
วัน/เวลา 16.30-17.20

23202

21508 21508

รหัสวิชา

EC412

EC414

EC417

วิชาโท

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

          วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

 ชั �น ปี 4 (ศศ.การเงนิ) FB

ชื�อวิชา ผู้สอน

ศุกร์

วิชาโท

การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

การลงทนุและวิเคราะห์หลกัทรัพย์

วิชาเอกเลือก (ถ้ายังไม่ครบ/ดูตารางปี 3)

สมัมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน

อังคาร

จันทร์

พุธ

วิชาโท

EC412 การลงทนุและวิเคราะห์หลกัทรัพย์

เสาร์

พฤหัสบดี

ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั/อ.วชิร คณูทวีเทพ

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง

ผศ.ทศัสรีุย์ เปรมศรีรัตน์

ผศ.เรวดี  พานิช

ไมม่ีสอบ

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

8.30-9.20 9.30-10.20 10.30-11.20 11.30-12.20

ไมม่ีสอบ

12.30-13.20 13.30-14.20 14.30-15.20 15.30-16.20

EC414 การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

EC417 สมัมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน

12 ธ.ค.62

เวลาวันสอบกลางภาค

สอบนอกตารางไมม่ีสอบ

เวลา

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตารางไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

9.00-12.00

วิชาโท วิชาโท

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล



วัน/เวลา 16.30-17.20

9004 7606

23203

21508

รหัสวิชา

EC423

EC424

EC426

EC425

ไมม่ีสอบ

ผศ.สนัต ิ ท่องแก้ว

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ชั �นปี 4 (ศศ.ธุรกจิ) BE

          วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วิชาโท

9.30-10.20

EC425 เศรษฐศาสตร์โลจิสตกิส์

EC426 สมัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

9.00-12.00

วันสอบปลายภาค

17 ธ.ค.62

วิชาโท

สอบนอกตาราง

9.00-11.001 ต.ค.62

พฤหัสบดี

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

เวลาผู้สอน

9.00-12.00

วิชาโท

เวลา

ไมม่ีสอบ

การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผศ.หฤทยั  มีนะพนัธ์

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

20 ธ.ค.62

ผศ.ดร.ดษุณี  เกศวยธุ

เศรษฐศาสตร์โลจิสตกิส์

สอบนอกตาราง

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

ศุกร์

ชื�อวิชา วันสอบกลางภาค

สมัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ 

เรียนและสอบร่วม LW911 คณะ

วิชาโท

วิชาโท

วิชาเอกเลือก (ถ้ายังไม่ครบ/ดูตารางปี 3)

พุธ

จันทร์

อังคาร

8.30-9.20 10.30-11.20 12.30-13.20

เสาร์

11.30-12.20 15.30-16.2013.30-14.20

ไมม่ีสอบ

EC424 กฏหมายธุรกิจ

ไมม่ีสอบ

14.30-15.20

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

EC423 การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ



วัน/เวลา 16.30-17.20

N/A

N/A

รหัสวิชา

EC431

EC339

EC433

EC439

วิชาโท

EC433 การวิเคราะห์ประเดน็ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ศศวิิมล วรุณศริิ ปวีณวฒัน์

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

N/A

N/A

เศรษฐมติขิั �นสงู 2 ศ.ดร.ภมูฐิาน  รังคกลูนวุฒัน์

15.30-16.20

EC439 สมัมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจยั

วิชาโท

วิชาโท

12.30-13.20 14.30-15.20

จันทร์

พฤหัสบดี

11.30-12.2010.30-11.208.30-9.20 9.30-10.20

พุธ

วิชาโท

ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวนัชยั

ผู้สอน

ศุกร์

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

13.30-14.20

อังคาร

ไมม่ีสอบ

ชื�อวิชา

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

เวลา

ไมม่ีสอบ

เสาร์

สอบนอกตาราง

          วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

ชั �นปี 4 (ศศ.ทฤษฎีฯ) ET

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั �นสงู

วันสอบปลายภาค

ไมม่ีสอบ

เวลา

สอบนอกตารางไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

EC431 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั �นสงู

ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

วิชาเอกเลือก (ถ้ายังไม่ครบ/ดูตารางปี 3)

สอบนอกตาราง

วิชาโท

สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบไมม่ีสอบ

สมัมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจยั

การวิเคราะห์ประเดน็ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สอบนอกตาราง

วันสอบกลางภาค

EC339 เศรษฐมติขิั �นสงู 2



วัน/เวลา 16.30-17.20

21508

23202

23203

รหัสวิชา

EC442

EC443

EC445

EC446

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม**

วิชาโท วิชาโท

วิชาโท

สมัมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

15.30-16.2013.30-14.208.30-9.20

การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบตัิ

10.30-11.20

เศรษฐศาสตร์การลงทนุระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ

ไมม่ีสอบ ไมม่ีสอบ

วันสอบกลางภาค

ผศ.เตมิธรรม  สทิธิเลศิ

ชื�อวิชา เวลา

ไมม่ีสอบ

พฤหัสบดี

อังคาร

เสาร์

ศุกร์

พุธ

9.30-10.20

วิชาโท

ไมม่ีสอบ

รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ สอบนอกตาราง

ไมม่ีสอบ

สอบนอกตาราง

9 ธ.ค.62 9.00-12.00

สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

เวลา

ผศ.วนิดา  วฒันชีวโนปกรณ์

ไมม่ีสอบ

ไมม่ีสอบ

ผศ.ฐะปะนี  มะลซ้ิอน

ไมม่ีสอบ

9.00-12.0013 ธ.ค.62

วันสอบปลายภาค

14.30-15.20

จันทร์

12.30-13.20

วิชาโท

EC443 การวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สาํหรับนศ.หลักสูตร 4+1 ให้เลือกวิชาเอกเลือก ของป.โท

หมายเหตู : นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สาํนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้สอน

วิชาเอกเลือก (ถ้ายังไม่ครบ/ดูตารางปี 3)

EC446 สมัมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

EC445 การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบตัิ

EC442 เศรษฐศาสตร์การลงทนุระหว่างประเทศ

ชั �นปี 4 (ศศ.ระหว่างประเทศ) IT

             ตารางสอนประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

          วันที� 13 สงิหาคม  2562  ถงึ วันที� 7 ธันวาคม  2562

23203

11.30-12.20


	ปี4

