 ก.ย. 2557Solos for the oboe player : with piano accompaniment / 

รหวสสมาชชก 5511305194   รหวสอสางอชง 1319900362115

ปสตชพล   ชการวมยส

BE1333132 7 มท.ค. 2560How to play the electric bass/ Carol Kaye

21504533 7 มท.ค. 2560Drum and bass.

มนส. นาฏศชลปรและศชลปการแสดง

รหวสสมาชชก 5511310715   รหวสอสางอชง 1339900321923

จวนทรสสกดา  ชภกลชทน

1012672734 21 พ.ย. 2559พระลอ/ นายตการา ณ เมมองใตส ;  เหม  เวชกร, ผภสเขทยนภาพ

20904435 21 พ.ย. 2559สาวชตรท / พระราชนชพนธส ใน พระบาทสมเดบจพระมงกกฎเกลสาเจสา

รหวสสมาชชก 6111303118   รหวสอสางอชง 1100201418689

นางสาวจารกภา  โสภณสชรช

21952836 26 ธ.ค. 2561ประววตชนาฏศชลปสไทย : ภาคกลาง / พรเทพ บกญจวนทรสเพบชรส.

16647037 26 ธ.ค. 2561นาฏยศวพทส-ภาษาทสานาฏศชลปสไทย / เรณภ  โกศชนานนทส.
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21952238 26 ธ.ค. 2561ประววตชนาฏศชลปสไทย : ภาคเหนมอ / พรเทพ บกญจวนทรสเพบชรส.

20101739 26 ธ.ค. 2561นาฏศชลปสไทย / ฐชตชรวตนส เกชดหาญ.

21951740 26 ธ.ค. 2561ประววตชนาฏศชลปสไทย : ภาคใตส / พรเทพ บกญจวนทรสเพบชร.

รหวสสมาชชก 6211300659   รหวสอสางอชง 1104200185781

นางสาวอวญญาภรณส  ชกมศรท

22642641 6 ต.ค. 2563รกาหนสาพาทยสชวทนสภง / ชมนาด กชจขวนธส.

มนส. นชตชศาสตรร

รหวสสมาชชก 5911304417   รหวสอสางอชง 1869900355637

นางสาวนภาพร  อยภสเจรชญ

19751442 18 ก.ย. 2561ปสญหาการบวงควบใชสกฎหมายเกททยวกวบการหลอกลวงขายสชนคสา

รหวสสมาชชก 6211302168   รหวสอสางอชง 1330401626208

นางสาวหววนยชหวา  มหาสชงหส

21908243 3 ส.ค. 2564วชทยาการวชจวยทางนชตชศาสตรส / สกนทยส มวลลชกะมาลยส.

มนส. ภาษาญยชปนรนธนรกชจ

รหวสสมาชชก 6311307034   รหวสอสางอชง 1169800202886

นางสาวนวรวตนส  โพธชคกา

21709744 19 ก.ย. 2565วาดยวงไงใหสนสารวก /เฟยเลสอเหนททยว.

มนส. ภาษาไทย

รหวสสมาชชก 5811303790   รหวสอสางอชง 1200100657679

นางสาวนกชจรท  พรมปา

19176745 26 มท.ค. 2561เทททยวถภกจภบโลก = Poorly planet 2 / อรชนธรณส.

21234446 26 มท.ค. 2561เนปาลมวณฑาลา /ชสอลวดา.

รหวสสมาชชก 6211303042   รหวสอสางอชง 1100703205088

นางสาวพชยดา  วชกล

22259947 22 ก.ย. 2563บวนทศกนศกขศทนไดส  / ปฐวท ธกระพวนธส ; นทกาพก, ภาพ.

รหวสสมาชชก 6211304875   รหวสอสางอชง 1103703015729

นางสาวสกรวตนา  เมทยงแก

22253948 3 ก.พ. 2563ความสกขของกะทช / งามพรรณ เวชชาชทวะ, เขทยน ; วลวยกร 

รหวสสมาชชก 5911301843   รหวสอสางอชง 1809800145193

นายปฎชภาณ  ลวกษณะกกล

1012539349 25 ม.ค. 2561ซอยซทไรตส/ วาณชช  จรกงกชจอนวนตส ; ประยงคส  คงเมมอง, 

มนส. ภาษาอดงกฤษ

รหวสสมาชชก 6111303431   รหวสอสางอชง 1849901408441

นางสาวเมธาวท  เพชรชภ

14394150 28 มท.ค. 2562แฮรสรทท พอตเตอรส =Harry Potter /J.K. Rowling ; งามพรรณ  
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14394851 28 มท.ค. 2562แฮรสรทท พอตเตอรส =Harry Potter /J.K. Rowling ; งามพรรณ  

มนส. ภภมชศาสตรรและประวดตชศาสตรรเชชงทรองเทยชยว

รหวสสมาชชก 6211305146   รหวสอสางอชง 1779900283092

นางสาวจกฑามาศ  มะโนมวย

20788752 19 เม.ย. 2564พระพกทธรภปในประเทศไทย : รภปแบบ พวฒนาการ และความเชมทอ

รหวสสมาชชก 6011306377   รหวสอสางอชง 1102002989491

นางสาวพลอยชนก  นชลบรรหาร

1008533553 2 ต.ค. 2561ประววตชศาสตรสยกโรปสมวยใหมส (ค.ศ. 1805 - 1945)/ ทวทศวกดชด  

16972754 2 ต.ค. 2561คภสมมอการจกาแนกเขตทสองเทททยวเชชงนชเวศ/ ดรรชนท  เอมพวนธกส, 

รหวสสมาชชก 6111307499   รหวสอสางอชง 1103702620165

นางสาวพชรดา  เพบงพะเนา

16155655 5 พ.ย. 2561แผนทททความรภสทสองถชทนไทย ภาคตะววนออกเฉทยงเหนมอ/ กวท  วรกวช

1005833256 5 พ.ย. 2561ภภมช 101 ความรภสเรมทองประเทศไทย/ จรวญ  คกสมมวทน...[และคนอมทน ๆ]

รหวสสมาชชก 6011300727   รหวสอสางอชง 1869900368208

นางสาวอชนทชรา  บววอกาไพ

1011704357 2 ต.ค. 2561บทนกาแหสงตะววนออกกลาง/ จรวญ  มะลภลทม...[และคนอมทน ๆ ]

รหวสสมาชชก 6211306953   รหวสอสางอชง 1100703048730

นายกฤษดา  หาญจชตตส

21953958 1 ส.ค. 2565ประววตชนาฏศชลปสไทย : ภาคตะววนออกเฉทยงเหนมอ / พรเทพ บกญ

22927059 1 ส.ค. 2565Babysiter สวญญารวกฉบวบพททเลททยง เลสม 1-2  /Darin.

รหวสสมาชชก 5911305398   รหวสอสางอชง 1101700227111

นายเกษม  สกขวชมลไพศาล

16155160 30 พ.ย. 2560แผนทททความรภสทสองถชทนไทย ภาคตะววนออก / กวท  กรกวชน.

รหวสสมาชชก 6211304008   รหวสอสางอชง 1102003187526

นายฐชตชววฒนส  กลวทนไพฑภรยส

17324961 13 พ.ย. 2563นางาซากช เสทยงครวญแหสงสวนตช =The bell of Nagasaki /ของ 

รหวสสมาชชก 6311309410   รหวสอสางอชง 1759900329041

นายพชพวฒนสน  โรจนสนงคสทอง

16155862 22 ต.ค. 2563แผนทททความรภสทสองถชทนไทย ภาคตะววนตก/ กวท  วรกวชน

มนส. รดฐประศาสนศาสตรร

รหวสสมาชชก 6011306526   รหวสอสางอชง 1949900344987

นางสาวนงลวกษณส  ยชทมฉทกา

21886863 18 พ.ย. 2563ความเหลมทอมลทกาของการกระจายรายไดสในประเทศไทย ปรชทวศนส

รหวสสมาชชก 6211303919   รหวสอสางอชง 1103702967866

นางสาวปวทณา  ทชศมท
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19384164 21 ส.ค. 2565ปสจจวยทางสชทงแวดลสอมทททมทผลตสอคกณภาพชทวชตของประชาชนกรณท

รหวสสมาชชก 5721311024   รหวสอสางอชง 1101800330291

นางสาวศชรชนวนทส  พวนธกสสกวรรณ

15248365 21 ต.ค. 2557คนของโลก/ ม.ร.ว. คศกฤทธชด  ปราโมช

18068966 21 ต.ค. 2557มกมกฎหมาย :มกมพมทนฐานความรภสกฎหมายทวทวไป /ชวยศวกดชด  อสอน

รหวสสมาชชก 5811307460   รหวสอสางอชง 1311000247436

นางสาวอรญา  นวนกระโทก

21049767 15 ก.ย. 2559ความรภสเบมทองตสนเกททยวกวบกฎหมายทวทวไป / เมธา  วาดทเจรชญ.

18092168 15 ก.ย. 2559ความรภสเบมทองตสนเกททยวกวบกฎหมาย /ดชเรก  ควรสมาคม.

16921769 15 ก.ย. 2559การศศกษาแนวใหมส :ความรภสเบมทองตสนเกททยวกวบกฎหมายทวทวไป /

รหวสสมาชชก 5711313030   รหวสอสางอชง 1270500003285

นางสาวอวนธชกา  พรหมทชพยส

14694970 13 ก.ย. 2559ประววตชศาสตรสแรงงานไทย(ฉบวบกภสศวกดชดศรทกรรมกร)/ ฉลอง  สก

14748871 13 ก.ย. 2559ปสญหาดสานการเงชนของแรงงานไทยในภาคตะววนออกเฉทยงเหนมอ

15837272 13 ก.ย. 2559ประกวนสวงคมอยภสคภสสวงคมไทย/ สกานวกงานประกวนสวงคม

15468173 13 ก.ย. 2559แรงงานไทย เพมทอชทวชตทททดทกวสา/ นชคม  จวนทรวชทกร

15466674 13 ก.ย. 2559ขบวนการสหภาพแรงงานไทยจาก รสช. ถศงยกค IMF/ บวณฑชตยส  

รหวสสมาชชก 6011306716   รหวสอสางอชง 1929900631811

นายกวนตวชชญส  ภชรมยส

20942875 24 ต.ค. 2561Asean for kids ชกดมาเลเซทย / ฝสายวชชาการเจเนซชส มทเดทยคอม.

รหวสสมาชชก 6211302382   รหวสอสางอชง 1910500155011

นายแสงตะววน  เอสงฉสวน

20212876 7 ธ.ค. 2563รภสรากมารสกซชสมส / รภเพชรสต วภสดฟสน, เขทยน ; ปกรณส เลชศเสถทยรชวย, 

มนส. ศชลปกรรม (ออกแบบนชเทศศชลปร)

รหวสสมาชชก 5811305712   รหวสอสางอชง 1103701990724

นางสาวทชพยสทชวา  ทชพยสประเสรชฐ

1009236977 18 ม.ค. 2559ศชลปะภาพพชมพส / วชรกณ  ตวทงเจรชญ.

1009228678 18 ม.ค. 2559ภาพพชมพสเบมทองตสน/ อวศนทยส  ชภอรกณ

รหวสสมาชชก 5911303153   รหวสอสางอชง 1200601287289

นายเอกสชนธกส  เอกอวกษราภรณส

IT0054979 4 ก.พ. 2562การพวฒนาสมทอแอนนชเมชวทน เรมทอง ลดโลกรสอน=The development 

มนส. ศชลปกรรม(ออกแบบนชเทศศชลปร)

รหวสสมาชชก 5511302860   รหวสอสางอชง 1100701848062

พนมกร  ศรทเมมอง

14394480 20 พ.ย. 2557แฮรสรทท พอตเตอรส =Harry Potter /J.K. Rowling ; งามพรรณ  

มนส. ศชลปกรรม(ออกแบบประยนกตรศชลปร)
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รายการสมาชชกสาขาลลาดดบ ชชชอเรชชองบารรโครด กลาหนดสรง

รหวสสมาชชก 5711312701   รหวสอสางอชง 1100701256602

นายศกภราช  รอดรกาพศง

19865181 19 ต.ค. 2558ศชลปะสมวยใหมส / กกาจร  สกนพงษสศรท.

14407982 19 ต.ค. 2558มรดกเครมทองดชนเผาไทย ตกสกตา และประตชมากรรม/ เฉลทยว  ปสยะ

1011906083 19 ต.ค. 2558ศชลปะและโบราณคดทอทยชปตส/ สกทธชลวกษณส  ไชยยกต

1012923584 19 ต.ค. 2558ศชลปรสวมสมวยจดหมายเหตก/ วชบภลยส  ลททสกวรรณ

1011903885 19 ต.ค. 2558หลวกการทวศนศชลปส/ สกชาตช เถาทอง

16699186 19 ต.ค. 2558ประววตชออกแบบผลชตภวณฑส/ วรรณท  สหสมโชค

มนส. สดงคมศศกษา

รหวสสมาชชก 6411303560

นางสาวอรสา  ศรทโพธชดงาม

1006629287 5 ส.ค. 2564ภภมชศาสตรสชนบท/ อภชศวกดชด  โสมอชนทรส

1006207888 5 ส.ค. 2564จชตวชทยาสวงคม/ พวชนท  วรกวชน

1003892389 5 ส.ค. 2564จชตวชทยาสวงคม/ โดย โสภา  ชภพชกกลชวย, อรทวย  ชมทนมนกษยส

1005734990 5 ส.ค. 2564ภภมชศาสตรสทวทปเอเชทย/ สมชาย  เดชะพรหมพวนธกส

22125891 5 ส.ค. 256431 ววน "ฟสง พภด อสาน เขทยน" เกสงอวงกฤษไดสดสวยตนเอง / 
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