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ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

หมายเลข

สมาชิก
ชื่อ - สกุล มาจากสรรหา / เลือกต้ัง หมายเหตุ

001. พันโท กมล  ประจวบเหมาะ ภาคอื่น

002. นายกฤช  อาทิตยแกว กําแพงเพชร

003. พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ ชุมพร

004. รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล ภาควิชาการ

005. นายเกชา  ศักด์ิสมบูรณ ราชบุรี

006. พลตํารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร ภาควิชาชีพ

007. นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ พระนครศรีอยุธยา

008. พลเอก เกษมศักด์ิ  ปลูกสวัสด์ิ ภาคอื่น

009. พลตํารวจเอก โกวิท  ภักดีภูมิ อางทอง

010. พลตํารวจตรี ขจร  สัยวัตร หนองคาย

011. นายขวัญชัย  พนมขวัญ แพร

012. นายคํานูณ  สิทธิสมาน ภาควิชาการ

013. นายจตุรงค  ธีระกนก รอยเอ็ด

014. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุง สระบุรี

015. นายจารึก  อนุพงษ ภาครัฐ

016. นายจํานงค  สวมประคํา ภาควิชาการ

017. พันตํารวจโท จิตต ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ มุกดาหาร

018. นายจิตติพจน  วิริยะโรจน ศรีสะเกษ

019. นางจิตรธนา  ยิ่งทวีลาภา ชัยนาท

020. นางจิราวรรณ จงสุทธนามณี  วัฒนศิริธร เชียงราย

021. นายเจตน  ศิรธรานนท ภาครัฐ

022. นายเจริญ ภักดีวานิช พัทลุง

023. นายชรินทร  หาญสืบสาย ตาก

024. นายชลิต  แกวจินดา ภาควิชาชีพ

025. นายชูชัย  เลิศพงศอดิศร เชียงใหม

026. นายโชติรัส  ชวนิชย ภาควิชาการ

027. นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย ภาครัฐ

028. พลอากาศเอก ณพฤษภ  มัณฑะจิตร ภาคอื่น

029. พลเรือเอก ณรงค  ยุทธวงศ ภาครัฐ

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551  ชุดที่ 10

สรรหาเมื่อ  19 กุมภาพันธ 2551(74 คน)   และเลือกต้ังเม่ือ  2 มีนาคม 2551 (76 คน)    รวม  150 คน
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030. นายดิเรก  ถึงฝง นนทบุรี

031. ศาสตราจารยเกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ภาควิชาการ

032. นายตวง  อันทะไชย ภาควิชาชีพ

033. นายตวนอับดุลเลาะ  ดาโอะมารียอ ยะลา

034. นายถนอม  สงเสริม อุบลราชธานี

035. นายถาวร  ลีนุตพงษ ภาคเอกชน

036. รองศาสตราจารยทรงศักด์ิ  ศรีอนุชาต ภาควิชาการ

037. นายทวีศักด์ิ  คิดบรรจง บุรีรัมย

038. รองศาสตราจารยทัศนา  บุญทอง ภาควิชาชีพ รองประธานวุฒิสภา  คนที่สอง

039. ผูชวยศาสตราจารยทิพยวัลย  สมุทรักษ ภาคอื่น ลาออก   วันที่  20 ตุลาคม 2551

นางกีระณา  สุมาวงศ ภาคอื่น สรรหาแทน   วันที่ 11 ธันวาคม 2551

040. นายธนู  กุลชล ภาควิชาการ

041. นายธวัช  บวรวนิชยกูร ภาคเอกชน

042. นางธันยรัศม  อัจฉริยะฉาย ภูเก็ต

043. นายธันว  ออสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ

044. นายธีระจิตต  สถิโรตมวงศ ภาคเอกชน

045. นางนฤมล  ศิริวัฒน อุตรดิตถ

046. นายนิคม  ไวยรัชพานิช ฉะเชิงเทรา รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง

047. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ภาคเอกชน

048. นายบรรชา  พงศอายุกูล พิจิตร

049. นายบวรศักด์ิ  คณาเสน อํานาจเจริญ

050. นายบุญชัย  โชควัฒนา ภาคเอกชน

051. นายบุญสง  โควาวิสารัช แมฮองสอน

052. นายประดิษฐ  ตันวัฒนะพงษ สกลนคร

053. นายประวัติ  ทองสมบูรณ มหาสารคาม

054. นายประสงค  นุรักษ ภาคอื่น

055. นายประสพสุข  บุญเดช ภาคอื่น ประธานวุฒิสภา

056. นายประสาร  มฤคพิทักษ ภาควิชาการ

057. นายประสิทธิ์  โพธสุธน สุพรรณบุรี
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058. รองศาสตราจารยประเสริฐ  ชิตพงศ สงขลา

059. หมอมราชวงศปรียนันทนา  รังสิต ภาคอื่น

060. พลโท พงศเอก  อภิรักษโยธิน พะเยา

061. รองศาสตราจารยพรชัย  สุนทรพันธุ ภาควิชาการ

062. นายพรพจน  กังวาล ระนอง

063. นางพรพันธุ  บุณยรัตพันธุ ภาควิชาชีพ

064. นางพิกุลแกว  ไกรฤกษ พิษณุโลก

065. พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย อุดรธานี

066. นายพิชัย  อุตมาภินันท ภาคเอกชน

067. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ ภาครัฐ

068. ศาสตราภิชานพินิจ  กุลละวณิชย ภาควิชาการ

069. นายพีระ  มานะทัศน ลําปาง

070. นายไพบูลย  ซําศิริพงษ ปทุมธานี

071. นายไพบูลย  นิติตะวัน ภาครัฐ

072. นายไพโรจน  ถัดทะพงษ ภาคอื่น

073. นายภิญโญ  สายนุย กระบี่

074. รอยโท ภูมิศักด์ิ  หงษหยก ภาคเอกชน

075. นายมงคล  ศรีคําแหง จันทบุรี

076. นายมณเฑียร  บุญตัน ภาคอื่น

077. นายมานพนอย วานิช พังงา

078. พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ สุราษฎรธานี

079. นายมูหามะรอสดี  บอตอ นราธิวาส

080. พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี ภาควิชาการ

081. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ ยโสธร

082. นางยุวดี  นิ่มสมบุญ ภาคเอกชน

083. นางสาวรสนา  โตสิตระกูล กรุงเทพมหานคร

084. นางรสสุคนธ  ภูริเดช ภาคเอกชน

085. นายรักพงษ  ณ อุบล หนองบัวลําภู

086. นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ ภาควิชาชีพ
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087. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ ภาคเอกชน

088. นายไรนาน  อรุณรังษี ภาควิชาชีพ ถึงแกกรรม   วันที่  5 สิงหาคม 2552

พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักด์ิ ภาควิชาชีพ สรรหาแทน   วันที่ 29 กันยายน 2552

089. พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช ภาครัฐ

090. นายวรวิทย  บารู ปตตานี

091. นายวรวิทย  วงษสุวรรณ ลพบุรี

092. นายวรวุฒิ  โรจนพานิช ภาคอื่น

093. นายวรินทร  เทียมจรัส ภาคเอกชน

094. นายวนัชัย  แสงสุขเอี่ยม ภาคเอกชน

095. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน ภาควิชาชีพ

096. นายวิเชียร  คันฉอง ตรัง

097. นายวิทยา  อินาลา นครพนม

098. นายวิทวัส  บุญญสถิตย ภาควิชาการ

099. ศาสตราภิชานวิระ  มาวิจักขณ ภาควิชาชีพ

100. ศาสตราจารยวิรัติ  พาณิชยพงษ ภาควิชาการ

101. นายแวดือราแม  มะมิงจิ ภาคอื่น

102. นายศุภวัฒน  เทียนถาวร สิงหบุรี

103. นายสงคราม  ชื่นภิบาล ภาครัฐ

104. พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา ภาคเอกชน

105. นายสมชาติ  พรรณพัฒน นครปฐม

106. นายสมชาย  แสวงการ ภาควิชาชีพ

107. นายสมบูรณ  งามลักษณ ภาครัฐ

108. นายสมศักด์ิ  บุญเปลื้อง ลําพูน

109. นายสมัคร  เชาวภานันท ภาควิชาชีพ

110. นายสาย  กังกเวคิน ระยอง

111. นายสิงหชัย  ทุงทอง อุทัยธานี

112. นายสิทธิศักด์ิ  ยนตตระกูล กาฬสินธุ

113. นายสิริวัฒน  ไกรสินธุ นครศรีธรรมราช

114. ศาสตราจารยสุกัญญา  สุดบรรทัด ภาควิชาการ
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115. นายสุโข  วุฑฒิโชติ สมุทรปราการ

116. พลโท สุจินดา  สุทธิพงศ ภาครัฐ

117. พลตํารวจตรี สุเทพ  สุขสงวน ภาคอื่น

118. พลตํารวจเอก สุนทร  ซายขวัญ ภาคอื่น

119. นายสุพจน  โพธิ์ทองคํา ภาครัฐ

120. นายสุพจน  เลียดประถม ตราด

121. นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน เพชรบุรี

122. นายสุเมธ  ศรีพงษ นครราชสีมา

123. นายสุรจิต  ชิรเวทย สมุทรสงคราม

124. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ชลบุรี

125. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ภาควิชาการ

126. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ปราจีนบุรี

127. นายสุรพงษ  ตันธนศรีกุล กาญจนบุรี

128. พลเรือเอก สุรศักด์ิ  ศรีอรุณ ภาควิชาชีพ

129. นายสุริยา  ปนจอร สตูล

130. นายสุวิศว  เมฆเสรีกุล สมุทรสาคร

131. นางสุอําภา  คชไกร สุโขทัย

132. นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก นาน

133. พลตํารวจตรี องอาจ  สุวรรณสิงห เลย

134. นายอโณทัย  ฤทธิปญญาวงศ ภาคเอกชน

135. นายอนันต  วรธิติพงศ ภาควิชาชีพ

136. นายอนันต  อริยะชัยพาณิชย สุรินทร

137. นายอนุรักษ  นิยมเวช ภาควิชาชีพ

138. นายอนุศักด์ิ  คงมาลัย ภาคอื่น

139. นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล ภาครัฐ

140. รองศาสตราจารยอัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ ภาควิชาชีพ

141. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ ภาครัฐ

142. พลตํารวจเอก อํานวย  เพชรศิริ ภาครัฐ

143. นายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ ภาคอื่น
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144. นางอุไร  คุณานันทกุล ภาคเอกชน

145. นายธวัชชัย บุญมา นครนายก

146. นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ ขอนแกน

147. นางพรทิพย โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา ชัยภูมิ

148. พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น สระแกว

149. นางสมพร จูม่ัน เพชรบูรณ

150. นางอรพินท  ม่ันศิลป นครสวรรค ส้ินสุดสมาชิกภาพ   วันที่ 16 กันยายน 2552

นางสาวศรีสกุล  ม่ันศิลป นครสวรรค เลือกต้ังแทน   วันที่ 11 ตุลาคม 2552




