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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เลือกตั้ง / สรรหา

1 รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล ภาควิชาการ

2 นายกฤช  อาทิตย์แก้ว กําแพงเพชร

3 พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ ชุมพร

4 นางกีระณา  สุมาวงศ์ ภาควิชาชีพ

5 นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ ราชบุรี

6 พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ ภาคอื่น

7 นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ พระนครศรีอยุธยา

8 นายคํานูณ  สิทธิสมาน ภาควิชาการ

9 พลตํารวจเอก โกวิท  ภักดีภูมิ อ่างทอง

10 พลตํารวจตรี ขจร  สัยวัตร์ หนองคาย

11 นายขวัญชัย  พนมขวัญ แพร่

12 พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์ ภาควิชาชีพ

13 นายจตุรงค์  ธีระกนก ร้อยเอ็ด

14 นายจรัล  จึงย่ิงเรืองรุ่ง สระบุรี

15 นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ภาคอื่น

16 นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์ ภาควิชาชีพ

17 พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร

18 นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์ ศรีสะเกษ

19 นางจิตร์ธนา  ย่ิงทวีลาภา ชัยนาท

20 นางภารดี  จงสุขธนามณี เชียงราย

21 นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ภาควิชาการ

22 นายเจริญ  ภักดีวานิช พัทลุง

23 นายชรินทร์  หาญสืบสาย ตาก

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

 จํานวน  149  คน

(สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง 2 มี.ค. 2551 และสมาชิกวุฒิสภาสรรหาชุดใหม่ 12 เม.ย. 2554)
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เลือกตั้ง / สรรหา

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

 จํานวน  149  คน

(สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง 2 มี.ค. 2551 และสมาชิกวุฒิสภาสรรหาชุดใหม่ 12 เม.ย. 2554)

24 พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม ภาควิชาการ

25 นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร เชียงใหม่

26 พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง ภาครัฐ

27 พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน ภาครัฐ

28 นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ ภาควิชาการ

29 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตรึงใจ  บูรณสมภพ ภาควิชาการ

30 นายดิเรก ถึงฝั่ง นนทบุรี

31 นายตวง  อันทะไชย ภาควิชาชีพ

32 นายถาวร  ลีนุตพงษ์ ภาควิชาการ

33 นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ ยะลา

34 นายถนอม  ส่งเสริม อุบลราชธานี

35 รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง ภาควิชาชีพ

36 นายธวัช  บวรวนิชยกูร ภาคเอกชน

37 นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง บุรีรัมย์

38 นายธานี  อ่อนละเอียด ภาคอื่น

39 พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ภาครัฐ

40 นายธีระ  สุวรรณกุล ภาคเอกชน

41 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ ภาควิชาการ

42 นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย ภูเก็ต

43 นาย ธันว์  ออสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ์

44 นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ภาคเอกชน

45 นางนฤมล  ศิริวัฒน์ อุตรดิตถ์

46 นายนิคม  ไวยรัชพานิช ฉะเชิงเทรา
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47 นายบุญชัย  โชควัฒนา ภาคเอกชน

48 นายบรรชา  พงศ์อายุกูล พิจิตร

49 นายบวรศักดิ์  คณาเสน อํานาจเจริญ

50 นายปรเทพ  สุจริตกุล ภาควิชาการ

51 นายบุญส่ง  โควาวิสารัช แม่ฮ่องสอน

52 นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์ สกลนคร

53 นายประวัติ  ทองสมบูรณ์ มหาสารคาม

54 นายประจิตต์  โรจนพฤกษ์ ภาครัฐ

55 นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์ ภาคเอกชน

56 นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา ภาครัฐ

57 นายประสิทธ์ิ  โพธสุธน สุพรรณบุรี

58 รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ชิตพงศ์ สงขลา

59 นายประสงค์  นุรักษ์ ภาคอื่น

60 พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน พะเยา

61 นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช ภาครัฐ

62 นายพรพจน์  กังวาล ระนอง

63 หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช ภาคเอกชน

64 นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ พิษณุโลก

65 พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ อุดรธานี

66 นายปัญญา  เบ็ญจศิริวรรณ ภาคอื่น

67 นายปิยพันธ์ุ   นิมมานเหมินท์ ภาครัฐ

68 รองศาสตราจารย์พรพันธ์ุ  บุณยรัตพันธ์ุ ภาควิชาชีพ

69 นายพีระ  มานะทัศน์ ลําปาง
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70 นาย ไพบูลย์  ซําศิริพงษ์ ปทุมธานี

71 พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ภาคอื่น

72 นายพิเชต  สุนทรพิพิธ ภาควิชาการ

73 นายภิญโญ  สายนุ้ย กระบี่

74 นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ ภาคอื่น

75 นายมงคล  ศรีคําแหง จันทบุรี

76 นายพิสิฐ  เกตุผาสุข ภาครัฐ

77 นายมานพน้อย  วานิช พังงา

78 พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ สุราษฎร์ธานี

79 นายมูหามะรอสดี  บอตอ นราธิวาส

80 นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง ภาคเอกชน

81 นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ ยโสธร

82 นายมณเฑียร  บุญตัน ภาคอื่น

83 นางสาวรสนา  โตสิตระกูล กรุงเทพมหานคร

84 นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ภาควิชาการ

85 นายรักพงษ์ ณ อุบล หนองบัวลําภู

86 พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี ภาคอื่น

87 นางยุวดี  นิ่มสมบุญ ภาคเอกชน

88 พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์ ภาคอื่น

89 พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ ภาครัฐ

90 นายวรวิทย์  บารู ปัตตานี

91 นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ ลพบุรี

92 พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ ภาควิชาชีพ
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93 นายวัชระ  ตันตรานนท์ ภาคเอกชน

94 นายวันชัย  สอนศิริ ภาคเอกชน

95 นายวิชัย  ไพรสงบ ภาครัฐ

96 นายวิเชียร  คันฉ่อง ตรัง

97 นายวิทยา  อินาลา นครพนม

98 นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ภาควิชาชีพ

99 รองศาสตราจารย์วิชุดา  รัตนเพียร ภาควิชาการ

100 นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ ภาควิชาการ

101 นายวิบูลย์  คูหิรัญ ภาคเอกชน

102 นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร สิงห์บุรี

103 ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ ภาควิชาชีพ

104 พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ภาควิชาชีพ

105 นายสมชาติ  พรรณพัฒน์ นครปฐม

106 รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล ภาควิชาการ

107 นายศรีสุข  รุ่งวิสัย ภาคอื่น

108 นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง ลําพูน

109 พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ภาควิชาชีพ

110 นายสาย  กังกเวคิน ระยอง

111 นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง อุทัยธานี

112 นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล กาฬสินธ์ุ

113 นายสิริวัฒน์  ไกรสินธ์ุ นครศรีธรรมราช

114 พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา ภาคเอกชน

115 นายสุโข  วุฑฒิโชติ สมุทรปราการ
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116 ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์ ภาคเอกชน

117 พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ภาครัฐ

118 นายสมชาย  แสวงการ ภาควิชาชีพ

119 นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ ภาครัฐ

120 นายสุพจน์  เลียดประถม ตราด

121 นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ เพชรบุรี

122 นายสุเมธ  ศรีพงษ์ นครราชสีมา

123 นายสุรจิต  ชิรเวทย์ สมุทรสงคราม

124 นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ชลบุรี

125 นายสมพล  พันธ์ุมณี ภาครัฐ

126 นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ปราจีนบุรี

127 นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล กาญจนบุรี

128 พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก ภาคอื่น

129 นายสุริยา  ปันจอร์ สตูล

130 นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล สมุทรสาคร

131 นางสุอําภา  คชไกร สุโขทัย

132 นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก น่าน

133 พลตํารวจตรี องอาจ  สุวรรณสิงห์ เลย

134 นายสมัคร  เชาวภานันท์ ภาคอื่น

135 นายสัก  กอแสงเรือง ภาควิชาชีพ

136 นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ สุรินทร์

137 นายสธุรรม  พันธุศักดิ์ ภาคอื่น

138 นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ ภาคเอกชน
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139 นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ภาคเอกชน

140 พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ ภาควิชาชีพ

141 นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ ภาคอื่น

142 นายอนุรักษ์  นิยมเวช ภาควิชาชีพ

143 นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล ภาครัฐ

144                    (ว่าง)

145 นายธวัชชัย  บุญมา นครนายก

146 นาย ประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ ขอนแก่น

147 นาง พรทิพย์ โล่ห์วีระ  จันทร์รัตนปรีดา ชัยภูมิ

148 พันตํารวจเอก พายัพ  ทองชื่น สระแก้ว

149 นาง สมพร  จูมั่น เพชรบูรณ์

150 นางสาว ศรีสกุล  มั่นศิลป์ นครสวรรค์




