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ก ำหนดกำร 
อบรมวิชำว่ำควำม ภำคปฏิบัติ รุ่นที่ 43 
ส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม แห่งสภำทนำยควำม 
ระหว่ำงวันที่   28 มีนำคม - 6 เมษำยน 2558  

สถำนที่บรรยำย ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ( พุทธวิชชาลัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
……………………………………………. 

 

วัน เวลำ เรื่อง วิทยำกร 

วันเสำร์ที่ 
28 มี.ค. 58 
 

 
09.00 – 09.30 น. 

 
 

09.30 – 12.00 น. 
 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

 
เปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  
 
 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการด าเนินคดี 
 
 
การเตรียมคดี และการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 

 
อำจำรย์เดชอุดม  ไกรฤทธิ์ 
นำยกสภำทนำยควำม 
 
อำจำรย์สมชำย  อำมีน 
กรรมกำรสิ่งแวดล้อม สภำทนำยควำม 

 
อำจำรย์ธีรทัย  เจริญวงศ์ 
เลขำนุกำรแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองในศำลฎกีำ 
 

วันอำทิตย์ที่ 
29 มี.ค. 58 

 
 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
การเตรียมคดีและการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 
การเตรียมคดี และการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาลภาษีอากรกลาง 

 
อำจำรยเ์จษฎำ  อนุจำรี   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม 
 

ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์  ตรำชูธรรม 
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

วันจันทร์ที่ 
30 มี.ค. 58 

 
 

 
09.00 – 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

 
13.00 – 16.00 น. 

 

 
งานธุรการศาลอาญา  
งานธุรการศาลแพ่ง 
 
การว่าความในคดีสิทธิมนุษยชน  
 

 
เลขำนุกำรศำลอำญำ 
เลขำนุกำรศำลแพ่ง 

 
อำจำรย์สมชำย  หอมลออ 
กรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย  
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วัน เวลำ เรื่อง วิทยำกร 

วันอังคำรที่  
31 มี.ค. 58 

 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
ศาลทหาร และการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาลทหาร 
 
 
การเตรียมคดี และการด าเนินคดี ในคดี
คุ้มครองผู้บริโภค 

 
พลโทศำนิต  สร้ำงสมวงษ์ 
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรคุ้มครองพยำนใน
คดีอำญำ กระทรวงกลำโหม 
 
ศ.(พิเศษ)สุชำติ  ธรรมำพิทักษ์กุล 
ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ  

 
 

วันพุธที่  
1 เม.ย. 58 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
การเตรียมคดีและการด าเนินและการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
 
กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ และการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 

ศ.(พิเศษ)วิชัย   อริยนันทกะ 
ผู้พิพำกษำอำวุโส ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
 
 ศ.(พิเศษ)วิชัย   อริยนันทกะ 
ผู้พิพำกษำอำวุโส ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 

2 เม.ย. 58 
 

09.00 – 12.00 น. 
 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
การเตรียมคดีและการด าเนินคดีพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคส์ 
 
 การด าเนินคดียาเสพติด 
 

 

ศ.(พิเศษ)สุชำติ  ธรรมำพิทักษ์กุล 
ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ  

 
อำจำรย์ปุณณะ  จงนิมิตรสถำพร 
ผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ 
 

วันศุกร์ที่  
3 เม.ย. 58 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
การเตรียมคดีและการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีในศาลล้มละลายกลางและการฟ้ืนฟูกิจการ  
 
 
หลักการน าคดีสู่ศาลปกครอง ข้อพิจารณาการ
รับคดีของศาลปกครอง 

  
อำจำรย์ปัญจพร  โกศลกิติวงศ์ 
กรรมการอ านวยการส านักฝึกอบรมฯ 
 
 

ดร. ประสำท    พงษ์สุวรรณ 
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 
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วัน เวลำ เรื่อง วิทยำกร 

วันเสำร์ที่  
4 เม.ย. 58 
 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
สรุปหลักการเขียนค าคู่ความ 
 
 
การเตรียมคดีและการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีในศาลแรงงาน 
 

 

คณะกรรมกำรทดสอบ 
คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม 
 
 อำจำรย์รุ่งโรจน์  รื่นเริงวงศ์ 
ผู้พิพำกษำอำวุโส  ศำลอุทธรณ์ภำค 2 

 

วันอำทิตย์ที่ 
5 เม.ย. 58 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

13.00 – 16.00 น. 

 
การฝึกทักษะการเขียน  
 
 
การฝึกทักษะการเขียน   
 

 
คณะกรรมกำรทดสอบ 
คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม 
 

คณะกรรมกำรทดสอบ  
คณะกรรมกำรควบคุมกำรฝึกอบรม 
 

วันจันทร์ที่  
6 เม.ย. 58 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

13.00 – 16.00 น. 
 
 

16.00 – 16.30 น. 
 
 

16.30 – 17.00 น. 

 
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของผู้รับมอบ
อ านาจ หรือทนายความในคดีปกครอง 
 
ฝึกทักษะการเขียน 
 
 
ขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 43 
 
 
ปิดการอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติรุ่น 43 

 

อำจำรย์เจษฎำ  อนุจำรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม   

 
คณะกรรมกำรทดสอบ  
คณะกรรมการควบคุมการฝึกอบรม 

 
อำจำรย์เจษฎำ  อนุจำรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม 

 
อำจำรย์เดชอุดม  ไกรฤทธิ์ 
นายกสภาทนายความ 
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ก ำหนดกำรฝึกอบรมวชิำว่ำควำม ภำคปฏิบัติ 
กำรอบรมวิชำว่ำควำม รุ่นที ่43  

ส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม แห่งสภำทนำยควำม  
 

วัน/เวลำ  รำยละเอียด สถำนที ่
วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 
2558  
เวลำ  09.00 – 16.30 น. 
 รวม  10  วัน 

บรรยำยภำคปฏิบัติ  รุ่น 43 ห้องประชุม อาคารเรียนรวม และศูนย์
วัฒนธรรมพระนคร  (พุทธวิชชาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     
วันที่  20-24  กรกฎำคม  2558 

(วันและเวลำรำชกำร) 
 

ลงทะเบียนสอบภำคปฏิบัติ 
เอกสาร 
              1. แบบประเมินผลกำรฝึกภำคปฏิบัติ 
              2. ส ำเนำใบอนุญำตทนำยควำมผู้ประเมิน 
              3. ค่ำธรรมเนียม  300 บำท 
 
****  ลงทะเบียนสอบให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทนได้****  

ส ำนักฝึกอบรมฯ สภำทนำยควำม 
 
***  ผู้รักษาสถานภาพไม่ต้องลงทะเบียนสอบ 
ให้เข้าสอบตามก าหนดได้เลย *** 

วันอำทิตย์ท่ี 16 สิงหำคม 2558 
เวลำ 13.30 – 17.30 น. 

สอบข้อเขียนภำคปฏิบัติ รุ่น 43  และผู้รักษำ
สถำนภำพ 
 

อำคำรสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
(รังสิต) 
 

วันที่  9 กันยำยน  2558 ประกำศผลสอบข้อเขียนภำคปฏบิัติ รุ่น 43 
 

- จดหมำยแจ้งผลกำรสอบทุกคน   
  ทำงไปรษณีย์ 
- ปิดหน้ำที่ท ำกำรสภำทนำยควำม 
- www.lawyerscouncil.or.th 
-www.facebook.com/training.lawyer 
 

วันเสำร์ที่ 19 กันยำยน 2558 
รำยงำนตัวเวลำ  

08.00 – 08.30 น.  

สอบปำกเปล่ำ อิมแพ็คเมืองทองธำนี 

วันเสำร์ที่ 3 ตุลำคม  2558  
รำยงำนตัวเวลำ  

08.00 – 08.30 น.  

อบรมจริยธรรม/พิธีมอบประกำศนียบัตร อิมแพ็คเมืองทองธานี 
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แผนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

พุทธวิชชำลัย อำคำรเรียนรวม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร) 
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220  โทร. 02-544-8456 

กำรเดินทำง : 

 เดินทำงโดยรถเมล์ : 59,95ก,150,356,ปอ.59,ปอ.513,ปอ.356,ปอ.523,ปอ.554,ปอ.524 
 เดินทำงโดยรถตู้: รถตู้สายปากเกร็ด, รถตู้สาย วค.พระนคร 

 

 


