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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1  5202110200  นางสาวสุทธิณี เทพปริยะพล
แบบแผนของผลกําไรรายไตรมาสและการตกแตงกําไร:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1  5202112644  นายเทวิน ภูมิสิริกุล การจดทะเบียนขามตลาด ที่มาและปลายทางของบริษัท และตนทุนสวนของเจาของ

2  5202112982  นางสาวประภาศรี ชาติกุลวัฒน
สภาพคลอง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และความหลากหลายของสวนชดเชยความเสี่ยงเนื่องจาก

สภาพคลองในชวงเวลาที่ความไมแนนอน: การศึกษาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1  5202110010  นางสาวณัฎฐยา เพชรลอเหลียน
การศึกษาความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2  5202110036  นายเมธสิทธ มุทะธากุล การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสาหรับกระบวนการผลิตไวน:กรณีศึกษาในประเทศไทย

3  5202110051  นางสาวทิตา เตชะธรารักษ
การศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดพื้นฐานในการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สหรัฐอเมริกา

4  5202110069  นางสาวพัชรียา เชียรจรัสวงศ การวิเคราะหประเด็นภาษีตามมาตรา 65 ทวิ จากขอหารือภาษีอากร

รายชื่อวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2553

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

การบริหารการเงิน

รายชื่อสารนิพนธ ประจําปการศึกษา 2553

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338720&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CA%D8%B7%B8%D4%B3%D5+%E0%B7%BE%BB%C3%D4%C2%D0%BE%C5&studentcode=5202110200&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338736&studentname=%B9%D2%C2%E0%B7%C7%D4%B9+%C0%D9%C1%D4%CA%D4%C3%D4%A1%D8%C5&studentcode=5202112644&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338770&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BB%C3%D0%C0%D2%C8%C3%D5+%AA%D2%B5%D4%A1%D8%C5%C7%D1%B2%B9%EC&studentcode=5202112982&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338701&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D1%AE%B0%C2%D2+%E0%BE%AA%C3%C5%E8%CD%E0%CB%C5%D5%C2%B9&studentcode=5202110010&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338703&studentname=%B9%D2%C2%E0%C1%B8%CA%D4%B7%B8%EC+%C1%D8%B7%D0%B8%D2%A1%D8%C5&studentcode=5202110036&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338705&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B7%D4%B5%D2+%E0%B5%AA%D0%B8%C3%D2%C3%D1%A1%C9%EC&studentcode=5202110051&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338706&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%D1%AA%C3%D5%C2%D2+%E0%AA%D5%C2%C3%A8%C3%D1%CA%C7%A7%C8%EC&studentcode=5202110069&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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5  5202110077  นายนนทชัย ราชศิริสงศรี
การศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหวางบริษัทที่ออกหุนเพิ่มทุน (SEO) (SEO) กับบริษัทที่ไมได

ออกหุนเพิ่มทุน

6  5202110093  นางสาวโศภิษฐ ภักดียิ่งยง ตนทุนเงินลงทุนในสวนของเจาของและนโยบายการรับรูรายได:อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย

7  5202110119  นางสาวแขวดี รัตนะเหลี่ยม
แนวโนมการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

8 สวนงานปฏิบัติการ

8  5202110168  นางสาววัฒพร ไมวัฒนา

การศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตรา

ผลตอบแทนจากสวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ ตอการเปลี่ยนแปลงของราคา

หุนของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเงินลงทุนและหลักทรัพย

9  5202110184  นางสาวปณิตา มงคลฤดี การจัดการสิ่งแวดลอมกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ:กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

10  5202110192  นางสาวเมลดา บุรพกุศลศรี การตกแตงกําไรผานการใชดุลพินิจในการสรางรายการทางธุรกิจ

11  5202110218  นายชาญวิทย กุลทรัพยศักดิ์ การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนมพรอมดื่มในประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1  5202112503  นางสาวณิชนันทน ทิพยพาณิชย
การศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย ผานมาตรวัด Jensen’s Alpha (พ.ศ. 

2545-2552)

2  5202112511  นางสาวบุศรินทร หอมวิเชียร การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบจําลองในการพยากรณ มูลคาความเสี่ยง (Value-at-Risk)

3  5202112529  นายวิศรุต ศิริอมรสุข Market Overreaction and Liquidity

การบริหารการเงิน

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338707&studentname=%B9%D2%C2%B9%B9%B7%AA%D1%C2+%C3%D2%AA%C8%D4%C3%D4%CA%E8%A7%C8%C3%D5&studentcode=5202110077&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338709&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E2%C8%C0%D4%C9%B0%EC+%C0%D1%A1%B4%D5%C2%D4%E8%A7%C2%A7&studentcode=5202110093&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338711&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E1%A2%C7%B4%D5+%C3%D1%B5%B9%D0%E0%CB%C5%D5%E8%C2%C1&studentcode=5202110119&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338716&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%D1%B2%BE%C3+%E4%C1%E9%C7%D1%B2%B9%D2&studentcode=5202110168&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338718&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BB%B3%D4%B5%D2+%C1%A7%A4%C5%C4%B4%D5&studentcode=5202110184&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338719&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E0%C1%C5%B4%D2+%BA%D8%C3%BE%A1%D8%C8%C5%C8%C3%D5&studentcode=5202110192&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=8&studentid=338721&studentname=%B9%D2%C2%AA%D2%AD%C7%D4%B7%C2%EC+%A1%D8%C5%B7%C3%D1%BE%C2%EC%C8%D1%A1%B4%D4%EC&studentcode=5202110218&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005567&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338722&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D4%AA%B9%D1%B9%B7%B9%EC+%B7%D4%BE%C2%EC%BE%D2%B3%D4%AA%C2%EC&studentcode=5202112503&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338723&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BA%D8%C8%C3%D4%B9%B7%C3%EC+%CB%CD%C1%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3&studentcode=5202112511&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338724&studentname=%B9%D2%C2%C7%D4%C8%C3%D8%B5+%C8%D4%C3%D4%CD%C1%C3%CA%D8%A2&studentcode=5202112529&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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4  5202112537  นางสาววรกมล เกษมทรัพย
ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

5  5202112545  นายธชา เอี่ยมรุงโรจน การศึกษาทฤษฎีโครงสรางเงินลงทุนของบริษัท: การทดสอบกรณี Trade-off ในตลาดทุนไทย

6  5202112578  นายสิทธิพัฒน วิวัฒนวานิช
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่มีตอผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

7  5202112586  นางสาวอทิตา อัจฉราฤทธิ์ Investing in Korean government bond fund in Thailand

8  5202112594  นายวรฐ ทรงฤกษ ประสิทธิภาพในการบริหารและประสิทธิภาพในดานราคาของกองทุน Equity ETFs ในประเทศไทย

9  5202112602  นางสาวภัคนิจ แดงสุภา
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอายุและอัตราผลตอบแทนกองทุนในกองทุนตราสารทุนและกองทุน

ตราสารหนี้ของประเทศไทย

10  5202112610  นางสาวนันทนินธ สวรรควัฒนกุล ความสัมพันธระหวางการจัดการกาไร กระแสเงินสดอิสระสวนเกินและคณะกรรมการตรวจสอบ

11  5202112628  นายพรเทพ ตันติพาณิชยกูล การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยดวยการวิเคราะหงบการเงิน

12  5202112636  นายปุณฑริก เพชรคูหา
AGENCY PROBLEM INDICATOR FROM SOME CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS: THE 

EVIDENCE FROM THAILAND

13  5202112651  นายปญญา ยุทธรักษานุกูล
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการจัดทําคารบอนเครดิตเพื่อความยั่งยืนของฟารมสุกรใน

ประเทศไทย: กรณีศึกษาสุกรทองฟารม

14  5202112669  นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร การทดสอบ “High-volume premium” ในประเทศไทย

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338725&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%C3%A1%C1%C5+%E0%A1%C9%C1%B7%C3%D1%BE%C2%EC&studentcode=5202112537&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338726&studentname=%B9%D2%C2%B8%AA%D2+%E0%CD%D5%E8%C2%C1%C3%D8%E8%A7%E2%C3%A8%B9%EC&studentcode=5202112545&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338729&studentname=%B9%D2%C2%CA%D4%B7%B8%D4%BE%D1%B2%B9%EC+%C7%D4%C7%D1%B2%B9%EC%C7%D2%B9%D4%AA&studentcode=5202112578&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338730&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CD%B7%D4%B5%D2+%CD%D1%A8%A9%C3%D2%C4%B7%B8%D4%EC&studentcode=5202112586&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338731&studentname=%B9%D2%C2%C7%C3%B0+%B7%C3%A7%C4%A1%C9%EC&studentcode=5202112594&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338732&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C0%D1%A4%B9%D4%A8+%E1%B4%A7%CA%D8%C0%D2&studentcode=5202112602&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338733&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B9%D1%B9%B7%B9%D4%B9%B8%EC+%CA%C7%C3%C3%A4%EC%C7%D1%B2%B9%A1%D8%C5&studentcode=5202112610&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338734&studentname=%B9%D2%C2%BE%C3%E0%B7%BE+%B5%D1%B9%B5%D4%BE%D2%B3%D4%AA%C2%EC%A1%D9%C5&studentcode=5202112628&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338735&studentname=%B9%D2%C2%BB%D8%B3%B1%C3%D4%A1+%E0%BE%AA%C3%A4%D9%CB%D2&studentcode=5202112636&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338737&studentname=%B9%D2%C2%BB%D1%AD%AD%D2+%C2%D8%B7%B8%C3%D1%A1%C9%D2%B9%D8%A1%D9%C5&studentcode=5202112651&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338738&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E0%BA%AD%A8%BE%C3+%E0%C5%D4%C8%E0%C8%C3%C9%B0%C8%D2%CA%B5%C3%EC&studentcode=5202112669&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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15  5202112677  นายณัฐพล โกยสมบูรณ การศึกษาอันดับความนาเชื่อถือและโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

16  5202112685  นางสาวดวงรัตน พิพิธพัฒนาปราปต
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคกับผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน

ของกลุมประเทศโลกเกิดใหม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

17  5202112693  นางสาวศิริขวัญ เลี้ยงประเสริฐ พฤติกรรมการลงทุนตามกันของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย

18  5202112701  นายรัฐวิชญ รัตนสิมานนท ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2544-2553

19  5202112719  นางสาวฉัฐมา พิมพสกุล
ปรากฏการณ Fads Hypothesis ในหลักทรัพยที่เสนอขายตอสาธารณชนครั้งแรก: กรณีศึกษาหลักทรัพย

ในประเทศไทย

20  5202112727  นางสาวพิชามญชุ อุตราภรณ มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรกับมูลคาของกิจการ

21  5202112735  นางสาวพิมพร สิริเจริญทรัพย
ผลกระทบตอราคา ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของหลักทรัพยภายหลังจากการออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ : กรณีศึกษาในประเทศไทย

22  5202112743  นางสาวจิราพร พรพัฒนกุลฑล สิทธิประโยชนทางภาษี : แรงจูงใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว

23  5202112750  นางสาวพิสาลักษณ นิ่มกุล
ประสิทธิภาพการปองกันความเสี่ยงของ SET50 Index Futures ดวยกลยุทธการปองกันความเสี่ยงแบบ 

Ex ante: กรณีศึกษาในประเทศไทย

24  5202112776  นางสาวจุฑาทิพ ตระการบุญชัย

การศึกษาความสัมพันธระหวางของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ Active Fund กับผลตอบแทนของ

กองทุน ในกลุมกองทุนรวมที่อยูภายใตการควบคุมของธนาคารพาณิชย และกลุมกองทุนรวมที่อยูภายใต

การควบคุมของบริษัทที่ไมใชธนาคารพาณิชย

25  5202112784  นางสาวภารตี รัศมี Underpricing and Firm Quality: Evidence from Thai IPO Firms

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338739&studentname=%B9%D2%C2%B3%D1%B0%BE%C5+%E2%A1%C2%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC&studentcode=5202112677&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338740&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B4%C7%A7%C3%D1%B5%B9%EC+%BE%D4%BE%D4%B8%BE%D1%B2%B9%D2%BB%C3%D2%BB%B5%EC&studentcode=5202112685&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338741&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C8%D4%C3%D4%A2%C7%D1%AD+%E0%C5%D5%E9%C2%A7%BB%C3%D0%E0%CA%C3%D4%B0&studentcode=5202112693&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338742&studentname=%B9%D2%C2%C3%D1%B0%C7%D4%AA%AD%EC+%C3%D1%B5%B9%CA%D4%C1%D2%B9%B9%B7%EC&studentcode=5202112701&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338743&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A9%D1%B0%C1%D2+%BE%D4%C1%BE%EC%CA%A1%D8%C5&studentcode=5202112719&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338744&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%D4%AA%D2%C1%AD%AA%D8%EC+%CD%D8%B5%C3%D2%C0%C3%B3%EC&studentcode=5202112727&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338745&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%D4%C1%BE%C3+%CA%D4%C3%D4%E0%A8%C3%D4%AD%B7%C3%D1%BE%C2%EC&studentcode=5202112735&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338746&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A8%D4%C3%D2%BE%C3+%BE%C3%BE%D1%B2%B9%A1%D8%C5%B1%C5&studentcode=5202112743&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338747&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%D4%CA%D2%C5%D1%A1%C9%B3%EC+%B9%D4%E8%C1%A1%D8%C5&studentcode=5202112750&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338749&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A8%D8%B1%D2%B7%D4%BE+%B5%C3%D0%A1%D2%C3%BA%D8%AD%AA%D1%C2&studentcode=5202112776&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338750&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C0%D2%C3%B5%D5+%C3%D1%C8%C1%D5&studentcode=5202112784&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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26  5202112792  นางสาวณัฐณิชา อรามเธียรธํารง การพยากรณความลมเหลวทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

27  5202112800  นายณฐพล มิ่งเมือง
ผลกระทบของชื่อเสียงของผูจัดการจัดจําหนายและกระบวนการคนหาราคาตอหุนสามัญเขาใหมในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

28  5202112826  นางสาวณัฐชา ตูจินดา
DOES THE DEVELOPMENT OF STOCK MARKET REALLY CREATE THE LONG-TERM 

ECONOMIC GROWTH IN THAILAND?

29  5202112834  นายพลวัต อัจฉริยะชาญวณิช
การศึกษาการลงทุนตามแบบจาลอง Markowitz, Resampled Efficiency และ Black-Litterman ใน

ประเทศไทย

30  5202112842  นายณัฐรัฐ อังศุธรารักษ
การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอระดับของการ Underpricing ของหลักทรัพยที่เสนอขายใหแก

สาธารณชนครั้งแรก (IPO)

31  5202112859  นางสาวพรรณนิฌา ตั้งวรนิกุลกิจ ผลกระทบจากการขายชอรตตอผลตอบแทนและสภาพตลาดโดยรวมในประเทศไทย

32  5202112867  นายธารินทร ธนเรืองศักดิ์
ความสัมพันธระหวางบรรษัทภิบาลและอัตราผลตอบแทนของหุนสามัญ: กรณีของประเทศไทยในชวง

ตลาดถดถอย

33  5202112883  นายสานุพัฐ รัตนมโนชัย ความเชื่อมโยงระหวางตลาดทุนและตลาดฟวเจอรส

34  5202112891  นายบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร ดัชนีความผันผวนในประเทศไทยและการใชเปนขอมูลสาหรับการลงทุน

35  5202112909  นางสาวชลดา เนียมเนตร ผลกระทบตอราคาหุนเมื่อถูกคัดเลือกเขามารวมหรือถภูกตัดออกจากดัชนี SET50

36  5202112917  นางสาวนารี มงคลเกียรติชัย ลงทุนใน LTF แบบ Dollar cost average ดีจริงหรือ?

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338751&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D1%B0%B3%D4%AA%D2+%CD%C3%E8%D2%C1%E0%B8%D5%C2%C3%B8%D3%C3%A7&studentcode=5202112792&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338752&studentname=%B9%D2%C2%B3%B0%BE%C5+%C1%D4%E8%A7%E0%C1%D7%CD%A7&studentcode=5202112800&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338754&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D1%B0%AA%D2+%B5%D9%E9%A8%D4%B9%B4%D2&studentcode=5202112826&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338755&studentname=%B9%D2%C2%BE%C5%C7%D1%B5+%CD%D1%A8%A9%C3%D4%C2%D0%AA%D2%AD%C7%B3%D4%AA&studentcode=5202112834&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338756&studentname=%B9%D2%C2%B3%D1%B0%C3%D1%B0+%CD%D1%A7%C8%D8%B8%C3%D2%C3%D1%A1%C9%EC&studentcode=5202112842&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338757&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%C3%C3%B3%B9%D4%AC%D2+%B5%D1%E9%A7%C7%C3%B9%D4%A1%D8%C5%A1%D4%A8&studentcode=5202112859&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338758&studentname=%B9%D2%C2%B8%D2%C3%D4%B9%B7%C3%EC+%B8%B9%E0%C3%D7%CD%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC&studentcode=5202112867&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338760&studentname=%B9%D2%C2%CA%D2%B9%D8%BE%D1%B0+%C3%D1%B5%B9%C1%E2%B9%AA%D1%C2&studentcode=5202112883&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338761&studentname=%B9%D2%C2%BA%D8%AD%AA%D1%C2+%A9%D1%B5%C3%E2%AA%A4%E0%A9%C5%D4%C1%BE%C3&studentcode=5202112891&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338762&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%AA%C5%B4%D2+%E0%B9%D5%C2%C1%E0%B9%B5%C3%EC&studentcode=5202112909&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338763&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B9%D2%C3%D5+%C1%A7%A4%C5%E0%A1%D5%C2%C3%B5%D4%AA%D1%C2&studentcode=5202112917&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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37  5202112933  นางสาวจิตนภา ตั้งเจตนจรุง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

38  5202112941  นางสาวนุชธิชา ชีวสุทธิพงศ โครงสรางผูถือหุนกับผลการดาเนินงานของกิจการ

39  5202112966  นางสาวทวิวรรณ จึงชัยชนะ ผลการดําเนินงานภายหลังการซื้อกิจการของบริษัทผูซื้อ กรณีศึกษาในประเทศไทย

40  5202112990  นางสาวธาราทิพย สิริจินดา ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

41  5202113006  นางสาวชุรพร เจริญพร งานศึกษากลยุทธการประกันผลตอบแทน สําหรับการลงทุนในน้ํามันสาหรับประเทศไทย

42  5202113014  นายศุลี พิเชฐสกุล
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตอบสนองมากเกินจริงหรือไม เมื่อวัดอัตราผลตอบแทนเกินปกติ

โดยใช CAPM

43  5202113022  นางสาววศินี ตั้งทองหยก
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจมหภาค อัตราผลตอบแทนทองคํา และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยใน

ตลาดทุน

44  5202113030  นางสาวพินทิรา ซิมะลาวงค
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตร และ ความสาเร็จในการปองกันความเสี่ยงของบริษัท : 

กรณีศึกษาในประเทศไทย

45  5202113048  นายบวรวิช สายชลพิทักษ การทดสอบทฤษฎีโครงสรางเงินทุนตามแนวคิด Pecking Order ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

46  5202113055  นางสาวแพรวพรรณ เจนทวีทรัพย How Accurate are Value-at-Risk Models Implemented by Thai Commercial Banks?

47  5202113063  นางสาวอสมา เจนจิรัฐิติกาล ขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยมีผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวมหรือไม

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338765&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A8%D4%B5%B9%C0%D2+%B5%D1%E9%A7%E0%A8%B5%B9%EC%A8%C3%D8%A7&studentcode=5202112933&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338766&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B9%D8%AA%B8%D4%AA%D2+%AA%D5%C7%CA%D8%B7%B8%D4%BE%A7%C8%EC&studentcode=5202112941&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338768&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B7%C7%D4%C7%C3%C3%B3+%A8%D6%A7%AA%D1%C2%AA%B9%D0&studentcode=5202112966&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338771&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B8%D2%C3%D2%B7%D4%BE%C2%EC+%CA%D4%C3%D4%A8%D4%B9%B4%D2&studentcode=5202112990&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338772&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%AA%D8%C3%BE%C3+%E0%A8%C3%D4%AD%BE%C3&studentcode=5202113006&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338773&studentname=%B9%D2%C2%C8%D8%C5%D5+%BE%D4%E0%AA%B0%CA%A1%D8%C5&studentcode=5202113014&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338774&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%C8%D4%B9%D5+%B5%D1%E9%A7%B7%CD%A7%CB%C2%A1&studentcode=5202113022&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338775&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%D4%B9%B7%D4%C3%D2+%AB%D4%C1%D0%C5%D2%C7%A7%A4%EC&studentcode=5202113030&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338776&studentname=%B9%D2%C2%BA%C7%C3%C7%D4%AA+%CA%D2%C2%AA%C5%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC&studentcode=5202113048&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338777&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E1%BE%C3%C7%BE%C3%C3%B3+%E0%A8%B9%B7%C7%D5%B7%C3%D1%BE%C2%EC&studentcode=5202113055&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338778&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CD%CA%C1%D2+%E0%A8%B9%A8%D4%C3%D1%B0%D4%B5%D4%A1%D2%C5&studentcode=5202113063&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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48  5202113071  นางสาวสุวดี สัตยารักษวิทย ความสัมพันธระหวางการกากับดูแลกิจการกับระยะเวลาที่ใชในการออกรายงานการสอบบัญชี

49  5202113089  นางสาวศิริกุล อารมณประเสริฐ
พัฒนาการของตลาดปริวรรตเงินตราไทย และการใช Variance Ratio ในการทดสอบสมมติฐาน 

Random Walk ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ

50  5202113097  นางสาวชญาพร คงสาคร
การตกแตงกําไรในบริษัทที่เสนอขายหุนสามัญครั้งแรกแกสาธารณชน (IPOs) ในราคาที่ต่ํากวามูลคาที่

แทจริง (Underpriced)

51  5202113105  นางสาวณัฐธิดา โพธิพันธุ
การใชกลยุทธ Paris Trade ซื้อขายสัญญาฟวเจอรสที่มีทองคา และนามันดิบเปนสินทรัพยอางอิงใน

ประเทศอินเดีย

52  5202113113  นายธรากร หทัยเจริญลาภ
ความสัมพันธระหวางการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและผลการดาเนินงานของกิจการในอุตสาหกรรมการ

ผลิตของประเทศไทย

53  5202113121  นางสาวพจนา กิจเจริญการกุล การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการจัดกลุมหลักทรัพยหุนบลูชิพ

54  5202113139  นางสาววรรณพร ศิริจิวานนท ผลกระทบจากการกระจายธุรกิจตอมูลคากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

55  5202113147  นางสาวดารินทร อิงควงศ ผลกระทบจากการลดวงเงินประกันเงินฝากที่มีตอพฤติกรรมนักลงทุน

56  5202113162  นางสาวดั่งชนก ตรีรัตนศิริกุล โครงสรางผูถือหุนและนโยบายการจายเงินปนผล

57  5202113170  นางสาวนันทรัต รักอริยะธรรม ความสัมพันธระหวางปจจัยเศรษฐกิจและดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

58  5202113204  นางสาวแสงไพลิน สาครเสถียร การศึกษามูลคาของตราผลิตภัณฑทีเชือมกับภาพลักษณบริษัท: กรณีศึกษาบริษัทยูนิลีเวอร (ประเทศไทย)

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338779&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CA%D8%C7%B4%D5+%CA%D1%B5%C2%D2%C3%D1%A1%C9%EC%C7%D4%B7%C2%EC&studentcode=5202113071&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338780&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C8%D4%C3%D4%A1%D8%C5+%CD%D2%C3%C1%B3%EC%BB%C3%D0%E0%CA%C3%D4%B0&studentcode=5202113089&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338781&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%AA%AD%D2%BE%C3+%A4%A7%CA%D2%A4%C3&studentcode=5202113097&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338782&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D1%B0%B8%D4%B4%D2+%E2%BE%B8%D4%BE%D1%B9%B8%D8%EC&studentcode=5202113105&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338783&studentname=%B9%D2%C2%B8%C3%D2%A1%C3+%CB%B7%D1%C2%E0%A8%C3%D4%AD%C5%D2%C0&studentcode=5202113113&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338784&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%A8%B9%D2+%A1%D4%A8%E0%A8%C3%D4%AD%A1%D2%C3%A1%D8%C5&studentcode=5202113121&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338785&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%C3%C3%B3%BE%C3+%C8%D4%C3%D4%A8%D4%C7%D2%B9%B9%B7%EC&studentcode=5202113139&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338786&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B4%D2%C3%D4%B9%B7%C3%EC+%CD%D4%A7%A4%C7%A7%C8%EC&studentcode=5202113147&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338788&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B4%D1%E8%A7%AA%B9%A1+%B5%C3%D5%C3%D1%B5%B9%EC%C8%D4%C3%D4%A1%D8%C5&studentcode=5202113162&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338789&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B9%D1%B9%B7%C3%D1%B5+%C3%D1%A1%CD%C3%D4%C2%D0%B8%C3%C3%C1&studentcode=5202113170&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338792&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E1%CA%A7%E4%BE%C5%D4%B9+%CA%D2%A4%C3%E0%CA%B6%D5%C2%C3&studentcode=5202113204&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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59  5202113220  นางสาวอลิษา มกราพันธุ การศึกษาผลตอบแทนในกลุมหลักทรัพยคุณคา และหลักทรัพยเติบโตในตลาดหุนไทย พ.ศ. 2543 – 2553

60  5202113238  นางสาวนันทินี วิทยเลิศปญญา
บทบาทของตัวกลางและสัดสวนนักลงทุนสถาบันตอหุนสามัญเขาใหม ในตลาดหลักทรัพยเพื่อทางเลือก

ในการลงทุน (MAI)

61  5202113246  นางสาวสุทธิดา พวงพิกุล การปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําโดยใช Gold Futures

62  5202113261  นางสาวกุลธิดา เจิมรังษี การสรางผลกําไรของกองทุนรวมในประเทศไทยจากผลกระทบดานวันในสัปดาห

63  5202113295  นางสาวชนาธิป ชลีพันธ

หลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับ Post -Earnings Earnings -Announcement Drift Announcement 

Drift Announcement Drift Announcement Drift Announcement Drift สาหรับบริษัทจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1  5202115001  นางสาวศิโสภา อุทิศสัมพันธกุล ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการซื้อซ้ําในธุรกิจออนไลน Group-Buying

2  5202115019  นางสาววิภาวี กลําพบุตร
ทัศนคติและความคลอยตามสิ่งอางอิงของผูบริโภคเจเนอเรชั่นวาย(Generation Y)  ในเขต

กรุงเทพมหานครที่สงผลตอความตั้งใจจะซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม

3  5202115035  นางสาวธัญพร เหลืองสุรงค
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอชองทาง Facebook Fan page และ Official Website ของตราสินคา

และบริการ

4  5202115050  นายภีมพศ หังสพฤกษ การประยุกตใช Value Creation ทางการตลาดสําหรับธุรกิจ SMEs ภาคบริการ

5  5202115068  นางสาวกาญจนา แซพาน
การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการใชบล็อกเกอรเปนเครื่องมือทาง

การตลาด

การบริหารการตลาด

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338794&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CD%C5%D4%C9%D2+%C1%A1%C3%D2%BE%D1%B9%B8%D8%EC&studentcode=5202113220&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338798&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A1%D8%C5%B8%D4%B4%D2+%E0%A8%D4%C1%C3%D1%A7%C9%D5&studentcode=5202113261&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=10&studentid=338801&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%AA%B9%D2%B8%D4%BB+%AA%C5%D5%BE%D1%B9%B8%EC&studentcode=5202113295&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005568&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338802&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C8%D4%E2%CA%C0%D2+%CD%D8%B7%D4%C8%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC%A1%D8%C5&studentcode=5202115001&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338803&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%D4%C0%D2%C7%D5+%A1%C5%D3%BE%BA%D8%B5%C3&studentcode=5202115019&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338805&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B8%D1%AD%BE%C3+%E0%CB%C5%D7%CD%A7%CA%D8%C3%A7%A4%EC&studentcode=5202115035&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338807&studentname=%B9%D2%C2%C0%D5%C1%BE%C8+%CB%D1%A7%CA%BE%C4%A1%C9%EC&studentcode=5202115050&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338808&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A1%D2%AD%A8%B9%D2+%E1%AB%E8%BE%E8%D2%B9&studentcode=5202115068&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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6  5202115076  นางสาวฉัฐยา ตวงสุวรรณ แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวไทย

7  5202115084  นางสาวภวิกา โควศุภมงคล
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินคาหรือบริการ(Intention to buy) ที่ทําโฆษณาแฝง

ผานเกมบนเฟสบุค

8  5202115092  นางสาวทิพยสุภา ตั้งวงศเจริญลาภ สาเหตุและแรงกระตุนของพฤติกรรมจงรักภักดีมากกวา 1 แบรนดขึ้นไป (Multi-Brand Loyalty)

9  5202115100  นายแมนรัตน กิตติวราภรณ
อิทธิพลสื่อออนไลนตอทัศนคติและแนวโนมในการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิลงคะแนนในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: Facebook

10  5202115118  นางสาวณัฐนันท โปษกะบุตร การรับรูประเทศแหลงกําเนิดสินคาตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อเสื้อผาแบรนดเนมไทย

11  5202115159  นายภูริชญ สมโลก
การศึกษาวิถีชีวิตของผูชายสมัยใหม (Metrosexual และ Ubersexual) ที่สงผลตอการซื้อผลิตภัณฑดูแล

ผิว (Skincare)

12  5202115167  นางสาววรรษมน ศิวะพรพันธ ปจจัยที่สงผลตอการสงตอไวรอลวีดีโอ (Viral Video) ในประเทศไทย

13  5202115175  นางสาวภัสสรนันท เอนกธรรมกุล
ผลกระทบจากการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ที่เปนผูนําเสนอสินคาหลากหลายตราสินคาในงาน

โฆษณา

14  5202115191  นางสาวเมษศจี ศิริรุงเรือง
ทัศนคติของผูบริโภคกลุมเจเนเรชั่นเอกซ (Generation X) และกลุมเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอการทําการตลาดแบบผึ้งแตกรัง

15  5202115209  นายวิน รัตนาธีราธร
ทัศนคติตอการทาการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบ viral video และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจแชร

ออนไลนวีดีโอ ของผูใช Facebookในเขตกรุงเทพมหานคร

16  5202115217  นางสาวพรทิพย พลศักดิ์
การสรางตราสินคาสากล (Global Brand) ของผูนําตลาด ดวยการพัฒนาระบบธุรกิจ 1 ตอ 1 ใน

อุตสาหกรรมสเตนเลสสตีล

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338809&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A9%D1%B0%C2%D2+%B5%C7%A7%CA%D8%C7%C3%C3%B3&studentcode=5202115076&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338810&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C0%C7%D4%A1%D2+%E2%A4%C7%C8%D8%C0%C1%A7%A4%C5&studentcode=5202115084&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338811&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B7%D4%BE%C2%EC%CA%D8%C0%D2+%B5%D1%E9%A7%C7%A7%C8%EC%E0%A8%C3%D4%AD%C5%D2%C0&studentcode=5202115092&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338812&studentname=%B9%D2%C2%E1%C1%B9%C3%D1%B5%B9%EC+%A1%D4%B5%B5%D4%C7%C3%D2%C0%C3%B3%EC&studentcode=5202115100&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338813&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B3%D1%B0%B9%D1%B9%B7%EC+%E2%BB%C9%A1%D0%BA%D8%B5%C3&studentcode=5202115118&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338819&studentname=%B9%D2%C2%C0%D9%C3%D4%AA%AD%EC+%CA%C1%E2%C5%A1&studentcode=5202115159&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338820&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%C3%C3%C9%C1%B9+%C8%D4%C7%D0%BE%C3%BE%D1%B9%B8%EC&studentcode=5202115167&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338821&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C0%D1%CA%CA%C3%B9%D1%B9%B7%EC+%E0%CD%B9%A1%B8%C3%C3%C1%A1%D8%C5&studentcode=5202115175&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338823&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E0%C1%C9%C8%A8%D5+%C8%D4%C3%D4%C3%D8%E8%A7%E0%C3%D7%CD%A7&studentcode=5202115191&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338824&studentname=%B9%D2%C2%C7%D4%B9+%C3%D1%B5%B9%D2%B8%D5%C3%D2%B8%C3&studentcode=5202115209&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338825&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%BE%C3%B7%D4%BE%C2%EC+%BE%C5%C8%D1%A1%B4%D4%EC&studentcode=5202115217&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�


10/10

17  5202115290  นางสาวดวงกมล ลาภกาญจนพงศ
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการออนไลนในมิติของการรับรูถึงความเสี่ยงและ

ความเชื่อมั่นไววางใจของผูบริโภค

18  5202115324  นางสาวขวัญฤดี เลิศจันทึก การพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร

19  5202115340  นางสาววิภาดา พงศพุทธิพูน
รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค: ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการซื้อสินคาแฟชั่นทางออนไลน

และออฟไลน

20  5202115357  นางสาวเชฏฐินี เชี่ยวนาวิน
ลักษณะพฤติกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางกันสงผลตอการคํานึงถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ

ของสถานพักแรมประเภทรีสอรทระดับราคาสูงที่แตกตางกัน

21  5202115365  นายพงศกร หอมศรีวรานนท
การศึกษาการบริหารจัดการกิจการดวยแนวคิดมูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคา (Customer Lifetime 

Value) ในธุรกิจบริการ

22  5202115381  นางสาวฐิตยาภรณ ธีรานุวรรตน
การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) และการรับรูถึงความเชื่อมั่นไววางใจ (Trust Perception) ของ

ผูใชงานที่สงผลตอความตั้งใจในการใชบริการ Location-Based Service

23  5202115399  นางสาวเสาวคนธ สุทธิบริบาล แนวทางในการบริหารลูกคาสัมพันธในธุรกิจ Daily Deals ในประเทศไทย

24  5202115415  นางสาวมนัสวี ลิมปเสถียรกุล
ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภคสินคาออนไลน: ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมนักศึกษา

และกลุมวัยเริ่มตนทํางาน

25  5202115431  นางสาวสิลาพร เจริญสาธิต
การนําเสนอภาพความเปนชายผานโฆษณาบนหนานิตยสารสาหรับผูชายในสังคมเมืองในบริบทของ

สังคมไทยปจจุบัน

http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338833&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B4%C7%A7%A1%C1%C5+%C5%D2%C0%A1%D2%AD%A8%B9%BE%A7%C8%EC&studentcode=5202115290&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338836&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%A2%C7%D1%AD%C4%B4%D5+%E0%C5%D4%C8%A8%D1%B9%B7%D6%A1&studentcode=5202115324&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338838&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C7%D4%C0%D2%B4%D2+%BE%A7%C8%EC%BE%D8%B7%B8%D4%BE%D9%B9&studentcode=5202115340&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338839&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E0%AA%AF%B0%D4%B9%D5+%E0%AA%D5%E8%C2%C7%B9%D2%C7%D4%B9&studentcode=5202115357&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338840&studentname=%B9%D2%C2%BE%A7%C8%A1%C3+%CB%CD%C1%C8%C3%D5%C7%C3%D2%B9%B9%B7%EC&studentcode=5202115365&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338842&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%B0%D4%B5%C2%D2%C0%C3%B3%EC+%B8%D5%C3%D2%B9%D8%C7%C3%C3%B5%B9%EC&studentcode=5202115381&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338843&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%E0%CA%D2%C7%A4%B9%B8%EC+%CA%D8%B7%B8%D4%BA%C3%D4%BA%D2%C5&studentcode=5202115399&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338845&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%C1%B9%D1%CA%C7%D5+%C5%D4%C1%BB%E0%CA%B6%D5%C2%C3%A1%D8%C5&studentcode=5202115415&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/studentByProgram_1.asp?scmd=12&avs1047825512=12&studentid=338862&studentname=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CA%D4%C5%D2%BE%C3+%E0%A8%C3%D4%AD%CA%D2%B8%D4%B5&studentcode=5202115431&backto=studentByProgram.asp&cmd=1&campusid=1&status=&programid=10005569&admitacadyear=2552&facultyid=2�
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