
วัน/เวลา

จันทร

รหัสวิชา

EC302

EC314

EC315

EC409

EC417

EC418

EC513

EB521

แจงใหทราบ

ภายหลัง

พฤหัสบดี

EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
5703

ศุกร

ชื่อวิชา ผูสอน วันสอบกลางภาค เวลา

21505

                   ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564

                                                        วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ชั้นปที่ 3 (การเงิน)

8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00

อังคาร

พุธ

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

สอบนอกตาราง

13.00-16.00

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางการเงินเบื้องตน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

(เรียนรวม BF303 คณะบริหารธุรกิจ )

ผศ.ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ ไมมีสอบ ไมมีสอบ 3 พ.ค.65

ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน -ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
**ตารางสอน -ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

 การตลาดเพื่อธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

อ.ดร.สิริพันธ ดีศีลธรรม แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

วิชาเลือกเสรี 

(สําหรับนศ .ที่ยังลงทะเบียนไมครบ )

แจงใหทราบ

ภายหลัง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

รศ.ดร.รุงระวี วีระเวสส

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

EC409 เศรษฐศาสตรโลจิสติกส
7204

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

EC315 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

EC314 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางการเงินเบื้องตน 
7207

เวลา

ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตารางเศรษฐศาสตรโลจิสติกส

ไมมีสอบ

ผศ.สันติ ทองแกว สอบนอกตาราง

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

7211
EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

7204

สอบนอกตาราง

ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ

ผศ.กนกพร แสงวารีเศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ สอบนอกตารางสอบนอกตาราง

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC409, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป .โท จํานวน 2 วิชา**



วัน/เวลา

จันทร

รหัสวิชา

EC302

EC324

EC325

EC409

EC417

EC418

EC513

EB521

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC409, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป .โท จํานวน 2 วิชา**

สอบนอกตาราง

 การตลาดเพื่อธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

อ.ดร.สิริพันธ ดีศีลธรรม แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน -ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

**ตารางสอน -ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ไมมีสอบ

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ ผศ.กนกพร แสงวารี สอบนอกตาราง

การวิเคราะหเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

รศ.ดร.รุงระวี วีระเวสส

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

ไมมีสอบ ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

ผศ.กนกพร แสงวารี

ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ

9.20-10.10 10.10-11.00 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.30-15.20 15.20-16.108.30-9.20

7204

EC325 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรโลจิสติกส ผศ.สันติ ทองแกว

EC409 เศรษฐศาสตรโลจิสติกส
7204

ไมมีสอบ

เวลา

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

วันสอบกลางภาค เวลา วันสอบปลายภาค

EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

EC324 การวิเคราะหและประเมินโครงการ

7207

ชั้นปที่ 3 (ธุรกิจ)

5703

16.10-17.00

7210
EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

            ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564

                                                        วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อวิชา ผูสอน

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

7211

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

วิชาเลือกเสรี 

(สําหรับนศ .ที่ยังลงทะเบียนไมครบ )



วัน/เวลา

จันทร

รหัสวิชา

EC302

EC332

EC333

EC409

EC417

EC418

EC513

EB521

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

15.20-16.10

วันสอบปลายภาค เวลา

EC409 เศรษฐศาสตรโลจิสติกส
7204

16.10-17.00

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

การเงินธุรกิจระหวางประเทศ รศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

 การตลาดเพื่อธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

อ.ดร.สิริพันธ ดีศีลธรรม

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน

EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

5703

การตลาดระหวางประเทศ

(เรียนและสอบรวม BK425 คณะบริหารธุรกิจ )

ผศ. ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี

เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ ผศ.กนกพร แสงวารี

ไมมีสอบ

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรโลจิสติกส ผศ.สันติ ทองแกว สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

12.20-13.10

อังคาร

ชื่อวิชา

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
7204

EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ
7211

ผูสอน วันสอบกลางภาค เวลา

EC333 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ
7209

EC332 การตลาดระหวางประเทศ
21603

            ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC409, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป .โท จํานวน 2 วิชา**

การวิเคราะหเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

(สําหรับนศ .แผนกาวหนา 4+1 เทานั้น)

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

รศ.ดร.รุงระวี วีระเวสส

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

วิชาเลือกเสรี 

(สําหรับนศ .ที่ยังลงทะเบียนไมครบ )

**ตารางสอน -ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

แจงใหทราบ

ภายหลัง

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน -ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

พุธ

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

14.30-15.20

พฤหัสบดี

ศุกร

13.10-14.008.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00

                                                        วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ชั้นปที่ 3 (ระหวางประเทศ )

11.30-12.20


	ชั้นปี 3

