
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือวิทยากรผ ูท้รงคณุวฒิุ รายวิชาสอน 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) เกษมสันต ์ วิลาวรรณ กฎหมายแรงงาน 

2. ท่านโชติช่วง  ทพัวงศ์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

3. ท่านกนก  อินทรัมพรรย ์   กฎหมายพยาน หลกัฐาน 

4. ท่านไกรสร  บารมีอวยชยั   กฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตรา  (ฟุ้งลดัดา) วิเชียรชม กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

6. ศาสตราจารย ์ดร.สนุทร  มณีสวัสดิ์  กฎหมายรัฐธรรมนญู 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ภมูิ  โชคเหมาะ  กฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร ์  กฎหมายภาษีอากร 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ภริูชญา วัฒนรุ่ง  กฎหมายปกครอง 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ปกป้อง ศรีสนทิ  กฎหมายอาญา 

11. รองศาสตราจารยอ์ัจฉรียา  ชตูินนัทน ์  กฎหมายว่าดว้ยศาลเยาวชนและครอบครัวและ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

12. อาจารย ์ดร.สตัยะพล  สจัจเดชะ  กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา 

13. อาจารยธ์ีรวัฒน ์ จันทรสมบรูณ์  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 

14. อาจารยว์ฒุิพงษ ์ เวชยานนท์    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/ กฎหมายอังกฤษ 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 

โครงการพิเศษเสรมิหลกัสตูร 

การบรรยายสรปุทบทวนแบบเขม้ขน้ 

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ 

“อยัการสนามใหญ่” 
จดัโดย 

คณะนิติศาสตรป์รดีี พนมยงค ์
มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูไดท่ี้ 

 โทร. 02-954-730-0 ตอ่ 753,253,308 (คณุจิระนนัท)์ 

  LAW PRIDI DPU 

 ID: ikv6932L 

 LAW PRIDI DPU 

www.dpu.ac.th/law 

ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

ศาสตราจารย(์ประจ า) ดร.ธรีะ ศรีธรรมรักษ ์

อาจารยว์ฒิุพงษ ์เวชยานนท ์

 



 

 

 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

 โดยที่ปัจจบุันมีผูท้ี่จบการศึกษาระดบัอดุมศึกษาและจบเนติบัณฑิตเป็นจ านวนมากที่ประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็น

ขา้ราชการตลุาการและพนกังานอัยการแต่ไม่สามารถสอบเขา้ได ้คณะนติิศาสตรป์รีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์

เห็นถึงความส าคัญในเร่ืองนี้ จึงไดจ้ัดโครงการพิเศษเสริมหลักสตูรโดยเป็นการบรรยายสรปุทบทวนแบบตรงประเด็นและ

เขม้ขน้ ใหก้ับศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจบุันของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์และบคุคลที่สนใจทัว่ไปที่มีคณุสมบัติครบถว้น เพ่ือ

เตรียมความพรอ้มก่อนสอบอัยการหรือผูพิ้พากษา ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในประเด็นกฎหมายส าคัญๆ ทบทวนความรูท้ี่จะ

สอบท าใหโ้อกาสในการสอบไดส้มปรารถนามากขึน้ โดยคณาจารยท์ี่จะมาบรรยายสรปุ ลว้นแต่เป็นอดีตอัยการ ผูพิ้พากษา 

ผูท้รงคณุวฒุิชัน้น าระดบัประเทศทัง้สิ้น อันจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงกบัผูเ้ขา้รับฟังการบรรยาย จ านวน 6 สปัดาห ์72 ชัว่โมง

เต็มก่อนที่จะเขา้สอบเป็นผูช้่วยอัยการ และขา้ราชการตลุากร (ผูพิ้พากษา) 

วตัถปุระสงค ์  

    1. เพ่ือทบทวนสรปุเสริมสรา้งความรูท้ัง้ส่วนที่เป็นหลกั ขอ้ยกเวน้ และความทนัสมัย ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับฟังการบรรยายมี

ความรูล้ึกในวิชากฎหมายที่จ าเป็นต่อการสอบเป็นอัยการและหรือผูพิ้พากษา 

    2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับฟังการบรรยาย มีความพรอ้มสงูสดุก่อนสอบ 

    3. เพ่ือขยายขอบเขตการบริการใหค้รอบคลมุและเอ้ือประโยชนแ์ก่นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า แลบคุคลทัว่ไปไดเ้ขา้ใจและมีความ

มัน่ใจในการประกอบอาชีพอัยการหรือผูพิ้พากษา 

เปิดรบัสมคัร 

ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นตน้ไปจนถึงก่อนสอบอัยการ 2 เดือน 

วิธีการรบัสมคัร 

 1. ย่ืนใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี่ คณะนติิศาสตรป์รีดี พนมยงค ์อาคาร 6 ชั้น 6  

 2. สมคัรทาง online  

ค่าสมคัร 

 ท่านละ 4,500x2งวด (ตลอดหลกัสตูร 6 สปัดาห)์ 

สปัดาหท่ี์ 1 วนัท่ี 14-15 มีนาคม 2563 

วันท่ี รอบเช้า วิชาที่บรรยาย สถานท่ี 

เสาร ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม 

13.30-16.30 น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ต่อ) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม 

อาทิตย์ 9.30-12.30 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์วฒุิพงษ์  เวชยานนท ์

13.30-16.30 น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) อาจารย์วฒุิพงษ์  เวชยานนท ์

 สปัดาหท่ี์ 2 วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2563 

วันท่ี รอบเช้า วิชาที่บรรยาย สถานท่ี 

เสาร ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายอาญา รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนทิ  

13.30-16.30 น กฎหมายอาญา (ต่อ) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนทิ  

อาทิตย์ 9.30-12.30 น. กฎหมายล้มละลาย ท่านไกรสร  บารมอีวยชัย 

13.30-16.30 น กฎหมายฟื้นฟกูิจการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภมูิ  โชคเหมาะ  

 
สปัดาหท่ี์ 3 วนัท่ี 28-29 มีนาคม 2563 

วันท่ี รอบเช้า วิชาที่บรรยาย สถานท่ี 

เสาร ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ท่านโชติช่วง  ทัพวงศ ์  

13.30-16.30 น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ) ท่านโชติช่วง  ทัพวงศ ์  

อาทิตย์ 9.30-12.30 น. กฎหมายแรงงาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เกษมสนัต์  วิลาวรรณ 

13.30-16.30 น กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชน
และครอบครัว 

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา  ชูตนิันทน์ 

 สปัดาหท่ี์ 4 วนัท่ี 4-5 เมษายน 2563 

วันที่ รอบเช้า วิชาทีบ่รรยาย สถานที่ 

เสาร ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายพยาน หลักฐาน ท่านกนก  อินทรมัพรรย์ 

13.30-16.30 น กฎหมายพยาน หลักฐาน (ต่อ) ท่านกนก  อินทรมัพรรย์ 

อาทิตย ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา อาจารย์ ดร.สัตยะพล  สัจจเดชะ 

13.30-16.30 น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค อาจารย์ธรีวัฒน์  จันทรสมบูรณ ์

 

สปัดาหท่ี์ 5 วนัท่ี 11-12 เมษายน 2563 

วันที่ รอบเช้า วิชาทีบ่รรยาย สถานที่ 

เสาร์ 9.30-12.30 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 

13.30-16.30 น กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ต่อ) ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 

อาทิตย ์ 9.30-12.30 น. กฎหมายภาษีอากร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์ 

13.30-16.30 น กฎหมายภาษีอากร (ตอ่) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์ 

 
สปัดาหท่ี์ 6 วนัท่ี 18-19 เมษายน 2563 

วันที่ รอบเช้า วิชาทีบ่รรยาย สถานที่ 

เสาร์ 9.30-12.30 น. กฎหมายปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง 

13.30-16.30 น กฎหมายปกครอง (ต่อ) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง 

อาทิตย ์ 9.30-12.30 น. ภาษาอังกฤษ อาจารย์วุฒิพงษ์  เวชยานนท ์  

13.30-16.30 น ภาษาอังกฤษ (ต่อ) อาจารย์วุฒิพงษ์  เวชยานนท ์  

 

   หมายเหตุ  วิธกีารจ่ายค่าสมัคร งวดแรกตอนสมัครจ่าย 4,500 บาท 

               งวดที่เหลือจ่ายต้นดือนถัดไป 

ตารางบรรยายสรุป 


