
วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 องัคาร  13-16 น. MG503 โลกาภิวตัน์และตลาดเกิดใหม ่(ภาคปกติ)

 6 ส.ค.62 5402 (ดร.ผสุด ี พลสารัมย์)

 องัคาร  13-16 น. MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่(ภาคปกติ)

 6 ส.ค.62 (รศ.ดร.ลดัดาวลัย์  เลขมาศ)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 องัคาร  18-21 น. MB503 พฤตกิรรมองค์การและการจดัการ(ภาคค า่)

 6 ส.ค.62 5402 (ดร.พีรพงษ์  ฟศูริิ)

 องัคาร  18-21 น. MG503 โลกาภิวตัน์และตลาดเกิดใหม ่(ภาคค า่)

 6 ส.ค.62 (ดร.ผสุด ี พลสารัมย์)

 องัคาร  18-21 น. MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่(ภาคค า่)

 6 ส.ค.62 5403 (รศ.ดร.ลดัดาวลัย์  เลขมาศ)

 องัคาร  18-21 น. MF506 เทคโนโลยกีารเงินในอตุสาหกรรมบริการการเงิน(ภาคค า่)

 6 ส.ค.62 (ดร.ประสทิธ์ิ  มะหะหมดั)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

พฤหสับดี  13-16 น. 5402 MB508 การจดัการการตลาด (ภาคปกติ)

 8 ส.ค.62 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

พฤหสับดี  18-21 น. 5402 MB508 การจดัการการตลาด (ภาคค า่)

 8 ส.ค.62 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)

พฤหสับดี  18-21 น. 5403 SM532 เศรษฐมิตทิางการเงิน

 8 ส.ค.62 (ผศ.ดร.รตดินยั  หุน่สวสัดิ)์

บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตารางสอบ การสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 ระดับบณัฑิตศึกษา

 สอบระหว่างวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2562



วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์  9-12 น. 10301 MB510 การจดัการปฏิบตักิารเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั(เสาร์-อาทติย์)

 10 ส.ค.62 ตกึ 10 ชัน้ 3 (ผศ.ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์)

เสาร์  9-12 น. 10302 MB510 การจดัการปฏิบตักิารเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั(เสาร์-อาทติย์)

 10 ส.ค.62 ตกึ 10 ชัน้ 3 (ผศ.ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์)

เสาร์  9-12 น. 5602 MB508 การจดัการการตลาด (เสาร์-อาทติย์)

 10 ส.ค.62  (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)

เสาร์  9-12 น. 5603 MB508 การจดัการการตลาด (เสาร์-อาทติย์)

 10 ส.ค.62 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)

เสาร์  9-12 น. 5403 SM517 สโตแคสตกิแคลคลูสัส าหรับการเงิน

 10 ส.ค.62 (ผศ.ดร.สมพร  ป่ันโภชา)

เสาร์  9-12 น. 5404 CA528 การสื่อสารและการจดัการภาวะวิกฤติ

 10 ส.ค.62 (ผศ.ดร.สทุธนิภา ศรีไสย์ และ ดร.พิชญ์พธู  ไวยโชต)ิ

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์  14-17 น. 5402 CA530 การสื่อสารระหวา่งบคุคลเพ่ือการสื่อสารการตลาด

 10 ส.ค.62 (รศ.ดร.ไพโรจน์  วิไลนชุ และ ดร.สจิุตรา  เปลี่ยนรุ่ง)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

อาทติย์  9-12 น. 10301 MB503 พฤตกิรรมองค์การและการจดัการ (เสาร์-อาทติย์)

 11 ส.ค.62 ตกึ 10 ชัน้ 3 (ดร.พีรพงษ์  ฟศูริิ)

อาทติย์  9-12 น. 10302 MB503 พฤตกิรรมองค์การและการจดัการ (เสาร์-อาทติย์)

 11 ส.ค.62 ตกึ 10 ชัน้ 3 (ดร.พีรพงษ์  ฟศูริิ)

อาทติย์  9-12 น. MG503 โลกาภิวตัน์และตลาดเกิดใหม ่(เสาร์-อาทติย์)

 11 ส.ค.62 5402 (ดร.ผสุด ี พลสารัมย์)

อาทติย์  9-12 น. MF506 เทคโนโลยกีารเงินในอตุสาหกรรมบริการการเงิน(เสาร์-อาทติย์)

 11 ส.ค.62 (ดร.ประสทิธ์ิ  มะหะหมดั)

อาทติย์  9-12 น. 5403 MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่(เสาร์-อาทติย์)

 11 ส.ค.62 (รศ.ดร.ลดัดาวลัย์  เลขมาศ)

อาทติย์  9-12 น. 5404 GA504 เทคโนโลวีดจิิทลัส าหรับวิชาชีพบญัชี

 11 ส.ค.62 (ดร.สตุาภทัร ทพิย์รังศรี และ ดร.ศริิพรรณ  เข่ือนขายแก้ว)
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