
N/A

วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

EC311

EC316

EC404

EC408

EC410

EC512 ไมมีสอบ ไมมีสอบ แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

EC316 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน

สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน

EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ

23502

EC404 วาณิชธนกิจ

รอแจงหองเรียน

N/A

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC404,EC408, EC410 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท EC512**

สอบนอกตาราง

รศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช 09.00-11.00

9 ธ.ค.65

ไมมีสอบ

3 ต.ค.65

ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ/ 

รศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ

อ.สุริยา ธรรมธีระ

ผศ.สันติ ทองแกว 6 ธ.ค.65ไมมีสอบ ไมมีสอบ

สอบนอกตาราง

09.00-12.00

ผศ.เรวดี พานิช

13.00-15.00

ไมมีสอบ

15.20-16.1013.10-14.00

22301

14.30-15.20

วาณิชธนกิจ

(เรียนและสอบรวมกับคณะบริหารธุรกิจ)

เสาร

พุธ

การวางแผนกลยุทธ

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวาง

ประเทศ

**นักศึกษาโปรดตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ กอน-หลังการลงทะเบียน ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล**

ไมมีสอบ

13.00-16.008 ธ.ค.65

5404

EC408 การวางแผนกลยุทธ

อังคาร

ศุกร

พฤหัสบดี

09.00-12.00

EC311 การลงทุนและวิเคราะหหลักทรัพย

12.20-13.109.20-10.10 10.10-11.00 11.30-12.20

ผูสอน เวลา

               ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2565

                วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม  2565

 ชั้น ป 4 (ศศ.การเงิน) 

จันทร

8.30-9.20

วันสอบปลายภาค

ไมมีสอบ

6 ต.ค.65

ไมมีสอบการลงทุนและวิเคราะหหลักทรัพย

ชื่อวิชา

23401

วันสอบกลางภาค

ไมมีสอบ

เวลา

หมายเหตุ : ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เศรษฐศาสตรมหภาควิเคราะห

(สําหรับนักศึกษา 4+1 เทานั้น)

วิชาเลือกเสรี (สําหรับนศ.ที่ยังลงไมครบ 6 นก.)

ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน



N/A

วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

GE107

EC326

EC404

EC408

EC410

EC512 แจงใหทราบ

ภายหลัง

แจงใหทราบ

ภายหลัง

22401

EC404 วาณิชธนกิจ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย

รศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช

6 ต.ค.65

เศรษฐศาสตรมหภาควิเคราะห

(สําหรับนักศึกษา 4+1 เทานั้น)

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย

EC326 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจEC408 การวางแผนกลยุทธ

               ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2565

N/A

3 ต.ค.65

ไมมีสอบ

เวลา

13.00-15.00

ผศ.เรวดี พานิช

ชั้นป 4 (ศศ.ธุรกิจ) 

15.20-16.10

5404

13.10-14.00

ชื่อวิชา

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

12.20-13.10

พุธ

EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ

ไมมีสอบ ไมมีสอบ

14.30-15.208.30-9.20

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

วันสอบกลางภาค

ผศ.สันติ ทองแกว

อ.สุริยา ธรรมธีระ

ไมมีสอบ 09.00-12.00

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวาง

ประเทศ

วิชาเลือกเสรี (สําหรับนศ.ที่ยังลงไมครบ 6 นก.)

09.00-12.00

หมายเหตุ : ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

ไมมีสอบ

การวางแผนกลยุทธ

ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ/ 

รศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC404,EC408, EC410 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท EC512**

พฤหัสบดี

เสาร

9.20-10.10 10.10-11.00

รอแจงหองเรียน

ศุกร
N/A

ผศ.ฐะปะนี มะลิซอน ไมมีสอบ

วาณิชธนกิจ

(เรียนและสอบรวมกับคณะบริหารธุรกิจ)

ไมมีสอบ

ผูสอน

09.00-11.00

09.00-12.00

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

6 ธ.ค.65

8 ธ.ค.65

11.30-12.20

**นักศึกษาโปรดตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ กอน-หลังการลงทะเบียน ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล**

                วันที 15 สิงหาคม 2565 ถึง วันที 3 ธันวาคม  2565

จันทร

อังคาร

23502

ไมมีสอบ

9 ธ.ค.65

เวลาวันสอบปลายภาค



N/A

วัน/เวลา 16.10-17.00

รหัสวิชา

EC335

EC336

EC404

EC408

EC410

EC512

อัพเดต 26 ก.ค. 2565

วิชาเลือกเสรี (สําหรับนศ.ที่ยังลงไมครบ 6 นก.)

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC404,EC408, EC410 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท EC512**

รอแจงหองเรียน

5404

ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ

13.10-14.0012.20-13.1011.30-12.20

22401

EC410 เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ

23502

แจงใหทราบ

ภายหลัง

ไมมีสอบ

EC336 สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

ไมมีสอบ ไมมีสอบ

อ.สุริยา ธรรมธีระ

ผศ.ฐะปะนี มะลิซอน

EC335 การคาระหวางประเทศเชิงปฏิบัติ

ไมมีสอบ

EC404 วาณิชธนกิจ

ไมมีสอบ

                วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม  2565

จันทร

9.20-10.10

ชั้นป 4 (ศศ.ระหวางประเทศ) 

อังคาร

15.20-16.10

EC408 การวางแผนกลยุทธ

9 ธ.ค.65

09.00-11.00

6 ต.ค.65

09.00-12.00

09.00-12.00

ไมมีสอบ

เวลา

ไมมีสอบ

09.00-12.00

ไมมีสอบ

13.00-15.00

วันสอบปลายภาค

8 ธ.ค.65

ศุกร

พฤหัสบดี

พุธ

14.30-15.20

วันสอบกลางภาคผูสอน

N/A

23401

การคาระหวางประเทศเชิงปฏิบัติ ไมมีสอบ

เสาร

               ตารางสอนประจําภาคตน ปการศึกษา 2565

8.30-9.20

การวางแผนกลยุทธ

ชื่อวิชา

ไมมีสอบ

ไมมีสอบ

10.10-11.00

เศรษฐศาสตรมหภาควิเคราะห

(สําหรับนักศึกษา 4+1 เทานั้น)

3 ต.ค.65

ไมมีสอบ

สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

วาณิชธนกิจ

(เรียนและสอบรวมกับคณะบริหารธุรกิจ)

6 ธ.ค.65

รศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช

ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ/ 

รศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ

ผศ.สันติ ทองแกว

แจงใหทราบ

ภายหลัง

**นักศึกษาโปรดตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ กอน-หลังการลงทะเบียน ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล**

เวลา

เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดลอมทางการคาระหวาง

ประเทศ

หมายเหตุ : ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


	ปี4

