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วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ  
พ.ศ.  อ้างอิง 
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วารสารวิชาการระดับชาต ิ  

พ.ศ. อ้างอิง 
2552 ธนากร โกมลวานิช, “การอาวัลเปรียบเทยีบกับการ



รับรองเพือ่แก้หน้า, บทบณัฑิตย:์ ฉบบัท่ี 65 เล่ม 2 
(มิ.ย. 2552), น. 148-157. 

2554 กรกฎ ทองขะโชค, จนัทราทิพย ์สขุมุ, ธนากร โกมลวา
นิช. ”สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน
ร่วมกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” วารสาร
นิติศาสตร,์ ฉบบัท่ี 40 เล่มท่ี 3 (1 ก.ย. 2554), น. 
625-642. 

รายงานการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

 

พ.ศ. อ้างอิง 
2562 Sattra Keawphang, Thanakorn Komonwanit, “Legal 

Measures for motorcycle taxi professional promotion in 
Hatyai Municipality Zone”International Conference on 
Education and Technology Research 2019, July 12th, 2019, 
Roi Et Rajabhat University, Thailand, p. 61-65. 

รายงานการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิ

 

พ.ศ. อ้างอิง 

2558 ธนากร โกมลวานิช, กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี,ศราวธุ 
อินทราพงษ,์ “ปัญหาเกีย่วกบัการจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 ในจังหวดัพทัลงุ” ในการประชุม
วชิาการการน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ คร้ังท่ี 4/2558, วนัท่ี 7-8 
พฤษภาคม 2558, ณ ศูนยป์ระชุมมหาวทิยาลยัราชภฏั
ภูเกต็, หนา้35-41. 

2559 จุฑามาส แนวบรรทดั,พงษพ์นัธ์ พิณโท. ธนากร โกมล
วานิช, วสิิทธ์ิ บุญชุม. “ระบบเปลีย่นค าค้นจาก
เน้ือความกฎหมาย โดยใช้แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ: 



กรณศึีกษา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์” ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
คร้ังท่ี 26 วนัท่ี 26 พ.ค. 2559, หนา้ 262-269. 

2560 ธนากร โกมลวานิช,ธีรยทุธ ปักษา, วสิิษฐ เขาทอง. 
“ปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัสงขลา” ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 3-6 พฤษภาคม 2560, หนา้ 356-359. 

2561 ธนากร โกมลวานิช,จุฬาพิชญ ์ยะทงั, ธนา แสง
สุวรรณ. สกลุรัตน ์บุญสว่าง , อนุวฒัน ์บุญคงแกว้, 
รังสิมนัต ์พ่วงแสง. “ปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนเลือกเขา้
ปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโน” ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 
วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561, หนา้ 319-325. 

2562 กนัติยา ดีนเละ,เกียรติศกัด์ิ ค  าดวงดี, จิรารัตน ์เก้ือกูล. 
ธนารัตน ์กลา้คง. สุวรรณา เส้งนนท.์อารีรัตน ์ทิพย์
สงคราม, ธนากร โกมลวานิช. “มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขในการซ้ือสินค้าผ่านทางส่ืออเิลคทรอนิกส์” ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ คร้ัง
ท่ี 29 วนัท่ี 9-10พฤษภาคม 2562, หนา้ 2025-2031. 

เอกสารประกอบการสอน/
หนังสือ/ต ารา 

 

พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
2554 ธนากร โกมลวานิช, ค าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, (สูตร

ไพศาล: กรุงเทพฯ), 2554. 
2561 ธนากร โกมลวานิช, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา, ถ่ายส าเนาเยบ็
เล่ม, 2561. 



ทนุวิจัยและแหล่งทนุ  
พ.ศ. ช่ือเร่ือง 
2558 ธนากร โกมลวานิช, กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี,ศราวธุ 

อินทราพงษ,์ “ปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุง” แหล่งทนุ คณะ
นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

 


