
 
  

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 

เร่ือง “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม" 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ปีการศึกษา 2562 

 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ 

นางสาวกรณิกา เสาวลักษณ ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการท างานของคนประจ าเรือ 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

นายกฤษณพงศ์ เก้าสันเทียะ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจ ากัดโดยเจ้าของคนเดียว 
นางสาวกัลย์ธนัท วิริยะเสริมสุข ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์
นายคณพศ เสรมิวุฒิสาร การตีความสัญญาเพื่อการส่งมอบสินค้าซึ่งต้องท าการผลติในบริบท 

ของการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 
นายคมสัน พรหมชนะ ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการฉ้อโกงประกันชีวิตของผู้เอาประกัน 
นางสาวจรภวัน หลีศิร ิ มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น 
นางสาวเจนจริา เรืองรอง รายงานสืบเสาะและพินิจในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อการด าเนินคดี 

ให้เหมาะสมเป็นรายบคุคลในช้ันเจ้าพนักงาน 
นางสาวชนกนันท สีตบุตร  ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการบังคับช าระหนี้จากหุ้นไร้ใบหุ้นซึ่งน ามา 

เป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ 
นางสาวชนิสรา ปั้นอินทร ์ มาตรการในการเพิม่โทษความผิดฐานขับขี่ระหว่างเมาสุรา 

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
นายณัฐวรพล กุลวรพสิิษฐ์ การฆ่าผู้อื่นโดยใช้วัตถุระเบดิ : ศึกษากรณีเพิม่บทหนักประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 289 
นายทวีสันต์ วิรัชพงศานนท์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทยโดยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
นายธวัชชัย สุระค าแหง  อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญา: ศึกษาการน าอายุความสะดุดหยุดอยู่

มาใช้ในความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 
นางสาวธัญพิชชา แก้วทอง   ระบบกองทรัพย์สินลูกหนี้ในคดลีม้ละลาย 
นายนคร วัลลิภากร ปัญหาการตรวจสอบการออกพระราชก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
นายนพฤทธิ์ อุนจะน า  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการมีค าสั่งไม่รบัเรื่อง และ

มติข้อกล่าวหาไมม่ีมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 

นางสาวนาฏยานี ก้อนทอง กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณสีิทธิของผู้ต้องขังหญิง
ต่างชาติในประเทศไทย 

พันต ารวจโทนิธิธรรม ศุนาลัย ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ และมาตรา 
133 ตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการต ารวจ
นครบาล 7 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

นางสาวเบญจพร เพ็ชรพูล มาตรการการหักค่าลดหย่อนทางภาษีในการซื้อกล้องตดิรถยนต์เพือ่แก้ไข
ปัญหาจราจร 
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ผู้แต่ง ชื่อบทความ 

นายปนวรรษ แจ้งเวชฉาย ปัญหาค่าลดหย่อนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑต์่อหลักความเป็นธรรม
และหลักความมปีระสิทธิภาพตามหลักการจดัเก็บภาษีที่ด ี

นางสาวพรรณนิภา ปราบปราม มาตรการบังคับทางอาญาที่เหมาะสม ศึกษากรณีการกระท าความผดิซ้ า
ในความผิดเกี่ยวกับเพศ 

นางสาวพีระพร สุวรรณรัตน ์ การหลบหลีกภาษีจากธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ศึกษากรณีเฉพาะ
การแยกสญัญาเช่าและสัญญาให้บริการอ านวยความสะดวก 

นายพุฒิพงศ์ ศรีทอง มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือผูต้้องขังภายหลังการปล่อยให้มี
งานท า 

นางสาวภัทรพิมพ์ ดสีิร ิ ปัญหาการหักค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวจังหวัดรอง ศึกษากรณีหลักการ
จัดเก็บภาษีท่ีด ี

นางสาวภาวณิี หะธรรมวงค ์ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กตายอย่างสงบใน
วาระสดุท้ายของชีวิต 

นางสาวมลฤดี ทองโคตร การประกอบวิชาชีพทันตกรรม:ศกึษากรณีทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 
นางสาวมารยีะห์ เกตุรักษ์ การก าหนดบทเพิม่โทษในเหตุฉกรรจ์ความผิดฐานท าร้ายรา่งกาย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296 
นางสาวเมธิยา วงศ์สิงห ์ ปัญหาการตีความคณุธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานพรากเด็กและ

พรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
นางสาวรัตนาภรณ์ โสภายนต ์ การน ามาตรการกันตัวบุคคลเป็นพยานมาใช้บังคับตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 

นางสาววราภรณ์ รอดเจริญ มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในผูข้ับข่ี 
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

นายวรุตม์ อรุมชูต ี มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดความรับผิดทางอาญาของเจ้า
อาวาสและผู้เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการวัด 

นายวัลลภ ละโว้ชัย ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธิและการเยียวยาลูกจ้างใน
กรณีที่มสีภาวะเจ็บป่วยด้านจิตใจ 

นางสาววิชาดา ใจงาม ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองความรับผิดของแพทย์จากการให้บรกิาร
สาธารณสุข 

นายศรศวสั มลสุวรรณ พัฒนาการเกี่ยวกับวิธีการแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
นายศรณั ธีระภัทรานันท ์ ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
นางสาวศิริพร เบญจพร วิดีโอเป็นพินัยกรรมได้หรือไม?่ 
นายศิวพันธ์ แซ่ลิ้ม ปัญหาสญัญาอัจฉริยะบนระบบบล็อกเชน ศึกษากรณีการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในสญัญาอัจฉริยะบนระบบบล็อกเชน 
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ผู้แต่ง ชื่อบทความ 

นายศุภโชค ทัศนา การไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการไกลเ่กลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 : ศึกษาเฉพาะกรณีทางแพ่ง 

นางสาวสมิหลา เอี่ยมอธิคม ปัญหาทางกฎหมายการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จ าเป็นต้อง
ผูกขาดโดยเอกชนหรือบุคคลเพียงหนึ่งเดียว 

นายสุภชัย ชวนานนท์ พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 กับหลักการ
จัดเก็บภาษีท่ีด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะทิน ชัยทองค า ความล่าช้าของกระบวนการขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดี
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีรตัน์ ประจนปัจจนึก ความเหมาะสมในการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญา
ทางปกครองของไทย 

นางสาวหิรัญญา ปะดุกา ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสญูหายโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

นายอติพล สนธยานนท์ การโต้แย้งค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจรติและประพฤต ิ
มิชอบ 

นายอนุรักษ์ พวงสุวรรณ ์ มาตรการในการก าหนดโทษทางอาญาในการคุ้มครองเด็กจากกีฬา 
มวยไทย 

นางสาวอมรประภา แผ่นศิลา  มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ ์
ในประเทศไทย 

นางสาวอรณิช สุขบาล ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน 
ซึ่งกระท าการทุจริตในภาครัฐตามมติช้ีมูลความผดิของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม หลักการลงโทษท่ีเหมาะสมกับบุคคลในความผิดตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

นางสาวอุมากัญญ์ ไกรฤกษ์ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ 
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หมายเหตุ  

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานใคร่ขอให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings  
เพ่ือใช้ในการประชุมวิชาการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
ท่านสามารถคลิกได ้

 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=th 
  

คณะกรรมการจะด าเนินการจัดส่งบทความ ให้ผู้ผ่านการเมินปรับแก้ตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบต่อไป 
 
ลิงค์ส าหรับตรวจสอบถานะ : https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/follow 
 
ลิงค์ส าหรับเข้าร่วมฟังการน าเสนอบทความ : https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/index.html 
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