
ท ำเนียบอำจำรย์พิเศษ 
ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 

ล ำดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ประวัติกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
1. รองศำสตรำจำรย์สุพจน์  สุโรจน์ ปริญญำโท 

          -  M.A. Criminal Justice State University of New York U.S.A. (2515) 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2506) 
ประกำศนียบัตร 
          -  M.S.(Criminology) Florida State University, U.S.A.(2515) 
          -  Cert. Basic Guide Course Number Tow. T.O.T. & C.U. (2503) 
          -  Dip. Teaching English as a Second Language Victoria University of 
Wellington New Zealand(2556) 
          -  Cert. Crime Prevention and Sound National Development UANFEI, Tokyo, 
Japan(2524) 
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2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มุรธำ วัฒนะชีวกุล ปริญญำโท 
          - LL.M  (New York University) 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย 
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3. นำยอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดำกุล (ผู้พิพำกษำ) ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ  
          วิทยานิพนธ์ เรื่อง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย) 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
          - ประกาศนียบัตรใบอนุญาตว่าความ แห่งสภาทนายความ 
          - Certificate of completion of training course for judge from Kansai University. 
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4. ดร.ประพจน์  คล้ำยสุบรรณ 
(ตุลำกำรศำลปกครองเชียงใหม่) 

ปริญญำเอก 
          - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 
ปริญญำโท 
          - LL.M. (ENVIRONMENTAL LAW) 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522 (LL.B.) 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 33 พ.ศ. 2523 (BARRISTER AT LAW) 
          - UNIVERSITY OF ABERDEEN, SCOTLAND, UK พ.ศ. 2535  
          - Cert. CRIME PREVENTION, UNAFEI, JAPAN พ.ศ. 2536 
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          - Cert. BASIC INSPECTOR TRAINING, US.EPA, Bangkok พ.ศ. 2543  
          - Cert. FOREIGN DIRECT INVESTMENT, OSAKA, JAPAN พ.ศ. 2544 
          - ประกาศนียบัตรการอบรมกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 
          - ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (FORUM – ASIA) ครั้งที่ 4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
          - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545 
 

5. ดร.จินดำ สุระชำติ (อัยกำรจังหวัด) ปริญญำเอก 
ปี ๒๕๕๗ 
          -ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยน็องต์  
          ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
ปริญญำโท 
ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 
          -ปริญญาโททางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยน็องต์ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ปริญญำตรี 
ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๐  
          -นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประกำศนียบัตร 
ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑   
          - เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ปี ๒๕๕๐ 
          - ประกาศนียบัตรการอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ ตามโครงการทุนฝึกอบรมของสถาบัน
เพ่ือการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ  ส านักงานกฎหมายแห่งสหประชาชาติ 
          -ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ ประจ าภาคฤดูร้อน 
ตามโครงการทุนฝึกอบรมของสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ  ส านักงาน
กฎหมายแห่งสหประชาชาติ 
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6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจนพิฬดำ  ศักดิ์ศิริญดำกุล 
(อัยกำรผู้ช่วย) 

ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย 
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7. นำงวนิดำ  ทิพย์ศักดิ์ 
(พำณิชย์จังหวัดพะเยำ) 

ปริญญำโท 
          - รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544 
ปริญญำตรี 
          - พระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2554 
          - นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พ.ศ. 2550 
          - การบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2524 
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8. นำยเอกพงษ์ สำรน้อย 
(ผู้จัดกำรทั่วไป ฝ่ำยกฎหมำย) 

ปริญญำเอก 
          - อยู่ระหว่างท าดุษฎีนิพนธ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ๒๕๔๖ 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ๒๕๔๐ 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ๒๕๔๗ 
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9. นำยกันย์  ทัพเนตร ปริญญำโท 
          - คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 
ปริญญำตรี 
          - คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  พ.ศ. 2544 
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10. รศ.ดร.ยศศักดิ์  โกไศยกำนนท์ ปริญญำเอก 
          - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
          - รัฐศาสตรบัณฑิต(สาขาการปกครอง)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรีเนตร สำระพงษ์ 
(รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี) 

ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกำศนียบัตร 
          - เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
          - ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ  แห่งสภาทนายความ 
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12. ผศ.ดร.นภนันต์  ศภุศิริพงษ์ชัย Educational Background 
- 2007 – 2011  
          Doctor of Philosophy in Intellectual Property Law (Ph.D.), 
          School of law, The University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom 
          (Reg A was achieved). 
- 2002 – 2004   
          Master of Law Specialization in Intellectual Property Law (LL.M.), 
          School of law, The Australian National University, Canberra, Australia 
          (A high credit was achieved). 
- 2000 – 2002   
          Master of Law Specialization in Commercial Law (LL.M.), 
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          School of law, Monash University, Melbourne, Australia  
          (A high credit was achieved). 
- 1994 – 1998 
          Bachelor of Law (LL.B.),  
          School of law, Bangkok University, Bangkok, Thailand.  
Professional licence and certification 
- 2011 
          WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law 
Certificate,  
          World Intellectual Property Organization (WIPO) and 
          World Trade Organization (WTO), Geneva, Switzerland. 
- 1998-1999  
          Certificate in legal practice 
          Obtaining a license to practice law in Thailand (life time):  
          Licence No. 207/2542, 
          Lawyers Council of Thailand, Bangkok, Thailand. 
 

13. ดร.ภัทรำวรรณ  รัตนเกษตร ปริญญำเอก 
          - ปริญญา(ภาษาไทย) ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
          - ปริญญา(ภาษาอังกฤษ) Docteur en droit 
          - สาขาวิชา กฎหมายเอกชน ( Droit Privé ) 
          - สถาบัน/มหาวิทยาลัย  l’université d’Aix – Marseille  ประเทศฝรั่งเศส 
          - ปีที่ส าเร็จการศึกษา    2556 
ปริญญำโท 
          - ปริญญา (ภาษาไทย)  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
          - ปริญญา (ภาษาอังกฤษ)  Master of Law 
          สาขาวิชา – 
          สถาบัน/มหาวิทยาลัย   รามค าแหง   ประเทศไทย   ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2547 
ปริญญำตรี 
          - ปริญญา (ภาษาไทย)  นิติศาสตร์บัณฑิต 
          - ปริญญา (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of laws 
          สาขาวิชา – 
          สถาบัน/มหาวิทยาลัยพายัพ   ประเทศไทย  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2543 
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14. ดร.ธิติ  ไวกวี ปริญญำเอก 
          - PhD, University of Auckland,  NewZealand (ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ) 
ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. in Natural Resource Law  and Policy,  
          University of Denver Sturm  College of  Law, U.S.A. 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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15. อำจำรย์ทรงเดช  ตันสุรัต - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) – BBA  Administration 
- สถาบันอัญมณีศาสตร์  AIGS   (Asian Institute of Gemological Science) 
- ออกแบบจิวเวลรี่  Jewelry Designers Certificate (2 years) 
- อบรมกระจกสี    Stained Glass / Safety Glass Training in Germany, Italy, U.K. 
- Foreign  Exchange Trading – การค้าเงินตราสกุลต่างๆ ทั่วโลก 
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16. อำจำรย์ธันยพรรษ ป้ันนำค ปริญญำโท 
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 
ปริญญำตรี 
          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเศวร 
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