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วุฒิสภาชุดที่ ๗ 
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๙) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช 

๒๕๓๘ กําหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจํานวนสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   มีจํานวน  
๒๖๐ คน    ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๙  และส้ินสุดในวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๔๓ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่ง ๔ ปี  
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง จํานวน ๒๖๐ คน มีดังนี้ 

 
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๙) 
๑. นายกรพจน์   อัศวินวิจติร  

๒. นางกรองกาญจน์   วีสมหมาย  

๓. นางกรองแก้ว   อัศวชนิ  

๔. ร้อยโท การณุย์   เหมวนิช  

๕. นายกิรินทร ์  ชัชวาลวงศ์  

๖. นางกีระณา   สุมาวงศ ์  

๗. นายกู้เกียรติ   สุนทรบรุะ     
ลาออกเมื่อ  ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๐ แต่งต้ัง 
นายชนะศักด์ิ  ยุวบูรณ์    
เมื่อ ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๘. พลอากาศเอก เกรียงไกร   สินธวานนท์   ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๓ 

๙. นายเกษม   ณรงค์เดช  

๑๐. พลอากาศเอก เกษม   ทวีวฒัน ์  

๑๑. นายเกษม   วัฒนชัย  

๑๒. นายเกษม   สนิทวงศ ์ ณ  อยุธยา  

๑๓. นายเกษม   สรศักด์ิเกษม  

๑๔. นายเกษม   สุวรรณกุล  

๑๕. พลเรือเอก เกาะหลัก   เจริญรุกข์  

๑๖. นายโกวิท   วรพิพัฒน์      ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๓ 

๑๗. นายโกวิท   วุรัสวด ี   



๒ 

๑๘. คุณหญิงไขศรี   ศรีอรณุ    ได้รับพระราชทาน (คุณหญิง)  
เมื่อ  ๕  ธ.ค.  ๒๕๔๐ 

๑๙. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรษัฎ์  

๒๐. พลอากาศเอก จรรยา   สุคนธทรพัย์    ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๓ 

๒๑. พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์  

๒๒. นายจริย์   ตุลยานนท์  

๒๓. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล   โสณกุล     
ลาออกเมื่อ  ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๐ แต่งต้ัง
พลเอก ชาญ  บุญประเสริฐ      
เมื่อ  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๒๔. พลตรี จารึก   อารีราชการัณย์  

๒๕. นายจํานงค์   ทองประเสริฐ  

๒๖. นายจิรายุทธ์   วสุรัตน์            ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ 

๒๗. พลเรือโท จุมพล   หงสท์อง  

๒๘. พลเอก ฉลองชัย   แยม้สระโส  

๒๙. ร้อยตํารวจโท ฉัตรชัย   บุญยะอนนัต์  

๓๐. นายเฉลิม   เชี่ยวสกุล  

๓๑. คุณหญิงชนตัถ์   ปิยะอยุ  

๓๒. นายชัชวาล   อภิบาลศรี  

๓๓. พลเอก ชัชวาลย์   ปายะนันทน ์  

๓๔. นายชัยเชต   สุนทรพิพิธ     ลาออกเมื่อ  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒ 

๓๕. นายชัยอนนัต์   สมทุวณิช     ลาออกเมื่อ  ๙ พ.ย. ๒๕๔๐ 

๓๖. นายชาญ   อัศวโชค  

๓๗. นายชาติเชื้อ   กรรณสตู          
ลาออกเมื่อ ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๙ แต่งต้ัง
พลเรือเอก สุวัชชัย  เกษมศุข          
เมื่อ ๘ ม.ค. ๒๕๔๐ 

   

๓๘. นายชาตรี   โสภณพนิช            
ลาออกเมื่อ  ๑๕  พ.ย.  ๒๕๓๙ แต่งต้ัง 
พลตํารวจเอก ประชา   พรหมนอก      
เมื่อ  ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ 

๓๙. นายชุมสาย   หัสดิน  



๓ 

๔๐. นายชูวงศ์   ฉายะบุตร  

๔๑. พลเอก เชษฐา   ฐานะจาโร  

๔๒. นายโชคชัย   อกัษรนันท ์  

๔๓. นายณรงค์   ปฏิบัติสรกิจ  

๔๔. พลตํารวจเอก ณรงค ์  มหานนท ์  

๔๕. นายณรงคชั์ย   อัครเศรณี  

๔๖. นายดํารง   พุฒตาล  

๔๗. นายดิลก   มหาดํารงค์กุล  

๔๘. นายดุสิต   ศิริวรรณ  

๔๙. คุณหญิงเต็มศิริ   บุณยสิงห์  

๕๐. พลโท ถนอม   วัชรพุทธ  

๕๑. พลเอก ถวลัย์   แสวงพรรค์  

๕๒. นายเถลิง   ธํารงนาวาสวัสด์ิ  

๕๓. นายทรง   องค์ชัยวัฒนะ  

๕๔. นายทองดี   นิคงรัมย ์  

๕๕. นายทวี   หนุนภักดี  

๕๖. พลเรือโท ทวีศักด์ิ   ศรีประยูร  

๕๗. นางทักษิณา   สวนานนท ์  

๕๘. หม่อมราชวงศ์เทพ   เทวกุล     
ลาออกเมื่อ  ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐ แต่งต้ัง 
พลเอก บุญศักด์ิ  กําแหงฤทธิรงค ์   
เมื่อ  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๕๙. พลเอก เทียนชัย   สิรสัิมพันธ ์  

๖๐. พลอากาศเอก ธนนิตย์   เนียมทันต์  

๖๑. นายธนู   กลุชล  

๖๒. นายธรรมนญู    หวั่งหลี  

๖๓. นายธรรมา   ปิ่นสุกาญจนะ  

๖๔. พลอากาศเอก ธํารง   เจริญรัชต์  



๔ 

๖๕. พลเรือเอก ธํารง   วิบูลเสถียร  

๖๖. นายธาตรี   ประภาพันธ์  

๖๗. นายธีระ   พันธุมวนิช   
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๗  ก.ค.  ๒๕๔๐ 
แต่งต้ัง พลตํารวจเอก สล้าง  บุนนาค  
เมื่อ  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๖๘. พลเรือเอก ธีระ   ห้าวเจริญ  

๖๙. พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์   คัมภีรญาณนนท ์  

๗๐. นายธีรพจน์   จรูญศร ี  

๗๑. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  

๗๒. คุณหญิงนนัทกา   สุประภาตะนันทน ์  

๗๓. นายนิเชต   สุนทรพิทักษ์  

๗๔. นายนิพนธ์   วิสิษฐยทุธศาสตร์  

๗๕. นายนิพนธ์   สรการ  

๗๖. นายนิมุคตาร์   วาบา  

๗๗. ท่านผู้หญิง (คุณหญิง) นิรมล   สุริยสัตย์      ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๕ เม.ย. ๒๕๔๕ 

๗๘. นายนิวัฒน์   พ้นช่ัว  

๗๙. นายบดี   จณุณานนท ์  

๘๐. นายบรม   ตันเถียร  

๘๑. พลเรือเอก บัณฑิตย์   ชุณหะวัณ  

๘๒. พลเอก บัณฑิตย์   มลายอริศูนย์     ลาออกเมื่อ  ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ 

๘๓. นายบุญชัย   พงษ์เภตรา     ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๔๑ 

๘๔. นายบุญพฤกษ์   จาฎามระ  

๘๕. นายบุญยงค์   วงศ์รักมิตร  

๘๖. นายบุญอรรถ   สายศร  

๘๗. พลเอก บุลฤทธิ์   ทรรทรานนท ์  

๘๘. นายบูรพา   อัตถากร  

๘๙. นายปกิต   พัฒนกุล  



๕ 

๙๐. พลอากาศเอก ประกอบ   บุรพรัตน์     ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๖ ส.ค. ๒๕๔๒ 

๙๑. นายประจวบ   ทองอุไร     ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๕ ก.ค. ๒๕๔๒ 

๙๒. พลเรือเอก ประเจตน์   ศิริเดช  

๙๓. นายประชา    มาลีนนท ์  

๙๔. นายประชา   เหตระกูล  

๙๕. นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์  

๙๖. พลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย ์  

๙๗. พลเอก ประมณฑ์   ผลาสินธุ์   
ลาออกเมื่อ ๑๐  ก.พ.  ๒๕๔๐  
แต่งต้ัง พลเอก ปรีชา  โรจนเสน     
เมื่อ  ๘ ก.ค. ๒๕๔๐ 

๙๘. นายประยอม   ซองทอง  

๙๙. นายประวิทย์   โรจนเพยีรสถิต  

๑๐๐. นายประสพ   รัตนากร  

๑๐๑. พลเอก ประเสริฐ   ชูหมื่นไวย  

๑๐๒. นายประเสริฐ   สมะลาภา  

๑๐๓. นายปริญญา   จินดาประเสริฐ  

๑๐๔. พลเอก ปานเทพ   ภูวนารถนุรักษ ์  

๑๐๕. นายปิยะบุตร   ชลวิจารณ์  

๑๐๖. นายผจญ   อุลปาทร  

๑๐๗. นายผัน  จันทรปาน     ลาออกเมื่อ  ๒๑ ก.พ.  ๒๕๔๓ 

๑๐๘. นายเผ่าเทพ   อุปการนิติเกษตร  

๑๐๙. พลตํารวจเอก พจน์   บุญยะจินดา  

๑๑๐. นายพชร   ยุติธรรมดํารง  

๑๑๑. นายพนัส   ไทยล้วน  

๑๑๒. นายพรเทพ   พรประภา  

๑๑๓. พลเรือเอก พัฒนพงษ์   ศรีเพ็ญ  

๑๑๔. นายพากเพียร   วิริยะพันธุ์  



๖ 

๑๑๕. นายพานิชย์   เจริญเผ่า  

๑๑๖. นายพารณ   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  

๑๑๗. นายพิชัย   วาศนาส่ง  

๑๑๘. นายพินิต   อารยะศิริ  

๑๑๙. นายพิสิษฐ์   ณ  พัทลุง  

๑๒๐. นายพูนศักด์ิ   วรรณพงษ์  

๑๒๑. นายเพรา   นิวาตวงศ ์  

๑๒๒. นายเพียวพันธุ์   วาริชนันท์   
ลาออกเมื่อ  ๒๒  มี.ค.  ๒๕๓๙  
แต่งต้ัง นายประสงค์   โฆษิตานนท์  
เมื่อ  ๑๘  เม.ย.  ๒๕๓๙ 

๑๒๓. นายโพธิพงษ์   ลํ่าซํา     ลาออกเมื่อ  ๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๐ 

๑๒๔. นายไพบูลย์   ช่างเรียน  

๑๒๕. นายไพบูลย์   ลิมปพยอม  

๑๒๖. นายไพบูลย์   วฒันศิริธรรม  

๑๒๗. พลเอก ไพบูลย์   เอมพันธุ์  

๑๒๘. นายไพโรจน์   นงิสานนท ์  

๑๒๙. นายไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์     ลาออกเมื่อ  ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ 

๑๓๐. นายไพศาล   กมุาลย์วสัิย     ลาออกเมื่อ  ๒๑ ก.พ. ๒๕๔๓ 

๑๓๑. นายไพศาล  พืชมงคล  

๑๓๒. นายไพศิษฐ์   พิพัฒนกลุ     ลาออกเมื่อ ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๓ 

๑๓๓. นายภุมรัตน   ทักษาดิพงษ์  

๑๓๔. พลเอก มงคล   อมัพรพิสิฏฐ์  

๑๓๕. นายมนัส   รุ่งเรือง  

๑๓๖. นายมนัส   สุขสมาน  

๑๓๗. นายมหิดล   จันทรางกรู  

๑๓๘. นายมีชัย   วีระไวทยะ  

๑๓๙. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์  



๗ 

๑๔๐. นายยงยุทธ   เลอลภ     ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๓ 

๑๔๑. พันตํารวจตรี  ยงยุทธ   สาระสมบัติ  

๑๔๒. พลเอก ยุทธศักด์ิ   ศศิประภา     ลาออกเมื่อ ๑๔ ก.พ. ๒๕๔๓ 

๑๔๓. นายรังสรรค์   แสงสุข  

๑๔๔. นายรัตน์   ศรีไกรวิน  

๑๔๕. นายลิขิต   เทอดสถีรศักด์ิ      ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๙  ก.ค. ๒๕๕๒ 

๑๔๖. นางสาวลินดา   บุนนาค  

๑๔๗. ร้อยตํารวจตรี วรรณ   ชันซื่อ    
ลาออกเมื่อ ๕  ก.พ.  ๒๕๔๐  
แต่งต้ัง นายทวีศักด์ิ  เสสะเวช     
เมื่อ  ๘ ก.พ. ๒๕๔๐ 

๑๔๘. นายวรรณไว   พัธโนทยั  

๑๔๙. พลตํารวจเอก วสิษฐ   เดชกุญชร  

๑๕๐. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร  

๑๕๑. พลเอก  วฒันา   สรรพานิช     ลาออกเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ 

๑๕๒. นายวัลลภ   ตังคณานรุักษ์  

๑๕๓. พลเรือเอก  วิจิตร   ชํานาญการณ ์  

๑๕๔. นายวิจิตร   ณ  ระนอง  

๑๕๕. นายวิจิตร   สุพินิจ  

๑๕๖. นายวิจิตร   ศรีสอ้าน     ลาออกเมื่อ ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๓ 

๑๕๗. นายวิจารณ ์  ภุกพิบูลย ์  

๑๕๘. พลโท วิชัย   คงสุวรรณ  

๑๕๙. นายวิชัย   โถสุวรรณจินดา  

๑๖๐. นายวิชัย   พรหมศิลป์  

๑๖๑. พลเอก วิชิต   บุณยะวฒัน ์  

๑๖๒. นายวิเชียร   จันทาภากลุ  

๑๖๓. นายวิเชียร   เตชะไพบูลย์  

๑๖๔. นายวิเชียร   อัศวว์ิเศษศิวะกุล  



๘ 

๑๖๕. พลเรือตรี วิทุร   แสงสิงแก้ว  

๑๖๖. นายวินัย   สะมะอุน  

๑๖๗. พลโท วินิจ   กระจ่างสนธิ์  

๑๖๘. นายวิบูลย์   เข็มเฉลิม  

๑๖๙. นายวิโรจน์   ภู่ตระกูล  

๑๗๐. พลเอก วิโรจน์   แสงสนิท  

๑๗๑. นายวิศาล   ภัทรธรรมมาศ  

๑๗๒. นายวิษณุ   เครืองาม  

๑๗๓. นายวีรพงษ์   รามางกูร  

๑๗๔. นายวีระ   ปิตรชาติ  

๑๗๕. นายวีระ   ลิมปะพันธุ ์  

๑๗๖. นายวีระชัย   สูตรสุวรรณ  

๑๗๗. พลอากาศเอก วีระพงษ์   สิงหเสนี  

๑๗๘. นางสาวศรีสว่าง   พ่ัววงศ์แพทย ์  

๑๗๙. นายศักด์ิชัย   ธนบุญชัย  

๑๘๐. นายศิริ   เกวลินสฤษดิ์  

๑๘๑. นายศิริชัย   บูลกุล  

๑๘๒. พลเอก ศิรินทร์   ธูปกล่ํา  

๑๘๓. พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์   
ทองใหญ ่  

๑๘๔. นายสง่า   สรรพศรี     ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๙ ม.ค. ๒๕๔๒ 

๑๘๕. นายสถาพร   กวิตานนท ์  

๑๘๖. นายสม   จาตุศรีพิทักษ์  

๑๘๗. พลตํารวจโท สมควร   หริกุล  

๑๘๘. นายสมชัย   วุฑฒปิรีชา  

๑๘๙. ร้อยตรี สมนึก   เกิดเกษ  



๙ 

๑๙๐. นายสมพงศ์   ศรียะพนัธุ์  

๑๙๑. นายสมพร   เทพสิทธา  

๑๙๒. นายสมพล   เกียรติไพบูลย์  

๑๙๓. นายสมภพ   โหตระกิตย์     
ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ  ๕  พ.ค.  ๒๕๔๐ 
แต่งต้ัง นายประยุทธ  มหากิจศิริ    
เมื่อ  ๘ ก.ค. ๒๕๔๐ 

๑๙๔. นายสมลักษณ์   อัศวเหม  

๑๙๕. คุณหญิงสมศรี   กันธมาลา  

๑๙๖. พลอากาศเอก  สมศักด์ิ   เวสุวรรณ์  

๑๙๗. นายสมหมาย   สุรกุล  

๑๙๘. นายสมาน   โอภาสวงศ ์  

๑๙๙. นายสรรเสริญ   ไกรจติติ  

๒๐๐. นายสราวุธ   วัชรพล  

๒๐๑. นายสวัสด์ิ   หอรุ่งเรือง  

๒๐๒. นายสากล   สกุลไทย  

๒๐๓. นางสายสุรี   จุติกุล  

๒๐๔. พลเอก  สําเภา   ชูศรี  

๒๐๕. พลเรือโท สําราญ   อ่ําสําอางค์  

๒๐๖. นายสิงห์โต   จ่างตระกลู  

๒๐๗. พลเอก สิทธิ   จิรโรจน ์  

๒๐๘. นายสิปปนนท์   เกตุทตั  

๒๐๙. นางสุกัญญา   ชลศึกษ ์  

๒๑๐. นายสุขุม   เชิดช่ืน  

๒๑๑. นางสาวสุคนธ์   กาญจนลัย  

๒๑๒. นายสุจินต์   จินายน  

๒๑๓. นายสุชน   ชาลีเครือ  

๒๑๔. นายสุชาติ   ไตรประสิทธิ์  



๑๐ 

๒๑๕. นายสุเทพ   วงศ์วรเศรษฐ  

๒๑๖. นายสุธรรม   จิตรานุเคราะห์  

๒๑๗. นายสุธรรม   วิชชุไตรภพ  

๒๑๘. นายสุธี   สิงห์เสน่ห์  

๒๑๙. นายสุนทร   เสถียรไทย  

๒๒๐. นางสุมน   สมสาร  

๒๒๑. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล  

๒๒๒. พลโท  สุรยุทธ์   จุลานนท์     ลาออกเมื่อ  ๒ ต.ค. ๒๕๔๑ 

๒๒๓. พลเรือเอก สุรวุฒิ   มหารมณ ์  

๒๒๔. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์  

๒๒๕. นายสุลัยมาลย์   วงษ์พานิช  

๒๒๖. นายสุวรรณ   ปัญญาภาส  

๒๒๗. คุณหญิงสุวฒันา   เพชรทองคํา  

๒๒๘. นายเสรี   สุขสถาพร  

๒๒๙. นายโสภณ   สุภาพงษ์  

๒๓๐. นายอบ   ทองไข่มุกต์  

๒๓๑. นายอดิเรก   ศรีประทักษ์  

๒๓๒. นายอดิศัย   โพธารามิก     ลาออกเมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒ 

๒๓๓. นายอนันต์   กาญจนพาสน์  

๒๓๔. นายอนันต์   อนันตกูล  

๒๓๕. นายอนุศักด์ิ   อนิทรภูวศักด์ิ  

๒๓๖. นายอมร   จันทรสมบูรณ์  

๒๓๗. พลอากาศเอก อมร   แนวมาลี     ลาออกเมื่อ  ๑ ก.พ. ๒๕๔๑ 

๒๓๘. นางอรนุช   โอสถานนท ์  

๒๓๙. พลเอก อรพันธ์   วัฒนวิบูลย ์  

๒๔๐. นายอรัญ   ธรรมโน  



๑๑ 

๒๔๑. นางอรัญญา   สุจนิล  

๒๔๒. นายอรุณ   ชัยเสรี  

๒๔๓. นายอรุณ  เชิดบุญชาติ     ลาออกเมื่อ  ๓ พ.ย. ๒๕๔๑ 

๒๔๔. นายอรุณ   เผ่าสวัสด์ิ  

๒๔๕. นายอรุณ   ภาณุพงศ์  

๒๔๖. นายอรรสิทธ์ิ    เวชชาชีวะ  

๒๔๗. นายอักขราทร   จุฬารตัน     ลาออกเมื่อ  ๑๙ ก.พ. ๒๕๔๓ 

๒๔๘. คุณหญิงอมัพร   มีศุข     ลาออกเมื่อ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๓ 

๒๔๙. พันเอกหญิง อัสนีย์   เสาวภาพ  

๒๕๐. นายอาซิส   เบ็ญหาวัน     ลาออกเมื่อ  ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๒ 

๒๕๑. นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล  

๒๕๒. พลโท อายพูุล   กรรณสูต  

๒๕๓. นายอารีย์   วงศ์อารยะ  

๒๕๔. นายอาษา   เมฆสวรรค์  

๒๕๕. นายอํานาจ   สอนอิ่มสาตร์  

๒๕๖. พลอากาศโท อําพล   อินทรไทยวงศ์  

๒๕๗. นายอุดล   บุญประกอบ  

๒๕๘. นายเอี่ยม   ฉายางาม  

๒๕๙. นายโอสถ   โกศิน  

๒๖๐. นายโอฬาร   ไชยประวติั  

๒๖๑. นายกระจ่าง   จารุพฤกษ์พันธ์     แต่งต้ังเพิ่มเมื่อ  ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ * 

   

๒๖๒. นายประมาณ  ชันซือ่     

แต่งต้ังเพิ่มเมื่อ ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ *  
และลาออกเมื่อ   ๑๒  ก.ย.๒๕๔๐   
แต่งต้ัง นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์    
เมื่อ  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐     
และลาออกเมื่อ  ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ 

 



๑๒ 

หมายเหตุ : * เนื่องจากได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่                  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม
อีก  ๒ คน   (๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วน
ของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๓๙๓ คน) ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน   เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๐ 

 


