67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

1 ศ.สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ

ศ.

2 ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
Doctor of the Science of
Law
น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายมหาชน)LL.M.
Dr. jur.

3 ศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ศ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายอาญา)
Master of Law
D.E.A. de Sciences
Criminelles
Doctorat en droit penal
mention Treshnorable

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรและ
กฎหมายมหาชน

มธ.

กฎหมายมหาชน ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญและวิธี
พิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
กฎหมายอาญาและ กฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา
อาชญาวิทยา

มธ.

Page 1 of 19

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชากฎหมาย
พาณิชย์
คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2613 2120

ลาออก คณะนิตศิ าสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
โทร. 02-727-3771
ภาควิชากฎหมายอาญา
และอาชญาวิทยา
คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2696 5178

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

4 ศ.ประสิทธิ์ ปิ วาวัฒนพานิช

ศ.

5 ศ.กาชัย จงจักรพันธ์

ศ.

คุณวุฒิ
น.บ.
น.ม.
LL.M.
น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.(International
Business Law)
Ph.D.(Agri.Econ.)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2100

กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ

กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งระหว่างประเทศ
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันภัยระหว่าง
ประเทศ กฎหมายว่า
ด้วยการซือ้ ขายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายว่า
ด้วยการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2613 2100
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

6 ศ.นนทวัชร์
นวตระกูลพิสุทธิ ์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
D.S.U. de Droit commercial
D.E.A. de Droit des Affaires
Docteur en Droit Spécialité
de droit

กฎหมายพาณิชย์
และธุรกิจ

กฎหมายพาณิชย์ และ
ธุรกิจ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2958

7 ศ.สหธน รัตนไพจิตร

ศ.

มธ.

8 ศ.ดาราพร ถิระวัฒน์

ศ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2100
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2104
0 2613 2108

9 ศ.อนันต์ จันทรโอภากร

ศ.

น.บ.(นิตศิ าสตร์)
เนติบณ
ั ฑิตไทย
น.บ.
น.บ.ท.
D.E.S. (Droit Privé)
Docteur en droit
(Mention Très Bien)
น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.
J.S.D.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

กฎหมายพาณิชย์และ กฎหมายพาณิชย์และ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่ง
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กฎหมายแพ่ง

มธ.

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2104
0 2613 2108

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

10 ศ.อรพิน ผลสุวรรณ์
สบายรูป

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
น.บ.
น.ท.
DiplÔme Supérieur
D’Université,
Spécialité:Finances
Publiques Et Fiscalité
DiplÔme D’ Études
Approfondies, Spécialité:
Finances Publiques Et
Fiscalité Docteur De
L´Université, De Droit,D’
Économie Et De Sciences
Sociales De Paris-Paris II,
Spécialité: Droit

สาขาวิ ชา
กฎหมายมหาชน
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เชี่ยวชาญ
กฎหมายการคลังและ
การภาษีอากร

ม/ส
มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2696 5171

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

11 ศ.สุรพล นิตไิ กรพจน์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(Droit Public)
Doctorat de
I'Universite'Robert
Schuman (mention tres
honorable)

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร.0 2613 2113

12 ศ.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

ศ.

น.บ.
Doctor iuris utriusque

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน

มธ.

13 ศ.วิจติ รา วิเชียรชม

ศ.

น.บ.
น.ม.
DiplÔmes Supérieurs
d'Université (Droit du

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแรงงาน

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร. 0 2613 2118
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2696 5171

Travail)
Docteur de I'Université En
Droit du Travail
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

14 ศ.วรเจตน์ ภาคีรตั น์

ศ.

15 ศ.จรัญ โฆษณานันท์

ศ.

16 ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ศ.

17 ศ.ประสิทธิ ์ เอกบุตร

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

น.บ.
น.บ.ท.
Magister luris
Doktor der Rechte
(Summa cum laude)
น.บ.
LL.M.

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2513 2100

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน

มร.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2310 8170

น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(De Droit Public)
Doctorat en Droit
ศ.* น.บ.
D.S.U.,D.E.A. (Droit
International)
Docteur en Droit (Mention
Tres Honorable)

กฎหมายมหาชน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองท้องถิน่

มธ.

สานักอธิการบดี
โทร.0 2613 2006 ,
0 2223 3756

กฎหมายระหว่าง
ประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ2116
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

18 ศ.กรันต์ ธนูเทพ

ศ.

19 ศ.อุดม รัฐอมฤต

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ธ.บ.
กฎหมายระหว่าง
น.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ประเทศ
น.ม.(กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ)
Docteur en Droit Public
(กฎหมายฝรั ่งเศส)
น.บ.
กฎหมายวิธสี บัญญัติ
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
Diplôme Supérieur de
l'Université (กฎหมายอาญา)
Diplôme d'Etudes
Approfondies (กฎหมาย
อาญา)
Doctorat en Droit (กฎหมาย
อาญา)
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง

มร.

กฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ลักษณพยาน

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 1845/167 ซ.71
ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
ภาควิชากฎหมาย
วิธสี บัญญัตแิ ละ
กฎหมายมหาชน
คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2623 5180,
0 2613 2003

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

20 ศ.ณรงค์ ใจหาญ

ศ.

21 ศ.สุรศักดิ ์ ลิขสิทธิ ์วัฒนกุล

ศ.

22 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศ.* น.บ.
น.ม.
L.L.M.

สาขาวิ ชา

น.บ.
กฎหมายวิธสี บัญญัติ
น.บ.ท.
น.ม.
LL.M.
น.บ.
กฎหมายอาญาและ
น.บ.ท.
อาชญาวิทยา
น.ม.
D.E.A.(Sciences
Criminelles)
Doctorat en droit (Mention
tres honorable)
นิตศิ าสตร์
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

กฎหมายอาญา,
อาชญาวิทยาและ
ทัณฑวิทยา

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2100

กฎหมายอาญาและ
วิธพี จิ ารณาความอาญา

มธ.

สานักงานอธิการบดี
ท่าพระจันทร์
โทร.0 2613 2006,
0 2223 3756

นิตศิ าสตร์

จฬ.

เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
วิธพี จิ ารณาและ
ธรรมนูญศาล
โทร.0 2218 4647

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

23 ศ.ชุมพร ปั จจุสานนท์

ศ.

นิตศิ าสตรบัณฑิต
D.E.A(Droit International
Publlic et Prive)
D.E.A.(Recherche de la
Politique internationale et
Europeenne)
Docteur en droit

24 ศ.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ศ.* น.บ.
Diplome Superieur de
L'Universite
Diplome D'Etudes
Doctorales

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายอาญา
และอาชญาวิทยา
โทร.0 2218 4648

นิตศิ าสตร์

กฎหมายปกครอง

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
โทร. 0 2218 2017
ต่อ 137
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

25 ศ.ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์

ศ.

น.บ.
Dottore di Giurisprudenza

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแพ่งพาณิชย์
นิตกิ รรมสัญญา
เอกเทศสัญญา (เฉพาะ
ซือ้ ขายและแลกเปลีย่ น)
กฎหมายเปรียบเทียบ
กฎหมายหนี้
กฎหมายลักษณะละเมิด
กฎหมายโรมัน
ระบบซีวลิ ลอว์

จฬ.

26 ศ.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ

ศ.

นิตศิ าสตรบัณฑิต
เนติบณ
ั ฑิตไทย
D.S.U.(Droit admin.)
D.E.A.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายมหาชน

จฬ.

Docteur de 3emeCycle(droit
public general)
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2218 2017
ต่อ 181

ลาออก 999/149 ซอยเกศินีวลิ ล์
แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร. 02 1419618

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

27 ศ.ศักดา ธนิตกุล

ศ.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

จฬ.

สังกัดภาควิชากฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2218 2035

28 ศ.เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน์

ศ.

น.บ.
Certificate of Japanese
Language Studies
LL.M.
Ph.D.
LL.D.
น.บ.
น.ม.
Dip. D'etudes Approfondies
de droit public
Dip. De Docteur

นิตศิ าสตร์

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฏหมายมหาชน

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2218 2018

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

29 ศ.สาเรียง เมฆเกรียงไกร

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
M.A.(Comparative Law)

30 ศ.วิฑติ มันตาภรณ์

ศ.* B.C.L.(LAW)
M.A. (LAW)
B.A.(LAW)
Licence speciale de Droit
EURO
Barrister at Law

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ
และองค์กรธุรกิจ
กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา กฎหมาย
เกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และ
กฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2218 2018

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร. 0 2218 4648
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

31 ศ.วิษณุ เครืองาม

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.
J.S.D.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์,
กฎหมายมหาชน

จฬ.

ลาออก 100/220 หมูบ่ า้ น
อมรพันธ์ 9
ถ.พหลโยธิน
ต.ลาดพร้าว
อ.ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2570 3803

32 ศ.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

ศ.

น.บ.
Dip. Superieur De
L'Universite
Dip. D'Etudes Approfondies

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร. 0 2218 2017

Docteur De L'Universite
(Droit) (Nouveau Regrime)
Finances Publiques Et
Fiscalite
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

33 ศ.สุษม ศุภนิตย์

ศ.

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

34 ศ.ทัชชมัย ทองอุไร

ศ.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

35 ศ.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

ศ.

น.บ. (นิตศิ าสตร์)
น.ม. (นิตศิ าสตร์)
น.บ.
น.ม.
Ph.D.(Environment Science)

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์ ,
กฎหมายสิง่ แวดล้อม

36 ศ.อานาจ วงศ์บณ
ั ฑิต

ศ.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์
กฎหมายสิง่ แวดล้อม
และกฎหมายเกีย่ วกับน้า

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.
D.Jur.
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ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
วิธพี จิ ารณาและ
ธรรมนูญศาล
โทร. 0 2218 2017 ต่อ
203
จฬ.
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2218 2017
จฬ.โอนไป เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
มร.
สถาบันกฎหมายไทย
โทร.0 2310 8558,
0 2310 8205
มธ.
คณะนิตศิ าสตร์
โทร.0 2613 2102
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

37 ศ.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

ศ.* Licence en droit
Maitrise en droit
Diplome d' Etudes
Approfondies (Mention :
Droit International et Droit
European)
Doctorat de L' Universite
de Paris II (Droit
International)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2919

38 ศ.จุมพต สายสุนทร

ศ.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2116

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.(International Legal
Studies)
Ph.D.(The field of Law)
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

39 ศ.ไผทชิต เอกจริยกร

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
D.S.U. de Droit
Commercial
D.E.A. de Sciences
Humaines et Juridique de
La mer (Option Juridique)
Docteur de I'Universite de
Nantes France (Droit)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายพาณิชย์และ
ธุรกิจ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายธุรกิจ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2117

40 ศ.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศ.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายพาณิชย์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2111

41 ศ.ไพโรจน์ กัมพูสริ ิ

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.(International Legal
Studies)
น.บ.
Docotorat de I'Universite

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2161
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

42 ศ.อานาจ วงศ์บณ
ั ฑิต

ศ.

43 ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี

ศ.

44 ศ.สุนทร มณีสวัสดิ ์

ศ.

45 ศ.ศรีราชา เจริญพานิช

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.
D.Jur.
น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2155

นิตศิ าสตร์

กฎหมายมหาชน

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2958

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.
น.บ.
วท.ด.(ปฐพีวทิ ยา)
น.บ.ท.
น.ม.
ค.บ.
น.บ.
LL.M.
Juris Doctor

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มสธ.

สาขาวิชานิตศิ าสตร์
โทร.0 2503 3602,
0 2504 8361-5,
0 2504 7777 ต่อ
8361-5

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มสธ.

สาขาวิชานิตศิ าสตร์
โทร. 0 2503 3602 ,
0 2564 8361-5
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

46 ศ.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศ.

น.บ.
M.C.L
Ph.D. (International
Commercial Arbitration)

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มสธ.

47 ศ.พิชยั ศักดิ ์ หรยางกูร

ศ.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

จฬ.

เกษียณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
โทร.0 5633 4234 ,
0 5633 4714

48 ศ.สุดาศิร ิ วศวงศ์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.
Diploma in International
Law and Development
น.บ.
น.ม.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแรงงาน
การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรม

จฬ.

49 ศ.วิรยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายแพ่ง)
LL.M. in Taxation

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแพ่งหลักทั ่วไป
กฎหมายลักษณะทรัพย์
กฎหมายเกีย่ วกับคน
พิการ

มธ.

เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
โทร.0 2218 2017
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2243 6828 ,
0 2668 2481
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คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2504 8361-4,
0 2504 8365,
0 2503 3602
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67 : กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

50 ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
Master of Law

สาขาวิ ชา
นิตศิ าสตร์

เชี่ยวชาญ
กฎหมายการแพทย์ ,
นิตเิ วชศาสตร์ ,
ประวัตศิ าสตร์กฎหมาย

ม/ส
มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2243 6828 ,
0 2668 2481

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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