
ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  
การเรียนการสอน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร วรลักษณ ์ติดต่อที่ Line Official หรือโทร 0880226789 

วิชา วันเวลาเรียน อาจารย์ผู้บรรยาย รุ่น/สาขา ห้องเรียน 

ดาวน์โหลด
เอกสาร 
ในระบบ 

reg 
 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (09.00-12.00 น.) 

กม 7403/7503 
กฎหมายเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 

รุ่นที่ 19+ 
วิชาชีพ+21 

ธุรกิจ+ 
เอกชน+อาญา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5004 

ความจุห้องเรียน 35 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (13.00-16.00 น.) 

กม 7302 / 7106 
ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

13.00 - 16.00 น. อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
รุ่น 21+20 

อาญา+
วิชาชีพ 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4006 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (09.00-12.00 น.) 

กม 7101/7103 
กฎหมายแพ่งลักษณะ
สัญญาและลักษณะ
ละเมิดชั้นสูง 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ 

รุ่น 
21+20+18 

อาญา+
มหาชน+
วิชาชีพ 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5009 

ความจุห้องเรียน 36 ทีน่ั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

กม 7932 กฎหมาย
เกี่ยวกับการ
ปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 
รุ่น 19+20 

วิชาชีพ 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

 
มีเอกสาร
ประกอบ 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (09.00-12.00 น.) 

กม 6001 สังคมวิทยา
กฎหมายกับการพัฒนา 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
รุ่นที่ 21 
ทุกสาขา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 6 ห้อง 6005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

 

กม 7105 กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ 
รุ่น 20 

วิชาชีพ+
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4004 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (13.00-16.00 น.) 

กม 6001 สังคมวิทยา
กฎหมายกับการพัฒนา 

13.00 - 16.00 น. ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
รุ่นที่ 21 
ทุกสาขา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 6 ห้อง 6005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 (13.00-16.00 น.) 

กม 7901 กฎหมาย
ลักษณะพยานชั้นสูง 

13.00 – 16.00น. อ.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 
รุ่น 19+20 
วิชาชีพ+
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4001 

ความจุห้องเรียน 60 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 



              

                                                                    ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  
การเรียนการสอน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร วรลักษณ์ ติดต่อที่ Line Official หรือโทร 0880226789 

วิชา วันเวลาเรียน อาจารย์ผู้บรรยาย รุ่น/สาขา ห้องเรียน 
ดาวน์โหลด

เอกสาร 
ในระบบ reg 

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 (13.00-16.00 น.) 

กม 7203 กฎหมาย
การคลังชั้นสูง  

13.00 - 16.00 น. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รุ่นที่ 20 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 7 ห้อง 7008 

ความจุห้องเรียน 70 ที่นั่ง 
 

 วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม 2565 (09.00-12.00 น.) 

กม 7205 กฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่นที่ 20 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4008 

ความจุห้องเรียน 70 ที่นั่ง 
 

 วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม 2565 (13.00-17.00 น.) 

กม 7205 กฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ 

13.00 - 17.00 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่นที่ 20 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4008 

ความจุห้องเรียน 70 ที่นั่ง 
 

 


