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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา  เกิดลาภผล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายยอดเพชร  เหมะธุลนิ 

2624000721 
โทร. 061-262-3373 

ภารกิจด้านการจัดการขยะมูลฝอยใน
หน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 
The mission of solid waste 
management in authority of 
Subdistrict Administrative 
Organization (SAO) 

 

2 นายสงกรานต์  อุทุมเพ็ญ 
2624000754 
โทร. 087-829-3678 

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
 
District Damrongdhama Center 

 

3 นายอติชาติ  ม่วงเงนิ 
2624000796 
โทร. 092-279-1981 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ
คณะกรรมการชั่วคราวของสหกรณ์ 
 
The Legal issues relating to the 
temporary committee of the 
cooperative 

 

4 นางวีรวรรณ  ทองนุ่ม แบรนดอน 
2624000887 
โทร. 084-071-5567 

ปัญหาการเริ่มนับระยะเวลาการฟ้อง
เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง : ศึกษา
ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 
 
Problems arising from start dates 
involving revocation of 
Administrative Orders: Cases study 
Section 42 para 2 of the Act of the 
Establishment of Administrative 
Court and Administrative Case 
Procedure B.E. 2542 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
5 นายวชิิต  ขอดเตชะ 

2624000911 
การบังคับคดีปกครอง กรณีการเพิกถอน
ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 
Legal Problems case Revocation 
Administrative order Discipline 

 

6 นายทวีศักดิ์  ค าคูณเมือง 
2624000937 
โทร. 080-553-7552 

การจัดตั้งสหการในองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 
 
The syndicate in subdistrict 
administrative organization 

 

7 นายสทุธิชัย  นุตโร 
2624001257 
โทร. 095-307-3175 
 benphitsanulok@gmail.com 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการจัดหา
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- 

8 นางสาวอรพิน  เสถียร 
2624001281 
โทร. 087-394-8661 
 j.orapin@hotmail.com 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับหยุด
กิจการชั่วคราว ตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 
 
Legal problem related to the 
temporary suspension of 
business Labor Protection Act 
2541, Section 75 

 

9 นางณัฐมน  น้อยลี 
2624001414 
โทร. 085-091-1133 
nattamonnoy13@gmail.com 

การกระจายอ านาจการปกครอง 
 
Decentralization 

 

10 นายกิตติศักดิ์  ค าสิลา 
2624001430 
โทร. 065-009-8895 
gittisuk8895@gmail.com 

ปัญหากระบวนการยุติธรรมภายในฝ่าย
ปกครองในการด าเนินการทางวนิัย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป
เก่ียวกับ วินัยและการรักษาวินยัและ
การด าเนินการทางวนิัย 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Issues in Administrative Justice 
of local civil service 
administrative officers 
disciplinary proceedings: Case of 
the announcement of the 
central Committees of district 
employees in general standards 
for discipline, Maintenance of 
discipline and disciplinary 
proceedings 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวดษิญา  ลิ้มตระกูล 

2614000707 
โทร. 089-9885186 
dissaya.lim@gmail.com 

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
คุ้มครองโบราณสถานวัตถุของประเทศ
ไทยกับประเทศจีนและประเทศอียิปต์ 
 
A comparative Study of the 
Antiquities Protection Law of 
Thailand with China and Egypt 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์  ตันตภิิรมย์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวศิริกุล  รัตนเสลานนท์ 

2624001463 
โทร. 084-716-6836 
si-kukkul-1983@hotmail.com 

การพัฒนาบทบาทของอาสาสมคัร
คุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท าความผิดที่เปน็เด็กและ
เยาวชน 

Role Development of 
Probation Volunteers 
In remediation and 
rehabilitation of 
juvenile offenders 

2 นางสาวเบญจมาศ  อินหวัน 
2624002057 
โทร. 065-423-2628 

การก าหนดมาตรการทางอาญา 
กรณีการถูกคุกคามทางเพศ 
 
Determination Criminal 
Sanction in case of Sexual 
Harassment 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายธวชั  จิตณรงค ์

2624000663 
โทร. 091-847-4239 
 

ปัญหาเขตอ านาจศาลในการใชม้าตรการบังคับ
ทางปกครองส าหรับค าสั่งทางปกครองที่
ก าหนดให้ช าระเงิน 
 
Problems of Jurisdiction in 
Administrative Enforcement Measures 
for Administrative Order to Make 
Paymenst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นางสาวกัญญามาศ  อัครปทุม 
2594000750 
โทร. 086-163-6442 
merry-daisy@hotmail.com 
 

ค่าธรรมเนียมศาล : ศึกษากรณีคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวสุณีย์พร   

     แดงภูมี
2624000580 
โทร. 096-889-0325 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินการ
ทางวนิัยอย่างร้ายแรงข้าราชการพลเรือนตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
Legal problems relating to serious 
Disciplinary proceedings the Civil Servant 
by the Organic Act on Counter Corruption 
B.E. 2561 (2018) 

 

2 นายหิรัญ  ไชยกันยา 
2624001422 
โทร. 094-497-2655 

ปัญหาทางกฎหมายในการวินจิฉัยชี้มูล
ความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ศึกษากรณี
การชี้มูลความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง 
 
Legal problem of Office of the National 
Anti-Corruption Commission Diagnosis 
of discipline 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวนิษรา ลีสุขสาม 

2624000424 
โทร. 095-635-3531 
nisarass@hotmail.com 
 

ปัญหาทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560) 
ศึกษากรณี ที่มาและความชอบธรรม
ในการปฏิบัติหนา้ที่ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 
 
Legal problems under the 
Constitution of the Kingdom of 
Thailand (2017) case study 
Background and legitimacy of 
the judges of the 
Constitutional Court 

 

2 นายธนัตถ์  จันทร์เพชร   
2624000481 
โทร. 084-307-2145 
thanut00723@gmail.com 
 

ปัญหาการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี
หนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการ 
 
PROBLEMS ON SUPERVISION OF 
LOCAL GOVERNMENT 
ORGANIZATIONS: CASE STUDY 
OF LETTERS STIPULATING CIVIL 
SERVICE OPERATIONS 
GUIDELINES 

 

3 นายบุริมพักตร์   
     ศักดิ์โกมลศรี
2624000549 
โทร. 088-552-2188 

ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองระยอง 
 
Problems in mediating disputes 
in administrative cases of the 
Rayong Administrative Court 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
4 นางสาวอังคณา   

     เกตุวารินทร์2624000838 
โทร. 099-197-4416 

ปัญหาการกระจายภารกิจของรัฐใน
ด้านการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
Problems of state mission 
distribution in the provision of 
public services to local 
government organizations 

 

5 นายธีรัตม์   
     ภควัฒน์เปรมทว
2624000929 
โทร. 062-351-5161 

การยุบพรรคการเมือง 
 
The Dissolution of Political 
Parties 

 

6 นางสาวรพีพร   
     ตันประภาส 
2624001158 
โทร. 061-479-6198 
jomjaitanu@gmail.com 

ปัญหาการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทาง
ปกครองตามกฎหมายเฉพาะ 
 
Problems of Specific law under 
the appeal against 
administrative orders 

 

7 นางสาวปุณย์ชนัฐ  
     เจียวยี่ 
2624001299 
โทร. 061-336-5024 
jakkajan92@gmail.com 

กรณีศึกษา: การด าเนินการให้มีการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือการ
บังคับคดีกับเจา้หน้าที่ของรัฐผูท้ีม่ิได้
เป็นผู้กระท าความผดิโดยตรงตาม
พระราชบญัญัติความรบัผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 

 

8 นางสาวนันทพร   
     คงส ารวย 
2624001315 
โทร. 091-497-5034 
nktwou@gmail.com 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM25) ใน
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 
 
LEGAL MEASURES FOR 
CONTROLLING AIR POLLUTION 
FROM PM 2.5 PARTICLES IN 
BANGKOK METROPOLITAN 
REGION 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี  ไพรทอง 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวดวงพร  

     วิสุวรรณ 
2584004499   
โทร. 085-196-7619 
lee_yoryae@hotmail.com 

มาตรการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมโดย
พนักงานสอบสวน 
 
The Diversion of Young Offenders 
from The Criminal Justice System At 
The Investigation Level 

 

2 นางสาวปาลิตา  กรรณาฤทธิ์ 
2614004006 
โทร. 081-726-0635 
 

ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา : 
ศึกษาศาลจังหวัดสิงห์บุร ี
 
Criminal cases Conciliation: Study at 
the Singburi Provincial Court 

 

3 นางสาวพรรัตน์  มุย่ละมัย   
2624001711 
โทร. 093-517-5624 
 

บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวน
คดีอาญา วิเคราะห์ตามร่างพระราชบัญญตัิ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
 
Prosecutor's Role in Criminal Investigation 
Analyze the draft of the Criminal 
Investigation Act B.E. .... 

 

4 นางสาวสายใย  เผื่อนค า 
2624002180 
โทร. 061-151-9515 
 

การดูแลและการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพ 
 
Care and Treatment of Female 
Prisoners Under The Bangkok Rules 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช  ทัพภวิมล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวรักษณาลี  มีจนัทร ์

2624001646 
โทร. 063-216-3536 
GIGIWAAN999@GMAIL.COM 

ข้อจ ากัดและสภาพปัญหาของการใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคา่ตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 
 
GUIDELINES TO EFFICIENTLY 
DEVELOP THE REHABILITATION 
PROCESS FOR INJURED PERSONS 
DUE TO NEGLIGENCE BY THE 
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, 
ACCORDING TO THE DAMAGES FOR 
INJURED PERSONS AND 
COMPENSATION AND EXPENSES 
FOR THE ACCUSED IN THE 
CRIMINAL CASE ACT, B.E.2544 
(2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นางสาวปิยพร  ลีลาวิลาสชัย 
2624001703 
โทร. 061-052-5254 

การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษทางอาญา : 
ศึกษากรณีความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา 
 
Discretion of Criminal Sentencing: A 
Study of Sexual Intercourse Offence 

 

3 นางสาววิกานดา  ตาสุวรรณ 
2624001729 
โทร. 087-561-7963 
 

ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การพักการลงโทษ 
 
Problems related to legal measure 
for parole 

 

4 นางสาวรุจิกร  อินทรสกุล 
2624001794 
โทร. 083-619-4965 

การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษทางอาญา 
ศึกษากรณีความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
5 นางสาวสกาวเดือน  พหลทัพ 

2624002461 
โทร. 098-919-6468 
sakaoduen.112@gmail.com 
 

การบังคับใช้กฎหมายในความผดิใน
รูปแบบฟชิชิ่ง 
 
Law enforcement related to 
phishing 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวศนัสนยี์  

     เร่ียวแรงวรกุล 
2584005108 
โทร. 084-090-6253, 
085-044-1699 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการละเมิดโดย
เจ้าหน้าที่รัฐและสื่อมวลชน 
 
Legal Measures in protection of the 
Rights of alleged offender in the 
criminal case for abuse by state 
officials and mass media 

 
 
 

2 นายถิรัตว์  สุวรรณจ าปา 
2624001745 
โทร. 094-925-8583 

การน าหลักการชะลอฟ้องมาใชใ้นคดีอาญา
ฐานทุจริตต่อหนา้ที่หรือกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
Applying the principle of deferring 
action to be used in criminal cases on 
the basis of corruption or offenses in 
the position of government 

 

3 นางสาวรตานรี   
     แก้วจรูญ 
2624002115 
โทร. 084-818-1307 
 
 

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผูต้้องหา :  
ศึกษาเฉพาะกรณีการท าแผนประกอบ 
ค ารับสารภาพ 
 
The Rights of Accused: study on a 
crime re-enactment 

 

4 นายนพชัย  นูสีหา 
2624002156 
โทร. 099-682-2032 
kai282511@gmail.com 

สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาในคดอีาญาจาก
การด าเนินคดีอย่างอยุติธรรม   
 
The right to remedies in criminal 
cases from unfair prosecution 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ า 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายอนสุรณ์  โอโลรัมย์ 

2624000515 
โทร. 095-309-7159 
pao2932@gmail.com 
 

การให้อ านาจสภาท้องถิ่นในการลงมติ
ไม่ไว้วางใจผูบ้ริหารท้องถิ่น (ศึกษา
กรณี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 
The Authorization of Local 
Council for Voting Distrust 
toward Local Administration 
(Case study of Sub-district 
Administrative Organization 
Council) 

 

2 นายปราโมทย์  ปุน่ปาน 
2624001471 
โทร. 086-712-2763 
pramoth_rama24@hotmail.com 

การสอบสวนนอกราชอาณาจักร กรณี 
ศึกษาตามพระราชบญัญัติการ
สอบสวนคดพีิเศษ พ.ศ. 2547 
- 

 

3 นางสาวรัชดาภรณ์  มังคราช 
2624001497 
โทร. 097-929-2636 
koy_2612@hotmail.com 

ปัญหาการบังคบัใชป้ระมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 116  
กับผู้ชุมนุมสาธารณะ 
 
The problem enforcing Article 
116 of the Criminal Code Public 
demonstrators 

 

4 รตอ.สิทธิมณ  สร้อยภู่ระย้า 
2624001539 
โทร. 080-246-1864 
artdengshuai@gmail.com 

การสืบสวนคดีทางเทคโนโลยี ใน
ประเด็นคดี โรแมนสแกรม 

 

5 นายวิศวะ  เชียงแรง 
2624001554 
โทร. 088-266-8696 
nupound_za@hotmail.com 

การก าหนดแนวทางมาตรการควบคุม
การใช้กัญชาอย่างเสรีในประเทศไทย 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Establishing guidelines and 
legalization of independent 
cannabis use in Thailand 

6 นางโชติกา  วัชรินทร์รัตน์ 
2624001695 
โทร. 062-329-3556 
 

การน าเทคนิคสบืสวนสอบสวนพิเศษ
มาใช้ในคดีเลือกตั้ง 
 
Adopting special investigative 
techniques Used in election 
cases 

 

7 นายวศนิ  วังวิเศษการณ ์
2624001802 
โทร. 084-192-2985 
E-mail : 

การก าหนดโทษที่เหมาะสมใน
ความผิดเก่ียวกับการข่มขืนและ
กระท าช าเราของประเทศไทย 
 
Suitable criminal punishment in 
relation to the offence of sexual 
intercourse of Thailand 

 

8 นางสาวรุจิรา  พีรจรูญรุ่งเรือง 
2624001935 
โทร. 088-035-0140 
rujira_pee@hotmail.com 

ความเป็นธรรมในการริบทรัพยส์ินใน
คดียาเสพติด 
 
Fairness of Assets Forfeiture in 
Drug Cases 

 

9 นางสาวสุชาวดี  จันทร์เทียน   
2624001984 
โทร. 097-021-8682 
 

หลักเกณฑ์ในการเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบ าบัด 
 
Condition of Drug Abuse 
Treatment In Force system 

 

10 นางสาวอัจฉริยา  น้ ารอบ 
2634000190 
 

กฎหมายการประกันภัยทางด้าน
เกษตรกรรม : ศึกษากรณีประกนัภัย
พืชผล 
- 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายกิติพงษ์  ก่อเกิด 

2614000079 
โทร. 081-011-9093 
eng_tatum@hotmail.com 

ปัญหาการด าเนนิงานของสภาองค์กร
ของผู้บริโภค ตามพระราชบญัญตัิการ
จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 

 

2 นางสาวยสวดี  โค้วคาศัย 
2624000291 
โทร. 084-358-5589 
de2527@hotmail.com 

การบังคับหลักประกนัทางธุรกิจ กรณี
สิทธิเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 
 
The Enforcement of Business 
Security Case Study of Claim in 
accordance with Business 
Security Act B.E. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 นางสาวภิญญาพัชญ์  อรรคฮาตศรี 
2624000127 
โทร. 094-781-1547 
phinyaphat.bimz@gmail.com 

ปัญหาการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว 
กรณีถือครองเพื่อประกอบธุรกิจ 
 
Problem of Land tenure by 
Foreigner for Run a business in 
Thailand 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา  วิมลคุณารักษ์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาววรรณิกา ใจตรง  

2584001735 
 

ปัญหาการด าเนนิคดีอาญากับผูบุ้กรุกที่ดิน
ที่อยู่ในความครอบครองของกรม
ชลประทาน 
 
Problems of criminal proceedings 
against land intruders in the 
possession of the royal Irrigation 
Department 

 

2 นายอาบีดี ขันธสนธิ์ 
2624000317 
โทร. 089-901-8590,  
081-932-8691 
arbeedeen2512@gmail.com 

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย 
 
Legal problems in housing 
consumer side protection 

 

3 นาวาอากาศเอก  
     อรสรรค์  ศรีผุย    
2624001182 
โทร. 081-553-1705 
orason23@gmail.com 

การด าเนินการทางวนิัยทหารกับหลัก
กฎหมายปกครอง 
 
Military disciplinary action and 
Principle of Administrative Law 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวนิศรา  พรยิ่ง 

2614003560 
โทร. 082-694-2259 
nissara_law6642@hotmail.com 

แนวทางการปรับปรุงระบบการบังคับ
ค่าปรับในคดียาเสพติดของประเทศ
ไทย 
 
Guidelines for improving the 
system of enforcement of Fines 
in drug cases in Thailand 

 

2 นายเอกรินทร์  บุญศร ี
2614000863 
โทร. 089-120-2039 
eakarin_19@hotmail.com 

ปัญหาสถาบันตลุาการมีอ านาจ 
ใช้ดุลยพินจิยกเลิกกฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของสังคมในปัจจบุัน 
 
The problem of Judicial Institute 
uses the exercise of discretion 
for repeal of unnecessary laws 
or improvement of law which is 
inconsistent with existing social 
environment. 

 

3 นางจิดาภา  เอ่ียมวงษ์ 
2624001224 
โทร. 086-162-5553 
aemwong5553@gmail.com 

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของ
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e –bidding) 
 
The solution of increasing 
effective performance for 
procurement low by using e–
bidding method 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
4 พ.ต.ท.ปราณีต  อินฮวบ 

2624001547 
โทร. 091-286-5514 
 

กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับ
การควบคุมและปราบปราม
อาชญากรรมในประเทศ 
และข้ามชาติทีส่ าคัญ 
 
Criminal Justice Laws 
Concerning the Control and 
Suppression of Major Domestic 
and Transnational Crimes 

 

5 นางสาวอาภากิติ์  แสงเจริญ 
2624001836 
โทร. 090-990-9959 
 

การส่งผู้ร้ายขา้มแดนกับคนชาติ 
 
Extradition in terms of a 
National Person 

 

6 นายสมชาย  รุ่งเรือง 
2624002222 
โทร. 084-044-3660 
chaizidane@gmail.com 

ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายใน
ความผิดอาญาเก่ียวกับการซื้อเสียง 
 
Criminal Law Enforcement 
Issues About Sound Purchasing 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ประจนปจัจนึก 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายธนาพทัธ์  ดวงใย 

2614000988   
โทร. 080-686-7496 
patsungkub@gmail.com 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง : 
ศึกษาการน าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบ
บังคับมาใช้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง 
 
Mediation in Administrative 
Disputes 

 

2 นางสาวนันทช์ญาน์  ม่วงศรี 
2614001507 
โทร. 094-197-5659 
tutor.amc@gmail.com 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ศึกษา
กรณีปัญหาอ านาจในการไกล่เกลี่ยของคู่กรณี 
ที่เป็นฝา่ยปกครอง 
 
Mediation of disputes in 
administrative cases Problems with 
the power of the parties to the 
administrative side 

 

3 นางสาวสาวิณี  ลาวรรณ ์
2624000598 
โทร. 091-812-9922 
E-mail : 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวนิัยข้าราชการพลเรือน 
 
THE DISCLOSURE OF INFORMATION 
REGARDING DISCIPLINARY ACTION 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวปัญวรัญย์  จนัทร์สุริยา 

2594002202 
โทร. 093-432-6967 
E-mail : 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับ
ผิดทางอาญาในกรณีการลักลอบเข้า
เมืองของผู้ลี้ภัย 
 
Problems of Criminal liability 
for Smuggling of Refugees 

 

2 นางจนิตนา  นชุสาคร 
2624000473 
โทร. 081-181-8998 
noi-2p@hotmail.com 

ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้กระท าละเมิดชดใช้เงนิ 
 
The issue of Comecrming 
Administrative Enforcement for 
the official authority’s tort 
reimburse 

 

3 นายศุภกร  ขอนทอง 
2624000713 
โทร. 083-165-1165 

การคุ้มครองสิทธิของคู่สัญญาฝา่ย
เอกชนจากสัญญาทางปกครอง 
ที่ไม่เป็นธรรม 
 
Protection the rights of private 
parties in contracts 
administrative 

 

4 นางสาวนฐมล  ปิ่นศักดิ์     
2624001075 
โทร. 083-491-7168 

การทุเลาการบังคบัทางปกครอง : 
กรณีค าสั่งปลดออกจากราชการ 
 
Respite in Respect to 
Administrative Orders: 
Decommission of Civil Service 
Case 

 



22 
 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
5 นายพชัร ชนะชนม ์

2624001117 
โทร. 089-520-1520 

ปัญหาการให้บริการสาธารณะตอ่ผู้มี
สิทธิในที่ดนิเขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 
 
Problems of Law Public service 
on Land Rights Holder in 
Agricultural Land Reform Area 

 

6 นางสาวรณิณตา  หนูสวสัดิ ์
2624001760 
โทร. 088-919-4287 
E-mail : 

ข้อจ ากัดการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ศึกษากรณีศูนย์ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชน 
 
Restriction on dispute 
mediation: Case study of 
mediation center for people 

 

7 นายวราวุธ  เลาหาง 
2624001943 
โทร. 082-187-5496 
wut123laohang@gmail.com 

มาตรการในการด าเนนิคดีอาญาของ
ผู้กระท าความผิด ศึกษากรณีการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย 
 
Measures in the criminal 
prosecution of offenders Study 
the case of enforced missing 
persons 

 

8 นางสาวศิวาพร ศรียาคะบุตร 
2624001968 
โทร. 095-531-6624 
fensookd@gmail.com 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ภาค
ประชาชน 
 
People - centered Conflict 
resolution in criminal justice 
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รายชื่อนักศึกษาและการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายสุรเสกข์  เยื้องกราย 

2624000416 
โทร. 094-553-9511 
surasake.y@gmail.com 

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและก ากับ
ดูแลธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 
Legal problems to corporate 
governance on business of electronic 
cigarettes in Thailand 

 

 
  



24 
 

รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายธีรเดช  ตาแก้ว 

2584003970 
โทร. 085-895-6102 
izaigooni_1986@hotmail.com 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย 
 
Legal issues related to promoting 
the quality of life of people with 
disabilities in Thailand 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์วิมาน  กฤตพลวิมาน 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายเอกนิติ  ช านิหัส 

2634000117 
โทร. 087-684-1331 
E-mail :  
 

ปัญหาการใช้ลิขสทิธิ์โดยชอบธรรม 
ในงานวรรณกรรม 
 
The problems on the fair use of 
copyright in literary works 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายอภิรัฐ คงเจริญ 

2624000465 
โทร. 083-120-2828 
88apirat88@gmail.com  

ค าสั่งศาลปกครองกรณีทุเลาการบังคับ
ค าสั่งลงโทษปลดออกและ 
ไล่ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง  
พ.ศ. 2542 
 

 

2 นายกิตติศักดิ์  พิมสาร 
2624000655 
โทร. 094-873-7779 
E-mail : 

สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกไตส่วนโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ศึกษาในเร่ือง
การจัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหา 
ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 

 

3 นายเตชิต  นันยากรสกุล 
2624000689 
โทร. 085-130-2050 
E-mail : 

ปัญหาการโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญา
ร่วมลงทุน ตามกฎหมายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

 

4 นางสาวพีรนุช  ยอดศรี 
2624000846 
โทร. 061-472-9637 
E-mail : 

ปัญหาทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
Legal problems to Solve the Dust 
Problems of Local Government 
Organizations 

 

5 นายประกาฬ  ตนัสิทธิพันธ 
2624001216 
โทร. 081-927-4165 
prakarn_lawyer@hotmail.com 

มาตรการป้องกันการทุจริต กรณี 
รับสินบน ของเจ้าหนา้ที่ ป.ป.ช. 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Measures to Prevent Corrupt Case 
Receive Bribe of Anti-Corruption 
Officials 

6 นายกรณัฐ  ส าราญภูม ิ
2624001349 
โทร. 061-3365024 
kongpop_korlanat@hotmail.com 

การจัดการปัญหาการร้องเรียนเหตุ
ร าคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Tackling of the Complaints on 
Nuisance of Local Administrative 
Organization 

 

7 นายวชัเรนทร์ ค าเครื่อง 
2624001398 
โทร. 096-891-7673 
baby_1982_15@hotmail.com 

การใช้ดุลพินิจของฝา่ยปกครอง 
กรณีศึกษาการเพิกถอนประทานบัตร 
 
Exercise of the administrative 
discretion Case studies for 
revocation of mining licenses 

 

8 นางสาวปทิดา  กล่อมเมือง 
2624002396 
โทร. 089-823-0585 
au110@windowslive.com 

อาชญากรรมจากความเกลียดชงั : 
ศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดความรับ
ผิดทางอาญาตามกฎหมายแคนาดา 
ฝรั่งเศส และไทย 
 
Hate crimes: Comparison of 
criminal liability issue between 
the laws of Canada, France and 
Thailand. 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุจินตนา  ชุมวิสูตร 
วันที่ 5 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวสุวภัทร  เขียวอรุณ 

2624002099 
โทร. 083-331-9606 

การรอการลงโทษ (รอลงอาญา) ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 กรณีเมาแล้วขับเหมาะสม
หรือไม่กับวินัยจราจร 
ของคนไทย 
 
Probation Of Criminal Code 
Section 56 In Drunk-Driving 
Case Suitability       For Traffic 
Discipline Of Thai People 
 

 

2 นายปภาวนิ  ลิ้มบารมีกุล 
2624002271 
โทร. 086-545-9888 
tumlimbharameekul@gmail.com 

เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น : 
ศึกษากรณีการฆ่าครู 
 
Aggravating circumstances of 
murder : Focusing on teacher 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารี  มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวเมรญา บางบน 

2624000770 
ศึกษาอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และ
มาตรการลงโทษ กรณีฝ่าฝืนค าสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา 35 พระราชบญัญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 
Study the Power of Competent 
Official and Punishment For 
Violation of Administrative Order of 
Section 35 National Park Act 
B.E.2562 (2019) 

 

2 นางสาวมนีา  เพ็งชัย 
2624001505 
โทร. 090-980-4786 
mm_mean@hotmail.com 

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ที่ศาล
พิพากษาเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นกกัขัง 
 
Using electronic monitoring for the 
person whom the Court changes 
the imprisonment into the 
detention 

 

3 นางสาวธนวันต์  บุน่วรรณา 
2624001604 
โทร. 062-824-5956 
botanclover@gmail.com 

การสอบสวนคดวีิสามญัฆาตกรรม:ศึกษา
เฉพาะกรณีการชันสตูรพลิกศพ 
 
The interrogation of Legal Murder: 
specific study concerning Post-
Mortem Examination 

 

4 นายเมธานีย์  ผิวหลง 
2624001612 
โทร. 090-316-7338 
E-mail : 

การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติงานในคดีองค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาต ิ โดยการใช้มาตรการพเิศษ 
 
State police officers work in 
transnational animal mystery cases 
using special measures 

 

mailto:botanclover@gmail.com
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายจิรวฒัน์  

     จันทร์พาณชิย์  
2614001788 
โทร. 087-808-5080 
jirawatfirm@gmail.com 

ปัญหาเขตอ านาจศาลในคดพีิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครอง   
ศึกษาเฉพาะกรณี : สัญญาจดัให้มี 
สิ่งสาธารณูปโภค   
 
ISSUES ON JURISDICTION OF 
GOVERNMENT AGENCY’S 
CONTRACTS A CASE STUDY OF: 
PUBLIC UTILITY CONTRACTS 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายมนต์ชัย  ขยายแก้ว 

2624001083 
โทร. 099-398-6459 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดจากการจัดการ
ทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง : 
กรณีศึกษา Blind Trust 
 
Conflicts of interest from property 
management of political office 
holder: Case study of Conflicts of 
interest from property management 
of political office holder: Case study 
of 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวอะริยะ  ปรีดาสุทธิ์ 

2614000186 
โทร. 088-399-5279 
ariyaatty@hotmail.com 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลสุขภาพบุคคล 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 
Legal Measures in Private Health 
Data Protection 

 

2 นางสาวอุไรลักษณ์  ศรีภักดี 
2614002950 
โทร. 086-991-2430 
urailak_srigad@hotmail.com 

ผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัตฟิื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
 
Achievement of the Drug Addicts 
Rehabilitation Act 

 

3 นางสาวเสาวคนธ์  อาจปักษา 
2624000101 
โทร. 087-414-8016 
sary5253@hotmail.com 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมก ากับ
ดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
ในประเทศไทย 
 
Legal Measures Regulate Real 
Estate Brokers in Thailand 

 

4 สิบโท ธิติพล วัตตะกุมาร 
2624000895 

ปัญหาการตรวจสอบที่ดินของเอกชน ตก
เป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยปริยาย
หรือไม่ (ศึกษาในมิติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
 
Problems of inspecting private 
land to be the way of Domain 
Public of State, by implicitly or not 
(Study in the dimension of local 
government organization) 

 

5 นางสาวภาวิณี  วัลภา 
2624001026 
โทร. 088-305-8337 
 

การจัดการเหตุร าคาญโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Nuisance management by local 
authorities 

6 นางสาวปิยาภรณ์   
     อาจารยานนท ์
2624001232 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนา
กีฬาสนุกเกอร์/บิลเลียด ตาม
พระราชบญัญัติการพนนั พุทธศักราช 
2478 ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 
Legal issues related to the 
development of snooker/billiards 
sports According to the Gambling 
Act, B.E. 2478 that is Constitutional 
law conflict 

 

7 นางสาวมนัฎชนก   
     งามละมา้ย 
2624001448 
โทร. 095-365-1933 
vnat2531@hotmail.com 

มาตราการทางอาญากับการใชบ้ังคับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 

8 นายภาณพุงศ ์ คงเชื้อจนี 
2624001752 
โทร. 083-109-0055 
E-mail : 

การดูแลรักษาที่ดินวัดของเจ้าอาวาสใน
ฐานะเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 
Maintain the temple land of the 
abbot as an official under the 
Criminal Code 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ  มธุรสปรีชากุล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นายนัฏฐกรณ์   

     โพธิสาขา 
2624000192 
โทร. 082-791-0810 
parncia@gmail.com 

แนวทางการแก้ไขกฎหมายลิขสทิธิ์ดิจิตอล 
ศึกษากรณีเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 
Guidelines for Amending the Digital 
Copyright Law Study cases and 
compare with foreign law and 
international law 
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รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวพชิญา  ภูมิพทัธ ์

2614001333 
โทร. 0816-086-064 
bikalo14@gmail.com 

การจ ากัดสิทธผิู้เคยต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติด ในการสมัครรับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ 
 

 

2 นายโชติ  สุรเวชสุนทร 
2614001721 
โทร. 085-849-6680 
iamchot@hotmail.com 

การอุทธรณ์ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 
Problems on Appeals Against 
Official Orders Provide 
Compensation by the Act on 
Liability for Wrongful Act OF 
Officials B.E. 2539 

 

3 นางสาวกมลภัทร ์ วัฒนธรรม 
2614001820 
โทร. 099-279-5429 
kamolpat.bo01@gmail.com 
 

ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองใน
มูลละเมิดอันเกิดจากการกระท าของ
เอกชนผู้รับจ้างต่อบบุคคล 
ภายนอกตามสัญญาก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 
 
Liability of the administrative 
agency from violations of private 
contractors to third parties under 
the utility construction contract 

 

4 ดาบต ารวจ นิคม  ค านวล 
2614002158 

ปัญหาการกลั่นกรองการลงโทษทางวนิัย
พนักงานองค์การบริหารสว่นต าบล 
 
The screening problems of 
disciplinary Sanctions for Tambon 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Administrative Organization 
Employees 

5 นายณฐพล  ผาทอง 
2624000572 
โทร. 088-142-0020 
 

ความไม่สมบูรณ์ในอ านาจของฝา่ย 
นิติบัญญัติในการรับรองพระราชก าหนด 
 
The imperfection in the power of 
lawmakers to adopt an Emergency 
Decree 

 

6 นางสาวตวษิา  แย้มสะอาด 
2624000705 
โทร. 094-597-9196 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบและการรับฟัง
ความคิดเห็นในการตราพระราชบัญญัต ิ
 
Analysis of effect and public 
hearing in legislations 

 

7 นายเจษฎา  กลูระวัง 
2624000978 
โทร. 096-716-0148 

ปัญหาการออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ต้อง
ร่วมรับผิดชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทน 
 
Problems issuing an order for 
compensation under the Liability 
Act Violation of the officers: In the 
event that the head of a 
government agency is the person 
who must be jointly liable for 
compensation. 

 

8 นายกันตธ์กรณ์  เขาทอง 
2624001133 
โทร. 081-914-4623 
fengkkk@ku.ac.th 

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายการ
บริหารบุคลากรในองค์กรกระจายอ านาจ
ด้านการศึกษา กรณีศึกษามหาวทิยาลัย
ในก ากับ 
ของรัฐ 
 
The Legal Controls of Personal 
Administration under Decentralized 
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ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ความเห็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
Educational organization: The Case 
Study is Public Autonomous 
University 

9 นางสาวกฤตยาพร  บัวลงักา 
2624001265 
โทร. 092-254-4909 
kkbbd22@gmail.com 

การใช้อ านาจของกรรมาธิการในการสอบ
หาข้อเท็จจริงตามบทบญัญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
 

 

 
 
 


