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วุฒิสภาชุดที่ ๕ 
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

สมาชิกวุฒิสภา จํานวน  ๒๒๕ ท่าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๓๐๑ ท่าน) โดยให้
สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๖ ปี ในวาระเริ่มแรกให้จับสลากออก ๑ ใน ๓  
เมื่อครบ ๒ ปีแรก และอีก ๒ ปีถัดมาให้จับสลากออกกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา   
ที่เหลือจากการถูกจับสลากออกคราวแรก 

 
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๒) 
๑. พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒. พันเอก กมล  เรืองวฒุ ิ จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๓. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๔. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๕. พลตํารวจตรี กําธร  ตุลยายน   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖. นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗. พลโท เกริกศิลป์  กัลยาณกุล   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๘. นาวาอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๙. พลเรือตรี เกษม  ลิขิตวงศ์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐. นายโกวิท  บุณยัษฐิติ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑. พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒. พลอากาศโท จรัส  สุรสัวดี   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓. พลตรี จวน  วรรณรัตน ์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๔. พลเอก จําเป็น  จารุเสถียร  

ถึงแก่อนิจกรรม เมือ่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๒๖ 
แต่งต้ัง พลโท  เทียบ กรมสุริยศักด์ิ  
เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๗  และออกตาม
วาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕. พลอากาศตรี จําลอง  ปุณณกิตติ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๖. พันเอก จําลอง  ฤทธิศิลป์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔  



๒ 

๑๗. พันโท จําลอง  ศรีเมือง   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๘. พลเรือตรี จินดา  ไชยอุดม  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙. นางสาวจุไร  ลียากาศ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๐. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๑. พลเรือตรี เจือ  เกตุษเฐียร   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๒. พลอากาศเอก เฉลิม  ทีวะเวช   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๓. พลตรี  ชัยชนะ  ธารีฉัตร   

ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และออกตาม
วาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๔. ร้อยตํารวจโท ชาญ  มนูธรรม   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๕. พันตํารวจเอก ชาญ  รตันธรรม  

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๖. พันเอก ชาญ  สทอ้นดี   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๗. พันเอก ชาญบูรณ์  เพญ็ตระกูล   

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายนุกูล ประจวบเหมาะ  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๘. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๙. พันตรี ชายชาญ  เทียนประภาส  

ถึงแก่กรรมเมื่อ ๔ เม.ย. ๒๕๒๓
แต่งต้ัง พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์
ทอง เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๓ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๓๐. พลตํารวจเอก ชุมพล  โลหะชาละ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔  

๓๑. พันเอก ชูพงศ์  มทัวพนัธุ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

 
 
 
 

 

๓๒. พลเอก เชวง  ยังเจริญ   

จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๑๘ 
แต่งต้ัง นายเกษม  ศิรสัิมพันธ์   
เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 



๓ 

๓๓. พันเอก เชษฐา  ฐานะจาโร   

(ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖)  
แต่งต้ัง พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๓๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๓๕. พันเอก เชาวน์  คงพูลศิลป์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๓๖. พันตรี ณรงค์  จารุเศ์รนี จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๓๗. พลตํารวจโท ณรงค ์ มหานนท์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๓๘. นาวาเอก ณฤดล  ปุราคํา   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๓๙. พลเรือตรี ดํารงค์  เสขะนันทน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๐. นายถวิล  ชมะนันทน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๔๑. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๒. พันเอก ทววีิทย์  นิยมเสน   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๓. พลอากาศโท ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๔๔. พันเอก ทํานุ  ผุดผาด   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๔๕. พลโท เทพ  กรานเลิศ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๖. พลเรือเอก เทียม  มกรานนท์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๔๗. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๔๘. นายธรรมนญู  ลัดพลี   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๙. พันโท ธานี  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๕๐. พันโท ธีรเดช  มีเพียร   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๕๑. พันเอก เธียร  ธรรมกุล   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕๒. พลโท นวล  หิญชีระนันทน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

   

๕๓. พันเอก นานศักด์ิ  ข่มไพรี   

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายปิยะ  จักกะพาก   
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕๔. พลเรือโท นิพนธ์  ศิรธิร   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 



๔ 

๕๕. พันเอก บรรจง  จารุวรรณ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕๖. นายบรรณสมบูรณ์  มติรภักดี  

ลาออกเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๒๒  
แต่งต้ัง นายสมพงษ์  ตรีสุขี 
เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๒๒ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๕๗. พันเอก บวร  งามเกษม  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕๘. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย   

จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔  
ได้รับแต่งต้ังใหม่ เมือ่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔ 
และถึงแก่อนิจกรรมเมือ่ ๕ ก.ย. ๒๕๒๔ 
แต่งต้ัง นายไพจิตร  สมสุวรรณ  
เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ 

๕๙. พันเอก บัญชา  สวัสด์ิฤทธิรณ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๖๐. พลอากาศโท บัญชา  สุขานุศาสน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๑. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๖๒. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๖๓. พันโท บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๖๔. พลเอก บุญชัย  บํารุงพงศ์  

ลาออกเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔ แต่งต้ัง 
นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิริ   
เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๕. นายบุญถม  เย็นมะโนช  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๖. พันโท บุญยัง  บูชา  

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายประเทือง  กีรติบุตร  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔  
ลาออกเมื่อ ๙ มิ.ย. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายวทัญญู ณ ถลาง   
เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๒๔  และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๗. นายบุญสิน  จตุรพฤกษ์  

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔ แต่งต้ัง 
พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย 
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๘. พลเอก บุญเสริม  อายวุัฒน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๙. พลโท บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๗๐. พันเอก บุลศักด์ิ  โพธิเจริญ ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  



๕ 

แต่งต้ัง นายประวีณ  ณ นคร  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๗๑. นาวาอากาศโท ประกอบ  สุดประไพ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๒. พันเอก ประจวบ  กาญจนพันธุ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗  เม.ย.  ๒๕๒๔ 

๗๓. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๔. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๕. พันเอก ประจักษ์  สว่างจิตร   จับสลากออกเมื่อ  ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๖. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๗. พลเรือตรี ประชา  กนษิฐชาต   

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๕
แต่งต้ัง พลเรือโท ทวิช  บุณยรัตพันธ์ 
เมื่อ ๙ ก.ย. ๒๕๒๕ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๗๘. นาวาอากาศเอก ประชุม  ฉายศิร ิ จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๗๙. พลโท ประดับ  ศรีสุข  

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๒๓ 
แต่งต้ัง พลตรี สุจินต์  อารยะกุล  
เมื่อ ๔ ม.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๘๐. พลตรี ประเทียบ  เทศวิศาล   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๘๑. พลโท ประเทือง  อารีนจิ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๘๒. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๘๓. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๘๔. พลอากาศตรี  ประพันธ ์ ธูปะเตมีย ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๘๕. นาวาอากาศเอก ประยงค์  เจริญสุวรรณ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๘๖. พลโท ประยุทธ  จารมุณี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๘๗. พลเอก ประลอง  วีระปรีย 

 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๑ ต.ค. ๒๕๒๓ 
แต่งต้ัง พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน์  
เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๒๕๒๓ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๘๘. พลเรือตรี ประสพ  อดุหนุน  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๘๙. พลเอก ประสาร อมาตยกุล  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 



๖ 

๙๐. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๙๑. พลเรือโท ประเสริฐ  แทนขํา   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๙๒. พลเอก ประเสริฐ  ธรรมศิริ  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๙๓. นาวาอากาศเอก ประหยัด  ดิษยะศริน   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๙๔. นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๙๕. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์  วีรุตมเสน 

ลาออกเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง พลโท จันทรคปุต์  สิริสุทธิ์  
เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๙๖. พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ์  

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๘ มี.ค. ๒๕๒๖ 
แต่งต้ัง พลอากาศเอก ประจักษ์  
สุทธิมัย เมือ่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๙๗. พันเอก ปรดีี  รามสูต 

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔ แต่งต้ัง 
พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๙๘. นายปรีติ  เหตระกูล   

ลาออกเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒  
แต่งต้ัง นายปรีดี  หิรญัพฤกษ์   
เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๙๙. พลโท ปิ่น  ธรรมศรี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๐๐. นาวาอากาศเอก เปรื่องวิทย์  หงสนันทน ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๑. นายเปล่งศักด์ิ  ประกาศเภสัช   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๒. นาวาอากาศเอก ผดุง  พันธุ์หลังสวน   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๓. พลเรือโท ผริตเดช  รุมาคม   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๔. พลโท ผิน  เกษร   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๐๕. นายพัลลภ  บัวสุวรรณ  

ลาออกเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒  
แต่งต้ัง นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ 
 เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๖. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ   ออกตามวาระ เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๗. พลตรี พร้อม  ผวินวล   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 



๗ 

๑๐๘. พลเรือเอก พอน  พันธทุรัพย์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๐๙. พลตรี พัฒน์  อุไรเลิศ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑๐. พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ ์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑๑. พันเอก พัลลภ  ปิ่นมณ ี  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑๒. พันเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์  

ลาออกเมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์   
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๑๓. พลตํารวจตรี พิชิต  รักษนาเวศ  

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๙ ส.ค. ๒๕๒๕
แต่งต้ัง นายกระมล  ทองธรรมชาติ 
เมื่อ ๙ ก.ย. ๒๕๒๕ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๑๔. พันเอก พิศิษฐ์  เหมะบตุร  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑๕. พันเอก พูน  ทรงศิลป ์ จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๑๖. นาวาเอก โพยม  สวัสดิบุตร   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๑๗. นาวาอากาศเอก ไพบลูย์  ธารีเกษ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๑๘. พลตรี ไพบูลย์  สิรยากร   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๑๙. นายไพโรจน์  เปรมปรด์ิี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๒๐. พลตรี ไพศาล  รุ่งแสง  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๒๑. พลโท ภิญโญ  วัชรเทศ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒๒. พลตํารวจเอก มนต์ชัย  พันธุ์คงชืน่   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๒๓. นาวาอากาศโท มนู  อมัรานนท์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๒๔. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒๕. พันโท มนญู  รูปขจร   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒๖. นายมานะศกัด์ิ  อินทรโกมาลย์สุต   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒๗. นาวาอากาศเอก  มานติย์  ชมภูทปี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๒๘. พลโท ยงยทุธ  ดิษบรรจง   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๒๙. นายยงศิลป  เรืองศุข  
ลาออกเมื่อ ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๖   
แต่งต้ัง พลโท ไฉน  การุณยะวานิช  
เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 



๘ 

ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๓๐. พลเรือโท ยศ  ฟักผลงาม  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๓๑. นายยุทธ  องักินันทน ์

ลาออกเมื่อ ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๓  
แต่งต้ัง พลตรี สุวรรณ  รัตนเสนีย์  
เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๓ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๓๒. พลตรี ยุทธศักด์ิ  คล่องตรวจโรค   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๓๓. พลเรือโท ยุธยา  เชิดบุญเมือง   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓๔. พลตรี เริงฤทธิ์  รมุาคม   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓๕. พลอากาศเอก เรืองชัย  กาญจนโภคิน   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓๖. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๓๗. พลโท ลักษณ์  ศาลิคุปต   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓๘. นางสาวลาวัลย์  ถนองจันทร์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๓๙. พันเอก วรวทิย์  พิบูลศลิป์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

  

 
 
 
 

๑๔๐. พลโท วศิน  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  

ลาออกเมื่อ ๑ พ.ค. ๒๕๒๔ แต่งต้ัง 
พลอากาศเอก สิทธ ิ เศวตศิลา   
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ลาออกเมื่อ ๑ ก.ค. ๒๕๒๕  
แต่งต้ัง พลเอก  ปาโมชช์  ถาวรฉนัท์  
เมื่อ ๘ ก.ค. ๒๕๒๕ และ 
ลาออกเมื่อ ๒๙ มี.ค. ๒๕๒๘ 

๑๔๑. พันโท วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์  

ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลเอก ลักษณ ์ ศาลิคุปต  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๔๒. พลอากาศตรี วันชัย  พิไลพงษ์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๔๓. พลเรือโท วเิชียร  สังกรธนกิจ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๔๔. พลเรือตรี วินิจ  ศรีพจนารถ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๔๕. พันโท วินิต  เทศวิศาล   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 



๙ 

๑๔๖. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๔๗. นางวิมล  เจียมเจริญ (ศิริไพบูลย์)  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๔๘. พันเอก วมิล  วงศ์วานชิ  

ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลตรี วิมล  วงศ์วานิช  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๔๙. นายวิศิษฐ์  ศรีสมบูรณ์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕๐. พลโท วีรพนัธ์  รังคะรตัน   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๕๑. พันเอก วีรยุทธ  อินวะษา   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕๒. พลตํารวจเอก ศรีศุข  มหินทรเทพ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๕๓. พลเรือโท ศักด์ิ  เถลิงสุข   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๕๔. พลโท ศักด์ิ  บุญทระกุล   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๕๕. พันโท ศักด์ิศรี  แข็งแรง  

ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง นายสมพร  บณุยคุปต์   
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕๖. นายศิริชัย  บูลกุล   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕๗. นาวาอากาศเอก หมอ่มราชวงศ์ศิริพงษ์  
ทองใหญ ่  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๕๘. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๕๙. พันโท สกรรจ์  มิตรเกษม  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๖๐. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๖๑. นายสงวน  ล่ิวมโนมนต์  

ลาออกเมื่อ ๑ พ.ค. ๒๕๒๒  
แต่งต้ัง นายวิลาศ  อทุยัฉาย  
เมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๖๒. พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่  

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๒๓ 
แต่งต้ัง พลตรี สินธุ  เกิดสมบุญ  
เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๒๓  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๖๓. พันเอก สงา่  สายมงคล   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๖๔. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 



๑๐ 

๑๖๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รตัน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๖๖. นายกฤตย์  รัตนรักษ์  

ลาออกเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒  
แต่งต้ัง นายสนอง  ตู้จนิดา  
เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๖๗. พลโท สม  ขัตพันธุ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๖๘. พลเรือโท สมจิตต์  ธัมมรัคคิต   ออกตามวาระเมื่อ  ๒๒  เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๖๙. พันโท สมพนธ์  บุณยคปุต์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๗๐. พลเรือโท สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์   ลาออกเมื่อ ๘ มี.ค. ๒๕๒๘ 

๑๗๑. นาวาอากาศโท สมรวย  อาจสัญจร   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๗๒. พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท์  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๗๓. นาวาอากาศเอก สมศกัด์ิ  เวสุวรรณ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๗๔. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๗๕. พันเอก สมาน  สวนบญุช่วย   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๗๖. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๗๗. พลอากาศโท สรรเสริญ  วานิชย์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๗๘. พลตรี สฤษด์ิวงศ์  วงศถ์้วยทอง  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๗๙. พันเอก สวง  มาสมภพ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๘๐. พลเอก สัณห์  จิตรปฏิมา   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๘๑. พันโท สาคร  กิจวิริยะ  

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายสมพร  บณุยคุปต์  
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๘๒. นายสานนท ์ สายสว่าง   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๘๓. นาวาอากาศเอก สามารถ  โสดสถิตย์  

ลาออกเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ แต่งต้ัง  
พลอากาศโท ทวนทอง  ยอดอาวธุ  
เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๘๔. พลเอก สายหยุด  เกิดผล   ออกตามวาระเมื่อ  ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๘๕. พลโท สําราญ  เทพรพ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 



๑๑ 

๑๘๖. พลเรือตรี สําอาง  กรโีสภณ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๘๗. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๘๘. พลโท สีมา  ปาณิกบุตร   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๘๙. พลโท สืบ  อักษรานุเคราะห์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๐. นายสุขุม  ถริะวัฒน์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๙๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๙๒. พันเอก สุเทพ  สีวะรา 

ลาออกเมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖ แต่งต้ัง 
พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท์   
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๓. พันเอก สุรชัย  ถนอมพิชัย   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๔. พลตํารวจโท สุรพล  จลุละพราหมณ์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๕. พลตรี สุรเสฏฐ  รามสมภพ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๖. พลตรี เสริม  คงสวุรรณ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๑๙๗. พันโท แสงศักด์ิ  มงคละสิริ  

ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายอมร  จันทรสมบูรณ ์ 
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๑๙๘. พันเอก แสนย์  เทภาสติ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๑๙๙. พันโท แสวง  จามรจนัทร์   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๐๐. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๐๑. นาวาเอก หัน  สกุลพานิช   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๐๒. พลเอก หิรัญ  ครุธเวโช   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๐๓. นายเหม  สุไลมาน   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๐๔. พลโท เหรียญ  ดิษฐบรรจง   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๐๕. พันโท องอาจ  ชัมพูนทะ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๐๖. พลเรือเอก อดุล  ตุลยานนท์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๐๗. พันโท หม่อมราชวงศ์อดุลเดช  จักรพันธุ์  
ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔  
แต่งต้ัง นายอาณัติ  อาภาภิรม   
เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔  และ 



๑๒ 

ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๐๘. ร้อยโท อนนัต์  พรรณเชษฐ์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๐๙. หลวงอรรถไพศาลศรุดี   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๑๐. พันเอก อรา่ม  ศรายทุธ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๑๑. พลอากาศตรี อรุณ  พร้อมเทพ   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๑๒. พันตรี อัครเดช  ศศิประภา  

ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖   
แต่งต้ัง พลเรือเอก สมทุร์  สหนาวนิ 
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๑๓. พลตํารวจโท อังกูร  ทตัตานนท์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

  
 
 
 

๒๑๔. พันโท อมัพร  เศวตเศรนี  

ลาออกเมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๑๕. นายอาคม  มกรานนท์   จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๑๖. นาวาอากาศเอก อาคม  อรรถเวทย์วรวฒุิ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๑๗. พลโท อาจ  ชาตินักรบ   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๑๘. พลตรี อาทิตย์  กําลังเอก  

ลาออกเมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖ 
แต่งต้ัง พลเอก อาทิตย์  กําลังเอก  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๑๙. นายอานนท ์ ศรีวรรธนะ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๒๐. พันเอก อํานวย  ชูเกษ   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๒๑. พันเอก อิสระพงศ์  หนนุภักดี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๒๒. พลโท อํานาจ  ดําริกาญจน์  

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๒๔
แต่งต้ัง พลตรี สุตสาย หัสดิน   
เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒๒๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหริัญ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

๒๒๔. พลตรี เอนก  บุนยถี   จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 



๑๓ 

๒๒๕. พลเรือโท โอภาส  จามกิรณ์   ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๔ ได้มีการจับสลากออก เนื่องจาก ออกตามวาระ

เริ่มแรกเมื่อครบ ๒ ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ จํานวน ๗๕ ท่าน (ซึ่งได้พิมพ์ วัน เดือน ปี 
ที่จับสลากออกต่อท้ายในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒) ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

๑. พันเอก กมล  เรืองวฒุ ิ  

๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์  

๓. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ  

๔. นายกิตติรัต  ศรีวิศาลวาจา  

๕. นาวาอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล  

๖. นายโกวิท  บุณยัษฐิติ  

๗. พลโท จวน  วรรณรัตน ์  

๘. พันเอก จําลอง  ฤทธิศิลป์  

๙. นางสาวจุไร  ลียากาศ  

๑๐. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช  

๑๑. พลอากาศเอก เฉลิม  ทีวะเวช  

๑๒. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง  

๑๓. พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง  

๑๔. พลตํารวจเอก ชุมพล  โลหะชาละ  

๑๕. พันเอก ชูพงศ์  มทัวพนัธุ์  

๑๖. พลเอก เชวง  ยังเจริญ  

๑๗. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม  

๑๘. พันเอก เชาวน์  คงพูลศิลป์  

๑๙. พันโท ณรงค์  จารุเศ์รนี  

๒๐. นายถวิล  ชมะนันทน ์  

๒๑. พลอากาศเอก ทะแกลว้  ศุษิลวรณ์  

๒๒. พันเอก ทํานุ  ผุดผาด  



๑๔ 

๒๓. พันเอก ธีรเดช  มีเพียร  

๒๔. พลโท นวล  หิญชีระนันทน ์  

๒๕. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย  

๒๖. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล  

๒๗. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์  

๒๘. พันเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย ์  

๒๙. นาวาอากาศโท ประกอบ  สุดประไพ  

๓๐. พันเอก ประจวบ  กาญจนพันธุ์  

๓๑. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า  

๓๒. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  

๓๓. พันเอก ประจักษ์  สว่างจิตร  

๓๔. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย  

๓๕. นาวาอากาศเอก ประชุม  ฉายศิร ิ  

๓๖. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช  

๓๗. พลเอก ประยุทธ  จารมุณ ี  

๓๘. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน ์  

๓๙. พลอากาศตรี ประหยัด  ดิษยะศริน  

๔๐. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์  

๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศร ี  

๔๒. พลตรี พัฒน์  อุไรเลิศ  

๔๓. พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ ์  

๔๔. พันเอก พัลลภ  ปิ่นมณ ี  

๔๕. พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร  

๔๖. นาวาเอก โพยม  สวัสดิบุตร  

๔๗. นายไพโรจน์  เปรมปรด์ิี  

๔๘. พลตํารวจเอก มนต์ชัย  พันธุ์คงชืน่  



๑๕ 

๔๙. นาวาอากาศเอก มานติย์  ชมภูทปี  

๕๐. พลเรือโท ยศ  ฟักผลงาม  

๕๑. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน  

๕๒. พลเรือโท วเิชียร  สังกรธนกิจ  

๕๓. พลเรือโท ศักด์ิ  เถลิงสุข  

๕๔. พลโท ศักด์ิ  บุญทระกุล  

๕๕. นาวาอากาศเอก หมอ่มราชวงศ์ศิริพงษ์  
ทองใหญ ่  

๕๖. พันโท สกรรจ์  มิตรเกษม  

๕๗. พันเอก สงา่  สายมงคล  

๕๘. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท ์  

๕๙. นายสนอง   ตู้จินดา  

๖๐. พลโท สม  ขัตพันธุ์  

๖๑. นาวาอากาศเอก สมศกัด์ิ  เวสุวรรณ์  

๖๒. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์  

๖๓. พันเอก สวง  มาสมภพ  

๖๔. พลโท สําราญ  เทพรพ  

๖๕. นายสุขุม  ถริะวัฒน ์  

๖๖. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล  

๖๗. พลตรี เสริม  คงสวุรรณ  

๖๘. พลโท แสวง  จามรจนัทร ์  

๖๙. พลเอก หิรัญ  ครุธเวโช  

๗๐. พันเอก อรา่ม  ศรายทุธ  

๗๑. นาวาอากาศเอก อาคม  อรรถเวทย์วรวฒุ ิ  

๗๒. พลโท อาจ  ชาตินักรบ  

๗๓. พันเอก อิสระพงศ์  หนนุภักดี  



๑๖ 

๗๔. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหริัญ  

๗๕. พลตรี เอนก  บุนยถ ี  

 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๔     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาให้ครบจํานวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งแต่งต้ังแทนสมาชิกวุฒิสภาที่จับสลากออก จํานวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

๑. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ  

๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์  

๓. พลเรือเอก กวี  สิงหะ  

๔. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี  
ลาออกเมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๒๕  
แต่งต้ัง พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน์ 
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕. นาวาอากาศตรี กําธน  สินธวานนท ์  

๖. พลโท จวน  วรรณรัตน ์  

๗. นายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ   
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗ 
แต่งต้ัง พลโท ชวลิต  ยงใจยุทธ   
เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๒๕๒๗ 

๘. นายจําลอง  อัตนโถ  

๙. นายเฉลียว  คณานุกูล  

๑๐. พลอากาศโท ชากร  ทตัตานนท์  

๑๑. นายชาญชัย  ล้ีถาวร  

๑๒. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง  

๑๓. นายชูชาติ  ประมูลผล  

๑๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม  

๑๕. หม่อมหลวง เชิงชาญ  กําภู  

๑๖. นายเถลิง  ธํารงนาวาสวัสด์ิ  

๑๗. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล  

๑๘. นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี   
ลาออกเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙  
แต่งต้ัง นายศิริชัย  บลูกุล  
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 



๑๗ 

๑๙. นายทวี  หนุนภักดี  

๒๐. พลอากาศเอก ทะแกลว้  ศุษิลวรณ์   
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๘ มี.ค. ๒๕๒๖ 
แต่งต้ัง พลเรือเอก ประเสริฐ แทนขํา 
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๒๑. พลโท เทียนชัย  สิริสัมพันธ์   
ลาออกเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕๒๙  
แต่งต้ัง  นายสมพงษ์  ตรีสุขี   
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๒๒. พลอากาศโท นาว ี มหารักขกะ  

๒๓. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย  

๒๔. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล  

๒๕. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์  

๒๖. นายบุญสม  มาร์ติน  

๒๗. นายประกอบ  ตู้จินดา  

๒๘. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  

๒๙. นายประจิตร  ยศสุนทร  

๓๐. พันเอก ประชุม  พิบูลภาณุวัธน์   
ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลโท ผิน  เกษร   
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๓๑. นายประพฤทธิ์  ณ นคร  

๓๒. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช  

๓๓. พลอากาศโท ประภา  เวชปาน  

๓๔. พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง  
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๒๘ 
แต่งต้ัง พลโท รวมศักด์ิ  ไชยโกมนิทร์ 
เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๙ 

๓๕. พลอากาศตรี ประหยัด  ดิษยะศริน  

๓๖. พลเอก ประยุทธ  จารมุณ ี  

๓๗. นายประสพ  รัตนากร  

๓๘. พลตรี ประสาท  วมิลศลิปิน  

๓๙. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน ์  

๔๐. นายปลั่ง  มจีุล  



๑๘ 

๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศร ี  

๔๒. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์  

๔๓. พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร   
ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖  
แต่งต้ัง พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๔๔. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร  

๔๕. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน  

๔๖. พลอากาศโท  วาทิต  โหละสุต  

๔๗. พลเอก วาท  กญุชรานุสสรณ์  

๔๘. นายวิจารณ ์ นิวาตวงศ ์  

๔๙. นาวาอากาศเอก วมิล  วิริยะวิทย ์  

๕๐. พลเรือโท วเิชียร  สังกรธนกิจ  

๕๑. พลอากาศโท วีระ  ไทยกล้า  

๕๒. พลโท ศักด์ิ  บุญทระกุล  

๕๓. นายศิริ  อติโพธิ  

๕๔. พันเอก สงวน  คําวงษา  

๕๕. พลโท สม  ขัตพันธุ์   
ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖   
แต่งต้ัง พลโท สม  ขัตพันธุ์  
เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๕๖. พลอากาศโท สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์  

๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์  

๕๘. นายสมภพ  สุสังกรกาญจน์  

๕๙. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์  

๖๐. นายสุขุม  ถริะวัฒน ์  

๖๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล  

๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์  

๖๓. คุณหญิงสุวฒันา  เพชรทองคํา   

๖๔. พลเรือโท สุรพล  แสงโชติ  



๑๙ 

๖๕. พลเอก เสริม  ณ นคร  

๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล  

๖๗. พลโท แสวง  จามรจนัทร ์  

๖๘. พลเรือโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร  

๖๙. พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ  

๗๐. พลอากาศเอก อมัพร  คอนดี  

๗๑. พลโท อาจ  ชาตินักรบ  

๗๒. พันเอก อาทร  ชนเห็นชอบ  

๗๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหริัญ  

๗๔. พลตรี เอนก  บุนยถี   
ลาออกเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙  
แต่งต้ัง ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ  พุ่มพวง  
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๗๕. พลเรือตรี อํานวย  เอีย่มสุโร  

 
ในวันที่ ๑๕  เมษายน  ๒๕๒๖  มีการจับสลากออก  เนื่องจากออกตามวาระ 

ตามรัฐธรรมนูญ จํานวน   ๗๕  ท่าน  (ซึ่งได้พิมพ์  วัน  เดือน  ปี   ที่จับสลากออกต่อท้าย
ในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

๑. พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ  

๒. พลตํารวจตรี กําธร  ตุลยายน  

๓. พลเอก เกริกศิลป์  กัลยาณกุล  

๔. พลอากาศโท จรรยา  สุคนธทรัพย์  

๕. พลอากาศเอก จรัส  สุรัสวดี  

๖. พลอากาศโท จําลอง  ปุณณะกิตติ  

๗. พันเอก จําลอง  ศรีเมอืง  

๘. ร้อยตํารวจโท ชาญ  มนูธรรม  

๙. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช  

๑๐. นายนุกูล  ประจวบเหมาะ  

๑๑. พลตํารวจเอก ณรงค ์ มหานนท ์  



๒๐ 

๑๒. นาวาเอก ณฤดล  ปุราคํา  

๑๓. พลเรือโท ดํารงค์  เสขะนันทน ์  

๑๔. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต  

๑๕. พันเอก ทววีิทย์  นิยมเสน  

๑๖. พลเอก เทพ  กรานเลิศ  

๑๗. นายธรรมนญู  ลัดพลี  

๑๘. พลตรี เธียร  ธรรมกุล  

๑๙. นายปิยะ  จกักะพาก  

๒๐. พลเรือโท นิพนธ์  ศิรธิร  

๒๑. พลตรี บรรจง  จารุวรรณ  

๒๒. พันเอก บวร  งามเกษม  

๒๓. พลอากาศเอก บัญชา  สุขานุศาสน์  

๒๔. นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิร ิ  

๒๕. นายบุญถม  เย็นมะโนช  

๒๖. นายวทัญญู ณ ถลาง  

๒๗. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย  

๒๘. พลเอก บุญเสริม  อายวุัฒน ์  

๒๙. นายประวีณ  ณ นคร  

๓๐. พลเรือโท ทวิช  บุณยรัตพันธุ์  

๓๑. พลตรี สุจินต์  อารยะกลุ  

๓๒. พลโท ประเทียบ  เทศวศิาล  

๓๓. พลโท ประเทือง  อารีนจิ  

๓๔. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์  

๓๕. พลเอก ประสาร  อมาตยกุล  

๓๖. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น  

๓๗. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนขํา  



๒๑ 

๓๘. พลเอก ประเสริฐ  ธรรมศิริ   

๓๙. พลโท ผิน  เกษร  

๔๐. พันเอก พูน  ทรงศิลป ์  

๔๑. พลเอก ภิญโญ  วัชรเทศ  

๔๒. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์  

๔๓. พันเอก มนญู  รูปขจร  

๔๔. นายมานะศกัด์ิ  อินทรโกมาลย์สุต  

๔๕. พลเรือโท ยุธยา  เชิดบุญเมือง  

๔๖. พลโท เริงฤทธิ์  รมุาคม  

๔๗. พลอากาศเอก เรืองชัย  กาญจนะโภคิน  

๔๘. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต  

๔๙. นางสาวลาวัลย์  ถนองจันทร ์  

๕๐. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  

๕๑. นายวิลาศ  อุทัยฉาย  

๕๒. พลโท วีรพนัธ์  รังคะรตัน  

๕๓. พลตํารวจเอก ศรีศุข  มหินทรเทพ  

๕๔. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่  

๕๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รตัน์  

๕๖. พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท ์  

๕๗. พันเอก สมาน  สวนบญุช่วย  

๕๘. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน  

๕๙. พลอากาศเอก สรรเสริญ  วานิชย ์  

๖๐. พลตรี สฤษด์ิวงศ์  วงศถ์้วยทอง  

๖๑. พลเอก สัณห์  จิตรปฏิมา  

๖๒. นายสมพร  บุณยคุปต์  

๖๓. พลอากาศโท ทวนทอง  ยอดอาวธุ  

๖๔. พลเรือตรี สําอาง  กรโีสภณ  

๖๕. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล  



๒๒ 

๖๖. นาวาเอก หัน  สกุลพานิช  

๖๗. พันเอก แสนย์  เทภาสติ  

๖๘. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  

๖๙. พันโท องอาจ  ชัมพูนทะ  

๗๐. ร้อยโท อนนัต์  พรรณเชษฐ์  

๗๑. หลวงอรรถไพศาลศรุดี  

๗๒. พลอากาศเอก อรณุ  พร้อมเทพ  

๗๓. พลอากาศโท  อังกูร  ทตัตานนท์  

๗๔. นายอาคม  มกรานนท ์  

๗๕. พลตรี ยงยุทธ  ดิษบรรจง  

 
ในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๒๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่างโดยการลาออกจํานวน ๑๖ ท่าน (ซึ่งได้พิมพ์ช่ือตามเลขที่ 
ที่แทนในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒) และรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งต้ังแทน  
ผู้ที่จับสลากออก พ.ศ. ๒๕๒๔  จํานวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร   แทน พลตรี  ชัยชนะ  ธารีฉัตร 

๒. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต   แทน พันเอก เชษฐา  ฐานะจาโร 

๓. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย แทน พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ ์

๔. พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์   แทน พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์ 

๕. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต  แทน พันโท วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ 

๖. พลตรี วิมล  วงศว์านิช  แทน พลตรี วิมล  วงศว์านิช 

๗. นายสมพร  บุณยคุปต์  แทน พันโท ศักด์ิศรี  แข็งแรง 

๘. พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท์   แทน พันเอก สุเทพ  สีวะรา 

๙. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน  แทน พันตร ีอัครเดช  ศศิประภา 

๑๐. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  แทน พันโท อัมพร เศวตเศรนี 

๑๑. พลเอก อาทิตย์  กําลังเอก  แทน พลเอก อาทิตย์  กําลังเอก 

๑๒. พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน์   แทน หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  
เกษมศรี 

๑๓. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนขํา  แทน พลอากาศเอก ทะแกล้ว  
ศุษิลวรณ์ 



๒๓ 

๑๔. พลโท ผิน  เกษร  แทน พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน ์

๑๕. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  แทน พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร 

๑๖. พลโท สม  ขัตพันธุ์   แทน พลโท สม  ขัตพันธ์ุ 
 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาแทนสมาชิกวุฒิสภาที่จับสลากออกจํานวน ๗๕ ท่าน และแต่งต้ังสมาชิก
วุฒิสภาเพิ่ม จํานวน ๑๘ ท่าน เนื่องจากให้ครบตามจํานวนสามในสี่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมด (จํานวน ๓๒๔ ท่าน)  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. นายกระจ่าง  พันธุมนาวิน  

๒. พลตรี กระวี  สุทัศน์  ณ อยุธยา  

๓. นายกฤตย์  รัตนรักษ์  

๔. พลอากาศตรี กันต์  พิมานทิพย ์  

๕. นายกําพล  วัชรพล  

๖. พลอากาศตรี เกษตร  โรจนนิล  

๗. นายเกษม  สุวรรณกุล  

๘. นายจิรายุ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  

๙. พลโท จุไท  แสงทวีป  

๑๐. นายชลอ  ธรรมศิริ   
ลาออกเมื่อ ๕ มิ.ย. ๒๕๒๙  
แต่งต้ัง นายเกษม  จาติกวณิช  
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๑๑. นายชวลิต  รุ่งแสง  

๑๒. นายชัชวาล  อภิบาลศรี  

๑๓. นายชัยรัตน์  คํานวณ  

๑๔. ร้อยตํารวจโท ชาญ  มนูธรรม  

๑๕. นายชาญวุฒิ  โพธิรัตนังกูร  

๑๖. นายชุมสาย  หัสดิน  

๑๗. พลตํารวจเอก ณรงค ์ มหานนท ์  

๑๘. พลเรือโท ดํารงค์  เสขะนันทน ์  

๑๙. นายดิลก  มหาดํารงค์กุล  

๒๐. นายตามใจ  ขําภโต   ลาออกเมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๒๙    
แต่งต้ัง นายอรรถสิทธิ ์ เวชชาชีวะ  



๒๔ 

เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๒๑. พลอากาศโท  ทวนทอง  ยอดอาวธุ  

๒๒. พลเรือโท ทวิช  บุญยรัตพันธุ์  

๒๓. พลตํารวจตรี เทียนชัย  วีรกุล  

๒๔. พลเรือโท ธาดา  ดิษฐบรรจง  

๒๕. นางนงเยาว ์ ชัยเสรี  

๒๖. พลโท นพ  พิณสายแก้ว  

๒๗. พลเรือโท นิพนธ์  ศิรธิร  

๒๘. นายนุกูล  ประจวบเหมาะ  

๒๙. พลโท บรรจบ  บุนนาค  

๓๐. นายบรรเจิด  ชลวิจารณ์  

๓๑. พลตํารวจโท บันเทงิ  กัมปนาทแสนยากร  

๓๒. พลตรี บุญชัย  ดิษฐกลุ  

๓๓. นายบุญธรรม  ชุมดวง   
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ พ.ย. ๒๕๒๘  
แต่งต้ัง นายอนันต์  อนันตกูล   
เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๙ 

๓๔. พลเอก ปฐม  เสริมสิน  

๓๕. พลเรือตรี ประกอบ  วะสีนนท ์  

๓๖. หม่อมหลวงประกิต  ทนิกร  

๓๗. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์  

๓๘. พลโท ประยูร  บุนนาค  

๓๙. นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิร ิ  

๔๐. นายประสิทธิ์  เหตระกูล  

๔๑. พลตรี ปัญญา  สิงห์ศักดา  

๔๒. นายปิยะ  จกักะพาก  

๔๓. นายปรีชา  ศรีมีทรัพย ์  

๔๔. นายพนัส  สิมะเสถียร  

๔๕. นายพฤทธิ์  อุปถมัภานนท ์  

๔๖. คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท ์  



๒๕ 

๔๗. พลโท พักตร์  มีนะกนษิฐ  

๔๘. พลโท พัฒน์  อุไรเลิศ  

๔๙. นายเพรา  นิวาตวงศ ์  

๕๐. นายมนัสวี  อุณหนันทน ์  

๕๑. พลโท มานะ  รัตนโกเศศ   
ลาออกเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕๒๙   
แต่งต้ัง นายวีระ  คีรีวฒัน์   
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๕๒. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  

๕๓. พลเรือโท ยุธนา  เชิดบุญเมือง  

๕๔. นายรัตน์  พนมขวัญ  

๕๕. นายละเมียด  ประดับศรี  

๕๖. นายวทัญญู  ณ ถลาง  

๕๗. นายวรรณ  ชันซื่อ  

๕๘. นายวารินทร์  พูนศิริวงศ์  

๕๙. พลตรี วิชาติ  ลายถมยา   
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๕๒๗   
แต่งต้ัง พลโท วันชัย  จิตต์จํานงค์  
เมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๗ 

๖๐. นายวิชัย  กาญจนพันธุ  

๖๑. นายวิชัย  โถสุวรรณจินดา  
ลาออกเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๖   
แต่งต้ัง พลตรี วัฒนชัย  วฒุิศิริ   
เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ 

๖๒. นายวิทูร  โอสถานนท ์  

๖๓. นายวิระ  รมยะรูป  

๖๔. นายวีกิจ  วรีานุวัตต์ิ  

๖๕. นายวีระ  สุสังกรกาญจน์  

๖๖. พลตรี ศิริ  ทิวะพันธุ ์  

๖๗. นายสง่า  สรรพศรี  

๖๘. พลตรี สมคิด  จงพยุหะ  

๖๙. นายสมคิด  บําเรอ   
ลาออกเมื่อ  ๒๖ พ.ค. ๒๕๓๑  
แต่งต้ัง นายชาตรี  โสภณพนิช     
เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 

๗๐. นายสมชาย  เขียวหวาน  



๒๖ 

๗๑. พันเอก สมชาย  หิรัญกิจ  

๗๒. นายสมบูรณ์  นันทาภวิัฒน ์  

๗๓. นายสมาน  แสงมลิ    
ถึงแก่อนิจกรรม  เมือ่  ๕ ก.พ. ๒๕๓๑ 
แต่งต้ัง นายบรรจง  ชูสกุลชาติ    
เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 

๗๔. นายสรวง  อักษรานุเคราะห์  

๗๕. นายสวัสด์ิ  ลูกโดด  

๗๖. นายสิงห์โต  จ่างตระกูล  

๗๗. นายสิปปนนท์  เกตุทัต  

๗๘. นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ  

๗๙. พลตรี สุนทร  คงสมพงษ์  

๘๐. พลตํารวจโท สุวรรณ  รัตนช่ืน  

๘๑. นายสุวิทย์  นววงศ ์  

๘๒. พลโท หาญ  ลีนานนท์   
ลาออกเมื่อ ๑ เมษายน  ๒๕๒๘  
แต่งต้ัง นายสนอง  ตู้จนิดา  
เมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๘๓. ร้อยโท อนนัต์  พรรณเชษฐ์  

๘๔. นายอนุสร  ทรัพย์มน ู  

๘๕. นายอมร  รกัษาสัตย์  

๘๖. พลอากาศเอก อรณุ  พร้อมเทพ  

๘๗. นายอรุณ  ภานุพงศ์   
ลาออกเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๗    
แต่งต้ัง นายบดี  จุณณานนท์  
เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๒๕๒๗ 

๘๘. นายอาสา  สารสิน   
ลาออก เมือ่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๙ แต่งต้ัง 
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี  
เมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๒๙ 

๘๙. นายอาหมัด  ขามเทศทอง  

๙๐. พลตรี อิสระพงศ์  หนนุภักดี  

๙๑. นายอุกฤษ  มงคลนาวนิ  

๙๒. พลอากาศตรี อุดม  ถนอมกุลบุตร  

๙๓. นายโอสถ  โกศิน  
 



๒๗ 

ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๘    มีสมาชิกวุฒิสภาที่ออกตามวาระ (เหลือจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไม่ถูกจับสลากออก) จํานวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
๑. พลเรือโท เกษม  ลิขิตวงศ ์  

๒. พลโท เทียบ  กรมสุริยศักด์ิ  

๓. พลเรือเอก จินดา  ไชยอุดม  

๔. พลเรือโท เจือ  เกตุษเฐียร  

๕. พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร  

๖. พลตรี ชาญ  สท้อนดี  

๗. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต  

๘. พลเรือเอก เทียม  มกรานนท ์  

๙. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง  

๑๐. พันเอก ธานี  เสนีวงศ ์ ณ อยุธยา  

๑๑. นายสมพงษ์  ตรีสุขี  

๑๒. พลตรี บัญชา  สวัสด์ิฤทธิรณ  

๑๓. พลเอก บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท ์  

๑๔. พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมยี์  

๑๕. พลเรือตรี ประยงค์  เจริญสุวรรณ  

๑๖. พลเรือเอก ประสพ  อดุหนุน  

๑๗. นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน ์  

๑๘. พลโท จันทรคุปต์  สิริสุทธิ ์  

๑๙. นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ  

๒๐. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย  

๒๑. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท ์  

๒๒. พลอากาศโท เปรื่องวิทย์  หงสนันทน ์  

๒๓. นายเปล่งศักด์ิ  ประกาศเภสัช  

๒๔. นาวาอากาศเอก ผดุง  พันธุ์หลังสวน  

๒๕. พลเรือโท ผริตเดช  รุมาคม  

๒๖. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ  



๒๘ 

๒๗. พลโท พร้อม  ผวินวล  

๒๘. พลเรือเอก พอน  พันธทุรัพย์  

๒๙. พลโท พิจิตร  กุลละวณิชย์  

๓๐. นายกระมล  ทองธรรมชาติ  

๓๑. นาวาอากาศเอก ไพบลูย์  ธารีเกษ  

๓๒. พลโท ไพบูลย์  สิรยากร  

๓๓. พลโท ไพศาล  รุ่งแสง  

๓๔. นาวาอากาศเอก มน ู อัมรานนท ์  

๓๕. พลโท ไฉน  การุณยะวนิช  

๓๖. พลโท สุวรรณ  รัตนเสนีย์  

๓๗. พลโท ยุทธศักด์ิ  คล่องตรวจโรค  

๓๘. พันเอก วรวทิย์  พิบูลศลิป์  

๓๙. พลเอก ปาโมชช์  ถาวรฉันท์   ลาออกเมื่อ ๒๙ มี.ค. ๒๕๒๒ 

๔๐. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต  

๔๑. พลอากาศโท วันชัย  พิไลพงษ์  

๔๒. พลเรือโท วนิิจ  ศรีพจนารถ  

๔๓. พันเอก วินติ  เทศวิศาล  

๔๔. นางวิมล  ศิริไพบูลย์  

๔๕. พลตรี วิมล  วงศว์านิช  

๔๖. นายวิศิษฐ์  ศรีสมบูรณ ์  

๔๗. พันเอก วีรยุทธ  อินวะษา  

๔๘. นายสมพร  บุณยคุปต์  

๔๙. นายศิริชัย   บูลกุล  

๕๐. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ  

๕๑. พลโท สินธุ  เกิดสมบญุ  

๕๒. พลเรือเอก สมจิตต์  ธัมมรัคคิต  

๕๓. พลเรือเอก สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์ ลาออกเมื่อ ๘ มี.ค. ๒๕๒๘ 

๕๔. พันโท สมพนธ์  บุณยคปุต์  



๒๙ 

๕๕. นาวาอากาศเอก สมรวย  อาจสญัจร  

๕๖. นายสานนท ์ สายสว่าง  

๕๗. พลเอก สายหยุด  เกิดผล  

๕๘. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน ์  

๕๙. พลเอก สีมา  ปาณิกบตุร  

๖๐. พลเอก สืบ  อักษรานุเคราะห์  

๖๑. พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท ์  

๖๒. พลตรี สุรชัย  ถนอมพชัิย  

๖๓. พลตํารวจเอก สุรพล  จุลละพราหมณ ์  

๖๔. พลโท สุรเสฎฐ  รามสมภพ  

๖๕. นายอมร  จนัทรสมบูรณ์  

๖๖. นายเหม  สุไลมาน  

๖๗. พลเรือเอก อดุล  ตุลยานนท ์  

๖๘. นายอาณัติ  อาภาภิรม  

๖๙. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน  

๗๐. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  

๗๑. พลเอก อาทิตย์  กําลังเอก  

๗๒. นายอานนท ์ ศรีวรรธนะ  

๗๓. พันเอก อํานวย  ชูเกษ  

๗๔. พลตรี สุตสาย  หัสดิน  

๗๕. พลเรือเอก โอภาส  จามิกรณ ์  
 

ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๘   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งแทนตําแหน่งที่ออกตามวาระ จํานวน ๗๕ ท่าน และแทนตําแหน่งว่าง
อีก ๑ ตําแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. นายสนอง  ตู้จินดา แต่งต้ังแทน  พลโท หาญ  ลีนานนท์  
เมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘ 

๒. พลเรือโท โกมุท  กมลนาวิน  

๓. นายกระมล  ทองธรรมชาติ  



๓๐ 

๔. นายกําจร  สถิรกุล  

๕. พลโท กําแหง  จันทวิรชั 
ถึงแก่อนิจกรรม เมือ่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๓๑ 
แต่งต้ัง พลโท สพรั่ง  นุตสถิตย์    
เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑   

๖. พลตรี ขจร  รามัญวงศ ์  

๗. พลโท จรวย  วงศ์สายณัห์  

๘. พลโท จันทรคุปต์  สิริสุทธิ ์  

๙. พลตรี จาป  เอี่ยมศิร ิ  

๑๐. พลเรือเอก จินดา  ไชยอุดม  

๑๑. พลอากาศเอก จําลอง  ปุณณะกิตติ  

๑๒. พลเอก เชวง  ยังเจริญ  

๑๓. พลตรี เชิดชาย  ธีรัทธานนท ์  

๑๔. พลเอก ชํานาญ  นิลวิเศษ 
ลาออกเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๙   
แต่งต้ัง พลเรือเอก สนธิ  บุณยะชยั  
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๑๕. พลอากาศโท ชํานาญ  ภัทรโยธิน  

๑๖. พลโท เทียบ  กรมสุริยศักด์ิ  

๑๗. นายเธียร  เจริญวัฒนา  

๑๘. คุณหญิงนนัทกา  สุประภาตะนันทน์  

๑๙. นางสาวบังอร  อิม่โอชา  

๒๐. พลโท บัณฑิต  อมาตยกุล  

๒๑. พลตรี บุญแทน  เหนยีนเฉลย  

๒๒. พลเอก บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท ์
ลาออกเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙   
แต่งต้ัง นายอรุณ  ภาณุพงศ์  
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 

๒๓. พลอากาศโท ประดับ  พลชาติ  

๒๔. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธมิัย  

๒๕. พลอากาศโท ประทปี  เกิดนาวี  

๒๖. พลเรือเอก ประเทือง  วงศ์จันทร ์  

๒๗. พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมยี์  

๒๘. นายประภาส  จักกะพาก  

๒๙. พลเรือเอก ประสพ  อดุหนุน  



๓๑ 

๓๐. พลเรือโท ประเสริฐ  น้อยคําศิร ิ  

๓๑. พลอากาศตรี ปรีชา  นนทรีย ์  

๓๒. พลอากาศโท เปรื่องวิทย์  หงสนันทน ์  

๓๓. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ  

๓๔. พลโท พิจิตร  กุลละวณิชย์  

๓๕. นายพิชัย  วาศนาส่ง  

๓๖. พลโท พิศิษฐ์  เหมะบุตร  

๓๗. พลตรี ภุชงค์  นิลขํา  

๓๘. พลอากาศเอก เรวัตร  วริยพงษ์  

๓๙. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต  

๔๐. พลอากาศโท วรนาถ  อภิจารี  

๔๑. พลโท วันชัย  เรืองตระกูล  

๔๒. นายวิจิตร  ณ ระนอง  

๔๓. พลตรี วิจิตร  สุขมาก  

๔๔. พลเรือโท วนิัย  ไชยเพิ่ม  

๔๕. พลตรี วิมล  วงศว์านิช  

๔๖. พลตรี วิโรจน์  แสงสนทิ   

๔๗. นายวีรพงษ์  รามางกูร  

๔๘. พลตรี ศัลย์  ศรีเพ็ญ  

๔๙. พลเรือโท ศิริ  ศิริรังส ี
ลาออกเมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๓๑               
แต่งต้ัง นายพิภพ  อะสีติรัตน์  
เมื่อ  ๒๕ ก.ค. ๒๕๓๑ 

๕๐. พลเรือโท ศิริ  เศวตรักต  

๕๑. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ  

๕๒. พันโท สมพนธ์  บุณยคปุต์  

๕๓. พลตรี สมพร  เติมทองไชย  

๕๔. พลเรือตรี สมโภช  ขมะสุนทร  

๕๕. พลเอก สมศักด์ิ  ปัญจมานนท ์  

๕๖. พลตรี สาธร  สุวรรณภา  

๕๗. นายสานนท ์ สายสว่าง  

๕๘. พลเอก สายหยุด  เกิดผล  



๓๒ 

๕๙. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน ์  

๖๐. พลตํารวจโท สุทัศน ์ สุขุมวาท  

๖๑. พลเรือเอก สุภา  คชเสนี  

๖๒. พลโท สุรพล  บรรณกจิโศภน  

๖๓. พลตรี สุตสาย  หัสดิน  

๖๔. พลอากาศตรี สุวิช  จันทประดิษฐ ์  

๖๕. พลตํารวจโท เสน่ห์  สิทธิพันธ ์  

๖๖. นายโสรัจ  สุจริตกุล  

๖๗. พลเอก องอาจ  ศุภมาตย์  

๖๘. นายอมร  จนัทรสมบูรณ์  

๖๙. นายอมร  นนทสุต  

๗๐. พลเอก อรรคพล  สมรูป  ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๗  พ.ค. ๒๕๕๒ 

๗๑. นายอาคม  มกรานนท ์  

๗๒. พลเอก อาทิตย์  กําลังเอก  
ลาออกเมื่อ  ๑๐ พ.ค. ๒๕๓๑              
แต่งต้ังนายศรีภูมิ  ศุขเนตร  
เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 

๗๓. นายอาณัติ  อาภาภิรม  

๗๔. พลตรี อารียะ  อุโฆษกจิ  

๗๕. นายอาษา  เมฆสวรรค์  

๗๖. นายเอกพจน์  วานิช  
 

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
สมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม จํานวน  ๑๗ ท่าน เนื่องจากให้ครบตามจํานวนสามในสี่ของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด (จํานวน ๓๔๗ ท่าน)  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
๑. พลโท จรัส  วงศ์สายัณห์  

๒. พลโท ศิริชัย  ลักษณียนาวิน  

๓. พลโท งามพล  นุตสถิตย์  

๔. พลโท สุจินดา  คราประยูร  

๕. พลโท เกษม  สงวนชาติศรไกร  

๖. พลตรี เจอ  โพธิ์ศรีนาค  

๗. พลตรี กิตติ  รัตนฉายา  



๓๓ 

๘. พลตรี ไพโรจน์  จันทร์อไุร  

๙. พลตรี วัฒนา  สรรพานิช  

๑๐. พลเรือเอก สุรทิน  จันทรภักดี  

๑๑. พลเรือโท ถลาง  จันทนประยูร  

๑๒. พลเรือโท ญงสุข  สุนทรนาค  

๑๓. พลเรือโท เกษม  เมฆลอย  

๑๔. พลอากาศเอก พิสุทธิ ์ ฤทธาคน ี
ลาออกเมื่อ  ๑๕ เม.ย. ๒๕๓๒             
แต่งต้ัง นายกมล  นุชนาฏนนท์    
เมื่อ  ๑๕ เม.ย. ๒๕๓๒ 

๑๕. พลอากาศโท พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ ์  

๑๖. พลอากาศโท นมิล  บญุญานุรักษ ์  

๑๗. พลตํารวจโท ประเนตร  ฤทธิฦาชัย  
 

ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๐  มีสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งต้ัง เมื่อ ๒๒ 
เมษายน  ๒๕๒๔  ออกตามวาระ จํานวน  ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. พลเอก กฤษณ์  ชีเจริญ  

๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์  

๓. พลเรือเอก กวี  สิงหะ  

๔. พลโท ประชุม  พิบูลภานุวัธน ์  

๕. นาวาอากาศตรี กําธน  สินธวานนท ์  

๖. พลโท จวน  วรรณรัตน ์  

๗. พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  

๘. นายจําลอง  อัตนโถ  

๙. นายเฉลียว  คณานุกูล  

๑๐. พลอากาศเอก ชากร  ทัตตานนท ์  

๑๑. นายชาญชัย  ล้ีถาวร  

๑๒. พลเรือโท ชาติ  ดิษฐบรรจง  

๑๓. นายชูชาติ  ประมูลผล   ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๐ 

๑๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม  



๓๔ 

๑๕. หม่อมหลวงเชิงชาญ  กําภู  

๑๖. นายเถลิง  ธํารงนาวาสวัสด์ิ  

๑๗. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล  

๑๘. นายศิริชัย  บูลกุล  

๑๙. นายทวี  หนุนภักดี  

๒๐. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนขํา  

๒๑. นายสมพงษ์  ตรีสุขี  

๒๒. พลอากาศโท นาว ี มหารักขกะ  

๒๓. พลเอก ไพจิตร  สมสุวรรณ  

๒๔. พลอากาศเอก บัณฑิต  โชติชนาภิบาล  

๒๕. พลเรือเอก บัณฑิต  สุวงศ์  

๒๖. นายบุญสม  มาร์ติน  

๒๗. นายประกอบ  ตู้จินดา  

๒๘. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  

๒๙. นายประจิตร  ยศสุนทร  

๓๐. พลเอก ผิน  เกษร  

๓๑. นายประพฤทธิ์  ณ นคร  

๓๒. พลเรือเอก ประพัฒน์  จันทวิรัช  

๓๓. พลอากาศเอก ประภา  เวชปาน  

๓๔. พลโท รวมศักด์ิ  ไชยโกมินทร ์  

๓๕. พลอากาศโท ประหยัด  ดิษยะศริน  

๓๖. พลเอก ประยุทธ  จารมุณ ี  

๓๗. นายประสพ  รัตนากร  

๓๘. พลตรี ประสาท  วมิลศลิปิน  

๓๙. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน ์  

๔๐. นายปลั่ง  มจีุล  

๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศร ี  

๔๒. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์  



๓๕ 

๔๓. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  

๔๔. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร  

๔๕. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน  

๔๖. พลอากาศเอก วาทิต  โหละสุต  

๔๗. พลเอก วาท  กญุชรานุสสรณ์  

๔๘. นายวิจารณ ์ นิวาตวงศ ์  

๔๙. นาวาอากาศเอก วมิล  วิริยะวิทย ์  

๕๐. พลเรือโท วเิชียร  สังกรธนกิจ  

๕๑. พลอากาศเอก วีระ  ไทยกล้า  

๕๒. พลเอก ศักด์ิ  บุญทระกุล  

๕๓. นายศิริ  อติโพธิ  

๕๔. พันเอก สงวน  คําวงษา  

๕๕. พลเอก สม  ขัตพันธุ์  

๕๖. พลอากาศเอก สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์  

๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์  

๕๘. นายสมภพ  สุสังกรกาญจน์  

๕๙. พลเรือเอก สมัคร  สายวงศ ์  

๖๐. นายสุขุม  ถริะวัฒน ์  

๖๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล  

๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์  

๖๓. คุณหญิงสุวฒันา  เพชรทองคํา  

๖๔. พลเรือเอก สุรพล  แสงโชติ  

๖๕. พลเอก เสริม  ณ นคร  

๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล  

๖๗. พลโท แสวง  จามรจนัทร ์  

๖๘. พลเรือเอก โสภณ  สุญาณเศรษฐกร  

๖๙. พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ  

๗๐. พลอากาศเอก อมัพร  คอนดี  

๗๑. พลเอก อาจ  ชาตินักรบ  

๗๒. พันเอก อาทร  ชนเห็นชอบ  



๓๖ 

๗๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหริัญ  

๗๔. ว่าที่ร้อยตร ีเสมอใจ  พุ่มพวง  

๗๕. พลเรือโท อาํนวย  เอี่ยมสุโร  
 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ออกตามวาระจํานวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. พลเรือโท กติติ  นาคะเกศ  

๒. พลอากาศโท จินดา  รามอินทรา  

๓. นายจุลนภ  สนิทวงศ ์ ณ อยุธยา  

๔. พลเรือโท เจตน์  ธัมมรคัคิต  

๕. ร้อยตํารวจโท ฉัตรชัย  บุญยะอนันต์  

๖. พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ   
ลาออกเมื่อ  ๓๑ ส.ค. ๒๕๓๓              
แต่งต้ัง นายศิววงศ์  จงัคศิริ    
เมื่อ  ๔ ก.ย. ๒๕๓๓ 

๗. นายชัยยุทธ  กรรณสูต  

๘. พลเรือเอก ชาติ  ดิษฐบรรจง  

๙. นายชีระ  ภาณุพงศ์  

๑๐. พลเรือตรี เชลง  องอาจ  

๑๑. พลอากาศโท ณรงค ์ ดิถีเพ็ง  

๑๒. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล  

๑๓. นายทวี  หนุนภักดี  

๑๔. นายธรรมนญู  ประจวบเหมาะ  

๑๕. นายบรม  ตันเถียร  

๑๖. พลตรี บรรเทา  ใยเกตุ 
ลาออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๓๒ แต่งต้ัง  
เรืออากาศโท โสภณ  สุวรรณะรุจิ   
แทน  เมื่อ  ๑๙ เม.ย. ๒๕๓๓ 

๑๗. พลตํารวจตรี บุญชู  วงักานนท ์  

๑๘. นายปลั่ง  มจีุล  

๑๙. พันเอก ประกอบ  ประยูรโภคราช  

๒๐. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  

๒๑. พลเรือโท ประชุม  เวศม์วิบูลย ์  



๓๗ 

๒๒. นายประเทือง  กีรติบุตร  

๒๓. นายประภาศน์  อวยชัย  

๒๔. พลเอก ประยุทธ  จารมุณ ี  

๒๕. นายประสพ   รัตนากร  

๒๖. พลเรือโท ประยงค์  เจริญสุวรรณ  

๒๗. นายประเสริฐ  ดวงวิชัย  

๒๘. พลอากาศเอก ประหยดั  ดิษยะศริน  

๒๙. นายพชร  อศิรเสนา  ณ อยุธยา  

๓๐. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์  

๓๑. นายพานิช  สัมภวคุปต์  

๓๒. นายพารณ  อิศรเสนา  ณ อยุธยา  

๓๓. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร  

๓๔. นายไพโรจน์  นิงสานนท ์  

๓๕. พลตํารวจโท เภา  สารสิน  

๓๖. พลตรี มงคล  อัมพรพสิิฏฐ์  

๓๗. พลตรี มนัส  อร่ามศร ี  

๓๘. นายมีชัย  วรีะไวทยะ  

๓๙. นางเยาวลักษณ์  แพ่งสภา  

๔๐. นายยุกต์  ณ ถลาง  

๔๑. พลโท รวมศักด์ิ  ไชยโกมินทร ์  

๔๒. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน  

๔๓. พลตรี วันชัย  อมัพุนันทน ์  

๔๔. พลเอก วาท  กญุชรานุสสรณ์  

๔๕. พลโท วิชัย  เพิ่มทรัพย ์  

๔๖. นายวิจารณ ์ ภุกพิบูลย์  

๔๗. พลโท วิชิต  บุณยะวัฒน์  

๔๘. ว่าที่พลเรือโท วิชิต  วรรณวิไชย  

๔๙. พลเรือโท วนิิจ  ตาปสนนัทน ์  



๓๘ 

๕๐. พลอากาศโท จิโรจ  บูรณะบุตร  

๕๑. พลโท วิศิษย์  อาจคุม้วงษ์  

๕๒. พลอากาศโท วีระ  กิจจาทร  

๕๓. พลเอก ศักด์ิ  บุญทระกุล  

๕๔. นายศิริชัย  บูลกุล  

๕๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รตัน์  

๕๖. พลโท สนั่น  เศวตเศรนี  

๕๗. นายสมภพ  สุสังกร์กาญจน์  

๕๘. พลอากาศเอก สรรเสริญ  วานิชย ์  

๕๙. นายสวัสด์ิ  โชติพานิช 
ลาออกเมื่อ  ๑ ต.ค. ๒๕๓๓                
แต่งต้ัง พลโท ไพบูลย์  ห้องสินหลาก  
เมื่อ  ๔ ม.ค. ๒๕๓๔ 

๖๐. นายสําราญ  ถาวรายุศม ์  

๖๑. นายสุขวิช  รังสิตพล  

๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์  

๖๓. นายสุธี  อากาศฤกษ์  

๖๔. พลอากาศโท สุรพล  โสภาพงษ์ 
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๐   
แต่งต้ัง พลเอก อัธยา  แผ้วพาลชน   
เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 

๖๕. นายสุวิทย์  สุทธานุกูล  

๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล  

๖๗. ว่าที่ร้อยตร ีเสมอใจ  พุ่มพวง  

๖๘. พลโท แสวง  จามรจนัทร ์  

๖๙. พลโท อภิเทพ  อนิทรพิทักษ์ฝ  

๗๐. พลอากาศโท อนนัต์  กสินทะ  

๗๑. พลตรี  อรพันธ์  วฒันวิบูลย์  

๗๒. พลโท อรุณ  ปริวัติธรรม  

๗๓. พลเรือโท อาคม  ศรีคชา  

๗๔. พลเรือเอก อํานวย  เอีย่มสุโร  

๗๕. นายอุบลศกัด์ิ  บัวหลวงงาม  



๓๙ 

 
ในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม จํานวน ๗ ท่าน เพื่อให้ครบจํานวนสามในสี่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมด  (จํานวน  ๓๕๗  ท่าน) ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. พลอากาศโท  เกริกชัย   หาญสงคราม  

๒. นายทินพันธ์ุ   นาคะตะ  

๓. พลเรือตรี  บัณฑิตย์  ชุณหะวัณ  

๔. พลตรี  แผ้ว  แผ้วพิษากุล  

๕. พลเอก  พัฒน์  อัคนิบตุร  

๖. นายวิจิตร  ศรีสอ้าน  

๗. นายวีระ  ปติรชาติ  
 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๒   มีสมาชิกวุฒิสภาที่ ไ ด้รับแต่งต้ังเมื่อ          

๒๒  เมษายน ๒๕๒๖ ออกตามวาระ เมื่อครบ ๖ ปี จํานวน ๙๓ ท่าน  ดังรายนามดังต่อไปนี้ 
 

๑. นายกระจ่าง   พันธุมนาวิน  

๒. พลตรี  กระวี  สุทัศน์  ณ  อยุธยา  

๓. นายกฤตย์   รัตนรักษ์  

๔. พลอากาศเอก  กนัต์   พิมานทิพย ์  

๕. นายกําพล  วัชรพล  

๖. พลอากาศเอก  เกษตร  โรจนนิล  

๗. นายเกษม   สุวรรณกุล  

๘. นายจิรายุ   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  

๙. พลเอก  จุไท  แสงทวปี  

๑๐. นายเกษม   จาติกวณิช  

๑๑. นายชวลิต  รุ่งแสง  

๑๒. นายชัชวาล   อภิบาลศรี  

๑๓. นายชัยรัตน์   คํานวณ  

๑๔. ร้อยตํารวจโท  ชาญ   มนูธรรม  

๑๕. นายชาญวุฒิ   โพธิรัตนังกูร  



๔๐ 

๑๖. นายชุมสาย   หัสดิน  

๑๗. พลตํารวจเอก  ณรงค์   มหานนท ์  

๑๘. พลเรือโท  ดํารงค์   เสขะนันทน ์  

๑๙. นายดิลก   มหาดํารงค์กุล  

๒๐. นายอรรถสทิธิ์   เวชชาชีวะ  

๒๑. พลอากาศเอก  ทวนทอง   ยอดอาวุธ  

๒๒. พลเรือโท  ทวิช   บุณยรัตพันธุ์  

๒๓. พลตํารวจตรี  เทียนชัย   วีรกุล  

๒๔. พลเรือเอก  ธาดา   ดิษฐบรรจง  

๒๕. คุณหญิงนงเยาว์   ชัยเสรี  

๒๖. พลโท  นพ  พิณสายแก้ว  

๒๗. พลเรือเอก  นิพันธ์   ศิริธร  

๒๘. นายนุกูล   ประจวบเหมาะ  

๒๙. พลเอก  บรรจบ   บนุนาค  

๓๐. นายบรรเจิด   ชลวิจารณ์  

๓๑. พลตํารวจโท  บนัเทิง   กัมปนาทแสนยากร  

๓๒. พลตรี  บุญชัย  ดิษฐกลุ  

๓๓. นายอนันต์   อนันตกูล  

๓๔. พลเอก  ปฐม   เสริมสิน  

๓๕. พลเรือตรี  ประกอบ  วสีนนท ์  

๓๖. หม่อมหลวงประกิต   ทินกร  

๓๗. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร ์  

๓๘. พลเอก  ประยูร   บุนนาค  

๓๙. นาวาอากาศตรี  ประสงค์   สุ่นศิร ิ  

๔๐. นายประสิทธิ์   เหตระกลู  

๔๑. พลเอก  ปญัญา   สิงห์ศักดา  

๔๒. นายปิยะ   จักกะพาก  

๔๓. นายปรีชา   ศรีมีทรัพย ์  



๔๑ 

๔๔. นายพนัส   สิมะเสถียร  

๔๕. นายพฤทธ์   อุปถมัภานนท ์  

๔๖. คุณหญิงพวงรัตน   วิเวกานนท ์  

๔๗. พลเอก  พักตร์   มีนะกนิษฐ  

๔๘. พลโท พัฒน์   อุไรเลิศ  

๔๙. นายเพรา   นิวาตวงศ ์  

๕๐. นายมนัสวี   อุณหนันทน์  

๕๑. นายวีระ   คีรีวัฒน ์  

๕๒. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์  

๕๓. พลเรือเอก ยุธยา  เชิดบุญเมือง  

๕๔. นายรัตน์   พนมขวัญ  

๕๕. นายละเมียด   ประดับศรี  

๕๖. นายวทัญญู   ณ  ถลาง  

๕๗. นายวรรณ   ชันซื่อ  

๕๘. นายวารินทร์   พูนศิริวงศ์  

๕๙. พลเอก  วันชัย   จิตต์จํานงค์  

๖๐. นายวิชัย   กาญจนพันธุ  

๖๑. พลโท  วฒันชัย   วฒุิศิริ  

๖๒. นายวิทูร   โอสถานนท ์  

๖๓. นายวิระ   รมยะรูป  

๖๔. นายวีกิจ   วีรานุวัตต์ิ  

๖๕. นายวีระ   สุสังกรกาญจน์  

๖๖. พลโท  ศิริ   ทิวะพันธุ ์  

๖๗. นายสง่า   สรรพศรี  

๖๘. พลโท  สมคิด   จงพยหุะ  

๖๙. นายชาตรี   โสภณพนิช  

๗๐. นายสมชาย   เขียวหวาน  

๗๑. พันเอก  สมชาย  หิรญักิจ  



๔๒ 

๗๒. นายสมบูรณ์   นนัทาภิวัฒน ์  

๗๓. นายบรรจง   ชูสกุลชาติ  

๗๔. นายสรวง   อักษรานุเคราะห์  

๗๕. นายสวัสด์ิ   ลูกโดด  

๗๖. นายสิงห์โต   จ่างตระกลู  

๗๗. นายสิปปนนท์   เกตุทตั  

๗๘. นายสุธรรม   วิชชุไตรภพ  

๗๙. พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์  

๘๐. พลตํารวจเอก  สุวรรณ   รัตนช่ืน  

๘๑. นายสุวิทย์   นววงศ ์  

๘๒. นายสนอง   ตู้จินดา  

๘๓. ร้อยโท  อนนัต์   พรรณเชษฐ์  

๘๔. นายอนุสร   ทรัพย์มน ู  

๘๕. นายอมร   รักษาสัตย์   

๘๖. พลอากาศเอก  อรุณ   พร้อมเทพ  

๘๗. นายบดี   จณุณานนท ์  

๘๘. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี  

๘๙. นายอาหมัด   ขามเทศทอง  

๙๐. พลโท  อิสระพงศ์   หนนุภักดี  

๙๑. นายอุกฤษ   มงคลนาวนิ  

๙๒. พลอากาศโท  อุดม   ถนอมกุลบุตร  

๙๓. นายโอสถ   โกศิน  
 
ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ออกตามวาระ จํานวน ๙๓ ท่าน และแทนผู้ที่ลาออกอีก   
๑  ท่าน  รวม  ๙๔  ท่าน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. นายกฤษฎา   กมัปนาทแสนยากร  

๒. พลอากาศเอก  กนัต์   พิมานทิพย ์  

๓. นายกิตติ   ดําเนินชาญวนิชย์  



๔๓ 

๔. พลอากาศเอก  เกษตร   โรจนนิล  

๕. นายเกษม   วิศวพลานนท ์  

๖. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี  

๗. นายกําจร   เชาวรัตน์  

๘. นายกําพล  วัชรพล  

๙. พลตรี  จํากัด  กลันทะกะสุวรรณ  

๑๐. พลโท  ฉลอม   วิสมล  

๑๑. นายเฉลิม   เชี่ยวสกุล  

๑๒. นายเฉลียว   อยู่วทิยา  

๑๓. พลโท  ชัชชม   กันหลง  

๑๔. นายชัยอนนัต์   สมทุวณิช  

๑๕. นายชาตรี   โสภณพนิช  

๑๖. นายชาติเชื้อ   กรรณสตู  

๑๗. พลตรี  เชษฐา  ฐานะจาโร  

๑๘. พลเรือโท  เชิดศักด์ิ   สุขกิจบํารุง  

๑๙. นายดิลก   มหาดํารงค์กุล  

๒๐. นายเดช   บุญ-หลง  

๒๑. พลโท  ถาวร   รัตนาวะดี  

๒๒. นายทนง   โพธิ์อ่าน  

๒๓. นายทวี   ประไพ  

๒๔. นายทรง  องค์ชัยวัฒนะ  

๒๕. พลตรี  ทศพร   ทรงสุวรรณ  

๒๖. นายธรรมา   ปิ่นสุกาญจนะ  

๒๗. คุณหญิงนงเยาว์   ชัยเสรี  

๒๘. พลโท  นพ   พิณสายแก้ว  

๒๙. นายนิคม   จันทรวทิุร  

๓๐. นายนิภัทร   บุญญะปฏิภาค  

๓๑. นายบดี   จณุณานนท ์  



๔๔ 

๓๒. นายบรรจง   ชูสกุลชาติ  

๓๓. พลตรี  บรรเทา   ใยเกตุ  

๓๔. นายบุญชง   วีสมหมาย  

๓๕. นายบุญชนะ   อัตถากร  

๓๖. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร ์  

๓๗. พลโท  ประมณฑ์  ผลาสินธุ์  

๓๘. นายประสิทธิ์   กาญจนวัฒน ์  

๓๙. นายประสิทธิ์   เหตระกลู  

๔๐. พลเอก  ปญัญา   สิงห์ศักดา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๔ ม.ค. ๒๕๕๓ 

๔๑. นายปิยะบุตร   ชลวิจารณ์  

๔๒. พลเรือโท  เปล่ง   มาลสุทธิ์  

๔๓. นายเปล่งศักด์ิ   ประกาศเภสัช  

๔๔. พลอากาศโท  พนม   ถีรัสวาท ี  

๔๕. นายพนัส   สิมะเสถียร  

๔๖. นายพันศักด์ิ   วิญญรตัน์  

๔๗. นายพิทักษ์   อินทรวทิยนันท ์  

๔๘. พลอากาศเอก พิศิษฐ ์  ศาลิคุปต  

๔๙. นายเพรา   นิวาตวงศ ์  

๕๐. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์  

๕๑. นายยงศักด์ิ   คณาธนะวนิชย์  

๕๒. พลโท  ยุทธนา   แยม้พันธุ์  

๕๓. พลอากาศโท  เริงชัย   สนิทพันธุ ์  

๕๔. คุณหญิงแร่ม   พรหโมบล  บุณยประสพ  

๕๕. พลอากาศโท  ลิขิต   สุวรรณทัต  

๕๖. นายวรรณ  ชันซื่อ  

๕๗. พลตํารวจเอก  วสิษฐ   เดชกุญชร  

๕๘. พลเอก  วันชัย   จิตต์จํานงค์  

๕๙. พลโท  วฒันชัย   วฒุิศิริ  



๔๕ 

๖๐. นายวิชัย   เชิดชัย  

๖๑. พลเอก  วิชิต   วิชิตสงคราม  

๖๒. นายวิระ   รมยะรูป  

๖๓. พลโท  ศิริ   ทิวะพันธุ ์  

๖๔. นายสง่า   สรรพศรี  

๖๕. พลเรือโท  สถิตย์   จิตรสุข  

๖๖. พลเอก  สมควร   สุวรรณ  

๖๗. พลตรี  สมเจตน์   ทรัพย์สมบูรณ ์  

๖๘. ร้อยตรี  สมบัติ  พานิชชีวะ  

๖๙. พลอากาศโท  สมบุญ   ระหงษ์  

๗๐. พลเรือโท  สมบูรณ์   เนียมลอย  

๗๑. นายสมพงษ์   ตรีสุขี  

๗๒. นายสมภพ   โหตระกิตย์  

๗๓. นายสมศักด์ิ   วรคามนิ  

๗๔. พลตํารวจโท  สวัสด์ิ   อมรววิัฒน ์  

๗๕. นายสากล   สกุลไทย  

๗๖. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล  

๗๗. พลเรือเอก  สุนทร   กระเทศ  

๗๘. พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์  

๗๙. นายสุนทร   เรืองเล็ก  

๘๐. นายสุนทร  เสถียรไทย  

๘๑. นางสุมน   สมสาร  

๘๒. พลตรี  สุรเชษฐ   เดชาติวงศ์  

๘๓. พลตรี  สุรพล   สุวรรณภา  

๘๔. พลตํารวจเอก  เสริม   จารุรัตน์  

๘๕. พลโท เสริม   ไชยบุตร  

๘๖. พลเรือเอก เสวก   ตาดทอง  

๘๗. พลตํารวจเอก  แสวง   ธีระสวัสด์ิ  



๔๖ 

๘๘. นายอนันต์   อนันตกูล  

๘๙. นายอรรถสทิธิ์   เวชชาชีวะ  

๙๐. นายอภิลาศ   โอสถานนท ์  

๙๑. พลโท  อิสระพงศ์   หนนุภักดี  

๙๒. นายโอสถ   โกศิน  

๙๓. พลตรี  ฤทยั   นิโลบล  

๙๔. นายกมล   นุชนาฏนนท ์
แต่งต้ังแทน พลอากาศเอก  
พิสุทธิ์   ฤทธาคนี   
ซึ่งลาออกเมื่อ  ๑๕  เม.ย.  ๒๕๓๒ 

 


