รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุ่นที่ ๓
ศาลรัฐธรรมนูญ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายปิยะ ปะตังทา

ตาแหน่ง
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

หน่วยงาน
ศาลปกครองสูงสุด

รองประธานที่ปรึกษา

๓

นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
นายจเด็จ อินสว่าง

อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริษัท โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ข้าราชการบานาญ

๔

นายจุมพล สาเภาพล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

๕

นายจรด จุลสิกขี

ผู้เชี่ยวชาญประจาประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๖
๗

พลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายชวน หลีกภัย
นักวิชาการอาวุโส

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักวิชาการ

๘

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๙

นายดิสทัต โหตระกิตย์

๑๐

นายตระกูล วินิจนัยภาค

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัยการสูงสุด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานอัยการสูงสุด

๑๑

นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒

พลตารวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

ผู้บัญชาการสานักงานงบประมาณและการเงิน

สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๓

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ

๑๔

นายนิพนธ์ ใจสาราญ

ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๗

ศาลอุทธรณ์ ภาค ๗

๑๕

พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ

๑๖

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
เจ้ากรมพระธรรมนูญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
กรมพระธรรมนูญ
บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ จากัด

๑๗

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

๑๘

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
กรรมการบริหาร
คณบดี

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จากัด
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒

-๒–
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑๙ พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน

ตาแหน่ง
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจาผู้บัญชาการทหารอากาศ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
รองเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
กองบัญชาการ กองทัพอากาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กระทรวงการต่างประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒๐

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

๒๑

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

๒๒

นายพรชัย รุจิประภา

๒๓

นายพิริยะ เข็มพล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๒๔

นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์

ประธานบริหาร

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

๒๕

นายไมตรี อินทุสุต

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๖

รศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จากัด

๒๗

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

๒๘

นายวิชา มหาคุณ

๒๙

ดร.วิชัย ทิตตภักดี

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

๓๐

พลตารวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ

รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

๓๑

นายวิทยา อาคมพิทักษ์

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓๒

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓๓

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

นักวิชาการอาวุโส

นักวิชาการ

๓๔

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

รองประธานศาลฎีกา

ศาลฎีกา

๓๕

นายวิวัธน ทองลงยา

ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกา

๓๖

นายศุภชัย สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓๗

พันเอกหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์

นายทหารปฏิบัติการ ประจา ร.ร. จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร.

๓๘

นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-๓–
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๓๙ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงาน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔๐

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

๔๑

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

๔๒

นายสมชาย แสวงการ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔๓

ดร.สมชัย สัจจพงษ์

อธิบดีกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

๔๔

นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา

ประธานบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จากัด

๔๕

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔๖

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่

ที่ปรึกษาพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๗

นางอังคณา วงศ์วีรธร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ วี วิศวกรรม จากัด

๔๘

ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔๙

น.ส.อนัญพร พูลนิติพร

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และกฎหมาย
กรรมการผู้จัดการ

๕๐

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕๑

พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี

รองเสนาธิการทหาร

สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย

๕๒

นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา

อธิบดีอัยการ สานักงานการบังคับคดี

สานักงานอัยการสูงสุด

_________________________________________________________

โรงแรม วีวิช ขอนแก่น

