ตารางสอบกลางภาค ภาค 2/2560
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2561)
วัน

ภาคปกติ
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

ภาคพิเศษ
18.00 - 21.00 น.

ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ศธ 6010 (อ.สุ จิตรา)
น-8001
น-9007

เสาร์ ที่ 3 มี.ค. 61

ศศ 7033 (อ.จตุพร)
น-6006
น-9007

ศก 7001 (อ.ธนโชติ)
น-8001
น-9001
ศศ 7013 (อ.อภิรดา)
น-3001

อาทิตย์ ที่ 4 มี.ค. 61

ศก 5002 (อ.ยุทธนา)
น-7008
น-8011
จันทร์ ที่ 5 มี.ค. 61
อังคารที่ 6 มี.ค. 61

พุธที่ 7 มี.ค. 61

พฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. 61

ศก 5001 (อ.ศาสตรา) ศม 7001 (อ.ศาสตรา/อ.สันติ)
น-4008
น-4005
ศศ 7041 (อ.อมรรัตน์)
น-7010
ศศ 5020 (อ.วิศิษฎ์)
น-4004
ศก 7003 (อ.ประสพโชค)
น-6002
ศก 7101 (อ.ธนเดช)
ศศ 7012 (อ.อภิรดา)
(สอบปลายภาค)
น-7009
น-6011

ศุกร์ ที่ 9 มี.ค. 61
เสาร์ ที่ 10 มี.ค. 61

อาทิตย์ ที่ 11 มี.ค. 61

จันทร์ ที่ 12 มี.ค. 61

ศศ 7022 (อ.สันติ)
น-8001
น-9007
ศศ 6030 (อ.ดิเรก)
ศธ 5010 (อ.ธนเดช)
น-6011
น-7008
น-8002
น-8011
ศก 6002 (อ.ประสพโชค)
น-5008
น-6007

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2/2560
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2561)
วัน

ภาคปกติ
09.00 - 12.00 น.

อังคารที่ 13 มี.ค. 61
พุธที่ 14 มี.ค. 61

พฤหัสบดีที่ 15 มี.ค. 61

ศุกร์ ที่ 16 มี.ค. 61

ศศ 7022 (อ.สันติ)
น-4008
ME 6003 (อ.นิ รมล)
น-4003
EX 6003 (อ.อดิศร์ )
น-4002

ศก 7001 (อ.ธนโชติ)
น-6011
ศก 6001 (อ.อมรรัตน์)
น-5001

13.00 - 16.00 น.

ภาคพิเศษ
18.00 - 21.00 น.

ศม 7004 (อ.อนันต์)
น-5002
ศศ 6030 (อ.อดิศร์ )
น-4004
ศก 7112 (อ.ศรัณย์)
น-4002

ศศ 7032 (อ.ยุทธนา)
น-6005

วิชาทีว่ ัดผลโดยวิธีอนื่ (สอบถามอาจารย์ ผ้ บู รรยายอีกครั้งเกีย่ วกับการเรียนในช่ วงสอบกลางภาค)
ภาคปกติ
ME 5000 Applied Econometrics (อ.อัธกฤตย์) (ช่ วงสอบเรียนตามปกติ)
ME 7003 Project Analysis and Evaluation (อ.อุดมศักดิ์) (ช่ วงสอบเรียนตามปกติ)
ศก 6003 การเงินธุ รกิจ (อ.ปริ ยดา)
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน) (อ.ปริ ยดา)
EX 5002 Data Analysis for Executive Decision (อ.ทองใหญ่)
EX 7001 Competitiveness Analysis and Organization Strategy (อ.ทัศนี ย)์
EX 7003 Project Planning and Analysis (อ.อนันต์)
ภาคพิเศษ
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน) (อ.สรศาสตร์ )
ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์ และสถิติสาํ หรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (อ.อัธกฤตย์) (ช่ วงสอบเรียนตามปกติ)
ศศ 7183 ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ (อ.ทองใหญ่) (ช่ วงสอบเรียนตามปกติ)
ศศ 7185 เศรษฐศาสตร์ ภาคการท่องเที่ยว (อ.อุดมศักดิ์) (ช่ วงสอบเรียนตามปกติ)

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

