
วัน/เวลา

รหัสวิชา

EC302

EC312

EC315

EC405

EC417

EC418

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีไดที่ระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC405, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท จํานวน 2 วิชา**

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน ไมมีสอบ ไมมีสอบ 29 เม.ย.64 9.00-12.00

เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง ไมมีสอบ ไมมีสอบ 30 เม.ย.64 13.00-16.00

สอบนอกตาราง

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รศ.ดร.รุงระวี วีระเวสส ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ ผศ.ฐะปะนี มะลิซอน ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

วันสอบปลายภาค

สอบนอกตาราง

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ 26 เม.ย.64 13.00-16.00 

เวลา

EC312 ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื่องมือ

24804

EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

1406

ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื่องมือ ผศ.เรวดี  พานิช ไมมีสอบ ไมมีสอบ

                 ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

                                                          วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2564 ชั้นปที่ 3 (ดานการเงิน)
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

จันทร
EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

22402

EC315 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

24803

ชื่อวิชา ผูสอน วันสอบกลางภาค เวลา

อังคาร

พุธ

EC405 นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ

7203

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

21506

พฤหัสบ

ดี

ศุกร

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

วิชาป.โท สําหรับนศ.4+1

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

16 พ.ย.63



วัน/เวลา

รหัสวิชา

EC302

EC324

EC325

EC405

EC417

EC418

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีไดที่ระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC405, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท จํานวน 2 วิชา**

EC325 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

24804

EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

1406

จันทร
EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

22402

อังคาร

พุธ

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

     ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

                                                  วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2564 ชั้นปที่ 3  (ดานธุรกิจ) 

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

21506

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผศ.กนกพร แสงวารี ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

ชื่อวิชา ผูสอน วันสอบกลางภาค

สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

เวลา วันสอบปลายภาค เวลา

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ 26 เม.ย.64 13.00-16.00 

EC324 การวิเคราะหและประเมินโครงการ

24803

นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ ผศ.ฐะปะนี มะลิซอน ไมมีสอบ ไมมีสอบ

การวิเคราะหและประเมินโครงการ ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ

7203

ศุกร

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

พฤหัสบดี
EC405 นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ

16 พ.ย.63

วิชาป.โท สําหรับนศ.4+1

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน ไมมีสอบ ไมมีสอบ 29 เม.ย.64 9.00-12.00

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง ไมมีสอบ ไมมีสอบ 30 เม.ย.64 13.00-16.00



วัน/เวลา

รหัสวิชา

EC302

EC332

EC333

EC405

EC417

EC418

**สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนกาวหนา (4+1) ใหเลือกเรียนวิชา EC405, EC417, EC418 จํานวน 1 วิชา และลงทะเบียนรายวิชาป.โท จํานวน 2 วิชา**

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ทัศสุรีย เปรมศรีรัตน ไมมีสอบ ไมมีสอบ 29 เม.ย.64 9.00-12.00

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตารางสอบ ในระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

**ตารางสอน-ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีไดที่ระบบบริการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ ผศ.ฐะปะนี มะลิซอน ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง สอบนอกตาราง

เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง ไมมีสอบ ไมมีสอบ

วิชาป.โท สําหรับนศ.4+1

การตลาดระหวางประเทศ ผศ.ขวัญใจ ศรีหิรัญ ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง

การเงินธุรกิจระหวางประเทศ รศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ ไมมีสอบ ไมมีสอบ สอบนอกตาราง

ชื่อวิชา ผูสอน วันสอบกลางภาค เวลา วันสอบปลายภาค เวลา

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ ไมมีสอบ ไมมีสอบ 26 เม.ย.64 13.00-16.00 

30 เม.ย.64 13.00-16.00

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

พฤหัสบดี
EC405 นวัตกรรมและการสรางคุณคาทางธุรกิจ

7203

ศุกร
EC333 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ

24805

EC417 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและบริการ

1406

จันทร
EC332 การตลาดระหวางประเทศ EC418 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

24803 22402

อังคาร

พุธ

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

21506

                                                        วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2564 ชั้นปที่ 3 (ดานระหวางประเทศ)

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

16 พ.ย.63

     ตารางสอนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563


	ปี 3 (2-63)

