ตารางเรียนภาค 2 ปี การศึกษา 2560
- กําหนดลงทะเบียนและชําระเงิน ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560
- หากนักศึกษาลงทะเบียนและ/หรื อชําระเงิน หลังจากกําหนดลงทะเบียน จะเสี ยค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
- นักศึกษาลงทะเบียนวิชานับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- นักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน นอก
เวลาราชการ หรื อ วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคําร้องที่
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 และค่าลงทะเบียนถ้าเป็ นวิชาของ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 5,000 บาท หรื อถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน นอกเวลาราชการ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาคพิเศษ หรื อ วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคําร้องที่คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิ จ ระหว่างวัน ที่ 25 พฤศจิ กายน – 3 ธันวาคม 2560 และค่ าลงทะเบี ยนถ้าเป็ นวิชาของ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคพิเศษ จะเท่ากับของหลักสู ตรตนเอง

หรื อถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตร

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึกษาภาคปกติ ที่สนใจจะลงทะเบียนเรี ยนกับภาคพิเศษ จะต้องมาเขียนคําร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษ
ของหลักสู ตรนั้นๆ
- หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะทําวิทยานิพนธ์ จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเซ็นแบบอนุมตั ิตอบรับการเป็ นที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ มาส่ งให้เ จ้าหน้าที่ ระหว่างวัน ที่ 25 พฤศจิ กายน – 3 ธันวาคม 2560 ซึ่ งดาวน์ โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริ การงานการศึกษา แล้วไปที่ แบบฟอร์มต่างๆ
- หากนักศึกษาติด I หรื อได้เกรดตํ่ากว่า B ในวิชา ศม 7100 การออกแบบและวิธีวิจยั ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจยั
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ (สัมมนาเชิ งประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน) จะไม่สามารถลงทะเบียน
เรี ยนวิชาการค้นคว้าอิสระได้นะคะ
- ตารางเรียน และตารางสอบของทุกวิชาอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

English Program
The class schedule ( 8 January – 1 June 2018 )
Subjects
Date/Time
Master of Economics Program (English Program)
ME 5000 Applied Econometrics (10 persons)
Tuesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
ME 6003 Development Economics : Theories
Wednesday
and Applications (10 persons)
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
ME 7003 Project Analysis and Evaluation
(10 persons)
ME 9000 Independent Studies (5 persons)
ME 9004 Thesis (5 persons)
Master of Economics Program in Economics
and Management (English Program)
EX 5001 Essentials of Economics (15 persons)
EX 5002 Data Analysis for Executive Decision
(15 persons)
EX 6003 Economic Policy (15 persons)
EX 7001 Competitiveness Analysis and
Organization Strategy (15 persons)
EX 7003 Project Planning and Analysis
(15 persons)

Tuesday
01.00 – 04.00 p.m.
To be announced later
To be announced later

To be announced later
Tuesday
01.00 – 04.00 p.m.
Wednesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Tuesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Friday
01.00 – 04.00 p.m.

Instructors
Dr.Athakrit
Thepmongkol
Assistant Professor
Dr.Niramol
Ariyaarpakamol
Associate Professor
Dr.Udomsak
Seenprachawong
Faculty
Faculty

Dr.Athakrit
Thepmongkol
Dr.Tongyai Iyavarakul
Associate Professor
Dr.Adis Israngkura
Dr.Thasanee Satimanon
Assistant Professor
Dr.Anan
Wattanakuljarus

The exam schedule
Subjects
Master of Economics Program
(English Program)
ME 5000 Applied Econometrics

Midterm Exam

Tuesday 6 March 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
ME 6003 Development Economics :
Wednesday 14 March 2018
Theories and Applications
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
ME 7003 Project Analysis and Evaluation Tuesday 13 March 2018
01.00 – 04.00 p.m.
ME 9000 Independent Studies
Other assessments and
evaluations
ME 9004 Thesis
Other assessments and
evaluations
Master of Economics Program in
Economics and Management
(English Program)
EX 5001 Essentials of Economics
To be announced later
EX 5002 Data Analysis for Executive
Tuesday 6 March 2018
Decision
01.00 – 04.00 p.m.
EX 6003 Economic Policy
Wednesday 14 March 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
EX 7001 Competitiveness Analysis and
Tuesday 13 March 2018
Organization Strategy
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
EX 7003 Project Planning and Analysis
Friday 9 March 2018
01.00 – 04.00 p.m.

Final Exam

Tuesday 22 May 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Wednesday 30 May 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Monday 28 May 2018
01.00 – 04.00 p.m.
Other assessments and
evaluations
Other assessments and
evaluations

To be announced later
Tuesday 22 May 2018
01.00 – 04.00 p.m.
Wednesday 30 May 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Monday 28 May 2018
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Friday 25 May 2018
01.00 – 04.00 p.m.

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคปกติ
ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 8 มกราคม - 1 มิถุนายน 2561)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

พุธ 7 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

พุธ 23 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
1. ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์และ
การพยากรณ์

ผศ.ดร.วิศิษฎ์
ชัยศรี สวัสดิ์สุข

2. ศศ 5030 ระเบียบวิธีวจิ ยั

คณาจารย์คณะ

3. ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รศ.ดร.อดิศร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา

พุธ
13.00 - 16.00 น.

40

พุธ 14 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

พุธ 30 พ.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

4. ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์และ
วิเคราะห์โครงการ

ผศ.ดร.อภิรดา
ชิณประทีป

พฤหัสบดี
13.30 - 16.30 น.

40

พฤหัสบดี 8 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

5. ศศ 7022 ธุรกิจระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.สันติ
ชัยศรี สวัสดิ์สุข

อังคาร
09.00 - 12.00 น.

40

อังคาร 13 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

จันทร์ 21 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

6. ศศ 7032 การลงทุนทางการเงิน

ผศ.ดร.ยุทธนา
เศรษฐปราโมทย์

ศุกร์
13.00 - 16.00 น.

40

ศุกร์ 16 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

ศุกร์ 1 มิ.ย. 61
13.00 - 16.00 น.

พุธ
09.00 - 12.00 น.
กําหนดภายหลัง
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วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคปกติ
ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 8 มกราคม - 1 มิถุนายน 2561)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
7. ศศ 7041 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

ผศ.ดร.อมรรัตน์
อภินนั ท์มหกุล

พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.

40

พฤหัสบดี 8 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

8. ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

60

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

9. ศศ 9004 วิทยานิพนธ์

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น
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วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษาใหม่ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาคปกติ
ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 8 มกราคม - 1 มิถุนายน 2561)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

30

อังคาร 6 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

อังคาร 22 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

35

ศุกร์ 16 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

ศุกร์ 1 มิ.ย. 61
09.00 - 12.00 น.

พุธ 14 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

พุธ 30 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

_

พฤหัสบดี 8 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ศก.10 (รหัส 6020313xxx)
1. ศก 5001 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและ
เศรษฐมิติเบื้องต้น

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรี สวัสดิ์สุข/
รศ.ดร.ศาสตรา สุ ดสวาสดิ์

อังคาร
09.00 - 12.00 น.

2. ศก 6001 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อ
การวิเคราะห์ทางการเงิน

ผศ.ดร.อมรรัตน์
อภินนั ท์มหกุล

ศุกร์
09.00 - 12.00 น.

3. ศก 6003 การเงินธุรกิจ

ผศ.ดร.ปริ ยดา
สุ ขเจริ ญสิ น

พุธ
09.00 - 12.00 น.

35

4. ศก 7101 การวิเคราะห์งบการเงิน
(1.5 หน่วยกิต)

อ.ธนเดช มหโภไคย

พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.

30
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วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาคปกติ
ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 8 มกราคม - 1 มิถุนายน 2561)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.

40

พฤหัสบดี 15 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

พฤหัสบดี 31 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

ผศ.ดร.ประสพโชค มัง่ สวัสดิ์

พุธ
09.00 - 12.00 น.

40

พุธ 7 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

พุธ 23 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

3. ศก 7112 ตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ

อ.ดร.ศรัณย์
ศานติศาสน์

พุธ
13.00 - 16.00 น.

40

พุธ 14 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

พุธ 30 พ.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

4. ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาการศึกษาเชิงประจักษ์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงิน) (1.5 หน่วยกิต)
5. ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

ผศ.ดร.ปริ ยดา
สุ ขเจริ ญสิ น

ศุกร์
09.00 - 12.00 น.

40

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

20

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

6. ศก 9004 วิทยานิพนธ์

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

วิชา

อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

2. ศก 7003 อนุพนั ธ์และการบริ หาร
ความเสี่ ยงทางการเงิน

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
1. ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
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ห้ องบรรยาย

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 8 มกราคม - 1 มิถุนายน 2561)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์
1. ศม 7001 เศรษฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ

อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

อังคาร 6 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

อังคาร 22 พ.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สุข/
รศ.ดร.ศาสตรา สุ ดสวาสดิ์

อังคาร
13.00 - 16.00 น.

2. ศม 7004 เศรษฐกิจโลกและการ
วิเคราะห์ผลกระทบ

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

พุธ
13.00 - 16.00 น.

10

พุธ 14 มี.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

พุธ 30 พ.ค. 61
13.00 - 16.00 น.

3. ศม 7100 การออกแบบและวิธีวจิ ยั

ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

พฤหัสบดี
09.30 - 12.30 น.

10

พฤหัสบดี 8 มี.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.
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10

ภาคพิเศษ
(หมายเหตุ : ตอนเลือกวิชาในระบบลงทะเบียน ศศ = EC / ศก = FE แต่ถา้ นศ.หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จะ Regrade วิชาจุลเศรษฐศาสตร์ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียนให้นะคะ)
ตารางสอน (6 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2561)
รหัส/วิชา

วัน /เวลา

อาจารย์ ผู้บรรยาย
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(วันเสาร์ – อาทิตย์ ) (รหัส 6020322xxx)
ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์และสถิติสาํ หรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (50 คน)
ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน (50 คน)
ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์ (50 คน)
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
(วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ศศ 5030 ระเบียบวิธีวจิ ยั (80 คน)
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (60 คน)
ศศ 7013 การติดตามและประเมินผลโครงการ
(50 คน)
ศศ 7022 ธุรกิจระหว่างประเทศ
(50 คน)
ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน (50 คน)
ศศ 7183 ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
(50 คน)
ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ (80 คน)

อาทิตย์
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์
13.00 – 16.00 น.
เสาร์
09.00 – 12.00 น.

กําหนดภายหลัง
อาทิตย์
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์
13.00 – 16.00 น.
เสาร์
09.00 – 12.00 น.
เสาร์
13.00 – 16.00 น.
เสาร์
09.00 – 12.00 น.
กําหนดภายหลัง

อ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล
อ.ดร.ทัศนีย ์ สติมานนท์/
อ.ธนเดช มหโภไคย
ผศ.ดร.สุ จิตรา ชํานิวิกย์กรณ์

คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์
ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สุข
อ.จตุพร ตังคธัช
อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รหัส/วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ศก 5002 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
และเศรษฐมิติประยุกต์ (65 คน)
ศก 6002 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบ
การเงิน (65 คน)
ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ (65 คน)
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาการศึกษาเชิงประจักษ์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงิน)
1.5 หน่วยกิต (65 คน)
ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ (70 คน)

วัน /เวลา

อาจารย์ ผู้บรรยาย

อาทิตย์
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์
09.00 – 12.00 น.
เสาร์
13.00 – 16.00 น.
เสาร์
09.00 – 12.00 น.

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

กําหนดภายหลัง

ผศ.ดร.ประสพโชค มัง่ สวัสดิ์
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
รศ.ดร.สรศาสตร์ สุ ขเจริ ญสิ น

คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตารางสอบ
รหัส/วิชา

วันสอบกลางภาค

วันสอบไล่

อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 3 มี.ค. 61
09.00 – 12.00 น.

อาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 19 พ.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
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(วันเสาร์ – อาทิตย์ ) (รหัส 6020322xxx)
ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์และสถิติสาํ หรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน
ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์

รหัส/วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
(วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ศศ 5030 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ศศ 7013 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ศศ 7022 ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
(วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน
ศศ 7183 ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ศก 5002 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
และเศรษฐมิติประยุกต์
ศก 6002 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบ
การเงิน
ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาการศึกษาเชิงประจักษ์ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

วันสอบกลางภาค

วันสอบไล่

วัดผลโดยวิธีอื่น
อาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 10 มี.ค. 61
09.00 – 12.00 น.

วัดผลโดยวิธีอื่น
อาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
อาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 26 พ.ค. 61
09.00 – 12.00 น.

เสาร์ที่ 3 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 10 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
วัดผลโดยวิธีอื่น

เสาร์ที่ 19 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
เสาร์ที่ 26 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
วัดผลโดยวิธีอื่น

อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
เสาร์ที่ 3 มี.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
วัดผลโดยวิธีอื่น

อาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61
09.00 – 12.00 น.
เสาร์ที่ 19 พ.ค. 61
13.00 – 16.00 น.
วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

