รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร หลักนิติธรรมเพือ่ ประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ ๒
ชื่อ-สกุล
๑. ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ
๒. นำยคำนูณ สิทธิสมำน
๓. นำยจรินทร์ จักกะพำก
๔. นำงสำวจำรุวรรณ เฮงตระกูล
๕. ศ. (พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวำนนท์
๖. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
๗. นำยแพทย์เฉลิม หำญพำณิชย์

ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักผังเมือง ระดับ ๑๐
สมำชิกวุฒิสภำ
รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจำ
(นักกฎหมำยกฤษฎีกำทรงคุณวุฒิ)
ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
อัยกำรอำวุโส
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองเลขำธิกำรสมำคมธนำคำรไทย
ที่ปรึกษำกฎหมำย

หน่วยงาน
กรุงเทพมหำนคร
วุฒิสภำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ศำลฎีกำ
มหำวิทยำลัยสยำม
บริษัท บำงกอก เชน ฮอลปิทอล
จำกัด (มหำชน)
๘. นำยชวลิต รำจวนจร
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
๙. นำยชำญเชำวน์ ไชยำนุกจิ
สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๐. นำงสำวชุลีพร น่วมทนง
สมำคมธนำคำรไทย
๑๑. พล.ต.ต.ไชยันต์ กุลนิติ
บริษัท สำนักกฎหมำยหลวงชำนำญ
คดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
๑๒. นำงดวงพร หมื่นนุช
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภำค ๒
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
๑๓. นำยเดชำภิวัฒน์ ณ สงขลำ
ที่ปรึกษำสำนักงบประมำณ
สำนักงบประมำณ
๑๔. นำยธนำ เวสโกสิทธิ์
อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
๑๕. นำยนิรุฒ มณีพันธ์
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
๑๖. นำยบรรหำญ จงเจริญประเสริฐ รองเลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม สำนักงำนศำลยุติธรรม
๑๗. พลตรีหญิง บุณญำรัศม์ พัฒนะมหินทร์ ตุลำกำรพระธรรมนูญหัวหน้ำคณะ กรมพระธรรมนูญ
ฝ่ำยทหำรสูงสุด
๑๘. รศ.ดร.ประกอบ จิรกิติ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สภำผู้แทนรำษฎร
๑๙. นำยประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
ที่ปรึกษำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
ศำลรัฐธรรมนูญ
๒๐. นำยประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้อำนวยกำรบริหำร สถำบันอิศรำ
มูลนิธิพัฒนำสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
๒๑. นำยประสพโชค อยู่สำรำญ
หัวหน้ำหน่วยวินัยและนิติกำร
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๒๒. นำยประสิทธิ์ศักดิ์ มีลำภ
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
ศำลปกครองสูงสุด
๒๓. ดร.ปัญญำ อุดชำชน
ที่ปรึกษำสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
๒๔. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
๒๕. นำงพรทิภำ ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนคดีและวิชำกำร
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
๒๖. พันโท ภำคภูมิ ศิลำรัตน์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนคดีและวิชำกำร
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

๒

ชื่อ-สกุล
๒๗. พล.ท.รวมพล มีชูอรรถ

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ที่ปรึกษำกองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพไทย

๒๘. นำยเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
๒๙. นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม
๓๐. รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ
๓๑. นำยวรำเทพ รัตนำกร

รองอัยกำรสูงสุด
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

๓๒. พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด
๓๓. พลอำกำศโท วิสุรินทร์ มูลละ

หัวหน้ำนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร
ประจำผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
๓๔. ศ.ดร.ศรีรำชำ เจริญพำนิช
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
๓๕. นำงศิริวรรณ ทรงเมตตำ
ประธำนกรรมกำร
๓๖. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๓๗. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
ผู้บัญชำกำรตำรวจสันติบำล
๓๘. นำงนภำจรี จิวะนันทประวัติ
ผู้อำนวยกำรโครงกำร
มูลนิธิคอนรำด อำเดนำวร์
๓๙. ศ. (พิเศษ) สุชำติ ธรรมำพิทักษ์กุล ทนำยควำมอำวุโส
๔๐. ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร
กรรมกำร กสทช.
๔๑. นำงสำวสุภำ ปิยะจิตติ
๔๒. ดร.สุรชัย ศรีสำรคำม
๔๓. นำยสุรพล ภำษิตนิรันดร์
๔๔. นำยสุรพันธ์ บุรำนนท์
๔๕. นำยอนันต์ อริยะชัยพำณิชย์
๔๖. นำยอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
๔๗. นำยอัชดำ เกษรศุกร์
๔๘. นำงอัญชลี ชวนิชย์
๔๙. พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์
๕๐. นำยเอกชัย ชินณพงศ์
๕๑. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
๕๒. ดร.โอกำส เตพละกุล

รองปลัดกระทรวงกำรคลัง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
ผู้เชี่ยวชำญประจำตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ
รองเลขำธิกำรสำนักงำนศำลปกครอง
รองประธำนวุฒิสภำ
กรรมกำรผู้จัดกำร
ที่ปรึกษำกลุ่มบริษัท บีกริม
ประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ประธำนศำลอุทธรณ์
อำจำรย์ประจำคณะนิติศำสตร์
ประธำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ศำลปกครองสูงสุด
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
กองทัพอำกำศ
สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
มูลนิธิคอนรำด อำเดนำวร์
สภำทนำยควำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
ศำลรัฐธรรมนูญ
สำนักงำนศำลปกครอง
วุฒิสภำ
บริษัท วงษ์สยำมก่อสร้ำง จำกัด
บริษัท อมตะ บีกริม เพำเวอร์ จำกัด
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ศำลอุทธรณ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

