รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุนที่ ๓
ศาลรัฐธรรมนูญ
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายเกษม คมสัตยธรรม

ตําแหนง
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

หนวยงาน
ศาลปกครองสูงสุด

รองประธานที่ปรึกษา

๓

นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
คัมภีร คัมภีรญาณนนท
นายจเด็จ อินสวาง

อดีตปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัท โกลบอล อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็นเตอรไพรส จํากัด
ขาราชการบํานาญ

๔

นายจุมพล สําเภาพล

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

๕

นายจรด จุลสิกขี

ผูเชี่ยวชาญประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๖
๗

พลตํารวจเอก ชัชวาลย สุขสมจิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายชวน หลีกภัย
นักวิชาการอาวุโส

สภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักวิชาการ

๘

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ

๙

นายดิสทัต โหตระกิตย

๑๐

นายตระกูล วินิจนัยภาค

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัยการสูงสุด

สภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานอัยการสูงสุด

๑๑

นายธีรพงษ ธิติธางกูร

ผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒

พลตํารวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

ผูบัญชาการสํานักงานงบประมาณและการเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๓

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักงบประมาณ

๑๔

นายนิพนธ ใจสําราญ

ประธานศาลอุทธรณ ภาค ๗

ศาลอุทธรณ ภาค ๗

๑๕

พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ

๑๖

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
เจากรมพระธรรมนูญ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
กรมพระธรรมนูญ
บริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร จํากัด

๑๗

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

๑๘

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และ
กรรมการบริหาร
รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนแพทยศิริราช

สภาปฏิรูปแหงชาติ และ
บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒

-๒–
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑๙ พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน
๒๐

ดร.พจน อรามวัฒนานนท

๒๑

นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ

๒๒

นายพรชัย รุจิประภา

๒๓

นายพิริยะ เข็มพล

๒๔

ตําแหนง
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หนวยงาน
กองบัญชาการ กองทัพอากาศ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาคม
อาหารแชเยือกแข็งไทย
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายพิสิษฐ เหลาศิริรัตน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
ประเทศจอรแดน
ประธานบริหาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กระทรวงการตางประเทศ
บริษัท ริเวอร เอนจิเนียริ่ง จํากัด

๒๕

นายไมตรี อินทุสุต

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๖

รศ.ดร.ใยอนงค ทิมสุวรรณ

กรรมการผูจัดการ

บริษัท เลย โซลาร ซัพพลาย จํากัด

๒๗

พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช

๒๘

นายวิชา มหาคุณ

๒๙

ดร.วิชัย ทิตตภักดี

สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแหงชาติ และ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

๓๐

พลตํารวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๑

นายวิทยา อาคมพิทักษ

กรรมการตรวจเงินแผนดิน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

๓๒

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน

ผูตรวจการแผนดิน

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

๓๓

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชยพงษ

นักวิชาการอาวุโส

นักวิชาการ

๓๔

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

รองประธานศาลฎีกา

ศาลฎีกา

๓๕

นายวิวัธน ทองลงยา

ผูพิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกา

๓๖

นายศุภชัย สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓๗

พันเอกหญิง ศิริพักตร วีระภุชงค

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา ร.ร. จปร.

โรงเรียนนายรอย จปร.

๓๘

นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

-๓–
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๓๙ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หนวยงาน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

๔๐

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ

๔๑

นายสุพันธุ มงคลสุธี

๔๒

นายสมชาย แสวงการ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๔๓

ดร.สมชัย สัจจพงษ

อธิบดีกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

๔๔

นายสมสุข ศรีสถิตยวัฒนา

ประธานบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จํากัด

๔๕

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

๔๖

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู

ที่ปรึกษาพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๗

นางอังคณา วงศวีรธร

กรรมการผูจัดการ

บริษัท เอ วี วิศวกรรม จํากัด

๔๘

ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔๙

น.ส.อนัญพร พูลนิติพร

รองอธิการบดี ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
และกฎหมาย
กรรมการผูจัดการ

๕๐

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๕๑

พลอากาศเอก อารมย ปถวี

รองเสนาธิการทหาร

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย

๕๒

นายอัษฎางค เชี่ยวธาดา

อธิบดีอัยการ สํานักงานการบังคับคดี

สํานักงานอัยการสูงสุด

_________________________________________________________

โรงแรม วีวิช ขอนแกน

