
วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 เสาร์  9-12 น. 5602 EB523/EC514 เศรษฐศาสตร์การจดัการ

 25 พ.ค.62 (ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์)

 เสาร์  9-12 น. 5501 CA712 การจดัการและการสื่อสารตราสนิค้า

 25 พ.ค.62 (รศ.ดร.จนัทมิา เขียวแก้ว/ดร.อญัชล ีพิเชษฐพนัธ์/ดร.พจน์ ใจชาญสขุกิจ)

 เสาร์  9-12 น. 5603 DA703 ระเบยีบวิธีวิจยัทางการบญัชีขัน้สงู

 25 พ.ค.62 (รศ.ดร.กิตตมิา อคัรนพุงศ์/ผศ.ดร.ษิรินชุ น่ิมตระกลู)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 เสาร์  14-17 น. 5402 SM516 การโปรแกรมขัน้สงู/ป.ตรี4+1

 25 พ.ค.62 (ดร.บ ารุง พว่งเกิด/ผศ.ดร.ศศพินัธ์ นิตยะประภา)  

 เสาร์  14-17 น. 5303 GA502 งานวิจยัด้านการบญัชี 

 25 พ.ค.62 (รศ.ดร.กิตตมิา อคัรนพุงศ์/ผศ.ดร.ษิรินชุ น่ิมตระกลู)  

 เสาร์  14-17 น. 5601 MA556 งานวิจยัด้านธุรกิจ (รศ.ดร.กิตตมิา อคัรนพุงศ์/ผศ.ดร.ษิรินชุ น่ิมตระกลู) 

 25 พ.ค.62 LW521 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ขัน้สงู(ดร.นภนวลพรรณ ภวสนัต์)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์  9- 12 น. 5402 MA538 การก ากบัดแูลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน/4+1 

 26 พ.ค.62 (ดร.สตุาภทัร ทพิย์รังศรี/รศ.อษุณา ภทัรมนตรี)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

จนัทร์  13-16 น. 5303 MB509 การเงินเพ่ือการจดัการ(summer-ต้น) (ภาคปกติ)

 27 พ.ค.62 (ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

จนัทร์  18-21 น. 5303 MB509 การเงินเพ่ือการจดัการ(summer-ต้น) (ภาคค า่)

 27 พ.ค.62 (ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

องัคาร 18-21 น. 5302 SM515 การบริหารการเงินขององค์กร/ป.ตรี4+1

 28 พ.ค.62 (ดร.นงนภสั  แก้วพลอย)  

องัคาร 18-21 น. 5303 CA514 การรณรงค์การสื่อสารตราสนิค้าแบบบรูณาการ

 28 พ.ค.62 (ดร.จิรา กฤตยพงศ์/ผศ.กาลญั วรพิทยตุ)  

องัคาร  18-21 น. 5402 MK522 การจดัการตราสนิค้าและการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์(ภาคค า่)(ดร.ศริิรัตน์ รัตนพิทกัษ์) 

 28 พ.ค.62 MF524 การวางแผนการเงินสว่นบคุคล(ภาคค า่)(ดร.นงนภสั แก้วพลอย)  

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตารางสอบการสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศกึษา 2561

 ระดับบัณฑิตศกึษา

 สอบระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562



วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 พธุ  13-16 น. 5303 MK544 การวิเคราะห์ข้อมลูการตลาดเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั(Summer-ต้น)(ภาคปกติ)

 29 พ.ค.62 (ดร.ศริิรัตน์ รัตนพิทกัษ์) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 พธุ  18-21 น. 5303 MK544 การวิเคราะห์ข้อมลูการตลาดเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั(Summer-ต้น)(ภาคค า่)

 29 พ.ค.62 (ดร.กิตตนินัท์ พนัธุมสตุ)  

  MF502 การวิเคราะห์การลงทนุอยา่งชาญฉลาด(ภาคค า่)(ผศ.ดร.บญุเลศิ จิตรมณีโรจน์)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 ศกุร์  13-16 น. 5303 MB511 การจดัการเชิงกลยทุธ์(Summer-ต้น) (ภาคปกติ)

  31 พ.ค.62 (ดร.พีรพงษ์ ฟศูริิ)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 ศกุร์  18-21 น. 5303 MB511 การจดัการเชิงกลยทุธ์(Summer-ต้น) (ภาคค า่)

  31 พ.ค.62 (ดร.พีรพงษ์ ฟศูริิ)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์  9-12 น. 5304 SM514 แบบจ าลองออพทไิมเซชนัและระเบยีบวิธีส าหรับวิศวกรรมการเงิน/ป.ตรี4+1

  1 มิ.ย.62 (ผศ.ดร.สมพร  ป่ันโภชา)  

 เสาร์ 9-12 น. 5602 CA514 การรณรงค์การสื่อสารตราสนิค้าแบบบรูณาการ

  1 มิ.ย.62  (ดร.จิรา กฤตยพงศ์/ผศ.กาลญั วรพิทยตุ) 

 เสาร์  9-12 น. 5401 GA507 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร  

  1 มิ.ย.62 (ดร.ปิยรัตน์ ดอกกหุลาบ/ดร.สกุญัญา รักพานิชมณี)   


 เสาร์  9-12 น. 5402 GA507 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร (ป.ตรี 4+1)

  1 มิ.ย.62 (ดร.ปิยรัตน์ ดอกกหุลาบ/ดร.สกุญัญา รักพานิชมณี)   


 เสาร์  9-12 น. 5301 MB509 การเงินเพ่ือการจดัการ(ต้น) (ส.-อา.)

 1 มิ.ย.62 (ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ)์  

เสาร์  9-12 น. ตา่งระดบั MB510 การจดัการปฏิบตักิารเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั (ก.1) (Summer)(ส.-อา.)

 1 มิ.ย.62 ตกึ 5 ชัน้ 2 (รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์)  

 เสาร์  9-12 น. 5303 MK522 การจดัการตราสนิค้าและการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์(ส.-อา.)

 1 มิ.ย.62 (ดร.ศริิรัตน์ รัตนพิทกัษ์)  

 เสาร์ 9-12 น. 5601 MF524 การวางแผนการเงินสว่นบคุคล(ส.-อา.)

 1 มิ.ย.62 (ดร.นงนภสั แก้วพลอย)  
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วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 เสาร์ 14-17 น. 5301 EC532 แผนธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ

 1 มิ.ย.62 (ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์)

เสาร์  14-17 น. 5401 SM531 แบบจ าลองเส้นอตัราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ตราสารอนพุนัธ์

  1 มิ.ย.62 ที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ (ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ)์ 

 เสาร์ 14-17 น. 5402 MA527 การบริหารโครงการ

 1 มิ.ย.62 (ดร.จรัชวรรณ จนัทรัตน์/ดร.ศริิพรรณ เข่ือนข่ายแก้ว) 

เสาร์  14-17 น. 5303 MG594 การจดัการธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื(Summer-ต้น)

 1 มิ.ย.62 (ปี1 การจดัการ+ปี2 ตลาด)(ส.-อา.) (รศ.ทองทพิภา วิริยะพนัธุ์)

เสาร์  14-17 น. 5304 MG594 การจดัการธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื(Summer-ต้น)

 1 มิ.ย.62 (ปี1 การจดัการ+ปี2 ตลาด)(ส.-อา.) (รศ.ทองทพิภา วิริยะพนัธุ์)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์  9-12 น. 5303 GA503 ภาษีอากรเพ่ือการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

  2 มิ.ย.62 (ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ/อ.ไพบลูย์  ฉายรักษา)  

 อาทติย์  9-12 น. 5304 GA503 ภาษีอากรเพ่ือการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ (ป.ตรี 4+1)

  2 มิ.ย.62  (ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ/อ.ไพบลูย์  ฉายรักษา)  

 อาทติย์ 9-12 น. 5301 MA542 การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

 2 มิ.ย.62 (ดร.ศริิพรรณ เข่ือนข่ายแก้ว/อ.วนัชยั พิทกัษ์กรณ์) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์ 13-16 น. 5402 EC533 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศและการประยกุต์

 2 มิ.ย.62 (ผศ.ดร.ศศวิิมล วรุณศริิ ปวีณวฒัน์)

 อาทติย์ 13-16 น. 5303 MN501 การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (ส.-อา.)

 2 มิ.ย.62 (รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์) 

อาทติย์  13-16 น. 5304 MN501 การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (ส.-อา.)(รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์) 

 2 มิ.ย.62 LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้สงู (ดร.กนก จลุมนต์) 

อาทติย์  13-16 น. 5301 MK544 การวิเคราะห์ข้อมลูการตลาดเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนั(Summer-ต้น)(ส.-อา.)

 2 มิ.ย.62 (ดร.กิตตนินัท์ พนัธุมสตุ) 

MF502 การวิเคราะห์การลงทนุอยา่งชาญฉลาด(ส.-อา.)(ผศ.ดร.บญุเลิศ จิตรมณีโรจน์)
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