
                       
 

 

 

 

         ห้อง ห้อง Cyber Classroom 
รายช่ือวิชาบรรยายผ่าน Google Classroom  

เวลา ECB2 302 ECB2 303 ECB2 305 

9.30-11.20    

ECO3321 
(ECO3302) 

อ.เสวียน  แก้ววงษา 
(สอนผา่น Meet) 

ECO3506 
อ.ดร.อภิวีร ์อันตรเสน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO2122 
(ECO2102) 

อ.อัคนี ชาตะนาวิน 
(สอนผา่น Meet) 

11.30-13.20       

13.30-15.20    

ECO3323 
อ.เสวียน แก้ววงษา 
อ.จินตนา เมืองเล็น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4321 
(ECO3306) 

อ.อัคนี ชาตะนาวิน 
(สอนผา่น Meet) 

 

วันจันทร์ 
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        ห้อง 
เวลา 

ห้อง Cyber Classroom 
รายช่ือวิชาบรรยายผ่าน Google Classroom 

ECB2 302 ECB2 303 ECB2 305 

9.30-11.20  

ECO3420 
อ.ดร.วรรณพงษ์   
ดุรงคเวโรจน์ 

(Cyber Classroom) 

 

ECO3121 
(ECO3101) 
อ.สุภาพงษ์   
ตันสุภาพ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3522 
(ECO3503) 
อ.ดร.อภิวีร ์ 
อันตรเสน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO2103 
อ.วนิดา   

พิมพ์โคตร 
(สอนผา่น Meet) 

ECO3320 
(ECO3301) 
อ.จินตนา   
เมืองเล็น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4702 
ผศ.ธัญญารัตน์ 

ทองพาศน์ 
(สอนผา่น Meet) 

ECO2124 
ผศ.ดร.ตรีนุช  
ไพชยนต์วิจิตร 
(สอนผา่น Meet) 

11.30-13.20    

ECO4429 
ผศ.ดร.ตรีนุช  
ไพชยนต์วิจิตร 
(สอนผา่น Meet) 

ECO2125 
(ECO2105) 
อ.สุภาพงษ์  
ตันสุภาพ 

(สอนผา่น Meet) 

    

13.30-15.20    

ECO3123 
(ECO3707) 

ผศ.ธัญญารัตน์ 
ทองพาศน์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3907 
อ.วนิดา   

พิมพ์โคตร 
(สอนผา่น Meet) 

ECO3220 
(ECO3200) 
อ.พรรณรวีย์ 
จันทรมาศ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4323 
(ECO3303) 
อ.จินตนา   
เมืองเล็น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4330 
อ.เสวียน  
แก้ววงษา 

(สอนผา่น Meet) 

 

 

 

 

วันอังคาร 

ตารางบรรยาย คณะเศรษฐศาสตร ์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 
 



 

 

 

 
 

        ห้อง 
เวลา 

ห้อง Cyber Classroom 
รายช่ือวิชาบรรยายผ่าน Google Classroom 

ECB2 303 ECB2 305 

9.30-11.20 

ECO3422 
(ECO3602) 

อ.ดร.วรรณพงษ์   
ดุรงคเวโรจน์ 

(Cyber Classroom) 

ECO4401 
รศ.ดร.นคร  
ยิ้มศิริวัฒนะ 

(Cyber Classroom) 

ECO4226 
(ECO4204) 
อ.พรรณรวีย์ 
จันทรมาศ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3620 
(ECO3801) 
อ.กมลรัตน์  
ถิระพงษ์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4422 
(ECO3402) 

อ.อัคนี  
ชาตะนาวิน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4325 
(ECO4309) 
อ.เสวียน  
แก้ววงษา 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3521  
(ECO4503) 
อ.วิมลรัตน์  
ศรีรัตนกูล 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4524 
(ECO3902) 

อ.วนิดา   
พิมพ์โคตร 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4122 
ผศ.ดร.ตรีนุช  
ไพชยนต์วิจิตร 
(สอนผา่น Meet) 

11.30-13.20 

ECO3403 
รศ.บุญธรรม  

ราชรักษ์ 
(Cyber Classroom) 

 

ECO4425 
(ECO3607) 
ผศ.ดร.ตรีนุช  
ไพชยนต์วิจิตร 
(สอนผา่น Meet) 

ECO4121 
(ECO3103) 
อ.พัฒนรัชต์  
ฟักจันทร์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO2130 
อ.ดร.อภิวีร ์ 
อันตรเสน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4233 
อ.ศิวัช  

เทียมทัด 
(สอนผา่น Meet) 

ECO4521  
อ.วิมลรัตน์  
ศรีรัตนกูล 

(สอนผา่น Meet) 

  

13.30-15.20  

ECO4625 
(ECO3803) 
รศ.ดร.นคร  

 ยิ้มศิริวัฒนะ 
(Cyber Classroom) 

ECO4621 
(ECO3806) 
อ.กมลรัตน์ 
ถิระพงษ์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3122 
(ECO3102) 
อ.พัฒนรัชต์  
ฟักจันทร์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4228 
(ECO4601) 

อ.อัคนี  
ชาตะนาวิน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4324 
(ECO3305) 
อ.จินตนา   
เมืองเล็น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4229 
(ECO3000) 

อ.วนิดา   
พิมพ์โคตร 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4227 
(ECO4207) 

อ.ศิวัช  
เทียมทัด 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3322 
(ECO4302) 
อ.เสวียน  
แก้ววงษา 

(สอนผา่น Meet) 
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 วันพุธ 



 

 

 

 

 

        ห้อง 
 
เวลา 

ห้อง Cyber Classroom 
รายช่ือวิชาบรรยายผ่าน Google Classroom 

ECB2 302 ECB2 303 ECB2 305 

9.30-11.20  

ECO4402 
รศ.บุญธรรม  

ราชรักษ์ 
(Cyber Classroom) 

ECO3421 
(ECO3401) 
รศ.ดร.นคร  
ยิ้มศิริวัฒนะ 

(Cyber Classroom) 

ECO3622 
(ECO3805) 
อ.กมลรัตน์  
ถิระพงษ์ 

((สอนผา่น Meet) 

ECO4522 
(ECO4505) 
อ.สุภาพงษ ์  
ตันสุภาพ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4523  
อ.วิมลรัตน์  
ศรีรัตนกูล 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4326 
ผศ.ธัญญารัตน์  

ทองพาศน ์
(สอนผา่น Meet) 

  

11.30-13.20  

ECO2129 
(ECO2109) 

อ.ดร.วรรณพงษ์  
ดุรงคเวโรจน์ 

(Cyber Classroom) 

 

ECO3221 
(ECO3201) 

อ.ศิวัช  
เทียมทัด 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4225  
(ECO3209) 
อ.พรรณรวีย์ 
จันทรมาศ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4123 
อ.พัฒนรัชต์  
ฟักจันทร์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO3520 
(ECO3501) 
อ.ดร.อภิวีร์  
อันตรเสน 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4230 
(ECO4209) 

อ.ธันวา   
แผนสทา้น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4126 
(ECO4707) 
อ.สุภาพงษ ์  
ตันสุภาพ 

(สอนผา่น Meet) 

13.30-15.20  

ECO2128 
(ECO2108) 

รศ.บุญธรรม ราชรักษ ์
อ.วนิดา  พิมพ์โคตร 

(Cyber Classroom) 

ECO4409 
รศ.ดร.นคร  
ยิ้มศิริวัฒนะ 

(Cyber Classroom) 

ECO2126  
(ECO2106) 

ผศ.ธัญญารัตน์  
ทองพาศน ์

(สอนผา่น Meet) 

ECO2123 
อ.พัฒนรัชต ์ 
ฟักจันทร์ 

(สอนผา่น Meet) 

ECO2121 
(ECO2101) 

อ.ธันวา  
แผนสทา้น 

(สอนผา่น Meet) 

ECO2127 
(ECO2104) 

อ.ศิวัช  
เทียมทัด 

(สอนผา่น Meet) 

ECO4622 
(ECO4813) 
อ.กมลรัตน์ 
ถิระพงษ์ 

(สอนผา่น Meet) 
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วันพฤหัสบดี 



 

 

 

 
 

        ห้อง 
 
เวลา 

ห้อง Cyber Classroom 
รายช่ือวิชาบรรยายผ่าน Google Classroom 

ECB2 302 ECB2 303 ECB2 305 

9.30-11.20  

ECO4424 
(ECO4605) 

อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 
(Cyber Classroom) 

   

11.30-13.20    
ECO3222 

อ.ธันวา แผนสท้าน 
(สอนผา่น Meet) 

 

13.30-15.20    
ECO3701 

อ.ธันวา แผนสท้าน 
(สอนผา่น Meet) 

 

ตารางบรรยาย คณะเศรษฐศาสตร ์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 
 

วันศุกร์ 


