
วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 เสาร์ 9-12 น. 5401 SM519 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 14 ธ.ค.62 (ดร.นงนภสั แก้วพลอย) 

เสาร์ 9-12 น. 5301 GA520 การบริหารการเงินขัน้สงู

 14 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.บญุเลศิ  จิตรมณีโรจน์)  

เสาร์ 9-12 น. 5303 CA512 การวิเคราะห์ผู้บริโภค(ส.-อา.) 

 14 ธ.ค.62 (รศ.ดร.นธกฤต วนัต๊ะเมล์/ดร.จิรา กฤตยพงษ์/ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต)ิ 

เสาร์ 9-12 น. 5603 CA711 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและการวิเคราะห์ผู้บริโภคขัน้สงู

 14 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.บปุผา ลาภะวฒันาพนัธ์) 

เสาร์ 9-12 น. สมัมนา EC512 เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์

 14 ธ.ค.62 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ดร.ลลติา จนัทรวงศ์ไพศาล)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์  14-17 น. สมัมนา SM511 ตราสารหนีแ้ละตราสารอนพุนัธ์

 14 ธ.ค.62 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ดร.ชาญวฒิุ รุ่งแสงมนญู)  

เสาร์   14-17 น. 5401 EC531 ประเดน็เศรษฐกิจปัจจบุนั

 14 ธ.ค.62  (ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ และคณะ)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

อาทติย์   9-12 น. 5301 GA505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 

 15 ธ.ค.62  (ดร.จิตรัตน์ ชา่งหลอ่/ผศ.ดร.สนันดุ ีเสลารัตน์)  

 อาทติย์ 9-12 น. 5304 MA550 การบญัชีนิตเิวชและการสบืสวนทริุตโดยดจิิทลั

 15 ธ.ค.62 (ดร.พรสริิ ปณุเกษม/อ.ศวิะรักษ์ พินิจารมณ์)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์   13-16 น. 5304 EC541 การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและโลจิสตกิส์

 15 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.จิราภรณ์  ชาวงษ์)  

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตารางสอบ การสอบไล่ ภาคต้น ปีการศกึษา 2562

 ระดบับัณฑิตศกึษา

 สอบระหว่างวันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2562



วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 จนัทร์  13-16 น. 5303 MG590 การวิจยัเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ(ภาคปกติ)

 16 ธ.ค.62 (ดร.พีรพงษ์  ฟศูริิ) 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

จนัทร์ 18-21 น. 5303 MF522 อนพุนัธ์และการจดัการความเสี่ยง(ภาคค า่) 

 16 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.ลลติา  หงษ์รัตนวงศ์)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

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

 17 ธ.ค.62 (รศ.ดร.นธกฤต วนัต๊ะเมล์/ดร.จิรา กฤตยพงษ์/ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต)ิ 

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 พฤหสับดี  18-21 น. สมัมนา SM513 ทฤษฎีการลงทนุ

 19 ธ.ค.62 ตกึ 5 ชัน้ 2 (ผศ.ดร.บญุเลศิ จิตรมณีโรจน์)  

 พฤหสับดี  18-21 น. 5301 CA516 การวิจยัการสื่อสารการตลาด(ภาคค า่)

 19 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.สทุธนิภา ศรีไสย์/อ.พชัรี พรหมคช) 

พฤหสับดี  18-21 น. 5303 MF528 การจดัสรรแบง่เงินลงทนุสมยัใหมด้่วยเทคโนโลยกีารเงิน(ภาคค า่) 

 19 ธ.ค.62 (ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ)์  
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วันที่ เวลา ห้อง วิชา

เสาร์ 9-12 น. MB508 การจดัการการตลาดยคุดจิิทลั (ส.-อา.) ก.1 รหสั 193

 21 ธ.ค.62 10201 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)  

เสาร์ 9-12 น. ตกึ 10 ชัน้ 2 MB508 การจดัการการตลาดยคุดจิิทลั (ส.-อา.) ก.2 รหสั 191

 21 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)  

เสาร์ 9-12 น.  MB508 การจดัการการตลาดยคุดจิิทลั(ภาคค า่) รหสั 191

 21 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ)  

 เสาร์ 9-12 น. 5401 MN506 การจดัการสนิค้าคงคลงั (ส.-อา)

 21 ธ.ค.62 (ดร.วิชญตุร์ ทมิาบตุร)

 เสาร์ 9-12 น.  MN506 การจดัการสนิค้าคงคลงั (ส.-อา)

 21 ธ.ค.62 5402 (ดร.วิชญตุร์ ทมิาบตุร)

 เสาร์ 9-12 น. MH501 การจดัการคณุภาพการบริการในโรงแรม(ส.-อา.)

 21 ธ.ค.62  (ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศลิป์)  

เสาร์ 9-12 น. สมัมนา SM512 ทฤษฎีสถิติ

 21 ธ.ค.62 ตกึ 5 ชัน้ 2 (รศ.ดร.วีระชาต ิ กิเลนทอง)

เสาร์ 9-12 น. 5301 GA501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และจริยธรรม 

 21 ธ.ค.62 (ดร.วศนีิ ธรรมศริิ/ดร.สกุญัญา รักพานิชมณี)

เสาร์ 9-12 น. 5304 CA516 การวิจยัการสื่อสารการตลาด(ส.-อา.)

 21 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.สทุธนิภา ศรีไสย์/อ.พชัรี พรหมคช)

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 เสาร์  14-17 น. 5303 MF522 อนพุนัธ์และการจดัการความเสี่ยง(ส.-อา)

 21 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.ลลติา  หงษ์รัตนวงศ์) 

เสาร์  14-17 น. 5304 SM520 แบบจ าลองขัน้สงูในตราสารและอนพุนัธ์ทางการเงิน

 21 ธ.ค.62 (รศ.ดร.ธนโชต ิบญุวรโชติ/ดร.ธฤตพล อู่สวสัดิ)์  

เสาร์   14-17 น. 5301 GA506 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 21 ธ.ค.62  (ดร.จตร์ุวิทย์ เขียวชะอุ่ม)

เสาร์   14-17 น. สมัมนา GA560 การบญัชีนิตเิวชและการสบืสวนดจิิทลั

 21 ธ.ค.62  ตกึ 5 ชัน้ 2 (ดร.สตุาภทัร  ทพิย์รังศรี)  

เสาร์   14-17 น. 5401 MA549 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

 21 ธ.ค.62  (ดร.พรสริิ ปณุเกษม/อ.สวุิมล กลุาเลศิ)

 3/4



วันที่ เวลา ห้อง วิชา

อาทติย์  9-12 น. 5301 MF528 การจดัสรรแบง่เงินลงทนุสมยัใหมด้่วยเทคโนโลยกีารเงิน(ส.-อา.)

 22 ธ.ค.62 (ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ)์  

 อาทติย์ 9-12 น. EB522 การวิเคราะห์การเงินเพ่ือธุรกิจ

 22 ธ.ค.62 5303 (ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั)  

 อาทติย์ 9-12 น. EC514/EB523 เศรษฐศาสตร์การจดัการ

 22 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์)  

วันที่ เวลา ห้อง วิชา

 อาทติย์   13-16 น. 5303 EC511 เศรษฐศาสตร์จลุภาควิเคราะห์  

 22 ธ.ค.62 (ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวนัชยั)  
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