
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 นำยสมคิด  เลิศไพฑูรย์ ศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน กฎหมำยรัฐธรรมนูญ มธ. ส ำนักอธกำรบดี

น.บ.ท. กฎหมำยปกครองท้องถิ่น โทร. 0 2613 2006 ,

D.E.A. (De Droit Public) 0 2223 3756

Doctorat en Droit

2 นำยสุรพล  นิติไกรพจน์ ศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน กฎหมำยมหำชน มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. กฎหมำยรัฐวิสำหกิจ ภำควิชำกฎหมำยมหำชน

D.E.A. (Droit Public) โทร. 0 2613 2113

Doctorat de

I'Universite'Robert

Schuman(mention

tres  honorable)

3 นำยบุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ ศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน กฎหมำยมหำชน มธ. คณะนิติศำสตร์

Doctor iuris utriusque ภำควิชำกฎหมำยมหำชน

โทร. 0 2613 2118

4 นำยประสิทธิ ์ เอกบุตร ศ. น.บ. กฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มธ. คณะนิติศำสตร์

D.S.U.,D.E.A. ภำควิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

(Droit lnternatinal) โทร. 0 2221 6171-80

Docteur en Droit ต่อ 2116

(Mention Tres Honorable)

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

5 นำยกรันต์  ธนูเทพ ธ.บ. กฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มร. เกษียณ 1845/167 ซ.71

ป.โท (เศรษฐสำสตร์) แผนกคดีเมือง ถ.จรัญสนิทวงศ์

ระหว่ำงประเทศและ แขวงบำงพลัด

กฎหมำยมหำชนสวิส) เขตบำงกอกน้อย

ป.เอก (กฎหมำยฝร่ังเศส) กรุงเทพฯ 10700

6 นำยไชยยศ  เหมะรัชตะ ศ.11 น.บ นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ มฬ. เกษียณ คณะนิติศำสตร์

น.ม. ภำควิชำกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

L.L.M. และธรรมนูญศำล

โทร. 0 2218 4647

7 นำยชุมพร  ปัจจุสำนนท์ ศ. นิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ กฎหมำย จฬ. คณะนิติศำสตร์

D.E.A (Droit ระหว่ำงประเทศ ภำควิชำกฎหมำยอำญำและ

lnternational Publlic et อำชญำวิทยำ

Prive) โทร. 0 2218 4648

D.E.A (Recherche de la 

Politique internationale

et Europeenne)

Docteur en droit

8 นำยนันทวัฒน์  บรมำนันท์ ศ. นิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ กฎหมำยปกครอง จฬ. คณะนิติศำสตร์

Diplome Superieur de ภำควิชำกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

L'Uninersite Diplome โทร. 0 2218 2017

D'Etudes Doctorales ต่อ 137



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

9 นำยบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ ศ. นิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ กฎหมำยมหำชน จฬ. ลำออก สถำบันพระปกเกล้ำศูนย์รำชกำร

เนติบัณฑิตไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 (โซนทิศใต้)

D.S.U. (Droit admin.) เลขที ่120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ

D.E.A. แขวงทุง่สองห้อง

Docteur de เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210

3 eme Cycle(droit โทร. 0 2141 9555

public general)

10 นำยพิชัยศักด์ิ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ จฬ. เกษียณ มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ

น.บ.ท. โทร. 0 5633 4234,

Diploma in 0 5633 4714

lnternational Law and

Development

11 นำยวิฑิต  มันตำภรณ์ ศ.11 B.C.L. (LAW) นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ จฬ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

M.A. (LAW) ระหว่ำงประเทศ

B.A. (LAW) โทร. 0 2218 4648

Licence speciale de

Droit EURO

Barrister at law

12 นำยวิษณุ  เครืองำน ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์, กฎหมำยมหำชน จฬ. ลำออก 100/220  หมู่บ้ำนอมรพันธ์ 9

น.บ.ท. ถ.พหลโยธิน ต.ลำดพร้ำว

LL.M. อ.ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

J.S.D. โทร. 0 2570 3803

13 นำยวีระพงษ์  บุญโญภำศ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยอำญำ จฬ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

เนติบัณฑิตไทย อำญำและอำชญำวิทยำ

LL.M.(Criminal Justice) โทร. 02218 2017

Cert. in Real Estate Law

Cert. in Law Enforcement

cert. of completino in 

lnternational Money

Launedering

14 นำงสุดำศิริ  วศวงศ์ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยแรงงำน  กำร จฬ. เกษียณ คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

น.ม. ประกันสังคม กฎหมำย แพ่งและพำณิชย์

อุตสำหกรรม โทร. 0 2218 2017

15 นำงศุภลักษณ์  พินิจภูวดล ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ จฬ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

Dip. Superieur De มหำชน

L'Universite Dip. โทร. 0 2218 2017

D'Etudes Approfondies

Docteur De L'Unuversite

(Droit) (Nouveau Regrime)

Finances Publiques Et

Fiscalite



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

16 นำงสุษม  ศุภนิตย์ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ จฬ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

เนติบัณฑิตไทย วิธีพิจำรณำและธรรมนูญศำล

LL.M. โทร. 02218 2017

ต่อ 203

17 นำงสุนีย์  มัลลิกะมำลย์ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์, กฎหมำย จฬ. เกษียณ คณะนิติศำสตร์

น.ม. ส่ิงแวดล้อม โอนไป สถำบันกฎหมำยไทย

Ph.D. (Environment Science) มร. โทร. 0 2310 8558,

0 2310 8205

18 นำยจตุรนต์  ถิระวัฒน์ ศ. Licence en droit maitrise en นิติศำสตร์ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มธ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

 droit Diplome d'Etudes ระหว่ำงประเทศ

Approfondies โทร. 0 2221 6171-80

(Mention: Droit lnternational ต่อ 2919

et Droit European)

Doctorat de L'

Universite de Paris ll

(Droit lnternational)

19 นำยจุมพต  สำยสุนทร ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มธ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

น.บ.ท. ระหว่ำงประเทศ

L.L.M. (lnternational Legal โทร. 0 2221 6171-80

Studies) ต่อ 2116

Ph.D. (The field of Law)



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

20 นำยไผทชิต  เอกจริยกร ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยพำณิชย์และธุรกิจ มธ. คณะนิติศำสตร์ภำควิชำกฎหมำย

น.บ.ท. ธุรกิจ

น.ม. (กฎหมำยเอกชน) โทร. 0 2221 6171-80

D.S.U. de Droit Commercial ต่อ 2117

D.E.A. de Sciences

Humaines et Juridique

de La mer (Option

Juridique) Docteur de

l'Universite de Nantes

France (Droit)

21 นำยวิริยะ  นำมศิริพงศ์พันธุ์ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยแพ่งหลักทัว่ไป มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. กฎหมำยลักษณะทรัพย์ โทร. 0 2243 6828 ,

น.ม. (กฎหมำยแพ่ง) กฎหมำยเกี่ยวกับคนพิกำร 0 2668 2481

LL.M. in Taxation

22 นำงเสำวนีย์ อัศวโรจน์ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยพำณิชย์ มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. โทร.0 2613 2111

LL.M.(lnternational Legal

Studies)

23 นำแสวง  บุญเฉลิมวิภำส ศ. น.บ. นิติศำสตร์ กฎหมำยกำรแพทย,์ มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. นิติเวชศำสตร์, โทร. 0 2243 6828,

น.ม. ประวัติศำสตร์กฎหมำย 0 2668 2481



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เชี่ยวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์

Master of Law

24 นำยไพโรจน์  กัมพูศิริ ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ มธ. คณะนิติศำสตร์

Docotorat de l'Universite โทร. 0 2613 2161

25 นำยอ ำนำจ  วงศ์บัณฑิต ศ. น.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ มธ. คณะนิติศำสตร์

เนติบัณฑิตไทย โทร. 0 2613 2155

LL.M.

D.Jur.

26 นำยศรีรำชำ ศ. ค.บ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ มสธ. สำขำวิชำนิติศำสตร์

น.บ. โทร. 0 2530 3602,

LL.M. 0 2564 8361-5

Juris Doctor

27 นำยสุเมธ  ศิริคุณโชติ ศ. น.บ. กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยภำษีอำกรและ มธ. ภำควิชำกฎหมำยพำณิชย์

น.บ.ท. กฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์

น.ม. โทร. 0 2613 2120

Doctor of the Science of

Law

28 นำยวิสูตร  ดุวยำนนท์ ศ.พิเศษ น.บ. กฎหมำยกำรค้ำ กฎหมำยกำรค้ำ มศป. คณะนิติศำสตร์

Ph.D. (กฎหมำยกำรค้ำ ระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงประเทศ โทร. 0 2579 1111

ระหว่ำงประเทศ) ต่อ 2383



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 นำงวำรี  นำสกุล ศ.พิเศษ Docteur en droit กฎหมำย มร. 59 พัฒนเวศน์ 1 สุขุมวิท 71

เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2711 7322

2 นำยสมชำย  พงษธำ ศ.พิเศษ น.บ. กฎหมำยวิธีสบัญญัติ มร. 15/15 ซ.นทีทิพย์

น.บ.ท ถ.งำมวงศ์วำน อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2580 6621 ,

0 2589 6411

3 นำยโกเมน  ภัทรภิรมย์ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์, กฎหมำยอำญำ จฬ. เลขที ่99 หมู่ 3 ถ.อ้อมน้อย

น.บ.ท และอำชญำวิทยำ อ.กระทุม่แบน

Docteur de l'Universite จ.สมุทรสำคร 74130

de Paris โทร. 0 2429 1680

4 นำยเข็มชัย  ชุติวงศ์ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 1/51 ซ.สุภำร่วม

น.บ.ท ถ.กรุงเทพ - นนท์ บำงซ่ือ

Master of Law กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0 2580 7474-5

5 นำยเรวัต  ฉ่ ำเฉลิม ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท โทร. 02218 4648

น.ม.

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

6 นำยอมร  จันทรสมบูรณ์ ศ.พิเศษ ธรรรมศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ จฬ. ธ.กรุงเทพส ำนักงำนใหญ่ สีลม

ป.ชั้นสูงทำงกฎหมำย ชั้น 27 เลขที ่333 ถนนสีลม

ระหว่ำงประเทศแผนก เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

คดีเมือง โทร. 0 2231 4642,

ปริญญำเอกทำงกฎหมำย 0 2231 4647, 0 2230 2458

7 นำยอุกฤษ  มงคลนำวิน ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. ส ำนักงำนกฎหมำยดร. อุกฤษ

สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต มงคลนำวิน เลขที ่12 สุขุมวิท 5

ปริญญำเอกทำงกฎหมำย คลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ

กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2255 4015

8 นำยคนึง  ฦำไชย ศ.พิเศษ ธรรมศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ จฬ. ส ำนักงำนกฎหมำยคนึง แอนด์

Barrister - at - Law พำร์ทเนอร์ส เลขที ่2/4 อำคำร

Cert. ln Public นำยเลิศทำวเวอร์ ชั้น 12 ถ.วิทย์

lnternational Law แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน

Bachelor of Arts (Law) กรุงเทพฯ 10330

B.A. โทร. 0 2252 0888

9 นำยสุนทร  เสถียรไทย ศ.พิเศษ ธรรมศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ จฬ. 7 ซ.มีสุวรรณ3 สุขุมวิท 71

ปริญญำโททำงเศรษฐศำสตร์ พระโขนง คลองเตยฯ

ปริญญำเอกทำงเศรษฐศำสตร์ กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2711 1560 ,

0 2391 1215



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

10 นำยปรีชำ  พำนิวงศ์ ศ.พิเศษ ธรรมศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ จฬ. 185 ซ.สำมทหำร สุขุมวิท 4

น.ม. คลองเตย กรุงเทพฯ 

โทร. 0 2252 5802

11 นำยวิชำ  มหำคุณ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ ,กฎหมำยอำญำ จฬ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

น.บ.ท และกฎหมำยเกี่ยวกับเด็ก ป้องกนแบะปรำบปรำม

น.ม. และเยำวชน กำรทุจริตแห่งชำติ 165/1

ร.ม. (บริหำรรัฐกิจ) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2282 3161-5

12 นำยสุชำติ  ไตรประสิทธิ์ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 479 ซ.ประชำอุทิศ 17

น.บ.ท ถ.ประชำอุทิศ 17

Master of Law ถ.ประชำอุทิศ รำษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0 2427 7879

13 นำยจรัญ  ภักดีธนำกุล ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 92/37 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 45

น.บ.ท แขวงคลองตันเหนือ

B.A. in Law เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110

Barrisier - at - Law โทร. 0 2390 1393

14 นำยคณิต  ณ นคร น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 47/44 ซ.ธนำเวศน์

น.บ.ท ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย

Doktor der Rechte (Dr.Jur) อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

โทร. 0 2446 6655,

0 2446 6699

15 นำยประมุข ศ.พิเศษ ธรรมศำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์ จฬ. 212/118 ซ.อ ำนวยสุข

Certificate of Proficiency ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่ำพระ

in English เขตบำงกอกใหญ่

M.C.L. กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0 2457 3603

16 นำยศิริ  เกวลินสฤษด์ิ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 325/9 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13

น.บ.ท ศิวำลัย ถ.จรัญสนิทวงศ์

Certificate in Development วัดท่ำพระ  บำงกอกใหญ่

Land Tenure and กรุงเทพฯ 10600

Administration โทร. 0 2412 5575

17 นำยไพศิษฐ์  พิพฒนกุล ศ.พิเศษ B.A. of Law นิติศำสตร์ จฬ. 71/9 หมู่บ้ำนปัญญำ

น.บ. ถ.พัฒนำกำร กรุงเทพฯ 10250

Dr.Jur Magna Cum Laude โทร. 0 2314 6170

Certificate of Japanese

Language

18 นำยธำนินทร์  กรัยวิเชียร ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 72/9 ซ.ท่ำนผู้หญิงพหล

ถ.งำมวงศ์วำน ลำดยำว

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2561 3739



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

19 นำยอรรถนิติ  ดิษฐอ ำนำจ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 58/2 ซ.เขมทัต2 ถ.รัตนำธิเบศร์

น.บ.ท ต.บำงกระสอ อ.เมือง

LL.M. จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2580 7087 ,

0 2591 3602

20 นำยประสพสุข  บุญเดช ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. 49/1 ซ.ศรีสวัสด์ิ ถ.ประดิพัทธ์

น.บ.ท สำมเสนใน พญำไท

Barrisier - at - Law กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2279 6825 ,

0 2279 3123

21 นำยประสิทธิ ์โฆวิไลกูล ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ จฬ. ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

น.บ.ท ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

LL.M. ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 3000

22 นำยอรุณ  ภำณุพงศ์ ศ.พิเศษ ธ.บ.(ธรรมศำสตร์และกำรเมือง) นิติศำสตร์ :กฎหมำย มธ. 739/55 หมู่บ้ำนพุดตำน

D.E.S. (Driot lnteernatoonal ระหว่ำงประเทศ ถ.มำเจริญ (เพชรเกษม 81)

Public) หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

D.E.S. (Science โทร. 0 2420 7973

Economiques)

Decteur en driot



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

23 นำยปรีดี  เกษมทรัพย์ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ มธ. 9/5 ซ.พิพัฒน1์ ถ.สีลม บำงรัก

M.C.L. กรุงเทพฯ 10500

นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต โทร. 0 2234 4057

24 นำยอ ำนัคฆ ์ คล้ำงสังข์ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ มธ. 92 ซ.พหลโยธิน28 ถ.พหลโยธิน

ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพฯ

10900

โทร. 0 2511 0791

25 นำยวิชัย  อริยะนันทกะ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ มธ. ศำลฎีกำ 6 ถ.รำชด ำเนินใน 

น.บ.ท แขวงพระบรมมหำรำชวัง

LL.B. เขตพระนคร

LL.M. กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 02221 3161-70

26 นำยสิทธิโชค  ศรีเจริญ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ มธ. ส ำนักงำนสิทธิโชค ศรีเจริญ

ทนำยควำม อำคำรปทุมวัน

เพลสคอนโดมิเนียม 12/2

ซ.เกษมสันต์ 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2214 3218 ,

0 2612 6767



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ

27 นำยอขรำทร  จุฬำรัตน ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ มธ. ส ำนักงำนศำลปกครองสูงสุด

ป.เอก (กฎหมำยมหำชน) 120 ม.3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุง่สองห้อง  เขตหลักส่ี

กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 1111

28 นำยวิเชียร  วัฒนำคุณ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศำสตร์ :กฎหมำย 1 ซอยแสนสุข

ป.เอก (กฎหมำยมหำชน) ระหว่ำงประเทศ ถนนประดิพันธ์ 23

พญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2279 8221 ,

0 2271 3392



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

1 นำงศุภลักษณ์  พินิจภูวดล รศ. น.บ. กฎหมำยธุรกิจ,กำรคลัง นิติศำสตร์/จฬ. คณะนิติศำสตร์

D.S.U. และภำษีอำกร โทร. 0 2218 2017

D.E.A.

Docteur de L'Universite Universite de Paris ll

de Paris ll

2 นำยนิพันธ์  จิตะสมบัติ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/จฬ. คณะนิติศำสตร์

Dip.de L' Institut des Hautes โทร. 0 2218 2017

Etudes Internationales

 Docteur 3e Cycle en Droit

de la cooperation

Internationale premiere Annee

  de Doctorat d' Post - University of Alberta,

doctoral in Law Cert. CANADA

3 นำยศักดำ  ธนิตกุล รศ. น.บ. กฎหมำยระหว่ำงประเทศ นิติศำสตร์/จฬ. คณะนิติศำสตร์

LL.M. โทร. 0 2218 2017

Ph.D. (กฎหมำยเศรษฐกิจ University of Washington,

ระหว่ำงประเทศ) U.S.A.

4 นำงศนันท์กรณ์  โสตถิพันธุ์ รศ. น.บ. กฎหมำยลักษณะนิติกรรม คณะนิติศำสตร์

Dottore di มหำวิทยำลัยโรม,ประเทศ เอกเทศสัญญำ,กฎหมำยแพ่ง โทร. 0 2218 2017

Giarisprudenza อิตำลี เปรียบเทียบ(สัญญำระหว่ำง ต่อ 506

ไทย - อิตำลี) กำรใช้กำร

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

ตีควำมกฎหมำยกฎหมำยโรมัน

5 นำยอภิรัตน์  เพ็ชรศิริ รศ. น.บ. กฎหมำยอำญำ นิติศำสตร์/จฬ. คณะนิติศำสตร์

LL.M. โทร. 0 2218 2017

J.S.D. New York University,

U.S.A.

6 นำยเกรียงไกร  เจริญธนำวัฒน์ รศ. น.บ. กฎหมำยต่ำงประเทศ(ฝร่ังเศส), นิติศำสตร์/จฬ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, โทร. 0 2218 2017

D.E.A. (droit public) กฎหมำยมหำชน

Doctorat en droit Robert Schuman

Universite, Strasbourg,

FRANCE

7 นำงอรพิน  ผลสุวรรณ์ สบำยรูปรศ. น.บ. กฎหมำยกำรคลังและภำษีอำกร นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. โทร. 0 2613 2154

Docteur d'Universite Universite de Droit 

d'Economie et de 

Science Socials de

Paris ll, PRANCE

8 นำงรัศฎำ  เอกบุตร รศ. น.บ. กฎหมำยครอบครัว นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. โทร. 0 2613 2960

Licenciado en Derecho

Doctorado en Derecho Univesidad



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

Complutense et Madrid,

SPAIN

9 นำยไพโรจน์  กัมพูสิริ รศ. น.บ. กฎหมำยครอบครัวและมรดก นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

Docteur d'Universite Universite de Paris ll, โทร. 0 2613 2161

FRANCE

10 นำยอนันต์  จันทรโอภำกร รศ. น.บ. คณะนิติศำสตร์

Doctor of the Science Yale Law School , U.S.A. กฎหมำยธุรกิจ,อนุญำโตตุลำกำร นิติศำสตร์/มธ. โทร. 0 2613 2134

of law

11 นำยสุเมธ  ศิริคุณโชติ รศ. น.บ. กฎหมำยภำษีอำกร นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. โทร. 0 2613 2120

น.ท.บ.

Doctor of Jurisprudence Keio University, JAPAN

12 นำยก ำชัย  จงจักรพันธ์ รศ. น.บ. กฎหมำยแพ่งและกฎหมำย นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. กำรค้ำระหว่ำงประเทศ โทร. 0 2613 2936

LL.M. in International

Business Law

Doctor of Philosophy University of London,

U.K.

13 นำงดำรำพร  ถิระวัฒน์ รศ. น.บ. กฎหมำยแพ่ง นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. โทร. 0 2613 2933

D.E.S. (Droit prive)



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

Docteur d'Universite Universite d'

(Mention Trsw Bien) Aix - Marseille lll,FRANCE

14 นำงวิจิตรำ  วิเชียรชม รศ. น.บ. กฎหมำยแรงงำน นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. กฎหมำยประกันสังคม โทร. 0 2613 2156

D.S.U. (Droit de Travail)

Docteur de I'Universite Universite de Paris ll,

FRANCE

15 นำยบุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ รศ. น.บ. กฎหมำยรัฐธรรมนูญ นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

Doctor iuris utriusque Rupercht - Karls - โทร. 0 2613 2118

Universitaet, GERMANY

16 นำยวรเจตน์  ภำคีรัตน์ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. โทร. 0 2613 2149

Magister Juris (M.Jir)

Doctor der Rechte Universitat zu Gottingen,

GERMANY

17 นำยอุดม  รัฐอมฤต รศ. น.บ. กฎหมำยว่ำด้วยกำรใช้อ ำนำจรัฐ, นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. กฎหมำยมหำชนเบือ้งต้น โทร. 0 2613 2955

Doctorat en droit penal Universite de Nancy ll, สิทธิขั้นพืน้ฐำน

FRANCE



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

18 นำยอ ำนำจ  วงศ์บัณฑิต รศ. น.บ. กฎหมำยส่ิงแวดล้อม, นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. กฎหมำยเกี่ยวกับน้ ำ โทร. 0 2613 2155

LL.M.

D.Jur. York University, CANADA

19 นำยเกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ รศ. น.บ. กฎหมำยอำญำและวิธีพิจำรณำ นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. ควำมอำญำ โทร. 0 2613 2958

LL.M.

S.J.D. Northwestern University,

U.S.A.

20 นำยสุรศักด์ิ  ลิขสิทธิว์ัฒนกุล รศ. น.บ. กฎหมำยอำญำและวิธีพิจำรณำ นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. ควำมอำญำ โทร. 0 2613 2150

น.บ.ท.

D.E.A. (Sciences Criminelles)

Doctorat en droit I'Universite des Sciences

Sociales de Toulouse,

FRANCE

21 นำยทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ รศ. น.บ. กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.ม. โทร. 0 2613 2159

น.บ.ท.

Master of law

D.E.A. (Sciences Criminelles)



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

Coctorat Nouveau Universite de Nancy ll,

Regime FRANCE

22 นำยบรรเจิด  สิงคะเนติ รศ. น.บ. ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำ นิติศำสตร์/มธ. คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. คดีปกครอง,กฎหมำยปกครอง, โทร. 0 2613 2962

น.ม. Magister Legum ศำลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจำรณำ

LL.M,Doktors der Rechte Ruhr - Universitat คดีรัฐธรรมนูญ

(Dr.jur) Bochum, GERMANY

23 นำยชลอ  ว่องวัฒนำภิกุล รศ. น.บ. นิติศำสตร์ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์/ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์

Docteur en Droit Universite de Nice, มฟล. โทร. 0 5391 6688-9

FRANCE

24 นำยธีระ  ศรีธรรมรักษ์ รศ. น.บ. กฎหมำย นิติศำสตร์/มร 250/19 หมู่บ้ำนสัมมำกร

Docteur d'Universite Caen University, ถนนรำมค ำแหง

Mention Droit FRANCE เขตสะพำนสูง 

กรุงเทพฯ  10240

โทร. 0 2373 1133

25 นำงสุมำลี  วงษ์วิทิต รศ. น.บ. กฎหมำยเพือ่กำรพัฒนำ นิติศำสตร์/มร คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. โทร. 0 2310 8164

Ph.D. (Development สถำบันบัณฑิตพัฒน-

Administration) บริหำรศำสตร์



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

26 นำยภูมิ  โชคเหมำะ รศ. น.บ. กฎหมำยเพือ่กำรพัฒนำ นิติศำสตร์/มร คณะนิติศำสตร์

Docteur en Droit Universite de โทร. 0 1408 1392

Bourgogne, 

27 นำงมัลลิกำ  พินิจจันทร์ รศ. น.บ. กฎหมำยพำณิชย์ นิติศำสตร์/มร คณะนิติศำสตร์

Docteur d'Universite Universite de Nice, โทร. 0 2310 8164

FRANCE

28 นำยพูนศักด์ิ  ไวส ำรวจ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/มร 144/5 ม.สัมมำกร

D.S.U. (Constitutional Law ซ.6 ถ.รำมค ำแหง

Docteur en Droit Universite de Paris ll, สะพำนสูง 

FRANCE กรุงเทพฯ 102040

29 พ.ท.วีระ  โลจำยะ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/มร 37 ม.12 ต.บำงแก้ว

Docteur d'Universite Universite de Nice, อ.บำงพลี 

FRANCE จ.สมุทรปรำกำร

30 นำยประสำน  บุญโสภำคย์ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/มร คณะนิติศำสตร์

น.บ.ท. วิทยำลัยเซำธ์อีส 

Master of comparative Law บำงกอก 

Ph.D. (Development NIDA โทร. 0 2744 7356-7

Administration) ต่อ 132

31 นำยภูริชญำ  วัฒนรุ่ง รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/มร คณะนิติศำสตร์

น.ม. โทร. 0 2310 8164,

Docteur d'Universite en Droit Universite Bordeauxl, FRANCE 0 2310 8000



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

32 นำยศรีรำชำ  เจริญพำนิช รศ. ค.บ. กฎหมำยกำรศึกษำ สำขำวิชำ สำขำวิชำนิติศำสตร์

น.บ. นิติศำสตร์/มธส. โทร. 0 2504 8476

Master of law

Doctor of Juris Tulane University, U.S.A.

33 นำยสุนทร  มณีสวัสด์ิ รศ. วท.บ. (เกษตรศำสตร์) นิติศำสตร์ สำขำวิชำ สำขำวิชำนิติศำสตร์

น.บ. นิติศำสตร์/มธส. โทร. 0 2504 8485,

น.บ.ท. 0 2530 8362-4

วท.ม. (เกษตรศำสตร์)

วท.ด. (ปฐพีวิทยำ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

34 นำยกิติพงศ์  หังสพฤกษ์ รศ. น.บ. นิติศำสตร์ สำขำวิชำ สำขำวิชำนิติศำสตร์

Docteur en Droit Universite' de Paris ll, นิติศำสตร์/มธส. โทร. 0 2504 8473

FRANCE

35 นำยจักรกฤษณ์  ควรพจน์ รศ. น.บ. นิติศำสตร์ สำขำวิชำ สำขำวิชำนิติศำสตร์

น.บ.ท. นิติศำสตร์/มธส. โทร. 0 2504 8473

LL.M.

Ph.D. The University of 

Aberdeen, Scotland, U.K.

36 นำยภมร  ขันธหัตถ์ รศ. ค.บ.(พลศึกษำ) นิติศำสตร์ มนุษยศำสตร์และ คณะมนุษยศำสตร์และ

น.บ. สังคมศำสตร์/มรภ. สังคมศำสตร์

พบ.ม.(นโยบำยสำธำรณะและ อุดรธำนี โทร. 0 4221 1040

กำรบริหำรโครงกำร) 59 ต่อ 401,402



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

ศศ.ด. (พัฒนศำสตร์) มหำวิทยำลัยขอนแก่น

37 นำยสุธำบดี  สัตตบุศย์ รศ. นบ. กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นิติศำสตร์/ม.ธุรกิจ บัณฑิตวิทยำลัย

Docteur de L'Universite มหำวิทยำลัยซอร์บอนปำรีส 2 บัณฑิตย์ โทร. 0 2954 7300

de Droit ประเทศฝร่ังเศส

38 นำยกมลชัย  รัตนสกำวงศ์ รศ. น.บ. กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/ม.ธุรกิจ คณะนิติศำสตร์

น.ม. (กฎหมำยอำญำ) บัณฑิตย์ โทร. 0 2954 7300

น.บ.ท. ต่อ 429

Dr.Jur. University Freiburg,

GARMANY

39 นำยทิวำ  เงินยวง รศ. น.บ. กฎหมำยเศรษฐกิจ นิติศำสตร์/ม.รังสิต คณะนิติศำสตร์

Doctorat d'Universite Universite de Nice, โทร. 0 2997 2222

FRANCE ต่อ 1349, 1358

40 พันตรีอุสำห์  โกมลปำณิก รศ. Docteur en Droit มหำวิทยำลัยกรุงปำรีส กฎหมำยมหำชน นิติศำสตร์/ม.ศรีปทุม 99/39 ถ.ลำดพร้ำว

ประเทศฝร่ังเศส ซ.ถนนลำดพร้ำว

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพ 10900

โทร. 0 2541 9110

41 รศ.มุฮ ำหมัดซำกี เจ๊ะหะ รศ. ศ.บ. (อิสลำมศึกษำ) กฎหมำยเปรียบเทียบ, ม.ฟำฏอนี คณะอิสลำมศึกษำและ

น.บ. กฎหมำยอำญำ นิติศำสตร์

M.C.L. โทร. 0 7341 8598



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ คณะ/สถำบัน สถำนทีติ่ดต่อ

ฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำขำนิติศำสตร์ ระดับ รองศำสตรำจำรย์

Ph.D. (International Relations)

42 รศ.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช รศ. น.บ. กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มร. คณะนิติศำสตร์

M.A. Art ภำควิชำกฎหมำยระหว่ำง

Ph.D. (International Relations) ประเทศ

โทร. 0 2310 8170

, 8174

43 รศ.เจษฎ์  โทณะวณิก รศ. น.บ. นิติศำสตร์ ม.สยำม คณะนิติศำสตร์

Master of the Science of Law โทร. 0 2457 0068,

(J.S.M.) 0 2868 6000 ต่อ 5113

Doctor of the Science of Law

(J.S.D.)


