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(นายปัญญา  อุดชาชน) 

 

 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารบัการอบรม 
หลักสูตร “หลกันิติธรรมเพื่อประชาธปิไตย (นธป.)” รุ่นที่ ๔ 

ศาลรัฐธรรมนญู 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
๑ นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร   กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีย่ิง   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๓ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี     เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน 

แห่งประเทศไทย 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 

๔ พล.อ.ท. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง     รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
๕ ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักด์ิ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด 
๖ นายเชิดชู รักตะบุตร   อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   กระทรวงการต่างประเทศ 
๗ ดร. เชาวนะ ไตรมาศ    ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๘ ดร. ดิสธร วัชโรทัย    รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง 
๙ รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง       นายกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล 
๑๐ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๑ นายธานิศ เกศวพิทักษ์    ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ศาลฎีกา 
๑๒ นายนพดล พลเสน    ประธานกรรมการมูลนิธิรักษผ์ืนป่า

ตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง 
มูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลก
ห้วยขาแข้ง 

๑๓ นางนวลพรรณ ล่ําซํา   
    

กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด  
(มหาชน) 

๑๔ ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ     คณบดีคณะนิติศาสตร์   สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๕ ศ. กิตติคุณ ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ   ราชบัณฑิต 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
นักวิชาการ 

๑๖ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์   ผู้ตรวจการแผน่ดิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๑๗ ดร. ประวิช รัตนเพียร     กรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
๑๘ พล.ร.ท. ปรีชาญ จามเจรญิ หัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการ

พระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด 
กรมพระธรรมนูญ 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
๑๙ ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท  ไพพรรณรัตน์  กรุ๊ป  จํากัด 
๒๐ ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 
๒๑ นางพฤษภา พนมยันตร์ รองประธานศาลฎีกา ศาลฎีกา 
๒๒ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒๓ พล.ร.ท. พิเชฐ ตานะเศรษฐ  เจ้ากรมยุทธศกึษาทหารเรือ กองทัพเรือ 
๒๔ นายพิศิษฐ์ ลลีาวชิโรภาส   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒๕ นายพีระศักด์ิ พอจิต  

  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่สอง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒๖ พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา     รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒๗ ดร. มนตรี กนกวารี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒๘ นางสาวราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท Ameritech Group จํากัด 
๒๙ ดร. วรรณชัย บุญบํารุง   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓๐ นายวันชัย โตความรู้    ผู้เช่ียวชาญประจําประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

๓๑ นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์    รองประธานบริษัท บริษัท  Sea Wealth Frozen Food 
จํากัด 

๓๒ พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

๓๓ นายวิทยา ฉายสุวรรณ     สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓๔ พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ    ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓๕ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ศาลอุทธรณ์ 
๓๖ พล.อ. สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓๗ นายสมภพ เต็งทับทิม    รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๓๘ ดร. สมศักด์ิ ลสีวัสด์ิตระกูล 

  
ที่ปรึกษาอาวุโส   บริษัท G.Steel Public Company 

Limited (มหาชน) 
๓๙ นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ   ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
๔๐ นายสมัคร เชาวภานันท์    นายกสมาคมนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๔๑ นายสังวรณ์ ลปิตพัลลภ    นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

๔๒ นายสุรศักด์ิ ตรีรัตน์ตระกูล    อธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด 
๔๓ พล.อ. สุรสิทธ์ิ ถาวร   ที่ปรึกษา  สปท. บก. กองทพัไทย กองทัพไทย 
๔๔ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ   กรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
๔๕ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด  

(มหาชน) 
๔๖ ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  Fatima  R.B.D.S.  

International  จํากัด 
๔๗ ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์    

    
รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารด้านกฎหมาย 

บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด  
(มหาชน) 

๔๘ นายอลงกรณ์ พลบุตร     รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ  คนทีห่น่ึง 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๔๙ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
๕๐ นางอารีรัตน์ เลาหพล    ประธานกรรมการ บริษัท  อาร์ท  บิวสิเนส  แฟร์  จํากัด 
๕๑ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต   อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๕๒ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  

  
ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง 

 

___________________________ (นายปัญญา  อุดชาชน) 


