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สลานดกวชทยบรชการและเทคโนโลยยสารสนเทศ

นดกศศกษา นอกเวลา

คณะวชทยาการจดดการ

วจก. การจดดการ

รหวสสมาชชก 6121400284   รหวสอสางอชง 1249900015742

นายบวญชา  หรชทมประพร

1775621 11 พ.ย. 2561การจวดการเชชงกลยยทธส =Strategic management /พชบบล  ททปะ

1936872 11 พ.ย. 2561หลวกการตลาด = Principles of marketing / Philip  Kotler, 

1972803 11 พ.ย. 2561สชทงแวดลสอมไทยวชกฤตช / ผบสเรทยบเรทยง : รวตนา  พงษสวานชชอนวนตส...

วจก. การตลาด

รหวสสมาชชก 5621404275   รหวสอสางอชง 1103700825851

นางสาวผกาพรรณ  จอมคกาสชงหส

1979284 22 มช.ย. 2558การจวดการโลจชสตชกสส : มชตชซวพพลายเชน = Logistics 

รหวสสมาชชก 5821401170   รหวสอสางอชง 1103701207779

นางสาวมยยรท  ซาโตส

2107855 18 เม.ย. 2560การสสทอสารการตลาด / นธกฤต ววนตสะเมลส.

รหวสสมาชชก 5821401329   รหวสอสางอชง 1430900187713

นางสาวยยวดท  ภมรพสช

1794716 19 ก.ค. 2560ผบสหญชงรสายผบสชายรวก =Why men love bitches /Sherry  Argov, 

1997507 19 ก.ค. 2560เถสาแกสนสอย "ตสอบ" Story / สรกล  อดยลยานนทส, เชตววน เตสอ

2056098 19 ก.ค. 2560กลยยทธส = On strategy / Michael E.  Porler & James C.  

รหวสสมาชชก 5821401253   รหวสอสางอชง 3410400501784

นางสาววะรยณท  ศรทเสมอ

1915359 18 เม.ย. 2560การตลาดเหนสอชวทน กลยยทธสพรสอมรบ / เกษม  พชพวฒนสเสรทธรรม.

รหวสสมาชชก 6021400806   รหวสอสางอชง 1250300080693

นางสาวสรารวตนส  โตสนวยธ

19461510 12 ก.ค. 2562ขสาวดท...คยณกกาลวงดสทมฉททไดโนเสารส !?! / ผบสเขทยน Guy Campbell ; 

19596711 12 ก.ค. 2562OMG! มหวศจรรยสไดสอทก / ผบสเขทยน : Jan Payne ; ผบสแปล : 

19743612 12 ก.ค. 2562ฝนกลสวยใหสเปสนเขขม / นชทวกลม, นฤมล  เสสอแจสม.

21464013 12 ก.ค. 2562นชทานอทสป /อทสป : เลสา ; วรรธนา วงษสฉวตร : แปล.

22204114 12 ก.ค. 2562นชทานอทสปสองภาษา = Aesop's fables 2 languages / อทสป, 
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รหวสสมาชชก 5621400489   รหวสอสางอชง 1103700893539

นางสาวอาภารวตนส  สววสดท

17376915 21 มช.ย. 2558การจวดการชสองทางการตลาด =Marketing chanel 

รหวสสมาชชก 6021401051   รหวสอสางอชง 1103600031144

นายสหรวฐ  สมบวตชหา

19581516 12 ก.ค. 2562เชสทอหรสอไมส...ไอนสสไตนสกขยวงไมสรบส / ผบสเขทยน : Marcus Weeks ; ผบส

14536517 12 ก.ค. 25627 สชทงมหวศจรรยสของโลก/ สมฤทธท  บววระมวล

วจก. การบรชหารทรดพยากรมนนษยร

รหวสสมาชชก 5921400999   รหวสอสางอชง 1101500495147

นางสาววชภาณท  หมสทนภวกดท

17268018 18 เม.ย. 2560ทวกษะการเปสนผบสนกา =Leading people /โดย Lloyd  Baird ; แปล

วจก. คอมพชวเตอรรธนรกชจ

รหวสสมาชชก 5421405746   รหวสอสางอชง 1930800042948

นางสาวเกทยรตชเลขา  ปานนชล

1014334219 22 มช.ย. 2558สรสางเวขบเพขจสกาเรขจในสยดสวปดาหส  = Create your first web 

18398520 22 มช.ย. 2558ระเบทยบวชธทวชจวย =Research methodology /ณรงคส  โพธชธพฤกษา

รหวสสมาชชก 5721402682   รหวสอสางอชง 1102700414044

นางสาวพวชรท  ดาพวนธส

20414221 9 พ.ย. 2559ระบบบวนททกเครสทองคอมพชวเตอรส / ชยานวนตส  ภบวชภชรมยส.

รหวสสมาชชก 5721405495   รหวสอสางอชง 1350100389134

นายปวเรศ  สชงหสเสนา

21026922 9 ก.ย. 2561การวชเคราะหสและออกแบบระบบ (ฉบวบปรวบปรยงเพชทมเตชม) / 

วจก. นชเทศศาสตรร (การประชาสดมพดนธรและโฆษณา)

รหวสสมาชชก 5621400604   รหวสอสางอชง 1103701427221

นางสาวจชนดาพร  สายตรท

16299423 15 มช.ย. 2558สททแผสนดชน/ ม.ร.ว.คทกฤทธชธ  ปราโมช

รหวสสมาชชก 5921401989   รหวสอสางอชง 1101200305296

นางสาวสยวชตรา  เหลาทอง

22217624 2 ต.ค. 2560มวมมทท ชทวชตหลวงความตาย = Mummy, life after death / 

รหวสสมาชชก 5521404565   รหวสอสางอชง 2110400034536

นายอรรถพล  ศรทประพวฒนส

19084025 22 มช.ย. 2558แผสนดชนนทททททอทกฟากเขา / วทระศวกดชธ  จวนทรสสสงแสง.

วจก. นชเทศศาสตรร (วชทยนกระจายเสยยง วชทยนโทรทดศนรและสชชอใหมร)

รหวสสมาชชก 5621404127   รหวสอสางอชง 1103700508708

ณวฐพงษส  บยญรอด

1006399926 25 ก.ย. 2557เงชนตราสยาม/ ประยยทธ  สชทธชพวนธส
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รหวสสมาชชก 5521405331   รหวสอสางอชง 1600900090301

นายกฤษณะ  บรรทยกธรรม

18672427 11 มช.ย. 2558ปสวนรวก...ปสวนหววใจ / รวชสชตางศยส.

17833628 11 มช.ย. 2558หววใจอกาพราง =Slave to sensation /นลชนท ซชงหส, เขทยน; วาลยกา, 

รหวสสมาชชก 5621412518   รหวสอสางอชง 2130200029725

ศรายยทธ  รยสงโรจนส

20063329 21 มท.ค. 2559Android App Development ฉบวบสมบบรณส / จวกรชวย  โสอชนทรส, 

วจก. อนตสาหกรรมทรองเทยชยว

รหวสสมาชชก 5321411174   รหวสอสางอชง 5101400151350

นายวชสชฐ  ศรทววฒนวรชวย

16847730 16 มช.ย. 2558กทฬาพสทนเมสองไทย ภาคกลาง :ศทกษา และวชเคราะหสความเปสนมา 

16564631 16 มช.ย. 2558กทฬาพสทนบสานไทยภาคกลาง ภาคใตส/ บรรเลง  ตวทงโภคานนทส

16947032 16 มช.ย. 2558กทฬาพสทนเมสองไทย ภาคเหนสอ :ศทกษา และวชเคราะหสความเปสนมา 

16951933 16 มช.ย. 2558กทฬาพสทนเมสองไทยภาคตะววนออกเฉทยงเหนสอ :ศทกษา และ

16948934 16 มช.ย. 2558กทฬาพสทนเมสองไทย ภาคใตส :ศทกษา เเละวชเคระหสความเปสนมา วชธท
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