
วันที่ เวลา ห้อง วิชา

จนัทร์ 18-21 น. 5301 MK502 การวิเคราระห์พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับการตลาดดิจิทลั

 21 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.โรจนศกัดิ์  โฉมวิไลลกัษณ์)  

จนัทร์  18-21 น. 5302 CA511 แนวคิดและทฤษฎกีารสื่อสารการตลาด(ภาคค า่)

 21 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.อญัชลี พิเชษฐพนัธ์/ผศ.กาลญั วรพิทยตุ)  

 จนัทร์  18-21 น. 5302 SM520 แบบจ าลองขัน้สงูในตราสารและอนพุนัธ์ทางการเงิน

 21 ธ.ค.63 (รศ.ดร.ธนโชติ บญุวรโชติ/ผศ.ดร.ศศิพนัธ์ นิตยะประภา)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

องัคาร  18-21 น. 5301 SM513 ทฤษฎกีารลงทนุ

 22 ธ.ค.63 (รศ.ดร.บญุเลิศ จิตรมณีโรจน์/ดร.ธฤตพน  อู่สวสัดิ)์  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

พธุ 18-21 น. 5301 MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่นยคุดิจิทลั

 23 ธ.ค.63 (รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ เลขมาศ)  

พธุ 18-21 น. 5302 SM519 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 23 ธ.ค.63 (ดร.ชาญวฒิุ รุ่งแสงมนญู/ดร.นงนภสั แก้วพลอย)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

พฤหสับดี  18-21 น. 5301 CA512 การวิเคราะห์ผู้บริโภค(ภาคค า่)

 24 ธ.ค.63 (ศ.ดร.นธกฤต วนัต๊ะเมล์ และดร.จิรา กฤตยพงษ์) 

 พฤหสับดี  18-21 น. 5302 SM512 ทฤษฎสีถิติ

 24 ธ.ค.63 (รศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง)  

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตารางสอบ  การสอบไล่ ภาคต้น ปีการศกึษา 2563

 ระดับบัณฑิตศกึษา

 สอบระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563



วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์ 9-12 น. 5301 MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั (ก.1 Summer1+2 รหสั 203+19 ทอ่งเที่ยว)

 26 ธ.ค.63 (รศ.ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ/ดร.พีรพงษ์ ฟศูิริ)  

เสาร์ 9-12 น. 10301 MB501 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั (ก.2 Summer#3 รหสั 203)

 26 ธ.ค.63 ตกึ 10 ชัน้ 3 (ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั)  

เสาร์ 9-12 น. MB501 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั (ก.3 ต้น รหสั 201)

 26 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั)  

เสาร์ 9-12 น. 5401 MG503 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภวิตัน์

 26 ธ.ค.63 (ดร.ผสุดี  พลสารัมย์)  

เสาร์ 9-12 น. 5402 MN501 กลยทุธ์การจดัการโซ่อปุทานและโลจิสติกส์

 26 ธ.ค.63 (ดร.ปิยะเนตร นาคสีด)ี  

เสาร์ 9-12 น. 5403 MK502 การวิเคราระห์พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับการตลาดดิจิทลั

 26 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.โรจนศกัดิ์  โฉมวิไลลกัษณ์)  

 เสาร์  9-12 น. 5502 EC514 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจดัการ (4+1 ป.ตรี)

 26 ธ.ค.63  (รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์)  

 เสาร์   9-12 น. 5404 GA560 การบญัชีนิติเวชและการสืบสวนดิจิทลั

 26 ธ.ค.63 (ดร.สตุาภทัร  ทพิย์รังศรี) 

 เสาร์   9-12 น. สมัมนา GA501 การก ากับ ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และจริยธรรม 

 26 ธ.ค.63 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ผศ.ดร.วศินี ธรรมศิริ/ผศ.ดร.สกุัญญา รักพานิชมณี) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์  14-17 น. 5401 MG504 ภาวะผู้น าอนาคตและการจดัการทมีงานที่คลอ่งแคลว่

 26 ธ.ค.63 (ดร.อารดา มหามิตร)  

เสาร์  14-17 น. 5402 MN503 กลยทุธ์การจดัการคลงัสินค้าและสินค้าคงคลงั

 26 ธ.ค.63 (ดร.วิชญตุร์ งามสะอาด) 

เสาร์  14-17 น. 5403 MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่นยคุดิจิทลั

 26 ธ.ค.63 (รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ เลขมาศ)  

เสาร์  14-17 น. 5301 MF506 เทคโนโลยีการเงินในอตุสาหกรรมการเงิน

 26 ธ.ค.63 (ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั)  

เสาร์  14-17 น. 5303 CA512 การวิเคราะห์ผู้บริโภค(ส.-อา.)

 26 ธ.ค.63 (ศ.ดร.นธกฤต วนัต๊ะเมล์ และดร.จิรา กฤตยพงษ์) 

 เสาร์   14-17 น. สมัมนา GA506 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 26 ธ.ค.63 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ดร.จตร์ุวิทย์ เขียวชะอุ่ม) 

 เสาร์   14-17 น. 5302 GA502/MA556 งานวิจยัด้านการบญัชี

 26 ธ.ค.63 (รศ.ดร.กิตติมา อคัรนพุงศ์/ผศ.ดร.ษิรินชุ น่ิมตระกูล)  

เสาร์ 14-17 น. 5404 SM511 ตราสารหนีแ้ละตราสารอนพุนัธ์

 26 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์/ดร.ชาญวฒิุ รุ่งแสงมนญู)  
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วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์  9-12 น. 5302 MB510 การจดัการการด าเนินงานเชิงนวตักรรม 

 27 ธ.ค.63 (ก.3 ต้น รหสั 201) (รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์)  

 อาทติย์  9-12 น. สมัมนา EB522 การวิเคราะห์การเงินเพ่ือธุรกิจ

 27 ธ.ค.63 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั) 

 อาทติย์   9-12 น. 5304 LW529 กฎหมายล้มละลาย

 27 ธ.ค.63 (ดร.กนก  จลุมนต์)  

 อาทติย์   9-12 น. 5401 GA505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 

 27 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.สนันดุี เสลารัตน์/ดร.จิตรัตน์ ช่างหลอ่) 

 อาทติย์   9-12 น. 5402 GA505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 

 27 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.สนันดุี เสลารัตน์/ดร.จิตรัตน์ ช่างหลอ่) 

 อาทติย์   9-12 น. MA538 การก ากับดแูลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

 27 ธ.ค.63 5403 (ดร.สตุาภทัร ทพิย์รังศรี /รศ.อษุณา ภทัรมนตรี)  

 อาทติย์   9-12 น.  LD737 หวัข้อพิเศษด้านการจดัการโลจิสติกส์

 27 ธ.ค.63 (รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์/รศ.ดร.สถาพร อมรสวสัดิ์วฒันา) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์  13-16 น. 5304 MB503 พฤติกรรมองค์กรและการจดัการที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะองค์กร

 27 ธ.ค.63 (ก.2 Summer#3 รหสั 203) (ดร.พีรพงษ์ ฟศูิริ)  

 อาทติย์  13-16 น. 5401 MB503 พฤติกรรมองค์กรและการจดัการที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะองค์กร

 27 ธ.ค.63 (ก.3 ต้น รหสั 201) (ดร.พีรพงษ์ ฟศูิริ) 

 อาทติย์  13-16 น. 5402 MF502 การวิเคราะห์การลงทนุ

 27 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์)  

 อาทติย์ 13-16 น. สมัมนา EC533 เศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศและการประยกุต์

 27 ธ.ค.63 ตกึ 5 ชัน้ 2 (รศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ)   

 อาทติย์  13-16 น. 5403 CA511 แนวคิดและทฤษฎกีารสื่อสารการตลาด(ส.-อา.)

 27 ธ.ค.63 (ผศ.ดร.อญัชลี พิเชษฐพนัธ์/ผศ.กาลญั วรพิทยตุ)  

 อาทติย์   13-16 น. 5404 MA534 การวิเคราะห์และการควบคมุกระบวนการทางธุรกิจ  

 27 ธ.ค.63 (ดร.ภษิูต  วงศ์หลอ่สายชล)  
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