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ประกาศคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  วิชาที่เปิดบรรยายช้ันปริญญาตรี  ภาคบัณฑิต 

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2565 
หลักสูตร  2556 

(บรรยายตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566) 
(สัปดาห์ของการสอบกลางภาค วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 – วันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม 2566) 

 

ชั้นปีท่ี  2 
น.211  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
บรรยายทุกวันจันทร์  เวลา  17.30-20.30  น.  
(เรียนร่วมกับ วิชา น.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (หลักสูตร 2561)) 

สอบปลายภาค วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566  เริ่มเวลา  17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  301 

รศ.ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล 
รศ.สาวตรี  สุขศรี 

น.202  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  
บรรยายทุกวันอังคาร  เวลา  17.30-20.30  น. 
สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  301 

อ.สหรัฐ  อกนิษฐศาสตร์ 
รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ 
 

น.232 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (หลักสูตร 2556) 
บรรยายทุกวันศุกร์  เวลา  17.30-20.30  น. 
(เรียนร่วมกับ วิชา น.234 กฎหมายเก่ียวกับสินเชื่อและการประกันหนี้ (หลักสูตร 
2561)) 
สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  เริ่มเวลา 13.00 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  201 

รศ.ดร.นิลุบล  เลิศนุวัฒน์ 
อ.ดร.ภารวีร์  กษิตินนท์ 
รศ.สุดา  วิศรุตพิชญ์ 

น.200  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
บรรยายทุกวันพุธ  เวลา  17.30-20.30  น. 
สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม  2566  เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  301 

อ.ดร.มณฑิรา  อาชวานันทกุล 

น.250  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
บรรยายทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 17.30-20.30 น.  
(เรียนร่วมกับ วิชา น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (หลักสูตร 2561)) 

สอบปลายภาค วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  301 

ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
รศ.อานนท์  มาเม้า 
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ชั้นปีที่  3 
น.380  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
บรรยายทุกวันจันทร์ เวลา  17.30-20.30  น. และจะจัดเพิ่มเติมในวัน
เสาร์หรืออาทิตย์ (เนื่องจากเป็นวิชา 4 หน่วยกิต) 
(เรียนร่วมกับ วิชา น.280 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  LT.2 

รศ.ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์ 
ผศ.ทวีศักดิ์  เอื้ออมรวนิช 
อ.สมลักษณ์  จัดกระบวนพล 

น.350  กฎหมายปกครอง 1 
บรรยายทุกวันอังคาร เวลา 17.30 - 20.30 น.  
(เรียนร่วมกับ วิชา น.350  กฎหมายปกครอง (หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566  เริ่มเวลา 13.00 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  LT.2 

ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน ์
รศ.ดร.ต่อพงศ์  กิตติยานุพงศ์ 
ผศ.ดร.กริช  ภูญียามา 

น.390  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   
บรรยายทุกวันพุธ  เวลา  17.30-20.30  น.  และจะจัดบรรยายเพิ่มเติม
ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ (เนื่องจากเป็นวิชา 4 หน่วยกิต)  
(เรียนร่วมกับ วิชา น.390  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1  
(หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  LT.2 

ศ.ดร.จุมพต  สายสุนทร 
ศ.ดร.อ านาจ  วงศ์บัณฑิต 
ผศ.ดร.นพร  โพธิ์พัฒนชัย 

น.301  กฎหมายลักษณะมรดก 
บรรยายทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  17.30-20.30  น. 
(เรียนร่วมกับ วิชา น.300 กฎหมายลักษณะมรดก (หลักสูตร 2561)) 
 
สอบปลายภาค วันพุธที่ 10 พฤษภาคม  2566 เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  LT.2 

ผศ.ดร.กรศุทธิ์  ขอพ่วงกลาง 
รศ.ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล 
อ.ดร.ภัทรวัณย์  จงจิตต์ 
อ.ดร.ภาคภูมิ  โลหวริตานนท ์
อ.ดร.ธนภัทร  ชาตินักรบ 

น.331  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (หลักสูตร 2556) 
บรรยายทุกวันศุกร์  เวลา  17.30-20.30  น. 
(เรียนร่วมกับ วชิา น.235 กฎหมายเก่ียวกับตราสารเปลี่ยนมือ (หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566  เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  204 

ศ.ดร.สหธน  รัตนไพจิตร 
ผศ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์ 
ศ.ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน ์
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ชั้นปีที่  4 
น.332  กฎหมายลักษณะประกันภัย 
บรรยายทุกวันจันทร์  17.30-19.30 น.   
(เรียนร่วมกับ วิชา น.236 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันภัย  (หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 13.00 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  201 

ผศ.ดร.ธีระรัตน์  จีระวัฒนา 
ผศ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์  

น.490  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
บรรยายทุกวันอังคาร  เวลา  17.30-20.30  น. 
(เรียนร่วมกับ วิชา น.391 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
(หลักสูตร 2561)) 
สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566  เริ่มเวลา 17.30 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  201 

รศ.ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส 

น.382  กฎหมายลักษณะพยาน   
บรรยายทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  17.30-20.30  น.   
 
สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 13.00 น. 

Sec. 9900/01 
ห้อง  201 

ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
อ.ดร.ภาคภูมิ  โลหวริตานนท์ 
 

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

 
โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจนัทร์ 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 


