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วุฒิสภาชุดที่ ๙ 
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป            
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙  เป็นการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนใช้เขตจังหวัดเป็น            
เขตเลือกต้ังประกอบด้วย สมาชิกจํานวน  ๒๐๐ คน  มีวาระ ๖ ปี  

สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกต้ัง ๔  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙    จํานวน  ๑๐๙  คน    

ครั้งที่ ๒   เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙  จํานวน  ๓๑ คน   

ครั้งที่ ๓   เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙   จํานวน  ๒๓ คน    

ครั้งที่ ๔   เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๔๙   จํานวน  ๑๗ คน   

รวมจํานวนผู้ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกต้ังแล้ว จํานวน  ๑๘๐ คน  
ยังขาดอีกจํานวน  ๒๐ คน ที่ยังไม่ประกาศรับรองผลและได้เกิดการปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙  ทําให้สภาชุดนี้ส้ินสุดลง 

 
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙) 
๑. นางกนกกาญจน์  ควรหา สุรินทร ์  

๒. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว กําแพงเพชร 

๓. นายกล้านรงค์  จันทิก กรุงเทพมหานคร 

๔. นายกานต์  กัลป์ตินันท ์ อุบลราชธานี 

๕. นายเกชา  ศักด์ิสมบูรณ์ ราชบุรี 

๖. นายเกษมศักด์ิ  แสนโภชน์ สุรินทร ์  

๗. นายเกษมสุข  ทรงวัชราภรณ์ นนทบุร ี

๘. นายแก้ว  บัวสุวรรณ เพชรบูรณ์ 

๙. นายโกเมศ  แดงทองด ี ราชบุรี 

๑๐. นายไกร  ดาบธรรม เชียงใหม่ 

๑๑. พลตํารวจตรี ขจร  สัยวัตร์ หนองคาย 

๑๒. นางขวัญเรือน  เทียนทอง สระแก้ว 

๑๓. นายขวัญสรวง  อติโพธิ กรุงเทพมหานคร 

๑๔. นายจตุรงค์  ธีระกนก ร้อยเอ็ด 
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๑๕. นายจําปี  โยธารินทร ์ กาฬสินธุ ์

๑๖. นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์ ศรีสะเกษ 

๑๗. นางจิราวรรณ  วัฒนศิร ิ เชียงราย 

๑๘. นายจุตินันท ์ ภิรมย์ภักดี กรุงเทพมหานคร 

๑๙. นางจุรีลักษณ์  รัตนประทีปพร หนองบัวลําภู 

๒๐. นายเจริญ  ภักดีวานิช พัทลุง 

๒๑. นายฉกาจ  พัฒนกิจวิบลูย์ พังงา 

๒๒. นายเฉลิม  ประเสริฐกุล พิษณุโลก 

๒๓. นายเฉลิมชัย  ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา 

๒๔. นางชนากานต์  ยืนยง ปทุมธาน ี

๒๕. นายชลธิศ  สินรัชตานันท ์ ตาก 

๒๖. นายชวลา  สัมพันธรัตน์ ตรัง 

๒๗. นายชัย  ชิดชอบ บุรีรัมย ์

๒๘. นายชัยพร  รัตนนาคะ อุดรธานี 

๒๙. นายชัยวุฒ ิ คูอาริยะกลุ น่าน 

๓๐. นายโชคสมาน  สีลาวงษ์ อุดรธานี 

๓๑. นางดวงแข  อรรณนพพร ขอนแก่น 

๓๒. นายดําเกิง  วงศ์กาฬสินธุ์ สกลนคร 

๓๓. นายดิเรก  ถึงฝั่ง นนทบุร ี

๓๔. นายเดช  บุญ-หลง นครนายก 

๓๕. นายตรีพล  เจาะจิตต์ นครศรีธรรมราช 

๓๖. นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ ยะลา 

๓๗. พลตํารวจตรี เถลิงศักด์ิ  สุคนธมาน นครราชสีมา 

๓๘. นายทรงชัย  วงศ์สวัสด์ิ ลําพูน 

๓๙. นายทวีศักด์ิ  คิดบรรจง บุรีรัมย ์

๔๐. นางทิพย์วรรณ  พัฒโน สงขลา 

๔๑. นายทิวา  ศุภจรรยา ประจวบคีรขัีนธ์ 

๔๒. นายธงชาติ  รักษากุล กาญจนบุร ี

๔๓. นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ เลย 
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๔๔. นายธวัชชัย  เผ่าเหลืองทอง เพชรบูรณ์ 

๔๕. นางธันยรัศม ์ อัจฉริยะฉาย ภูเก็ต 

๔๖. นายธานินท ์ แสงวณิช เพชรบุรี 

๔๗. นางสาวธารทอง  ทองสวัสด์ิ ลําปาง 

๔๘. นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์ นครสวรรค์ 

๔๙. นายนภา  นทีทอง ระนอง 

๕๐. นายนริศร  ทองธิราช สกลนคร 

๕๑. นางนลิน ี ทวีสิน กรุงเทพมหานคร 

๕๒. นางนาท ี รัชกิจประการ พัทลุง 

๕๓. นางสาวนิทรา  เทียมสุวรรณ อุบลราชธานี 

๕๔. นายนิพนธ ์ ศรีธเรศ กาฬสินธุ ์

๕๕. นายนิมุคตาร์  วาบา ปัตตานี 

๕๖. นายนิยม  วิวรรธนดิฐกลุ แพร่ 

๕๗. นายนิยม  ศรีวิเศษ ขอนแก่น 

๕๘. นายนุกูล  ธนิกุล สมุทรสงคราม 

๕๙. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล พิจิตร 

๖๐. พลตํารวจตรี บุญเลิศ  นันทวิสิทธิ ์ นนทบุร ี

๖๑. นายบุญส่ง  ไข่เกษ ตราด 

๖๒. นางบุษบา  ยอดบางเตย เชียงใหม่ 

๖๓. นายประกิต  วาทีสาธกกิจ กรุงเทพมหานคร 

๖๔. นายประพันธ์  จึงสกุลวัฒนา จันทบุร ี

๖๕. นายประพันธ์  บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ 

๖๖. นายประมวล  เอมเปีย ชลบุรี 

๖๗. นายประยุทธ์  ฉัตรไชยรัชต์ พระนครศรีอยุธยา 

๖๘. นายประวิช  นิลวัชรมณี สุราษฎร์ธานี 

๖๙. นายประสิทธิ์  โพธสุธน สุพรรณบุรี 

๗๐. นายประเสริฐ  ชิตพงศ์ สงขลา 

๗๑. นายประเสริฐ  วรปัญญา ลพบุรี 

๗๒. นายปรีชา  นิพนธ์พิทยา นครปฐม 



๔ 

๗๓. พันตํารวจเอก ปรีดี  เจริญศิลป์ สุพรรณบุรี 

๗๔. นายปลื้ม  ศุภปัญญา เชียงราย 

๗๕. นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข เลย 

๗๖. นางผ่องศร ี แซ่จึง ศรีสะเกษ 

๗๗. พลตํารวจโท เผ่าไทย  ทองธวิ สมุทรปราการ 

๗๘. พันตํารวจเอก พณาเจือเพ็ชร์  กฤษณะราช ระยอง 

๗๙. นางพนิดา  นิยมทรัพย ์ ปทมุารักษ ์ นครปฐม 

๘๐. นางพยุง  จิตรธร สุโขทัย 

๘๑. นางพรทิวา  นาคาศัย ชัยนาท 

๘๒. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวฒันกุล ชัยภูมิ 

๘๓. นางพรรณี  จารุสมบัติ ฉะเชิงเทรา 

๘๔. นางพัชรี  เพชรสว่าง บุรีรัมย ์

๘๕. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ พิษณุโลก 

๘๖. นายพิจิตต  รัตตกุล กรุงเทพมหานคร 

๘๗. นายพิจิตร  ศรีแสง อุบลราชธานี 

๘๘. นายพิชัย  บุณยเกียรติ นครศรีธรรมราช 

๘๙. พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ อุดรธานี 

๙๐. พลตํารวจโท พิชิต  ควรเดชะคุปต์ กรุงเทพมหานคร 

๙๑. นายพิทักษ ์ ศรีตะบุตร หนองคาย 

๙๒. นายพีระ  มานะทัศน ์ ลําปาง 

๙๓. นายพีระศักด์ิ  พอจิต อุตรดิตถ์ 

๙๔. พลโทหญิง พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ นครราชสีมา 

๙๕. นายพูลศักด์ิ  อยู่ประเสริฐ อุดรธานี 

๙๖. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง อุบลราชธานี 

๙๗. นายเพทาย  ออประเสริฐ อ่างทอง 

๙๘. นายไพจิตร  ปวะบุตร นครราชสีมา 

๙๙. พลตํารวจตรี ไพฑูรย์  เชิดมณี ขอนแก่น 

๑๐๐. นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์ ปทุมธาน ี

๑๐๑. นายไพโรจน์  ทุ่งทอง อุทัยธาน ี
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๑๐๒. นายไพโรจน์  วงศ์พรหม ศรีสะเกษ 

๑๐๓. นายภุชงค์  รุ่งโรจน์ ชลบุรี 

๑๐๔. พลตํารวจตรี ภูวดล  กระแสอินทร ์ สุราษฎร์ธานี 

๑๐๕. นายมั่น  พัธโนทัย สมุทรปราการ 

๑๐๖. นางมานวิภา  อินทรทตั กรุงเทพมหานคร 

๑๐๗. พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ ์ สุราษฎร์ธานี 

๑๐๘. นายมารุต  มัสยวาณิช หนองคาย 

๑๐๙. นายยรรยง  ร่วมพัฒนา สุรินทร ์  

๑๑๐. นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง อุบลราชธานี 

๑๑๑. นายยุคล  ชนะวัฒน์ปญัญา จันทบุร ี

๑๑๒. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นครราชสีมา 

๑๑๓. นายรักษ์  ตันติสุนทร ตาก 

๑๑๔. นางรังสิมา  เจริญศิริ มหาสารคาม 

๑๑๕. นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์ ขอนแก่น 

๑๑๖. นายรุ่งโรจน์  ทองศร ี บุรีรัมย ์

๑๑๗. นายเรืองยศ  โภคกุลกานนท ์ อุบลราชธานี 

๑๑๘. นางลินดา  เชิดชัย นครราชสีมา 

๑๑๙. นายวรเกียรติ  สมสร้อย เชียงราย 

๑๒๐. นายวรวิทย ์ วงษ์สุวรรณ์ ลพบุรี 

๑๒๑. พลตํารวจตรี วัชร  เข็มศักด์ิสิทธิ์ กาญจนบุร ี

๑๒๒. นายวันชัย  ธีระสัตยกุล ราชบุรี 

๑๒๓. นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ 

๑๒๔. นายวันรบ  อิศรางกูร ณ อยุธยา บุรีรัมย ์

๑๒๕. นายวิทยา  เทียนทอง สระแก้ว 

๑๒๖. นายวิทูร  กรุณา นครศรีธรรมราช 

๑๒๗. นายวินัย  ภัทรประสิทธิ ์ พิจิตร 

๑๒๘. นายวิรัช  ประราศรี ร้อยเอ็ด 

๑๒๙. นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ นราธิวาส 

๑๓๐. นางศิริพร  ชาติปฏิมาพงษ์ นครราชสีมา 
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๑๓๑. นายสดใส  โรจนวิชัย ปทุมธาน ี

๑๓๒. นายสมบัติ  เมทะน ี กรุงเทพมหานคร 

๑๓๓. พลตํารวจตรี สมศักด์ิ  รักซ้อน สุพรรณบุรี 

๑๓๔. นายสมศักด์ิ  หวังศุภกิจโกศล นครราชสีมา 

๑๓๕. นายสมัคร  สุนทรเวช กรุงเทพมหานคร 

๑๓๖. นายสมัย  เจริญช่าง กรุงเทพมหานคร 

๑๓๗. นางสลักจฤฎดิ์  ติยะไพรัช เชียงราย 

๑๓๘. นายสวัสด์ิ  แกล้วทนงค ์ นครศรีธรรมราช 

๑๓๙. นายสัญญา  บุญ-หลง สระบุรี 

๑๔๐. นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ชลบุรี 

๑๔๑. นายสานิต  ว่องสัธนพงษ์ ร้อยเอ็ด 

๑๔๒. นายสามารถ  มะลูลีม กรุงเทพมหานคร 

๑๔๓. นายสาย  กังกเวคิน ระยอง 

๑๔๔. นายสิทธิรัตน์  รัตนวิจารณ์ สกลนคร 

๑๔๕. นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์ นครศรีธรรมราช 

๑๔๖. นายสุกิจ  อัถโถปกรณ ์ ตรัง 

๑๔๗. นายสุชน  อินทเสม ประจวบคีรขัีนธ์ 

๑๔๘. นายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ นครสวรรค์ 

๑๔๙. พลตํารวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ กรุงเทพมหานคร 

๑๕๐. นายสุนทร  วิลาวัลย์ ปราจีนบุร ี

๑๕๑. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ชลบุรี 

๑๕๒. นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล กาญจนบุร ี

๑๕๓. นายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล ร้อยเอ็ด 

๑๕๔. นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท ์ กําแพงเพชร 

๑๕๕. นายสุรินทร ์ ฐิติปุญญา พิษณุโลก 

๑๕๖. พันตํารวจเอก สุรินทร ์ ปาลาเร่ สงขลา 

๑๕๗. นายสุริยา  ปันจอร ์ สตูล 

๑๕๘. นายสุวิทย ์ วงศ์ศรีวงศ ์ พะเยา 

๑๕๙. นายสุวิศว ์ เมฆเสรีกุล สมุทรสาคร 



๗ 

๑๖๐. นายองอาจ  วงษ์ประยรู สระบุรี 

๑๖๑. นางอนงคว์ชิญา  สาริบุตร หนองบัวลําภู 

๑๖๒. นายอนันต์  วันไชยธนวงศ์ แม่ฮ่องสอน 

๑๖๓. นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ สุรินทร ์  

๑๖๔. นายอนันท ์ ทองแก้ว สงขลา 

๑๖๕. นายอนุชา  สะสมทรัพย์ นครปฐม 

๑๖๖. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล ปัตตานี 

๑๖๗. นางอนุสรา  ยังตรง สมุทรปราการ 

๑๖๘. นายอภิรักษ์  ชัยวิรัตนะ ชัยภูมิ 

๑๖๙. นางอรพินท ์ ศิริชัย นครสวรรค์ 

๑๗๐. นางอรุณี  ชํานาญศิลป์ อุดรธานี 

๑๗๑. นายอัษฎางค์  แสวงการ ขอนแก่น 

๑๗๒. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพมหานคร 

๑๗๓. นายอารมณ์  เวียงด้าน นครพนม 

๑๗๔. นายอารยะ  ชุมดวง สุโขทัย 

๑๗๕. นางอารีย ์ ตันบรรจง พะเยา 

๑๗๖. นายอํานวย  ยศสุข เชียงใหม่ 

๑๗๗. นายอุดม  สุวิทย์ศักดานนท ์ เชียงใหม่ 

๑๗๘. พันตํารวจเอก อุดร  ชาญนุวงศ ์ ขอนแก่น 

๑๗๙. นายอุทัย  พิมพ์ใจชน กรุงเทพมหานคร 

๑๘๐. นางฮาลีเมาะ  อุตรสินธุ์ นราธิวาส 
 


