
วัน/เวลา 16.10-17.00

7603

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC313

EC312

EC405

GE403

EC511

สอบนอกตารางผศ.ว่าที�รอ้ยตรี ดร.สมเกียรต ิเหลืองศกัดิ�ชยั

เศรษฐศาสตรจ์ลุภาควิเคราะห์

(สาํหรับนักศึกษา 4+1 เท่านั�น)

GE403  ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ

วิชาเลือกเสรี

จันทร์

ไมม่ีสอบ

พุธ

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

อังคาร

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

เสาร์

การบรหิารสนิเชื�อ 

ชั�นปี 3 (ศศ.การเงนิ)

ศุกร์

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร์

ตลาดการเงิน สถาบนัการเงิน และเครื�องมือ

ผศ.สมพงษ ์มหิงสพนัธุ ์

ไมม่ีสอบผศ.กนกพร แสงวารี

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

รศ.ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช

ดร.จิรเมธ มโนศรินิกุลู

เศรษฐมติเิบื �องตน้

ไมม่ีสอบ

ชื�อวิชา

พฤหัสบดี

ผศ.ระวีวรรณ เหลง็ขยนั

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ สอบนอกตาราง

นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ

สอบนอกตาราง

สอบนอกตารางทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ (วิชาศึกษาทั�วไป-เลอืก) สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

09.00-12.00

เวลา

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

 EC301 เศรษฐมติเิบื �องตน้

EC312 ตลาดการเงิน สถาบนัการเงิน และเครื�องมือ

EC313 การบรหิารสนิเชื�อEC303 ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร์

1405

9.20-10.10 11.30-12.20

5902

15.20-16.1014.30-15.20

EC405 นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ

8.30-9.20 13.10-14.00

5902

10.10-11.00 12.20-13.10

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

8 ธ.ค.64

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

วันสอบกลางภาค เวลา

N/A

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

21305

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

ผู้สอน

ผศ.เรวดี พานิช



วัน/เวลา 16.10-17.00

7603

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC321

EC322

EC405

GE403

EC511

ผศ.หฤทยั มีนะพนัธ์

สอบนอกตาราง

GE403  ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร ์

ผศ.ว่าที�รอ้ยตรี ดร.สมเกียรต ิเหลืองศกัดิ�ชยัทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ (วิชาศึกษาทั�วไป-เลอืก)

อังคาร

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชั�นปี 3 (ศศ.ธุรกจิ)

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

N/A

EC322 เศรษฐศาสตรก์ารตลาด

พฤหัสบดี

เศรษฐมติเิบื �องตน้

ศุกร์

12.20-13.10

EC405 นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ

จันทร์

เสาร์

พุธ

ผศ.ระวีวรรณ เหลง็ขยนั

11.30-12.208.30-9.20 15.20-16.1010.10-11.00

เวลาวันสอบกลางภาค

วิชาเลือกเสรี

เศรษฐศาสตรก์ารตลาด 

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

7205

EC321 เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ

1405

9.20-10.10

8 ธ.ค.64ไมม่ีสอบ

วันสอบปลายภาค

7205

สอบนอกตาราง

นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ

ไมม่ีสอบ

09.00-12.00ผศ.สมพงษ ์มหิงสพนัธุ ์

สอบนอกตารางไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

เวลา

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

ผู้สอน

ผศ.หฤทยั มีนะพนัธ์

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

EC303 ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร์

 EC301 เศรษฐมติเิบื �องตน้

เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 

ชื�อวิชา

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรจ์ลุภาควิเคราะห์

(สาํหรับนักศึกษา 4+1 เท่านั�น)

รศ.ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช

ดร.จิรเมธ มโนศรินิกุลู

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

14.30-15.20

21305

ไมม่ีสอบ

13.10-14.00



วัน/เวลา 16.10-17.00

7603

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC303

EC331

EC334

EC405

GE403

EC511

วิชาเลือกเสรี

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

N/A

12.20-13.10

EC334 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

9.20-10.10

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

7205

EC331 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ

EC303 ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร์

8.30-9.20

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

เศรษฐมติเิบื �องตน้

ผศ.สนัต ิ ท่องแกว้

รศ.ดร.อทัธ ์ พศิาลวานิช

ผศ.สมพงษ ์มหิงสพนัธุ ์

วันสอบกลางภาค

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

ผู้สอนชื�อวิชา

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ 8 ธ.ค.64ประวตัคิวามคดิทางเศรษฐศาสตร์

เสาร์

ศุกร์

พฤหัสบดี

วันสอบปลายภาค เวลา

GE403  ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

เวลา

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

09.00-12.00

สอบนอกตารางผศ.ระวีวรรณ เหลง็ขยนั

24803

14.30-15.20

พุธ

จันทร์

ไมม่ีสอบ

ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื�อ (วิชาศึกษาทั�วไป-เลอืก) ผศ.ว่าที�รอ้ยตรี ดร.สมเกียรต ิเหลืองศกัดิ�ชยั

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

13.10-14.0010.10-11.00 15.20-16.1011.30-12.20

ชั�นปี 3 (ศศ.ระหว่างประเทศ) 

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

1405
อังคาร

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

สอบนอกตาราง สอบนอกตารางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาควิเคราะห์

(สาํหรับนักศึกษา 4+1 เท่านั�น)

รศ.ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช

ดร.จิรเมธ มโนศรินิกุลู

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ

 EC301 เศรษฐมติเิบื �องตน้ EC405 นวตักรรมและการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจ

21305


	ปี3



