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อัพเดต 19 ธ.ค.59

วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ วันสอบกลางภาค วันสอบไล่

2552 2556 Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน

FN201 FN201 BUSINESS FINANCE 0600 01 พ.,ศ.08.00-09.30 น. ผศ.อบรม เชาวน์เลิศ พฤ.13 ต.ค.59 ศ.16 ธ.ค.59 2300 01 อ.  09.30-12.30 น. อ.สิริณฏัฐา  เตชะศิริวรรณ อา.26 มี.ค.60 พ.31 พ.ค.60

2300 01 อ. 09.30-12.30 น. อ.สิริณฏัฐา  เตชะศิริวรรณ 15.00-17.30 น. เช้า 3200 01 พฤ.  09.30-12.30 น. อ.สิริณฏัฐา  เตชะศิริวรรณ 15.00-17.30 น. เช้า

3200 01 พฤ.  09.30-12.30 น. อ.สิริณฏัฐา  เตชะศิริวรรณ 7800 01 พ.  09.30-12.30 น. อ.พนิดา  โชติยานนท์

7800 01 พ.  09.30-12.30 น. อ.พนิดา  โชติยานนท์ 8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. อ.พนิดา  โชติยานนท์

7800 02 พ.  09.30-12.30 น. อ.ดุสิต โดมทอง 8100 01 จ.  09.30-12.30 น. ผศ.ดร.อญัชดา  เจริญรุกข์**

8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. อ.พนิดา  โชติยานนท์ 8100 02 จ.  09.30-12.30 น. คณาจารย์

8100 01 จ.  09.30-12.30 น. ผศ.ดร.อญัชดา  เจริญรุกข์** 8200 01 จ.  13.30-16.30 น. ผศ.ดร.อญัชดา  เจริญรุกข์**

8200 01 จ.  13.30-16.30 น. ผศ.ดร.อญัชดา  เจริญรุกข์** ผศ.อบรม ประสานงานทกุกลุม่

FN211 FN211 FINANCIAL MARKETS 9000 01 พ. 13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง พฤ.13 ต.ค.59 ศ.23 ธ.ค.59 9000 01 พ. 13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง อา.26 มี.ค.60 ศ.2 มิ.ย.60

9100 01 ศ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง 8.00-10.30 บ่าย 9100 01 ศ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง 8.00-10.30 น. บ่าย

8100 01 จ.  09.30-12.30 น. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์  ภทัรธรรมมาศ** 8100 01 จ.  09.30-12.30 น. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์  ภทัรธรรมมาศ**

8100 02 จ.  09.30-12.30 น. อ.ดร.สกักาคม  มณีนพ

FN241 FN241 RISK MANAGEMENT AND 2300 01 อ.  09.30-12.30 น. อ.ดร.สกักาคม  มณีนพ อ.4 ต.ค.59 ศ.9 ธ.ค.59 2300 01 อ.  09.30-12.30 น. อ.ดร.สกักาคม  มณีนพ อ.21 มี.ค.60 พฤ.25 พ.ค.60

INSURANCE 8.00-10.30 น. เช้า 8.00-10.30 น. เช้า

FN221 FN281 PERSONAL  FINANCE 7800 01 พ. 09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ อา.2 ต.ค.59 จ.19 ธ.ค.59 7800 01 พ. 09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ อา.19 มี.ค.60 พฤ.1 มิ.ย.60

8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ 11.30-14.00 น. บ่าย 8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ 11.30-14.00 น. บ่าย

8100 01 จ.  09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ 8100 01 จ.  09.30-12.30 น. อ.ประโภชน์  มะยุระ

8200 01 จ.  13.30-16.30 น. อ.สมนกึ  วิวฒันะ จ.3 ต.ค.59

15.00-17.30 น.

พฤ.15 ธ.ค.59

บ่าย

8200 01 จ.  13.30-16.30 น. อ.สมนกึ  วิวฒันะ จ.20 มี.ค.60

15.00-17.30 น.

อ.30 พ.ค.60

บ่าย

FN282 WEALTH  MANAGEMENT 8300 01 ส.  09.00-12.00  น. อ.ทรงชยั  พุทธิมาโนชญ์ พฤ.6 ต.ค.59 ส.17 ธ.ค.59 8300 01 ส.  09.00-12.00  น. อ.ทรงชยั  พุทธิมาโนชญ์ ส.25 มี.ค.60 ส.27 พ.ค.60

ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ* 8.00-10.30 น. บ่าย ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ* 8.00-10.30 น. บ่าย

FN311 FN311 FINANCIAL  MANAGEMENT 2300 01 อ.  09.30-12.30 น. รศ.ดร.พนัทิศา ภาวบุตร พ.5 ต.ค.59 ส.24 ธ.ค.59 3200 01 พฤ. 09.30-12.30 น. ผศ.ดร.ชยัยุทธ  ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์ พ.22 มี.ค.60 พ.7 มิ.ย.60

4500 01 อ. 13.30-16.30 น. รศ.ดร.พนัทิศา ภาวบุตร 8.00-10.30 น. บ่าย 5400 01 พฤ. 13.30-16.30 น. รศ.ดร.เสกศกัดิ์  จําเริญวงศ์ 8.00-10.30 น. บ่าย

5400 01 พฤ. 13.30-16.30 น. รศ.ดร.เสกศกัดิ์  จําเริญวงศ์ 5400 02 พฤ. 13.30-16.30 น. ผศ.ดร.ชยัยุทธ  ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์

9000 01 พ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.เสกศกัดิ์  จําเริญวงศ์ 9000 01 พ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.เสกศกัดิ์  จําเริญวงศ์

FN312 FN312 INVESTMENTS 4500 01 อ. 13.30-16.30 น. อ.ดร.สกักาคม  มณีนพ พฤ.13 ต.ค.59 ศ.16 ธ.ค.59 8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ อา.26 มี.ค.60 พ.31 พ.ค.60

7800 01 พ.  09.30-12.30 น. อ.ดร.กนต์พนสั  ดํารงวงศ์ 15.00-17.30 น. เช้า 9100 01 ศ.13.30-16.30 น. อ.ดร.กนต์พนสั ดํารงวงศ์ 15.00-17.30 น. เช้า

8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ

8700 02 ศ.  09.30-12.30 น. ผศ.ดร.ชยัยุทธ ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์

กําหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่าง ๆ ประจาํปีการศึกษา 2559                  

เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาการเงิน

รหัสวิชา / 

หลักสูตร

ลักษณะวิชา ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน

คําเตือน  -   นกัศึกษาต้องตรวจสอบหลกัสตูรการศึกษาของตนเอง รวมทัง้วิชาพืน้ (Prerequisite)  ให้ถูกต้อง ก่อนการจดทะเบียนหรือ เพิ่ม , ถอน ลกัษณะวิชาทกุครัง้  มิฉะนัน้ผลการจดทะเบียนและ / หรือสอบ จะเป็นโมฆะ

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

2552 2556 Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน

รหัสวิชา / 

หลักสูตร

ลักษณะวิชา ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน

FN313 FN313 INTERNATIONAL  FINANCIAL 5400 01 พฤ.  13.30-16.30 น. ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจินดา พ.5 ต.ค.59 ส.24 ธ.ค.59 5400 01 พฤ.  13.30-16.30 น. ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจินดา พ.22 มี.ค.60 พ.7 มิ.ย.60

MANAGEMENT 9000 01 พ.   13.30-16.30 น. ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจินดา 8.00-10.30 น. บ่าย 9000 01 พ.   13.30-16.30 น. ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจินดา 8.00-10.30 น. เช้า

FN323 FN323 CREDIT  MANAGEMENT 8300 01 ส. 09.00-12.00 น. อ.พฒัน์พงศ์  กู้ประเสริฐ พฤ.6 ต.ค.59 ส.17 ธ.ค.59 -

8.00-10.30 น. บ่าย

FN331 FN331 FINANCIAL INSTITUTIONS 5400 01 พฤ.13.30-16.30 น. ผศ.ดร.ชยัยุทธ ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์ ศ.7 ต.ค.59 พฤ.15 ธ.ค.59 -

MANAGEMENT 15.00-17.30 น. เช้า

FN341 FN341 NON-LIFE INSURANCE - 4500 01 อ.13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง อ.21 มี.ค.60 จ.29 พ.ค.60

15.00-17.30 น. เช้า

FN342 FN342 LIFE AND HEALTH INSURANCE 2300 01  อ.  09.30-12.30  น.  รศ. ดร. สิปปภาส  พรสขุสวา่ง  อ.4  ต. ค.59

8.00-10.30  น.

 ศ.9  ธ. ค.59

 เช้า

-

FN344 FN344 INSURANCE  BUSINESS AND LEGAL 4500 01 อ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.สิปปภาส พรสขุสวา่ง อ.4 ต.ค.59

15.00-17.30 น.

พ.14 ธ.ค.59

เช้า

-

ENVIROMENT

FN351 FN351 FIXED INCOME SECURITY - 9100 01 ศ.13.30-16.30 น. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ศ.24 มี.ค.60

15.00-17.30 น.

อ.6 มิ.ย.60

เช้า

ANALYSIS

FN391 RESEARCH AND INTERNSHIP - - 0000 00 ฝึกงานรวม ศ.ดร.อญัญา

PROJECT 200 ชม. ขนัธวิทย์

FN391 INTERNSHIP IN FINANCE เมย.-พค. 56 

FN399 FN399 PRACTICAL CAPABILITY - - - 0000 00 ฝึกงาน 3 ชม. รศ.สขุใจ  

DEVELOPMENT IN FINANCE ต่อสปัดาห์ นํา้ผดุ

นศ.ต้องลงทะเบียน

ก่อนฝึกในชว่ง

เมย.-พค. 56 

(ฝึกงานรวมขัน้ตํ่า

100 ชม.)

FN413 FN413 STRATEGIC FINANCIAL 7800 01 พ. 09.30-12.30 น. ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ พ.5 ต.ค.59 จ.19 ธ.ค.59 0600 01 พ.,ศ.08.00-09.30 น. ผศ.อบรม  เชาวน์เลิศ อา.26 มี.ค.60 พ.31 พ.ค.60

MANAGEMENT 7800 02 พ. 09.30-12.30 น. อ.ดร.ชยัยุทธ  ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์ 11.30-14.00 น. เช้า 11.30-14.00 น. เช้า

7800 01 พ. 09.30-12.30 น. อ.ดร.ชยัยุทธ  ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์ พ.22 มี.ค.60 พฤ.1 มิ.ย.60

11.30-14.00 น. เช้า

คําเตือน  -   นกัศึกษาต้องตรวจสอบหลกัสตูรการศึกษาของตนเอง รวมทัง้วิชาพืน้ (Prerequisite)  ให้ถูกต้อง ก่อนการจดทะเบียนหรือ เพิ่ม , ถอน ลกัษณะวิชาทกุครัง้  มิฉะนัน้ผลการจดทะเบียนและ / หรือสอบ จะเป็นโมฆะ

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

2552 2556 Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรรยาย ผู้สอน Sec gr เวลาบรรยาย ผู้สอน

รหัสวิชา / 

หลักสูตร

ลักษณะวิชา ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน

FN415 FN415 FINANCIAL  RISK  ANALYSIS  AND 8200 01 จ.  13.30-16.30 น. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ จ.3 ต.ค.59 พ.15 ธ.ค.59 8200 01 จ.  13.30-16.30 น. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ จ.20 มี.ค.60 อ.30 พ.ค.60

MANAGEMENT 15.00-17.30 น. บ่าย 15.00-17.30 น. บ่าย

FN421 FN421 FINANCIAL STATEMENT AND 3200 01 พฤ. 09.30-12.30 น. ผศ.ดร.ชยัยุทธ ผดุงศกัดิ์สวสัดิ์ ศ.7 ต.ค.59 อ.13 ธ.ค.59 -

REPORTING ANALYSIS 8.00-10.30 น. เช้า

FN425 FN425 FINANCIAL VIABILITY STUDY - 8700 01 ศ.  09.30-12.30 น. รศ.ดร.อาณตัิ  ลีมคัเดช ศ.24 มี.ค.60 ศ.2 มิ.ย.60

11.30-14.00 น. เช้า

FN428 FN428 INVESTMENT BANKING 8700 01 ศ. 09.30-12.30 น. อ.ดร.กนต์พนสั  ดํารงวงศ์ ส.8 ต.ค.59 อ.20 ธ.ค.59 8700 01 ศ. 09.30-12.30 น. อ.ดร.กนต์พนสั  ดํารงวงศ์ ศ.24 มี.ค.60 ศ.2 มิ.ย.60

11.30-14.00 น. เช้า 11.30-14.00 น. เช้า

FN451 EQUITY  ANALYSIS - 2300 01 อ.  09.30-12.30 น. รศ.ดร.พนัทิศา  ภาวบุตร อา.26 มี.ค.60 ศ.9 มิ.ย.60

FN451 EQUITY SECURITIES  ANALYSIS 4500 01 อ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.พนัทิศา  ภาวบุตร 15.00-17.30 น. เช้า

FN452 FN452 FINANCIAL DERIVATIVES 9100 01 ศ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.อาณตัิ ลีมคัเดช ส.8 ต.ค.59 พฤ.22 ธ.ค.59 9100 01 ศ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.อาณตัิ ลีมคัเดช ศ.24 มี.ค.60 อ.6 มิ.ย.60

15.00-17.30 น. เช้า 15.00-17.30 น. เช้า

FN461 FN461 ADVANCED  INTERNATIONAL 9100 01 ศ.  13.30-16.30 น. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์  ภทัรธรรมมาศ ส.8 ต.ค.59 พฤ.22 ธ.ค.59 -

FINANCIAL  MANAGEMENT  - ปิด - 15.00-17.30 น. เช้า

FN471 FN471 STATISTICAL MODELS FOR 5400 01 พฤ.  13.30-16.30 น. รศ.ดร.อาณตัิ ลีมคัเดช ศ.7 ต.ค.59 พฤ.15 ธ.ค.59 -

 FINANCIAL  RESEARCH  - ปิด - 15.00-17.30 น. เช้า

FN491 FN491 SEMINAR IN FINANCE 3200 01 พฤ.  09.30-12.30 น. รศ.ดร.อาณตัิ  ลีมคัเดช ศ.7 ต.ค.59 อ.13 ธ.ค.59 -

 - ปิด - 8.00-10.30 น. เช้า

FN494 FN494 FINANCIAL  ENGINEERING - 5400 01 พฤ. 13.30-16.30 น. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ พฤ.23 มี.ค.60 อ.30 พ.ค.60

15.00-17.30 น. เช้า

FN499 FN499 INDEPENDENT  STUDIES IN  0000 01 ต้องได้รับอนุมัติ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ จดัสอบเอง จดัสอบเอง 0000 01 ต้องได้รับอนุมัติ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ จดัสอบเอง จดัสอบเอง

FINANCE จากอาจารย์ผู้สอน จากอาจารย์ผู้สอน

ก่อนลงทะเบียน ก่อนลงทะเบียน

              -  ตารางสอน-ตาราสอบ คณะอาจมีเปลีย่นแปลงวนั-เวลาบรรยาย วนัสอบไล ่กรุณาตรวจสอบการเปลีย่นแปลงตารางสอน-ตารางสอบได้ใน www.reg.tu.ac.th

คําเตือน  -   นกัศึกษาต้องตรวจสอบหลกัสตูรการศึกษาของตนเอง รวมทัง้วิชาพืน้ (Prerequisite)  ให้ถกูต้อง ก่อนการจดทะเบียนหรือ เพิม่ , ถอน ลกัษณะวิชาทกุครัง้  มิฉะนัน้ผลการจดทะเบียนและ / หรือสอบ จะเป็นโมฆะ


