ตารางสอบกลางภาค ภาค 1/2560
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที่ 30 ก.ย. - 12 ต.ค. 60)
ภาคปกติ

วัน
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

เสาร์ ที่ 30 ก.ย. 60

ภาคพิเศษ
18.00 - 21.00 น.

ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ศศ 6010 (อ.สุ จิตรา)

ศศ 7021 (อ.อภิรดา)

ศก 6001 (อ.อมรรัตน์)

ศก 7112 (อ.ศรัณย์)

ศก 7002 (อ.สรศาสตร์)

อาทิตย์ ที่ 1 ต.ค. 60

จันทร์ ที่ 2 ต.ค. 60

ศศ 4010 (อ.ธนเดช)

อังคารที่ 3 ต.ค. 60

ศม 7106 (อ.อมรรัตน์)

ศศ 7043 (อ.พิริยะ)
ศก 5002 (อ.ยุทธนา)

พุธที่ 4 ต.ค. 60

พฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 60
ศุกร์ ที่ 6 ต.ค. 60
เสาร์ ที่ 7 ต.ค. 60

ศศ 6030 (อ.อดิศร์)

ศศ 5010 (อ.ศรัณย์)

ศก 7002 (อ.สรศาสตร์)

ME 7001
(อ.ศาสตรา/อ.สันติ)

ME 6001 (อ.สุ จิตรา)
ศศ 6020 (อ.อัธกฤตย์)
ศศ 7031 (อ.ศรัณย์)

ศศ 5020 (อ.สันติ)

ศก 5001 (อ.วิศิษฎ์)

อาทิตย์ ที่ 8 ต.ค. 60

ศศ 6020 (อ.นิ รมล)

ศก 6004 (อ.ธนัยวงศ์)

ศศ 6030 (อ.ดิเรก)

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1/2560
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที่ 30 ก.ย. - 12 ต.ค. 60)
วัน

ภาคปกติ
09.00 - 12.00 น.

จันทร์ ที่ 9 ต.ค. 60

ศก 6004 (อ.ธนัยวงศ์)

อังคารที่ 10 ต.ค. 60

ศศ 6010 (อ.ทัศนี ย)์

13.00 - 16.00 น.

ภาคพิเศษ
18.00 - 21.00 น.

ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ME 7002 (อ.ทองใหญ่) ศศ 7041 (อ.อมรรัตน์)

ศศ 5020 (อ.ยุทธนา)
ME 6002 (อ.พิริยะ)
ศม 6003 (อ.นิ รมล)

พุธที่ 11 ต.ค. 60

ศศ 7033 (อ.จตุพร)

ME 4001 (อ.ศาสตรา) ศก 6002 (อ.ประสพโชค)
EX 6001 (อ.ประสพโชค)
พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60

ศศ 7013 (อ.อภิรดา)
ศศ 7023 (อ.ทัศนี ย)์

วิชาที่ยงั ไม่ ได้ กาํ หนดวันสอบ
1. ME 4000 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุ จิตรา/อ.นิ รมล)
2. EX 5001 สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์ (อ.นิ รมล/อ.ทัศนี ย)์
วิชาที่วดั ผลโดยวิธีอนื่
ภาคปกติ
1. ME 7100 การออกแบบและวิธีวิจยั (อ.ดิเรก)
2. ศม 7003 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ (อ.อุดมศักดิ์) วันพฤหัสบดีที่ 5 และ 12 ต.ค. เรี ยนตามปกติ
3. EX 6002 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ (อ.อุดมศักดิ์) วันพฤหัสบดีที่ 5 และ 12 ต.ค. เรี ยนตามปกติ
ภาคพิเศษ
1. ศก 8900 การศึกษาตามแนวแนะ (การวางแผนและบริ หารความมัง่ คัง่ ) (อ.ปริ ยดา) วันเสาร์ที่ 7 ต.ค. 60 เรี ยนตามปกติ
2. ศศ 7011 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน (อ.อุดมศักดิ์) วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. และ 7 ต.ค. 60 เรี ยนตามปกติ
3. ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ (อ.อนันต์) วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60 เรี ยนตามปกติ

***สั ปดาห์ ที่สอบ อาจจะมีการเรียนการสอนในบางรายวิชา กรุณาสอบถามอาจารย์ ผ้สู อนนะคะ***

