
หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

1 พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

1 พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

2 นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

2 นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

3 พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

4 นายกล้านรงค์ จันทิก 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวสุวพร  นิลทัพ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๑๙๕ ๕๕๕๖
          ๐๘ ๒๗๘๒ ๔๒๐๑
  นางธัญญา  ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๙๐๓๙ ๓๕๐๙
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 

5 นายกษิดิศ อาชวคุณ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน โฆษกคณะกรรมาธิการ

5 นายกษิดิศ อาชวคุณ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โฆษกคณะกรรมาธิการ

6 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

6 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

6 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

7 ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

7 ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

7 ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

8 นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

8 นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

9 นายกิตติ วะสีนนท์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

9 นายกิตติ วะสีนนท์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

10 นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรรมาธิการ

10 นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

11 นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

11 นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

12 นายเกียว แก้วสุทอ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ลาออกจากกรรมาธิการเม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

12 นายเกียว แก้วสุทอ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

12 นายเกียว แก้วสุทอ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันจันทร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

14 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า กรรมาธิการ

14 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

15 นายค านูณ สิทธิสมาน 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี และโฆษกคณะกรรมาธิการ

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)
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รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

15 นายค านูณ สิทธิสมาน 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

16 นายจเด็จ อินสว่าง 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

16 นายจเด็จ อินสว่าง 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

16 นายจเด็จ  อินสว่าง
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

17 นายจรินทร์ จักกะพาก 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า กรรมาธิการ

17 นายจรินทร์ จักกะพาก 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

17 นายจรินทร์  จักกะพาก
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

18 พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

18 พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

19 พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

20 พลต ารวจโท จิตติ รอดบางยาง 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

20 พลต ารวจโท จิตติ รอดบางยาง 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

21 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

21 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

22 นายจิรชัย มูลทองโร่ย 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

22 นายจิรชัย มูลทองโร่ย 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน โฆษกคณะกรรมาธิการ

23 นางจิรดา สงฆ์ประชา 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

23 นางจิรดา สงฆ์ประชา 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

24 พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

25 พลเอก จีระศักด์ิ ชมประสพ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

25 พลเอก จีระศักด์ิ ชมประสพ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

26 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ประธานคณะกรรมาธิการ

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

27 นายเจน น าชัยศิริ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน โฆษกคณะกรรมาธิการ

27 นายเจน น าชัยศิริ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ

28 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

28 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

29 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

29 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

30 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

  ฝ่ายเลขานุการ : นางอุมาพร  สายสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๓ ๖๑๖๓
   นางสาวลภัสนันท์  พร้อมมูล ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๙๔๒๕ ๖๔๖๖
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๐ - ๑  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๑

31 นายเฉลา พวงมาลัย 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา โฆษกคณะกรรมาธิการ
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รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

31 นายเฉลา พวงมาลัย 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

32 พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

34 นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

ลาออกจากกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีผลต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

34 นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

34 นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

35 นายเฉลียว เกาะแก้ว 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

35 นายเฉลียว เกาะแก้ว 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

36 นายชยุต สืบตระกูล 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ส้ินสุดสมาชิกภาพเน่ืองจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาศาลฎีกา 
     เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

36 นายจัตุรงค์  เสริมสุข 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

36 นายจัตุรงค์  เสริมสุข 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

36 นายชยุต สืบตระกูล 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ส้ินสุดสมาชิกภาพเน่ืองจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาศาลฎีกา 
     เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

37 พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

37 พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

38 นายชลิต แก้วจินดา 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

38 นายชลิต แก้วจินดา 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

39 พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ประธานคณะกรรมาธิการ

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

40 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
    มีผลให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย

40 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

ประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

40 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

40 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
มีผลให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย

41 พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอ่ียมสมุทร 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

41 พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอ่ียมสมุทร 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

42 นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง และโฆษกคณะกรรมาธิการ

42 นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

43 พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ประธานคณะกรรมาธิการ

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

44 พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

44 พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

44 พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

45 พลเอก ชูศักด์ิ เมฆสุวรรณ์ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ กรรมาธิการ

45 พลเอก ชูศักด์ิ เมฆสุวรรณ์ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

45 พลเอก ชูศักด์ิ  เมฆสุวรรณ์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

46 พลเอก เชวงศักด์ิ ทองสลวย 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน กรรมาธิการ

46 พลเอก เชวงศักด์ิ ทองสลวย 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

47 ว่าท่ีร้อยตรี เชิดศักด์ิ จ าปาเทศ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมาธิการ

47 ว่าท่ีร้อยตรี เชิดศักด์ิ จ าปาเทศ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

48 นายเชิดศักด์ิ สันติวรวุฒิ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ กรรมาธิการ

48 นายเชิดศักด์ิ สันติวรวุฒิ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมาธิการ

49 นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม โฆษกคณะกรรมาธิการ

49 นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

50 พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ

50 พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

51 พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

51 พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒
    วันจันทร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

52 นายณรงค์ รัตนานุกูล 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

52 นายณรงค์ รัตนานุกูล 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

53 นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

53 นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

53 นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

54 นายณรงค์ อ่อนสอาด 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรรมาธิการ

54 นายณรงค์ อ่อนสอาด 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

54 นายณรงค์  อ่อนสอาด
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

55 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

56 พลเอก ดนัย มีชูเวท 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

56 พลเอก ดนัย มีชูเวท 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

57 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

57 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

57 นางดวงพร  รอดพยาธ์ิ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

4



หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

58 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา เลขานุการคณะกรรมาธิการ

58 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

58 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

59 นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

59 นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

59 นายดิเรกฤทธ์ิ  เจนครองธรรม
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โฆษกคณะกรรมาธิการ

60 นายดุสิต เขมะศักด์ิชัย 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เลขานุการคณะกรรมาธิการ

60 นายดุสิต เขมะศักด์ิชัย 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กรรมาธิการ

61 พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

61 พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน โฆษกคณะกรรมาธิการ

62 พลต ารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

62 พลต ารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

63 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

63 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

64 นายตวง อันทะไชย 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา ประธานคณะกรรมาธิการ

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

65 พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

65 รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

66 นายถนัด มานะพันธ์ุนิยม 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

66 นายถนัด มานะพันธ์ุนิยม 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เลขานุการคณะกรรมาธิการ

67 นายถวิล เปล่ียนศรี 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

67 นายถวิล เปล่ียนศรี 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

68 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรรมาธิการ

68 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

69 พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

69 พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

70 นายทรงเดช เสมอค า 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

70 นายทรงเดช เสมอค า 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

71 พลเอก ทวีป เนตรนิยม 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

71 พลเอก ทวีป เนตรนิยม 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

72 นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ กรรมาธิการ

5



หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

72 นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมาธิการ

73 นางทัศนา ยุวานนท์ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

73 นางทัศนา ยุวานนท์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

74 ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทินพันธ์ุ นาคะตะ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

75 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

75 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

76 พลเอก ธงชัย สาระสุข 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

76 พลเอก ธงชัย สาระสุข 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

76 พลเอก ธงชัย  สาระสุข
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

77 พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวเกศชนก  เสียงเปรม ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๔๕๙ ๑๙๖๖
  นางสาวสุดารัตน์  หมวดอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๐๖๒๒ ๓๕๕๕
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ - ๔  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓

78 พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

78 พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

79 นายธานี สุโชดายน 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

79 นายธานี สุโชดายน 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

80 นายธานี อ่อนละเอียด 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

80 นายธานี อ่อนละเอียด 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

81 พลเอก ธีรเดช มีเพียร 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

81 พลเอก ธีรเดช มีเพียร 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

83 พลเรือเอก นพดล โชคระดา 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

83 พลเรือเอก นพดล โชคระดา 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

84 พลเอก นพดล อินทปัญญา 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

85 พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

85 พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

86 นายนิพนธ์ นาคสมภพ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

โฆษกคณะกรรมาธิการ

86 นายนิพนธ์ นาคสมภพ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โฆษกคณะกรรมาธิการ

87 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

87 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

88 ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการ

88 ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โฆษกคณะกรรมาธิการ

88 ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

89 นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

89 นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

90 นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

90 นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีห้า

91 นายบรรชา พงศ์อายุกูล 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

91 นายบรรชา พงศ์อายุกูล 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

92 พลเอก บุญธรรม โอริส 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

92 พลเอก บุญธรรม โอริส 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

93 นายบุญมี สุระโคตร 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

93 นายบุญมี สุระโคตร 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข โฆษกคณะกรรมาธิการ

94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

95 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นางสิริกร  อังกาบ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๒๕๘ ๔๑๒๖
   นายนพดล  ฉิมมี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๔๕๕๖ ๐๐๔๗ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ - ๙  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๙

96 นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธ์ิ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

96 นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธ์ิ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

97 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

97 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

98 พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นายพีรพล  ยวงนาค ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๘๒๕ ๕๘๔๔
  นางสาวโฆษณี  ก าลังศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๙๙๑ ๐๖๖๐
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ - ๙   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๐   

99 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

99 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

100 นางประภาศรี สุฉันทบุตร 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

100 นางประภาศรี สุฉันทบุตร 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๖
    วันจันทร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

100 นางประภาศรี สุฉันทบุตร 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ

101 นายประมนต์ สุธีวงศ์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

101 นายประมนต์  สุธีวงศ์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

102 นายประมาณ สว่างญาติ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

102 นายประมาณ สว่างญาติ 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน กรรมาธิการ

103 ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

103 ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

104 นางประยูร เหล่าสายเช้ือ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

104 นางประยูร เหล่าสายเช้ือ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

105 พลเอก ประสาท สุขเกษตร 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

105 พลเอก ประสาท สุขเกษตร 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

106 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมาธิการ

106 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการ

107 พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

107 พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ โฆษกคณะกรรมาธิการ

108 พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

หมายเหตุ : 
   ๒. พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา   ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๓
    วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

108 พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

109 นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

109 นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

110 นายปัญญา งานเลิศ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

110 นายปัญญา งานเลิศ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมาธิการ

111 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

111 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

112 นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า กรรมาธิการ

ประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๒
    วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

112 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

112 นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

113 นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

113 นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

114 นายปิยพันธ์ุ นิมมานเหมินท์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีห้า

114 นายปิยพันธ์ุ นิมมานเหมินท์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

115 พลเอก โปฎก บุนนาค 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

115 พลเอก โปฎก บุนนาค 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

115 พลเอก โปฎก  บุนนาค
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

116 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

116 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

117 คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ กรรมาธิการ

117 คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ
    วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

117 คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

117 คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

118 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กรรมาธิการ

120 นายพลเดช ป่ินประทีป 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

120 นายพลเดช ป่ินประทีป 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน โฆษกคณะกรรมาธิการ

120 นายพลเดช  ป่ินประทีป
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

121 พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

121 พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ

122 พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

122 พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

123 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๓๒๓๕ ๙๒๘๗
  นายเทอดภูมิ  งามธุระ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๓๙๖๒ ๖๒๒๒ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ - ๗  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๗

124 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

124 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

125 พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

125 พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

126 นายพิศาล มาณวพัฒน์ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

126 นายพิศาล มาณวพัฒน์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

127 พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

127 พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

128 พลเอก พิสิทธ์ิ สิทธิสาร 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

128 พลเอก พิสิทธ์ิ สิทธิสาร 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

129 นายพีระศักด์ิ พอจิต 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒
    วันจันทร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

129 นายพีระศักด์ิ พอจิต 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

130 นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

130 นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

131 พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

โฆษกคณะกรรมาธิการ

131 พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

131 พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

132 นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน โฆษกคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

132 นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

133 นายไพโรจน์ พ่วงทอง 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

133 นายไพโรจน์ พ่วงทอง 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

134 พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

134 พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

135 นางสาวภัทรา  วรามิตร 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า กรรมาธิการ

ประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

135 นางสาวภัทรา วรามิตร 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

135 นางสาวภัทรา วรามิตร 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ

136 นายภาณุ อุทัยรัตน์ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า เลขานุการคณะกรรมาธิการ

136 นายภาณุ อุทัยรัตน์ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

137 นายมณเฑียร บุญตัน 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

137 นายมณเฑียร บุญตัน 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

138 พลอากาศเอก มนัส รูปขจร 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

138 พลอากาศเอก มนัส รูปขจร 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

139 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ

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

140 พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

140 พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

141 พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

141 พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

142 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวลักษณ์พรรณ  แสงสีทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๕๒๖๙ 
๑๔๕๓
  นายชูพงศ์  สายสร้อย ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๔๔๔ ๔๙๕๘
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม

143 พันต ารวจเอก ยุทธกร วงเวียน 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรรมาธิการ

143 พันต ารวจเอก ยุทธกร วงเวียน 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

144 นายยุทธนา ทัพเจริญ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

144 นายยุทธนา ทัพเจริญ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

145 นายรณวริทธ์ิ ปริยฉัตรตระกูล 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

145 นายรณวริทธ์ิ ปริยฉัตรตระกูล 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

146 นายระวี รุ่งเรือง 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

146 นายระวี รุ่งเรือง 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

147 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

147 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

148 นายลักษณ์ วจนานวัช 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

148 นายลักษณ์ วจนานวัช 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

149 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

150 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน ประธานคณะกรรมาธิการ

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

151 พลเอก เลิศฤทธ์ิ เวชสวรรค์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

151 พลเอก เลิศฤทธ์ิ เวชสวรรค์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

152 ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ กรรมาธิการ

152 ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

153 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

153 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

153 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

154 นางวรารัตน์ อติแพทย์ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เลขานุการคณะกรรมาธิการ

154 นางวรารัตน์ อติแพทย์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

155 พลเอก วราห์ บุญญะสิทธ์ิ 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน กรรมาธิการ

155 พลเอก วราห์ บุญญะสิทธ์ิ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

156 พลเอก วลิต โรจนภักดี 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

156 พลเอก วลิต โรจนภักดี 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

157 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

157 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการ

158 พลเอก วัฒนา สรรพานิช 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

158 พลเอก วัฒนา  สรรพานิช 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๒
    วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

158 พลเอก วัฒนา สรรพานิช 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ วันจันทร์ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

159 นายวันชัย สอนศิริ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

159 นายวันชัย สอนศิริ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

โฆษกคณะกรรมาธิการ

160 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประธานคณะกรรมาธิการ

  ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวภิรมย์  นิลทัพ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๐๑๗ ๓๕๕๓
   นางธนยา  สิงห์มณี ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๖๓๒ ๕๑๖๖
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

161 พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

161 พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

162 นายวิทยา ผิวผ่อง 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

162 นายวิทยา ผิวผ่อง 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

163 พลเอก วินัย สร้างสุขดี 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

163 พลเอก วินัย สร้างสุขดี 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

164 พลต ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

164 พลต ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

165 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง โฆษกคณะกรรมาธิการ

165 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

166 นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

166 นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

167 นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

167 นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

168 นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

168 นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

169 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๑๔๔๑ ๗๙๖๗
   นางสาวอัญชลี  วุฒิศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๖๗๔๑ ๙๗๐๙ 
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ - ๕  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕

170 นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

170 นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

171 นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

171 นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

172 นายวีระศักด์ิ ภูครองหิน 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า โฆษกคณะกรรมาธิการ

172 นายวีระศักด์ิ ภูครองหิน 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรรมาธิการ

173 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

173 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

174 นายวุฒิพันธ์ุ วิชัยรัตน์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

174 นายวุฒิพันธ์ุ วิชัยรัตน์ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

175 นายศรีศักด์ิ วัฒนพรมงคล 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

175 นายศรีศักด์ิ วัฒนพรมงคล 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

176 นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

176 นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

177 รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย สุรกิจบวร 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

177 รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย สุรกิจบวร 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

178 พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

178 พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

179 พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

179 พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

180 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

180 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

181 พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมาธิการ

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

183 พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธ์ิ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว กรรมาธิการ

183 พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธ์ิ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

184 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ประธานคณะกรรมาธิการ

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

185 พลเอก สกล ช่ืนตระกูล 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

185 พลเอก สกล ช่ืนตระกูล 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

185 พลเอก สกล  ช่ืนตระกูล
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

186 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

186 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

187 นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒
    วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

187 นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

188 พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

188 พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

189 พลเอก สนธยา ศรีเจริญ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

189 พลเอก สนธยา ศรีเจริญ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

190 พลเอก สน่ัน มะเริงสิทธ์ิ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

190 พลเอก สน่ัน มะเริงสิทธ์ิ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

191 ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

191 ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

192 พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

192 พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

193 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และโฆษกคณะกรรมาธิการ

193 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

193 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

194 นายสมชาย เสียงหลาย 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

กรรมาธิการ

194 นายสมชาย เสียงหลาย 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

195 นายสมชาย แสวงการ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวศิริพร  ภิญโญสิริธร ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๙๘๑
  นางศศิธร  ธรรมธินโน ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๘๑๔๕ ๙๕๖๖
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๒

196 นายสมชาย หาญหิรัญ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง
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รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

196 นายสมชาย หาญหิรัญ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

197 นายสมเดช นิลพันธ์ุ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

197 นายสมเดช นิลพันธ์ุ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

198 พลต ารวจโท สมบัติ มิลินทจินดา 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

198 พลต ารวจโท สมบัติ มิลินทจินดา 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

199 นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

199 นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

200 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

200 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

201 นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

201 นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

201 นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

202 พลต ารวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ กรรมาธิการ

202 พลต ารวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

203 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

203 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

204 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

204 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

205 นายสวัสด์ิ สมัครพงศ์ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมาธิการ

205 นายสวัสด์ิ สมัครพงศ์ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

206 พลเอก สสิน ทองภักดี 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

206 พลเอก สสิน  ทองภักดี
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

207 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นายกวี  จันทจิราภา  ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๙๗๘๔ ๗๖๖๖
   นางปิยาภา  ชระธีระคุปต์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๘๘๘๒ ๙๑๖๕ 
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕
   โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐

208 นายสัญชัย จุลมนต์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

208 นายสัญชัย จุลมนต์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

209 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

209 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

210 นายส าราญ ครรชิต 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

210 นายส าราญ ครรชิต 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๒
    วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

211 พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

14



หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

211 พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

211 พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

212 พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมาธิการ

213 พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

213 พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมาธิการ

214 นายสุชัย บุตรสาระ 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรรมาธิการ

214 นายสุชัย บุตรสาระ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรรมาธิการ

215 นายสุธี มากบุญ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

215 นายสุธี มากบุญ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

216 นางสุนี จึงวิโรจน์ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการ

216 นางสุนี จึงวิโรจน์ 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กรรมาธิการ

217 นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

217 นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน กรรมาธิการ

218 นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

218 นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

219 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ประธานคณะกรรมาธิการ

 ฝ่ายเลขานุการ : นางนิโรบล  มูลจันที ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๓๑๙๗ ๕๕๐๕
      นางสาวฐิติมา  พจน์ฐิติพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๑๔๑๕ ๙๒๕๓ 
             กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา
            โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ - ๒  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๒

220 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

220 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

221 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

221 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

221 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

222 พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ 22. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประธานคณะกรรมาธิการ

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

223 นายสุรสิทธ์ิ ตรีทอง 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

223 นายสุรสิทธ์ิ ตรีทอง 09. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

224 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

224 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

225 นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันจันทร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

225 นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 05. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการ

225 นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

(ลาออกจาก กมธ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันจันทร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563)

226 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 14. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

226 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม

227 นายเสรี สุวรรณภานนท์ 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประธานคณะกรรมาธิการ

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

228 พลเอก อกนิษฐ์ หม่ืนสวัสด์ิ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ประธานคณะกรรมาธิการ

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

229 พลอากาศเอก อดิศักด์ิ กล่ันเสนาะ 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง

229 พลอากาศเอก อดิศักด์ิ กล่ันเสนาะ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

229 พลอากาศเอก อดิศักด์ิ  กล่ันเสนาะ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

230 พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นายโกศล  เดชสีดา ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๒๗๘๒ ๗๖๐๘
  นางสาวปาริชาติ  ภาคสิม ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๖ ๒๑๔๕ ๗๕๖๕
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๖

231 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม

ประธานคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ : นายปริญญา  แสงแก้วเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๘ ๔๑๓๗ ๒๔๐๐
   นายวุฒิชัยย์  ลีละวัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์  ๐๙ ๕๔๒๕ ๙๔๔๙
  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑
  โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ - ๕   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๕

232 นายอนุมัติ อาหมัด 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

232 นายอนุมัติ อาหมัด 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

233 นายอนุศักด์ิ คงมาลัย 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว โฆษกคณะกรรมาธิการ

233 นายอนุศักด์ิ คงมาลัย 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

233 นายอนุศักด์ิ  คงมาลัย
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กรรมาธิการ

234 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กรรมาธิการ

234 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการ

235 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมาธิการ

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

236 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 06. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

237 นายอมร นิลเปรม 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

237 นายอมร นิลเปรม 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กรรมาธิการ

238 นายออน กาจกระโทก 12. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรรมาธิการ

238 นายออน กาจกระโทก 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา เลขานุการคณะกรรมาธิการ

239 พลเอก อักษรา เกิดผล 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

239 พลเอก อักษรา เกิดผล 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมาธิการ

240 นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

240 นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการ

241 พลเอก อาชาไนย ศรีสุข 23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

กรรมาธิการ

241 พลเอก อาชาไนย ศรีสุข 26. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กรรมาธิการ

241 พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

242 พลโท อ าพน ชูประทุม 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม
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หมายเลขสมาชิก ช่ือ-สกุล / หมายเลขสมาชิก คณะกรรมาธิการ ต าแหน่ง ฝ่ายเลขา

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา (ล่าสุด คร้ังท่ี 24 ก.พ. 63)

242 พลโท อ าพน ชูประทุม 20. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

243 นายอ าพล จินดาวัฒนะ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง

243 นายอ าพล จินดาวัฒนะ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กรรมาธิการ

243 นายอ าพล  จินดาวัฒนะ
27. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

244 พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

244 พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต 08. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว เลขานุการคณะกรรมาธิการ

245 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 01. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

245 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

ท่ีประชุมวุฒิสภา แต่งต้ังเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังท่ีสอง)
    วันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

245 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร 16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

245 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

246 นายอุดม วรัญญูรัฐ 03. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กรรมาธิการ

246 นายอุดม วรัญญูรัฐ 24. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม กรรมาธิการ

247 พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

247 พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี

248 นายอุปกิต ปาจรียางกูร 04. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

248 นายอุปกิต ปาจรียางกูร 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

249 พลเอก อู้ด เบ้ืองบน 07. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

249 พลเอก อู้ด เบ้ืองบน 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

250 พลตรี โอสถ ภาวิไล 02. คณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ

250 พลตรี โอสถ ภาวิไล 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง
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