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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ         627 
 รัชตนนัท ์หมัน่มานะ  และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 
 
การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ (ธุรกจิบ้านจัดสรร) โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 
         640 
 เสาวรส วงิสันเทียะ  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
 
ความเข้าใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  664 
 พสิทธ์ิศกัด์ิ  แสนจ าลาห์  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
สายงานบริการ        694 
 ธนวรรณ  ตั้งเจริญกิจสกุล  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
 


