ตารางสอบกลางภาค ภาค 1/2563
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที 2 - 16 ตุลาคม 2563)
วัน

ภาคปกติ
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

เสาร์ ที 19 ก.ย. 63

ศุกร์ ที 2 ต.ค. 63

ศบ 6001 (อ.นิรมล) สอบไล่
อาภาพร - จิตติมา น-7006
ศบ 7004 (อ.ทองใหญ่/อ.วิศิษฎ์) สอบไล่
พิมพ์ ธีมา - วรพงษ์ น-7002
FN 4001 (อ.อดิศร์)
น-6007
FN 7102 (อ.นิรมล)
น-6008

ศธ 5020 (อ.ยุทธนา)
น-4007
น-8011
ศก 6011 (อ.อมรรัตน์)
น-4001
ศธ 6030 (อ.ศาสตรา)
น-5001

อาทิตย์ที 4 ต.ค. 63

พุธที 7 ต.ค. 63
พฤหัสบดีที 8 ต.ค. 63
ศุกร์ ที 9 ต.ค. 63

เสาร์ ที 10 ต.ค. 63

อาทิตย์ที 11 ต.ค. 63

ศธ 6020 (อ.วิศิษฎ์)
น-4001
ศก 6012 (อ.ประสพโชค)
น-4008
EX 7001 (อ.ทัศนี ย)์
สอบออนไลน์
ME6004/EX6003 (อ.อดิศร์)
สอบออนไลน์
ศธ 5010 (อ.สุธาวัลย์)
น-5004
ME 6001 (อ.ทองใหญ่)
สอบออนไลน์

ศบ 5001 (อ.อัธกฤตย์) สอบไล่
นันทิยา - ชนะชัย น-7004

FN 7104 (อ.ปริ ยดา)
น-6008
FN 8900 (อ.ทองใหญ่)
น-6007

เสาร์ ที 3 ต.ค. 63

จันทร์ ที 5 ต.ค. 63
อังคารที 6 ต.ค. 63

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

ศก 5011 (อ.ศาสตรา) สอบไล่
น-4001
ศก 7012 (อ.ประสพโชค)
น-8011
น-4006

ME 5001 (อ.ศาสตรา)
สอบออนไลน์

ศธ 7031 (อ.ศรัณย์)
น-4007
ศก 5012 (อ.ยุทธนา)
น-4013

ศธ 5010 (อ.สุธาวัลย์)
น-4001
ศก 7122 (อ.สรศาสตร์)
น-4007
ศธ 6010 (อ.ทัศนี ย)์
น-5002
ศก 7001 (อ.ธนโชติ)
น-4001
ศก 7022 (อ.ธนัยวงศ์)
น-5001

ศธ 6020 (อ.วิศิษฎ์)
น-8011
ศก 6013 (อ.ปริ ยดา)
น-4001

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1/2563
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
(วันที 2 - 16 ตุลาคม 2563)
วัน

ภาคปกติ
09.00 - 12.00 น.

จันทร์ ที 12 ต.ค. 63
อังคารที 13 ต.ค. 63
พุธที 14 ต.ค. 63

พฤหัสบดีที 15 ต.ค. 63
ศุกร์ ที 16 ต.ค. 63

13.00 - 16.00 น.
ศธ 6030 (อ.ศาสตรา)
น-6006

หยุดราชการ
ศธ 5020 (อ.อุดมศักดิ)
น-6003
EX6002 (อ.สันติ)
สอบออนไลน์
ศก 7001 (อ.ธนโชติ)
น-5003
ME 5004 (อ.ยุทธนา)
สอบออนไลน์

EX 7002 (อ.ศรัณย์)
สอบออนไลน์

ศธ 6010 (อ.อนันต์)
น-4008

วิชาทีวัดผลโดยวิธีอืน
ภาคปกติ
1. ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์และสถิติสาํ หรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. ศธ 7011 การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการลงทุน
3. ME 4000 Principle of Economics/EX 5001 Essentials of Economics
4. ME 5002 Economic Data Analytics
5. ME 7100 Economics in Practice
ภาคพิเศษ
1. ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์และสถิติสาํ หรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. ศธ 7000 อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ
3. ศก 7124 การสร้างแบบจําลองทางการเงิน

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

