
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

    

๑. นายสังศติ  พิริยะรงัสรรค ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายอ าพล  จนิดาวฒันะ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายพลเดช  ปิน่ประทปี รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๕. นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี ่
๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์   รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หา้ 
๗. นายภาณุ  อุทัยรตัน ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๘. นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ โฆษกคณะกรรมาธิการ 

๙. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัต์ กรรมาธิการ 
๑๐. นายจักรนิทร ์ จักกะพาก กรรมาธิการ 

๑๑. นางสาวภัทรา  วรามิตร   กรรมาธิการ 
๑๒. นายเกียว  แกว้สุทอ   กรรมาธิการ 
๑๓. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. พลเอก ณัฐ  อนิทรเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๕. พลเอก ธงชัย  สาระสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๖. พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๑๗. นายสุธ ี มากบญุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
___________________________________________  

ฝ่ายเลขานุการ : นายกว ี จนัทจิราภา  ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๗๘๔ ๗๖๖๖ 
   นางปิยาภา  ชระธีระคุปต ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๘๘๘๒ ๙๑๖๕  
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ ๕ โทรศัพท ์๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐ 
 



 

 
 

 
 

 
 ๑.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒.  นายชาญวิทย์  ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
   และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๓.  พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔.  พลต ารวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
 ๕.  นางสาวดาวน้อย  สุทธนิิภาพันธ ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร  
 ๖.  นายศรศีักดิ์  วฒันพรมงคล รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
 ๗.  พลต ารวจตร ีปรัชญ์ชัย  จจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ  
 ๘.  นายวรีะศกัดิ ์ โควสรุัตน์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
 ๙.  นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 ๑๐.  พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 ๑๑.  พลเอก อักษรา  เกดิผล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
 ๑๒.  พลอากาศเอก ถาวร  มณีพฤกษ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
 ๑๓.  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการ 
 ๑๔.  พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย กรรมาธิการ 
 ๑๕.  นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
 ๑๖.  พลเอก ทวปี  เนตรนิยม กรรมาธิการ 
 ๑๗.  พลเอก ธงชัย  สาระสุข กรรมาธิการ 
 ๑๘.  นายววิรรธน ์ แสงสรุิยะฉัตร กรรมาธิการ  
 ๑๙.  พลตรี โอสถ  ภาวไิล กรรมาธิการ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางนิโรบล  มูลจนัท ี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๓๑๙๗ ๕๕๐๕ 
      นางสาวฐติิมา  พจนฐ์ิติพันธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๑๔๑๕ ๙๒๕๓  
             กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
            โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ - ๒  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๒ 
  



 

 
 

  
๑. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. พลเอก ดนัย  มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายสุธี  มากบุญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม    
๕. นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

      และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. นางจนิตนา  ชัยยวรรณาการ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณไกรสิทธิ์  ตนัติศริินทร์  ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก ปฐัมพงศ ์ ประถมภฏั ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๑. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. นายเฉลียว  เกาะแก้ว  กรรมาธิการ 
๑๓. นายบุญม ี สุระโคตร  กรรมาธิการ 
๑๔. นายประมาณ  สว่างญาต ิ กรรมาธิการ 
๑๕. นายไพโรจน ์ พ่วงทอง  กรรมาธิการ 
๑๖. นายส าราญ  ครรชติ  กรรมาธิการ 
๑๗. นายอุดม  วรัญญรูัฐ  กรรมาธิการ 
๑๘. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ______________________________________________________________________  
  ฝ่ายเลขานุการ : นางอมุาพร  สายสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๓ ๖๑๖๓ 
   นางสาวลภัสนนัท์  พร้อมมลู ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๙๔๒๕ ๖๔๖๖ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๐ - ๑  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๑ 
 
  



 

 
 

 
๑. พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร  ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง  
๓. นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง  
๔. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นายวริัตน์  เกสสมบูรณ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่  
๖. นางจิรดา  สงฆ์ประชา เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร  
๗. นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์   รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๘. นายซากีย์  พิทักษค์ุมพล โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ  
๑๑. พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. นายอุปกติ  ปาจรียางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๔. นายอมร  นิลเปรม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๑๕. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์ กรรมาธิการ 
๑๖. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร์ กรรมาธิการ   
๑๗.  ร้อยเอก ประยุทธ  เสาวคนธ ์ กรรมาธิการ  
๑๘. พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ กรรมาธิการ  
๑๙. นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวลักษณ์พรรณ  แสงสีทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๕๒๖๙ ๑๔๕๓ 
  นายชูพงศ ์ สายสรอ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๔๔๔ ๔๙๕๘ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ - ๓  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๗ 
  



 

 
 

 
1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
2. นายวฒุิพันธุ ์วชิัยรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
3. นายสมชาย หาญหริัญ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง  
4. นายสมบรูณ์ งามลักษณ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
5. นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
6. นายปิยพันธุ์ นมิมานเหมินท ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หา้ 
7. นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
8. นางสาววบิูลย์ลักษณ์ ร่วมรกัษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
9. ศาสตราจารย์พิเศษสม  จาตุศรีพิทักษ ์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

10. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
11. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
12. นางประภาศรี สฉุันทบตุร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
13. นายสมพล เกียรตไิพบูลย ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
14. นายสมศกัดิ ์โชติรตันะศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
15. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ กรรมาธิการ 
16. นายสุวรรณ เลิศปญัญาโรจน์ กรรมาธิการ 
17. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
18. นางจิรดา  สงฆ์ประชา กรรมาธิการ 
19. นายวริัตน์  เกสสมบูรณ ์ กรรมาธิการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________________________________________________  
  ฝ่ายเลขานุการ : นายเอกชัย  บุดสนีนท ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๔๔๑ ๗๙๖๗ 
   นางสาวอญัชลี  วฒุิศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๗๔๑ ๙๗๐๙  
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงนิ (21/8/63) 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ - ๕  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕  



 

 
 

  
๑. นางพิกุลแกว้   ไกรฤกษ ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายกติต ิ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก สุรพงษ ์ สวุรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นางดวงพร  รอดพยาธิ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. พลเอก ทวปี  เนตรนิยม โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๘. นายอนศุาสน ์ สวุรรณมงคล รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๙. พลเอก ธรีเดช  มีเพียร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายสุวพันธุ์ ตันยวุรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๑. นางผาณติ  นติิทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลเอก ฉตัรเฉลมิ  เฉลมิสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. พลเอก เลิศฤทธิ ์ เวชสวรรค์ กรรมาธิการ 
๑๔. นายถวิล เปลี่ยนศร ี กรรมาธิการ  
๑๕. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล กรรมาธิการ 
๑๖. นายบรรชา   พงศ์อายุกูล กรรมาธิการ 

 ๑๙. นายกรูดิสถ์  จนัทรศ์รชีวาลา กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายเฉลมิชัย  ศรีจนัทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๓๒๓๕ ๙๒๘๗ 
  นายเทอดภูมิ  งามธุระ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๓๙๖๒ ๖๒๒๒  
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ - ๗  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๗ 
  



 

 
 

  
๑. พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์     ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายถวิล  เปลี่ยนศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ เลขานุการคณะกรรมาธิการ          
๖. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์  รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ   
๑๑. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ กรรมาธิการ 
๑๒. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ กรรมาธิการ 
๑๓. นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ กรรมาธิการ 
๑๔. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี กรรมาธิการ 

  ๑๕.  ว่าที่ร้อยตร ี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมาธิการ 
 ๑๖.  นางสาวปิยฉัฎฐ์  วนัเฉ กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสิรกิร  อังกาบ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๒๕๘ ๔๑๒๖ 
   นายนพดล  ฉิมม ี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๔๕๕๖ ๐๐๔๗  
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ - ๙  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๙ 
  



 

 
 

  
๑. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. พลเอก โปฎก  บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๖. พลเรือเอก อิทธคิมน์  ภมรสูต เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๗. พลเอก บญุธรรม  โอริส รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๘. นายอนศุักดิ์  คงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก ไพโรจน ์ พานชิสมัย ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายชลิต  แกว้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลเอก ชยุต ิ สวุรรณมาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. พลเอก นาวนิ  ด าริกาญจน์ กรรมาธิการ 
๑๔. ร้อยเอก ประยุทธ  เสาวคนธ ์ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก ปรีชา จนัทรโ์อชา กรรมาธิการ 
๑๖. นายปัญญา  งานเลศิ กรรมาธิการ 

 ๑๖.  นายไพโรจน์  พ่วงทอง กรรมาธิการ 
 ๑๗.  พลต ารวจโท วิบูลย ์ บางท่าไม ้ กรรมาธิการ 
 ๑๘.  พลเอก ศุภรตัน ์ พัฒนาวิสทุธิ์ กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     _________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวเกศชนก  เสียงเปรม ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๔๕๙ ๑๙๖๖ 
  นางสาวสุดารตัน ์ หมวดอนิทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๐๖๒๒ ๓๕๕๕ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ - ๔  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓  



 

 
 

  
๑. พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานชิ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นางเพ็ญพักตร ์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นายเกียว  แกว้สุทอ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี ่
๖. พลเอก สราวฒุิ  ชลออยู่ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๗. นางเบญจรัตน์  จริยธาราสทิธิ ์ รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร  
๘. นางสาววไิลลักษณ ์ อรินทมะพงษ์ รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๙. นายกษิดศิ  อาชวคุณ โฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก วสนัต ์ สรุิยมงคล ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. ว่าที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จ าปาเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๔. พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๕. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ   
๑๖. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ   
๑๗. นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ กรรมาธิการ  
๑๘. นายสุชัย  บุตรสาระ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     _________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวศิริวรรณ  ฤกษ์วิสาข ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๐๑๑ ๗๔๗๔ 
   นายธีติ. ป. สุวรรณศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๙๐๖ ๘๑๕๙ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๘ - ๙  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๙  



 

 
 

  
๑. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. พลเอก ชูศกัดิ ์เมฆสวุรรณ ์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก มารุต  ปัชโชตะสิงห์  รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายธานี  สุโชดายน  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่าม 
๕. นายศรศีักดิ์  วฒันพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ี ่
๖. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗. นายอับดุลฮาลมิ  มินซาร ์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๘. พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สทุธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการ  
๙. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัต ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง     

๑๐. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง      
๑๑. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัต ิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. พลเอก บุญธรรม  โอริส ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๕. ว่าที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จ าปาเทศ กรรมาธิการ 
๑๖. นายเชดิศักดิ์ สนัตวิรวุฒิ กรรมาธิการ 
๑๗. นายปัญญา  งานเลศิ กรรมาธิการ 
๑๘. รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ 
๑๙. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ กรรมาธิการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายเจษฎา  ช านาญป่า ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๔๕๔๕ ๓๘๙๙ 
   นายกร  กาญจนพัฒน ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๕๘๔๒ ๐๑๒๓ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐ - ๑  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๑ 
  



 

 
 

      
1. พลเอก สกนธ ์สัจจานติย ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
2. พลเรือเอก ชัยวฒัน ์เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
3. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์กลั่นเสนาะ   รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
4. พลโท อ าพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
5. พลเอก อดุมชัย ธรรมสาโรรชัต์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
6. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
7. นายอุปกติ ปาจรียางกรู รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
8. นายเจน น าชัยศิร ิ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
9. นายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชัย ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

10. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
11. พลเอก ฉตัรเฉลมิ เฉลิมสขุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
12. พลเอก ดนัย มีชูเวท ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
13. พลเรือเอก นพดล โชคระดา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร    
14. นายไพฑูรย์ หลิมวฒันา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
15. นายวิชัย  ทติตภักด ี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
16. พลเอก สราวฒุิ ชลออยู่ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
17. นายส าราญ  ครรชติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
18. พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
19. นายอนมุัต ิอาหมัด ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวพุทธรักษา  สูตะบตุร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๙๑๘๑ ๔๔๔๘ 
  นางสาวชลธิชา  บญุเสถียร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๐๖๐๕ ๔๖๒๔ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๖ - ๗  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๗ 
  



 

 
 

  
๑. นายเสร ี สวุรรณภานนท ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร   
๒. นายจเด็จ  อนิสวา่ง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายวนัชัย  สอนศริิ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นายดิเรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. ว่าที่ร้อยตร ีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. นายพลเดช  ปิน่ประทปี โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ ์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. นายพิทักษ์  ไชยเจรญิ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๙. พลเอก วฒันา  สรรพานิช   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๑๐. นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ กรรมาธิการ 
๑๑. นายประดิษฐ์  เหลืองอรา่ม กรรมาธิการ 
๑๒. นายสุชัย  บุตรสาระ กรรมาธิการ 
๑๓. นายออน  กาจกระโทก กรรมาธิการ 
๑๔. นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ กรรมาธิการ 
๑๕. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวอรทัย  แหวนนาค ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๘๘๘ ๘๓๗๔ 
   นายหมวดตรี  ฉตัรชัย ก่อเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๗๐๐๘ ๐๙๓๗ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๔ - ๕  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๕ 
  



 

 
 

  
๑. นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร   
๒. พลตรี โอสถ  ภาวไิล รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นางเพ็ญพักตร ์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทนัเจรญิ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๖. นางผาณติ  นติิทันฑป์ระภาศ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๗. นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๘. หม่อมหลวงปนัดดา  ดศิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๙. นายพีระศกัดิ ์ พอจติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๐. นางทัศนา ยุวานนท ์ กรรมาธิการ 
๑๑. นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ 
๑๒. นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ กรรมาธิการ 
๑๓. นายมณเฑียร  บญุตนั กรรมาธิการ 
๑๔. นายยุทธนา  ทัพเจริญ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก วลติ  โรจนภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นายอ าพล  จนิดาวฒันะ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวภิรมย ์ นิลทัพ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๐๑๗ ๓๕๕๓ 
   นางธนยา  สิงห์มณ ี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๖๓๒ ๕๑๖๖ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุ 
  คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ - ๖  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๖ 
  



 

 
 

 
๑. พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลต ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
๕. พลต ารวจโท สมบัติ  มิลินทจินดา  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. พลต ารวจตรี  ปรัชญ์ชัย  จจชาญสุขกิจ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ กรรมาธิการ 

๑๐. พลต ารวจโท จิตติ  รอดบางยาง กรรมาธิการ 
๑๑. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน  กรรมาธิการ 
๑๒. นายจัตุรงค์  เสริมสุข  กรรมาธิการ เพิ่ม 
๑๓. นายณรงค์  รัตนานุกูล  กรรมาธิการ 
๑๔. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม  กรรมาธิการ 
๑๕. นายธานี  อ่อนละเอียด กรรมาธิการ 
๑๖. พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก  กรรมาธิการ 
๑๗. พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน กรรมาธิการ 
๑๘. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข  กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวบุษยพรรณ  ปักการะโน ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๙๑๑ ๐๙๐๑ 
   นายณธกร  เมธาวริศากุล ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๐๕๖ ๔๔๔๑ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๗ 
  



 

 
 

 
 ๑. พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสงิแกว้ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
 ๒. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
   ๓. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
   ๔. นายจรินทร์  จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
   ๕. พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
   ๖. พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
   ๗. นายณรงค์  รตันานุกูล เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
   ๘. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
   ๙. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. พลเอก เชวงศกัดิ ์ ทองสลวย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 ๑๑. นายสุรชัย  ดนัยตัง้ตระกลู ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
 ๑๒. นายประมาณ  สว่างญาต ิ กรรมาธิการ 
 ๑๓. พลเอก วราห ์ บุญญะสิทธิ ์ กรรมาธิการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางมณฑาทิพย์  กรีมหา ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๔๙๘ ๖๔๐๐ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม  
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๖ 
  



 

 
 

  
๑. พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายวรีะศกัดิ ์ฟูตระกูล รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรนิทร์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร  
๗. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๘. รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ ปิ่นปฐมรฐั โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. รองศาสตราจารยศ์ักดิไ์ทย สุรกิจบวร รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๑๐. นายสมเดช  นิลพันธุ ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

๑๑. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. นายสถติย์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ กรรมาธิการ 
๑๔. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ กรรมาธิการ 
๑๕. ศาสตราจารย ์พลเอก ไตรโรจน์  ครธุเวโช กรรมาธิการ 
๑๖. นายธานี  สุโชดายน กรรมาธิการ 
๑๗. นางศริินา ปวโรฬารวทิยา กรรมาธิการ 
๑๘. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ ์ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายพีรพล  ยวงนาค ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๘๒๕ ๕๘๔๔ 
  นางสาวโฆษณี  ก าลังศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๙๙๑ ๐๖๖๐ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ - ๙   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ 
  



 

 
 

  
๑. พลเอก อนนัตพร  กาญจนรตัน์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายสมบรูณ์  งามลกัษณ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายจเด็จ  อนิสวา่ง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. พลเอก สุรพงษ ์ สวุรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. นายนิพนธ์  นาคสมภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. นางประภาศรี สฉุันทบตุร กรรมาธิการ 
๙. นางสาวภัทรา  วรามิตร กรรมาธิการ 

๑๐. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย กรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล กรรมาธิการ 
๑๒. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายปรญิญา  แสงแกว้เขียว ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๔๑๓๗ ๒๔๐๐ 
   นายวฒุิชัยย์  ลลีะวฒัน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๕๔๒๕ ๙๔๔๙ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ - ๕   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๕ 
  



 

 
 

  
๑. นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทนัเจรญิ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร รองประธานคณะกรรมาธกิาร  คนที่สาม 
๕. นางศริินา  ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๖. นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หา้ 
๗. นางวรารัตน์  อตแิพทย์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร   
๘. พลเรือเอก ฐนิธ  กติตอิ าพน โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. ศาสตราจารย ์ร้อยเอก ทนิพันธุ์ นาคะตะ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวนัชัย สอนศิริ รองประธานทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ  
และโฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง รองประธานทีป่รึกษากรรมาธิการ 
๑๒. นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานทีป่รึกษากรรมาธิการ 
๑๓. นายถนัด  มานะพนัธุน์ิยม  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๔. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๕. พลเอก วลติ  โรจนภักดี  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๖. พลเอก วนิัย  สร้างสุขดี  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๗. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๘. อักษรา  เกดิผล  ที่ปรึกษากรรมาธกิาร 
๑๙. พลอากาศเอก สุจนิต ์แชม่ชอ้ย ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวอนรรฆวี  ค าภมูี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๗๒๓ 
   นางสาวสุภารตัน ์ ลาท า ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๖๗๗ ๓๖๐๑ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๗ – ๘  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๘ 
  



 

 
 

  

๑. นายตวง  อนัทะไชย ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สขุเกษตร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศกัดิ ์ พอจติ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อูด้  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๙. นายวรีะศกัดิ ์ ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๑๐. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก สสิน  ทองภักด ี กรรมาธิการ 
๑๒. นางสนุี  จงึวโิรจน์ กรรมาธิการ 
๑๓. นายเฉลมิชัย  เฟ่ืองคอน กรรมาธิการ 
๑๔. นายณรงค์  สหเมธาพฒัน์ กรรมาธิการ 
๑๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
๑๖. รองศาสตราจารยศ์ักดิไ์ทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
๑๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
ฝ่ายเลขานุการ :นางอ าพรรณนี  ปินตาวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๘๙๕ ๗๖๐๕ 
  นายนพรนิทร ์ ไทยถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๐๐๕๖ ๐๘๘๘ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘  



 

 
  

  
๑. นายเจตน ์ ศิรธรานนท ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. ผช ู้  ่วยศาสตราจารย์เฉลิมชย ั   บญยะล ีพรรณ  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายณรงค ์ สหเมธาพฒัน ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. รองศาสตราจารย ์พลเอก ไตรโรจน ์ ครุธเวโช รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นายทววีงษ ์ จุลกมนตร ี เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์บญ ุ  ส่ง ไข่เกษ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. พลเรือเอก ณรงค ์ พิพัฒนาศัย ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลโท อ าพน ชูประทุม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๙. พลเอก ปรีชา จนัทรโ์อชา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๑๐. นายพิศาล  มาณวพัฒน ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๑. พลเอก วนิัย  สรา้งสุขด ี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลอากาศตรี เฉลมิชัย  เครอืงาม กรรมาธิการ 
๑๓. นางทศันา  ยุวานนท ์ กรรมาธิการ 
๑๔. นายพิทักษ ์ ไชยเจร ิญ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก วราห ์ บุญญะสิทธิ ์ กรรมาธิการ 
๑๖. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมาธิการ 
๑๗. นางสนุ ี จึงวโิรจน ์ กรรมาธกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสุภาพร  วิเชียรเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๔๔๘ ๙๖๘๙ 
  นางพิมพ์รวีย์  สุจนิดาวฒัน ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๐๕๖ ๘๑๘๑ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙    โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙  
  



 

 
 

  
๑. นายกล้านรงค์  จันทิก ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายกติต ิ วะสีนนท์  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก พิสิทธิ ์ สิทธิสาร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมนิท์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นายยุทธนา  ทัพเจริญ  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๖. นายสัญชัย  จุลมนต ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๗. นายกษิดศิ  อาชวคุณ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก ธรีเดช  มีเพียร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๙. นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๑๐. นายประมนต ์ สธุีวงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๑. พลเอก นพดล  อินทปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลเรือเอก พะจุณณ์  ตามประทีป กรรมาธิการ 
๑๓. นายเฉลา  พวงมาลัย กรรมาธิการ 
๑๔. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร์ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก จิรพงศ์  วรรณรตัน์ กรรมาธิการ 
๑๖. พลอากาศเอก มานตั  วงษว์าทย์   กรรมาธิการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวสุวพร  นิลทัพ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๑๙๕ ๕๕๕๖ 
          ๐๘ ๒๗๘๒ ๔๒๐๑ 
  นางธัญญา  ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๙๐๓๙ ๓๕๐๙ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓  
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ - ๕    โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๕  
  



 

 
 

  
๑. พลเอก สุรศักดิ ์ กาญจนรตัน์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลเอก โปฎก  บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก มารุต  ปัชโชตะสงิห์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง  ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นายวรีะศกัดิ ์ โควสรุัตน์ กรรมาธิการ 
๖. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๗. นายสาธติ  เหล่าสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก สนัน่  มะเริงสิทธิ ์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

๑๐. พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรชีญา กรรมาธิการ 
๑๑. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ กรรมาธิการ 
๑๒. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ กรรมาธิการ 
๑๓. พลเอก ชยุต ิ สวุรรณมาศ กรรมาธิการ 
๑๔. พลเรือเอก ชัยวฒัน ์ เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการ 
๑๕. พลเรือเอก นพดล  โชคระดา กรรมาธิการ 
๑๖. พลเอก ศุภรตัน ์ พัฒนาวิสทุธิ์ กรรมาธิการ 
๑๗. นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ กรรมาธิการ 
๑๘. นายวิชัย  ทติตภักด ี กรรมาธิการ 
๑๙. นายบุญมี  สุระโคตร กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวสิรภัทร  พิมพแ์ก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๗๙๓๖ ๙๒๔๑ 
  นายการุณย์  พิมพ์สังกุล ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๔๙๔๕ ๙๓๕๕ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓    โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๓  
  



 

 
 

  
๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายธานี  อ่อนละเอียด รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๖. นายววิรรธน ์แสงสุริยะฉตัร เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๗. นายประสิทธิ ์ปทมุารกัษ์ รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๘. นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ์ รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๙. พลเอก วชิิต ยาทิพย์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลเอก เลิศฤทธิ ์เวชสวรรค ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๑. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลต ารวจโท ตรีทศ รณฤทธวิิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. พลเอก พิสิทธิ ์สิทธิสาร กรรมาธิการ 
๑๔. นางวรารัตน์ อติแพทย ์ กรรมาธิการ 
๑๕. นายสมเดช นิลพันธุ ์ กรรมาธิการ 
๑๖. พลต ารวจโท สมบตัิ มิลนิทจินดา กรรมาธิการ 
๑๗. นายสัญชัย จุลมนต ์ กรรมาธิการ 
๑๘. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายอุสาห์  ชสูินธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๔๗๖๙ ๘๔๘๙ 
  นายปัญญา  โสสีภา ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๑๓๑ ๖๖๘๑ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ - ๓   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๓ 
  



 

 
 

   
1. นางอภิรดี  ตนัตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
2. นายสมชาย  หาญหิรญั รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
3. นางสาววบิูลลักษณ ์ รว่มรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
4. นางสวุรรณ ี สริิเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
5. นายชลิต  แกว้จินดา รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี ่
6. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
7. นายเจน  น าชัยศริ ิ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
8. นายสมพล  เกียรติไพบูลย ์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
9. ศาสตราจารย์พิเศษสม  จาตุศรีพิทักษ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
10. พลเอก วรีัณ  ฉนัทศาสตรโกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
11. พลเอก วชิิต  ยาทิพย ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
12. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
13. นางจนิตนา  ชัยยวรรณาการ กรรมาธิการ 
14. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมาธิการ 
15. นางดวงพร  รอดพยาธิ ์ กรรมาธิการ 
16. นายสาธติ  เหล่าสุวรรณ กรรมาธิการ 
17. นายอุดม  วญัญูรฐั กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายภาสันต์  เงาศุภธน ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๘๑๙ ๑๑๒๕ 
  นายขวัญชัย  ปฏิมาหงสท์อง ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๗๒๔๕ ๙๔๗๑ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม  
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ - ๑   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๑ 
  



 

 
 

  
๑. นายสมชาย  แสวงการ   ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายมณเฑียร  บญุตนั  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีห่นึ่ง 
๓. นายอนศุักดิ์  คงมาลัย  รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีส่อง 
๔. นายถนัด  มานะพนัธุน์ิยม  เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๕. นายนิพนธ์  นาคสมภพ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๖. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลศิชัย  ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๗. นายสุวพันธุ์  ตนัยุวรรธนะ  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๘. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๙. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  

๑๐. นายค านูณ  สิทธิสมาน  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๑๑. นายภาณุ  อุทัยรตัน ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลเอก วสนัต ์ สรุิยมงคล กรรมาธิการ 
๑๓. นายอนศุาสน ์ สวุรรณมงคล กรรมาธิการ 
๑๔. นายอับดุลฮาลมิ  มินซาร์ กรรมาธิการ 
๑๕. คุณหญงิพรทิพย์  โรจนสุนนัท์   กรรมาธิการ 
๑๖. นายจัตรุงค ์ เสริมสขุ กรรมาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวศริิพร  ภญิโญสิรธิร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๙๘๑ 
  นางศศิธร  ธรรมธินโน ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๑๔๕ ๙๕๖๖ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสทิธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ - ๒   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๗ 
  



 

 
 

  
๑. พลเอก ชาตอดุม  ตติถะสิริ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีห่นึ่ง 
๓. นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีส่อง 
๔. นายวิทยา  ผวิผ่อง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีส่าม 
๕. พลเอก สนธยา  ศรเีจรญิ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. ศาสตราจารยน์ิสดารก ์ เวชยานนท ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายวฒุิพันธุ ์ วิชัยรตัน์ ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๙. พลเรือเอก ฐนิธ  กติตอิ าพน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  

๑๐. พลเอก ปฐัมพงศ ์ ประถมภฎั ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๒. พลเอก วรีัณ  ฉนัทศาสตรโ์กศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
๑๓. นายดุสติ  เขมะศกัดิ์ชัย กรรมาธิการ 
๑๔. นายอมร  นิลเปรม กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข กรรมาธิการ 
๑๖. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
๑๗. พลเอก พรพิพัฒน ์ เบญญศรี กรรมาธิการ 
๑๘. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________________________________________ 
  ฝ่ายเลขานุการ : นายประเสรฐิ  สีเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๐๗๓ ๒๙๕๗ 
  นายสุริยา  อุน่ค า ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๐๖๓ ๒๒๐๕ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ - ๗   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๗ 
 
 



 

 
 

 
 

1. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ  
2. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
3. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
5. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  
6. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ  
7. พลเอก ไพชยนต ์ ค้าทันเจริญ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
8. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
9. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
10. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ  
11. นายพลเดช  ปิน่ประทีป รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
12. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
13. นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
14. นายประมนต์  สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
15. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
16. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
17. นายอ าพล  จินดาวฒันะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
18. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการ   
19. นายจรินทร์  จักกะพาก กรรมาธิการ   
20. นายณรงค์  สหเมธาพฒัน ์ กรรมาธิการ  
21. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ   
22. นางดวงพร  รอดพยาธิ ์ กรรมาธิการ  
23. พลเอก ธงชัย  สาระสุข กรรมาธิการ   
24. ศาสตราจารย์นิสดารก ์ เวชยานนท ์ กรรมาธิการ 
25. พลเอก โปฎก  บุนนาค กรรมาธิการ   
26. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสนุันท์ กรรมาธิการ   
27. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล กรรมาธิการ  
28. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมาธิการ 
29. พลเอก สสิน  ทองภักด ี กรรมาธิการ 
30. พลเอก สุรพงศ์  สุวรรณอัตถ์ กรรมาธิการ 
31. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ กรรมาธิการ 
32. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย กรรมาธิการ 

 
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๑. นายตน้พงศ์  ตัง้เตมิทอง ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๓ 
 ๒. นางสาวจิรวิน  คะประสทิธิ ์ วิทยากรช านาญการพิเศษ 
 
------------------------------------------------- 


