วุฒิสภา ชุดที่ ๔
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)

วุฒิสภาชุดที่ ๔
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘
จํานวน ๑๐๐ ท่าน และสมาชิก ฯ ชุดนี้ สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
เนื่องจาก ยุบสภาตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘)
๑.

นายกิตติรัต ศรีวิสารวาจา

๒.

นายเกรียง กีรติกร

๓.

นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

๔.

พลเอก ครวญ สุทธานินทร์

๕.

นายจรูญ สีบุญเรือง

๖.

พลตํารวจตรี หม่อมหลวงจเร สุทัศน์

๗.

หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่

๘.

นางจันทนี สันตะบุตร

๙.

นายจ่าง รัตนะรัต

๑๐. นายจิตติ ติงศภัทิย์
๑๑. นายจินดา ชัยรัตน์
๑๒. หม่อมหลวงเจตน์ สุทศั น์
๑๓. พลโท เฉลิม อินทะกนก
๑๔. นายชวน สิงหลกะ

ลาออกเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๑๘
แต่งตั้งนายพิมล กลกิจ
เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๑๘

๑๕. นายเช็งจือ ลือประเสริฐ
๑๖. นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์
๑๗. นายเชื้อ คงคากุล
๑๘. หม่อมหลวงซัง สนิทวงศ์

ลาออกเมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๑๘
แต่งตั้ง พันเอก ประกอบ
ประยูรโภคราช เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๒
๑๙. คุณหญิงดิฐการภักดี (สายหยุด บุณยรัตพันธุ์)
๒๐. นายดุษฎี ณ ระนอง
๒๑. พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ ยมนาค
๒๒. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
๒๓. นายแถม สุรทิณฑ์
๒๔. พลเอก ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลาออกเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙
แต่งตั้งนายประยูร จินดาศิลป์
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๒๕. นายทวี ศุขะวณิช
๒๖. นายเทียน อัชกุล
๒๗. นายนนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน
๒๘. นายนพพร บุณยฤทธิ์
๒๙. นางสาวนวลนาฎ อมาตยกุล
๓๐. นายนารถ มนตเสวี

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๑๘
แต่งตั้งนายเกษม ศิริสม
ั พันธ์
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๓๑. นายบรรณา ชโนดม
๓๒. นายบรรหาร ศิลปอาชา
๓๓. พลอากาศเอก บัว ศิรท
ิ รัพย์

ลาออกเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๑๙
แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ คชเสนี
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙
ลาออกเมื่อ ๓ เม.ย. ๒๕๑๙
แต่งตั้งพลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๓๔. นายบุญ อินทรัมพรรย์
๓๕. นายบุญชนะ อัตถากร

ลาออกเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙
แต่งตั้งนายพงส์ สารสิน
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๓๖. นายบุญธรรม ต. สุวรรณ
๓๗. นายประจวบ ภิรมย์ภกั ดี
๓๘. นายประธาน ดวงรัตน์

ลาออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๑๘
แต่งตั้ง นายอดุล บินสอาด
เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๒๕๑๙

๓
๓๙. นายประโพธ เปาโรหิตย์
๔๐. นายประวิช เลาหะกุล
๔๑. พลโท ประสาน แรงกล้า
๔๒. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
๔๓. นายปุ๋ย โรจนะบุรานนท์
๔๔. นายพจน์ ปุษปาคม
๔๕. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
๔๖. หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยันต์
๔๗. นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน
๔๘. นายพา ไชยเดช
๔๙. พลตํารวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์
๕๐. คุณหญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
๕๑. นายเพทาย อมาตยกุล
๕๒. นายโพยม เลขยานนท์
๕๓. นายมณี ชุติวงศ์
๕๔. นายมนูญ บริสุทธิ์
๕๕. พระมนูเวทย์วิมลนาท (สุมาวงศ์)
๕๖. นายมานะ พิทยาภรณ์

ลาออกเมื่อ ๓ เม.ย. ๒๕๑๙
แต่งตั้ง นายสุเทพ อัตถากร
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๕๗. นายมารุต บุนนาค
๕๘. พลเรือเอก ยิ่ง ศรีหงส์
๕๙. นายเยื่อ สุสายัณห์
๖๐. นายโรจน์ สุวรรณสุทธิ
๖๑. นายเล็ก จุณณานนท์
๖๒. พลเอก เล็ก แนวมาลี
๖๓. นายเล็ก วานิชอังกูร

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๑๘

๔
แต่งตั้ง ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙
๖๔. นายวินัย ทองลงยา
๖๕. นายสนอง ตู้จินดา

ลาออกเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙ แต่งตั้ง
นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙

๖๖. พันตํารวจโท สนอง อภัยวงษ์
๖๗. นายสนั่น สุมิตร
๖๘. พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
๖๙. นายสมจัย อนุมานราชธน
๗๐. นายสมจิตต์ เที่ยงธรรม
๗๑. นางสมถวิล สังขะทรัพย์
๗๒. พลโท สวัสดิ์ มักการุณ
๗๓. นายสานนท์ สายสว่าง
๗๔. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
๗๕. นายสุขุม อัศเวศน์
๗๖. นายสุด แสงวิเชียร
๗๗. คุณหญิง สุภัทรา สิงหลกะ
๗๘. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ
๗๙. นางสุวัฒนา เพชรทองคํา
๘๐. นายสุหัท พิชัยรณรงค์สงคราม
๘๑. นายเสนอ บุณยเกียรติ
๘๒. นายเสนาะ เอกพจน์
๘๓. นายเสม พริ้งพวงแก้ว
๘๔. นายเสริม วินิจฉัยกุล
๘๕. พลโท ไสว ดวงมณี
๘๖. นายไสว อินทรประชา

ลาออกเมื่อ ๑๖ เม.ย. ๒๕๑๘
แต่งตั้ง นายสังเวียร มีเผ่าพงษ์
เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๒๕๑๙

๕
๘๗. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
๘๘. นายเหม สุไลมาน
๘๙. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
๙๐. นายอบ วสุรัตน์
๙๑. นายอภัย จันทวิมล
๙๒. หลวงอรรถไพศาลศรุดี
๙๓. หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์
๙๔. นายอวย เกตุสิงห์
๙๕. นายอาทร สังขะวัฒนะ
๙๖. นายอินทรี จันทรสถิตย์
๙๗. นายอุดม โปษะกฤษณะ
๙๘. นายอุทธรณ์ พลกุล
๙๙. นางเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน
๑๐๐. นายโอบบุญ วณิกกุล

