
 
 
 
 

ตารางสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559 

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ณ ห้อง 987 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 
 

สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  [IB & ET] (รวม 2 คน)                                                          [1 = อ. ที่ปรึกษาหลัก, 2 = อ.ท่ีปรึกษาร่วม]  
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ หัวข้อ เวลา อ.ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7580400070 1 นางสาว วนิดา ศรีถาวร ปัญหาการโอนหุ้นในตลาดหลักทรพัย์ไปก่อตั้งทรัสต์: กรณีศึกษา
เปรียบเทยีบกฎหมาย ต่างประเทศ 

13.40 – 14.20 น. 
 

1) ผศ.ดร.ศริิชัย มงคลเกยีรตศิร ี
2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร ์

ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 

7580400062 2 นาย ราวิน ไชยทิพย ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาการน าเขา้-ส่งออกน้ ามันเช้ือเพลิงบริเวณ 
แท่นขุดเจาะน้ ามันเหนือไหล่ทวีป: กรณีศึกษา บริษัท เชฟรอน (ไทย) 
จ ากัด 

14.20 – 15.00 น. 1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ ์
2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร ์

ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ตารางสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559 

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  เวลา 15.00 – 19.00 น.  
ณ ห้อง 988 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 
สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [IP & IT]  (รวม 5 คน)                                                [1 = อ. ที่ปรึกษาหลัก, 2 = อ.ท่ีปรึกษาร่วม]  

 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ หัวข้อ เวลา อ.ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
7580400104 1 นางสาว ดวงหทัย นาคเสวก ระบบควบคมุตรวจสอบสิ้นค้าสิ่งบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์: 

กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
15.00 – 15.40 น. 1) ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทว ี

2) อ.ปัจฉิมา ธนสันต ิ
ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน ์

7580400112 2 นาย เกียรติศักดิ์ สรรพคณุ การปกป้องสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้าไทย
ในต่างประเทศ: กรณีศึกษา ซอสพริกศรีราชา 

15.40 – 16.20 น. 1) ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี  
2) อ.ปัจฉิมา ธนสันต ิ

ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน ์

7580400120 3 นางสาว ปวีณาภา กอวงษ ์ แนวทางและรูปแบบของสญัญาการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็น
ธรรมจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

16.20 – 17.00 น. 1) ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทว ี
2) ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง          

อ.ปัจฉิมา ธนสันต ิ

7580400138 4 นางสาว กานดา เพชรเลิศ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิบตัรพืชที่มีฤทธิ์เสพติด: ศึกษากรณีพืช
กระท่อม กัญชา และกญัชง 

17.00 – 17.40 น. 1) ดร.วรรณวิภา พัวศิริ  
 (รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์) 
2) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง          

อ.ปัจฉิมา ธนสันต ิ

7580400161 5 นางสาว จารุวรรณ ผลรวย ความคาบเกี่ยวการคุ้มครองระหวา่งสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาเครือ่งปั้นดินเผาด่านเกวียน 

17.40 – 18.20 น. 1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ ์
2) อ.ปัจฉิมา ธนสันต ิ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ตารางสอบ วิชา กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 – 15.00 น.  
ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 
 

สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  [IB & ET] (รวม 1 คน)                                                          [1 = อ. ที่ปรึกษาหลัก, 2 = อ.ท่ีปรึกษาร่วม]  
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ หัวข้อ เวลา อ.ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7580400021 1 ร.ต.ท. ปฏภิาน ยืนทนต ์ ปัญหาการสอบสวนกรณีความผดิเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ทางอิเล็กทรอนิกส์: อ านาจในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน
สอบสวน 

14.00 – 14.40 น. 1) ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทว ี
2) อ.ไพบูลย์ อมรภญิโญเกียรต ิ

อ.ชวลิต อัตถศาสตร ์

 


