
 
 

 
การสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 
วันจันทรท์ี่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.40 - 16.00 น. 

ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 
 

        สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  [IB & ET] (รวม 3 คน)   
                                                        

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา 

7570400106 1 น.ส. ระพีพร เกียรติศิริกุล การศึกษาเพื่อหาแนวทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความรับผิดของผู้

ขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีโครงการ

เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุณหมิง 

13.40 – 14.20 น. 1) ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2) อ.อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ 

7570400122 2 นาย สุเมธ ทํามาพร ผลกระทบทางกฎหมายต่อกฎหมายไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคี

ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ในธุรกิจการ

จัดส่งแบบเร่งด่วน

14.20 – 15.00 น. 1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ 

7560400090 3 นาย สายชล สงวนพันธ์ การคุ้มครองผู้บริโภคจากการสํารองที่นั่งของสายการบินทาง

ออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี สัญญาของผู้ให้บริการสารการบิน

ต้นทุนต่ํา 

15.00 – 15.40 น. 1) ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

การสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559  เวลา 9.00 - 13.00 น. 
ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

 
 

 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [IP & IT]  (รวม 4 คน)                                                                               
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา

7560400231 1 นาย ธีรภัทร ลออเอี่ยม ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการสร้างสรรค์ของ

ผู้ออกแบบการแสดง: ศึกษาเทียบเคียงสิทธิของนักแสดง  

Moral Right of Choreographer

9.00 – 9.40 น. 1)  ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2)  ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400189 2 นาย ภาณุวัฒน์ เรือนทอง ลิขสิทธิ์มุกตลก 9.40 – 10.20 น. 1) ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400049 3 นาย อาณัติ จินดามณี ความผิดอันยอมความไม่ได้ของกฎหมายสิทธิบัตร 10.20 – 11.00 น. 1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400205 4 นาย ภูวรา ครอบตะคุ ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND 11.00 – 11.40 น. 1) ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

เรียนเชิญ คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

การสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  เวลา 8.30 - 13.00 น. 
ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

 
 

 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [IP & IT]  (รวม 2 คน)                                                                               

 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา

7570400221 1 นาย พันธกานต์ ชูจันทร์ ปัญหาความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

8.30 – 9.10 น. 1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) อ.ปัจฉิมา ธนสันติ

7570400239 2 น.ส. อิษยา ศักดิ์เดชะมณี ปัญหาการทําสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค่ายเพลง

กับผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรม

9.10 – 9.50 น. 1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

เรียนเชิญ คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

 


