
 
 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.อจัฉรา โยมสนิธุ์    ผูเ้ชีย่วชาญ ดร. ศนัสนยี ์เทพปัญญา 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0006-9 1 นาย ภูริวัจน์ อดิเรก 15.00 – 15.30 น. 
ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการ และการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุนต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์: กรณีศึกษาจากบริษัทในดัชนี SET 50 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7-57-06-0026-7 2 น.ส. เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ 15.30 – 16.00 น. 

ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร
ธุรกิจ และสังคมต่อผลตอบแทนจากการด าเนินงาน: กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสภาพคล่อง และมีมูลค่าการ
ซื้อขายสูงสุด 50 บริษัท 

7-57-06-0014-3  นาย ณัฐวุฒิ แซ่อ้ึง  นศ. ยังไม่ส่งเล่ม 

7-57-06-0017-6  น.ส. ภิญญดาพัชญ์ ชัยจรัสเจริญลาภ  นศ. ยังไม่ส่งเล่ม 

7-57-06-0025-9  นาย สุวัฒน์ ตันศิริยากุล  นศ. ยังไม่ส่งเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

วันพธุที ่25 พฤศจกิายน 2558    เวลา 15.00 – 16.00 น.  หอ้ง 987 



 
 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ผศ.ดร.ศภุเจตน ์จนัทรส์าสน์    ผูเ้ชีย่วชาญ ดร. รพสีร เฟือ่งเกษม 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0005-1 1 นาย สมยศ กิตติสุขเจริญ 12.00 – 12.30 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

7-57-06-0011-9 2 นาย ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช 12.30 – 13.00 น. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัทใน SET High Dividend ของประเทศไทย 

7-57-06-0019-2 3 น.ส. วรรณภา สิทธิโห 13.00 – 13.30 น. 
เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างกองทุนรวมอีทีเอฟ และกองทุนรวมเปิด
ตราสารทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

7-57-06-0020-0 4 น.ส. วิกานดา ใจสมุทร 13.30 – 14.00 น. 
อิทธิพลของปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อความสามารถในการท าก าไร ของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศกุร์ที ่20 พฤศจกิายน 2558    เวลา 12.00 – 14.00 น.  หอ้ง 987 



 
 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.กาญจนา สง่วฒันา    ผูเ้ชีย่วชาญ ดร. สมุณ ีศภุกรโกศยั 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0008-5 1 น.ส. ธนภร จิระรัตนรังษี 12.30 – 13.00 น. 
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศระหว่าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ท าธุรกิจเดียวและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมที่ท าหลายธุรกิจ 

7-57-06-0010-1 2 น.ส. ชาลินี แสงสร้อย 13.00 – 13.30 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

7-57-06-0013-5 3 น.ส. ณัฐชา บุญชื่น 13.30 – 14.00 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตลาดทุน กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

7-57-06-0015-0 4 นาย พรชัย ธนโสภณรัตน ์ 14.00 – 14.30 น. 
ลักษณะบริษัทของหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการแคชบาลายซ์: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

7-57-06-0004-4  นาย อุกฤษ เชื้อตราพระ  นศ. ยังไม่ส่งเล่ม 

 
 
 

 
 
 
 
 

วันศกุร์ที ่13 พฤศจกิายน 2558    เวลา 12.30 – 14.30 น.  หอ้ง 987 



 
 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.รพสีร เฟือ่งเกษม    ผูเ้ชีย่วชาญ ผศ.ดร. ศภุเจตน ์จนัทรส์าสน์ 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0007-7 1 นาย เกรียงไกร ลิมปนะสุคนธ์ 9.00 – 9.30 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย 

7-57-06-0021-8 2 นาย วิรุฬห์ ล ากูล 9.30 – 10.00 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

7-57-06-0022-6 3 น.ส. ศรุตา โภควรรณากร 10.00 – 10.30 น. 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

7-57-06-0023-4 4 น.ส. สิน ีภาคย์อุฬาร 10.30 – 11.00 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศกุร์ที ่20 พฤศจกิายน 2558    เวลา 9.00 – 11.00 น.  หอ้ง 987 



 
 

 
อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.สมุณ ีศภุกรโกศยั    ผูเ้ชีย่วชาญ ดร. กาญจนา สง่วฒันา 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0003-6 1 นาย ณัฐกิต การย์เกรียงไกร 10.00 – 10.30 น. 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจด้วยแบบจ าลอง VAR 

7-57-06-0016-8 2 น.ส. พรนภา เถาวัลย ์ 10.30 – 11.00 น.  
การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาน้ ามันดิบต่อดัชนีหลักทรัพย์ในแต่ละภาค
อุสาหกรรม 

7-57-06-0027-5 3 นาย ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ 11.00 – 11.30 น. 
การเปรียบเทียบความคาดหวังของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกลุ่ม
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศกุร์ที ่13 พฤศจกิายน 2558    เวลา 10.00 – 11.30 น.  หอ้ง 987 



 
 

 
อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.อกุฤษฎ ์ตู้จนิดา   ผูเ้ชีย่วชาญ ผศ.ดร. ศภุเจตน ์จนัทรส์าสน์ 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0009-3 1 น.ส. จิตฤดี สีวัน 14.30 – 15.00 น. 
ปรากฏการณ์ความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบ 

7-57-06-0018-4 2 นาย มรกต กาญจนส าราญวงศ์ 15.00 – 15.30 น. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและหลัง
เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันองัคารที ่17 พฤศจกิายน 2558    เวลา 14.30 – 15.30 น.  หอ้ง 987 



 
 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ดร.ศรสีดุา ถงุสวุรรณ   ผูเ้ชีย่วชาญ ดร. สมุณ ีศภุกรโกศยั 
MS. (Finance) ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-57-06-0012-7 1 น.ส. ณภาส์อัญญ์ พิบูลพาณิชย์การ 11.30 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค าในประเทศไทย 
 
 
 

วันองัคารที ่17 พฤศจกิายน 2558    เวลา 11.30 – 12.00 น.  หอ้ง 987 
 


