รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 1
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
2. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
3. นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
4. พล.ต.ต. ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์
5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
6. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
7. ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
8. นายชาญวิทย์ รักษ์กุลชน
9. นายชีพ จุลมนต์
10. นายเชาวน์ กาญจนะไพบูลย์
11. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
12. พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์
13. นางสาวดุษฎี ห์ลลี ะเมียร
14. นายธนวัฒน์ เนติโพธิ์
15. ผศ. ดร.ธานี วรภัทร์

ที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ ผู้จัดการ
บริษัท เอ็มซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
ผู้เชี่ยวชาญประจาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ทนายความและกรรมการบริษัท
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๑
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑
กรรมการกฎหมายธุรกิจ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
สานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ ภาค 1
ผู้เชี่ยวชาญประจาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปรีดี พนมยงค์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎีกา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

16. นายธีระพงศ์ จิระภาค
17. ศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
18. พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ
19. พล.ร.ท.บุญชัย มรินทร์พงษ์
20. นางสาวประพีร์ อังกินันทน์

หน่วยงาน

-221. นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล
22. พล.ท.ปานศิริ มีผล
23. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
24. นายพิศล พิรุณ
25. นายพีรศักย จันทวรินทร์
26. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
27. นางภรณี ลีนุตพงษ์
28. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
29. นายมนตรี ฐิรโฆไท
30. นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
31. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
32. นายวิรัช ชินวินจิ กุล
33. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
34. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
35. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์
36. พล.ท.สถาพร เกียรติภิญโญ

37. นายสมผล ตระกูลรุ่ง
38. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
39. นายสมศักดิ์ จังตระกุล
40. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
41. รศ. สาเรียง เมฆเกรียงไกร
42. ศ.(พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ
43. ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
44. นายสิทธิพร เศาภายน

ประธานศาลอุทธรณ์
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
เอกอัครราชทูตประจากระทรวง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาลอุทธรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลฎีกา
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
และสังคมแห่งชาติ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ระหว่างประเทศกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(วิทยากรทรงคุณวุฒิ)
เลขาธิการมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
รองอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญประจาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
สานักตุลาการทหาร กรมพระ
และตุลาการพระธรรมนูญ
ธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารสูงสุด
ผู้เชี่ยวชาญประจาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทนายความอาวุโส
สานักงาน สิทธิโชค
ศรีเจริญ ทนายความ จากัด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

-345. นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
46. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้บัญชาการศึกษา

47. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
48. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการร่างกฎหมายประจา
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)
รองอัยการสูงสุด
ปลัดกระทรวงการคลัง
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

49. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
50. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
51. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สานักงานตารวจแห่งชาติ

