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2552 2556 หลักสูตร 

2552

หลักสูตร 

2556

Sec gr เวลาบรรยาย วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ ผู้สอน Sec gr เวลาบรรรยาย วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ ผู้สอน

BA201 BA201 BUSINESS  LAW 3 8100 01 จ. 9.30 - 12.30 น. จ.3 ต.ค.59 พ.14 ธ.ค.59 รศ.กอบแก้ว* 8200 01 จ. 13.30-16.30 น. จ.20 มี.ค.60 อ.30 พ.ค.60 รศ.กอบแก้ว*

11.30-14.00 น. บา่ย 15.00-17.30 น. บา่ย

BA202 BA202 TAXATION 3 8100 01 จ. 9.30 - 12.30 น. ส.8 ต.ค.59 พฤ.22 ธ.ค.59 ผศ.สพุิชญ์ชญา* 8100 01 จ. 9.30 - 12.30 น. ศ.24 มี.ค.60 อ.30 พ.ค.60 ผศ.สพุิชญ์ชญา*

8200 01 จ.13.30 - 16.30 น. 8.00-10.30 น. บา่ย 8200 01 จ. 13.30 - 16.30 น. 8.00-10.30 น. บา่ย

BA291 BA291 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 0200 01 อ.,พฤ.09.30-11.00 น. ศ.7 ต.ค.59 พ.28 ธ.ค.59 ผศ.โอภาศ 0200 01 อ.,พฤ.09.30-11.00 น. พฤ.23 มี.ค.60 ส.10 มิ.ย.60 ผศ.โอภาศ

0300 01 อ.,พฤ.11.00-12.30 น. 11.30-14.00 น. บา่ย 0300 01 อ.,พฤ.11.00-12.30 น. 11.30-14.00 น. บา่ย

2300 01 อ.09.30-12.30 น. อ.4 ต.ค.59

08.00-10.30 น.

ศ.9 ธ.ค.59

เช้า

รศ.หริรักษ์ 2300 01 อ.09.30-12.30 น. อ.21 มี.ค.60

08.00-10.30 น.

พฤ.25 พ.ค.60

เช้า

รศ.หริรักษ์

8200 01  จ.13.30-16.30 น. จ.3 ต.ค.59 พฤ.15 ธ.ค.59  รศ.วิทยา 8200 01  จ.  13.30-16.30 น. จ.20 มี.ค.60 อ.30 พ.ค.60  รศ.วิทยา

15.00-17.30 น. บา่ย 15.00-17.30 น. บา่ย

BA 401 BA 401 STRATEGIC MANAGEMENT 3 4500 01 อ. 13.30 - 16.30 น. จ.3 ต.ค.59 อา.25 ธ.ค.59 รศ.สพุานี 8100 01 จ. 09.30 - 12.30 น. จ.20 มี.ค.60 จ.5 มิ.ย.60 คณาจารย์

8100 01 จ. 09.30 - 12.30 น. 8.00-10.30 น. บา่ย อ.ดร.สมประสงค์ 8100 02  จ. 09.30 - 12.30  น. 8.00-10.30 น. บา่ย คณาจารย์

8100 02 จ. 09.30 - 12.30 น. ผศ.ดร.กงัวาน 8100 03  จ. 09.30 - 12.30  น. คณาจารย์

8200 01 จ. 13.30 - 16.30 น. รศ.สพุานี 8200 01 จ. 13.30 - 16.30 น. รศ.สพุานี

8200 02 จ. 13.30 - 16.30 น. ผศ.ดร.ธนวตั 8200 02 จ. 13.30 - 16.30 น. ผศ.ดร.ธนวตั

4500 01 อ. 13.30 - 16.30 น. รศ.สพุานี

คําเตือน  -   นกัศกึษาต้องตรวจสอบหลกัสตูรการศกึษาของตนเอง รวมทัง้วชิาพืน้ (Prerequisite)  ให้ถกูต้อง ก่อนการจดทะเบียนหรือ เพิม่ , ถอน ลกัษณะวชิาทกุครัง้  มิฉะนัน้ผลการจดทะเบียนและ / หรือสอบ จะเป็นโมฆะ

              -  ตารางสอน-ตาราสอบ คณะอาจมีเปลี่ยนแปลงวนั-เวลาบรรยาย วนัสอบไล ่กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตารางสอน-ตารางสอบได้ใน www.reg.tu.ac.th

สําหรับนกัศกึษานอก

คณะพาณิชย์ฯ 

ที่ประสงค์จะเรียน

รายวิชาตา่งๆ 

ของคณะฯ เป็นวิชาโท

นกัศกึษาคณะพาณิชย์ฯ  

ฐานะชัน้ปี 4

ภาค 1/2559 ภาค 2/2559

กาํหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่าง ๆ ประจาํปีการศึกษา 2559

เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รหัสวิชา / 

หลักสูตร

ลักษณะวิชา

ห
น่
วย

กิต วิชาพืน้หรือผู้บรรยาย

อนุมัติ


