
67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ศ.สุเมธ  ศริคิุณโชติ ศ. น.บ.
น.บ.ท. 
น.ม.  
Doctor of the Science of 
Law

 กฎหมายภาษอีากร กฎหมายภาษอีากรและ
กฎหมายมหาชน

มธ. ภาควชิากฎหมาย
พาณชิย ์
คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2613 2120

2 ศ.บรรเจดิ  สงิคะเนติ ศ. น.บ.
น.บ.ท.  
น.ม.(กฎหมายมหาชน)LL.M.
Dr. jur.

 กฎหมายมหาชน ศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง 
กฎหมายปกครอง ศาล
รฐัธรรมนูญและวธิี
พจิารณาคดรีฐัธรรมนูญ

มธ. ลาออก คณะนิตศิาสตร์
สถาบนับณัฑติพฒัน
บรหิารศาสตร์
โทร. 02-727-3771

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

 กฎหมายอาญาและ
อาชญาวทิยา

กฎหมายอาญาและ
อาชญาวทิยา

มธ. ภาควชิากฎหมายอาญา
และอาชญาวทิยา 
คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2696 5178
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 ศ.ประสทิธิ ์ ปิวาวฒันพานชิ ศ. น.บ. 
น.ม.
LL.M.

กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2100

5 ศ.ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ ศ. น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.(International 
Business Law) 
Ph.D.(Agri.Econ.)

กฎหมายการคา้
ระหว่างประเทศ

กฎหมายว่าดว้ยการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 
กฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัภยัระหว่าง
ประเทศ กฎหมายว่า
ดว้ยการซือ้ขายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายว่า
ดว้ยการช าระเงนิ
ระหว่างประเทศ

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2613 2100
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6 ศ.นนทวชัร ์
             นวตระกลูพสิุทธิ ์

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 
          

กฎหมายพาณชิย์
และธุรกจิ

กฎหมายพาณชิย ์  และ
ธุรกจิ

มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2958

7 ศ.สหธน  รตันไพจติร ศ. น.บ.(นิตศิาสตร)์
เนตบิณัฑติไทย

กฎหมายพาณชิยแ์ละ
ธุรกจิ

กฎหมายพาณชิยแ์ละ
ธุรกจิ

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2613 2100

8 ศ.ดาราพร  ถริะวฒัน์ ศ. น.บ. 
น.บ.ท. 
D.E.S. (Droit Privé)
Docteur en droit 
(Mention Très Bien)

กฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่ง มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2104
0 2613 2108

9 ศ.อนนัต์  จนัทรโอภากร ศ. น.บ. 
น.บ.ท.
LL.M.
J.S.D.

กฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่ง มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2104
0 2613 2108
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10 ศ.อรพนิ  ผลสุวรรณ์        
                   สบายรปู

ศ. 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

กฎหมายมหาชน กฎหมายการคลงัและ    
  การภาษอีากร

มธ. คณะนิตศิาสตร ์ 
โทร. 0 2696 5171
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11 ศ.สุรพล  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

12 ศ.บุญศร ี มวีงศอุ์โฆษ ศ. น.บ. 
Doctor iuris utriusque

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน 
โทร. 0 2613 2118

13 ศ.วจิติรา  วเิชยีรชม ศ. น.บ.
น.ม. 
DiplÔmes Supérieurs   
d'Université (Droit du 

Travail) 

Docteur de I'Université En 

Droit du Travail

กฎหมายมหาชน กฎหมายแรงงาน มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2696 5171
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14 ศ.วรเจตน์  ภาครีตัน์ ศ. น.บ.
น.บ.ท. 
Magister luris
Doktor der Rechte
(Summa cum laude)

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2513 2100

15 ศ.จรญั  โฆษณานนัท์ ศ. น.บ.
LL.M.             
          

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มร. คณะนิตศิาสตร ์
โทร.  0 2310 8170

16 ศ.สมคดิ  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

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

กฎหมายระหว่าง
ประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ  
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ2116
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18 ศ.กรนัต์  ธนูเทพ ศ. ธ.บ. 
น.ม.(เศรษฐศาสตร)์ 
น.ม.(กฎหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศ) 
Docteur en Droit Public 
(กฎหมายฝรัง่เศส)

กฎหมายระหว่าง
ประเทศ

กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดเีมอืง

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

19 ศ.อุดม  รฐัอมฤต ศ. น.บ.
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
Diplôme Supérieur de 
l'Université  (กฎหมายอาญา)
Diplôme d'Etudes 
Approfondies (กฎหมาย
อาญา) 
Doctorat en Droit (กฎหมาย
อาญา)

กฎหมายวธิสีบญัญตัิ กฎหมายมหาชน 
กฎหมายรฐัธรรมนูญ
และกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา
ลกัษณพยาน

มธ. ภาควชิากฎหมาย 
วธิสีบญัญตัแิละ
กฎหมายมหาชน 
คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2623 5180, 
0 2613 2003
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20 ศ.ณรงค ์ ใจหาญ ศ. น.บ. 
น.บ.ท.
น.ม.
LL.M.

กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ กฎหมายอาญา,
อาชญาวทิยาและ
ทณัฑวทิยา

มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2100

21 ศ.สุรศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกุล ศ. น.บ. 
น.บ.ท. 
น.ม. 
D.E.A.(Sciences 
Criminelles)
Doctorat en droit (Mention 
tres honorable)

กฎหมายอาญาและ
อาชญาวทิยา

กฎหมายอาญาและ
วธิพีจิารณาความอาญา

มธ. ส านกังานอธกิารบด ี 
ท่าพระจนัทร ์
โทร.0 2613 2006,
0 2223 3756

22 ศ.ไชยยศ  เหมะรชัตะ ศ.* น.บ.
น.ม. 
L.L.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย 
วธิพีจิารณาและ
ธรรมนูญศาล 
โทร.0 2218 4647
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23 ศ.ชมุพร  ปัจจุสานนท์ 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 ์
ภาควชิากฎหมายอาญา
และอาชญาวทิยา
โทร.0 2218 4648

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

นิตศิาสตร์ กฎหมายปกครอง จฬ. คณะนิตศิาสตร์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์
โทร. 0 2218 2017 
ต่อ 137
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25 ศ.ศนนัทก์รณ์  โสตถพินัธุ์ ศ. น.บ. 
Dottore di Giurisprudenza

นิตศิาสตร์ กฎหมายแพ่งพาณชิย์
นิตกิรรมสญัญา
เอกเทศสญัญา (เฉพาะ
ซือ้ขายและแลกเปลีย่น)
กฎหมายเปรยีบเทยีบ
กฎหมายหนี้
กฎหมายลกัษณะละเมดิ
กฎหมายโรมนั
ระบบซวีลิลอว์

จฬ. ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์
คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2218 2017     
ต่อ 181

26 ศ.บวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ  
เนตบิณัฑติไทย   
D.S.U.(Droit admin.) 
D.E.A.

Docteur de 3emeCycle(droit 
public general)

นิตศิาสตร์ กฎหมายมหาชน จฬ. ลาออก 999/149 ซอยเกศนิีวลิล์
 แขวงสามเสนนอก
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
 10310
โทร. 02 1419618
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27 ศ.ศกัดา  ธนิตกุล ศ. น.บ.  
Certificate of Japanese 
Language Studies 
 LL.M. 
Ph.D.
LL.D.

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ จฬ. สงักดัภาควชิากฎหมาย
 แพ่งและพาณชิย ์
คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2218 2035

28 ศ.เกรยีงไกร                  
        เจรญิธนาวฒัน์

ศ. น.บ. 
น.ม. 
Dip. D'etudes Approfondies 
de droit public  
Dip. De Docteur

นิตศิาสตร์ กฎหมายรฐัธรรมนูญ
กฏหมายมหาชน

จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2218 2018
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29 ศ.ส าเรยีง  เมฆเกรยีงไกร ศ. น.บ. 
น.บ.ท. 
M.A.(Comparative Law)

นิตศิาสตร์ กฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์กฎหมายธุรกจิ
และองคก์รธุรกจิ 
กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา กฎหมาย
เกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกจิ และ
กฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ

จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2218 2018

30 ศ.วฑิติ  มนัตาภรณ์ ศ.* 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
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31 ศ.วษิณุ  เครอืงาม ศ. น.บ.
น.บ.ท. 
LL.M. 
J.S.D.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร,์ 
กฎหมายมหาชน

จฬ. ลาออก 100/220 หมูบ่า้น 
อมรพนัธ์ 9  
ถ.พหลโยธนิ 
ต.ลาดพรา้ว 
อ.ลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2570 3803

32 ศ.ศุภลกัษณ์  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
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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

33 ศ.สุษม  ศุภนิตย์ ศ. น.บ. 
เนตบิณัฑติไทย 
LL.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย  
วธิพีจิารณาและ
ธรรมนูญศาล
โทร. 0 2218 2017   ต่อ
 203

34 ศ.ทชัชมยั  ทองอุไร ศ. น.บ. (นิตศิาสตร)์
น.ม. (นิตศิาสตร)์

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2218 2017

35 ศ.สุนีย ์ มลัลกิะมาลย์ ศ. น.บ.
น.ม. 
Ph.D.(Environment Science)

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์, 
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม

จฬ.โอนไป
 มร.

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

36 ศ.อ านาจ  วงศบ์ณัฑติ ศ. น.บ.
เนตบิณัฑติไทย    
LL.M.  
D.Jur.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม
และกฎหมายเกีย่วกบัน ้า

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร.0 2613 2102
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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

37 ศ.จตุรนต์  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

38 ศ.จุมพต  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
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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

39 ศ.ไผทชติ  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 กฎหมายพาณชิยแ์ละ
ธุรกจิ

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายธุรกจิ
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2117

40 ศ.เสาวนีย ์ อศัวโรจน์ ศ. น.บ. 
น.บ.ท. 
L.L.M.(International Legal 
Studies)

นิตศิาสตร์ กฎหมายพาณชิย์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2613 2111

41 ศ.ไพโรจน์   กมัพสูริิ ศ. น.บ. 
Docotorat de I'Universite

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์      
โทร. 0 2613 2161
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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

42 ศ.อ านาจ  วงศบ์ณัฑติ ศ. น.บ. 
เนตบิณัฑติไทย
LL.M. 
D.Jur.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
โทร. 0 2613 2155

43 ศ.มาล ี พฤกษ์พงศาวล ี ศ. น.บ.      
น.บ.ท.  
LL.M.  
          

นิตศิาสตร์ กฎหมายมหาชน มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2613 2958

44 ศ.สุนทร  มณสีวสัดิ ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. 
น.บ.
วท.ด.(ปฐพวีทิยา) 
น.บ.ท. 
น.ม.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์

มสธ. สาขาวชิานิตศิาสตร ์
โทร.0 2503 3602, 
0 2504 8361-5, 
 0 2504 7777 ต่อ 
8361-5

45 ศ.ศรรีาชา   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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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

46 ศ.ธวชัชยั สุวรรณพานิช ศ. น.บ.    
M.C.L   
Ph.D. (International 
Commercial Arbitration)      
   

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มสธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2504 8361-4,
0 2504 8365, 
0 2503 3602

47 ศ.พชิยัศกัดิ ์ 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

48 ศ.สุดาศริ ิวศวงศ์ ศ. น.บ.
น.ม.

นิตศิาสตร์ กฎหมายแรงงาน 
การประกนัสงัคม 
กฎหมายอุตสาหกรรม

จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์
โทร.0 2218 2017

49 ศ.วริยิะ  นามศริพิงศพ์นัธุ์ ศ. น.บ.  
น.บ.ท. 
น.ม.(กฎหมายแพ่ง) 
LL.M. in Taxation

นิตศิาสตร์ กฎหมายแพ่งหลกัทัว่ไป
กฎหมายลกัษณะทรพัย์
กฎหมายเกีย่วกบัคน
พกิาร

มธ. คณะนิตศิาสตร์
โทร. 0 2243 6828 ,  
0 2668 2481
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67 :  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร ์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

50 ศ.แสวง  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

ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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