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รายการสมาชชกสาขาลลาดดบ ชชชอเรชชองบารรโครด กลาหนดสรง

สลานดกวชทยบรชการและเทคโนโลยยสารสนเทศ

นดกศศกษา ปกตช

คณะวชทยาการจดดการ

รหวสสมาชชก 6411403790   รหวสอสางอชง 1104300519070

นางสาวกวญญาเนตร  เหมทยนยสอง

2205961 19 ก.ย. 2565ววยแสบสาเเหรกขาด / ณวฐชยา ศชรกรวชไล.

วจก. การจดดการ

รหวสสมาชชก 5511408899   รหวสอสางอชง 1100701387804

นายนพพล   สวงขดชษฐส

1766982 27 ก.ค. 2558พฤตชกรรมองคสการ /อมรา  รวตตากร.

วจก. การจดดการทดชวไป

รหวสสมาชชก 46123964

นางสาวชยาภวสรส   สสดสงวน

1616443 28 ก.ค. 2558จรชยธรรมทางธสรกชจ = Business Ethics/ รวฐบสรสษ  คสสมทรวพยส

วจก. การตลาด

รหวสสมาชชก 5721401833   รหวสอสางอชง 1640300075041

นางสาวพชกสล  บสญเทททยง

2100884 26 ก.พ. 2560การจวดการคลวงสชนคสา / จสรทพร  จวนทรสพาณชชยส.

รหวสสมาชชก 5811407005   รหวสอสางอชง 1670200185634

นางสาววราภรณส  สสจกานงคส

2185675 17 พ.ย. 2560พฤตชกรรมผผสบรชโภค = Consumer behavior / วสฒช สสขเจรชญ.

รหวสสมาชชก 5811407070   รหวสอสางอชง 1329900697494

นางสาวอสอนทชวา  สวงขสโกมล

2131976 15 ม.ค. 2562การบวญชทเพพทอการจวดการ =Manageerial accounting /เบญจมาศ 

รหวสสมาชชก 5711413095   รหวสอสางอชง 1350600091681

นายเจรชญชวย  พชมพสภชลา

1974157 1 ต.ค. 2560ปสจจวยทททมทอชทธชพลตสอความตสองการใชสบรชการรถไฟฟสาใตสดชน 

1721578 1 ต.ค. 2560แนวโนสมความตสองการของผผสใชสบรชการรถไฟฟสามหานคร (
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รายการสมาชชกสาขาลลาดดบ ชชชอเรชชองบารรโครด กลาหนดสรง

รหวสสมาชชก 6121402530

นายธทรภวทรส  ตชทวพานชช

2252629 11 ส.ค. 2565การบรชหารชสองทางการตลาด / สสวชทยส นามบสญเรพอง.

รหวสสมาชชก 5811406742   รหวสอสางอชง 1369900277754

นายปสณณธร  ปรางชวยภผมช

21319810 15 ม.ค. 2562การบวญชทเพพทอการจวดการ =Manageerial accounting /เบญจมาศ 

วจก. การบรชหารทรดพยากรมนนษยร

รหวสสมาชชก 5721405529   รหวสอสางอชง 3101500210564

นายภวชชณสกรณส  พวฒนสววสดชด

21314011 28 ก.ค. 2560การสรสางททมงาน /วชกานดา เกษตรเอททยม.

21907912 28 ก.ค. 2560ชนะตวทงแตสยวงไมสลงแขสง / จอน กอรสดอน และไมลส สมชธ, เขทยน ; 

17268413 28 ก.ค. 2560ทวกษะการบรชหารททม = Leading teams / โดย Anne  

17032614 28 ก.ค. 2560การบรชหารจวดการททมงาน =Creating Teams with an Edge /

วจก. การบดญชย

รหวสสมาชชก 6311471343   รหวสอสางอชง 1720501170032

นางสาวภวทรวดท  ทรงศรท

16056015 23 ธ.ค. 2564การบวญชทตสนทสน 2 : การจวดการตสนทสนและการบวญชทเพพทอการ

วจก. นชเทศศาสตรร (การประชาสดมพดนธรและโฆษณา)

รหวสสมาชชก 5711415314   รหวสอสางอชง 1700200060378

นางสาวอรณท  มสวงอสมชงคส

19433116 9 ก.พ. 2559เอกราชอาบเลพอด : ปลดแอกอาณานชคมทวทวโลก / อนวนตชวย  

17843217 11 ก.พ. 2559เสดดจประพาสตสน.

วจก. นชเทศศาสตรร (วารสารศาสตรรและสชชอออนไลนร)

รหวสสมาชชก 5711414572   รหวสอสางอชง 1640600226649

นางสาวพชมพสประภา  กลชทนหอม

1007910718 21 ต.ค. 2559จชตวชทยาสวงคม/ กมลรวตนส  หลสาสสวงษส

21072219 21 ต.ค. 2559e-book ฝสนของนวกเขทยนรสสนใหมส / ถนอมศวกดชด  จชรายสสววสดชด.

วจก. นชเทศศาสตรร (วชทยนกระจายเสยยง วชทยนโทรทดศนรและสชชอใหมร)

รหวสสมาชชก 5611412965   รหวสอสางอชง 1102700430783

นางสาวนชตยา  สสรชวงศส

1012052520 27 ก.ค. 2558ธรรมชาตชของชทวชต/ เฉก  ธนะสชรช

รหวสสมาชชก 6311472465   รหวสอสางอชง 1306600001289

นางสาวประสมทรวพยส  อชนอสอน

20209621 5 พ.ย. 2563การสพทอสารกวบการเปลททยนแปลงของสวงคม = Communication 

1012776022 5 พ.ย. 2563แนวคชดหลวกนชเทศศาสตรส = Key  concepts in communication/ 
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รายการสมาชชกสาขาลลาดดบ ชชชอเรชชองบารรโครด กลาหนดสรง

รหวสสมาชชก 5721403276   รหวสอสางอชง 1302000210932

นายนรากร  กวนจวนททก

16850423 26 ก.ค. 2561หลวกการสพทอสารมวลชน =Principles of Mass Communication/ 

วจก. นชเทศศาสตรร แขนงวชชาการประชาสดมพดนธร

รหวสสมาชชก 5811404861   รหวสอสางอชง 1869900028598

นายพชร  หญทตสการวตนส

1014230424 27 มท.ค. 2560ภาษาและหลวกการเขทยนเพพทอการสพทอสาร / อวยพร  พานชช...[และ

วจก. อนตสาหกรรมการทรองเทยชยว

รหวสสมาชชก 6111407984   รหวสอสางอชง 1929900688716

นางสาวกวงสดาล  แสงวชสสทธชด

22119725 29 ม.ค. 2562ใครๆ กดไปเทททยวอเมรชกา USA West / อดชศวกดชด จวนทรสดวง, เรพทอง/

22114826 29 ม.ค. 2562เทททยวลสาสสด นชวซทแลนดส / ภผษชต ศรทดสลยกสลยส, บรรณาธชการ.
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