
วัน/เวลา 16.30-17.20

23202 24801

24801 24801

23202

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC311

EC411

EC313

EC419

ผู้สอน

ชั �นปี 3 (ศศ.การเงนิ) FB

          วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

9.00-12.00

13.00-16.00

จันทร์
EC411 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

วิชาโท

EC419 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

เสาร์

EC313 การบริหารสนิเชื�อ

อังคาร
วิชาโท

วิชาโท
พฤหัสบดี

เศรษฐมติเิบื �องต้น

ผศ.เตมิธรรม  สทิธิเลศิ

พุธ

ศุกร์

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ชื�อวิชา

ผศ.สนัต ิ ท่องแก้ว

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (เอกเลือก)

ไมม่ีสอบการบริหารสนิเชื�อ (เอกเลือก)

13 ธ.ค.62

EC311 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ผศ.สนัตพิจน์  กลบัดี

8.30-9.20 14.30-15.2013.30-14.20

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

10.30-11.20

เวลา

สอบนอกตารางไมม่ีสอบ

1 ต.ค.62

วันสอบกลางภาค

9.30-10.20 11.30-12.20

สอบนอกตาราง

9.00-12.00

17 ธ.ค.62

วันสอบปลายภาค

11 ธ.ค.62

15.30-16.2012.30-13.20

ผศ.กนกพร แสงวารี ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

9.00-11.00

ไมม่ีสอบ

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ไมม่ีสอบ

เวลา

9.00-12.00

16 ธ.ค.62

ผศ.สมพงษ์ มหิงสพนัธุ์

วิชาโท

 EC301 เศรษฐมติเิบื �องต้น

วิชาโท



วัน/เวลา 16.30-17.20

23203

23203 24801

23202

24801

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC321

EC322

EC421

EC422

ชั �นปี 3 (ศศ.ธุรกจิ) BE

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

           วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

จันทร์

เสาร์

ผู้สอน

EC421 การวิเคราะห์และประเมนิโครงการ

อังคาร

ผศ.สนัต ิ ท่องแก้ว

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พุธ

ศุกร์

พฤหัสบดี

EC301 เศรษฐมติเิบื �องต้น

การวิเคราะห์และประเมนิโครงการ

ชื�อวิชา

ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

เศรษฐมติเิบื �องต้น

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตร์การจดัการ

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

เศรษฐศาสตร์การตลาด

ผศ.หฤทยั มีนะพนัธ์

รศ.ดร.รุ่งระวี  วีระเวสส์

วิชาโท

ไมม่ีสอบไมม่ีสอบ

สอบนอกตารางไมม่ีสอบไมม่ีสอบ

13.30-14.20

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

วันสอบปลายภาควันสอบกลางภาค

11 ธ.ค.62

9.30-10.208.30-9.20 11.30-12.20

EC422 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

14.30-15.20 15.30-16.20

สอบนอกตาราง

9.00-12.00

เวลา

สอบนอกตาราง

เวลา

12.30-13.20

สอบนอกตาราง

10.30-11.20

EC321 เศรษฐศาสตร์การจดัการ

ผศ.สภุาวดี  เหลา่ฤทธิรัตน์ สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

ไมม่ีสอบ

วิชาโท วิชาโท

EC322 เศรษฐศาสตร์การตลาด วิชาโท

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ



วัน/เวลา 16.30-17.20

24801 24801

24801 24801

23203

รหัสวิชา หมายเหตุ

EC301

EC311

EC341

EC419

EC441

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

วิชาโท

วิชาโท

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

ชั �นปี 3 (ศศ.ระหว่างประเทศ) IT

13.30-14.20

 วันที�  14 สงิหาคม  2561   ถงึ วันที� 8  ธันวาคม   2561

ผศ.สนัตพิจน์  กลบัดี ไมม่ีสอบ

11.30-12.20

EC311 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ EC301 เศรษฐมติเิบื �องต้น

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (เอกเลือก)

ผศ.สนัต ิ ท่องแก้ว

ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561

พุธ

จันทร์

ศุกร์

พฤหัสบดี
วิชาโท

3 ต.ค.62รศ.ดร.อทัธ์  พศิาลวานิช

ผศ.เตมิธรรม  สทิธิเลศิ

9.00-12.00ไมม่ีสอบ 11 ธ.ค.62

1 ต.ค.62

เสาร์

ผู้สอนชื�อวิชา วันสอบกลางภาค

ไมม่ีสอบ 13 ธ.ค.62

ไมม่ีสอบ

13.00-16.00

9.00-11.00

9.00-11.00 20 ธ.ค.62 9.00-12.00

9.00-12.00

วันสอบปลายภาคเวลา เวลา

อังคาร

9.30-10.208.30-9.20 14.30-15.2012.30-13.20

EC419 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

วิชาโท

15.30-16.2010.30-11.20

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

เศรษฐมติเิบื �องต้น

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

17 ธ.ค.62 13.00-16.00การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (เอกเลือกผศ.สนัต ิ ท่องแก้ว

17 ธ.ค.62

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ

วิชาโท

EC441 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 


	ปี3

