วุฒิสภา ชุดที่ ๘
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓)

วุฒิสภาชุดที่ ๘
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓)
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่ ประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา”
สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ จํานวน ๑๐๐ คน และการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน
วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จํานวน ๒๐๐ คน เป็น
สมาชิกชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีการเลือกตั้งเป็นครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๑๕ วรรค
ห้า (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ สิ้นสุดลง คือ ครบ
วาระ ๔ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓
ดั ง นั้ น สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด นี้ จึ ง เริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา และสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙
(ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙)
ตามมาตรา ๑๓๑ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะทรง
ตราพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาใหม่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป
ซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และ
วันเลือกตั้งต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดํารง
ตําแหน่งในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิก
วุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่เกิดการปฏิรูปการปกครองในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ ทําให้สภาสิ้นสุดลง

๒

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓)
๑.

นายกมล มั่นภักดี

๒.

นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย

๓.

นายกวี สุภธีระ
นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์

ชุมพร
ศรีสะเกษ
ขอนแก่น

๔.

พลอากาศเอก กานต์ สุระกุล

๕.

นายการุณ ใสงาม

บุรีรัมย์

๖.

นายกําพล ภู่มณี

ปราจีนบุรี

๗.

หม่อมราชวงศ์กําลูนเทพ เทวกุล

๘.

นายเกษม ชัยสิทธิ์

เพชรบูรณ์

๙.

นายเกษม มาลัยศรี

ร้อยเอ็ด

๑๐. นายเกษม รุ่งธนเกียรติ
นายปริญญา กรวยทอง
๑๑. นายแก้วสรร อติโพธิ
๑๒.

พลโท โกวิท พัฑฒฆายน
พลตํารวจตรี เสกสันต์ อุ่นสําราญ

เลย

สุรินทร์

ลาออกเมื่อ ๒ ส.ค. ๒๕๔๙

ลาออกเมื่อ ๔ มิ.ย. ๒๕๔๖
เลือกตั้งแทน ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๖

กรุงเทพมหานคร ลาออก ๒ ส.ค.๒๕๔๙
สระแก้ว
นครราชสีมา

๑๔. นายคํานวณ ชโลปถัมภ์

สิงห์บุรี

๑๕. นายคํานวณ เหมาะประสิทธิ์

อุตรดิตถ์

๑๖. นายคําพันธ์ ป้องปาน

อุดรธานี

๑๗. นายแคล้ว นรปติ

ขอนแก่น

๑๙. นายจอน อึง๊ ภากรณ์

เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔

ตรัง

๑๓. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

๑๘. นายจรูญ ยังประภากร

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

๒๐. นายจําเจน จิตรธร

สุโขทัย

๒๑. นางจิตรา อยู่ประเสริฐ

อุดรธานี

๒๒. คุณหญิงจินตนา สุขมาก

นนทบุรี

๒๓. นายจิโรจน์ โชติพันธุ์

ศรีสะเกษ

๒๔. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

กรุงเทพมหานคร

ถึงแก่อนิจกรรม ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
เลือกตั้งแทน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๖

ถึงแก่อนิจกรรม ๘ เม.ย. ๒๕๔๙

๓
๒๕.

นายเฉลิม พรหมเลิศ
นายอนันต์ ดาโลดม

๒๖. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
๒๗.

นายชวาล มหาสุวีระชัย
นางสุนีย์ อินฉัตร

๒๘. นายชัชวาลย์ คงอุดม
๒๙. นายชิต เจริญประเสริฐ
๓๐. นายชุมพล ศิลปอาชา

สุราษฎร์ธานี

ศรีสะเกษ

๓๒. ร้อยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ

ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก

๓๖. นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์

ศรีสะเกษ

๓๗. นายดํารง พุฒตาล

กรุงเทพมหานคร

๓๘. นายเด่น โต๊ะมีนา

ปัตตานี

๓๙. นางเตือนใจ ดีเทศน์

เชียงราย

๔๐. นายถวิล จันทร์ประสงค์

นนทบุรี

๔๑. นายถาวร เกียรติไชยากร

เชียงใหม่

๔๒.

นายถวิล ไพรสณฑ์

๔๓. พลตํารวจโท ทวี ทิพย์รัตน์
๔๔. นายทวีป ขวัญบุรี
๔๕. นายทองใบ ทองเปาด์
๔๖.

นายธรรมนูญ มงคล
นายวิกรม อัยศิริ

๔๗. นายธวัชชัย เมืองนาง

เลือกตั้งแทน ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๔

หนองคาย

๓๕. พลตํารวจโท ณรงค์ อมาตยกุล

นายทวี แก้วคง

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*

กรุงเทพมหานคร ลาออก ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๙
ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
ศรีสะเกษ
และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา
อีกเมื่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔
กรุงเทพมหานคร
ปัตตานี

๓๔. นายณรงค์ นุ่นทอง

เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔

กรุงเทพมหานคร

๓๑. พลตํารวจโท ชูชาติ ทัศนเสถียร
๓๓. นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง

ลาออก ๑๔ มี.ค. ๒๕๔๔

ถึงแก่อนิจกรรม ๔ มี.ค. ๒๕๕๐

ถึงแก่อนิจกรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๕
นครศรีธรรมราช เลือกตั้งแทน ๔ ส.ค. ๒๕๔๕
และลาออก ๖ มิ.ย. ๒๕๔๙
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
มหาสารคาม
ระนอง
หนองบัวลําภู

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย.๒๕๔๔

๔
๔๘. นายนพดล จิรสันติ์

ลําปาง

๔๙. นายนภินทร ศรีสรรพางค์

ราชบุรี

๕๐. นางนันทนา สงฆ์ประชา

ชัยนาท

๕๑. นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ

ลําปาง

ลาออก ๙ พ.ค. ๒๕๔๙

๕๒. นายนิตินัย นาครทรรพ

หนองคาย

ถึงแก่อนิจกรรม ๓ ก.พ. ๒๕๕๑

๕๓. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

อ่างทอง

ลาออก ๓ มิ.ย. ๒๕๔๙

๕๔. นายนิพนธ์ สุทธิเดช
๕๕. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
๕๖. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี
๕๗.

นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

๕๘. นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว

อํานาจเจริญ
ปทุมธานี
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
ระยอง

๕๙. นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล

พระนครศรีอยุธยา

๖๐. นายบรรฑูรย์ เกริกพิทยา

สระบุรี

๖๑. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์

กาญจนบุรี

๖๒. นายบุญญา หลีเหลด

สงขลา

๖๓. นายบุญทัน ดอกไธสง

นครราชสีมา

๖๔. นายบุญยืน ศุภสารสาทร
๖๕. นายบุญเลิศ ไพรินทร์

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา
อีกเมื่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔

พิษณุโลก
ฉะเชิงเทรา

๖๖. นางบุษรินทร์ ติยะไพรัช วรพัฒนานันต์

เชียงราย

๖๗. นายประเกียรติ นาสิมมา

ร้อยเอ็ด

๖๘. พลตํารวจเอก ประทิน สันติประภพ กรุงเทพมหานคร ลาออก ๘ พ.ย. ๒๕๔๘
๖๙. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
๗๐.
๗๑.

นายประยุทธ ศรีมีชัย
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
นายประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กาฬสินธุ์

๗๒. นายประสงค์ โฆษิตานนท์

เพชรบูรณ์

๗๓. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นครปฐม

ถึงแก่อนิจกรรม ๙ ส.ค. ๒๕๔๗
เลือกตั้งแทน ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๗
ถึงแก่อนิจกรรม ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๘
เลือกตั้งแทน ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๘

๕
๗๔. นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา

นครสวรรค์

๗๕. นายปราโมทย์ ไพชนม์

ราชบุรี

๗๖. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

กรุงเทพมหานคร

๗๗. พลตํารวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ

ชลบุรี

๗๘. นายปรีชา ปิตานนท์

จันทบุรี

๗๙. นายปรีดี หิรัญพฤกษ์

ปทุมธานี

๘๐. พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ

อุดรธานี

๘๑. นายผ่อง เล่งอี้

กรุงเทพมหานคร

พลเอก พนม จีนะวิจารณะ
๘๒.

นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์

๘๓. นายพนัส ทัศนียานนท์
๘๔. นายพร เพ็ญพาส
๘๕. นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ์
๘๖.

นางพวงเล็ก บุญเชียง
นายสงวน นันทชาติ

๘๗. นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์
๘๘. นายพา อักษรเสือ
๘๙.

นายพากเพียร วิริยะพันธุ์
นายสนิท กุลเจริญ

สุโขทัย
ตาก
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
พะเยา

เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔

ขอนแก่น
สมุทรปราการ
เพชรบุรี

๙๑. นายพิชิต ชัยวิรัตนะ

ชัยภูมิ

๙๒. นายพิเชฐ พัฒนโชติ

นครราชสีมา

๙๓. นางเพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา

สกลนคร

๙๔. นายเพิ่มพูน ทองศรี

บุรีรัมย์

๙๕. พันตํารวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา

สงขลา

๙๖. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

ภูเก็ต

๙๘. นายภิญญา ช่วยปลอด

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*

นครสวรรค์

๙๐. นายพิชัย ขําเพชร

๙๗. นายฟัครุดดีน บอตอ

ถึงแก่อนิจกรรม ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๘
เลือกตั้งแทน ๙ ต.ค. ๒๕๔๘
และลาออก ๗ มิ.ย. ๒๕๔๙

นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี

ถึงแก่อนิจกรรม ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๕
เลือกตั้งแทน ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๕

ลาออก ๑๙ พ.ค. ๒๕๔๙

๖
๙๙. นายมนตรี สินทวิชัย

สมุทรสงคราม

๑๐๐. นายมนัส รุ่งเรือง

สุพรรณบุรี

๑๐๑. พลเอก มนัส อร่ามศรี

สุพรรณบุรี

๑๐๒. นายมนู วณิชชานนท์

สุราษฎร์ธานี

๑๐๓. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
๑๐๔. นางมลิวัลย์ เงินหมื่น

สระบุรี
อุบลราชธานี

๑๐๕. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์

นครนายก

๑๐๖. นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ

นครสวรรค์

๑๐๗. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า

สกลนคร

๑๐๘. พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ

นครศรีธรรมราช

๑๐๙. นายมีชัย วีระไวทยะ

กรุงเทพมหานคร

๑๑๐. นายมุขตาร์ มะทา
๑๑๑. พลเอก ยุทธนา คําดี
๑๑๒. นายรส มะลิผล

ยะลา
นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา

๑๑๓. นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ขอนแก่น

๑๑๔. นายระวี กิ่งคําวงศ์

มุกดาหาร

๑๑๕. นายลําพอง พิลาสมบัติ

นครราชสีมา

๑๑๖. นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

พังงา

๑๑๗. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

กาญจนบุรี

๑๑๘. นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์

กรุงเทพมหานคร

๑๑๙. นายวิจิตร มโนสิทธิศักดิ์

ร้อยเอ็ด

๑๒๐. นายวิชัย ครองยุติ
๑๒๑. พลเอก วิชา ศิริธรรม
๑๒๒.

นายวิชิต พูลลาภ
นางบัวล้อม พูลลาภ

ถึงแก่อนิจกรรม ๑๓ ส.ค. ๒๕๔๙

อุบลราชธานี
จันทบุรี
พิจิตร

๑๒๓. นายวิเชียร เปาอินทร์

สมุทรสาคร

๑๒๔. นายวิญญู อุฬารกุล

สกลนคร

๑๒๕. นายวิทยา มะเสนา

มหาสารคาม

๑๒๖. นายวิบูลย์ แช่มชื่น

กาฬสินธุ์

ถึงแก่อนิจกรรม ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๖
เลือกตั้งแทน ๘ ก.พ. ๒๕๔๗

๗
ุ พื้นแสน
๑๒๗. พลตํารวจเอก วิรฬ
๑๒๘.

นายวิโรจน์ อมตกุลชัย
นายเชาวน์ มณีวงษ์

๑๒๙. นางวิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

เชียงราย
ชลบุรี

เชียงราย

๑๓๑. นายวีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์

กระบี่

๑๓๓. พลตํารวจตรี วีระ อนันตกูล
๑๓๔. นายวีระพล วัชรประทีป
๑๓๕.

นายวีระศักดิ์ จินารัตน์
นายสนิท จันทรวงศ์

นครพนม
ชลบุรี
นครราชสีมา
อุบลราชธานี

๑๓๖. นายศรีเมือง เจริญศิริ

มหาสารคาม

๑๓๗. พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์

พิษณุโลก

พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ํา
๑๓๘. นายชงค์ วงษ์ขันธ์

ลพบุรี

พันตํารวจโท ชัชวาล บุญมี
๑๓๙. นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์

อุทัยธานี

๑๔๐. พลตํารวจตรี สนาม คงเมือง

เชียงใหม่

นายสนิท วรปัญญา
๑๔๑.

นายวรวิทย์ เชื้อเพ็ชร์

๑๔๒. นายสม ต๊ะยศ

ลพบุรี

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย.๒๕๔๔

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔
และถึงแก่อนิจกรรม ๖ ส.ค. ๒๕๔๘
เลือกตั้งแทน ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๘

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔
และถึงแก่อนิจกรรม ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑

น่าน

๑๔๓. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

นครสวรรค์

๑๔๔. นายสมเกียรติ อ่อนวิมล

สุพรรณบุรี

๑๔๕. นายสมควร จิตรแสง

ขอนแก่น

๑๔๖. พันเอก สมคิด ศรีสังคม

อุดรธานี

๑๔๗. พลตํารวจเอก สมชาย ไชยเวช

ขอนแก่น

๑๔๘. นายสมบัติ วรามิตร

กาฬสินธุ์

๑๔๙. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

เลือกตั้งแทน ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๘

อุบลราชธานี

๑๓๐. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
๑๓๒. นายวีรวร สิทธิธรรม

ถึงแก่อนิจกรรม ๘ ก.ย. ๒๕๔๘

ยโสธร

ลาออก ๒ มิ.ย. ๒๕๔๙

๘
๑๕๐. นายสมพงษ์ สระกวี

สงขลา

๑๕๑. นายสมพร คําชื่น

แพร่

๑๕๒. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

ตรัง

๑๕๓. นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย

สุรินทร์

๑๕๔. นายสมัย ฮมแสน

ยโสธร

๑๕๕. นายสราวุธ นิยมทรัพย์

นครปฐม

๑๕๖. นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ

นครพนม

๑๕๗. พลตํารวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

เชียงใหม่

๑๕๘. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

แพร่

๑๕๙. นายสหัส พินทุเสนีย์

สระแก้ว

๑๖๐. นายสัก กอแสงเรือง

กรุงเทพมหานคร

๑๖๑. นายสันต์ เทพมณี

ลําพูน

๑๖๒. นายสันติภาพ อินทรพัฒน์

น่าน

๑๖๓. พลตรี สาคร กิจวิริยะ

ตราด

๑๖๔. นายสามารถ รัตนประทีปพร
๑๖๕.

นางสํารวย แขวัฒนะ
นายประโภชฌ์ สภาวสุ

๑๖๖. นายสุชน ชาลีเครือ

ถึงแก่อนิจกรรม ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙

ลาออก ๖ มี.ค. ๒๕๔๙

หนองบัวลําภู
พระนครศรีอยุธยา
ชัยภูมิ

๑๖๗. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

เพชรบูรณ์

๑๖๘. นายสุนทร จินดาอินทร์

กําแพงเพชร

๑๖๙. นายสุพร สุภสร

อุดรธานี

๑๗๐. นายสุรใจ ศิรินุพงศ์

สงขลา

๑๗๑. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ร้อยเอ็ด

๑๗๒. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์

พะเยา

๑๗๓. พันตํารวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล

บุรีรัมย์

๑๗๔. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช

พิจิตร

๑๗๕. นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ

ชัยภูมิ

๑๗๖. นายเสรี สุวรรณภานนท์

กรุงเทพมหานคร

๑๗๗. นายโสภณ สุภาพงษ์

กรุงเทพมหานคร

ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔*
เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔

๙
๑๗๘. นายไสว พราหมณี
๑๗๙. พลเอก หาญ ลีนานนท์

นครราชสีมา
สตูล

๑๘๐. นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์

แม่ฮ่องสอน

๑๘๑. นายอนันต์ ผลอํานวย

กําแพงเพชร

๑๘๒. นายอนันตชัย คุณานันทกุล

สมุทรปราการ

๑๘๓. ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ

พัทลุง

๑๘๔. นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร

อุตรดิตถ์

๑๘๕. นายอมร นิลเปรม

อุบลราชธานี

๑๘๖. นางอรัญญา สุจนิล

หนองคาย

๑๘๗. นายอาคม ตุลาดิลก

เชียงใหม่

๑๘๘. พลเอก อาทิตย์ กําลังเอก

เลย

๑๘๙. ร้อยตรี อํานวย ไทยานนท์

ประจวบคีรขี ันธ์

๑๙๐.

นายอํานาจ เธียรประมุข
นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย

สุรินทร์

๑๙๑. พลตํารวจตรี อําพล งามจิตร

ลําปาง

๑๙๒. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

เชียงใหม่

๑๙๓. นายอิมรอน มะลูลีม

กรุงเทพมหานคร

๑๙๔. นายอุดร ตันติสุนทร

ตาก

๑๙๕. นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี
๑๙๖. นายอุบล เอื้อศรี
๑๙๗. นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบ
๑๙๘. นายอูมาร์ ตอยิบ

สุรินทร์
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นราธิวาส

๑๙๙. นายโอภาส รองเงิน

พัทลุง

๒๐๐. พลโท โอภาส รัตนบุรี

นครศรีธรรมราช

ถึงแก่อนิจกรรม ๒๑ ส.ค. ๒๕๔๘
เลือกตั้งแทน ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๘

