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วุฒิสภาชุดที่ ๑ 
(สมาชิกพฤฒสภา พ.ศ. ๒๔๘๙) 

 
พฤฒสภาประกอบด้วยสมาชิก  จํานวน  ๘๐  ท่าน  มีอายุคราวละ  ๖  ปี  

ในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตําแหน่งในวันสุดท้ายก่อนใช้
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๔๘๙  เป็นผู้เลือก  และได้มีการเลือกต้ังสมาชิกพฤฒสภา  เมื่อวันที่  
๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๙  และสมาชิกชุดนี้ส้ินสุดลงเพราะมีรัฐประหาร  เมื่อวันที่  
๒๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๐ 
 

รายชื่อสมาชิกพฤฒสภา 
(เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙) 

๑. พันตรี  หมอ่มหลวงกร ี เดชาติวงศ์  ถึงแก่กรรม ๑ ก.พ. ๒๔๙๐ 

๒. เรือเอก กําลาภ  กาญจนสกุล  

๓. พันโท  ก้าน   จํานงภมูเิวท  

๔. นายแก้ว  สิงหะคเชนทร์  

๕. นาวาอากาศเอก กาจ  เก่งระดมยิง  

๖. พลเรือตรี กระแส  ประวาหะนาวิน  สรยุทธเสนี  

๗. พลโท หลวงเกรียงศักด์ิพิชิต  

๘. นายเขียน  กาญจพันธุ์  

๙. พลโท จิร  วิชิตสงคราม  

๑๐. นายจรูญ  สืบแสง  ลาออก  ๑๖  ก.ค. ๒๔๘๙  

๑๑. นายจิตตะเสน  ปัญจะ  

๑๒. พันโท เจือ  สฤษฎิ์ราชโยธิน  

๑๓. นายจํารัส  สุวรรณชีพ  

๑๔. นายจินดา  พันธุมจินดา  

๑๕. นายจําลอง  ดาวเรือง   ลาออก  ๑  ส.ค.  ๒๔๘๙ 

๑๖. พลโท จรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  
(นายพันตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์) 

 

๑๗. นายเฉลียว  ปทมุรส  

๑๘. พันเอก  หลวงชาญสงคราม (กฤษณ  ชาลีจันทร์)  

๑๙. พันเอก ช่วง  เชวงศักด์ิสงคราม   ลาออก  ๓๐ มิ.ย.  ๒๔๘๙ 

๒๐. หลวงชํานาญนิติเกษตร์  (อุทัย  แสงมณี)  



๒ 

๒๑. นายพันตํารวจตรี  ช้ัน  รัศมิทัต  

๒๒. นายชาญ  บุนนาค  

๒๓. นายชุณฑ์  ปิณฑานนท ์  

๒๔. พลตรี  ไชย  ประทีปะเสน  

๒๕. นายช่วย  สุคนธมัต  

๒๖. ร้อยโท เชย  กลัญชัย  

๒๗. นายดิเรก  ชัยนาม   ลาออก  ๓๐  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 

๒๘. นายเดือน  บุนนาค   ลาออก  ๒๕  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 

๒๙. นายไต๋  ปาณิกบุตร  

๓๐. พลเรือตรี  ถวัลย์  ธํารงนาวาสวัสด์ิ   ลาออก  ๑  ก.ค.  ๒๔๘๙ 

๓๑. นายถวิล  อดุล  

๓๒. เรือเอก ทิพย์  ประสานสุข  

๓๓. นายทองม้วน  สถิรบุตร  

๓๔. พันเอก ทวน  วิชัยขัทคะ  

๓๕. พันเอก เทศ  กิตติรัต  (หลวงโยธาณัติการ)  

๓๖. ร้อยตรี  เทีย่ง  เฉลิมศกัด์ิ  

๓๗. นายทัน  พรหมิทธกิุล  

๓๘. นายเธียรไท  อภิชาตบุตร์  

๓๙. พระยานลราชสุวัจน์   
(ทองดี  นลนาชสุวัจน์)  

๔๐. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์  (วัน  จามรมาน)  

๔๑. พระนิติการณ์ประสม  (สงวน  ชัยเฉนียน)  

๔๒. นายบรรจง  ศรีจรูญ  

๔๓. นายประเสริฐ  ศรีจรูญ  

๔๔. นายปรีดี  พนมยงค์   ลาออก  ๑๐  ก.ค.  ๒๔๘๙ 

๔๕. นายปราโมทย์  พ่ึงสุนทร  

๔๖. เรือเอก ประเสริฐ  สุขสมัย  

๔๗. พลตรี  ปลด  ปลดปรปักษ์  พิบูลภาณุวัธน ์  

๔๘. พลโท ประจน  มหาดลิก  ประจนปัจจนึก  



๓ 

๔๙. นายปพาฬ  บุญ-หลง  

๕๐. หลวงประสิทธิ์นรกรรม (นายเจี่ยน  หงสประภาส)  

๕๑. พลตรี  ประยูร  ภมรมนตรี  

๕๒. นายประทุม  รมยานนท ์  

๕๓. นายผูก  ปาลธรรมี  

๕๔. พันตํารวจเอก พระพิจารณ์พลกิจ   ลาออก  ๑๗  ก.ย. ๒๔๘๙ 

๕๕. นายพึ่ง  ศรจีันทร์   ลาออก  ๑  ส.ค.  ๒๔๘๙ 

๕๖. พลโท มังกร  พรหมโยธี  

๕๗. พระยามานวราชเสวี ลาออก  ๑๖  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 

๕๘. นายมิ่ง  เลาห์เรณู  

๕๙. พันเอก หมอ่มราชวงศล์าภ  หัสดินทร์   ลาออก  ๑๐  ต.ค.  ๒๔๘๙ 

๖๐. นายเล้ง  ศรีสมวงศ์   ลาออก  ๑๐  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 

๖๑. นายวิจิตร  ลุลิตานนท์  

๖๒. นายวิลาส  โอสถานนท ์  

๖๓. ร้อยเอก วมิล  วิมลสรกจิ  

๖๔. เรือเอก วัน  รุยาพร  

๖๕. ร้อยโท  วิรยิะ  วิริยะเหิรหาว  

๖๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร   ลาออก  ๑๓  มี.ค.  ๒๔๙๐ 

๖๗. พลตรี  เศียร  สู่ศิลป์  

๖๘. นายสิริ  ชาตินันทน ์  

๖๙. นายสงวน  จูฑะเตมีย์  

๗๐. พระสุธรรมวินิจฉัย  (ชม  วณิกเกยีรติ)  

๗๑. พันตรี  สมาน  เทพหัสดิน  ณ  อยธุยา  

๗๒. นายสนิท  เจริญรัฐ  

๗๓. นายสุรินทร ์ ชิโนทัย   ถึงแก่กรรม  ๑๖  ก.พ.  ๒๔๙๐ 

๗๔. นายสุกิจ  นมิมานเหมินท ์  

๗๕. นายไสว  อนิทรประชา  

๗๖. พันตรี  สเหวก  นิรนัดร  

๗๗. พันโท พระอภัยพลรบ  (ชลอ  อินทรัมพรรย์)  



๔ 

๗๘. นายเอก  สุพโปฎก  

๗๙. หลวงอรรถกัลยาณวินจิ  (เอื้อน  ยุกตะนันทน์)  

๘๐. นายอรุณ  แสงสว่างวัฒนะ  
  

 


