
วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

EC311

EC316

EC401

EC408

EC410

EC512 สอบนอกตาราง

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง

ผู้สอน

ไมม่ีสอบ

N/A

สอบนอกตาราง

8.30-9.20

การวางแผนกลยทุธ์ ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์ สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

 ชั�น ปี 4 (ศศ.การเงนิ) 

จันทร์

11.30-12.20

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ สอบนอกตาราง

1406

14.30-15.2012.20-13.109.20-10.10 10.10-11.00

EC401 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : นักศกึษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศกึษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

อังคาร

ศุกร์

พฤหัสบดี
EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหว่างประเทศ

21603

EC408 การวางแผนกลยทุธ์
พุธ

ไมม่ีสอบ

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้

ไมม่ีสอบ

สมัมนาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน

เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

การลงทนุและวิเคราะหห์ลกัทรพัย์

ชื�อวิชา

เสาร์

15.20-16.10

24805

EC316 สมัมนาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน

13.10-14.00

เวลา

24805

EC311 การลงทนุและวิเคราะหห์ลกัทรพัย์

ผศ.เรวดี พานิช

วันสอบกลางภาค

ไมม่ีสอบ

เศรษฐศาสตรม์หภาควิเคราะห์

เวลา

ผศ.ทศัสรุีย ์เปรมศรีรตัน์

7 ธ.ค.64

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

รศ.เตมิธรรม สทิธิเลศิ

สอบนอกตาราง

วิชาเลือกเสรี

สอบนอกตาราง

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์ ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง 09.00-12.00

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

**สาํหรับนักศกึษาแผนการเรียนก้าวหน้า (4+1) ใหเ้ลือกเรียนวชิา EC401, EC408, EC410 จาํนวน 1 วชิา และลงทะเบยีนรายวชิาป.โท จาํนวน 1 วชิา**



วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

EC323

EC326

EC401

EC408

EC410

EC512

หมายเหตุ : นักศกึษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศกึษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้

การวางแผนกลยทุธ์

ผู้สอน

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

ไมม่ีสอบ สอบนอกตาราง

ผศ.สนัตพิจน ์ กลบัดี ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

เวลา

09.00-12.00

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

10.10-11.00

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหว่างประเทศ

สอบนอกตาราง

เวลา

การจดัการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์

11.30-12.209.20-10.10

24804

EC326 สมัมนาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ

อังคาร

จันทร์

เสาร์

พุธ

ศุกร์

1402

EC408 การวางแผนกลยทุธ์

พฤหัสบดี

24804

8.30-9.20

EC323 การจดัการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์

13.10-14.00 14.30-15.20

สอบนอกตาราง

วันสอบกลางภาคชื�อวิชา

วิชาเลือกเสรี

7 ธ.ค.64

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบไมม่ีสอบ

สมัมนาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรม์หภาควิเคราะห์

ไมม่ีสอบศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

รศ.เตมิธรรม สทิธิเลศิ

ชั�นปี 4 (ศศ.ธุรกจิ) 

15.20-16.10

21603

ไมม่ีสอบไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

12.20-13.10

1406

EC401 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

**สาํหรับนักศกึษาแผนการเรียนก้าวหน้า (4+1) ใหเ้ลือกเรียนวชิา EC401, EC408, EC410 จาํนวน 1 วชิา และลงทะเบยีนรายวชิาป.โท จาํนวน 1 วชิา**

ผศ.สนัตพิจน ์ กลบัดี



วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

EC335

EC336

EC401

EC408

EC410

EC512

หมายเหตุ : นักศกึษาสามารถโปรดตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ก่อนการลงทะเบยีน ในระบบบริการนักศกึษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

เวลา

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้

การวางแผนกลยทุธ์

ชื�อวิชา

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรม์หภาควิเคราะห์

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

พฤหัสบดี

พุธ

10.10-11.008.30-9.20

EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอ้มทางการคา้ระหว่างประเทศ

สมัมนาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

ผู้สอน

การคา้ระหว่างประเทศเชิงปฏิบตัิ ไมม่ีสอบ

ศุกร์

เสาร์

ไมม่ีสอบ

24804

24804

EC335 การคา้ระหว่างประเทศเชิงปฏิบตัิ

N/A

               ตารางสอนประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2564

14.30-15.20

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

เวลา

ไมม่ีสอบ

09.00-12.00

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

วันสอบปลายภาค

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์ ไมม่ีสอบ

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

ศ.ดร.ภมูฐิาน รงัคกลูนวุฒัน์

ไมม่ีสอบ

วันสอบกลางภาค

สอบนอกตารางรศ.เตมิธรรม สทิธิเลศิ

ผศ.ฐะปะนี มะลซิอ้น

จันทร์

ชั�นปี 4 (ศศ.ระหว่างประเทศ) 

EC401 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ

9.20-10.10

EC408 การวางแผนกลยทุธ์

1406

                วันที� 16 สงิหาคม 2564 ถงึ วันที� 4 ธันวาคม  2564

อังคาร

15.20-16.1012.20-13.10 13.10-14.00

วิชาเลือกเสรี

21603

11.30-12.20

EC336 สมัมนาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ

**สาํหรับนักศกึษาแผนการเรียนก้าวหน้า (4+1) ใหเ้ลือกเรียนวชิา EC401, EC408, EC410 จาํนวน 1 วชิา และลงทะเบยีนรายวชิาป.โท จาํนวน 1 วชิา**

ผศ.วนิดา วฒันชีวโนปกรณ์ สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

7 ธ.ค.64


	ปี4



