
วัน/เวลา 8.30 - 9.20 9.30 - 10.20 10.30 - 11.20 11.30 - 12.20 12.30 - 13.20 13.30 - 14.20 14.30 - 15.20 15.30 - 16.20

24801 24801

24801

24801

24801 24801

รหัส วันสอบกลางภาค เวลา วันสอบปลายภาค เวลา

EC302 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 5 พ.ค. 63 9.00-12.00

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 28 เม.ย. 63 9.00-12.00

EC312 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

EC401 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 30 เม.ย. 63 13.00-16.00

EC413 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 27 เม.ย. 63 9.00-12.00

EC415 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 29 เม.ย. 63 13.00-16.00

การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ

EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  

อาจารย์ผู้สอน

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย ผศ.ดร.กฤษดา  แพทย์หลวง

ผศ.เรวดี พานิช

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ผศ.วนิดา  วัฒนชีวโนปกรณ์

วิชาโท

ชื�อวิชา

วิชาโท/วิชาเอกเลือก

การบริหารความเสี�ยงทางการเงิน

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการการศึกษา**

(วิชาเอกเลือก) ดูตารางสอนของปี 4

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้ลงทะเบียนในรายวิชาเอกเลือกของป.โท

**ตารางเรียน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื�องมือ

ผศ.ดร.กฤษดา  แพทย์หลวง

ผศ.สมพงษ์  มหิงสพันธุ์

ตารางสอนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  คณะเศรษฐศาสตร์

ชั�นปีที� 3 กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน FB 

EC413 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 

อังคาร

EC312  ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื�องมือ

จันทร์
EC415 การบริหารความเสี�ยงทางการเงิน

พุธ

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์     วิชาโท

ศุกร์
EC302  พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย   

พฤหัสบดี
วิชาโท



วัน/เวลา 8.30 - 9.20 9.30 - 10.20 10.30 - 11.20 11.30 - 12.20 12.30 - 13.20 13.30 - 14.20 14.30 - 15.20 15.30 - 16.20

24801

24801

23202

24801

รหัส วันสอบกลางภาค เวลา วันสอบปลายภาค เวลา

EC302 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 5 พ.ค. 63 9.00-12.00

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 28 เม.ย. 63 9.00-12.00

EC323 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

EC401 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 30 เม.ย. 63 13.00-16.00

ผศ.สมพงษ์  มหิงสพันธุ์

วิชาโท/วิชาเอกเลือก

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการการศึกษา**

(วิชาเอกเลือก) ดูตารางสอนของปี 4

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้ลงทะเบียนในรายวิชาเอกเลือกของป.โท

**ตารางเรียน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

EC323 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร   

ชื�อวิชา

วิชาโท

วิชาโท

จันทร์

อังคาร

ศุกร์
EC302  พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย   

พุธ

พฤหัสบดี

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร ผศ.สันติพจน์  กลับดี

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ผศ.วนิดา  วัฒนชีวโนปกรณ์

อาจารย์ผู้สอน

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์     

EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  

ผศ.ดร.กฤษดา  แพทย์หลวง

ตารางสอนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

ชั�นปีที� 3  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ BE



วัน/เวลา 8.30 - 9.20 9.30 - 10.20 10.30 - 11.20 11.30 - 12.20 12.30 - 13.20 13.30 - 14.20 14.30 - 15.20 15.30 - 16.20

24801

24801

24801

71004

24801

รหัส วันสอบกลางภาค เวลา วันสอบปลายภาค เวลา

EC302 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 5 พ.ค. 63 9.00-12.00

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 28 เม.ย. 63 9.00-12.00

EC342 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

EC401 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 30 เม.ย. 63 13.00-16.00

EC413 ไม่มีสอบ ไม่มีสอบ 27 เม.ย. 63 9.00-12.00

ศุกร์

ผศ.ดร.กฤษดา  แพทย์หลวง

EC302  พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย   

วิชาโท

ชื�อวิชา อาจารย์ผู้สอน

การตลาดระหว่างประเทศ ผศ.ขวัญใจ ศรีหิรัญ

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการการศึกษา**

(วิชาเอกเลือก) ดูตารางสอนของปี 4

สําหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้ลงทะเบียนในรายวิชาเอกเลือกของป.โท

**ตารางเรียน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์     

ตารางสอนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

ชั�นปีที� 3  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ IT

จันทร์

การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ

วิชาโท/วิชาเอกเลือก

ผศ.สมพงษ์  มหิงสพันธุ์

EC342  การตลาดระหว่างประเทศ              

EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  

วิชาโท

ผศ.วนิดา  วัฒนชีวโนปกรณ์

ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย

EC413 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ         


	ปี 3



