
04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นางวารี  นาสกุล ศ.พิเศษ Docteur en droit กฎหมาย มร. 59 พัฒนเวศน 1 สุขุมวิท 71     

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110    

 โทร. 0 2711 7322

2 นายสมชาย  พงษธา ศ.พิเศษ น.บ.                                   

น.บ.ท.

กฎหมายวิธีสบัญญัติ มร. 15/15 ซ.นทีทิพย                     

 ถ.งามวงศวาน อ.เมือง           

 จ.นนทบุรี 11000                  

โทร.0 2580 6621 ,                  

 0 2589 6411

3 นายโกเมน  ภัทรภิรมย ศ.พิเศษ น.บ. 

น.บ.ท.

Docteur de l' Universite' 

de Paris

นิติศาสตร , กฎหมายอาญา

และอาชญาวิทยา

จฬ. เลขที่99 หมู 3 ถ.ออมนอย      

อ.กระทุมแบน                         

จ.สมุทรสาคร 74130               

โทร.0 2429 1680

4 นายเข็มชัย  ชุติวงศ ศ.พิเศษ น.บ.

น.บ.ท.

Master of Laws

นิติศาสตร จฬ. 1/51 ซ.สุภารวม                     

ถ.กรุงเทพ -นนทฯ  บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800                

โทร.0 2580 7474-5
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

5 นายเรวัต  ฉ่ําเฉลิม ศ.พิเศษ น.บ.                            

น.บ.ท.                               

น.ม.

นิติศาสตร จฬ. คณะนิติศาสตร                      

โทร .0 2218 4648

6 นายอมร  จันทรสมบูรณ ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต

ป.ชั้นสูงทางกฎหมาย

ระหวางประเทศแผนก        

คดีเมือง 

ปริญญาเอกทางกฎหมาย

นิติศาสตร จฬ. ธ.กรุงเทพสํานักงานใหญ สีลม 

 ชั้น 27 เลขที่333 ถนนสีลม      

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  

โทร. 0 2231 4642 ,                

0 2231 4647, 0 2230 2458

7 นายอุกฤษ  มงคลนาวิน ศ.พิเศษ น.บ.

สังคมสงเคราะหศาสตร

บัณฑิต  

ปริญญาเอกทางกฎหมาย

นิติศาสตร จฬ. สํานักงานกฎหมายดร.อุกฤษ 

มงคลนาวิน เลขที่12 สุขุมวิท5 

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110               

โทร.0 2255 4015

8 นายคนึง  ฦาไชย ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต

Barrister - at - Law  

Cert. In Public 

International Law 

Bachelor of Arts (Law)  

B.A.

นิติศาสตร จฬ. สํานักงานกฎหมายคนึง แอนด

 พารทเนอรส เลขที่ 2/4 อาคาร

นายเลิศทาวเวอร ชั้น12 ถ.วิทยุ

 แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330                

โทร.0 2252 0888

Page 2 of 8



04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

9 นายสุนทร  เสถียรไทย ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร 

ปริญญาเอกทาง

เศรษฐศาสตร

นิติศาสตร จฬ. 7 ซ.มีสุวรรณ3 สุขุมวิท71        

พระโขนง คลองเตย       

กรุงเทพฯ 10110                      

โทร.0 2711 1560 ,                 

0 2391 1215

10 นายปรีชา  พานิชวงศ ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต

น.ม.

นิติศาสตร จฬ. 185 ซ.สามทหาร สุขุมวิท4 

คลองเตย กรุงเทพฯ                  

โทร.0 2252 5802

11 นายวิชา  มหาคุณ ศ.พิเศษ น.บ.

น.บ.ท.

น.ม.

ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)

นิติศาสตร , กฎหมายอาญา

และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชน

จฬ. สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม       

การทุจริตแหงชาติ   165/1      

ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300                     

โทร. 0 2282 3161-5

12 นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ ศ.พิเศษ น.บ. 

น.บ.ท. 

Master of Laws

นิติศาสตร จฬ. 479 ซ.ประชาอุทิศ17               

 ถ.ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140                

โทร.0 2427 7879
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

13 นายจรัญ  ภักดีธนากุล ศ.พิเศษ น.บ.

น.บ.ท.

B.A. in Law

Barrisier - at - Law

นิติศาสตร จฬ. 92/37  ซ.ปรีดีพนมยงค 45  

แขวงคลองตันเหนือ              

เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110  

โทร. 0 2390 1393 ,

14 นายคณิต  ณ นคร ศ.พิเศษ น.บ.

น.บ.ท.                              

Doktor der Rechte (Dr.Jur.)

นิติศาสตร จฬ. 47/44 ซ.ธนาเวศน                

ถ.บางกรวย-ไทรนอย               

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  

โทร. 0 2446 6655 ,                

0 2446 6699

15 นายประมุข  สวัสดิ์มงคล ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต              

 Certificate of Proficiency 

in English

M.C.L.

นิติศาสตร จฬ. 212/118 ซ.อํานวยสุข             

ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 

เขตบางกอกใหญ           

กรุงเทพฯ 10600                     

โทร.0 2457 3603

16 นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์ ศ.พิเศษ น.บ.

น.บ.ท.

Certificate in Development 

Land Tenure and 

Administration

นิติศาสตร จฬ. 325/9 ซ.จรัญสนิทวงศ13        

ศิวาลัย ถ.จรัญสนิทวงศ        

วัดทาพระ  บางกอกใหญ 

กรุงเทพฯ 10600                 

โทร.0 2412 5575
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

17 นายไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ศ.พิเศษ B.A. of Law                        

 น.บ.                                 

Dr.Jur Magna Cum Laude 

Certificate of Japanese 

Language

นิติศาสตร จฬ. 71/9 หมูบานปญญา

ถ.พัฒนาการ กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2314 6170

18 นายธานินทร  กรัยวิเชียร ศ.พิเศษ น.บ. นิติศาสตร จฬ. 72/9 ซ.ทานผูหญิงพหล           

ถ.งามวงศวาน ลาดยาว         

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900      

โทร.0 2561 3739

19 นายอรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ ศ.พิเศษ น.บ.                              

น.บ.ท.                           

LL.M.

นิติศาสตร จฬ. 58/2 ซ.เขมทัต2 ถ.รัตนาธิเบศร

 ต.บางกระสอ  อ.เมือง             

 จ.นนทบุรี 11000                   

โทร.0 2580 7087 ,                 

 0 2591 3602

20 นายประสพสุข  บุญเดช ศ.พิเศษ น.บ.                             

น.บ.ท.                       

Barrister-at-Law

นิติศาสตร จฬ. 49/1 ซ.ศรีสวัสดิ์ ถ.ประดิพัทธ 

สามเสนใน พญาไท           

กรุงเทพฯ 10400                      

โทร.0 2279 6825 ,                 

 0 2279 3123
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

21 นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล ศ.พิเศษ น.บ.                                 

น.บ.ท.                            

LL.M.

นิติศาสตร : เอกเทศสัญญา 

กฎหมายธนาคาร                

 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย  

นิติปรัชญา

จฬ. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 สํานักนายกรัฐมนตรี            

ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300   

โทร. 0 2280 3000

22 นายอรุณ  ภาณุพงศ ศ.พิเศษ ธ.บ.(ธรรมศาสตรและ

การเมือง)               

D.E.S.(Driot Inteernational 

Public)                           

D.E.S. (Science 

Economiques)               

Decteur en driot

นิติศาสตร : กฎหมาย

ระหวางประเทศ

มธ. 739/55 หมูบานพุดตาน

ถ.มาเจริญ (เพชรเกษม 81) 

หนองแขม กรุงเทพฯ 10160     

โทร.0 2420 7973

23 นายปรีดี  เกษมทรัพย ศ.พิเศษ น.บ.                                

M.C.L.                               

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตร มธ. 9/5 ซ.พิพัฒน1 ถ.สีลม บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500                

โทร.0 2234 4057
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

24 นายอํานัคฆ  คลายสังข ศ.พิเศษ น.บ. นิติศาสตร มธ. 92 ซ.พหลโยธิน28 ถ.พหลโยธิน

 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900                                

โทร.0 2511 0791

25 นายวิชัย  อริยะนันทกะ ศ.พิเศษ น.บ.                            

น.บ.ท.                               

LL.B.                                 

LL.M.

นิติศาสตร มธ. ศาลฎีกา 6 ถ.ราชดําเนินใน

แขวงพระบรมมหาราชวัง    

เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200

โทร.0 2221 3161-70

26 นายสิทธิโชค  ศรีเจริญ ศ.พิเศษ น.บ. นิติศาสตร มธ. สํานักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ 

ทนายความ อาคารปทุมวัน

เพลสคอนโดมิเนียม 12/2        

ซ.เกษมสันต 1 แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0 2214 3218,                 

 0 2612 6767
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04 สาขาวิชานิติศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

27 นายอัขราทร  จุฬารัตน ศ.พิเศษ น.บ.                                   

ป.เอก (กฎหมายมหาชน)

นิติศาสตร มธ. สํานักงานศาลปกครองสูงสุด 

120 ม.3  ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่   

กรุงเทพฯ 10210                      

โทร. 0 2141 1111

28 นายวิเชียร  วัฒนคุณ ศ.พิเศษ น.บ.                                   

ป.เอก (กฎหมาย)

นิติศาสตร : กฎหมาย

ระหวางประเทศ

1  ซอยแสนสุข 

ถนนประดิพัทธ 23

พญาไท กรุงเทพฯ 10400      

โทร. 0 2279 8221,                 

0 2271 3392
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