วุฒิสภา ชุดที่ ๒
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)

วุฒิสภาชุดที่ ๒
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)
มีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ซึ่ง
มี จํ า นวน ๑๐๐ ท่ า น เท่ า กั บ จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ ง มี อ ายุ ค ราวละ ๖ ปี
สมาชิกชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ เนื่องจากมีการประกาศยึด
อํานาจการปกครอง และนํารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ กลับมาใช้

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐)
๑.

พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ)

๒.

พลโท หลวงเกรียงศักดิพิชิต
(พิชิต เกรียงศักดิพิชิต)

๓.

พระยาโกมารกุลมนตรี
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร)

๔.

พลเรือตรี พระจักรานุกรกิจ (วงส์ สุจริตกุล)

๕.

พลเรือตรี เจริญ นายเรือ

๖.

๘.

นายจรินทร์ กฤษณะภักดี
พระยาจินดารักษ์
(จําลอง จินดารักษ์ สวัสดิ - ชูโต)
หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต

๙.

พลโท พระยาเฉลิมอากาศ

๗.

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒
ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พ.อ.เสงี่ยม รามณรงค์
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒
ลาออกเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิ
เทพย์พงษ์ เทวกุล
เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๔๙๒

๑๐. หลวงชลานุสสร (บุญเกิด รัตนเสน)
๑๑. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
๑๒. นายเชวง เคียงศิริ
๑๓. พระยาไชยยศสมบัติ
๑๔. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง หม่อมเจ้าวิวฒ
ั นไชย
ไชยันต์ เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

๒
๑๕. พระชัยบัญญา (ประชุม รัตนกุล)
๑๖. พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ (ไชยแสง ชูโต)
๑๗. นายพันตํารวจตรี ชั้น รัศมิทัต

๑๘.

พันเอก หลวงชํานาญยุทธศิลป์
(เชย รมยะนันทน์)

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พระยาศรีวิสารวาจา
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒
ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พลตรี สวัสดิ์
สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

๑๙. พระยาดรุพันพิทักษ์
พลตรี พระยาดํารงแพทยาคุณ
๒๐.
(ชื่น พุทธิแพทย์)
๒๑. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)
๒๒. พระยาทรงสุรรัชฏ์ (อนุสนธิ บุนนาค)
๒๓. พระทิพย์เบญญา (จิตร์ จุณณานนท์)
๒๔. พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล)

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง นายพจน์ สารสิน
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๒๔๙๒

๒๕. พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ โทณวณิก)
พระยานายกนรชนวิมลภักดี
๒๖.
(เจริญ ปริยานนท์)
๒๗. พระนิตินัยประสาน (พงษ์ บุนนาค)

๒๘. นาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ ร.น.

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ ก.ย. ๒๔๙๑
แต่งตั้ง พระพิทักษ์ชินประภา
เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๔๙๑ และ
ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

๒๙. พระยาบริรักษ์เวชชการ (บริรักษ์ ติตติรานนท์)
๓๐. พระยาบุรณศิริพงศ์ (ปราโมทย์ บุรณศิริ)
๓๑. พระยาบําเรอภักดิ์ (สนิท จารุจินดา)

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง ท่านผู้หญิงละเอียด
พิบูลสงคราม
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

๓
๓๒. นายบรรจง ศรีจรูญ
๓๓. หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์
พระยาประชาศรัยสรเดช
๓๔.
(ถาบ ประชาศรัยสรเดช)
๓๕. หลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ)
๓๖. พระยาปรีดานฤเบศร์ (ฟัก พันธุฟัก)
๓๗. นายผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓๘. นายเผดิม อังสุวัฒนะ
๓๙. พระยาเพ็ชรดา

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง หม่อมเจ้าดิศานุวัตร
ดิศกุล เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

๔๐. พระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร)
๔๑. นาวาเอก หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์
๔๒. พลตรี พระยาพิไชยสงคราม (แก๊ป สรโยธิน)
๔๓. พระพิพิธภักดี (พิพิธ ภูมุกดา)
มหาอํามาตย์ตรี พระยาพิพัฒนธนากร
๔๔.
(ฉิม โปษยานนท์)
๔๕. พระเพ็ชรคีรี (ไท ณ ลําปาง)
พระยาภะรตราชา
๔๖.
(หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
๔๗. พระยาภิรมณ์ภักดี (บุญรอด ภิรมย์ภักดี)

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๓ มี.ค. ๒๔๙๓
แต่งตั้ง พลอากาศโท
หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
เมื่อ ๑๕ พ.ค. ๒๔๙๓

๔๘. พลตรี เภา (เพียรเลิศ) บริภัณฑ์ยุทธกิจ
มหาอํามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
๔๙.
(สาตร สุทธเสถียร)
๕๐. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)
๕๑. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์)
๕๒. พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่)

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พลโท มังกร พรหมโยธี
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒
ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้งพระยาอนุมานราชธน

๔
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒
๕๓. พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์
๕๔. นายเล้ง ศรีสมวงศ์
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง นางเลขา อภัยวงศ์
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)
พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ
(บุญชัย สวาทะสุข)
พลตรี พระยาวิบุลอายุรเวท
(เสข ธรรมสโรช)
พันเอก พระวิทยาสารรณยุต
(หยัด วิทยาสารรณยุต)
หม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี

๖๐. พลโท หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร
๖๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
พระยาศรีธรรมราช
๖๒.
(ทองคํา กาญจนโชติ)
พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม
๖๓.
(เจริญ จันฉาย)
๖๔. พระยาศรีราชโกษา (ช่วง พีชานนท์)
พลโท พระยาศรีสรราชภักดี
๖๕.
(หม่อมราชวงศ์ฉาย กําภู)
๖๖. พระยาสมันรัฐบุรินทร์
พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี
๖๗.
(หม่อมราชวงศ์ ต้น สนิทวงศ์)
๖๘. นายสง่า วรรณดิษฐ์

ลาออกเมื่อ ๑๖ พ.ย. ๒๔๙๓
แต่งตั้ง พลตรี สวัสดิ์
สวัสดิ์รณชัย สวัสดิ์เกียรติ
เมื่อ ๑ ม.ค. ๒๔๙๔

๖๙. นายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์
๗๐.

พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์
(สรรเสริญ สุขยางค์)

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๐ พ.ค. ๒๔๙๔
แต่งตั้งพลอากาศโท พระศิลป
ศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสําลี)
เมื่อ ๘ มิ.ย. ๒๔๙๔

๕
๗๑.

พระยาสาริกพงศธรรมพิลาส
(สวัสดิ์ สาริกะภูติ)

๗๒. พันโท พระสารสาสน์พลขันธ์
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.

ลาออกเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พระอรรถการีย์นิพนธ์
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๙๒

พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์
(หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)
หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร
พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย
(สวาสดิ์ บุนนาค)
พลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร
(หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)
พระยาสุพรรณสมบัติ (ติณ บุนนาค)
พลตรี พระยาสุรวงศ์ววิ ัฒน์
(เตี้ยม สุรวงศ์ บุนนาค)
พระยาสุริยราชวราภัย (ศิริ วิเศษโกสิน)

๘๐. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)
๘๑. พระสุทธิอรรถนฤมนต์ (สุธ เลขยานนท์)
๘๒. พลตรี พระสุริยสัตย์ (สันต์ สุริยสัตย์)
หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์
๘๓.
(กระจ่าง บุนนาค)
๘๔. นายสัญญา ยมะสมิต
นาวาเอก หลวงสํารวจวิถีสมุทร์
๘๕.
(ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์)
๘๖. พลตรี หม่อมหลวงอภิรม
ุ ชุมสาย

๘๗. พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)
๘๘. พลโท พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)
พระยาอมาตยพงศ์ธรรมพิศาล
๘๙.
(ประสงค์ อมาตยกุล)
๙๐. พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ

ลาออกเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๔๙๒
แต่งตั้ง พระยาอภิบาลราชไมตรี
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๒๔๙๒
ลาออกเมื่อ ๑ ก.ย. ๒๔๙๑
แต่งตั้ง จอมพล แปลก
พิบูลสงคราม
เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๔๙๑

๖
(จํารัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
๙๑. พระยาอาณาจักร์บริบาล (สมบุญ สวรรคทัต)
๙๒. นายอาทร สังขะวัฒนะ
๙๓. พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์)
๙๔. พันเอก หม่อมหลวงอังกาบ สนิทวงศ์
๙๕. พลตรี พระอุดมโยธาธิยุต (สด รัตนาวะดี)
๙๖. พระยาอรรถกรมมณุตตี (อรรถกรม ศรียาภัย)
๙๗. พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ์)
๙๘. พระอัพภันตราพาธพิศาล (กําจร พลางกูร)
พลตรี พระยาอินทรวิชติ
๙๙.
(รัตน อาวุธ อินทรวิชิต)
๑๐๐. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๘๓ บั ญ ญั ติ ว่ า
สมาชิกภาพแห่งสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละ ๖ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่ง ตั้ง เฉพาะในวาระเริ่ม แรกเมื่อ ครบกําหนด ๓ ปี ให้มี การเปลี่ยนสมาชิกเป็ น
จํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และตามข้อบังคับว่าด้วยการจับสลากของสมาชิกวุฒิสภา
ได้บัญญัติให้กระทําการจับสลาก ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๕๐ ท่าน สิ้นสุดลงในวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. พลโท พระยาอภัยสงคราม
๒. พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์
๓. พลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี
๔. พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย
๕. นายเชวง เคียงศิริ
๖. พระยาบริรักษ์เวชชการ
๗. พระยาอัชราชทรงสิริ
๘. พลเอก มังกร พรหมโยธี
๙. พระยาสาริกพงศธรรมพิลาส

๗
๑๐. พลตรี พระสุริยสัตย์
๑๑. คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์
๑๒. พระยาศรีราชโกษา
๑๓. พลเรือตรี พระจักรานุกรกิจ
๑๔. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ
๑๕. พลตรี พระยาอินทรวิชติ
๑๖. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
๑๗. นายบรรจง ศรีจรูญ
๑๘. พระนิตินัยประสาน
๑๙. หลวงประกอบนิติสาร
๒๐. พระอัพภันตราพาธพิศาล
๒๑. หลวงชลานุสสร
๒๒. พลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร
๒๓. นายสัญญา ยมะสมิต
๒๔. พระยาบําเรอภักดิ์
๒๕. พระยาจินดารักษ์
๒๖. นาวาเอก หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์
๒๗. พันเอก พระรามณรงค์
๒๘. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์
๒๙. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร
๓๐. พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ
๓๑. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
๓๒. พระยาอนุมานราชธน
๓๓. พระยาโทณวนิกมนตรี
๓๔. พระเพ็ชรคีรี
๓๕. หม่อมเจ้าดิศานุวัติ ดิศกุล

๘
๓๖. พระทิพย์เบญญา
๓๗. พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร)
๓๘. พลตรี พระยาพิไชยสงคราม
๓๙. พระชัยปัญญา
๔๐. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล
๔๑. พลตรี หม่อมเจ้าปรีติเทพย์พงษ์ เทวกุล
๔๒. พลตรี พระอุดมโยธาธิยุต
๔๓. นาวาเอก หลวงสํารวจวิถีสมุทร
๔๔. ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม
๔๕. นายจรินทร์ กฤษณะภักดี
๔๖. พลโท พระยาศรีสรราชภักดี
๔๗. พระมนูภาณวิมลศาสตร์
๔๘. พระตีรณสารวิศวกรรม
๔๙. พระยาอมาตพงศ์ธรรมพิศาล
๕๐. พระยาทรงสุรรัชฎ์
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ จํานวน ๕๐ ท่าน
แทนผู้ที่จบ
ั สลากออกเมื่อครบวาระ ๓ ปี โดยมีคนเก่า ๓๕ ท่าน และคนใหม่ ๑๕ ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้
สมาชิกเก่า ๓๕ ท่าน
๑. พลโท พระยาอภัยสงคราม
๒. พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์
๓. พลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี
๔. พระยาบริรักษ์เวชชการ
๕. พระยาอัชราชทรงสิริ
๖. พลโท มังกร พรหมโยธี
๗. พระยาสาริกพงษ์ธรรมพิลาส
๘. คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์

๙
๙. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ
๑๐. พลตรี พระยาอินทรวิชติ
๑๑. นายบรรจง ศรีจรูญ
๑๒. พระนิตินัยประสาน
๑๓. หลวงประกอบนิติสาร
๑๔. พระอัพภันตราพาธพิศาล
๑๕. หลวงชลานุสสร
๑๖. นาวาเอก หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์
๑๗. พันเอก พระรามณรงค์
๑๘. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์
๑๙. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช ชยางกูร
๒๐. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
๒๑. พระยาอนุมานราชธน
๒๒. พระเพ็ชรคีรี
๒๓. หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
๒๔. พระยาเมธาธิบดี
๒๕. พลตรี พระยาพิไชยสงคราม
๒๖. พระชัยปัญญา
๒๗. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล
๒๘. พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงศ์ เทวกุล
๒๙. พลตรี พระอุดมโยธาธิยุต
๓๐. นาวาเอก หลวงสํารวจวิถีสมุทร
๓๑. ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม
๓๒. นายจรินทร์ กฤษณะภักดี
๓๓. พลโท พระยาศรีสรราชภักดี
๓๔. พระมนูภาณวิมลศาสตร์

๑๐
๓๕. พระตีรณสารวิศวกรรม

๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

สมาชิกใหม่ ๑๕ ท่าน
นาวาเอก พระศราภัยพิพัฒ
(เลื่อน ศราภัยวานิช)
พันโท พระอาสาสงคราม
(อาสาสงคราม หัสดิเสวี)
พันตรี หลวงสรสิทธยานุการ
(สิทธิ์ แสง-ชูโต)
พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)

๔๐. นายจุลินทร์ ล่ําซํา
๔๑. นาวาโท หลวงชํานิกลการ (ฉา โพธิทัต)
๔๒. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
๔๓. พระช่วงเกษตรศิลปการ
พระยาประกิตกลศาสตร์
๔๔.
(รุณชิตร์ กาญจนวณิชย์)
๔๕. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒ ต.ค. ๒๔๙๔
แต่งตั้ง หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์
รพีพัฒน์ เมื่อ ๒ ต.ค. ๒๔๙๔

๔๖. พลตรี น้อม เกตุนุติ
๔๗. พระสุขุมวินิจฉัย (สมุจย์ บุณยรัตพันธุ์)
๔๘. พลเรือตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
๔๙. พระยาบริหารนิติธรรม (ชื้น ธรรมสโรช)
๕๐. นายจุล วัจนะคุปต์
หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๑ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา ๑๐ ท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๐ ท่าน และผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อีก ๔ ประเภท ประเภทละ ๕ ท่าน คือ
ประเภทที่ ๑ เลือกจากผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ประเภททั่วไป)
ประเภทที่ ๒ เลือกจากผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงหรืออธิบดี หรือ
เทียบเท่า
ประเภทที่ ๓ เลือกจากผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกพฤฒสภา หรือดํารง หรือเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี

๑๑
ประเภทที่ ๔ เลือกจากผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีดังนี้คอื
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๐ ท่าน คือ
๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
๒. พระยาเทพวิทุร
๓. พลโท พระยาเทพหัสดิน
๔. หลวงประกอบนิติสาร
๕. พระชัยปัญญา
๖. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์
๗. พระยาสาริกพงศ์ธรรมพิลาส
๘. หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต
๙. พระยาปรีดานฤเบศร์
๑๐. พระยาศรีธรรมราช
ผู้ที่ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๐ ท่าน คือ
๑. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
๒. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
๓. นายเกษม บุญศรี
๔. ขุนคงฤทธิศกึ ษากร
๕. หลวงอังคณานุรักษ์
๖. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
๗. นายเพียร ราชธรรมนิเทศ
๘. นายชวลิต อภัยวงศ์
๙. ร้อยโท สัมพันธ์ ขันธะชวนะ
๑๐. นายเทพ โชตินุชิต
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผูส
้ มัคร ประเภทที่ ๑ จํานวน ๕ ท่าน คือ
๑. นายเกษม ดํารงบุล

๑๒
๒. พระยาอรรถทิพย์พิศาล
๓. หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
๔. นายหลุย คีรีวัต
๕. นายจง ใจภักดิ์
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผูส
้ มัคร ประเภทที่ ๒ จํานวน ๕ ท่าน คือ
๑. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
๒. พระยาศรีวิสารวาจา
๓. นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ
๔. พันเอก ก้าน จํานงภูมเิ วท
๕. พลโท จิระ วิชิตสงคราม
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผูส
้ มัคร ประเภทที่ ๓ จํานวน ๕ ท่าน คือ
๑. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์
๒. นายสุวิชช พันธเศรษฐ์
๓. นายอินทร สิงหเนตร
๔. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
๕. นายทองม้วน อัตถากร

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผูส
้ มัคร ประเภทที่ ๔ จํานวน ๕ ท่าน คือ
๑. นายหยุด แสงอุทัย
๒. นายโชติ คุ้มพันธ์
๓. หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
๔. พันตรี หลวงสรสิทธิยานุการ
๕. ขุนประเสริฐศุภมาตรา

