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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายนิทัศน์  กลิน่ประชุม 2594002764 กระบวนพิจารณาและการใช้ดุลพินิจคดีขอ
คืนของกลาง 

The Case of Confiscation ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

2 นายชาญชัย  เขาวนางกูร 2584004978 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา มุ่ง
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 226/1 

 ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

3 นางสาวรัชฎาภรณ์  แก่นสิริสาระกุล 2584004853 การเยียวยาความเสียหายทางอาญา : 
ศึกษากรณีปัญหาการเข้าถึงสิทธิของ
ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
44/1 

Criminal Damage Remedies : 
Case Study on access to victims 
rights in criminal cases According 
to the Criminal Procedure Code, 
Section 44/1 

ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายผดุงศักดิ์  ทองโพธิ์ศร ี 2584000653 ความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง : ศึกษากรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียก/
รับ/ให้เงินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

Serious Breach of Discipline : 
Studies of Government Teachers 
and Education Personnel 
demanding, accepting and giving 
money or other benefits 

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 

2 นายธีระวฒัน์  โตชยัภูมิ 2584000778 ผลกระทบของคู่สัญญาฝา่ยเอกชนจากการที่
หน่วยงานทางปกครองใช้เอกสิทธิ์เลิกสัญญา
ทางปกครองฝา่ยเดียว 

The impact of private parties on 
the part of the administrative 
authorities to dissolve the single 
administrative agreement 

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 

3 นายวิทยา  ภูโยสาร 258400570 การบอกเลิกสัญญาทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

Determination of Adminstive 
Contract of Local Administrations 

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 

4 นางอรุณี  พงษ์พันธ์ 2594002707 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 

Persons entitled to institute an 
administrative case about Act 
on establishment of 
administrative courts and 
administrative court 
procedure, B.E. 2542 (1999) 

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายก าพล  ศรีภู 2544001007 การรองรับระบบบริการร่วมขนส่ง Car Ridesharing Support ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางบุษยา  สุขเหมือน 2564001325 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุก
ที่ดินของรัฐในประเทศไทย 

Thai Legal Enforcement of 
Public Land Trespass 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวนริตา  แหละตี 2554000535 การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาด
ไร้อุปการะในคดีละเมิด 

Legal Problems Relating to 
Enforcement of Compensation 
for Loss of Support in Tort  
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาววิไลวรรณ  ชัยศรี 2574001398 ปัญหาการด าเนินการบังคับโทษปรับในคดี
ยาเสพติด 

Problem in enforcing penalties 
on drug offenses 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ศาสตราจารย์ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายจตุรงค์  เสนทอง 2554000519 ปัญหาทางกฎหมายการแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วม
ในทรัพย์สินของผู้เยาว์และคนไร้
ความสามารถ 

 
 

 

 
 


