
 
ประกาศคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  วิชาที่เปิดบรรยายช้ันปริญญาตรี  ภาคปกติ 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565   (ศูนย์รังสิต) 

------------------------------- 
วันเปิดภาคเรียนที ่ 2/2565   วันที่  9  มกราคม  2566  /  งดจัดการเรียนการสอนเทศกาลสงกรานต์   

ระหว่างวันที่  10-16  เมษายน  2566  /  สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565  ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ ์
- 5  มีนาคม  2566 / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 2/2565  วันที่  6  พฤษภาคม  2566  (ข้อมูลจากปฏิทิน     
ชั้นปริญญาตรี ปี 2565) 

วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 1) ผศ.ดร.กรศุทธิ์  ขอพ่วงกลาง 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย  SC-3048  
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 2) ผศ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์ 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น. อ.ดร.พัชยา  น ้าเงิน 
(Sec.810002)  ห้องบรรยาย  SC-3049  
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 3) อ.ดร.ภารวีร์  กษิตินนท์ 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น. อ.ชวิน  อุ่นภัทร 
(Sec.810003)  ห้องบรรยาย  SC-3050  
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 4) ศ.ดร.ก าชัย  จงจักรพันธ์  
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec.810004)  ห้องบรรยาย  SC-3051   
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
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วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 5) รศ.ดร.มุนินทร์  พงศาปาน 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
(Sec. 810005)  ห้องบรรยาย  SC-4036  
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม 6) บรรยายภาษาอังกฤษ ศ.ดร.พินัย  ณ นคร 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec. 810006)  ห้องบรรยาย  SC-4028  
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.111  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (กลุ่ม 1) ผศ.ดร.รณกรณ์  บุญมี 
วันศุกร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec. 870001)  ห้องบรรยาย  น.301  
สอบวันที่ 15 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.111  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (กลุ่ม 2) ศ.ณรงค์  ใจหาญ 
วันศุกร์ เวลา  09.30-12.30  น. รศ.ดร.ณภัทร  สรอัฑฒ์ 
(Sec. 870002)  ห้องบรรยาย  น.407 อ.ดร.ญาดา  เดชชัย 
สอบวันที่ 15 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.111  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (กลุ่ม 3) ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
วันศุกร์ เวลา  09.30-12.30  น. รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
(Sec. 870003)  ห้องบรรยาย  SC3-413 อ.ดร.ภาคภูมิ  โลหวริตานนท์ 
สอบวันที่ 15 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.160   ทักษะวิธีวิทยาของกฎหมายไทย  (หลักสูตร 2556) รอประกาศผู้บรรยาย 
วันศุกร์  เวลา  13.30-16.30  น.  
(Sec. 910001)  ห้องบรรยาย  น.307   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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ปิดบรรยาย น.161 
Sec.900006 

 
วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 

 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 1 รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากลุ 
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.     
(Sec.900001)  ห้องบรรยาย SC3-312   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 2  อ.กนกนัย ถาวรพานิช 
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.     
(Sec.900002)  ห้องบรรยาย  SC3-313   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 3  อ.กีรเกียรติ พระทัย   
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.900003)  ห้องบรรยาย  SC3-314   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 4 อ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ 
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.    
(Sec.900004)  ห้องบรรยาย  SC3-315  
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 5  อ.พชร วัฒนสกลพันธุ์ 
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.    
(Sec.900005)  ห้องบรรยาย  SC3-316  
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 6  อ.วิริยะ ก้องศิริวงศ์  
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น.  อ.ไชยพัฒน์ ธรรมชุตินันท์ 
 (Sec.900006)  ห้องบรรยาย     
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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ปิดบรรยาย น.161 
Sec.130001 

  
วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 

 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 7  อ.ชวิน อุ่นภัทร 
วันพุธ  เวลา  13.30-15.30  น. อ.ธัญชนิต ล้อจินดา   
(Sec.900007)  ห้องบรรยาย  SC3-317   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 8  อ.ดร.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ 
วันศุกร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec. 910001)  ห้องบรรยาย  SC3-318   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 9 อ.ชวิน อุ่นภัทร  
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น. อ.ธัญชนิต ล้อจินดา 
(Sec. 130001)  ห้องบรรยาย     
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 10 อ.กันต์ มูลสาร 
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น.   
(Sec.130002)  ห้องบรรยาย  SC3-M05   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 11 อ.พัชราวดี ขุนแก้ว  
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น.  
(Sec.130003)  ห้องบรรยาย  SC3-M06   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 12 อ.กานต์ สิทธิเกรียงไกร    
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น.  
(Sec.130004)  ห้องบรรยาย  SC3-M07   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  



  

 

5 
วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 

 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 13 อ.ณัฎฐธิดา ทวีเจริญ   
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น. อ.มีนา จิตคติ 
(Sec.130005)  ห้องบรรยาย  SC3-M08   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 14 อ.ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์    
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น.  
(Sec.130006)  ห้องบรรยาย  SC3-M09   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 15 อ.ชยากร แจ้งพันธุ์   
วันเสาร์  เวลา  09.30-11.30  น.  
(Sec.130007)  ห้องบรรยาย  SC3-M10   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 16  อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล   
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น. อ.กรกนก บัววิเชียร 
(Sec.150001)  ห้องบรรยาย SC3-M05   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 17  อ.สรวิศ วงศ์บุญสิน  
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150002)  ห้องบรรยาย SC3-M06   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 18 อ.วีระยุทธ บุณยบุตร 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150003)  ห้องบรรยาย SC3-M07    
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 

 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 19 อ.นัทธชาติ อุไรรงค์ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150004)  ห้องบรรยาย SC3-M08   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 20 อ.วนวัฒน์ เวชกิจ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150005)  ห้องบรรยาย SC3-M09   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 21 อ.อุกฤษฎ์ ศรพรหม 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150006)  ห้องบรรยาย SC3-M10   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 22 อ.ศุภเดช เต็มรัตน์ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150007)  ห้องบรรยาย SC3-M11   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 23 อ.เขมภัทร ทฤษฎิคุณ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150008)  ห้องบรรยาย SC3-M12   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 24 อ.นภาพร แสนพิศ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec.150009)  ห้องบรรยาย SC3-M13   
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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ปิดบรรยาย น.161 
Sec.150001 

วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  1  ภาคปกติ 
 
น.161  การเขียนในเชิงกฎหมาย 2 (หลักสูตร 2561) กลุ่ม 25 อ.จิรภัทร ชนะสิทธิ์ 
วันเสาร์  เวลา  13.30-15.30  น.  
(Sec. 150010)  ห้องบรรยาย     
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 

วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  2  ภาคปกติ 
 

น.203  กฎหมายลักษณะครอบครัว (หลักสูตร 2561)   รศ.ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล 
วันพฤหัสบดี  เวลา  13.30-16.30  น. ศ.ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ 
(Sec.540001)  ห้องบรรยาย SC-1001  
สอบวันที่  13  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.211  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (หลักสูตร 2556)   ผศ.ดร.รณกรณ์  บุญมี 
วันศุกร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec.870001)  ห้องบรรยาย น.301  
สอบวันที่ 15 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
หมายเหตุ เรียนร่วมกับวิชา น.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (กลุ่ม 1) 
 
น.230  เอกเทศสัญญา 1  (หลักสูตร 2556) อ.ดร.ภารวีร์  กษิตินนท์ 
วันอังคาร   เวลา  08.00-11.00  น. อ.ดร.พัชยา  น ้าเงิน 
(Sec.120001)  ห้องบรรยาย SC-4020 
สอบวันที ่10 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
หมายเหตุ เรียนร่วมกับ น.230  กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)  (กลุ่ม 1) 
 
น.230  กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)  (กลุ่ม 1) อ.ดร.ภารวีร์  กษิตินนท์ 
วันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา  08.00-10.00  น. อ.ดร.พัชยา  น ้าเงิน 
(Sec.010001)  ห้องบรรยาย SC-4020 
สอบวันที่ 10 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
  



  

 

8 
วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  2  ภาคปกติ 

 

น.230  กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)  (กลุ่ม 2) อ.ดร.มณฑิรา  อาชวานันทกุล 
วันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา  08.00-10.00  น. อ.จุมพล  แดงสกุล 
(Sec.010002)  ห้องบรรยาย SC-3050 
สอบวันที่ 10 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.230  กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)  (กลุ่ม 3) ผศ.ดร.กรศุทธิ์  ขอพ่วงกลาง 
วันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา  08.00-10.00  น. รศ.ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส  
(Sec.010003)  ห้องบรรยาย SC-3051 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  มณีศร 
สอบวันที่ 10 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
 
น.231  เอกเทศสัญญา 2  (หลักสูตร 2556) อ.ดร.ภารวีร์  กษิตินนท์ 
วันพฤหัสบดี  เวลา  08.00-11.00  น. อ.ดร.พัชยา  น ้าเงิน 
(Sec.210001)  ห้องบรรยาย SC-4020 
สอบวันที่  10  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.        
หมายเหตุ เรียนร่วมกับ น.230  กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561) (กลุ่ม 1) 
 
น.232  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (วิชาบังคับหลักสูตร 2556)  รศ.ดร.ณภัทร  สรอฑัฒ ์
น.234 กฎหมายเกีย่วกับสินเชื่อและการประกันหนี้ (วิชาเลือกหลักสูตร 2561)   
วันอังคาร  เวลา  13.30-16.30  น.    
(Sec.450001)  ห้องบรรยาย SC-4001 
สอบวันที่ 21 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.251  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (กลุ่ม 1) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
วันศุกร์  เวลา  08.00-11.00  น. ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
(Sec.760001)  ห้องบรรยาย  SC-3004  
สอบวันที่ 18 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.251  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (กลุ่ม 2) ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน ์
วันศุกร์  เวลา  08.00-11.00  น. รศ.ดร.วิษณุ  วรัญญู 
(Sec.760002)  ห้องบรรยาย  SC-3005 รศ.ดร.ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา 
สอบวันที่ 18 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
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น.251  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (กลุ่ม 3) ผศ.ดร.นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์ 
วันศุกร์  เวลา  08.00-11.00  น. อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
(Sec.760003)  ห้องบรรยาย  SC-3006  
สอบวันที่ 18 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.270  ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย      ศ.ดร.พินัย ณ นคร 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น. อ.ดร.อ านาจ  ตั้งคีรีพิมาน 
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย  SC3-413  
สอบวันที่  23  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  
 
น.280  ระบบศาลและหลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี (หลักสูตร 2556) รศ.อานนท์  มาเม้า 
วันศุกร์  เวลา  13.30-15.30  น.  อ.สรวิศ  ลิมปรังษี 
(Sec.900001)  ห้องบรรยาย  น.405     อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 
สอบวันที่  16  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.   
 
น.280  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (หลักสูตร 2561) (กลุ่ม 1) ผศ.ทวีศักดิ์  เอื้ออมรวนิช 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  13.30-15.30  น. อ.สมลักษณ์  จัดกระบวนพล 
(Sec.090001)  ห้องบรรยาย SC-3004 รศ.จักรพงษ์  เล็กสกุลไชย 
สอบวันที่  16  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.   
 
น.280  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (หลักสูตร 2561) (กลุ่ม 2) รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  13.30-15.30  น. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์  วายุภาพ 
(Sec.090002)  ห้องบรรยาย SC-3005 อ.สมชัย  ฑีฆาอุตมากร 
สอบวันที่  16  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  อ.สรวิศ  ลิมปรังษี  
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น.300  กฎหมายลักษณะครอบครัว (หลักสูตร 2556)   รศ.ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล 
วันพฤหัสบดี  เวลา  13.30-16.30  น. ศ.ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ  
(Sec.540001)  ห้องบรรยาย SC-1001  
สอบวันที่  13  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น. 
หมายเหตุ เรียนร่วมกับ น.203 กฎหมายลักษณะครอบครัว (หลักสูตร 2561)   
 
น.332  กฎหมายลักษณะประกันภัย (วิชาบังคับหลักสูตร 2556)   ผศ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์ 
น.236  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (วิชาเลือกหลักสูตร 2561)  ผศ.ดร.ธีระรัตน์  จีระวัฒนา 
วันศุกร์  เวลา  08.00-11.00  น.    
(Sec.760001)  ห้องบรรยาย SC-4030  
สอบวันที่  11  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น.  

 
น.360  นิติปรัชญา 1 (หลักสูตร 2561)  (กลุ่ม 1)   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน ์
วันศุกร์   เวลา  13.30-15.30  น.     รศ.สมยศ  เชื้อไทย 
(Sec.090001) ห้องบรรยาย SC-3006   
สอบวันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  
 
น.360  นิติปรัชญา 1 (หลักสูตร 2561) (กลุ่ม 2)   ผศ.ดร.นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์ 
วันศุกร์   เวลา  13.30-15.30  น.     รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
(Sec.090002) ห้องบรรยาย SC-4001    
สอบวันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.   
 
น.381  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและคดีปกครอง (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2561)  รศ.อานนท์  มาเม้า 
วันพุธ  เวลา  13.30-16.30  น.  
(Sec.900001)  ห้องบรรยาย  SC-4020 
สอบวันที่  14  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  
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น.381  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและคดีปกครอง (กลุ่ม 2) (หลักสูตร 2561) รศ.ธีระ  สุธีวรางกูร 
วันพุธ  เวลา  13.30-16.30  น.   รศ.ดร.ต่อพงศ์  กิตติยานุพงศ์ 
(Sec.900002)  ห้องบรรยาย  SC-3006  
สอบวันที่  14  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  
 
น.382  กฎหมายลักษณะพยาน  (กลุ่ม 1)    อ.ปรียาภรณ์  อุบลสวัสดิ์ 
วันพฤหัสบดี  เวลา  09.00-11.00  น. ศ.(พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์  เกษมสันต์ 
(Sec.020001)  ห้องบรรยาย SC-1058 รศ.ร.ต.อ.สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ 
สอบวันที่  20  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.382  กฎหมายลักษณะพยาน  (กลุ่ม 2) ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
วันพฤหัสบดี  เวลา  09.00-11.00  น.    อ.ดร.ภาคภูมิ  โลหวริตานนท์ 
(Sec.020002)  ห้องบรรยาย SC-1059 อ.ปิติ  โพธิวิจิตร 
สอบวันที่  20  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 

 
น.391  กฎหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีบุคคล (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2561)  อ.อัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ 
วันพฤหัสบดี  เวลา  13.30-16.30  น.     
(Sec.540001) ห้องบรรยาย SC-3006 
สอบวันที่ 17 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.391  กฎหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีบุคคล (กลุ่ม 2) (หลักสูตร 2561)  ศ.ดร.ประสิทธ์  ปิวาวัฒนพานิช 
วันพฤหัสบดี  เวลา  13.30-16.30  น.     อ.กนกนัย  ถาวรพานิช 
(Sec.540002) ห้องบรรยาย SC-1002     รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
สอบวันที่ 17 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.392  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (หลักสูตร 2561) อ.อัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ 
วันอังคาร  เวลา 13.30-15.30 น. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
(Sec.040001)  ห้องบรรยาย SC3-401 และ SC3-402 รศ.ดร.นาถนิรันดร์  จันทร์งาม 
สอบวันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. ผศ.ดร.จารุประภา  รักพงษ์ 
 อ.ยศสุดา  หร่ายเจริญ 
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น.460 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (หลักสูตร 2561)    รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 
วันจันทร์  เวลา  13.30-15.30  น.      
(Sec.150001) หอ้งบรรยาย น.301 
สอบวันที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00  น.  
 
น.470  การศึกษาค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง (หลักสูตร 2561)   อ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.  
(Sec.820001) ห้องบรรยาย น.303 
สอบวันที่ 24 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  
 
น.471  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1 (หลักสูตร 2561)   ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
วันจันทร์  เวลา  16.30-19.30  น.  
(Sec.890001)  ห้องบรรยาย บร.1-201  
สอบวันที่ 24 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.472  การให้บริการทางกฎหมายเพ่ือสังคม (หลักสูตร 2561)   ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น. อ.ดร.อ านาจ  ตั้งคีรีพิมาน 
(Sec.820001) ห้องบรรยาย น.406     
สอบวันที่ 24 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  
     

วิชาบังคับ  ชั้นปีที่  4  ภาคปกติ 
 
น.451  กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1 (วิชาบังคับ หลักสูตร 2556) รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
น.426  กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1 (วิชาเลือกหลักสูตร 2561)  ศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต 
วันอังคาร  เวลา  08.00-11.00  น.     อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
(Sec.120001)  ห้องบรรยาย  น.302 
สอบวันที ่ 8  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
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น. 461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (หลักสูตร 2556)    รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 
วันจันทร์  เวลา  13.30-15.30  น.      
(Sec.150001) ห้องบรรยาย น.301 
สอบวันที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00  น. 
หมายเหตุ เรียนร่วมกับ น. 460 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (หลักสูตร 2561)   
 

********************** 
 

วิชาพื้นฐาน 
 
น.150  สิทธิขั้นพ้ืนฐาน      ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
วันพุธ  เวลา  09.30-12.30  น. ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
(Sec.780001)  ห้องบรรยาย SC3-M16   รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
สอบวันที่  22  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น.  อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
หมายเหตุ รับเฉพาะนักศึกษาที่ได้ท าหนังสือขอให้คณะนิติศาสตร์เปิดรายวิชา น.150 สิทธิขั้นพื้นฐาน  
ในภาคเรียนที่ 2/2565  จ านวน 44 คน และเปดิจ านวนจ ากัด ช่วงเพ่ิมถอน ภาค 2/2565   
 

********************** 
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น.203    กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตร 2556) อ.สหรัฐ  อกนิษฐศาสตร์ 
น.206    กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตร 2561) 
วันพุธ  เวลา  09.30-12.30  น.   
(Sec.780001)  ห้องบรรยาย  น.302      
สอบวันที่  21  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  (รับโควตาจ านวน 30 คน) 
 
น.234 กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและการประกันหนี้ (วิชาเลือกหลักสูตร 2561)  รศ.ดร.ณภัทร  สรอัฑฒ ์
วันอังคาร  เวลา  13.30-16.30  น.    
(Sec.450001)  ห้องบรรยาย SC-4001 
สอบวันที่ 21 พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.236  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (หลักสูตร 2561) ผศ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์ 
วันศุกร์  เวลา  08.00-11.00  น.     ผศ.ดร.ธีระรัตน์  จีระวัฒนา 
(Sec.760001)  ห้องบรรยาย  SC-4030    
สอบวันที่  11  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00 น.  
 
น.255  กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักสูตร 2556/2561)   ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น. ศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม 
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย น.302 
สอบวันที่  19  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
 
น.256  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น (หลักสูตร 2556/2561)  อ.กรกนก  บัววิเชียร 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น. ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ 
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย  น.302    ศ.ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ 
สอบวันที่  16  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
 อ.พสธร อรัญญพงษ์ไพศาล 
 
น.257 กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม (หลักสูตร 2556/2561)   อ.กรกนก  บัววิเชียร 
วันจันทร์  เวลา  08.00-11.00  น. ศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม 
(Sec.111301)  ห้องบรรยาย น.303      
สอบวันที่  19  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  
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น.258  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (หลักสูตร 2556/2561)    ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  11.00-12.30  น.  ศ.ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ  
(Sec.080001)  ห้องบรรยาย  น.303 
สอบวันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.264  เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส (หลักสูตร 2561)    ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ 
วันจันทร์  เวลา  08.00-11.00  น.  รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท 
(Sec.111301)  ห้องบรรยาย น.405     รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
สอบวันที่  19  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
   
น.266  ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น (หลักสูตร 2561)   Mr.William Roth 
วันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา  11.00-12.30  น.   Mr.Adam  Reekie 
(Sec.030001)  ห้องบรรยาย  น.405 
สอบวันที่  8  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.274  เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายเยอรมัน (หลักสูตร 2561)    Mr.Henning  Glaser 
วันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา  11.00-12.30  น.   ศ.ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ 
(Sec.030001)  ห้องบรรยาย น.303 
สอบวันที่  8  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.275  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น (หลักสูตร 2561)    Mr.Shiori  Tamura 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  11.00-12.30  น.   
(Sec.080001)  ห้องบรรยาย น.405 
สอบวันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.276  เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายญี่ปุ่น (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2556/2561)  Mr.Shiori  Tamura 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.   
(Sec.820001)  ห้องบรรยาย  น.405 
สอบวันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
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น.276  เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายญี่ปุ่น (กลุ่ม 2) (หลักสูตร 2556/2561)  Mr.Shiori  Tamura 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น.   
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย  น.405 
สอบวันที ่ 16  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
 
น.303  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (หลักสูตร 2561)    รศ.ดร.มุนินทร์  พงศาปาน 
วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา  11.00-12.30  น.  
(Sec.030001)  ห้องบรรยาย SC-4020 
สอบวันที่  14  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
 
น.305  กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค (หลักสูตร 2556/2561)    อ.ดร.จุฑามาศ  ถิระวัฒน์ 
วันจันทร์  เวลา  08.00-11.00  น.  ศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ 
(Sec.111301)  ห้องบรรยาย  SC-4029  
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.314 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (หลักสูตร 2556/2561)    รศ.สาวตรี  สุขศรี 
วันพุธ  เวลา 08.00-11.00  น.  อ.ดร.ญาดา  เดชชัย เธียรประสิทธิ์ 
(Sec.670001)  ห้องบรรยาย  SC-4020  ศ.ณรงค์  ใจหาญ 
สอบวันที่  23  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.   อ.ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา 
  
น.324  กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร (หลักสูตร 2556) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
น.324  กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเมือง (หลักสูตร 2561)  รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย  น.406 
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.334  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน (หลักสูตร 2556/2561)    ศ.ดร.สหธน  รัตนไพจิตร 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น.  อ.พรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล 
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย  น.303     อ.ด ารงศักดิ์   ณ ระนอง 
สอบวันที่ 16 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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น.335  ทรัพย์สินทางปัญญา (หลักสูตร 2556/2561)    อ.ดร.จุณวิทย์  ชลิดาพงศ์ 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น.  อ.ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย SC-4004   ศ.(พิเศษ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 
สอบวันที่ 16 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.   อ.ดร.สัตยะพล  สัจจเดชะ 
 
น.336  กฎหมายภาษีอากร 1 (หลักสูตร 2556)  ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ 
น.336  กฎหมายภาษีรายได้เบื้องต้น (หลักสูตร 2561)  อ.พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์ 
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย SC-4030     อ.อารียา อนันต์วรรักษ์ 
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.337 กฎหมายภาษีอากร 2  (หลักสูตร 2556)    ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ 
น.337 กฎหมายภาษีการบริโภคและภาษีอ่ืน ๆ เบื้องต้น (หลักสูตร 2561) อ.พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ 
วันศุกร์  เวลา  13.30-16.30  น.  อ.ประพันธ์  คงเอียด 
(Sec.910001)  ห้องบรรยาย  น.303 
สอบวันที่ 22 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.338  หลักการบัญชีและรายงานทางการเงินส าหรับนักกฎหมาย (หลักสูตร 2556/2561)  ผศ.ดร.สมชาย  ศุภธาดา  
วันศุกร์  เวลา  13.30-16.30  น.  
(Sec.910001)  ห้องบรรยาย  น.406 
สอบวันที่ 22 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.355  สัมมนากฎหมายมหาชน (หลักสูตร 2556/2561)    รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  11.00-12.30  น.  Mr.Henning  Glaser 
(Sec.080001)  ห้องบรรยาย น.406  รศ.ดร.ต่อพงศ์  กิตติยานุพงศ์ 
สอบวันที่  21  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.364  การอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการค้นคว้า (หลักสูตร 2556/2561)  ศ.ดร.จุมพต  สายสุนทร 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.  รศ.ดร.ทิพย์ชนก  รัตโนสถ 
(Sec.820001)  ห้องบรรยาย  SC-1059  
สอบวันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
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น.383 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี (หลักสูตร 2556/2561)   รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  รศ.ดร.ณภัทร  สรอัฑฒ์ 
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย น.407  อ.สมชาย จุลนิติ์ 
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.384  สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หลักสูตร 2556) รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท 
น.384 สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลักสูตร 2561)           
วันอังคาร  เวลา  13.30-16.30  น.  ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
(Sec.450001)  ห้องบรรยาย  น.406     ศ.ณรงค์  ใจหาญ 
สอบวันที่  17  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น.  ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
 
น.389 ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (หลักสูตร 2561)  รศ.อานนท์  มาเม้า 
วันพุธ  เวลา 08.00-11.00  น.   
(Sec.670001)  ห้องบรรยาย  น.407  
สอบวันที่  19  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.394  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2561)  ผศ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย 
วันเสาร์  เวลา  09.30-12.30  น.  ศ.ดร. อ านาจ วงศ์บัณฑิต 
(Sec.830001)  ห้องบรรยาย  น.406     อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร 
สอบวันที่ 16 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.   อ.ชาคริต สิทธิเวช 
 
น.396  สิทธิมนุษยชน (หลักสูตร 2556)  ผศ.ดร.นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์ 
น.396  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2561)  ผศ.ดร.ลลิล  ก่อวุฒิกุลรังษี 
วันจันทร์  เวลา  09.30-12.30  น.  อ.ภัทรพงษ์  แสงไกร 
(Sec.810001)  ห้องบรรยาย  น.301     อ.ดร.วริษา องสุพันธ์กุล 
สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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น.403 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (หลักสูตร 2556/2561)    ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
วันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา  11.00-12.30  น.  Assistant Professor Dr Lasse Schuldt 
(Sec.030001)  ห้องบรรยาย  น.302     Assistant Professor Adam Reekie 
สอบวันที่  15  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น.  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
 
น.423 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ (หลักสูตร 2561)    รศ.อานนท์  มาเม้า 
วันอังคาร   เวลา  08.00-11.00  น.  
(Sec.120001)  ห้องบรรยาย  น.301   
สอบวันที่  11  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น.  
 
น.426  กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1 (หลักสูตร 2561)   รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
วันอังคาร  เวลา  08.00-11.00  น.     ศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
(Sec.120001)  ห้องบรรยาย  น.302     อ.ดร.นัษฐิกา  ศรีพงษ์กุล 
สอบวันที่  8  พฤษภาคม  2566  เวลา  13.00-16.00  น. 
 
น.436  หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2556/2561)    ศ.ดร.ก าชัย  จงจักรพันธ์ 
วันอังคาร  เวลา  13.30-16.30  น.  ศ.(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทกะ 
(Sec.450001)  ห้องบรรยาย  น.302     อ.วิวัฒน์  วงศ์กิตติรักษ์  
สอบวันที่  17  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  อ.อดิศร  พิพัฒน์วรพงษ์ 
 
น.437  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2561)   อ.ดร.ภัทรวัณย์  จงจิตต์ 
วันพุธ  เวลา  09.30-12.30  น.  ศ.(พิเศษ) เดชอุดม  ไกรฤทธิ์ 
(Sec.780001)  ห้องบรรยาย  น.301      อ.นริศรา  รวมศิริวัฒนกุล 
สอบวันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.439 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2556/2561) รศ.ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส 
วันศุกร์  เวลา  09.30-12.30  น.  ศ.(พิเศษ) เดชอุดม  ไกรฤทธิ์ 
(Sec.870001)  ห้องบรรยาย น.302     
สอบวันที่  13  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
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น.445 กฎหมายล้มละลาย (หลักสูตร 2561)  ศ.ดร.สหธน  รัตนไพจิตร 
วันพุธ, ศุกร์  เวลา  11.00-12.30  น.  อ.เอ้ือน  ขุนแก้ว 
(Sec.080001)  ห้องบรรยาย SC-1002 
สอบวันที่  10  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น.  (ไม่รับลงทะเบียน Audit) 
 
น.447  ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร 2556/2561)    ศ.ดร.สหธน  รัตนไพจิตร 
วันพุธ, ศุกร์   เวลา  08.00-09.30  น.  อ.เสถียร  รุ่งทองค ากุล 
(Sec.060001)  ห้องบรรยาย  น.302 
สอบวันที่  18  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
น.485  วิชาสืบสวนสอบสวน (หลักสูตร 2556/2561)     รศ.สาวตรี  สุขศรี 
วันพุธ  เวลา  13.30-16.30  น.  ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
(Sec.900001)  ห้องบรรยาย  น.301  รศ.พ.ต.อ.ดร.กูเ้กียรต ิ เจริญบุญ 
สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  เวลา  09.00-12.00 น.  อ.สันติ ผิวทองค า 
  อ.พ.ต.ท.หญิง ดร.วาชิณี ยศปัญญา  
  และทีมคณาจารย์ต ารวจ  
  คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
  อ.พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์  
 
น.493  กฎหมายสหภาพยุโรป (หลักสูตร 2561)    ผศ.ดร.จารุประภา  รักพงษ์ 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.  รศ.ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส 
(Sec.820001)  ห้องบรรยาย น.407 
สอบวันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น. 
       
น.498  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2556/2561)  รศ.ดร.นาถนิรันดร์  จันทร์งาม 
วันอังคาร  เวลา  09.30-12.30  น.  ผศ.ดร.จารุประภา  รักพงษ์ 
(Sec.230001)  ห้องบรรยาย น.407     อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ 
สอบวันที่  15  พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00 น.  

 
********************** 
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น.209  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (หลักสูตร 2556/2561)    ผศ.ทวีศักดิ์  เอื้ออมรวนิช 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.  อ.ชาคริต  สิทธิเวช 
(Sec.820001)  ห้องบรรยาย  น.302 
สอบวันที่ 21 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 

วิชาส าหรับนักศึกษานอกคณะนิติศาสตร์ 
 

มธ.122   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2556/2561)    รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 
วันจันทร์  เวลา  13.30-16.30  น.  รศ.ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล 
(Sec.820001)  ห้องบรรยาย SC3-413   
สอบวันที่ 18 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 
 
มธ.122   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (กลุ่ม 2) (หลักสูตร 2556/2561)    รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 
วันจันทร์  เวลา  16.30-19.30  น.  ผศ.ดร.เอมผกา  เตชะอภัยคุณ 
(Sec.890001)  ห้องบรรยาย SC3-413  
สอบวันที่ 18 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00-12.00  น. 

 
********************** 

 
งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต     

คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อมูล  ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 


