
04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายสมคดิ  เลศิไพฑรูย์ ศ. น.บ.                 
น.บ.ท.             
D.E.A.(De Droit 
Public)            
Doctorat en Droit

กฎหมายมหาชน กฎหมายรฐัธรรมนูญ  
กฎหมายปกครองทอ้งถิน่

มธ. ส านกัอธกิารบด ี      
โทร.0 2613 2006 ,     
 0 2223 3756

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

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน  
กฎหมายรฐัวสิาหกจิ

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน                 
โทร.0 2613 2113

3 นายบุญศร ี มวีงศอุ์โฆษ ศ. น.บ.                      
Doctor iuris utriusque

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน               
โทร. 0 2613 2118
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นายประสทิธิ ์ เอกบุตร ศ. น.บ.             
D.S.U.,D.E.A.       
(Droit International)  
Docteur en Droit 
(Mention Tres 
Honorable)

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ        
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ2116

5 นายกรนัต์  ธนูเทพ ศ. ธ.บ.                      
ป.โท(เศรษฐศาสตร)์   
 ป.โท(กฎหมาย
ระหว่างประเทศและ
กฎหมายมหาชนสวสิ)  
           ป.เอก
(กฎหมายฝรัง่เศส)

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดเีมอืง

มร. เกษยีณ 1845/167 ซ.71        
ถ.จรญัสนิทวงศ ์     
แขวงบางพลดั       
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700

6 นายไชยยศ  เหมะรชัตะ ศ.11 น.บ.                     
น.ม.                   
L.L.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย      
วธิพีจิารณาและ  
ธรรมนูญศาล         
โทร.0 2218 4647
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 นายชมุพร  ปจัจุสานนท์ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ   
D.E.A(Droit 
International Publlic et 
Prive)      
D.E.A.(Recherche de 
la Politique 
internationale et 
Europeenne)        
Docteur en droit

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
อาญาและอาชญาวทิยา
 โทร.0 2218 4648

8 นายนนัทวฒัน์  บรมานนัท์ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ
Diplome Superieur de 
L'Universite
Diplome D'Etudes 
Doctorales

นิตศิาสตร์ กฎหมายปกครอง จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์
โทร.0 2218 2017     
ต่อ 137
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

9 นายบวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ   
เนตบิณัฑติไทย   
D.S.U.(Droit admin.) 
D.E.A.              
Docteur de 

3emeCycle(droit public 
general)

นิตศิาสตร์ กฎหมายมหาชน จฬ. ลาออก สถาบนัพระปกเกลา้ 
ศนูยร์าชการ        
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา อาคาร B ชัน้ 5 
(โซนทศิใต)้ เลขที ่120
 หมู ่3 ถ.แจง้วฒันะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง    
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210                
โทร.0 2141 9555

10 นายพชิยัศกัดิ ์ หรยางกรู ศ. น.บ.                    
น.บ.ท.                    
L.L.M.                  
Diploma in 
International Law and 
Development

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเจา้พระยา
โทร.0 5633 4234 ,     
 0 5633 4714
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

11 นายวฑิติ  มนัตาภรณ์ ศ.11 B.C.L.(LAW)           
M.A. (LAW)       
B.A.(LAW)         
Licence speciale de 
Droit EURO        
Barrister at Law

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ       
โทร.0 2218 4648

12 นายวษิณุ  เครอืงาม ศ. น.บ.                   
น.บ.ท.                   
LL.M.                     
J.S.D.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร,์ กฎหมาย
มหาชน

จฬ. ลาออก 100/220 หมูบ่า้น      
อมรพนัธ์ 9            
ถ.พหลโยธนิ            
 ต.ลาดพรา้ว             
 อ.ลาดพรา้ว         
กรุงเทพฯ 10230       
โทร. 0 2570 3803
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นายวรีะพงษ์  บุญโญภาส ศ. น.บ.                     
เนตบิณัฑติไทย     
LL.M.(Criminal 
Justice)                
Cert. in Real Estate 
Law                   
Cert. in Law 
Enforcement           
Cert. of Completino in 
International Money 
Launedering

นิตศิาสตร์ กฎหมายอาญา จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
อาญาและอาชญาวทิยา
 โทร.0 2218 2017

14 นางสุดาศริ ิวศวงศ์ ศ. น.บ.                     
น.ม.

นิตศิาสตร์ กฎหมายแรงงาน การ
ประกนัสงัคม กฎหมาย
อุตสาหกรรม

จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์          
โทร.0 2218 2017
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

15 นางศุภลกัษณ์  พนิิจภวูดล ศ. น.บ.                   
Dip. Superieur De 
L'Universite            
Dip. D'Etudes 
Approfondies           
Docteur De 
L'Universite (Droit) 
(Nouveau Regrime) 
Finances Publiques Et 
Fiscalite

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน               
โทร. 0 2218 2017

16 นางสุษม  ศุภนิตย์ ศ. น.บ.                     
เนตบิณัฑติไทย         
LL.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย      
วธิพีจิารณาและ
ธรรมนูญศาล         
โทร. 0 2218 2017   
ต่อ 203
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

17 นางสุนีย ์ มลัลกิะมาลย์ ศ. น.บ.                      
น.ม.                  
Ph.D.(Environment 
Science)

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์, กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม

จฬ.
โอน
ไป 
มร.

เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์ 
สถาบนักฎหมายไทย   
โทร.0 2310 8558,     
 0 2310  8205

18 นายจตุรนต์  ถริะวฒัน์ 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)

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ     
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2919
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายจุมพต  สายสุนทร ศ. น.บ.                   
น.บ.ท.                  
L.L.M.(International 
Legal Studies)     
Ph.D.(The field of Law)

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์ 
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ        
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2116

20 นายไผทชติ  เอกจรยิกร 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)

นิตศิาสตร์ กฎหมายพาณชิยแ์ละธุรกจิ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายธุรกจิ
 โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2117
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

21 นายวริยิะ  นามศริพิงศพ์นัธุ์ ศ. น.บ.                  
น.บ.ท.                  
น.ม.(กฎหมายแพ่ง) 
LL.M. in Taxation

นิตศิาสตร์ กฎหมายแพ่งหลกัทัว่ไป 
กฎหมายลกัษณะทรพัย ์
กฎหมายเกีย่วกบัคนพกิาร

มธ. คณะนิตศิาสตร ์       
โทร. 0 2243 6828 ,    
 0 2668 2481

22 นางเสาวนีย ์ อศัวโรจน์ ศ. น.บ.                     
น.บ.ท.                  
L.L.M.(International 
Legal Studies)

นิตศิาสตร์ กฎหมายพาณชิย์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์        
โทร. 0 2613 2111

23 นายแสวง  บุญเฉลมิวภิาส ศ. น.บ.                    
น.บ.ท.                  
น.ม.                    
Master of Law

นิตศิาสตร์ กฎหมายการแพทย ์,
นิตเิวชศาสตร ์, 
ประวตัศิาสตรก์ฎหมาย

มธ. คณะนิตศิาสตร ์         
โทร. 0 2243 6828 ,    
 0 2668 2481

24 นายไพโรจน์   กมัพศูริิ ศ. น.บ.                       
 Docotorat de 
I'Universite

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์      
โทร. 0 2613 2161
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นายอ านาจ  วงศบ์ณัฑติ ศ. น.บ.                      
เนตบิณัฑติไทย       
LL.M.                   
D.Jur.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์      
โทร. 0 2613 2155

26 นายศรรีาชา   เจรญิพานิช ศ. ค.บ.                      
 น.บ.                     
LL.M.                     
Juris Doctor

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มสธ. สาขาวชิานิตศิาสตร ์  
โทร. 0 2503 3602 ,   
 0 2564 8361-5
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