
วัน/เวลา 16.10-17.00

23406

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC313

EC314

EC413

GE124

ผศ.เรวดี พานิช

ชื่อวิชา

          วันที่ 10 สิงหาคม  2563  ถึง วันที่ 5 ธันวาคม  2563

ชั้นป 3 (ศศ.การเงิน) FB

จันทร

             ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2563

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ใหเลือกวิชาเฉพาะเลือก ของป.โท

ผูสอน

อังคาร

สอบนอกตาราง

9.00-12.00ไมมีสอบ

การบริหารสินเชื่อ 

วันสอบกลางภาค

พุธ

ศุกร

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางการเงินเบื้องตน

ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร

เสาร

EC313 การบริหารสินเชื่อ

เศรษฐมิติเบื้องตน

ผศ.กนกพร แสงวารี

พฤหัสบดี

ผศ.สมพงษ มหิงสพันธุ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน

สอบนอกตาราง

ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง

14 ธ.ค.63เศรษฐศาสตรแรงงาน 

ไมมีสอบ สอบนอกตาราง

9.20-10.10 11.30-12.20

 EC301 เศรษฐมิติเบื้องตน

EC314 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางการเงินเบื้องตน

15.20-16.1014.30-15.20

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

EC413 เศรษฐศาสตรแรงงาน

วันสอบปลายภาค

12.20-13.10

21501

เวลา

9.00-12.00ไมมีสอบ 15 ธ.ค.63

เวลา

8.30-9.20 13.10-14.0010.10-11.00

9.00-12.009 ธ.ค.63ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

สอบนอกตาราง

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร

21604

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

N/A

24804

สอบนอกตาราง

23406



วัน/เวลา 16.10-17.00

23406

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC321

EC322 รศ.ดร.รุงระวี  วีระเวสส

EC413

GE124

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

9.20-10.10

ศุกร

พฤหัสบดี

ชั้นป 3 (ศศ.ธุรกิจ) BE

             ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2563

เสาร

12.20-13.10

พุธ

อังคาร

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

9 ธ.ค.63

ไมมีสอบ 15 ธ.ค.63

วันสอบกลางภาค เวลา

เศรษฐศาสตรแรงงาน 

ไมมีสอบเศรษฐมิติเบื้องตน

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

สอบนอกตารางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

ไมมีสอบเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ไมมีสอบ

 สอบนอกตาราง

14.30-15.20

EC322 เศรษฐศาสตรการตลาด

10.10-11.00

21604

 EC301 เศรษฐมิติเบื้องตน

          วันที่ 10 สิงหาคม  2563  ถึง วันที่ 5 ธันวาคม  2563

24804

จันทร

EC413 เศรษฐศาสตรแรงงาน

ไมมีสอบ

21501

ผศ.หฤทัย มีนะพันธ

ไมมีสอบ

ผูสอน

ผศ.เรวดี พานิช ไมมีสอบ

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

สอบนอกตาราง

ไมมีสอบ

ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร 

ชื่อวิชา

ผศ.สมพงษ มหิงสพันธุ

เศรษฐศาสตรการตลาด 

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

วันสอบปลายภาค เวลา

9.00-12.00

สอบนอกตาราง

14 ธ.ค.63ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน 9.00-12.00

11.30-12.208.30-9.20

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร

EC321 เศรษฐศาสตรธุรกิจ

13.10-14.00

9.00-12.00

สอบนอกตาราง

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ใหเลือกวิชาเฉพาะเลือก ของป.โท

สอบนอกตาราง

24804

15.20-16.10

23406



วัน/เวลา 16.10-17.00

23406

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC331

EC334

EC413

GE124

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ใหเลือกวิชาเฉพาะเลือก ของป.โท

ผศ.สมพงษ มหิงสพันธุ

ไมมีสอบ

2 ต.ค.63

ผศ.สันติ  ทองแกว

EC334 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

22204

          วันที่ 10 สิงหาคม  2563  ถึง วันที่ 5 ธันวาคม  2563

21501

ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร

9.00-11.00

ศุกร

พฤหัสบดี
EC331 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ

13.00-16.00

13.00-16.00

เวลาวันสอบกลางภาค

17 ธ.ค.63

9.00-12.00

9.00-12.00

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

9 ธ.ค.63

ไมมีสอบ

ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 

เศรษฐมิติเบื้องตน

เสาร

ผูสอนชื่อวิชา

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

12.20-13.10

             ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2563

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร
อังคาร

พุธ

จันทร

21604
EC301 เศรษฐมิติเบื้องตน

15.20-16.1013.10-14.009.20-10.108.30-9.20 10.10-11.00

ไมมีสอบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  สอบนอกตาราง

รศ.ดร.อัทธ  พิศาลวานิช

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

14 ธ.ค.63 9.00-12.00

เวลา

ไมมีสอบ

11 ธ.ค.63

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรแรงงาน ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน

ไมมีสอบ 15 ธ.ค.63

ไมมีสอบผศ.เรวดี พานิช

ชั้นป 3 (ศศ.ระหวางประเทศ) IT

14.30-15.2011.30-12.20

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

22204

EC413 เศรษฐศาสตรแรงงาน

23406


	ปี3

