รายชื่อผูเขาอบรม
หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย
รุนที่ ๑ (นธป.)
ชื่อ – สกุล

๑. นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน
๒. ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ
๓. นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
๔. พล.ต.ต. ขรรคชัย อนันตสมบูรณ
๕. นายคณิต วัลยะเพ็ชร
๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป
๗. ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
๘. นายชาญวิทย รักษกุลชน
๙. นายชีพ จุลมนต
๑๐. นายฐิติเชฏฐ นุชนาฏ
๑๑. พล.อ.ท.ณรงค เหลาธีระเชาวน
๑๒. นางสาวดุษฎี หลลี ะเมียร
๑๓. นายธนวัฒน เนติโพธิ์
๑๔. นายธีระพงษ จิระภาค
๑๕. ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
๑๖. นางสาวประพีร อังกินันทน
๑๗. นายประเสริฐ โอนพรัตนวิบูล
๑๘. พลโทปานศิริ มีผล
๑๙. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
๒๐. นายพิศล พิรุณ
๒๑. นายพีรศักย จันทวรินทร
๒๒. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย
๒๓. นางภรณี ลีนุตพงษ

ตําแหนง

หนวยงาน

ที่ปรึกษาสํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็มซีไอ อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด
ผูเชี่ยวชาญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ทนายความและกรรมการบริษัท
บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณ
ประธานศาลอุทธรณภาค ๑
ศาลอุทธรณภาค ๑
ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 1
ศาลอุทธรณ
ผูเชี่ยวชาญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
ศาลฎีกา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ประธานศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณ
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
ศาลฎีกา
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
กระทรวงตางประเทศ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสังคมแหงชาติ

๒๔. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
๒๕. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ
๒๖. นายวิรัช ชินวินจิ กุล
๒๗. นายสกล หาญสุทธิวารินทร
๒๘. พลโทสถาพร เกียรติภิญโญ

๒๙. นายสมผล ตระกูลรุง
๓๐. นายสมศักดิ์ จังตระกูล
๓๑. นางสาวสารี อองสมหวัง
๓๒. รศ. สําเรียง เมฆเกรียงไกร
๓๓. นายสิทธิโชค ศรีเจริญ

อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสรางสรรคเด็ก
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ผูเชี่ยวชาญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
และตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหนาศาลทหารสูงสุด
ผูเชี่ยวชาญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาดานความมั่นคง
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
ทนายความอาวุโส

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง
มูลนิธิสรางสรรคเด็ก
สํานักงานศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงมหาดไทย
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท สํานักงาน สิทธิโชค
ศรีเจริญ ทนายความ จํากัด
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
0

๓๔. ดร.สิทธิพร ประวัติรุงเรือง
๓๕. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา
๓๖. นายอภิชาต สุขัคคานนท
๓๗. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๘. นายอรรถพล ใหญสวาง
๓๙. นายอารีพงศ ภูชอุม
๔๐. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูบัญชาการศึกษา
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ
กรรมการรางกฎหมายประจํา
รองอัยการสูงสุด
ปลัดกระทรวงการคลัง
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

สํานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงการคลัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กำหนดกำรเปิดโครงกำรอบรม
หลักสูตร หลักนิติธรรมเพือ่ ประชำธิปไตย รุ่นที่ ๑ (นธป.)
ณ สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์
วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๖ ห้องประชุม ชั้น ๔ ห้อง ๔/๑
............................................................
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. -

ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน และรายงานตัว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ห้อง ๔/๑

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. -

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรฯ
โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -

แนะนาหลักสูตร และการเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
โดย นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ห้อง ๔/๑

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. -

รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องรับรองชั้น ๙

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. -

การบรรยายพิเศษ โดย ฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอานาจ
องคมนตรี ในหัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

............................................................

