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สภาชุดที่ ๑  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๗๖) 

 
 มีพระราชกฤษฎีกา  แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒  ขึ้น เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖  
ซึ่งมีจ านวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑ คือ จ านวน ๗๘ ท่าน    
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื่องจากได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยให้เลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒ 
และบัญญัติให้มีสภาเป็น ๒ สภา คือ พฤฒสภา และ สภาผู้แทนราษฎร 

 
รายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี ๒ 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๔๗๖) 
 ๑.   นายพันตรี  หลวงกาจสงคราม  (เทียน   เก่งระดมยิง) 
 ๒. นายพันตรี  หลวงเกรียงศักดิพิชิต  (ค้วน  จินตะคุณ) 
 ๓. พระยาโกมารกลุมนตรี (ชื่น  โกมารกุล  ณ  นคร)  ลาออกเมื่อ  ๑  ม.ค. ๒๔๗๗  

แต่งตั้ง นายพันตรีขุนสุจริตรณการ  (ผ่อง  นาคะนุช)  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘   
และได้ถึงแก่กรรม  เมื่อ  ๑๙  ธ.ค.๒๔๘๗   
แต่งตั้ง  นายเล้ง   ศรีสมวงศ์  เมื่อ  ๑๙  ก.ค.  ๒๔๘๘ 

 ๔. หลวงโกวิทอภัยวงศ์  (ควง  อภัยวงศ์) ลาออกเม่ือ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙   
แต่งตั้ง  พล.ต.ต.ชลอศรีศรากร  (ร.อ.ขุนศรีศรากร)  เมื่อ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙ 

๕. พันตรี  หลวงขจรเดชะ  (เลื่อง  นิมิบุตร)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๗  ก.พ.  ๒๔๗๗   
แต่งตั้ง  นายเรือเอกกุหลาบ  กาญจนสกุล  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘ 

 ๖. นายเรือเอก  จิบ  ศิริไพบูลย์  ร.น. ลาออกเม่ือ  ๑๑  ก.พ.  ๒๔๗๘   
แต่งตั้ง น.ท.พระยาวิจารณ์-จักรกิจ  ร.น. (บุญชัย  สวาทะสุข) เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๒๔๗๘  และได้
ลาออกเมื่อ  ๑๙  ม.ค.  ๒๔๘๒ 
แต่งตั้ง  น.ต.สวัสดิ์  จันทรมณี  ร.น.  เมื่อ  ๒๘  ก.พ.  ๒๔๘๒ 

๗. นายเรือเอก  ชลิต  กุลก าม์ธร  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๗  ก.พ.  ๒๔๗๗   
แต่งตั้ง  นายพันตรี หลวงอภัยสรสิทธิ  (ธม  จันทราภัย)  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘  และลาออก
เมื่อ  ๑๓  ก.ค.  ๒๔๘๗   
แต่งตั้ง  นายการุณ   ศรีจรูญ  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗   
และถึงแก่กรรมเม่ือ  ๑๗  เม.ย.  ๒๔๘๙   
แต่งตั้ง  นายจ ารัส  สุวรรณชีพ  เมื่อ  ๑  พ.ค.  ๒๔๘๙ 

 ๘. นายพันตรี  หลวงชาญสงคราม  (พาน   ชาลิจันทร์) 
 ๙. นายชุณห์   ปิณฑานนท์ 
 ๑๐. นายร้อยเอก  หลวงเชวงศักดิ์สงคราม  (ช่วง   ขวัญเชิด) 
 ๑๑. หลวงช านาญนิติเกษตร  (อุทัย  แสงมณี) 

๑๒. นายพันตรี  หลวงช านาญยุทธศิลป์  (เชย  รมยะนันทน์)  ลาออกเม่ือ ๙ ก.ย. ๒๔๘๒  แตง่ตั้ง 
พ.ท. ขุนเรืองวีระยุทธ  เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๔๘๓ 

 ๑๓. นายดิเรก  ชัยนาม  ลาออกเม่ือ  ๘  ม.ค.  ๒๔๘๕   
แต่งตั้ง นายเจิญ  ปันทโร  เมื่อ  ๕  ก.พ. ๒๔๘๕ 

 ๑๔. หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (ม.ล.กรี  เดชาติวงศ์) 



 ๒ 

 ๑๕. นายตั้ว  ลพานุกรม  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๗  ส.ค.  ๒๔๘๔   
แต่งตั้ง  พล.ท.พระยาพหลพลพยุหเสนาเมื่อ  ๖  พ.ย.  ๒๔๘๔ 

 ๑๖. นายทวี   บุณยเกตุ 
 ๑๗. นายเรือเอก  ทองหล่อ  ข าหิรัญ 
 ๑๘. นายเรือเอก  ทิพย์  ประสานสุข 
 ๑๙. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  

ลาออกเมื่อ  ๒๖ ก.พ. ๒๔๗๖   
แต่งตั้ง  พระสารสาน์สประพันธ์  เมื่อ  ๑๙  มี.ค.  ๒๔๗๖   
และได้ลาออก  เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๔๘๓ 
แต่งตัง้  นายสุรินทร์  ชิโนทัย  เมื่อ  ๑๘  ก.ค.  ๒๔๘๓ 

 ๒๐. นายเรือเอก  หลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์  (ถวัลย์  ธารีสวัสดิ์) 
 ๒๑. หลวงนฤเบศร์มานิต  (สงวน  จูฑะเตมีย์) 
 ๒๒. นายนาวาตรี  หลวงนาวาวิจิตร  (ผัน  อ าไภวัลย์) 
 ๒๓. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์  (วัน  จามรมาน)  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ส.ค.  ๒๔๗๙   

แต่งตั้ง พ.ต.ทวนวิชัยขัทคะ  เมื่อ ๘ ก.ย. ๒๔๗๙  และได้ลาออก เมื่อ ๒ ก.ค. ๒๔๘๑  แต่งตั้ง  
พ.ต.น้อม เกตุนุติ  เมื่อ  ๙  ก.ค.  ๒๔๘๑ 

 ๒๔. นายเรือเอก  หลวงนิเทศกลกิจ  (กลาง  โรจนเสนา) 
 ๒๕. นายร้อยเอก  ขุนนิรันดรชัย  (สเหวก   นีลัญชัย) 
 ๒๖. นายร้อยตรี เนตร์   พูนวิวัฒน์ 
 ๒๗. นายร้อยเอก น้อม  เกตุนุติ  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ส.ค.  ๒๔๗๙   

แต่งตั้ง  ร.อ. ขุนพิพัฒน์สรการ (เท้ง   พัฒนศิริ)  เมื่อ  ๘  ก.ย.  ๒๔๗๙ 
 ๒๘. นายพันโท พระประจนปัจจนึก  (พุก  มหาดิลก) 
 ๒๙. นายประจวบ   บุนนาค 
 ๓๐. หลวงประดิษฐ์มนูธรรม  (ปรีดี  พนมยงค์)  ลาออกเม่ือ  ๒๓  ธ.ค.  ๒๔๘๔   

แต่งตั้ง  นายบุญเจือ อังสุวัฒน์  เมื่อ  ๕  ก.พ.  ๒๔๘๕ 
 ๓๑. พระยาประมวญวิชาพูล  (วงษ์  บุญ-หลง) 
 ๓๒. นายพลตรี  พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ  คมกฤส)  ลาออกเม่ือ ๕ ธ.ค. ๒๔๘๑   

แต่งตั้งนายซิม  วีระไวทยะ เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๘๑ และถึงแกก่รรมเมื่อ ๒๕ พ.ย. ๒๔๘๖  แต่งตั้ง
นายสิริ   ชาตินันท์  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 

 ๓๓. นายเรือเอก  ประเสริฐ   สุขสมัย 
 ๓๔. นายพันเอก  พระยาพหลพยุหเสนา (พจน์  พหลโยธิน)  ลาออกเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๔๘๔   

แต่งตั้ง นายประเสริฐ   ศรีจรูญ  เมื่อ  ๒๕  ก.ย.  ๒๔๘๔ 
๓๕. นายร้อยเอก  หลวงพินิตยุทธศิลป์  (เปรื่อง  พรโสภณ) ลาออกเม่ือ ๑๓ ก.ค. ๒๔๘๗  แต่งตั้ง 

พ.ท.ม.ร.ว. ลาภ  หัสดินทร์  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 
 ๓๖. นายพันโท  หลวงพิบูลสงคราม  (แปลก  ขีตตะสังคะ) 
 ๓๗. พระยามานวราชเสวี  (ปลอด วิเชียร  ณ  สงขลา) 
 ๓๘. นายมังกร  สามเสน  ลาออกเมื่อ  ๑๘  ก.พ.  ๒๔๘๒   

แต่งตั้ง  นายเฉลียว  ปทุมรส  เมื่อ  ๒๘  ก.พ. ๒๔๘๒ 
๓๙. นายพันตรี  หลวงพรหมโยธี  (มังกร  ผลโยธิน)  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘  แต่งตั้ง พ.ต.

ขุนจ านงภูมิเวท  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘ 



 ๓ 

 ๔๐. นายพันตรี  หลวงโยธาณัติการ  (เทศ  กิตติรัต) 
 ๔๑. นายยล  สมานนท์  ลาออกเมื่อ  ๕  ธ.ค.  ๒๔๘๑   

แต่งตั้ง  นายแนบ  พหลโยธิน  เมื่อ  ๒๑  ธ.ค. ๒๔๘๑ 
 ๔๒. นายพันตรี  หลวงรณสิทธิพิชัย  (เจือ  กาญจนนินทุ)  ลาออกเม่ือ  ๑๕  ธ.ค.  ๒๔๘๑   

แต่งตั้ง  นายวณิช  ปานะนนท์  เมื่อ  ๒๖  ธ.ค.  ๒๔๘๑   
และถึงแก่กรรม  เมื่อ  ๑๓  ก.ค.  ๒๔๘๗   
แต่งตั้ง ร.ท. เชย  กลัญชัย  เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๔๘๗  และได้ลาออกเมื่อ ๒ ก.ย. ๒๔๘๘  แต่งตั้ง  
นายชาญ  บุนนาค  เมื่อ  ๒  ก.ย.  ๒๔๘๘ 

๔๓. นายพันตรี  หลวงรวบรัดสบัตพล (สอน  บุญใหญ่)  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ก.ค.  ๒๔๘๗  แต่งตั้ง 
พ.ท. อุดม  พุทธิเกสตริน  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 

 ๔๔. นายนาวาเอก พระเรียมวิรัชชพากย์  (เรียม  ทรรทรานนท์)  ร.น.   
ลาออก  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘   
แต่งตั้ง  นายเอก  สุพโปฎก  เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘   
และได้ลาออกเม่ือ  ๑๑  ก.พ.  ๒๔๘๒   
แต่งตั้ง  นายจิตตะเสน  ปัญจะ  เมื่อ  ๒๘  ก.พ.  ๒๔๘๒ 

๔๕. นายร้อยเอก  ขุนเรืองวีรยุทธ  (บุญเรือง  วีระหงส์)  ลาออกเมื่อ  ๘  ก.ค.  ๒๔๘๒  แต่งตั้ง  
นายยล สมานนท์  เมื่อ  ๑๒  ส.ค.  ๒๔๘๒ 

 ๔๖. นายเล้ง   ศรีสมวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๖  ก.พ.  ๒๔๗๙  
แต่งตั้ง  ร.อ. ขุนวิมลสรกิจ  เมื่อ  ๑๓  ก.พ.  ๒๔๗๙ 

 ๔๗. นายเรือเอก วัน   รุยาพร 
 ๔๘. หลวงวิจิตรวาทการ  (กินเหลียง  วัฒนปฤดา)  ลาออกเมื่อ  ๒๑  ก.ย.  ๒๔๘๓   

แต่งตั้ง นายหงวน ทองประเสริฐ เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๔๘๓   
และให้ออกเม่ือ ๑๓ ก.ค.๒๔๘๗   
แต่งตั้ง  พ.ท. เจือ  สฤษดิ์ราชโยธิน  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 

 ๔๙. นายพันตรี  พระวิชัยยุทธเดชาคนี  (กั่ง  บุณยะคุปต์) 
 ๕๐. นายพันตรี  หลวงวิชิตสงคราม  (จิ๊ด  ยุวนวรรธนะ) 
 ๕๑. นายพันโท  หลวงวิภาครัฐกิจ  (ศุข  เมนะรุจิ)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๓  ต.ค.  ๒๔๘๔   

แต่งตั้ง พ.ท. ทวน  วิชัยขัทคะ  เมื่อ  ๕  ก.พ.  ๒๔๘๕  
 ๕๒. นายวิลาศ  โอสถานนท์  ลาออกเม่ือ  ๑  ต.ค. ๒๔๗๘   

แต่งตั้ง  นายเดือน  บุนนาค  เมื่อ  ๘  ต.ค. ๒๔๗๘ 
 ๕๓. นายพันตรี  หลวงวีระโยธา  (ถวิล  ศิริศัพท์)  ลาออกเม่ือ  ๑๓  ส.ค. ๒๔๗๘   

แต่งตั้ง  พ.ต.อ. พระพิจารณ์พลกิจ  (นายยูเซ็ก  ดุละลัมพะ)  เมื่อ  ๑๓ ส.ค. ๒๔๗๘ 
 ๕๔. นายพันเอก  พระเวชยันตรังสฤษฎ์  (มุนี  มหาสันทนะ) 
 ๕๕. นายพลเรือตรี  พระยาศรยุทธเสนี  (กระแส  ประวาหะนาวิน) 
 ๕๖. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  (จิตร  ณ  สงขลา)  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ก.ค.  ๒๔๘๗   

แต่งตั้ง  นายแช่ม พรหมยงค์  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 
 ๕๗. นายนาวาโท  หลวงศุภชลาศยั  (บุง  ศุภชลาศัย) 
 ๕๘. นายเรือเอก สงบ  จรูญพร  ร.น. ลาออกเม่ือ  ๗  ก.พ.  ๒๔๗๗   

แต่งตั้ง นายพันตรี หลวงวีรวฒันโยธิน  (วีรวัฒน์  รัตตะจิตระการ)  
เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘  และลาออกเม่ือ  ๒  ก.ค. ๒๔๘๑   



 ๔ 

แต่งตั้ง  พ.ต. สมาน  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  เมื่อ  ๙  ก.ค.  ๒๔๘๑ 
 ๕๙. นายพันตรี  หลวงสวัสดิ์รณรงค์  (สวัสดิ์  ดาระสวัสดิ์) 
 ๖๐. นายพันตรี  หลวงสฤษฎิ์ยุทธศิลป์  (เพียร  พิริยะโยธิน) 
 ๖๑. นายร้อยเอก  หลวงสวัสดิ์สรยทุธ  (ดน  บุนนาค) 
 ๖๒. นายพันโท  พระสงครามภักดี  (แม้น  เหมะจุฑา)  ลาออกเมื่อ  ๒๒  ก.พ.  ๒๔๘๒   

แต่งตั้ง พ.อ. พระขจรเนติยุทธ  (เจียม  มูลสมบัติ)  เมื่อ  ๑๒  ส.ค. ๒๔๘๒  และลาออกเมื่อ  ๘  
พ.ค. ๒๔๘๘  แต่งตั้ง  นายดิเรก  ชัยนาม  เมื่อ  ๑๙  ก.ค.  ๒๔๘๘ 

 ๖๓. นายเรือเอก  หลวงสังวรยุทธกิจ  (สังวรณ์  สุวรรณชีพ) 
 ๖๔. นายพันเอก  พระสิทธิเรืองเดชพล  (แสง  พันธุประภาส) ลาออกเมื่อ ๙ ก.ย.  ๒๔๘๒   

แต่งตั้งนายร้อยเอก  ขุนปลดปรปักษ์  เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๔๘๓  
 ๖๕. นายนาวาโท  หลวงสินธุสงครามชัย  (สินธุ์  กมลนาวิน) 

๖๖. นายพันโท  หลวงสินาดโยธารกัษ์  (ชิต  มั่นศิลป์)  ลาออกเมื่อ  ๒๐  ธ.ค.  ๒๔๗๗  แต่งตั้ง ร.อ. 
ขุนปลดปรปักษ์  เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๒๔๗๗  และลาออกเม่ือ ๒ ก.ค. ๒๔๘๑  แตง่ตั้ง พ.ท. หลวงวิ
จักรกลยุทธ (เศียร  สู่ศิลป)  เมื่อ  ๙  ก.ค.  ๒๔๘๑ 

 ๖๗. หลวงสิริราชไมตรี  (จรูญ  สิงหเสนี)  ลาออกเมื่อ  ๒๐  ธ.ค.  ๒๔๗๗   
แต่งตั้ง  ร.อ. ขุนศรีศรากร(พล.ต.ต.ชลอ  ศรีศรากร)  เมื่อ  ๒๗  ธ.ค.  ๒๔๗๗  และลาออกเม่ือ 
๔ ก.พ. ๒๔๘๙  แต่งตั้งเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  เมื่อ ๔ ก.พ. ๒๔๘๙ 

 ๖๘. พระสุธรรมวินิจฉัย  (ชม  วณิกเกียรติ) 
 ๖๙. หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา) 
 ๗๐. นายพันตรี  หลวงเสรีเริงฤทธิ์  (จรูญ  รัตนกุล) 
 ๗๑. นายร้อยเอก ขุนโสภณรณกิจ  (เข็ม  โลจายะ)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๐  เม.ย.  ๒๔๘๑   

แต่งตั้ง พ.อ. หลวงพรหมโยธี  (นายมังกร  ผลโยธิน)  เมื่อ  ๙  ก.ค.  ๒๔๘๑ 
 ๗๒. พันตรี  หลวงอดุลเดชจรัส  (บัตร์  พ่ึงพระคุณ)  ลาออกเม่ือ  ๒๔  มิ.ย.  ๒๔๘๐   

แต่งตั้ง พ.อ. พระยาทรงสุรเดช  เมื่อ ๖ ก.ย. ๒๔๘๐  และ 
ลาออกเมื่อ ๒๕ มี.ค. ๒๔๘๒   
แต่งตั้ง พ.ต. อ าไพ  รูปะสุต  เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๒๔๘๒  และลาออกเม่ือ ๒๐ ส.ค. ๒๔๘๘  แต่งตั้ง 
ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช  เมื่อ  ๒๗  ส.ค.  ๒๔๘๘ 

 ๗๓. นายพันต ารวจเอก  พระยาอนุสสรธุรการ  (จ่าง  วัจนะพุกกะ)   
ลาออกเมื่อ ๕ ธ.ค. ๒๔๘๑ แต่งตั้ง น.ต.สงวน  รุจิราภา ร.น. เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๘๑   

 ๗๔. พระยาอภิบาลราชไมตรี  (ต่อม  บุนนาค) 
 ๗๕. หม่อมหลวงอุดม  สนิทวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘   

แต่งตั้ง  นายเรือเอก ชั้น  รัศมิทัต เมื่อ  ๑๓  ส.ค.  ๒๔๗๘ 
 ๗๖. นายพันโท  พระอุดมโยธาธิยุต  (สด  รัตนาวดี) 
 ๗๗. หลวงอรรถกิตติก าจร  (กลึง  พนมยงค์)  ลาออกเมื่อ  ๒๘  ธ.ค.  ๒๔๘๐   

แต่งตั้ง พ.ต.อ. หลวงอดุลเดชจรัส  เมื่อ  ๔  ม.ค.  ๒๔๘๑  และ 
ลาออกเมื่อ  ๑๖  ก.ค.  ๒๔๘๑   
แต่งตั้ง นายวิเชียร  สุวรรณทัต  เมื่อ  ๒๖  ธ.ค.  ๒๔๘๑  และ 
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๘  ธ.ค.  ๒๔๘๗   
แต่งตั้ง นายจ ารัส  สุวรรณชีพ  เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๒๔๘๗  และ 
ลาออกเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๒๔๘๙  แต่งตั้ง นายปรีดี  พนมยงค์  เมื่อ  ๒๒  มี.ค.  ๒๔๘๙ 



 ๕ 

๗๘. หลวงอรรถสารประสิทธิ์  (ทองเย็น  ห์ลีละเมียร) 
 
เนื่องจากได้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่   ๑  มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากกว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๒ รวม ๑๓ ท่าน จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒ เพ่ิมให้
เท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑  เมื่อวันที่  ๘  ธ.ค.  ๒๔๘๐   
 ๗๙. น.ต. จิบ  ศิริไพบูลย์  ร.น.  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๒๕  ส.ค.  ๒๔๘๘   

แต่งตั้ง พล.ต. หลวงวีรวัฒนโยธิน (วีรวัฒน์  รักตะจิตระการ)  เมื่อ  ๑  ก.ย.  ๒๔๘๘ 
 ๘๐. ร.อ. ชลิต  กุลก าม์ธร  ร.น. 
 ๘๑. นายบรรจง  ศรีจรูญ 
 ๘๒. นายบุญล้อม  พึ่งสุนทร 
 ๘๓. พลตรี ประยูร  ภมรมนตรี 
 ๘๔. พ.อ. พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน  ชูถิ่น)  ลาออกเม่ือ  ๑๕  ธ.ค.  ๒๔๘๑   

แต่งตั้ง  นายจรูญ  สืบแสง  เมื่อ  ๒๖  ธ.ค.  ๒๔๘๑ 
๘๕. พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ  เอมะศิริ)  ลาออกเมื่อ  ๕  ธ.ค.  ๒๔๘๑   

แต่งตั้ง  ร.อ. ไชย  ประทีปเสน  เมื่อ  ๒๖  ธ.ค.  ๒๔๘๑ 
 ๘๖. นายวิลาส  โอสถานนท์  (หลวงคหกรรมบดี)  ลาออกเม่ือ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙   

แต่งตั้ง  นายวิจิตรลุลิตานนท์  เมื่อ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙ 
 ๘๗. น.อ. พระศิลปศัตราคม  (ภักดิ์  เกษส าลี) 
 ๘๘. นายสงวน  ตุลารักษ์  ให้ออกเมื่อ  ๑๓  ก.ค.  ๒๔๘๗   

แต่งตั้ง  ร.ต.ต. วิจารณ์  เกษโกมล  เมื่อ  ๒๘  ก.ค.  ๒๔๘๗ 
 ๘๙. ร.อ. สงบ  จรูญพร  ร.น. 
 ๙๐. นายสวัสดิ์   โสตถิทัต 
 ๙๑. พ.อ. หลวงสินาดโยธารักษ์ 

เนื่องจากได้ดินแดน  ๔  จังหวัด    จึงท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่ ๑   
มีเพ่ิมอีก  ๔  คน    ฉะนั้นจึงต้องแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ประเภทที่ ๒   เพ่ิมข้ึนอีก ๔ คน เมื่อ ๑ ก.ย. 
๒๔๘๘  คือ 
 ๙๒. พ.อ. สุรจิตร  จารุเศรณี 
 ๙๓. น.อ. ชลี  สินธุโสภณ  ร.น. ลาออกเม่ือ  ๒  ก.ย.  ๒๔๘๘   

แต่งตั้ง  พล.ต. เรือง  เรืองวีระยุทธ เมื่อ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙  และ 
ลาออกเมื่อ  ๔  ก.พ.  ๒๔๘๙   
แต่งตั้ง นายปรีดี  พนมยงค์  เมื่อ ๔ ก.พ. ๒๔๘๙  และลาออกเม่ือ ๑๕ ก.พ. ๒๔๘๙  แต่งตั้ง  
นายวิลาศ  โอสถานนท์  (หลวงคหกรรมบดี)  เมื่อ  ๒๘  ก.พ.  ๒๔๘๙ 

 ๙๔. นายทองเปลว   ชลภูมิ 
 ๙๕. นายสงวน  ตุลารักษ์ 
 เนื่องจากได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑  เพ่ิมขึ้นอีก ๑ ท่าน   จึงแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒ เพ่ิมข้ึนอีก ๑ ท่าน เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๔๘๙  คือ 

๙๖. นาวาเอก ชลี  สินธุโสภณ  ร.น. ลาออกเม่ือ  ๑๑  ก.พ.  ๒๔๘๙   
แต่งตั้ง  นายชม  จารุรัตน์เมื่อ  ๒๘  ก.พ.  ๒๔๘๙ 

 
 



๑ 
 

สภาชุดที่ ๒ 
สมาชิกพฤฒสภา ชุดที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๘๙) 

 
พฤฒสภาประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน  ๘๐  ท่าน  มีอายุคราวละ  ๖  ปี  ในวาระเริ่มแรกให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในต าแหน่งในวันสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๔๘๙  เป็นผู้เลือก  และได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๙  และสมาชิกชุดนี้สิ้นสุดลง  เนื่องจาก
การยึดอ านาจปกครองประเทศ  เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๔๙๐ โดย “คณะนายทหารของชาติ” ภายใต้การ
น าของ พลโท ผิน  ชุณหะวัณ 
 ประธานพฤฒสภา 
๑. พันตรี วิลาส โอสถานนท์ ประธานรัฐสภา ประธานพฤฒสภา ๔ มิ.ย.๒๔๘๙-๒๔ ส.ค.๒๔๘๙ (ลาออก ๒๔ 
ส.ค. ๒๔๘๙) 
๒. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ประธานรัฐสภา ประธานพฤฒสภา ๓๑ ส.ค. ๒๔๘๙- ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๐ , ๑๕ 
พ.ค. ๒๔๙๐ – ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ (แต่งตั้งแทน ๓๑ ส.ค. ๒๔๘๙) 
 รองประธานพฤฒสภา  
๑. นายไต๋ ปาณิกบุตร รองประธานพฤฒสภา ๔ มิ.ย. ๒๔๘๙- ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๐ , ๑๕ พ.ค. ๒๔๙๐ – ๘ พ.ย. 
๒๔๙๐ 
 

รายชื่อสมาชิกพฤฒสภา 
(เลือกตั้งเม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙) 

 ๑. พันตรี  หม่อมหลวงกรี  เดชาติวงศ์ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ ก.พ. ๒๔๙๐ 
 ๒. เรือเอก ก าลาภ  กาญจนสกุล 
 ๓. พันโท  ก้าน   จ านงภูมิเวท 
 ๔. นายแก้ว  สิงหะคเชนทร์ 
 ๕. นาวาอากาศเอก กาจ  เก่งระดมยิง 
 ๖. พลเรือตรี กระแส  ประวาหะนาวิน  สรยุทธเสนี 
 ๗. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต 
 ๘. นายเขียน  กาญจพันธุ์ 
 ๙. พลโท จิร  วิชิตสงคราม 
 ๑๐. นายจรูญ  สืบแสง  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ก.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๑๑. นายจิตตะเสน  ปัญจะ 
 ๑๒. พันโท เจือ  สฤษฎิ์ราชโยธิน 
 ๑๓. นายจ ารัส  สุวรรณชีพ 
 ๑๔. นายจินดา  พันธุมจินดา 
 ๑๕. นายจ าลอง  ดาวเรือง  ลาออกเม่ือ  ๑  ส.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๑๖. พลโท จรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  
 ๑๗. นายเฉลียว  ปทุมรส 
 ๑๘. พันเอก  หลวงชาญสงคราม  (กฤษณ  ชาลีจันทร์) 
 ๑๙. พันเอก ช่วง  เชวงศักดิ์สงคราม  ลาออก  เมื่อ  ๓๐ มิ.ย.  ๒๔๘๙ 
 ๒๐. หลวงช านาญนิติเกษตร์  (อุทัย  แสงมณี) 
 ๒๑. นายพันต ารวจโท  ชั้น  รัศมิทัต 



 ๒ 

 ๒๒. นายชาญ  บุนนาค 
 ๒๓. นายชุณฑ์  ปิณฑานนท์ 
 ๒๔. พลตรี  ไชย  ประทีปะเสน 
 ๒๕. นายช่วย  สุคนธมัต 
 ๒๖. ร้อยโท เชย  กลัญชัย 
 ๒๗. นายดิเรก  ชัยนาม  ลาออกเมื่อ  ๓๐  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 
 ๒๘. นายเดือน  บุนนาค  ลาออกเมื่อ  ๒๕  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 
 ๒๙. นายไต๋  ปาณิกบุตร 
 ๓๐. พลเรือตรี ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์  ลาออกเม่ือ  ๑  ก.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๓๑. นายถวิล  อุดล 
 ๓๒. เรือเอก ทิพย์  ประสานสุข 
 ๓๓. นายทองม้วน  สถิรบุตร 
 ๓๔. พันเอก ทวน  วิชัยขัทคะ 
 ๓๕. พันเอก เทศ  กิตติรัต  (หลวงโยธาณัติการ) 
 ๓๖. ร้อยตรี  เที่ยง  เฉลิมศักดิ์ 
 ๓๗. นายทัน  พรหมิทธิกุล 
 ๓๘. นายเธียรไท  อภิชาตบุตร์ 
 ๓๙. พระยานลราชสุวัจน์  (ทองดี  นลนาชสุวัจน์) 
 ๔๐. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์  (วัน  จามรมาน) 
 ๔๑. พระนิติการณ์ประสม  (สงวน  ชัยเฉนียน) 
 ๔๒. นายบรรจง  ศรีจรูญ 
 ๔๓. นายประเสริฐ  ศรีจรูญ 
 ๔๔. นายปรีดี  พนมยงค์  ลาออกเมื่อ  ๑๐  ก.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๔๕. นายปราโมทย์  พึ่งสุนทร 
 ๔๖. เรือเอก ประเสริฐ  สุขสมัย 
 ๔๗. พลตรี  ปลด  ปลดปรปักษ์  พิบูลภานุวัธน์ 
 ๔๘. พลโท ประจน  มหาดิลก  ประจนปัจจนึก 
 ๔๙. นายปพาฬ  บุญ-หลง 
 ๕๐. หลวงประสิทธิ์นรกรรม (นายเจี่ยน  หงสประภาส) 
 ๕๑. พลตรี  ประยูร  ภมรมนตรี 
 ๕๒. นายประทุม  รมยานนท์ 
 ๕๓. นายผูก  ปาลธรรมี 
 ๕๔. พันต ารวจเอก พระพิจารณ์พลกิจ  ลาออกเมื่อ  ๑๗  ก.ย. ๒๔๘๙ 
 ๕๕. นายพึ่ง  ศรีจันทร์  ลาออกเมื่อ  ๑  ส.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๕๖. พลโท มังกร  พรหมโยธี 
 ๕๗. พระยามานวราชเสวี  ลาออกเมื่อ  ๑๖  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 
 ๕๘. นายมิ่ง  เลาห์เรณู 
 ๕๙. พันเอก หม่อมราชวงศ์ลาภ  หัสดินทร์  ลาออกเมื่อ  ๑๐  ต.ค.  ๒๔๘๙ 
 ๖๐. นายเล้ง  ศรีสมวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๑๐  มิ.ย.  ๒๔๘๙ 
 ๖๑. นายวิจิตร  ลุลิตานนท์ 



 ๓ 

 ๖๒. นายวิลาส  โอสถานนท์ 
 ๖๓. ร้อยเอก วิมล  วิมลสรกิจ 
 ๖๔. เรือเอก วัน  รุยาพร 
 ๖๕. ร้อยโท  วิริยะ  วิริยะเหิรหาว 
 ๖๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร  ลาออกเมื่อ  ๑๓  มี.ค.  ๒๔๙๐ 
 ๖๗. พลตรี เศียร  สู่ศิลป์ 
 ๖๘. นายสิริ  ชาตินันทน์ 
 ๖๙. นายสงวน  จูฑะเตมีย์ 
 ๗๐. พระสุธรรมวินิจฉัย  (ชม  วณิกเกียรติ) 
 ๗๑. พันตรี  สมาน  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๗๒. นายสนิท  เจริญรัฐ 
 ๗๓. นายสุรินทร์  ชิโนทัย  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๖  ก.พ.  ๒๔๙๐ 
 ๗๔. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์ 
 ๗๕. นายไสว  อินทรประชา 
 ๗๖. พันตรี  สเหวก  นิรันดร 
 ๗๗. พันโท พระอภัยพลรบ  (ชลอ  อินทรัมพรรย์) 
 ๗๘. นายเอก  สุพโปฎก 
 ๗๙. หลวงอรรถกัลยาณวินิจ  (เอ้ือน  ยุกตะนันทน์) 

๘๐. นายอรุณ  แสงสว่างวัฒนะ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

สภาชุดที่  ๓ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๒ (พ.ศ.  ๒๔๙๐) 

 
 มีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อ  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๙๐  ซึ่งมีจ านวน ๑๐๐ ท่าน   
เท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ซึ่งมีอายุคราวละ  ๖  ปี  สมาชิกชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ  ๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๔๙๔  เนื่องจาก  มีการประกาศยึดอ านาจการปกครอง  และน ารัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๔๗๕  
กลับมาใช้ 
  ประธานวุฒิสภา 
 ๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๒๖ พ.ย.๒๔๙๐ – ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑ 
 ๒. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๒๐ ก.พ. ๒๔๙๑ – ๑๔ มิ.ย. ๒๔๙๒ 
 ๓. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒ – ๑ ต.ค. ๒๔๙๓ และ 
๒๒ พ.ย. ๒๔๙๓ – ๒๙ พ.ย. ๒๔๙๔ 
 
 รองประธานวุฒิสภา  
 ๑. พระยาอภิบาลราชไมตรี รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ๒๖ พ.ย. ๒๔๙๐ – ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑  
 ๒. พระยาโกมารกุลมนตรี รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๒๐ ก.พ. ๒๔๙๑ – ๑๔ มิ.ย. ๒๔๙๒ 
 ๓. พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๒๖ พ.ย. ๒๔๙๐ – ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑ 
 ๔. พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๒๐ ก.พ. ๒๔๙๑ – ๑๔ มิ.ย. ๒๔๙๒ 
 ๕. พระยาอัชราชทรงสิริ รองประธานวุฒิสภา ๑๕ มิ.ย. ๒๔๙๒ – ๑ ต.ค. ๒๔๙๓ และ ๒๒ พ.ย. ๒๔๙๓ 
– ๒๙ พ.ย. ๒๔๙๔ 
 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา   
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๙๐) 

 ๑. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์  (สุดใจ   ไกรจิตติ) 
 ๒. พลโท  หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต  (พิชิต  เกรียงศักดิ์พิชิต)   

ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   
แต่งตั้ง พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 

๓. พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น  โกมารกุล  ณ  นคร)  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒  แต่งตั้ง  
พ.อ.เสงี่ยม  รามณรงค์  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 

 ๔. พลเรือตรี  พระจักรานุกรกิจ  (วงส์  สุจริตกุล) 
 ๕. พลเรือตรี  เจริญ  นายเรือ  ลาออกเม่ือ  ๒๑  ก.ค.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง พลตรี  หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์  เทวกุล  เมื่อ  ๘  พ.ย.  ๒๔๙๒ 
 ๖. นายจรินทร์  กฤษณะภักดี 
 ๗. พระยาจินดารักษ์  (จ าลอง  จินดารักษ์  สวัสดิ - ชูโต) 
 ๘. หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต  จันทรทัต 
 ๙. พลโท  พระยาเฉลิมอากาศ 
 ๑๐. หลวงชลานุสสร  (บุญเกิด  รัตนเสน) 
 ๑๑. หม่อมเจ้าชัชวลิต  เกษมสันต์ 
 ๑๒. นายเชวง  เคียงศิริ 
 ๑๓. พระยาไชยยศสมบัติ 



 ๒ 

 ๑๔. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล  บุนนาค)  ลาออกเม่ือ  ๑๕  มิ.ย.   ๒๔๙๒   
แต่งตั้ง  หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย  ไชยันต์  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 

 ๑๕. พระชัยบัญญา  (ประชุม  รัตนกุล) 
 ๑๖. พันโท  หลวงชัยอัศวรักษ์  (ไชยแสง  ชูโต) 
 ๑๗. นายพันต ารวจตรี  ชั้น  รัศมิทัต  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  พระยาศรีวิสารวาจาเมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 
๑๘. พันเอก หลวงช านาญยุทธศิลป์ (เชย  รมยะนันทน์)   

ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   
แต่งตัง้ พลตรี  สวัสดิ์  สวัสดิ์รณชัย  สวัสดิ์เกียรติ  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 

 ๑๙. พระยาดรุพันพิทักษ์ 
 ๒๐. พลตรี  พระยาด ารงแพทยาคุณ  (ชื่น  พุทธิแพทย์) 
 ๒๑. พระตีรณสารวิศวกรรม  (ตรี  ตีรณสาร) 
 ๒๒. พระยาทรงสุรรัชฏ์  (อนุสนธิ   บุนนาค) 
 ๒๓. พระทิพย์เบญญา  (จิตร์  จุณณานนท์) 
 ๒๔. พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย  วณิกกุล)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๑  ก.ค.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  นายพจน์  สารสิน   เมื่อ  ๒๐  ธ.ค.  ๒๔๙๒ 
 ๒๕. พระยาโทณวณิกมนตรี  (วิสุทธิ  โทณวณิก) 
 ๒๖. พระยานายกนรชนวิมลภักดี  (เจริญ  ปริยานนท์) 
 ๒๗. พระนิตินัยประสาน  (พงษ์  บุนนาค) 
 ๒๘. นาวาตรี  หลวงนิเทศกลกิจ  ร.น. ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๕  ก.ย.  ๒๔๙๑   

แต่งตั้ง  พระพิทักษ์ชินประภาเมื่อ  ๑๕  ต.ค.  ๒๔๙๑  และ 
ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   
แต่งตั้ง  นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 

 ๒๙. พระยาบริรักษ์เวชชการ  (บริรักษ์  ติตติรานนท์) 
 ๓๐. พระยาบุรณศิริพงศ์  (ปราโมทย์  บุรณศิริ)  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒   
 ๓๑. พระยาบ าเรอภักดิ ์ (สนิท  จารุจินดา) 
 ๓๒. นายบรรจง  ศรีจรูญ 
 ๓๓. หม่อมราชวงศ์ประยูร  อิศรศักดิ์ 
 ๓๔. พระยาประชาศรัยสรเดช  (ถาบ  ประชาศรัยสรเดช) 
 ๓๕. หลวงประกอบนิติสาร  (ประกอบ  บุณยัษฐิติ) 
 ๓๖. พระยาปรีดานฤเบศร์  (ฟัก  พันธุฟัก) 
 ๓๗. นายผาด  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๓๘. นายเผดิม  อังสุวัฒนะ 
 ๓๙. พระยาเพ็ชรดา  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  หม่อมเจ้าดิศานุวัตร  ดิศกุล  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 
 ๔๐. พระยาพนานุจร  (เปล่ง  สาครบุตร) 
 ๔๑. นาวาเอก หม่อมเจ้าพรปรีชา  กมลาศน์ 
 ๔๒. พลตรี พระยาพิไชยสงคราม  (แก๊ป  สรโยธิน) 
 ๔๓. พระพิพิธภักดี  (พิพิธ  ภูมุกดา) 



 ๓ 

 ๔๔. มหาอ ามาตย์ตรี  พระยาพิพัฒนธนากร  (ฉิม  โปษยานนท์) 
 ๔๕. พระเพ็ชรคีรี (ไท  ณ  ล าปาง) 
 ๔๖. พระยาภะรตราชา  (หม่อมหลวงทศทิศ  อิศรเสนา) 
 ๔๗. พระยาภิรมณ์ภักดี  (บุญรอด  ภิรมย์ภักดี)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๓  มี.ค.  ๒๔๙๓   

แต่งตั้ง พลอากาศโท  หลวงเทวฤทธิ์พันลึก  เมื่อ  ๑๕  พ.ค.  ๒๔๙๓ 
 ๔๘. พลตรี  เภา  (เพียรเลิศ)  บริภัณฑ์ยุทธกิจ 
 ๔๙. มหาอ ามาตย์โท  พระยาเมธาธิบดี  (สาตร  สุทธเสถียร) 
 ๕๐. พระมนูภาณวิมลศาสตร์  (ชม  จามรมาน) 
 ๕๑. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์  (เชิญ  ปริชญานนท์)  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง พลโท  มังกร  พรหมโยธี  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 
๕๒. พลตรี  เจ้าราชบุตร  (วงศ์ตวัน  ณ  เชียงใหม่)  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒  แต่งตั้งพระยา

อนุมานราชธน  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 
 ๕๓. พันเอก  พระยาฤทธิอัคเนย์ 
 ๕๔. นายเล้ง  ศรีสมวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  นางเลขา  อภัยวงศ์  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย. ๒๔๙๒ 
 ๕๕. พลโท  พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร  (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์  สุทัศน์) 
 ๕๖. พลเรือตรี  พระยาวิจารณ์จักรกิจ  (บุญชัย  สวาทะสุข) 
 ๕๗. พลตรี  พระยาวิบุลอายุรเวท (เสข  ธรรมสโรช) 
 ๕๘. พันเอก พระวิทยาสารรณยุต  (หยัด  วิทยาสารรณยุต) 
 ๕๙. หม่อมเจ้าวัฒยากร  เกษมศรี 
 ๖๐. พลโท  หม่อมเจ้าเสรฐศิริ  กฤดากร 
 ๖๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  (จิตร  ณ   สงขลา) 
 ๖๒. พระยาศรีธรรมราช  (ทองค า  กาญจนโชติ) 
 ๖๓. พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม  (เจริญ  จันฉาย) 
 ๖๔. พระยาศรีราชโกษา  (ช่วง  พีชานนท์) 
 ๖๕. พลโท พระยาศรีสรราชภักดี  (หม่อมราชวงศ์ฉาย  ก าภู) 
 ๖๖. พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ 
 ๖๗. พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี  (หม่อมราชวงศ์  ต้น  สนิทวงศ์) 
 ๖๘. นายสง่า  วรรณดิษฐ์  ลาออกเมื่อ  ๑๖  พ.ย.  ๒๔๙๓   

แต่งตั้ง  พลตรี สวัสดิ์  สวัสดิ์รณชัย  สวัสดิ์เกียรต ิ เมื่อ  ๑ ม.ค.  ๒๔๙๔  
 ๖๙. นายสวัสดิ์  โอสถานุเคราะห์ 
 ๗๐. พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ (สรรเสริญ  สุขยางค์)  ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๐ พ.ค. ๒๔๙๔   

แต่งตั้งพลอากาศโท พระศิลปศัสตราคม  (ภักดิ์  เกษส าลี)  เมื่อ  ๘  มิ.ย.  ๒๔๙๔ 
 ๗๑. พระยาสาริกพงศธรรมพิลาส (สวัสดิ์  สาริกะภูติ) 
 ๗๒. พันโท พระสารสาสน์พลขันธ์  ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง  พระอรรถการีย์นิพนธ์  เมื่อ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๔๙๒ 
 ๗๓. พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์  (หม่อมหลวงเล็ก  สนิทวงศ์) 
 ๗๔. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช  ชยางกูร 
 ๗๕. พลโท  พระยาสีหราชเดโชไชย  (สวาสดิ์  บุนนาค) 
 ๗๖. พลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร  (หม่อมหลวงชวย  ฉัตรกุล) 



 ๔ 

 ๗๗. พระยาสุพรรณสมบัติ  (ติณ  บุนนาค) 
 ๗๘. พลตรี  พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์  (เตี้ยม  สุรวงศ์  บุนนาค) 
 ๗๙. พระยาสุริยราชวราภัย  (ศิริ  วิเศษโกสิน) 
 ๘๐. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า  บุนนาค) 
 ๘๑. พระสุทธิอรรถนฤมนต์  (สุธ  เลขยานนท์) 
 ๘๒. พลตรี  พระสุริยสัตย์  (สันต์  สุริยสัตย์) 
 ๘๓. หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์  (กระจ่าง  บุนนาค) 
 ๘๔. นายสัญญา  ยมะสมิต 
 ๘๕. นาวาเอก หลวงส ารวจวิถีสมุทร์  (ฟุ้ง  พร้อมสัมพันธ์) 
 ๘๖. พลตรี  หม่อมหลวงอภิรุม  ชุมสาย  ลาออกเมื่อ  ๒๑  ก.ค.  ๒๔๙๒   

แต่งตั้ง พระยาอภิบาลราชไมตรี  เมื่อ  ๒๐  ธ.ค.  ๒๔๙๒ 
 ๘๗. พระยาอภิบาลราชไมตรี  (ต่อม  บุนนาค)  ลาออกเมื่อ  ๑  ก.ย.  ๒๔๙๑   

แต่งตั้ง  จอมพล  แปลก พิบูลสงคราม  เมื่อ  ๑๕  ต.ค.  ๒๔๙๑ 
 ๘๘. พลโท  พระยาอภัยสงคราม  (จอน  โชติดิลก) 
 ๘๙. พระยาอมาตยพงศ์ธรรมพิศาล  (ประสงค์  อมาตยกุล) 
 ๙๐. พลตรี  พระยาอานุภาพไตรภพ  (จ ารัส  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา) 
 ๙๑. พระยาอาณาจักรบริบาล  (สมบุญ  สวรรคทัต) 
 ๙๒. นายอาทร  สังขะวัฒนะ 
 ๙๓. พระยาอัชราชทรงสิริ  (แม้น  อรุณลักษณ์) 
 ๙๔. พันเอก หม่อมหลวงอังกาบ  สนิทวงศ์ 
 ๙๕. พลตรี  พระอุดมโยธาธิยุต  (สด  รัตนาวะดี) 
 ๙๖. พระยาอรรถกรมมณุตตี  (อรรถกรม  ศรียาภัย) 
 ๙๗. พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์  (ชม  เพ็ญชาติ์) 
 ๙๘. พระอัพภันตราพาธพิศาล  (ก าจร  พลางกูร) 
 ๙๙. พลตรี  พระยาอินทรวิชิต  (รัตน  อาวุธ  อินทรวิชิต) 
 ๑๐๐. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ  ชุมพล 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๘๓  บัญญัติว่า   สมาชิกภาพแห่งสมาชิก 
วุฒิสภามีก าหนดเวลาคราวละ  ๖  ปี   นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง   เฉพาะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ
ก าหนด  ๓ ปี   ให้มีการเปลี่ยนสมาชิกเป็นจ านวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก   และตามข้อบังคับว่าด้วยการจับสลาก
ของสมาชิกวุฒิสภาได้บัญญัติให้กระท าการจับสลาก  ในวันที่  ๑๗       พฤศจิกายน  ๒๔๙๓ 
 ดังนั้น     สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา   จ านวน  ๕๐  ท่าน  สิ้นสุดลงในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน 
๒๔๙๓  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลโท  พระยาอภัยสงคราม 
 ๒. พันโท  หลวงชัยอัศวรักษ์ 
 ๓. พลตรี  หม่อมสนิทวงศ์เสนี 
 ๔. พลโท  พระยาสีหราชเดโชไชย 
 ๕. นายเชวง  เคียงศิริ 
 ๖. พระยาบริรักษ์เวชชการ 
 ๗. พระยาอัชราชทรงสิริ 



 ๕ 

 ๘. พลเอก มังกร  พรหมโยธี 
 ๙. พระยาสาริกพงศธรรมพิลาส 
 ๑๐. พลตรี  พระสุริยสัตย์ 
 ๑๑. คุณหญิง  เลขา  อภัยวงศ์ 
 ๑๒. พระยาศรีราชโกษา 
 ๑๓. พลเรือตรี  พระจักรานุกรกิจ 
 ๑๔. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ 
 ๑๕. พลตรี  พระยาอินทรวิชิต 
 ๑๖. พลตรี  สวัสดิ์  สวสัดิ์รณชัย  สวัสดิเกียรติ 
 ๑๗. นายบรรจง  ศรีจรูญ 
 ๑๘. พระนิตินัยประสาน 
 ๑๙. หลวงประกอบนิติสาร 
 ๒๐. พระอัพภันตราพาธพิศาล 
 ๒๑. หลวงชลานุสสร 
 ๒๒. พลโท  พระยาสีหราชฤทธิไกร 
 ๒๓. นายสัญญา  ยมะสมิต 
 ๒๔. พระยาบ าเรอภักดิ์ 
 ๒๕. พระยาจินดารักษ์ 
 ๒๖. นาวาเอก  หม่อมเจ้าพรปรีชา  กมลาศน์ 
 ๒๗. พันเอก  พระรามณรงค์ 
 ๒๘. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ 
 ๒๙. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช  ชยางกูร 
 ๓๐. พลเรือตรี  พระยาวิจารณ์จักรกิจ 
 ๓๑. หม่อมเจ้าชัชวลิต  เกษมสันต์ 
 ๓๒. พระยาอนุมานราชธน 
 ๓๓. พระยาโทณวนิกมนตรี 
 ๓๔. พระเพ็ชรคีรี 
 ๓๕. หม่อมเจ้าดิศานุวัติ  ดิศกุล 
 ๓๖. พระทิพย์เบญญา 
 ๓๗. พระยาเมธาธิบดี  (สาตร  สุทธเสถียร) 
 ๓๘. พลตรี  พระยาพิไชยสงคราม 
 ๓๙. พระชัยปัญญา 
 ๔๐. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ  ชุมพล 
 ๔๑. พลตรี  หม่อมเจ้าปรีติเทพย์พงษ์  เทวกุล 
 ๔๒. พลตรี  พระอุดมโยธาธิยุต 
 ๔๓. นาวาเอก  หลวงส ารวจวิถีสมุทร 
 ๔๔. ท่านผู้หญิง  ละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ๔๕. นายจรินทร์  กฤษณะภักดี 
 ๔๖. พลโท  พระยาศรีสรราชภักดี 
 ๔๗. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ 



 ๖ 

 ๔๘. พระตีรณสารวิศวกรรม 
 ๔๙. พระยาอมาตพงศ์ธรรมพิศาล 
 ๕๐. พระยาทรงสุรรัชฎ์ 
 ในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๙๓  มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่  จ านวน  ๕๐  ท่าน  แทนผู้ที่จับ
สลากออกเม่ือครบวาระ  ๓  ปี     โดยมีคนเก่า  ๓๕  ท่าน    และคนใหม่  ๑๕  ท่าน         ดังรายนามต่อไปนี้ 
  สมาชิกเก่า  ๓๕  ท่าน 
 ๑. พลโท  พระยาอภัยสงคราม 
 ๒. พันโท  หลวงชัยอัศวรักษ์ 
 ๓. พลตรี  หม่อมสนิทวงศ์เสนี 
 ๔. พระยาบริรักษ์เวชชการ 
 ๕. พระยาอัชราชทรงสิริ 
 ๖. พลโท  มังกร  พรหมโยธี 
 ๗. พระยาสาริกพงษ์ธรรมพิลาส 
 ๘. คุณหญิง  เลขา  อภัยวงศ์ 
 ๙. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ 
 ๑๐. พลตรี  พระยาอินทรวิชิต 
 ๑๑. นายบรรจง  ศรีจรูญ 
 ๑๒. พระนิตินัยประสาน 
 ๑๓. หลวงประกอบนิติสาร 
 ๑๔. พระอัพภันตราพาธพิศาล 
 ๑๕. หลวงชลานุสสร 
 ๑๖. นาวาเอก  หม่อมเจ้าพรปรีชา  กมลาศน์ 
 ๑๗. พันเอก  พระรามณรงค์ 
 ๑๘. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ 
 ๑๙. หม่อมเจ้าสฤษดิ์เดช  ชยางกูร 
 ๒๐. หม่อมเจ้าชัชวลิต  เกษมสันต์ 
 ๒๑. พระยาอนุมานราชธน 
 ๒๒. พระเพ็ชรคีรี 
 ๒๓. หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ  ดิศกุล 
 ๒๔. พระยาเมธาธิบดี 
 ๒๕. พลตรี  พระยาพิไชยสงคราม 
 ๒๖. พระชัยปัญญา 
 ๒๗. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ  ชุมพล 
 ๒๘. พลตรี  หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงศ์  เทวกุล 
 ๒๙. พลตรี  พระอุดมโยธาธิยุต 
 ๓๐. นาวาเอก  หลวงส ารวจวิถีสมุทร 
 ๓๑. ท่านผู้หญิง  ละเอียด  พิบูลสงคราม 
 ๓๒. นายจรินทร์  กฤษณะภักดี 
 ๓๓. พลโท  พระยาศรีสรราชภักดี 
 ๓๔. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ 



 ๗ 

 ๓๕. พระตีรณสารวิศวกรรม 
 
  สมาชิกใหม่  ๑๕  ท่าน 
 ๓๖. นาวาเอก  พระศราภัยพิพัฒ  (เลื่อน  ศราภัยวานิช) 
 ๓๗. พันโท  พระอาสาสงคราม  (อาสาสงคราม  หัสดิเสวี) 
 ๓๘. พันตรี  หลวงสรสิทธยานุการ  (สิทธิ์  แสง-ชูโต) 
 ๓๙. พระยาสัจจาภิรมย์  (สรวง  ศรีเพ็ญ) 
 ๔๐. นายจุลินทร์  ล่ าซ า 
 ๔๑. นาวาโท  หลวงช านิกลการ  (ฉา  โพธิทัต) 
 ๔๒. พลเรือตรี  เล็ก  สุมิตร 

๔๓. พระช่วงเกษตรศิลปการ 
 ๔๔. พระยาประกิตกลศาสตร์  (รุณชิตร์  กาญจนวณิชย์) 
 ๔๕. พลตรี  บัญญัติ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒  ต.ค.  ๒๔๙๔   

แต่งตั้ง  หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์  รพีพัฒน์  เมื่อ  ๒  ต.ค.  ๒๔๙๔   
 ๔๖. พลตรี  น้อม  เกตุนุติ 
 ๔๗. พระสุขุมวินิจฉัย  (สมุจย์  บุณยรัตพันธุ์) 
 ๔๘. พลเรือตรี  ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๔๙. พระยาบริหารนิติธรรม  (ชื้น  ธรรมสโรช) 
 ๕๐. นายจุล  วัจนะคุปต์ 
 หมายเหตุ  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๔๙๑  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ซึ่ง 
ประกอบด้วย  สมาชิกวุฒิสภา  ๑๐  ท่าน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๑๐  ท่าน  และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  อีก  ๔  ประเภท  ประเภทละ  ๕  ท่าน  คือ 
 ประเภทที่  ๑  เลือกจากผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประเภททั่วไป) 
 ประเภทที่  ๒  เลือกจากผู้ที่ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรืออธิบดี  หรือเทียบเท่า 
 ประเภทที่  ๓  เลือกจากผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือ
สมาชิกพฤฒสภา  หรือด ารง  หรือเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
 ประเภทที่  ๔  เลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 
 

รายช่ือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  มีดังนี้คือ 
 
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา คือ 
 ๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 
 ๒. พระยาเทพวิทุร 
 ๓. พลโท  พระยาเทพหัสดิน 
 ๔. หลวงประกอบนิติสาร 
 ๕. พระชัยปัญญา 
 ๖. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ 
 ๗. พระยาสาริกพงศ์ธรรมพิลาส 
 ๘. หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต  จันทรทัต 
 ๙. พระยาปรีดานฤเบศร์ 



 ๘ 

 ๑๐. พระยาศรีธรรมราช 
 
 ผู้ที่ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๑๐  ท่าน  คือ 
   ๑. หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช 
   ๒. หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร 
   ๓. นายเกษม  บุญศรี 
   ๔. ขุนคงฤทธิศึกษากร 
   ๕. หลวงอังคณานุรักษ์ 
   ๖. นายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์ 
   ๗. นายเพียร   ราชธรรมนิเทศ 
   ๘. นายชวลิต   อภัยวงศ ์
   ๙. ร้อยโท  สัมพันธ์  ขันธะชวนะ 
 ๑๐. นายเทพ  โชตินุชิต 
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัคร  ประเภทท่ี  ๑  จ านวน  ๕  ท่าน  คือ   
   ๑. นายเกษม  ด ารงบุล 
   ๒. พระยาอรรถทิพย์พิศาล 
   ๓. หม่อมเจ้ามงคลอุดม  ชยางกูร 
   ๔. นายหลุย   คีรีวัต 
   ๕. นายจง  ใจภักดิ์ 
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัคร  ประเภทท่ี  ๒  จ านวน  ๕  ท่าน  คือ 
   ๑. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ 
   ๒. พระยาศรีวิสารวาจา 
   ๓. นาวาเอก  พระยาศราภัยพิพัฒ 
   ๔. พันเอก  ก้าน  จ านงภูมิเวท 
   ๕. พลโท  จิระ  วิชิตสงคราม  
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัคร  ประเภทท่ี  ๓  จ านวน  ๕  ท่าน  คือ 
   ๑. พลโท   ชิต  มั่นศิลป์  สินาดโยธารักษ์ 
   ๒. นายสุวิชช   พันธเศรษฐ์  
   ๓. นายอินทร   สิงหเนตร 
   ๔. พลเรือตรี  เล็ก  สุมิตร 
   ๕. นายทองม้วน  อัตถากร 
  

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัคร  ประเภทท่ี  ๔  จ านวน  ๕  ท่าน  คือ 
   ๑. นายหยุด   แสงอุทัย 
   ๒. นายโชติ   คุ้มพันธ์ 
   ๓. หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ  สวัสดิกุล 
   ๔. พันตรี  หลวงสรสิทธิยานุการ 
   ๕. ขุนประเสริฐศุภมาตรา 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๔ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๔๙๔) 

 
 ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๔๙๔  ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๒  ขึ้น     มีจ านวน  
๑๒๓  ท่าน  ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๒  ประกอบเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑    เข้ามา   สมาชิกสภาฯ  ชุดนี้
สิ้นสุดสมาชิกภาพ  เนื่องจากยึดอ านาจการปกครอง  เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๐ โดยคณะทหาร
ภายใต้การน าของ  จอมพล  สฤษดิ์   ธนะรัชต์  ยังได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ   พ.ศ.  ๒๔๙๒    และน า
รัฐธรรมนูญ  ฉบับ  พ.ศ.  ๒๔๗๕  (แก้ไขเพ่ิมเติม           พ.ศ.  ๒๔๙๕)  มาใช้อีก 
 

รายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี ๒ 
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๔๙๔) 

 ๑. พลโท  หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต  (ค้วน   จินตะคุณ) 
 ๒. พลตรี  หลวงกัมปนาทแสนยากร 
 ๓. พลอากาศตรี  หลวงกรโกสียกาจ  (กอน  โกสียกาจ) 
 ๔. พันเอก  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๕. นายพันต ารวจโท  กระเษียร   ศรุตานนท์ 
 ๖. พันโท  กฤษณ์  สีวะรา 
 ๗. พลตรี  หม่อมหลวงขาบ   กุญชร 
 ๘. นายเขมชาติ  บุณยรัตนพันธุ์  ลาออกเมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๔๙๙   

แต่งตั้ง  นายปุ่น  จาติกวนิช  เมื่อ  ๓๐  ก.ค.  ๒๔๙๙ 
 ๙. พลตรี  หลวงจุลยุทธยรรยง  (จุลยุทธ์   ศุภชลสัภ์) 
 ๑๐. พลตรี  เจียม   ญาโณทัย 
 ๑๑. พลตรี  เจริญ   สุวรรณวิสูตร์ 
 ๑๒. พลอากาศตรี  หลวงเจริญจรัมพร  (เจริญ   เจริญจรัมพร) 
 ๑๓. พันเอก  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๑๔. พลเอก  จิตติ   นาวีเสถียร 
 ๑๕. พันเอก  จ าลอง   ยงยุทธ (อัครเดช) 
 ๑๖. นาวาเอก  จรูญ   เฉลิมเตียรณ 
 ๑๗. พันโท  จิตร  สุนทานนท์ 
 ๑๘. นายจิตตะเสน  ปัญจะ 
 ๑๙. นายเจริญ   ปัณฑโร 
 ๒๐. พันเอก  เฉลิม  พงศ์สวัสดิ์  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  นายประหยัด  เอ่ียมศิลา  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๒๑. นาวาเอก  เฉลิมเกียรติ   วัฒนางกูร 
 ๒๒. นายเฉลิม  เชี่ยวสกุล 
 ๒๓. พลอากาศโท  หลวงเชิดวุฒากาส 
 ๒๔. นายพลต ารวจตรี  หลวงโชติชนาภิบาล 
 ๒๕. พลเรือตรี  หลวงช านาญอรรถยุทธ์  (เอ้ือน  กุลไกรสร) 
 ๒๖. พันเอก  หลวงช านาญยุทธศิลป์  (เชย  รมยะนันทน์)  ลาออกเม่ือ  ๓  ธ.ค.  ๒๔๙๙   



 ๒ 

แต่งตั้ง  พันโท  เผ่าชัย  บุพพะกสิกร  เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๐๐  และ 
ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐  แต่งตั้ง นายเสรี  วีระวัฒน์  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 

 ๒๗. พันเอก  ช่วง  เชวงศักดิ์สงคราม 
 ๒๘. พันเอก  ชลอ  จารุกลัส 
 ๒๙. นาวาเอก  ชื้น   สนแจ้ง 
 ๓๐. นาวาเอก  ชลอ  สินธุเสนีย์ 
 ๓๑. นาวาอากาศเอก  บุญชู   จันทรุเบกษา 
 ๓๒. พันโท  ชาติชาย   ชุณหะวัณ 
 ๓๓. พันโท  ชาญ   บุญญะสิทธิ์ 
 ๓๔. พันโท  เชิดชัย   ทองสิงห์ 
 ๓๕. หลวงช านาญนิติเกษตร์  (อุทัย  แสงมณี)  ลาออกเมื่อ  ๑  มิ.ย.  ๒๔๙๖   

แต่งตั้ง  พลจัตวา ขุนเสนาทิพ  (แสวง  เทพาค า)  เมื่อ  ๑๙  ธ.ค.  ๒๔๙๖ 
 ๓๖. นายชวน  จนิษฐ์ 
 ๓๗. พันเอก  ณรงค์   สาลีรัฐวิภาค 
 ๓๘. พลโท  เดช   เดชประดิยุทธ์ 
 ๓๙. พันเอก  ตรี  บุษยกนิษฐ์ 
 ๔๐. พันเอก  ไตรเดช   ปั้นตระกูล 
 ๔๑. พลตรี  ถนอม   กิตติขจร 
 ๔๒. นาวาเอก  ทัศน์   กรานเลิศ 
 ๔๓. นาวาอากาศเอก  เทพ   เกษมุติ 
 ๔๔. นาวาอากาศเอก  ทวี   จุลละทรัพย์ 
 ๔๕. นายพันต ารวจโท  ทม   จิตรวิมล 
 ๔๖. พลตรี  น้อม    เกตุนุติ 
 ๔๗. นาวาอากาศเอก  นักรบ   บิณษรี 
 ๔๘. พระนิติธารณ์พิเศษ  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๘  ก.ค.  ๒๔๙๖   

แต่งตั้ง  พันโท  ลิลิต   หงสนันทน์  เมื่อ ๑๙  ธ.ค.  ๒๔๙๖ 
 ๔๙. พลตรี  บัญญัติ   เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  พันโท  ณรงค์ วรบุตร  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๕๐. พันโท  บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๕๑. พระยาบริรักษ์เวชชการ  (บริรักษ์   ติตติรานนท์)  ลาออกเมื่อ  ๑  พ.ค.  ๒๕๐๐   

แตง่ตั้ง นายชัยวัธน์   อินทะพันธ์  เมื่อ  ๒๖  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๕๒. จอมพล  แปลก  พิบูลสงคราม  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  นางแร่ม พรหมโมบล  บุณยประสพ  เมื่อ  ๒๖  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๕๓. พลโท  พระประจนปัจจนึก 
 ๕๔. พลโท  ปลด  ปลดปรปักษ์  พิบูลภาณุวัธน์  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันเอก เสถียร พจนานนท์  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๕๕. พลตรี  ปรุง  รังสิยานนท์ 
 ๕๖. พลตรี  ประยูร   ภมรมนตรี  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐  

แต่งตั้ง  นายสานนท์  สายสว่าง  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๕๗. พลอากาศโท  หลวงปรุงปรีชากาศ  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ส.ค.  ๒๔๙๖   



 ๓ 

แต่งตั้ง  พลโท  หลวงสวัสดิ์กลยุทธ  (สวัสดิ์   ไกรฤกษ์)  เมื่อ  ๑๗  ก.ย.  ๒๔๙๖ 
 ๕๘. พลตรี  ประภาส  จารุเสถียร 
 ๕๙. พันเอก  ประเสริฐ   รุจิรวงศ์ 
 ๖๐. พันเอก  ประมาณ  อดิเรกสาร  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๖๑. พันเอก  ประยูร  สุคนธทรัพย์ 
 ๖๒. นาวาเอก  เปลี่ยน  นิ่มเนื้อ 
 ๖๓. พันโท  ประดุจ   อินธาระ 
 ๖๔. พันโท  ประยูร  หนุนภักดี 
 ๖๕. พระยาประชาศรัยสรเดช 
 ๖๖. นายประจวบ  บุนนาค  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๘  ต.ค.  ๒๔๙๕   

แตง่ตั้ง  พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ เมื่อ  ๑๙  ธ.ค.  ๒๔๙๖  และ 
ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   
แต่งตั้ง  หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 

 ๖๗. พลเอก  ผิน   ชุณหะวัณ 
 ๖๘. พันเอก  เผชิญ   นิมิบุตร 
 ๖๙. นายพลต ารวจโท  เผ่า   ศรียานนท์  

๗๐. นายพันต ารวจโท  ผาด   ตุงคะสมิต 
 ๗๑. พลอากาศตรี  เพิ่ม   ลิมปิสวัสดิ์ 
 ๗๒. นายพลต ารวจโท  พระพินิจชนคดี   ลาออกเม่ือ  ๑  ต.ค.  ๒๔๙๘   

แต่งตั้ง  พันตรี  ชาญณรงค์  วิจารณ์บุตร   เมื่อ  ๑๐  ม.ค.  ๒๔๙๙ 
 ๗๓. นายพลต ารวจตรี  หลวงพิชิตธุรการ  ลาออกเมื่อ  ๑๒  เม.ย.  ๒๔๙๙   

แต่งตัง้  พันโท  อนันต์  พิบูลสงคราม  เมื่อ  ๖  ก.ย.  ๒๔๙๙ 
 ๗๔. พันเอก  เพียร   สฤษฎ์ยุทธศิลป์ 
 ๗๕. นายพันต ารวจเอก  พิชัย   กุลละวณิชย์ 
 ๗๖. พันโท  พงษ์   ปุณณกันต์ 
 ๗๗. พลอากาศเอก  ฟื้น   รณนภากาศฤทธาคนี 
 ๗๘. พลอากาศตรี  เฟื่อง   เฟื่องวุฒิราญ 
 ๗๙. พลตรี  เภา  (เพียรเลิศ)  บริภัณฑ์ยุทธกิจ  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  นายเลื่อน  พงษ์โสภณ  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
๘๐. พลเอก  มังกร  พรหมโยธี  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  พลโท  กาจ  กาจสงคราม  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๘๑. นาวาเอก  หลวงมงคลยุทธนาวี 
 ๘๒. พลอากาศตรี  มุนี  มหาสันทนะ  เวชยันต์รังสฤษดิ์  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้งนายเทพย์   สาริกบุตร  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๘๓. นาวาอากาศเอก  มนัส   เหมือนทองจีน 
 ๘๔. พลเรือตรี  หลวงยุทธศาสตรโกศล  (ประยูร   ยุทธศาสตรโกศล) 
 ๘๕. พลโท  เรือง  เรืองวีรยุทธ 
 ๘๖. พันโท  หลวงรณสิทธิพิชัย  (เจือ  กาญจนินทุ) 
 ๘๗. พระราชธรรมนิเทศ  (เพียร  ราชธรรมนิเทศ)  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   



 ๔ 

แต่งตั้ง  พลตรี  ผ่อง บุญสม  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕   
 ๘๘. พันเอก  เล็ก   สงวนชาติสรไกร 
 ๘๙. นายพันต ารวจเอก  ละม้าย  อุทยานานนท์  ลาออกเม่ือ  ๑๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  นายกมล  พหลโยธิน  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๙๐. นายเลื่อน  พงษ์โสภณ  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  ว่าที่พันต ารวจเอก  เยื้อน  ประภาวัต  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๙๑. นายพลต ารวจโท  หลวงวิทิตกลชัย  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๓๑  ต.ค.  ๒๔๙๙   

แต่งตั้ง  พันเอก ชูศักดิ์  รัตนรณชัย  เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๐๐  
 ๙๒. พันเอก  วิชัย  พงศ์อนันต์ 
 ๙๓. หลวงวิจิตรวาทการ  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ก.ค.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันเอก  ขุนชิตผะดุงพล  (พิชิต  ชิตอรุณ)  เมื่อ  ๒๓  ก.ค.  ๒๔๙๕ 
 ๙๔. นายวรการบัญชา  (บุญเกิด)  สุตันตานนท์  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันตรี  รักษ์ ปันยารชุน  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๙๕. ขุนวิจารณ์คาวี  (นุ่ม  บุนนาค) 
 ๙๖. พันเอก  ขุนศิลปศรชัย  ลาออกเม่ือ  ๒๘  มิ.ย.  ๒๔๙๙   

แต่งตั้ง  พันโท  ประจวบ  สุนทรางกูรเมื่อ  ๖  ก.ย.  ๒๔๙๙ 
 ๙๗. พันเอก  ศิริ   สิริโยธิน  ลาออกเม่ือ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  พลตรี  ก้าน  จ านงภูมิเวท  เมื่อ ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
๙๘. พลโท  สวัสดิ์   สวัสดิ์รณชัย  สวัสดิเกียรติ  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๑๖  พ.ค.  ๒๔๙๕  แต่งตั้ง  หลวง

ช านาญอักษร  (ศิริ  เพ็ชรบุล)  เมื่อ  ๒๓  ก.ค.  ๒๔๙๕ 
 ๙๙. พลโท  หลวงสวัสดิ์สรยุทธ  (ดน  บุนนาค)  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๕๐๐   

แต่งตั้ง  พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก  เมื่อ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๑๐๐. พลโท  สฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
 ๑๐๑. พลโท  สวัสดิ์  สวัสดิ์รณรงค์ 
 ๑๐๒. พลโท  สุทธิ์   สุทธิสารรณกร 
 ๑๐๓. พลตรี  สถิต   สถิตยุทธการ  (หลวงสถิตยุทธการ) 
 ๑๐๔. พลตรี  ไสว   ไสวแสนยากร 
 ๑๐๕. พลเรือตรี  หลวงสุนาวินวิวัฒ  (พิศาล  สุนาวิน)  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันโท  เฟื้อ  ฤทธาคนี  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๑๐๖. พลเรือตรี  สุนทร  สุนทรนาวิน  ลาออกเมื่อ  ๒  ก.ย.  ๒๔๙๖   

แต่งตั้ง  พลอากาศจัตวา  หม่อมเจ้ารังษิยากร  อาภากรณ์  เมื่อ  ๑๗  ก.ย.  ๒๔๙๖  
 ๑๐๗. พลเรือตรี  สงบ  จรูญพร 
 ๑๐๘. พลเรือตรี  เสนาะ  รักธรรม 
 ๑๐๙. นาวาเอก  สนอง  ธนศักดิ์ 
 ๑๑๐. พลอากาศตรี  หม่อมราชวงศ์สุขเกษม  เกษมสันต์ 
 ๑๑๑. นายพลต ารวจตรี  หลวงสัมฤทธิ์สุขุมวาท  (สัมฤทธิ์   สุขุมวาท) 
 ๑๑๒. พันเอก  สุรใจ   พูลทรัพย์ 
 ๑๑๓. พันเอก  สาย   เชนยะวนิช 
 
 ๑๑๔. พันตรี  สเหวก  นิรันดร  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๓  เม.ย.  ๒๔๙๙   
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แต่งตั้ง  พันเอก  โชติ  หิรัณยัษฐิติ เมื่อ  ๖  ก.ย.  ๒๔๙๙ 
 ๑๑๕. พระสุขุมวินิจฉัย 
 ๑๑๖. นายเสริม   วินิจฉัยกุล 
 ๑๑๗. พระยาสาลีรัฐวิภาค  (สงวน  สาลีรัฐวิภาค) 
 ๑๑๘. นายเสมอ   กัญฑาธัญ  ลาออกเมื่อ  ๒๖  ก.พ.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันโท  จ ารูญ  วีณคุปต์ เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๒๔๙๕ 
 ๑๑๙. นายสุวิชช   พันธเศรษฐ์ 
 ๑๒๐. นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  ลาออกเม่ือ  ๒๗  มิ.ย.  ๒๔๙๕   

แต่งตั้ง  พันเอก  ปุ่น  บุณยฤทธิเสนีย์ เมื่อ  ๒๓  ก.ค.  ๒๔๙๕ 
 ๑๒๑. พลตรี  พระยาอานุภาพไตรภพ  (จ ารัส  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา) 
 ๑๒๒. พันโท  อุดม  สุขมาก 
 ๑๒๓. พันโท  อร่าม  เมนะคงคา 
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สภาชุดที่  ๕ 
รายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๐๐) 

 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  วันที่ ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๐  จ านวน  ๑๒๓  ท่าน  สมาชิกสภาฯ  ชุดนี้ 
สิ้นสุดสมาชิกภาพ   เมื่อวันที่   ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๐๑    เนื่องจากปฏิวัติ  และยกเลิกรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  
๒๔๗๕  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๔๙๕ 
 

รายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี  ๒  
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๐๐) 

 ๑. นายพันต ารวจเอก  กระเษียร   ศรุตานนท์ 
 ๒. พลตรี  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๓. พลจัตวา  กฤษณ์  สีวะรา 
 ๔. พลโท  หลวงกัมปนาทแสนยากร 
 ๕. พลเรือตรี  จรูญ   เฉลิมเตียรณ 
 ๖. พลจัตวา  อัครเดช  ยงยุทธ  (จ าลอง  ยงยุทธ) 
 ๗. พลจัตวา  จิตต์  สุนทานนท์ 
 ๘. พลโท  จิตติ  นาวีเสถียร 
 ๙. พลเอก  หลวงจุลยุทธ์ยรรยง 
 ๑๐. พลอากาศโท  หลวงเจริญจรัมพร 
 ๑๑. พลโท  เจริญ  สุวรรณวิสูตร 
 ๑๒. พลโท  เจียม  ญาโนทัย 
 ๑๓. พลอากาศโท  เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร 
 ๑๔. พลตรี  ชลอ  จารุกลัส 
 ๑๕. นายชวน  จนิษฐ์ 
 ๑๖. พันเอก  ชาญ  บุญญะสิทธิ์ 
 ๑๗. พลเรือเอก  หลวงช านาญอรรถยุทธ์ 
 ๑๘. หลวงช านาญอักษร  (ศิริ  เพ็ชรบุล) 
 ๑๙. พลตรี  ขุนชิตผะดุงพล  (พิชิต  ชิตอรุณ) 
 ๒๐. พลเรือตรี  ชื้น  สนแจ้ง 
 ๒๑. พันเอก  เชิดชัย  ทองสิงห์ 
 ๒๒. พลตรี  ณรงค์  สาลีรัฐวิภาค 
 ๒๓. พลตรี  ตรี  บุณยกนิษฐ์ 
 ๒๔. พลตรี  ไตรเดช  ปั้นตระกูล 
 ๒๕. พลโท  ถนอม  กิตติขจร 
 ๒๖. นายพลต ารวจจัตวา  ทม  จิตรวิมล 
 ๒๗. พลอากาศตรี  เทพ  เกษมุติ 
 ๒๘. พลตรี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
 ๒๙. พลจัตวา  บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๓๐. พลอากาศโท  บุญชู  จันทรุเบกษา 
 ๓๑. พลเอก  พระประจนปัจจนึก 
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 ๓๒. พันเอก  ประดุจ  โชติประศาสน์  อินทาระ 
 ๓๓. พลโท  ประภาส  จารุเสถียร 
 ๓๔. พลตรี  ประยูร   สุคนธทรัพย์ 
 ๓๕. พลจัตวา  ประยูร  หนุนภักดี 
 ๓๖. พลตรี  ประเสริฐ  รุจิรวงศ์ 
 ๓๗. พลโท  ปรุง  รังสิยานนท์ 
 ๓๘. พลจัตวา  ปุ่น  ปุณยะฤทธิเสนีย์ 
 ๓๙. พลตรี  เผชิญ  นิมิบุตร 
 ๔๐. จอมพล  ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๔๑. พลโท  ผ่อง  บุญสม 
 ๔๒. พลตรี  พงษ์  ปุณณกันต์   

ลาออกและได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่  เมื่อ  ๒๙  ก.ค.  ๒๕๐๑ 
 ๔๓. พลจัตวา  เฟ้ือ  ฤทธาคนี 
 ๔๔. พลตรี  เล็ก  สงวนชาติสรไกร 
 ๔๕. พลตรี  วิชัย  พงศ์อนันต์ 
 ๔๖. พลเอก  หลวงสถิตยุทธการ 
 ๔๗. พลเรือโท  สนอง  ธนศักดิ์ 
 ๔๘. จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
 ๔๙. พลเอก  หลวงสวัสดิ์กลยุทธ 
 ๕๐. พลจัตวา  สาย  เชนยวณิช 
 ๕๑. นายเจริญ  ปัณฑโร 
 ๕๒. พลเอก  สุทธิ์  สุทธิสารรณกร 
 ๕๓. พลตรี  สุรใจ  พูลทรัพย์ 
 ๕๔. พลตรี  ขุนเสนาทิพ 
 ๕๕. พลจัตวา  เสถียร  พจนานนท์ 
 ๕๖. นายเสริม  วินิจฉัยกุล 
 ๕๗. พลเอก  ไสว  ไสวแสนยากร 
 ๕๘. พันเอก  อร่าม  เมนะคงคา 
 ๕๙. พันเอก  อุดม   สุขมาก 
 ๖๐. พันเอก  โชติ  หิรัญยัษฐิติ 
 ๖๑. พันเอก  ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๖๒. หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล 
 ๖๓. นายกมล  พหลโยธิน 
 ๖๔. พลตรี  ก้าน  จ านงภูมิเวท 
 ๖๕. นายเสรี  วีระวัฒน ์
 ๖๖. นายเทพย์  สาริกบุตร 
 ๖๗. พลเรือตรี  ด าริห์  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๖๘. พลเรือตรี  สวัสดิ์  ภูติอนันต์ 
 ๖๙. พลเรือตรี  วิเชียร  พันธุโภคา 
 ๗๐. พลเรือตรี  อนันต์  เนตรโรจน์ 
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 ๗๑. นาวาเอก  สงัด  ชลออยู่ 
 ๗๒. พลเรือตรี  ศิริ  กระจ่างเนตร 
 ๗๓. พลเรือตรี  ยิ่ง  ศรีหงษ์ 
 ๗๔. นาวาเอก  สนิท  โปษะกฤษณะ 
 ๗๕. นาวาเอก  สนอง  นิสาลักษณ์ 
 ๗๖. พลเรือตรี  ศรี  ดาวราย 
 ๗๗. พลอากาศจัตวา  สวัสดิ์  พรช านิ 
 ๗๘. พลอากาศจัตวา  วงศ์  พุ่มพูลผล 
 ๗๙. พลอากาศตรี  ศิริ  เมืองมณี 
 ๘๐. นาวาอากาศเอก  กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๘๑. นาวาอากาศเอก  เอกชัย  มุสิกบุตร 
 ๘๒. นาวาอากาศเอก  ชูเดช  ดวงอุดม 
 ๘๓. พลอากาศจัตวา  พิชิต  บุณยเสนา 
 ๘๔. นาวาอากาศเอก  ขุนถิระรณรงค์  (ถิน) 
 ๘๕. นาวาอากาศเอก  ชู  สุทธิโชติ 
 ๘๖. นาวาอากาศเอก  ชิตชัย  สุวรรณพฤกษ์ 
 ๘๗. นาวาอากาศโท  มานะ  สังขวิจิตร 
 ๘๘. พลโท  ครวญ  สุทธานินทร์ 
 ๘๙. พลโท  สุรจิตร  จารุเศรณี 
 ๙๐. พลโท  พจน์  บูรณศิลปิน 
 ๙๑. พลตรี  อ านวย  ไชยโรจน์ 
 ๙๒. พลตรี  ฉลอง  อุชุโกมล 
 ๙๓. พลตรี  รัศมี  รัชนิวัติ 
 ๙๔. พลตรี  ประทักษ์  จันทราภา 
 ๙๕. พลจัตวา  สุรกิจ  มัยลาภ 
 ๙๖. พลโท  สนิท  ไทยานนท์ 
 ๙๗. พลโท  หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ 
 ๙๘. พลตรี  เอกศักดิ์  ประพันธะโยธิน 
 ๙๙. พันเอก  พร  ธนะภูมิ 
 ๑๐๐. พันเอก  ยศ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๑๐๑. พันเอก  เกรียงไกร  อัตตะนันทน์ 
 ๑๐๒. พันเอก  ประเสริฐ  ธรรมศิริ 
 ๑๐๓ พันโท  สิทธิ  ศิลปสุขุม 
 ๑๐๔. พันโท ประเทือง  อารีนิจ 
 ๑๐๕. พันเอก  สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๑๐๖. พันโท  จิตต์  ธนโชติ 
 ๑๐๗. พันเอก  อ านวย  โสมนัส 
 ๑๐๘. พันเอก  ศักดิ์  พิศิษฏพงศ์ 
 ๑๐๙. พันเอก  วิรัช  เพ็ชรโยธิน 
 ๑๑๐. พันเอก  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์ 
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 ๑๑๑. นายพันต ารวจโท สง่า  กิตติขจร 
 ๑๑๒. พลตรี  อัมพร  จินตกานนท์ 
 ๑๑๓. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ 
 ๑๑๔. นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  ลาออกเม่ือ  ๒๔  ธ.ค.  ๒๕๐๐ 
 ๑๑๕. นายมนูญ  บริสุทธิ์ 
 ๑๑๖. นายเสกล  บุณยัษฐิติ 
 ๑๑๗. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ 
 ๑๑๘. พันเอก  สุข  เปรุนาวิน 
 ๑๑๙. นายเล็ก  จุณณานนท์ 
 ๑๒๐. พลโท  ไสว  ดวงมณี 
 ๑๒๑. พลจัตวา  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๑๒๒. นายพจน์  สารสิน  แต่งตั้งเม่ือ  ๒๖  ก.ย.  ๒๕๐๐  และ 

ลาออกเมื่อ  ๑๐  ม.ค.  ๒๕๐๑ 
 ๑๒๓. นายพันต ารวจตรี  ส าราญ  กลัดศิริ  แต่งตั้งเมื่อ  ๑๔  ม.ค.  ๒๕๐๑ 

หมายเหตุ  เกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้แยกบัญชีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๒ ที่ตั้งขึ้น
ซ่อมแทนผู้ที่ออกไป  กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๒  ที่ต้องแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นอีก  ๓๗  ท่าน  รวมแล้ว
ทั้งหมดให้ได้  ๑๖๐  ท่าน  เท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๑  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีในชุดนั้นมีมติว่า 
ไม่ว่าจะตั้งซ่อมหรือแต่งตั้งเพ่ิม  เพ่ือให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๒  เท่ากับจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๑  ย่อมกระท าได้  เพราะยังไม่ถึงวาระที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท
ที่  ๑  เข้ามาแทน  ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๑๑๖   โดยก าหนดว่า  “หลังจาก  
๕  ปีแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๒  ต้องออกไปเท่าจ านวนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประเภทที่ ๑  ฉะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๒  ยังไม่ต้องจับสลากออก  ตราบนั้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๒  ก็ต้องมีจ านวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่  ๑”  แต่
เมื่อ  จอมพล ป.พิบูลสงคราม      น าความเห็นขึ้นทูลถวายให้ทรงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งซ่อมและเพ่ิม        
ได้ผิดหวังกลับลงมา 
 ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่  ๒  มีการจับสลาก ออกจาก
ต าแหน่ง  เนื่องจากมีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประเภทที่ ๑  รวม  ๒๖  ท่าน  ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 
 ๑. พลจัตวา  บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๒. พลโท  สุรจิตร  จารุเศรณี 
 ๓. พลเอก  หลวงจุลยุทธยรรยง 
 ๔. พันเอก  วิรัช  เพ็ชรโยธิน 
 ๕. พันเอก  ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๖. พลโท  ผ่อง  บุญสม 
 ๗. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ 
 ๘. พลจัตวา  สาย  เชนยะวณิช 
 ๙. พลโท  พจน์  บูรณศิลปิน 
 ๑๐. พลตรี  ประทักษ์  จันทราภา 
 ๑๑. พลตรี  ขุนชิตผะดุงพล 
 ๑๒. พลอากาศจัตวา  พิชิต  บุณยเสนา 
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 ๑๓. พลตรี  ขนุเสนาทิพ 
 ๑๔. นายเสริม  วินิจฉัยกุล 
 ๑๕. พลตรี  เอกศักดิ์  ประพันธโยธิน 
 ๑๖. พันเอก  ประเสริฐ  ธรรมศิริ 
 ๑๗. พลตรี  อ านวย  ไชยโรจน์ 
 ๑๘. พลตรี  พงษ์  ปุณณกันต์ 
 ๑๙. นายกมล  พหลโยธิน 
 ๒๐. หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล 
 ๒๑. พลตรี  ณรงค์  สาลีรัฐวิภาค 
 ๒๒. พลอากาศจัตวา  วงศ์  พุ่มพูนผล 
 ๒๓. นาวาอากาศเอก  ชู  สุทธิโชติ 
 ๒๔. พลตรี  ตรี  บุณยะกนิษฐ์ 
 ๒๕. พลตรี  ฉลอง  อุชุโกมล 
 ๒๖. พลเรือตรี  วิเชียร  พันธุโภคา 
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สภาชุดที่  ๖ 
รายช่ือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.  ๒๕๐๒) 

 
 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ได้รับแต่งตั้ง  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒  จ านวน ๒๔๐ ท่าน 
สิ้นสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๑๑  เนื่องจาก  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม ่
 

รายช่ือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ   
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๒) 

 ๑. นายกมล  พหลโยธิน 
 ๒. พันโท  กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๓. นายกมล  วรรณประภา 
 ๔. พลเรือตรี  กมล  สีตกะลิน 
 ๕. พันตรี  กระวี  สุทัศน์  ณ  อยุธยา 
 ๖. นายพลต ารวจจัตวา  กระเษียร  ศรุตานนท์ 
 ๗. นาวาอากาศเอก  กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๘. นาวาเอก  กวี  สิงหะ 
 ๙. พลโท  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๑๐. นาวาอากาศตรี  กฤตยา  สังขพิชัย 
 ๑๑. พลตรี  กฤษณ์  สีวะรา 
 ๑๒. พลโท  หลวงกัมปนาทแสนยากร  ลาออกเม่ือ  ๔  ก.พ.  ๒๕๐๓ 
 ๑๓. พันเอก  เกรียงไกร  อัตตะนันทน์ 
 ๑๔. นายเกษม  ศรีพยัคฆ์  ลาออกเมื่อ  ๓๐  เม.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๑๕. นายเกษม  อุทยานิน 
 ๑๖. พลจัตวา  โกศล  อ่อนสุวรรณ 
 ๑๗. นาวาอากาศเอก  ไกวัลย์  ถาวรธาร 
 ๑๘. พลเอก  ครวญ  สุทธานินทร์ 
 ๑๙. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช 
 ๒๐. พลเรือตรี  จรัส  บุญบงการ 
 ๒๑. พลเรือตรี  จรูญ  เฉลิมเตียรณ 
 ๒๒. พลเรือจัตวา  จวบ  หงสกุล 
 ๒๓. นายจ่าง   รัตนะรัต 
 ๒๔. พลตรี  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๒๕. นายพลต ารวจตรี  จ ารัส  มัณฑุกานนท์ 
 ๒๖. นายจ าลอง  หะริณสุต 
 ๒๗. พันเอก  จิตร  ธนะโชติ 
 ๒๘. พลจัตวา  จิตต์  สุนทานนท์ 
 ๒๙. พลโท  จิตติ  นาวีเสถียร  ลาออกเม่ือ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๐๖ 
 ๓๐. นายจิตติ  สุจริตกุล  ลาออกเมื่อ  ๑๙  ก.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๓๑. พันโท  จิตต์กวี  เกษะโกมล 



 ๒ 

 ๓๒. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา 
 ๓๓. พันเอก  จุมพล  ทองทาบ 
 ๓๔. พลเอก  หลวงจุลยุทธ์ยรรยง  (จุลยุทธ์  ศุภชลัสภ์) 
 ๓๕. นายเจริญ   ปัณฑโร 
 ๓๖. นาวาโท  เจริญ  รัชตะชาติ 
 ๓๗. พลโท  เจียม  ญาโนทัย 
 ๓๘. นายฉลอง  ปึงตระกูล  ลาออกเม่ือ  ๑  ส.ค.  ๒๕๐๗ 
 ๓๙. พลโท  ฉลอง  อุชุโกมล 
 ๔๐. นายพลต ารวจตรี  ฉัตร   หนุนภักดี 
 ๔๑. นายเฉลิม  พรมมาส 
 ๔๒. พลอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๔  เม.ย.  ๒๕๐๓ 
 ๔๓. พันเอก  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์ 
 ๔๔. นาวาเอก  เฉิดชาย  ถมยา 
 ๔๕. พลโท  ชลอ  จารุกลัส  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๕  เม.ย.  ๒๕๑๐ 
 ๔๖. พลเรือตรี  ชลี  สินธุโสภณ 
 ๔๗. นายพลต ารวจจัตวา  ชาญ  อังศุโชติ  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ส.ค.  ๒๕๐๔ 
 ๔๘. พันตรี  ชาญชัย  วิเศษกุล 
 ๔๙. นาวาอากาศโท  ชาญชาย  สงัเนตร 
 ๕๐. นายพลต ารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล 
 ๕๑. พันตรี  ช านาญ  มณีวัตร 
 ๕๒. นายช านาญ  ยุวบูรณ์ 
 ๕๓. พลเรือเอก  หลวงช านาญอรรถยุทธ 
 ๕๔. นาวาอากาศเอก  ชิตชัย  สุวรรณพฤกษ์ 
 ๕๕. พลเรือตรี  ชื้น  สนแจ้ง 
 ๕๖. นายชู  ณ  ล าปาง 
 ๕๗. นายชู  ประภาสถิต 
 ๕๘. นาวาอากาศเอก  ชู  สุทธิโชต ิ ลาออกเมื่อ  ๑  ส.ค.  ๒๕๐๔ 
 ๕๙. นาวาอากาศเอก  ชูเดช  ดวงอุดม 
 ๖๐. พันตรี  ชูวิทย์  เก่งถนอมม้า 
 ๖๑. พันเอก  เชิดชัย  ทองสิงห์ 
 ๖๒. พันเอก  โชติ  หิรัณยัษฐิติ 
 ๖๓. พลเรือจัตวา  ดาว  เพชรชาติ 
 ๖๔. หลวงด ารงดุริตเรข  (ด ารง  เสรีนิยม) 
 ๖๕. นายดิเรก  ชัยนาม  ลาออกเมื่อ  ๑  พ.ค.  ๒๕๐๒ 
 ๖๖. นายเดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์ 
 ๖๗. นายพันต ารวจเอก  ต่อศักดิ์  ยมนาค 
 ๖๘. พระตีรณสารวิศวกรรม  (ตรี  ตีรณสาร) 
 ๖๙. พลตรี  ถนอม  ปัทมานนท์ 
 ๗๐. พลเรือตรี  ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๗๑. หลวงถวิลเศรษฐพณิชย์การ (ถวิล  คุปตารักษ์) 
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 ๗๒. นายถวิล  สุนทรศารทูล 
 ๗๓. นายแถบ  นีละนิธิ 
 ๗๔. พลจัตวา  ทวนชัย  โกศินานนท์ 
 ๗๕. พลตรี  ทวิช  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๗๖. นายทวี  บุณยเกตุ 
 ๗๗. นายทวี  แรงข า  ลาออกเม่ือ  ๒๘  มิ.ย.  ๒๕๐๖ 
 ๗๘. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง  ทองแถม 
 ๗๙. พันตรี  ขุนทะยานราญรอน  (วัชระ  วัชรมูล) 
 ๘๐. พลอากาศตรี  เทพ  เกษมุติ 
 ๘๑. พันตรี  เทียนชัย  สิริสัมพันธ์  ลาออกเมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๐๗ 
 ๘๒. พลจัตวา  ธงเจิม  สังขวณิช 
 ๘๓. พลอากาศโท  นักรบ  บิณษรี 
 ๘๔. พลเรือตรี  นัย  นพคุณ 
 ๘๕. พันโท  นิลนนท์  กระหม่อมทอง 
 ๘๖. พลตรี  เนตร  เขมะโยธิน 
 ๘๗. นายบรรเจิด  ชลวิจารณ ์
 ๘๘. นายพลต ารวจตรี  บรรลือ  เรืองตระกูล 
 ๘๙. พลโท  บัญญัติ  เทพหัสดิน   ณ  อยุธยา 
 ๙๐. นายบุญชนะ  อัตถากร  ลาออกเม่ือ  ๒๓  พ.ค.  ๒๕๐๖ 
 ๙๑. พลจัตวา  บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๙๒. พลอากาศเอก  บุญชู  จันทรุเบกษา 
 ๙๓. นาวาอากาศตรี  บุญเปรียบ  ดวงอุไร 
 ๙๔. พันเอก  บุญมาก  เทศบุตร 
 ๙๕. นายบุญรอด  บิณฑสันต์ 
 ๙๖. พันเอก  บุญเรือน  บัวจรูญ 
 ๙๗. หลวงประกอบนิติสาร 
 ๙๘. พลเอก  พระประจนปัจจนึก 
 ๙๙. นายพลต ารวจตรี  ประจวบ  กีร์ติบุตร  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๐  มิ.ย.  ๒๕๑๐ 
 ๑๐๐. พันเอก  ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๑๐๑. นายพลต ารวจตรี  ประชา บูรณธนิต 
 ๑๐๒. พลตรี  ประทักษ์  จันทราภา 
 ๑๐๓. พันตรี  ประเทียบ  เทศวิศาล 
 ๑๐๔. พันเอก ประเทือง  อารีนิจ 
 ๑๐๕. พลโท  ประพันธ์  กุลพิจิตร 
 ๑๐๖. พลตรี  ประมาณ  อดิเรกสาร 
 ๑๐๗. พันโท  ประยุทธ  จารุมณี  ลาออกเม่ือ  ๑๙  ต.ค.  ๒๕๐๕ 
 ๑๐๘. พลจัตวา  ประยูร  หนุนภักดี 
 ๑๐๙. พันเอก  ประลอง  วีระปรีย  ลาออกเมื่อ  ๑  มิ.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๑๑๐. พันตรี  ประสงค์  กรีกุล 
 ๑๑๑. นายประสงค์  บุญเจิม  ลาออกเม่ือ  ๑  ม.ค.  ๒๕๐๙ 
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 ๑๑๒. นาวาโท  ประสาท  พรหมประวัติ 
 ๑๑๓. พันเอก  ประเสริฐ  ธรรมศิริ 
 ๑๑๔. นายพลต ารวจโท  ประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๐๖ 
 ๑๑๕. พันเอก  ประเสริฐ  วงษ์สุวรรณ 
 ๑๑๖. พันตรี  ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง 
 ๑๑๗. พลโท  ปรุง  รังสิยานนท์ 
 ๑๑๘. นายป๋วย  อ้ึงภากรณ์ 
 ๑๑๙. หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล 
 ๑๒๐. พลตรี  ปุ่น  ปุณยฤทธิเสนีย์ 
 ๑๒๑. พันเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ 
 ๑๒๒. พลตรี  เผชิญ  นิมิบุตร 
 ๑๒๓. จอมพล  ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๑๒๔. พลเรือโท  ผิว  มีคุณเอ่ียม 
 ๑๒๕. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน์ 
 ๑๒๖. นายพงษ์สวัสดิ์  สุริโยทัย 
 ๑๒๗. พลโท  พจน์  บูรณศิลปิน 
 ๑๒๘. นายพันต ารวจเอก  พจน์   เภกะนันทน์ 
 ๑๒๙. นายพันต ารวจเอก  พยงค์  สมิติ 
 ๑๓๐. นาวาอากาศเอก  พโยม  เย็นสุดใจ 
 ๑๓๑. พันเอก  พร  ธนะภูมิ  ลาออกเม่ือ  ๓๐  พ.ย.  ๒๕๐๔ 
 ๑๓๒. พลจัตวา  พร  พิศกนก 
 ๑๓๓. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ 
 ๑๓๔. พลอากาศตรี  พิชิต  บุณยเสนา 
 ๑๓๕. นาวาอากาศโท  พิน  เจริญสุข 
 ๑๓๖. นายพิศ  ปัณยาลักษณ 
 ๑๓๗. พันเอก พ่ึง  พินทุโยธิน 
 ๑๓๘. พันตรี  ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๑๓๙. พลตรี  ฟอง  ประมวญรัตน  ลาออกเมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๐๙ 
 ๑๔๐. พลจัตวา  เฟ้ือ  ฤทธาคนี 
 ๑๔๑. นายมนูญ  บริสุทธิ์ 
 ๑๔๒. นาวาอากาศโท  มานะ  สังขวิจิตร 
 ๑๔๓. นายมาลัย  ชูพินิจ  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๒๐  ส.ค.  ๒๕๐๖ 
 ๑๔๔. นายมาลัย  หุวะนันทน์ 
 ๑๔๕. พลอากาศโท  มุนี  มหาสันทนะ  เวชยันต์รังสฤษฎ์  ลาออกเม่ือ  ๒๒  ส.ค.  ๒๕๐๗ 
 ๑๔๖. นายพันต ารวจเอก  ไมตรี  บัญเย็น 
 ๑๔๗. พันเอก  ยศ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๑๔๘. พันตรี  ยุทธศักดิ์  คล่องตรวจโรค 
 ๑๔๙. นายพลต ารวจตรี  เยื้อน  ประภาวัต 
 ๑๕๐. พลโท  รัศมี  รัชนิวัต 
 ๑๕๑. พลตรี  ลม้าย  อุทยานานนท์  ถึงแก่กรรม  เมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๐๗  
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 ๑๕๒. นายเล็ก  จุณณานนท์ 
 ๑๕๓. นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ 
 ๑๕๔. พลอากาศตรี  วงศ์  พุ่มพูลพล 
 ๑๕๕. พันเอก  นายวรการบัญชา  (บุญเกิด)  สุตันตานนท์ 
 ๑๕๖. นายวัฒนา  อิศรภักดี  ลาออกเม่ือ  ๑  ก.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๑๕๗. พันเอก  หลวงวิจิตรวาทการ  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๓๑  มี.ค.  ๒๕๐๕ 
 ๑๕๘. พลตรี  วิชัย  พงศ์อนันต์ 
 ๑๕๙. พันโท  วิชัย  สังขทัต  ณ  อยุธยา 
 ๑๖๐. พลเรือตรี  วิเชียร  พันธุ์โภคา  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๗  ก.ย.  ๒๕๐๔ 
 ๑๖๑. นายวิทย์  ศิวะศริยานนท์ 
 ๑๖๒. นาวาอากาศตรี  วิเทพ  จิตตะเสนีย์ 
 ๑๖๓. นายวิบูลย์  ธรรมบุตร  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒  ก.ค.  ๒๕๐๙ 
 ๑๖๔. พันเอก  วิรัช  เพ็ชรโยธิน 
 ๑๖๕. พันตรี  วิลาส  โอสถานนท์ 
 ๑๖๖. นายวิสูตร  อรรถยุกติ  ลาออกเม่ือ  ๑  พ.ค.  ๒๕๐๒ 
 ๑๖๗. นายวีกิจ  วีรานุวัตติ์ 
 ๑๖๘. หลวงวุฒิศักดิ์เนตินาท  (กฤษณ์  สารสาส) 
 ๑๖๙. พลเรือตรี  ศรี  ดาวราย 
 ๑๗๐. นายพนัต ารวจเอก  ศรีศุข  มหินทรเทพ 
 ๑๗๑. พันเอก  ศักดิ์  พิศิษฏพงศ์ 
 ๑๗๒. พันโท  ศิริ  ถิรพัธน์ 
 ๑๗๓. พลอากาศตรี  ศิริ  เมืองมณี 
 ๑๗๔. นายสงวน  จันทรสาขา 
 ๑๗๕. นาวาเอก  สงัด  ชลออยู่ 
 ๑๗๖. นายพันต ารวจโท  สง่า   กิตติขจร 
 ๑๗๗. พลเอก  หลวงสถิตยุทธการ (สถิต  สถิตยุทธการ) 
 ๑๗๘. พันโท  สนอง  ถมังรักษ์สัตว์  ลาออกเมื่อ  ๓  ก.พ.  ๒๕๐๔ 
 ๑๗๙. พลเรือโท  สนอง  ธนศักดิ์ 
 ๑๘๐. นาวาเอก  สนอง  นิสาลักษณ์  ลาออกเมื่อ  ๑  พ.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๑๘๑. พลเรือจัตวา  สนิท  โปษะกฤษณะ 
 ๑๘๒. พลโท  สนิท  ไทยานนท์ 
 ๑๘๓. พันตรี  สม  ขัตพันธุ์ 
 ๑๘๔. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๑๘๕. พันเอก  สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๑๘๖. นายสมัย   เรืองไกร 
 ๑๘๗. นาวาตรี  สมาน  กอนแก้ว  ร.น. 
 ๑๘๘. พลเอก  หลวงสวัสดิ์กลยุทธ์  (สวัสดิ์  ไกรฤกษ์) 
 ๑๘๙. พลอากาศตรี  สวัสดิ์  พรช านิ 
 ๑๙๐. นาวาตรี  สวัสดิ์  พูลสุข 
 ๑๙๑. พลเรือตรี  สวัสดิ์  ภูติอนันต์ 
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 ๑๙๒. นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  ลาออกเม่ือ  ๑  ก.ย.  ๒๕๐๖ 
 ๑๙๓. พันตรี  สันต์  ศรแมน  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๙  ก.พ.  ๒๕๐๘ 
 ๑๙๔. พันตรี  สัมผัส  พาสนยงภิญโญ 
 ๑๙๕. พันเอก  สัมฤทธิ์  แพทย์เจริญ 
 ๑๙๖. หลวงสัมฤทธิ์วิศวกรรม 
 ๑๙๗. ว่าที่นายพันต ารวจเอก  ส าราญ  กรัดศิริ 
 ๑๙๘. พันตรี  ส าราญ  ศิริรณรงค์ 
 ๑๙๙. พันตรี  สิงห์  นาควัชระ  
 ๒๐๐. พันเอก  สิทธิ   ศิลปสุขุม 
 ๒๐๑. นายสิริ  ปกาสิต  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๐๙ 
 ๒๐๒. นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  ลาออกเม่ือ  ๒๓  เม.ย.  ๒๕๐๓ 
 ๒๐๓. พันเอก  สุข  เปรุนาวิน 
 ๒๐๔. พลเอก  สุทธิ์  สุทธิสารรณกร  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๑๗  เม.ย.  ๒๕๑๑ 
 ๒๐๕. พระยาสุนทรพิพิธ  (เชย  สุนทรพิพิธ)  ถึงแก่กรรม 
 ๒๐๖. นาวาอากาศตรี  สุพจน์  เทพกาญจนา 
 ๒๐๗. พลจัตวา  สุภชัย  สุวรรธนะ 
 ๒๐๘. พลจัตวา  สุรกิจ  มัยลาภ 
 ๒๐๙. พลโท  สุรจิตร  จารุเศรณี  ลาออกเมื่อ  ๘  ก.ย.  ๒๕๐๒ 
 ๒๑๐. นายสุรจิตต์   จันทรสาขา 
 ๒๑๑. พลโท  สุรใจ  พูลทรัพย์ 
 ๒๑๒. นาวาอากาศเอก  สุรยุทธ  รุ่งสว่าง 
 ๒๑๓. พันตรี  สุรินทร์  ชลประเสริฐ 
 ๒๑๔. พันตรี  สุรินทร์  ผลประไพ 
 ๒๑๕. นายเสกล  บุณยัษฐิติ 
 ๒๑๖. พลเรือตรี  เสงี่ยม  บุญมา 
 ๒๑๗. พลตรี  เสถียร  พจนานนท์ 
 ๒๑๘. พลตรี  ขุนเสนาทิพ (แสวง  เทพาค า) 
 ๒๑๙. นายเสริม  วินิจฉัยกุล  ลาออกเม่ือ  ๘  ก.พ.  ๒๕๐๘ 
 ๒๒๐. พันโท  แสวง  จามรจันทร์ 
 ๒๒๑. พันเอก  แสวง  เสนาณรงค์ 
 ๒๒๒. พันโท  แสวง  ขมะสุนทร 
 ๒๒๓. พันโท  ไสว  ดวงมณี 
 ๒๒๔. นายพลต ารวจเอก  ไสว  ไสวแสนยากร 
 ๒๒๕. พลเรือตรี  อนันต์   เนตรโรจน์ 
 ๒๒๖. พลจัตวา  อรรถ  ศศิประภา 
 ๒๒๗. หลวงอรรถโกวิทวที  (นิจ  โกวิทวที) 
 ๒๒๘. หลวงอรรถไกวัลวที 
 ๒๒๙. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ 
 ๒๓๐. พันเอก  อร่าม  เมนะคงคา 
 ๒๓๑. พันโท  อรุณ  ทวาทศิน 
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 ๒๓๒. พลจัตวา  อัครเดช  ยงยุทธ 
 ๒๓๓. พลตรี  อัมพร  จินตกานนท์ 
 ๒๓๔. พันตรี  อัมพร  ศรีแสง 
 ๒๓๕. พลตรี  อ านวย  ไชยโรจน์  ลาออกเม่ือ  ๒๓  เม.ย.  ๒๕๐๓ 
 ๒๓๖. นายอินทรี  จันทรสถิตย์ 
 ๒๓๗. ว่าที่นาวาอากาศโท  อุทัย  วัฒนวิจารณ์ 
 ๒๓๘. นาวาอากาศเอก  เอกชัย  มุสิกบุตร 
 ๒๓๙. พันโท  เอื้อม  จิรพงศ์ 
 ๒๔๐. นาวาโท  โอภาส   จามิภรณ์ 
 ในวันที่   ๒๓   มีนาคม   ๒๔๐๔   ทรงโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนสมาชิกฯ  
ที่หมดสมาชิกภาพ  จ านวน  ๑๓  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. นายกนต์ธีร์  ศุภมงคล  ลาออกเม่ือ  ๑๕ ธ.ค.  ๒๕๐๘ 
 ๒. พลอากาศโท  กมล  เดชะตุงคะ 
 ๓. พลเรือตรี  หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ  ดิศกุล 
 ๔. พันเอก  จ านง  สังขดุลย์  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๓๑  ก.ค.  ๒๕๑๐ 
 ๕. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์  (ปิ่ณฑ์  ปัทมสถาน) 
 ๖. พลเรือโท  ด าริห์  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๗. หลวงนรกิจบริหาร 
 ๘. นายประยูร  กาญจนดุล 
 ๙. หลวงยุกตเสวีวิวัฒน  (สิระ  ยกุตะเสวี) 
 ๑๐. พลตรี  วัลลภ  โรจนวิสุทธิ์ 
 ๑๑. พลตรี  วิทูร  หงสเวส  ลาออกเม่ือ  ๑  มิ.ย.  ๒๕๐๗ 
 ๑๒. พันเอก  หิรัญ   ศิริวัฒน์ 
 ๑๓. พลตรี  อ่อง  โพธิกนิษฐ์ 
 ในวันที่   ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๐๕    ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  แทนสมาชิกฯ  
ทีห่มดสมาชิกภาพ  จ านวน  ๕  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลอากาศเอก  ทวี  จุลละทรัพย์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๐๖ 
 ๒. พระยาศรีวิสารวาจา  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๓  มี.ค.  ๒๕๑๑ 
 ๓. พลเรือตรี  ศิริ  กระจ่างเนตร์ 
 ๔. พลอากาศเอก  หะริน   หงสกุล 
 ๕. พันเอก  หิรัญ   ครุธเวโช 
 และในวันที่   ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๐๗    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้งสมาชิกสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ  แทนสมาชิกฯ  ที่หมดสมาชิกภาพ  จ านวน  ๑๐  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พันต ารวจเอก  ชุมพล  โลหะชาละ 
 ๒. พลเรือเอก  ถวิล   รายนานนท์ 
 ๓. พันเอก  ประคัลภ์  เครือคงคา 
 ๔. พลตรี  ประชุม  ประสิทธิ์สรจักร์ 
 ๕. นายประเสริฐ  ปัทมะสุคนธ์ 
 ๖. พลตรี  พร  ธนะภูมิ 
 ๗. พลตรี  หม่อมราชวงศ์ลาภ  หัสดินทร 
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 ๘. พลตรี  สมบูรณ์   วิจิตรานุช 
 ๙. นายสุวรรณ  รื่นยศ 
 ๑๐. พลโท  อวบ  โทณานนท์  (อาสาณรงค์) 
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สภาชุดที่  ๗ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๑๑) 

 
 สมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๑๖๔ คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  
๒๕๑๑ จ านวน  ๑๒๐  คน และทรงแต่งตั้งเพ่ิมอีกจ านวน ๔๔ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๒ เพ่ือให้มี
จ านวน ๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
สมาชิกวุฒิสภามีอายุครบ ๓ ปี ต้องจับสลากออกกึ่งหนึ่งจ านวน ๘๒ คน และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิก
เท่าจ านวนที่ต้องออกไปเข้ามาแทนที่ สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๗   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๑๔    
เนื่องจาก  มีการยึดอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิวัติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  (ฉบับที่  ๓) 
ประธานวุฒิสภา  
 พันเอก นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๒๒ ก.ค. ๒๕๑๑ – ๖ ก.ค. ๒๕๑๔ และ ๗ 
ก.ค. ๒๕๑๔ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔  
รองประธานวุฒิสภา 
 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๒๒ ก.ค. ๒๕๑๑ – ๖ ก.ค. ๒๕๑๔ และ ๗ ก.ค. 
๒๕๑๔ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔ 
 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๒๒ ก.ค. ๒๕๑๑ – ๖ ก.ค. ๒๕๑๔ และ ๗ 
ก.ค. ๒๕๑๔ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔ 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา   
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๑) 

 ๑. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ 
 ๒. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๓. นายกมล  วรรณประภา 
 ๔. พลเรือโท  กมล  สีตกะลิน 
 ๕. พลเอก  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๖. พลเอก  กฤษณ์  สีวะรา  ลาออกเม่ือ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  พลตรี  ชาญ  อังศุโชติ  เมื่อ ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒ 
 ๗. พลเรือโท  กวี  สิงหะ 
 ๘. พลเรือเอก  หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ  ดิศกุล 
 ๙. พลตรี  เกรียงไกร  อัตตะนันทน์ 
 ๑๐. พลโท  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ 
 ๑๑. นายเกษม   อุทยานิน 
 ๑๒. พลเอก  ครวญ   สุทธานินทร์ 
 ๑๓. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์   ปราโมช 
 ๑๔. พลเรือเอก  จรูญ   เฉลิมเตียรณ 
 ๑๕. พลโท  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๑๖. พลต ารวจโท  จ ารัส   มัณฑุกานนท์ 
 ๑๗. พันเอก  จิตต์   ธนะโชติ 
 ๑๘. พลโท  จิตต์   สุนทานนท์ 
 ๑๙. พันเอก  จิตต์กวี  เกษะโกมล 
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 ๒๐. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา 
 ๒๑. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวัสตร ์
 ๒๒. พลเรือโท  เฉิดชาย  ถมยา 
 ๒๓. พลต ารวจตรี  ชัช   ชวางกูร 
 ๒๔. พลต ารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล 
 ๒๕. พลเรือเอก  หลวงช านาญอรรถยุทธ์ 
 ๒๖. พลต ารวจตรี  ชุมพล  โลหะชาละ 
 ๒๗. พลอากาศตรี  ชู  สุทธิโชติ 
 ๒๘. พลตรี  เชิดชัย   ทองสิงห์ 
 ๒๙. พลโท  โชติ   หิรัณยัษฐิต ิ
 ๓๐. นายดุสิต   บุญธรรม 
 ๓๑. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ 
 ๓๒. พลต ารวจโท  ต่อศักดิ์   ยมนาค 
 ๓๓. พระตีรณสารวิศวกรรม  (ตรี  ตีรณสาร) 
 ๓๔. พลเอก  ถนอม  ปัทมานนท์ 
 ๓๕. พลเรือเอก  ถวิล   รายนานนท์ 
 ๓๖. หลวงถวิลเศรษฐพนิชยการ  (ถวิล   คุปตารักษ์) 
 ๓๗. นายถวิล   สุนทรศารทูล   ลาออกเม่ือ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุลเมื่อ  ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒ 
 ๓๘. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท์ 
 ๓๙. พลโท  ทวิช   เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๔๐. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง  ทองแถม  ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  นายสนิท  วิไลจิตต์ เมื่อ  ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒ 
 ๔๑. พันเอก  ขุนทะยานราญรอน  (วัชระ  วัชรมูล) 
 ๔๒. พลโท  ธงเจิม   ศังขวณิช 
 ๔๓. พลเรือเอก  นัย   นพคุณ 
 ๔๔. พลเอก  เนตร   เขมะโยธิน 
 ๔๕. พลโท  บุญชัย   บ ารุงพงศ์ 
 ๔๖. พลอากาศเอก  บุญชู   จันทรุเบกษา 
 ๔๗. พลตรี  บุญมาก   เทศบุตร 
 ๔๘. นายบุญรอด   บิณฑสันต์   ลาออกเม่ือ  ๓๑  ส.ค.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  หม่อมหลวงเชิงชาญ  ก าภู  เมื่อ  ๑  พ.ย.  ๒๕๑๒   
 ๔๙. พลโท  บุญเรือน  บัวจรูญ 
 ๕๐. หลวงประกอบนิติสาร   ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๕  มี.ค.  ๒๕๑๓   

แต่งตั้ง  พลโท  เผชิญ  นิมิบุตร  เมื่อ ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 
 ๕๑. พันเอก  ประคัลภ์   เครือคงคา 
 ๕๒. พลตรี  ประจวบ   สุนทรางกูร 
 ๕๓. พลโท  ประชุม   ประสิทธิ์สรจักร 
 ๕๔. พันเอก  ประเทียบ   เทศวิศาล 
 ๕๕. พลเอก  ประพันธ์   กุลพิจิตร์ 
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 ๕๖. นายประยูร   กาญจนดุล 
 ๕๗. นายประสิทธิ์   กาญจนวัฒน์  ลาออกเมื่อ  ๒๒  พ.ย.  ๒๕๑๓   

แต่งตั้ง  นายเฉลียว  วัชรพุกก์เมื่อ  ๒๙  ธ.ค.  ๒๕๑๓ 
 ๕๘. นายประสิทธิ์   จุลละเกศ 
 ๕๙. พลตรี  ประเสริฐ   ธรรมศิริ 
 ๖๐. นายประเสริฐ   ปัทมะสุคนธ์ 
 ๖๑. พันโท  ประเสริฐ   สุดบรรทัด 
 ๖๒. พันเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ 
 ๖๓. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน์ 
 ๖๔. พลต ารวจโท  พจน์   เภกะนันทน์ 
 ๖๕. พลตรี  พร  ธนะภูมิ 
 ๖๖. นายพรหม   สูตรสุคนธ์ 
 ๖๗. นายพ่วง   สุวรรณรัฐ 
 ๖๘. พลต ารวจโท พิชัย  กุลละวณิชย์  ลาออกเม่ือ ๑๑ มี.ค. ๒๕๑๒  

แต่งตั้ง พระยาอรรถการีย์นิพนธ์  เมื่อ  ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒ 
 ๖๙. พลอากาศโท  พิชิต   บุณยเสนา 
 ๗๐. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท 
 ๗๑. พันโท  ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๗๒. นายมนูญ   บริสุทธิ์   ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   

แตง่ตั้ง พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  
เมื่อ ๒๔ มี.ค.  ๒๕๑๒ 

 ๗๓. นายมาลัย   หุวะนันทน์ 
 ๗๔. พลตรี  ยศ   เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๗๕. พันเอก  ยุทธศักดิ์   คล่องตรวจโรค 
 ๗๖. พลต ารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต 
 ๗๗. นายเรณู   สุวรรณสิทธิ์ 
 ๗๘. พลโท  หม่อมราชวงศ์ลาภ   หัสดินทร 
 ๗๙. พันเอก  นายวรการบัญชา 
 ๘๐. พลโท  วิชัย   พงศ์อนันต์ 
 ๘๑. นายวิทย์   ศิวะศริยานนท์ 
 ๘๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย 
 ๘๓. พลต ารวจตรี  ศรีศุข   มหินทรเทพ 
 ๘๔. พลเรือเอก  ศิริ  กระจ่างเนตร์ 
 ๘๕. พลอากาศเอก  ศิริ  เมืองมณี 
 ๘๖. พลเรือโท  สงัด  ชลออยู่ 
 ๘๗. พลต ารวจตรี  สง่า   กิตติขจร  ลาออกเมื่อ  ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๑๓   

แต่งตั้ง  นายลิ่วละล่อง  บุนนาค เมื่อ  ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 
 ๘๘. พันเอก  สนอง  ถมังรักษ์สัตว์ 
 ๘๙. พันเอก  สม  ขัตพันธุ์ 
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 ๙๐. พลโท  สมบูรณ์   วิจิตรานุช 
 ๙๑. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๙๒. พันเอก  สมศักดิ์   ปัญจยมานนท์ 
 ๙๓. พลอากาศเอก  สวัสดิ์   พรช านิ 
 ๙๔. พันเอก   สัมผัส   พาสนยงภิญโญ 
 ๙๕. นายสานนท์   สายสว่าง 
 ๙๖. พลโท  สายหยุด   เกิดผล 
 ๙๗. พลโท  ส าราญ   แพทยกุล 
 ๙๘. พันเอก  สิงห์   นาควัชระ 
 ๙๙. พันเอก  สิทธิ์   ศิลปสุขุม 
 ๑๐๐. พลโท  สุข   เปรุนาวิน  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๕  ก.พ.  ๒๕๑๔   

แต่งตั้ง  พลตรี  สัณห์  จิตรปฏิมา  เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๕๑๔ 
 ๑๐๑. พระยาสุนทรพิพิธ  (เชย  สุนทรพิพิธ) 
 ๑๐๒. พลเอก  สุรกิจ  มัยลาภ 
 ๑๐๓. นายสุรพงษ์   ตรีรัตน์ 
 ๑๐๔. พันเอก  สุรินทร์   ผลประไพ 
 ๑๐๕. นายสุวรรณ   รื่นยศ 
 ๑๐๖. นายเสกล   บุณยัษฐิติ 
 ๑๐๗. พันเอก  แสวง  ขมะสุนทร 
 ๑๐๘. พันเอก  แสวง  จามรจันทร์ 
 ๑๐๙. พลโท  แสวง  เสนาณรงค์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  พลอากาศโทมุนี  มหาสันทนะ  เวชยันต์รังสฤษฎ์  เมื่อ  ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒   
 ๑๑๐. พลโท  ไสว  ดวงมณี 
 ๑๑๑. พลอากาศเอก  หะริน   หงสกุล 
 ๑๑๒. พลเรือเอก  อนันต์   เนตรโรจน์ 
 ๑๑๓. พลตรี  อร่าม  เมนะคงคา  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๒๑  มิ.ย.  ๒๕๑๔   

แต่งตั้ง  พลตรี  สิทธิ  จิรโรจน์  เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๕๑๔ 
 ๑๑๔. พันเอก  อรุณ   ทวาทศิน 
 ๑๑๕. พลเอก  อวบ  อาสาณรงค์ 
 ๑๑๖. พลโท  อ่อง   โพธิกนิษฐ์   ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๔  มิ.ย.  ๒๕๑๒   

แต่งตั้ง  พลตรี  จ าลอง  สิงหะเมื่อ  ๑  พ.ย.  ๒๕๑๒ 
 ๑๑๗. พลโท  อัมพร  จินตกานนท์ 
 ๑๑๘. นายอินทรี   จันทรสถิตย์ 
 ๑๑๙. พันเอก  เอื้อม   จิรพงศ์ 
 ๑๒๐. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ์ 

ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมขึ้น    
เพ่ือให้มีจ านวนสมาชิกสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร   จ านวน ๔๔  ท่าน   ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 ๑๒๑. พลโท  เจริญ   พงษ์พานิช 
 ๑๒๒. นายเฉลิม   วุฒิโฆสิต 
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 ๑๒๓. นายดุสิต   พานิชพัฒน์ 
 ๑๒๔. พลเอก  เต็ม   หอมเศรษฐี 
 ๑๒๕. พันเอก  ถวัลย์   โหติการ 
 ๑๒๖. พันเอก  เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ 
 ๑๒๗. นายธ ารง   บัวศรี 
 ๑๒๘. นายนินาท  ชินะโชติ 
 ๑๒๙. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๑๓๐. พลตรี  บุญ  รังคะรัตน 
 ๑๓๑. พลเอก  บุลศักดิ์   วรรณมาศ 
 ๑๓๒. พลเรือเอก  ประชุม  ธรรม   โมกขะเวส 
 ๑๓๓. พลตรี  ประนิต  เจริญศิริ 
 ๑๓๔. พันเอก  ประสิทธิ์   ชื่นบุญ 
 ๑๓๕. นายประหยัด  บุรณศิริ  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๔  ก.พ.  ๒๕๑๓   

แต่งตั้ง  นายก าแหง  พลางกูร  เมื่อ  ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 
 ๑๓๖. นายประหยัด  เอี่ยมศิลา 
 ๑๓๗. พลต ารวจจัตวา  ปราโมทย์  จงเจริญ 
 ๑๓๘. หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล 
 ๑๓๙. นายปานจิตต์   เอนกวนิช 
 ๑๔๐. จอมพล  ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๑๔๑. นายเผด็จ   จิราภรณ์ 
 ๑๔๒. พลเอก  พิสิฏฐ์   ฉายเหมือนวงศ ์
 ๑๔๓. พลตรี  ไพฑูรย์  อิงคตานุวัฒน์ 
 ๑๔๔. พระมนูเวทย์วิมลนาท 
 ๑๔๕. นายเยื่อ  สุสายัณห์ 
 ๑๔๖. นายเล็ก   วานิชอังกูร 
 ๑๔๗. พันเอก  วันชัย  ฉ่ าเฉลิม 
 ๑๔๘. พลอากาศตรี  ศรีศักดิ์   สุจริตธรรม 
 ๑๔๙. พลต ารวจโท  สงวน  จิตตาลาน 
 ๑๕๐. พลเรือตรี  สมุทร์   สหนาวิน 
 ๑๕๑. พลตรี  สอาด   ศิริรักษ์ 
 ๑๕๒. นายสุริยน  ไรวา 
 ๑๕๓. พลโท  เสริม  ณ  นคร 
 ๑๕๔. พันเอก  แสง   จุละจาริตต์ 
 ๑๕๕. นายแสวง  พูลสุข 
 ๑๕๖. พลตรี  หิรัญ   ศิริวัฒน์ 
 ๑๕๗. นายหล่อ   รีละชาติ 
 ๑๕๘. นายอดุล   บินสอาด 
 ๑๕๙. พันเอก  อาจศึก  ดวงสว่าง 
 ๑๖๐. พันเอก  อัมพร  ศรีแสง 
 ๑๖๑. พลโท  อ านวย  ไชยโรจน์ 
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 ๑๖๒. นายอุทัย  วุฒิกุล 
 ๑๖๓. นายโอสถ  โกศิน 
 ๑๖๔. พันเอก  อารมณ์  ทับทิมไทย 
   

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๗๙  บัญญัติว่า    สมาชิกภาพของสมาชิก 
วุฒิสภามีวาระคราวละ  ๖  ปี    นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกเป็นครั้งแรก  ให้มีการจับสลาก
ออก  เพ่ือให้สมาชิกพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  และตามข้อบังคับว่าด้วยการ
จับสลากของสมาชิกวุฒิสภาได้บัญญัติให้กระท าการจับสลากออกในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๑๔  สมาชิกที่จับ
สลากออกในครั้งนี้  มีจ านวน  ๘๒  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พันเอก  จิตต์   ธนะโชติ 
 ๒. นายเฉลิม   วุฒิโฆสิต 
 ๓. พลต ารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล 
 ๔. พลเรือเอก  ถวิล   รายนานนท์ 
 ๕. พลโท  จ าลอง  สิงหะ 
 ๖. พลตรี  อารมณ์  ทับทิมไทย 
 ๗. พลเรือเอก  ประชุมธรรม   โมกขะเวส 
 ๘. พลโท  โชติ   หิรัณยัษฐิติ 
 ๙. พลโท  ไสว  ดวงมณี 
 ๑๐. พลเรือตรี  สมุทร์   สหนาวิน 
 ๑๑. พันเอก  แสง   จุละจาริตต์ 
 ๑๒. พลโท  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๑๓. พลต ารวจโท  สงวน  จิตตาลาน 
 ๑๔. นายสุรพงษ์   ตรีรัตน์ 
 ๑๕. นายอดุล   บินสอาด 
 ๑๖. พลโท  หม่อมราชวงศ์ลาภ  หัสดินทร 
 ๑๗. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๑๘. พันเอก  อาจศึก   ดวงสว่าง 
 ๑๙. นายประเสริฐ   ปัทมะสุคนธ์ 
 ๒๐. พลโท  วิชัย  พงศ์อนันต์ 
 ๒๑. พันเอก  อัมพร  ศรีแสง 
 ๒๒. พลต ารวจจัตวา  ปราโมทย์  จงเจริญ 
 ๒๓. พระมนูเวทย์วิมลนาท 
 ๒๔. นายเผด็จ  จิราภรณ์ 
 ๒๕. พลเอก  ครวญ   สุทธานินทร์ 
 ๒๖. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน์ 
 ๒๗. พลโท  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ 
 ๒๘. นายประหยัด   เอ่ียมศิลา 
 ๒๙. พลอากาศเอก  บุญชู  จันทรุเบกษา 
 ๓๐. พลต ารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต 
 ๓๑. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ 
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 ๓๒. พลเรือเอก  เฉิดชาย  ถมยา 
 ๓๓. พลเรือเอก  อนันต์   เนตรโรจน์ 
 ๓๔. พลเอก  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๓๕. พลโท  ประชุม  ประสิทธิ์สรจักร 
 ๓๖. นายเกษม  อุทยานิน 
 ๓๗. พลโท  ทวิช  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๓๘. พลต ารวจโท  ศรีสุข  มหินทรเทพ 
 ๓๙. นายอุทัย  วุฒิกุล 
 ๔๐. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ์ 
 ๔๑. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๔๒. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท 
 ๔๓. พลตรี  เปรม  ติณสูลานนท์ 
 ๔๔. พลตรี  ประนิต   เจริญศิริ 
 ๔๕. จอมพล  ผิน  ชุณหะวัน 
 ๔๖. พลต ารวจโท  พจน์  เภกะนันทน์ 
 ๔๗. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์ 
 ๔๘. พลโท  ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๔๙. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช 
 ๕๐. พลโท  เสริม  ณ  นคร 
 ๕๑. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท์ 
 ๕๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย 
 ๕๓. นายเฉลียว  วัชรพุกก์ 
 ๕๔. พลตรี  เชิดชัย  ทองสิงห์ 
 ๕๕. พลโท  ผเชิญ   นิมิบุตร 
 ๕๖. พลโท  ชาญ  อังศุโชติ 
 ๕๗. พระยาสุนทรพิพิธ 
 ๕๘. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ 
 ๕๙. พลโท  เจริญ   พงษ์พานิช 
 ๖๐. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๖๑. พลตรี  เอ้ือม  จิรพงศ์ 
 ๖๒. พันเอก  สิทธิ  ศิลปสุขุม 
 ๖๓. พลโท  สมบูรณ์  วิจิตรานุช 
 ๖๔. นายเล็ก  วานิชอังกูร 
 ๖๕. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๖๖. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ 
 ๖๗. นายดุสิต  บุญธรรม 
 ๖๘. พลตรี  บุญ   รังคะรัตน 
 ๖๙. นายดุสิต  พานิชพัฒน์ 
 ๗๐. พลตรี  บุญมาก  เทศบุตร 
 ๗๑. พันโท  ประเสริฐ   สุดบรรทัด 



 ๘ 

 ๗๒. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา 
 ๗๓. พันเอก  ยุทธศักดิ์   คล่องตรวจโรค 
 ๗๔. พันเอก  ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๗๕. นายมาลัย  หุวะนันทน์ 
 ๗๖. พลเรือโท  สงัด  ชลออยู่ 
 ๗๗. นายเยื่อ  สุสายัณห์ 
 ๗๘. พลตรี  แสวง  ขมะสุนทร 
 ๗๙. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ 
 ๘๐. พลเรือเอก  จรูญ  เฉลิมเตียรณ 
 ๘๑. พันเอก  ถวัลย์   โหติการ 
 ๘๒. พลต ารวจตรี  ชัช   ชวางกูร 

ในวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๔  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  แทน
สมาชิกท่ีจับสลากออก  จ านวน  ๘๒  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ 
 ๒. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๓. พลเอก  กฤช  ปุณณกันต์ 
 ๔. พลโท  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ 
 ๕. นายเกษม   อุทยานิน 
 ๖. พลเอก  ครวญ   สุทธานินทร์ 
 ๗. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช 
 ๘. พลเรือเอก  จรูญ   เฉลิมเตียรณ 
 ๙. พลโท  จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๑๐. พันเอก  จิตต์  ธนะโชติ 
 ๑๑. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา 
 ๑๒. พลโท  เจริญ   พงษ์พานิช 
 ๑๓. นายเฉลิม  วุฒิโฆสิต 
 ๑๔. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์ 
 ๑๕. นายเฉลียว   วัชรพุกก์ 
 ๑๖. พลเรือเอก  เฉิดชาย  ถมยา 
 ๑๗. พลต ารวจตรี  ชัช  ชวางกูร 
 ๑๘. พลโท  ชาญ  อังศุโชติ 
 ๑๙. พลต ารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล 
 ๒๐. พลตรี  เชิดชัย   ทองสิงห์ 
 ๒๑. พลโท  โชติ   หิรัณยัษฐิติ 
 ๒๒. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ 
 ๒๓. นายดุสิต   บุญธรรม 
 ๒๔. พลเรือเอก  ถวิล   รายนานนท์ 
 ๒๕. พลโท  ทวิช   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๒๖. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท์ 
 ๒๗. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย 



 ๙ 

 ๒๘. พลตรี  บุญ  รังคะรัตน 
 ๒๙. พลอากาศเอก  บุญชู  จันทรุเบกษา 
 ๓๐. พลตรี  บุญมาก  เทศบุตร 
 ๓๑. พลโท  ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๓๒. พลโท ประชุม  ประสิทธิ์สรจักร์ 
 ๓๓. พลตรี  ประนิต   เจริญศิริ 
 ๓๔. พันโท  ประเสริฐ   สุดบรรทัด 
 ๓๕. นายประหยัด  เอี่ยมศิลา 
 ๓๖. พลตรี  เปรม   ติณสูลานนท์ 
 ๓๗. พลโท  ผเชิญ   นิมิบุตร 
 ๓๘. จอมพล  ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๓๙. นายเผด็จ  จิราภรณ์ 
 ๔๐. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน์ 
 ๔๑. พลต ารวจโท  พจน์  เภกะนันทน์ 
 ๔๒. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ 
 ๔๓. พันเอก  ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๔๔. พระมนูเวทย์วิมลนาท 
 ๔๕. นายมาลัย  หุวะนันทน์ 
 ๔๖. พันเอก  ยุทธศักดิ์   คล่องตรวจโรค 
 ๔๗. พลต ารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต 
 ๔๘. นายเรณู   สุวรรณสิทธิ์ 
 ๔๙. พลโท  หม่อมราชวงศ์ลาภ  หัสดินทร 
 ๕๐. นายเล็ก   วานิชอังกูร 
 ๕๑. พลโท  วิชัย  พงศ์อนันต์ 
 ๕๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย 
 ๕๓. พลต ารวจโท  ศรีสุข  มหินทรเทพ 
 ๕๔. พลเรือโท  สงัด   ชลออยู่ 
 ๕๕. พลเรือตรี  สมุทร์   สหนาวิน 
 ๕๖. พลโท  สมบูรณ์   วิจิตรานุช 
 ๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๕๘. พันเอก  สิทธิ   ศิลปสุขุม 
 ๕๙. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๖๐. นายสุรพงษ์  ตรีรัตน์ 
 ๖๑. พลโท  เสริม  ณ นคร 
 ๖๒. พลตรี  แสวง  ขมะสุนทร 
 ๖๓. พลโท  ไสว  ดวงมณี 
 ๖๔. นายอดุล  บินสอาด 
 ๖๕. พลเรือเอก  อนันต์  เนตรโรจน์ 
 ๖๖. พันเอก   อัมพร  ศรีแสง 
 ๖๗. พันเอก  อาจศึก  ดวงสว่าง 



 ๑๐ 

 ๖๘. พลตรี  อารมณ์  ทับทิมไทย 
 ๖๙. นายอุทัย  วุณิกุล 
 ๗๐. พลตรี  เอ้ือม   จิรพงศ์ 
 ๗๑. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ์ 
 ๗๒. นายค านึง  ชาญเลขา 
 ๗๓. พลต ารวจตรี  จ ารัส  มังคลารัตน์ 
 ๗๔. พันเอก  เชิดชาย  เหล่าหล้า 
 ๗๕. พลตรี  เฉลิม  สุทธิรักษ์ 
 ๗๖. นายบุญชู  โรจนเสถียร 
 ๗๗. นายประสิทธิ์   ศรีสุชาต 
 ๗๘. พลโท  พโยม  พหุลรัต 
 ๗๙. พลต ารวจตรี  มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น 
 ๘๐. นางสิริลักขณ์  จันทรางศุ 
 ๘๑. พันเอก  สงวน  ค าวงษา 
 ๘๒. พันต ารวจเอก  สุธรรม  วรวิเชียรวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๘ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชุดที่ ๑  (พ.ศ.  ๒๕๑๕) 

 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๑๕   
จ านวน  ๒๙๙  ท่าน  และสมาชิกฯ  ชุดนี้  สิ้นสุดสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๑๖  เนื่องจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 พลตรี ศิริ สิริโยธิน ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๑๕ – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๑๖  
 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

นายทวี แรงข า รองประธานรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ๑๘ ธ.ค. ๒๕๑๕ – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๑๖  
พลเรือเอก กมล สีตกะลิน รองประธานรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ๑๘ ธ.ค. ๒๕๑๕ 

– ๑๑ ธ.ค. ๒๕๑๖  
รายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๑๕) 
 ๑. พันเอก  กนก  ชุณหะวัต  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔. พลเรือเอก  กมล  สีตกะลิน  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕. พันโท  กรรณศิริ  กรรณสูต  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖. พลเอก  กฤช  ปุณณกันต์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗. นายกฤช  สมบัติสิริ  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘. พันเอก  กฤษณ์  ธีรนันทน์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙. พันเรือโท  กวี  สิงหะ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐. พันเอก  กอบบุญ   พัฒนถาบุตร  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑. ดร.กัญจน์  นาคามดี  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒. พลโท  กานต์  รัตนวราหะ 
 ๑๓. พลตรี  การุญ  บุญบันดาล  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔. พลเรือเอก  หม่อมเจ้า  กาฬวรรณดิศ  ดิศกุล  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕. พลโท  ก าจร  จุนทะสุต  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖. นายก าจร  สถิรกุล  ลาออกเม่ือ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗. พันเอก  เกรียง  สุวรรณทัต  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘. พลโท  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์  ลาออกเมื่อ  ๙   ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙. นายโกมล  เพ็งศรีทอง  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐. พันเอก  คนึง   เกรียงศักดิ์พิชิต  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑. นายคนึง  ฦาไชย  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒. พันเอก  ค ารน  แสงจันท์ไทย  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓. หม่อมราชวงศ์  คึกฤทธิ์  ปราโมช  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔. พลเรือโท  จริง  จุลละสุขุม  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕. พลอากาศตรี  จรัส   สุรัสวดี  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค. ๒๕๑๖ 



 ๒ 

 ๒๖. นายจรูญ  สีบุญเรือง  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗. นายจรูญ  สุภาพ  ลาออกเมื่อ  ๘  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘. นายจรูญพันธุ์   อิศรางกูร   ณ  อยุธยา  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙. หม่อมราชวงศ์  จักรทอง  ทองใหญ่  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๐. พันโท  จาป  เอ่ียมศิริ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๑. พลโท  จ าเป็น  จารุเสถียร   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๒. พลต ารวจโท  จ ารัส  มังคลารัตน์   ลาออกเมื่อ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๓. นายจ ารูญ   วัชราภัย  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๔. พันเอก  จ าลอง  ฤทธิศิลป์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๕. พลเรือเอก  จิตต์   สังขดุลย์  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๖. พลโท  จิตต์   สุนทานนท์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๗. พลเอก  จิตติ  นาวีเสถียร   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖  

๓๘. พันเอก  จิตต์กวี  เกษะโกมล   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๓๙. นาวาอากาศเอก  หม่อมหลวง  จิตรพี   สุบรรณ   ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๐. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๑. นายจุมพล  สวัสดิยากร  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๒. พลโท  เจริญ   พงษ์พานิช   ลาออกเมื่อ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๓. พลตรี  ฉลอม  วิสมล  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๔. พลโท  ฉลาด   หิรัญศิริ   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๕. พลเรือเอก  เฉนียน   รุจิพันธุ์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๖. พันเอก  เฉลิม   เจริญพานิช   ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๒๖  ธ.ค.  ๒๕๑๕ 
 ๔๗. พลตรี  เฉลิม   สุทธิรักษ์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๘. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๔๙. พันต ารวจเอก  เฉลิมศักดิ์   โรจนประดิษฐ์   ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.   ๒๕๑๖ 
 ๕๐. นายเฉลียว  วัชรพุกก์   ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๑. พลเรือเอก  เฉิดชาย  ถมยา  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๒. ร้อยต ารวจเอก  ชมพู  อรรถจินดา   ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๓. นายชลอ   ธรรมศิริ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๔. นายชลอ  วนะภูติ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๕. ร้อยตรี  ชลอ  สิริสุข  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๖. นาวาเอก  ชอบ  ศิริวัฒน์  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๗. พลตรี   ชัย   สุรสิทธิ์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๘. พลโท  ชาญ   อังศุโชติ  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๕๙. นายชาญชัย  ลี้ถาวร  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๐. นาวาเอก  ชิดชม  สุทัศน์  ณ  อยุธยา  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๑. นายชุบ  กาญจนประกร   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๒. พลต ารวจโท  ชุมพล  โลหะชาละ  ลาออกเม่ือ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๓. พลอากาศตรี  ชู  สุทธิโชติ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๔. พันเอก  ชูวิทย์   เก่งถนอมผ้า  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๕. พลโท  ชูศักดิ์   วัฒนรณชัย  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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 ๖๖. พลโท  เชวง  ยังเจริญ   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๗. นายเชาวน์วัศ  สุดลาภา  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๘. พลโท  เชิดชัย  ทองสิงห์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๖๙. พันเอก  เชิดชาย  เหล่าหล้า  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๐. พลโท  โชติ  หิรัณยัษฐิติ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๑. พันเอก  ณรงค์  กิตติขจร 
 ๗๒. นายดุสิต  บุญธรรม  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๓. นายเดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๔. พลเอก  เต็ม  หอมเศรษฐี 
 ๗๕. พลเอก  ถนอม  ปัทมานนท์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๖. พันเอก  ถนัด  คอมันตร์  ลาออกเม่ือ  ๒๘  พ.ย.  ๒๕๑๖ 
 ๗๗. นายเถลิง  ธ ารงนาวาสวัสดิ์  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๘. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๗๙. นาวาเอก  ทวิช  บุณยรัตพันธุ์  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๐. พลเอก  ทวิช  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๑. นายทวี  แรงข า  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๒. นาวาเอก  ทวี  อ่ิมวิทยา ร.น.  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๓. พันเอก  ทองเติม  พบสุข   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๔. หม่อมราชวงศ์  ทองแท่ง  ทองแถม  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๕. พลโท  ท ารง  ปานสิงห์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๖. พลโท  ทิพย์   ธีระธาดา  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๗. พลตรี  เทพ  กรานเลิศ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๘. นายเทียน  อัชกุล  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๘๙. พลตรี  เทียนชัย  สิริสัมพันธ์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๐. พลเอก  ธงเจิม   สังขวณิช 
 ๙๑. พันเอก  ธนิต   ศรีเพ็ญ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๒. นายธ ารง  บังศรี  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๓. นายนาท  ตัณฑวิรุฬท์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๔. นายนิคม  จันทรวิทุร   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๕. นายเนตร  มานิตกุล  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๖. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๗. นายบุญชนะ  อัตถากร  ลาออกเม่ือ  ๑๐  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๘. พลโท  บุญชัย  บ ารุงพงศ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๙๙. นายบุญชู  โรจนเสถียร  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๐. นายบุญถิ่น  ถัตถากร   ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๑. นาวาอากาศเอก  บุญเปรียบ  ดวงอุไร  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๒. นายบุญมา  วงศ์สวรรค์  ลาออกเม่ือ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๓. พลตรี  บุญมาก  เทศบุตร  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๔. พลโท  บุญเรือน  บัวจรูญ  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๕. นายบุญสม  มาร์ติน  ลาออกเมื่อ  ๑๘  ธ.ค.  ๒๕๑๕ 
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 ๑๐๖. นายบุณย์  เจริญไชย  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๗. พลเอก  บุลศักดิ์   วรรณมาศ  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๐๘. นายบุศย์   อุดมวิทย์   พงษ์นุ่มกุล 
 ๑๐๙. พันเอก  ประจวบ  บุณยเกื้อกูล  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๐. พลโท  ประจวบ  สุนทรางกูร ลาออกเมื่อ  ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๑. พลโท  ประชุม  ประสิทธิ์สรจักร์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๒. พลตรี  ประณต   โพธิทัต 
 ๑๑๓. พลตรี  ประดับ  ศรีสุข  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๔. พลโท  ประดิษฐ์   สุนทราชุน  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๕. พันเอก  ประเทียบ  เทศวิศาล  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๖. พลตรี  ประนิต   เจริญศิริ   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๗. นาวาเอก  ประพัฒน์  กฤษณจันทร์  ร.น.  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๘. พลเรือตรี  ประพัฒน์   จันทวิรัช   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๑๙. พลเอก  ประพันธ์  กุลพิจิตร  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๐. พลตรี  ประมาณ  อดิเรกสาร  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๑. พลตรี  ประยุทธ   จารุมณี  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๒. พลอากาศโท  ประยุทธ   ประจวบเหมาะ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๓. พลอากาศโท  ประวัติ  จิระสถิตย์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๔. พลเรือตรี  ประวิตร   โพธิผละ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๕. พลอากาศโท  ประสงค์  คุณะดิลก  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๖. นาวาตรี  ประสงค์  สุชีวะ  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๗. พลตรี  ประสิทธิ์   ชื่นบุญ   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๘. นายประสิทธิ์  ศรีสุชาต   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๒๙. นายประสิทธิ์   อุไรรัตน์ 
 ๑๓๐. นายประเสริฐ   ณ  นคร  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๑. พลโท  ประเสริฐ  ห่วงสุวรรณ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๒. พลเรือตรี  ประเสริฐ   แทนข า  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๓. พลโท  ประเสริฐ   ศรีพยัคฆ์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๔. พลอากาศโท  ประเสริฐ   ห่วงสุวรรณ   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๕. นายประหยัด   เอ่ียมศิลา   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๖. นายปริญญา   ชวลิตธ ารง  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๗. นาวาเอก  ปรีชา  ดิษยนันทน์  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๘. นายปรีดา   กรรณสูต  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๓๙. พันเอก  ปวัฒวงศ์  หุตะเสวี  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๐. พลตรี  ปิ่น  ธรรมศรี  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๑. หม่อมหลวง  ปิ่น   มาลากุล  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๒. พันเอก  ปุ่น   วัฒนะพงษ์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๓. พลตรี  เปรม   ติณสูลานนท์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๔. พลโท  ผเชิญ  นิมิบุตร  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๕. นายฝน  แสงสิงแก้ว   ลาออกเมื่อ  ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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 ๑๔๖. พันเอก  พงศ์   พงศ์สุวรรณ   ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๗. พันเอก  พงศ์   เภกะนันทน์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๘. นายพจน์   โฆวินทะ   ลาออกเมื่อ   ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๔๙. พลต ารวจโท  พจน์   เภกะนันทน์   ลาออกเมื่อ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๐. พันเอก  หม่อมราชวงศ์  พชรดนัย  ศุขสวัสดิ์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๑. พลโท  พโยม  พหุลรัต   ลาออกเม่ือ  ๑๕  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๒. พลโท  พร  ธนะภูมิ   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๓. นายพรหม  สูตรสุคนธ์ 
 ๑๕๔. นายพ่วง   สุวรรณรัฐ   ลาออกเม่ือ  ๑๘  ธ.ค.  ๒๕๑๕ 
 ๑๕๕. พลอากาศโท  พะเนียง   กานตรัตน์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 

๑๕๖. พันเอก  พัฒน์   อุไรเลิศ   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๗. พันเรือโท  หม่อมราชวงศ์  พันธุม  ทวีวงศ์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๘. พลอากาศโท  พิชิต   บุณยเสนา  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๕๙. พลเอก  พิสิฏฐ์  ฉายเหมือนวงศ์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๐. พันเอก  พูน   ทรงศิลป์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๑. พันเอก  พูน  ปิยะรัตน์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๒. นายเพทาย   อมาตยกุล  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๓. นายไพจิตร  เอ้ือทวีกุล  ลาออกเม่ือ  ๒๒  ต.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๔. พลตรี  ไพฑูรย์  ขจรพันธุ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๕. พลตรี  ไพฑูรย์  อิงคตานุวัฒน์  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๖. พันเอก  ไพศาล  รุ่งแสง  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๗. พลต ารวจโท  มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น  ลาออกเม่ือ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๘. นายมนัส  ปิติวงษ์   ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๖๙. นายมนูญ   บริสุทธิ์   ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๐. พระมนูเวทย์วิมลนาท  (สุมาวงศ์)  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๑. นายมยูร   วิเศษกุล 
 ๑๗๒. นายมารุต  บุนนาค  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๓. นายมาลัย  หุวะนันทน์  ลาออกเม่ือ  ๑๘  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๔. พันเอก  ยงยุทธ  ปฏิมาประกร  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๕. พลตรี  ยศ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๖. นายยศ  บุนนาค  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๗. พลเรือเอก  ยิ่ง   ศรีหงส์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๘. พันเอก  ยุทธศักดิ์   คล่องตรวจโรค  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๗๙. พลตรี  ยุทธศักดิ์  ภมรสถิตย์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๐. นายเยื้อ   วิชัยดิษฐ์   ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖  

๑๘๑. พลต ารวจโท  เยื้อน  ประภวัต   ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๒. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๓. พันเอก  ละม้าย  จันทรประเสริฐ   ลาออกเม่ือ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๔. นายละเอียด  ดวงดี  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๕. พลโท  หม่อมราชวงศ์  ลาภ   หัสดินทร   ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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 ๑๘๖. นายลิ่วละล่อง  บุนนาค   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๗. พลเอก เล็ก  แนวมาลี  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๘๘. นายเล็ก  วานิชอังกูร  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 

๑๘๙. พลตรี  เลิศรบ  สีตบุตร  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๐. นายวทัญญู  ณ  ถลาง  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๑. พลตรี  วศิน  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๒. พลอากาศโท  วัชรินทร์  สุรคุปต์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๓. พลโท  วัลลภ   โรจนวิสุทธิ์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๔. นายวิจารณ์   นิวาตวงศ์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๕. พลเอก  วิชัย  พงศ์อนันต์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๖. นายวิชา  เศรษฐบุตร  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๗. นายวิชิตวงศ์  ณ  ป้องเพชร  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๘. พลเรือตรี  วิเชียร  สังกรธนกิจ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๑๙๙. นายวิญญู  วิจิตรวาทการ  ลาออกเม่ือ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๐. นายวิญญู  อังคณารักษ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๑. นายวิทุร   จักกะพาก  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๒. นายวิทย์  ศิวะศริยานนท์  ลาออกเม่ือ  ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๓. พลตรี  วิฑูรย์  ยะสัวดิ์  ลาออกเมื่อ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๔. พลตรี  วินัย  ศรีนวล  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๕. นาวาอากาศเอก  วิมล  วิริยะวิทย์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๖. นายวีกิจ  วีรานุวัตติ์   ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๗. นายวีกูล  วีรานุวัตติ์   ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๘. พันเอก  วีรินท์  เบี้ยวไข่มุข  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๐๙. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๐. พลต ารวจโท  ศรีศุข   มหินทรเทพ  ลาออกเมื่อ  ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๑. พันเอก  ศิริ  ถิรพัธน์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๒. พลอากาศเอก  ศิริ  เมืองมณี  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๓. พลตรี  ศิริ  สิริโยธิน  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๔. พันเอก  สงวน  ค าวงษา  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๕. นายสงวน  ชูปัญญา  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๖. พลเรือเอก  สงัด   ชลออยู่  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๗. พันต ารวจโท  สง่า  กิตติขจร 
 ๒๑๘. พลเรือโท  สถาปน์   เกยานนท์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๑๙. พลเรือโท  สนธิ  บุณยะชัย   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๐. พันเอก  สนอง  บุญเอนก  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๑. นายสนั่น   เกตุทัต   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๒. นายสนิท   วิไลจิตต์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๓. พลตรี  สม  ขัตพันธุ์   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๔. พลโท  สมบูรณ์  วิจิตรานุช  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๕. นายสมพงศ์   เกษมสิน   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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 ๒๒๖. นายสมพงษ์  ศิริเจริญ  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๗. นายสมภพ  จันทรประภา  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๘. พลตรี  สมศักดิ์  ปัญจมานนท์  ลาออกเมื่อ  ๙   ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๒๙. พันต ารวจเอก  สมหวัง  เพ็ญสูตร  ลาออกเม่ือ  ๑ ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๐. พลโท  สมิง  ไตลังคะ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๑. พลเรือตรี  สมุทร์   สหนาวิน  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๒. พลต ารวจโท  สุรพล  มัลลิกะมาลย์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๓. พลต ารวจโท  สวน  สุขเสริม  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๔. พลอากาศเอก  สวัสดิ์   พรช านิ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๕. พลอากาศโท  สวัสดิ์   โพธิวิหค  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๖. นายสวัสดิ์วงศ์  ปฏิทัศน์   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๗. พลเรือตรี  สว่าง  ขันธ์นะภา  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๘. นายสอาด  ปายะนันทน์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๓๙. พลตรี  สัณห์   จิตรปฏิมา  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๐. พันเอก  สัมผัส  พาสนยงภิญโญ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๑. พลตรี  สาคร  วีระศักดิ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๒. นายสานนท์  สายสว่าง  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๓. นายสาย  หุตะเจริญ   ลาออกเม่ือ  ๑๒ ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๔. พลโท  สายหยุด  เกิดผล  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๕. พลโท  ส าราญ  แพทยกุล  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๖. พันเอก  สิงห์  นาควัชระ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๗. พลตรี  สิทธิ  จิรโรจน์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๘. พันเอก  สิทธิ  ศิลปสุขุม  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๔๙. นายสิริ  พัฒนก าจร   ลาออกเมื่อ  ๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๐. นายสิริลักษณ์   จันทรางศุ  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๑. นายสิริวัฒน์  วิเศษศิริ  ลาออกเมื่อ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๒. นายสุกิจ   นิมมานเหมินทร์   ลาออกเมื่อ  ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๓. พันต ารวจเอก  สุธรรม  วรวิเชียรวงษ์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๔. นายสุพัฒน์   สุธาธรรม  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๕. พลเรือตรี  สุภา  คชเสนี  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๖. พลเอก  สุรกิจ   มัยลาภ   ลาออกเม่ือ  ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๑๖  
 ๒๕๗. นายสุรพงษ์   ตรีรัตน์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๘. พลต ารวจโท  สุรพล  จุลละพราหมณ์  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๕๙. พลอากาศตรี  สุรยุทธ  รุ่งสว่าง  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๐. พันเอก  สุรินทร์   ผลประไพ   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๑. นายสุวิชช   พันธเศรษฐ  ลาออกเม่ือ  ๑๕  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๒. พลเรือโท  สุวิเชียร   ฟุ้งลัดดา  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๓. พันเอก  เสนาะ  สัมมาวาจ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๔. นายเสนาะ  อูนากูล 
 ๒๖๕. พลโท  เสริม  ณ  นคร  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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 ๒๖๖. พันเอก  เสวก  นนทรีย์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๗. พลตรี  แสวง   ขมะสุนทร  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๘. พันเอก  แสวง  จามรจันทร์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๖๙. นายแสวง  พูลสุข  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๐. พลเรือตรี  โสภณ  สุญาณเศรษฐกร  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๑. นายโสรัจ  สุจริตกุล  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๒. พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๓. พลตรี  หิรัญ  ศิริวัฒน์  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๔. นายอดุล  บินสอาด  ลาออกเมื่อ  ๑๕  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๕. นายอะนะ  รมยานนท์  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๖. พลเรือเอก  อนันต์   เนตรโรจน์  ลาออกเมื่อ  ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๗. นายอนันต์  ภู่ชอุ่ม  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๘. พันโท  อนันต์  ยูสานนท์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๗๙. พลเรือเอก  อภัย  สีตกะลิน  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๐. พลเรือโท  อมร  ศิริกายะ  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๑. นายอรรถ  วิสูตรโยธาภิบาล  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๒. พันเอก  อร่าม  ศรีอักขรินทร์   ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๓. พลตรี  อรุณ   ทวาทศิน   ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๔. พันเอก  อรุณ   สังขพงศ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๕. นาวาเอก  อัญเชิญ   นิทธยุ  ร.น.  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๖. พันเอก  อัมพร  ศรีแสง   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๗. พันเอก  อาจศึก   ดวงสว่าง  ลาออกเมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๘. พันเอก  (พิเศษ)     อาทิตย์   ก าลังเอก  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๘๙. พลตรี  อารมณ์  ทับทิมไทย   ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๐. พันเอก  อารี  ธิยะใจ  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๑. นายอ านวย  วีรวรรณ  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๒. พลตรี  อ านาจ  ด าริกาญจน์  ลาออกเมื่อ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๓. พันเอก  อ าพัน  ณ  พัทลุง  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๔. นายอินทรี  จันทรสถิตย์  ลาออกเม่ือ  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๕. นายอุกฤษ  มงคลนาวิน  ลาออกเม่ือ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๖. นายอุดม  โปษะกฤษณะ  ลาออกเมื่อ  ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๗. พันเอก  อุไร  สุคันธนาค  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๘. พลอากาศโท  เอื้อน  เขมะสิงคิ  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
 ๒๙๙. พลตรี  เอ้ือม  จิรพงศ์  ลาออกเม่ือ  ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖ 
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หมายเหตุ ในวันที่  ๑๘  ธ.ค.  ๒๕๑๕   มีสมาชิกฯ    ลาออก ๓  ท่าน 
       “ ๒๖  ธ.ค.  ๒๕๑๕       “    “ ๑  ท่าน 
          “   ๑๖  ต.ค.  ๒๕๑๖      “  “     ๙  ท่าน 
        “    ๒๒  ต.ค.  ๒๕๑๖      “  “  ๑  ท่าน 
        “    ๒๘  พ.ย.  ๒๕๑๖      “   “ ๑  ท่าน 
        “   ๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “ ๒  ท่าน 
        “   ๗  ธ.ค.  ๒๕๑๖       “  “ ๖  ท่าน 
        “    ๘  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “ ๑  ท่าน 
        “    ๙  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “      ๑๕๑  ท่าน 
        “ ๑๐  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “ ๑  ท่าน 
        “ ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “            “       ๗๐  ท่าน 
        “  ๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “       ๒๗  ท่าน 
        “ ๑๓  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “   “         ๙  ท่าน 
        “ ๑๔  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “ ๓  ท่าน 
         “ ๑๕  ธ.ค.  ๒๕๑๖      “  “ ๓  ท่าน 
   ฉะนั้นเหลือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ลาออก   ๑๑  ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๙ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชุดที่  ๒ (พ.ศ.  ๒๕๑๖) 

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชุดที่ ๒  ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๑๖ จ านวน  
๒๙๙  ท่าน  มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติซึ่งมีจ านวน ๒,๓๔๗ คน ตามพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ โดยให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเลือกตั้งกันเอง เมื่อวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมติของสมัชชา
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และสมาชิก ฯ  ชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  
๒๕๑๘  เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๒๓๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๑๖ – 
๗ ต.ค. ๒๕๑๗ 

๒. นายประภาศน์ อวยชัย ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๑๗ – ๒๕ 
ม.ค. ๒๕๑๘ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. พลเอก ส าราญ แพทยกุล รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ๒๙ ธ.ค. ๒๕๑๖ – ๗ ต.ค. ๒๕๑๗ 
๒. นายประภาสน์ อวยชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ๒๙ ธ.ค. ๒๕๑๖ – ๗ ต.ค. ๒๕๑๗ 
๓. นายบุญชนะ อัตถากร รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๑๗ – ๒๕ ม.ค. ๒๕๑๘ 

  
รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๒ 

(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๑๖) 
 ๑. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ 
 ๒. นายกมล  สมวิเชียร 
 ๓. นายกมล  สินธวานนท์ 
 ๔. นายกระจ่าง  ธรรมโชติ 
 ๕. นายกระจ่าง  พันธุมนาวิน 
 ๖. นายกระมล  ทองธรรมชาติ 
 ๗. นายกระแส  ชนะวงศ์ 
 ๘. นายกฤช  สมบัติสิริ 
 ๙. นายก่อ  สวัสดิพาณิชย์  ลาออกเม่ือ  ๑๒  มี.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายก าธร  พันธุลาภ  เมื่อ  ๒๕ ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๐. นายก าจร  สถิรกุล 
 ๑๑. นายก าจัด  กีพานิช 
 ๑๒. นาวาอากาศตรี  ก าธน  สินธวานนท์ 
 ๑๓. นายก าพล  วัชรพล 
 ๑๔. นายกิตติรัต   ศรีวิสารวาจา 
 ๑๕. นางกุหลาบ  มัลลิกะมาส 
 ๑๖. พลเอก  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ 
 ๑๗. นายเกษม  จงสวัสดิ์ 
 ๑๘. นายเกษม  จาติกวณิช 
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 ๑๙. นายเกษม  ศิริสัมพันธ์ 
 ๒๐. นายเกษม  สุวรรณกุล  ลาออกเม่ือ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายเกริก  ผลนิวาส  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๒๑. นายโกมล  เพ็งศรีทอง 
 ๒๒. นายโกศล  เกษมศานติ์ 
 ๒๓. นายขจร  เลิศตระกูล 
 ๒๔. นายเขียน  ธีระวิทย์  ลาออกเมื่อ  ๒  ส.ค.  ๒๕๑๗  (ไม่ได้แต่งตั้งใครแทน) 
 ๒๕. นายคนึง  ฦาไชย 
 ๒๖. หม่อมราชวงศ์  คึกฤทธิ์  ปราโมช 
 ๒๗. นายจรัส   เทือกสุบรรณ 
 ๒๘. พลเอก  จริง  จุลละสุขุม 
 ๒๙. นายจรินทร์   กาญจโนมัย 
 ๓๐. นายจรูญ   เรืองวิเศษ 
 ๓๑. นายจรูญ  สุภาพ 
 ๓๒. นายจักรชัย  จริยเวชชว์ัฒนา 
 ๓๓. หม่อมราชวงศ์  จักรทอง  ทองใหญ่ 
 ๓๔. นางจันทนี   สันตะบุตร 
 ๓๕. นายจันทร์  อินลุเพท 
 ๓๖. นายจ าเนียร  ทองรักษ์ 
 ๓๗. พลต ารวจโท  จ ารัส  มังคลารัตนื 
 ๓๘. นายจ ารัส  ศรีอนันต์ 
 ๓๙. นายจ ารูญ  วัชราภัย 
 ๔๐. นายจ าเริญ   วัฒนายากร 
 ๔๑. นายจ าลอง  เทวารุทธ 
 ๔๒. นายจ าลอง  นวลมณี 
 ๔๓. พลเรือเอก  จิตติ  สังขดุลย์ 
 ๔๔. นายจิตติ  ติงศภัทิย์ 
 ๔๕. พลตรี  จิตต์กวี  เกษะโกมล 
 ๔๖. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา 
 ๔๗. คุณหญิง  จินตนา  ยศสุนทร 
 ๔๘. นายจุมพล  สวัสดิยากร 
 ๔๙. นายเจริญ   คันธวงศ์ 
 ๕๐. นาวาเอก  เจริญ  เจริญรัชต์ภาคย์ 
 ๕๑. พลโท  เจริญ   พงษ์พานิช 
 ๕๒. นายเจริญ   สุวรรณมงคล 
 ๕๓. นายฉลอง  กัลยาณมิตร 

๕๔. นายเฉก  ธนะสิริ 
 ๕๕. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวัสตร์ 
 ๕๖. นายเฉลิม  ประจวบเหมาะ 
 ๕๗. นายเฉลิมชัย  วสีนนท์ 
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 ๕๘. นายเฉลียว  วัชรพุกก์ 
 ๕๙. นายเฉิด  อนุสสรราชกิจ 
 ๖๐. นายชนะ  รุ่งแสง 
 ๖๑. นางชนัตต์  ปิยะอุย 
 ๖๒. นายชมพู  อรรถจินดา 
 ๖๓. นายชลอ  ธรรมศิริ 
 ๖๔. นายชลอ  วนะภูติ 
 ๖๕. ร้อยเอก  ชะโลม  รัตนเสถียร 
 ๖๖. นายชัย  มุกตพันธุ์ 
 ๖๗. พลโท  ชาญ  อังศุโชติ 
 ๖๘. นายช านาญ  พจนา 
 ๖๙. นายชิต  นิลพานิช 
 ๗๐. พันต ารวจเอก  ชูลิต  ปราณีประชาชน 
 ๗๑. นายชูวงศ์  ฉายะบุตร 
 ๗๒. พลโท  ชูศักดิ์   วัฒนรณชัย 
 ๗๓. นายชูสง่า  ฤทธิประศาสน์ 
 ๗๔. นายชูสิน  โคนันทน์ 
 ๗๕. พลโท  เชวง  ยังเจริญ 
 ๗๖. นายเชาวน์   ณ  ศีลวันต์  ลาออกเม่ือ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นางจุรี  ศัตรวาหา  เมื่อ  ๒๕ ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๗๗. นายเชิด   โทณะวนิก 
 ๗๘. นายไชยยงค์   ชูชาติ 
 ๗๙. นายโชค   จารุจินดา 
 ๘๐. นายโชดก  วีรธรรม  พูนสวัสดิ์ 
 ๘๑. พลเอก  โชติ  หิรัณยัษฐิติ 
 ๘๒. พลต ารวจตรี  ณรงค์   มหานนท์ 
 ๘๓. นายณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม 
 ๘๔. เจ้าดวงเดือน  ณ  เชียงใหม่ 
 ๘๕. นายด ารง  ลัทธพิพัฒน์ 
 ๘๖. นายตนัย  บุนนาค 
 ๘๗. นางเต็มสิริ   บุณยสิงห์ 
 ๘๘. นายเติมศักดิ์   กฤษณามระ 
 ๘๙. นายถาวร   ชนะภัย 
 ๙๐. พันเอก  ถนัด   คอมันตร์ 
 ๙๑. หม่อมราชวงศ์  ถนัดศรี   สวัสดิวัฒน์ 
 ๙๒. นายเถลิง   ธ ารงนาวาสวัสดิ์   ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗    

แต่งตั้ง  พลเอก  ทวิช   เสนีวงศ์ ณ  อยุธยา   เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๙๓. นายแถมสิน   รัตนพันธุ์ 
 ๙๔. นายทวิช   กลิ่นประทุม 
 ๙๕. นายทวี   เจริญทักษ์ 



 ๔ 

 ๙๖. นายทวี  แรงข า 
 ๙๗. นายทองค า   จารุเหติ 
 ๙๘. นายทองต่อ  กล้วยไม้  ณ  อยุธยา 
 ๙๙. นายทองหยด   จิตตวีระ 
 ๑๐๐. หม่อมราชวงศ์   เทพฤทธิ์   เทวกุล 
 ๑๐๑. นายเทียน  อัชกุล  ลาออกเม่ือ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายบุญมา  รัตนถาวร  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๐๒. พลตรี  เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ 
 ๑๐๓. นายธวัช   มกรพงศ์ 
 ๑๐๔. นายธานินทร์   กรัยวิเชียร 
 ๑๐๕. นายนพพร  บุณยฤทธิ์ 
 ๑๐๖. นายนิคม  จันทรวิทุร 
 ๑๐๗. นายนิธิพัฒน์   ชาลิจันทร์ 
 ๑๐๘. หม่อมราชวงศ์  นิติวัฒย์  เกษมศรี 
 ๑๐๙. นายนิพนธ์   ศศิธร 
 ๑๑๐. พันต ารวจเอก  นิรันดร   ชัยนาม 
 ๑๑๑. นายนิสสัย  เวชชาชีวะ 
 ๑๑๒. นายบดี  จุณณานนท์ 
 ๑๑๓. นางบรรจง  นิวาศะบุตร 
 ๑๑๔. นายบรรจบ   คลังจันทร์ 
 ๑๑๕. นายบรรเจิด   คุ้นวงศ์ 
 ๑๑๖. นายบรรหาร  ศิลปอาชา 
 ๑๑๗. นายบัญชา  ล่ าซ า 
 ๑๑๘. นายบัญญัติ  สุชีวะ 
 ๑๑๙. พลต ารวจตรี  บันเทิง   กัมปนาทแสนยากร 
 ๑๒๐. นายบุญชนะ  อัตถากร 
 ๑๒๑. นายบุญช่วย  ศรีสารคาม 

๑๒๒. นายบุญชอบ   สาครินทร์ 
 ๑๒๓. พลเอก  บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๑๒๔. นายบุญชู  โรจนเสถียร 
 ๑๒๕. นายบุญถม  เย็นมะโนช 
 ๑๒๖. นายบุญถิ่น  อัตถากร 
 ๑๒๗. นายบุญเท่ง   ทองสวัสดิ์ 
 ๑๒๘. นายบุญธรรม  ทองไข่มุกต์ 
 ๑๒๙. นายบุญยง   ว่องวานิช 
 ๑๓๐. นายบุญยิ่ง   นันทาภิวัฒน์ 
 ๑๓๑. พลโท  บุญเรือน  บัวจรูญ   ลาออกเม่ือ  ๑  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายบุญมา  วงศ์สวรรค์   เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๓๒. คุณหญิง  บุญเลื่อน   เครือตราชู 
 ๑๓๓. นายบุณย์   เจริญไชย 
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 ๑๓๔. ร้อยต ารวจโท  บุศย์   จินตนา 
 ๑๓๕. นายประกอบ   ตู้จินดา 
 ๑๓๖. พันต ารวจเอก  ประกอบ  วีระพันธุ์ 
 ๑๓๗. นายประกายเพ็ชร์   อินทุโศภณ   ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายปลั่ง   มีจุล  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๓๘. นายประกิต   อุตตะโมต 
 ๑๓๙. นายประคอง   เทวารุทธ 
 ๑๔๐. นายประจวบ   ทองอุไร 
 ๑๔๑. นายประจวบ  ภิรมย์ภักดี  ลาออกเม่ือ  ๒๘  มี.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายโพยม  เลขยานนท์  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๔๒. นายประจวบ  ศิริวรวาท 
 ๑๔๓. พันต ารวจโท  ประจักรา  บุนนาค 
 ๑๔๔. นายประชุม   โฉมฉาย 
 ๑๔๕. นายประดิษฐ  วนาพิทักษ์ 
 ๑๔๖. ภราดา   ประทีป  ม. (มาร์ติน)  โกมลมาศ 
 ๑๔๗. นายประทีป  เสียงหวาน 
 ๑๔๘. นายประเทือง  กีร์ติบุตร 
 ๑๔๙. นายประธาน   ดวงรัตน์ 
 ๑๕๐. นายประพันธ์ศักดิ์   กมลเพ็ชร  ลาออกเมื่อ  ๕  เม.ย.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายวิรัช  อารมณ์ดี  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๕๑. นายประภาศน์  อวยชัย 
 ๑๕๒. นายประมวล  กุลมาตย์ 
 ๑๕๓. พลตรี  ประมาณ  อดิเรกสาร 
 ๑๕๔. นายประวีณ  ณ นคร 
 ๑๕๕. นายประสงค์  สุขุม  ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายสมเจตน์   วัฒนสินธุ์  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๕๖. พลโท  ประสาน  แรงกล้า 
 ๑๕๗. นายประสิทธิ์   ชูพินิจ 
 ๑๕๘. นายประเสริฐ   ณ  นคร 
 ๑๕๙. พลโท  ประเสริฐ   ธรรมศิริ 
 ๑๖๐. นายประหยัด  ศ.  นาคะนาท 
 ๑๖๑. นายปราโมทย์   นาครทรรพ 
 ๑๖๒. นายปริญญา   ชวลิตธ ารง 
 ๑๖๓. นายปรีดา  กรรณสูต 
 ๑๖๔. นายปรีดี  เกษมทรัพย์ 
 ๑๖๕. นายป๋วย  อ้ึงภากรณ์ 
 ๑๖๖. นายปิยะ  จักกะพาก 
 ๑๖๗. นายแผน   วรรณเมธี 
 ๑๖๘. นายพงส์เพ็ญ   ศกุนตาภัย 
 ๑๖๙. นายพงศ์   สารสิน 



 ๖ 

 ๑๗๐. นายพงศ์ศักดิ์   วรสุนทโรสถ 
 ๑๗๑. พลต ารวจโท  พจน์   เภกะนันทน์ 
 ๑๗๒. นายพนัส   สิมะเสถียร 
 ๑๗๓. พลโท  พร  ธนะภูมิ 
 ๑๗๔. นายพัทยา  สายหู 
 ๑๗๕. นายพิชัย  รัตตกุล 
 ๑๗๖. นายพิมล  จิตต์หมั่น 
 ๑๗๗. นายพิศาล   มูลศาสตรสาทร 
 ๑๗๘. นายพิสุทธิ์   นิมมานเหมินทร์ 
 ๑๗๙. นายพิสุทธิ์  อุตตะโมท 
 ๑๘๐. นายเพทาย  อมาตยกุล 
 ๑๘๑. นายไพจิตร  เอ้ือทวีกุล 
 ๑๘๒. นายไพฑูรย์   โหตระไวศยะ 
 ๑๘๓. นายไพโรจน์   จียาศักดิ์ 
 ๑๘๔. นายไพโรจน์  ชัยนาม 
 ๑๘๕. นายไพโรจน์   สุวรรณกร 
 ๑๘๖. หม่อมหลวง  ภัคศุก  ก าภู 
 ๑๘๗. พลต ารวจตรี  เภา  สารสิน 
 ๑๘๘. นายมนูญ   บริสุทธิ์   ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายสวัสดิ์   คชเสนี  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๑๘๙. พระมนูเวทย์วิมลนาท  (สุมาวงศ์) 
 ๑๙๐. นายมาเนาะ   ยูเด็น 
 ๑๙๑. นายมานะ  ทิพยาภรณ์ 
 ๑๙๒. นายมารุต   บุนนาค 
 ๑๙๓. นายมาลัย   หุวะนันทน์ 
 ๑๙๔. นายแมนรัตน์  ศรีกรานนท์ 
 ๑๙๕. พันต ารวจเอก  หม่อมราชวงศ์  ยงสุข  กมลาสน์  

๑๙๖. นายยศ  บุนนาค 
 ๑๙๗. นายยุวรัตน์   กมลเวชช 
 ๑๙๘. นายรักษ์ศักดิ์   วัฒนพานิช 
 ๑๙๙. นายระวี  ภาวิไล 
 ๒๐๐. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ 
 ๒๐๑. นางแร่ม   พรหโมบล  บุณยประสพ 
 ๒๐๒. นายเล็ก   วานิชอังกูร 
 ๒๐๓. พลเอก  เล็ก  แนวมาลี 
 ๒๐๔. คุณหญิง  เลอศักดิ์   สมบัติศิริ 
 ๒๐๕. นายวทัญญู  ณ  ถลาง 
 ๒๐๖. พันต ารวจเอก  วสิษฐ์   เดชกุญชร 
 ๒๐๗. นายวิกรม  เมาลานนท์ 
 ๒๐๘. นายวิจารณ์   นิวาตวงศ์  ลาออกเม่ือ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   
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แต่งตั้ง  นางสายหยุด  นิยมวิภาต  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๒๐๙. นายวิชา   เศรษฐบุตร 
 ๒๑๐. นายวิเชียร   จะวะสิต 
 ๒๑๑. นายวิญญู   อังคณารักษ์ 
 ๒๑๒. นายวิญญู  วิจิตรวาทการ  ลาออกเม่ือ  ๑  ม.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายธะนิต  พิศาลบุตร  เมื่อ  ๖  มี.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๒๑๓. พลต ารวจโท  วิฑูรย์   ยะสวัสดิ์ 
 ๒๑๔. นายวิทย์   ตันตยกุล 
 ๒๑๕. นายวิทุร  จักกะพาก 
 ๒๑๖. นายวินิจ   วังตาล 
 ๒๑๗. นาวาอากาศเอก  วิมล   วิริยะวิทย์ 
 ๒๑๘. นายวิรัช   กมุทมาศ 
 ๒๑๙. นายวิลาศ  มณีวัต 
 ๒๒๐. นายวิศิษฐ์   ประจวบเหมาะ 
 ๒๒๑. นายวีกิจ  วีรานุวัตติ์ 
 ๒๒๒. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายสุขุม   อัศเวศน์  เมื่อ  ๒๕  ก.ค. ๒๕๑๗ 
 ๒๒๓. พลต ารวจโท  ศรีศุข   มหินทรเทพ 
 ๒๒๔. นายศลย์  เวสโกสิทธิ์ 
 ๒๒๕. นายศักดา   สายบัว 
 ๒๒๖. นายศวิวงศ์   จังคศิริ 
 ๒๒๗. พลตรี  ศิริ   สิริโยธิน 
 ๒๒๘. พลเรือเอก  สงัด  ชลออยู่ 
 ๒๒๙. พลต ารวจตรี  สง่า  กิตติขจร 
 ๒๓๐. นายสง่า  วงศ์บางชวด 
 ๒๓๑. นายสง่า   สรรพศรี 
 ๒๓๒. นายสถาปน์   ศิริขันธ์ 
 ๒๓๓. นายสนอง  ตู้จินดา 
 ๒๓๔. นายสนั่น   เกตุทัต   ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง  นายสุวิทย์   ระวิวงศ์  เมื่อ  ๒๕ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๒๓๕. นายสนิท   วิไลจิตต์ 
 ๒๓๖. นายสนิท  เอกชัย 
 ๒๓๗. พันเอก  สมคิด   ศรีสังคม 
 ๒๓๘. นายสมชาย  โปษยานนท์ 
 ๒๓๙. นายสมพงษ์   ละมัยกุล 
 ๒๔๐. นายสมพร  กลิ่นพงษา 
 ๒๔๑. นายสมพร  เทพสิทธา 
 ๒๔๒. นาวาเอก  สมภพ   ภิรมย์ 
 ๒๔๓. คุณหญิง  สมศรี   เจริญรัชต์ภาคย์ 
 ๒๔๔. นายสมศักดิ์   ชูโต 
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 ๒๔๕. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล  ลาออกเมื่อ  ๓๐  พ.ค.  ๒๕๑๗   
แต่งตั้ง  นายอุดม  รักตะประจิต  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 

 ๒๔๖. นายสมัคร  สุนทรเวช 
 ๒๔๗. นายสละ  หนูเงิน 
 ๒๔๘. พลโท  สวัสดิ์   มักการุณ 
 ๒๔๙. นายสวัสดิ์  มีเพียร 
 ๒๕๐. นายสวัสดิ์  อุทัยศรี 
 ๒๕๑. นายสวาสดิ์   ไชยคุนา 
 ๒๕๒. พลตรี  สัณห์  จิตรปฏิมา 
 ๒๕๓. นายสายสิทธิ   พรแก้ว 
 ๒๕๔. พลโท  สายหยุด  เกิดผล 
 ๒๕๕. นายสาโรช   บวัศรี 
 ๒๕๖. พลเอก  ส าราญ   แพทยกุล 
 ๒๕๗. นายส าราญ   วังศพ่าห์ 
 ๒๕๘. นายสิงห์โต   จ่างตระกูล 
 ๒๕๙. พลอากาศตรี  สิทธิ   เศวตศิลา 
 ๒๖๐. นายสิปปนนท์   เกตุทัต 
 ๒๖๑. เรือเอก  สืบสาย  สุวรรณจินดา 
 ๒๖๒. นายสุกิจ   จุลละนันทน์ 
 ๒๖๓. นายสุด  แสงวิเชียร 
 ๒๖๔. นายสุดใจ   เหล่าสุนทร 
 ๒๖๕. พลต ารวจตรี  สุทัศน์  สุขุมวาท 
 ๒๖๖. นายสุธน  ชื่นสมจิตต ์
 ๒๖๗. คุณหญิง  สุภาพ  ยศสุนทร  ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๖  มี.ค.  ๒๕๑๗   

แต่งตั้ง นางเอ้ือนทิพย์  เปรมโยธิน  เมื่อ  ๒๕  ก.ค.  ๒๕๑๗ 
 ๒๖๘. คุณหญิง  สุภาพ   วิเศษสุรการ 
 ๒๖๙. พลต ารวจโท  สุรพล  จุลละพราหมณ์ 
 ๒๗๐. นายสุรินทร์   เทพกาญจนา 
 ๒๗๑. นายสุรินทรื  มาศดิตถ์ 
 ๒๗๒. นางสุรีพันธ์  มณีวัต 
 ๒๗๓. นายสุวิทย์  ยิ่งวรพันธุ์ 
 ๒๗๔. นายเสน่ห์  จามริก 
 ๒๗๕. นายเสนอ   อินทรสุขศรี 
 ๒๗๖. นายเสนาะ   อูนากูล 
 ๒๗๗. พลโท  เสริม   ณ  นคร 
 ๒๗๘. นางเสริมศรี   เอกชัย 
 ๒๗๙. นายแสวง  ทัดเที่ยง 
 ๒๘๐. นายไสว  ศิริมงคล 
 ๒๘๑. นายโสรัจ  สุจริตกุล 
 ๒๘๒. นายใหญ่   ศวิตชาติ 
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 ๒๘๓. นายอดุล  วิเชียรเจริญ 
 ๒๘๔. นายอนันต์   ภู่ชอุ่ม 
 ๒๘๕. นายอรรถ  วิสูตรโยธาภิบาล 
 ๒๘๖. นายอรัญ   ธรรมโน 
 ๒๘๗. นายอรุณ  ภาณุพงศ์ 
 ๒๘๘. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 ๒๘๙. นายอวย  เกตุสิงห์ 
 ๒๙๐. คุณหญิง  อัมพร  มีศุข 
 ๒๙๑. พันต ารวจเอก  อารีย์  กะรีบุตร    ถึงแก่กรรม  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๓ 
 ๒๙๒. นายอาษา  เมฆสวรรค์ 
 ๒๙๓. นายอ านวย  วีรวรรณ 
 ๒๙๔. นายอินทรี   จันทรสถิตย์ 
 ๒๙๕. นายอุกฤษ  มงคลนาวิน 
 ๒๙๖. นายอุทธรณ์  พลกุล 
 ๒๙๗. นายอุทิศ   นาคสวัสดิ์ 
 ๒๙๘. นายเอกวิทย์  ณ  ถลาง 
 ๒๙๙. นายเอนก   สิทธิประศาสน์ 
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สภาชุดที่ ๑๐ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

 สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๐๐คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๖ ปี โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อคร
ก าหนด ๓ ปี ให้มีการจับฉลากออกก่ึงหนึ่ง ชุดนี้ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง   เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๘  และ
สมาชิก ฯ ชุดนี้ สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  เนื่องจาก มีการยึดอ านาจการปกครองประเทศ 
โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙ 
ประธานวุฒิสภา 
 นายจิตติ  ติงศภัทิย์ ประธานวุฒิสภา ๗ ก.พ. ๒๕๑๘ – ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 นายเล็ก  จุณณานนท์ รองประธานวุฒิสภา ๗ ก.พ. ๒๕๑๘ – ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ 
 
 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๘) 

 ๑.   นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา 
 ๒. นายเกรียง  กีรติกร 
 ๓.  นายไกรศรี  นิมมานเหมินท์ 
 ๔. พลเอก ครวญ  สุทธานินทร์ 
 ๕. นายจรูญ  สีบุญเรือง 
 ๖. พลต ารวจตรี หม่อมหลวงจเร สุทัศน์ 
 ๗.  หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่ 
 ๘. นางจันทนี  สันตะบุตร 
 ๙.   นายจ่าง  รัตนะรัต 
 ๑๐. นายจิตติ  ติงศภัทิย์ 
 ๑๑. นายจินดา  ชัยรัตน์ 
 ๑๒. หม่อมหลวงเจตน์  สุทัศน์ 
 ๑๓. พลโท เฉลิม  อินทะกนก 
 ๑๔. นายชวน  สิงหลกะ ลาออกเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๑๘  

แต่งตั้งนายพิมล  กลกิจ เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๑๘ 
 ๑๕. นายเช็งจือ  ลือประเสริฐ 
 ๑๖.  นายเชาวน์  ณ  ศีลวันต์  ลาออกเม่ือ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๑๘  

แต่งตั้งพันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๑๗. นายเชื้อ  คงคากุล 
 ๑๘. หม่อมหลวงซัง  สนิทวงศ์ 
 ๑๙. คุณหญิงดิฐการภักดี (สายหยุด  บุณยรัตพันธุ์) 
 ๒๐. นายดุษฎี ณ ระนอง 
 ๒๑. พลต ารวจโท ต่อศักดิ์  ยมนาค 
 ๒๒. พลเรือเอก ถวิล  รายนานนท์ 
 ๒๓. นายแถม  สุรทิณฑ์ 



 ๒ 

 ๒๔. พลเอก ทวิช  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ลาออกเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙  
แต่งตั้งนายประยูร  จินดาศิลป์  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 

 ๒๕. นายทวี ศุขะวณิช 
 ๒๖. นายเทียน  อัชกุล 
 ๒๗. นายนนทพันธ์  ภักดีผดุงแดน 
 ๒๘. นายนพพร  บุณยฤทธิ์ 
 ๒๙. นางสาวนวลนาฎ  อมาตยกุล 
 ๓๐. นายนารถ  มนตเสวี  ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๑๘  

แต่งตั้งนายเกษม  ศิริสัมพันธ์  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๓๑. นายบรรณา  ชโนดม 
 ๓๒. นายบรรหาร  ศิลปอาชา ลาออกเม่ือ ๑ เม.ย. ๒๕๑๙  

แต่งตั้ง นายสวัสดิ์  คชเสนี  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๓๓. พลอากาศเอก บัว  ศิริทรัพย์  ลาออกเมื่อ ๓ เม.ย. ๒๕๑๙  

แต่งตั้งพลอากาศเอก บัว  ศิริทรัพย์  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๓๔. นายบุญ  อินทรัมพรรย์ 
 ๓๕. นายบุญชนะ  อัตถากร  ลาออกเม่ือ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙   

แต่งตั้งนายพงส์  สารสิน   เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๓๖. นายบุญธรรม ต. สุวรรณ 
 ๓๗. นายประจวบ  ภิรมย์ภักดี ลาออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๑๘  

แต่งตั้ง  นายอดุล  บินสอาด เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๒๕๑๙ 
 ๓๘. นายประธาน  ดวงรัตน์ 
 ๓๙. นายประโพธ  เปาโรหิตย์ 
 ๔๐. นายประวิช  เลาหะกุล 
 ๔๑. พลโท ประสาน  แรงกล้า 
 ๔๒. หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 
 ๔๓. นายปุ๋ย  โรจนะบุรานนท์ 
 ๔๔. นายพจน์  ปุษปาคม 
 ๔๕. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ 
 ๔๖. หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย  ไชยันต์ 
 ๔๗. นายพันธุ์เลิศ  บูรณศิลปิน 
 ๔๘.  นายพา  ไชยเดช 
 ๔๙. พลต ารวจเอก พิชัย  กุลละวณิชย์ 
 ๕๐. คุณหญิง พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา 
 ๕๑. นายเพทาย  อมาตยกุล 
 ๕๒. นายโพยม  เลขยานนท์ 
 ๕๓. นายมณี  ชุติวงศ์ 
 ๕๔. นายมนูญ  บริสุทธิ์ 
 ๕๕.  พระมนูเวทย์วิมลนาท (สุมาวงศ์) 
 ๕๖. นายมานะ  พิทยาภรณ์ ลาออกเม่ือ ๓ เม.ย. ๒๕๑๙  

แต่งตั้ง นายสุเทพ  อัตถากร  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
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 ๕๗. นายมารุต  บุนนาค 
 ๕๘. พลเรือเอก ยิ่ง  ศรีหงส์ 
 ๕๙. นายเยื่อ  สุสายัณห์ 
 ๖๐. นายโรจน์  สุวรรณสุทธิ 
 ๖๑. นายเล็ก  จุณณานนท์ 
 ๖๒. พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
 ๖๓. นายเล็ก  วานิชอังกูร  ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๑๘  

แต่งตั้ง ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ 
 ๖๔. นายวินัย  ทองลงยา 
 ๖๕. นายสนอง  ตู้จินดา  ลาออกเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๑๙  

แต่งตั้ง นางแร่ม  พรหโมบล  บุณยประสพ  เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙  
 ๖๖. พันต ารวจโท สนอง  อภัยวงษ์ 
 ๖๗. นายสนั่น  สุมิตร 
 ๖๘. พลเรือโท สนิท  โปษะกฤษณะ 
 ๖๙. นายสมจัย  อนุมานราชธน 
 ๗๐. นายสมจิตต์  เที่ยงธรรม 
 ๗๑. นางสมถวิล  สังขะทรัพย์ 
 ๗๒. พลโท สวัสดิ์  มักการุณ 
 ๗๓. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๗๔. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์  ลาออกเม่ือ ๑๖ เม.ย. ๒๕๑๘  

แต่งตั้ง  นายสังเวียร  มีเผ่าพงษ์  เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๒๕๑๙ 
 ๗๕. นายสุขุม  อัศเวศน์ 
 ๗๖. นายสุด  แสงวิเชียร 
 ๗๗. คุณหญิง สุภัทรา  สิงหลกะ 
 ๗๘. พลเอก สุรกิจ  มัยลาภ 
 ๗๙.  นางสุวัฒนา  เพชรทองค า 
 ๘๐. นายสุหัท  พิชัยรณรงค์สงคราม 
 ๘๑. นายเสนอ  บุณยเกียรติ 
 ๘๒. นายเสนาะ  เอกพจน์ 
 ๘๓. นายเสม  พริ้งพวงแก้ว 
 ๘๔. นายเสริม  วินิจฉัยกุล 
 ๘๕. พลโท ไสว  ดวงมณี 
 ๘๖. นายไสว  อินทรประชา 
 ๘๗. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล 
 ๘๘. นายเหม  สุไลมาน 
 ๘๙. พลเรือเอก อนันต์  เนตรโรจน์ 
 ๙๐. นายอบ  วสุรัตน์ 
 ๙๑. นายอภัย  จันทวิมล 
 ๙๒. หลวงอรรถไพศาลศรุดี 
 ๙๓. หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ 



 ๔ 

 ๙๔. นายอวย  เกตุสิงห์ 
 ๙๕. นายอาทร  สังขะวัฒนะ 
 ๙๖. นายอินทรี  จันทรสถิตย์ 
 ๙๗. นายอุดม  โปษะกฤษณะ 
 ๙๘. นายอุทธรณ์  พลกุล 
 ๙๙.  นางเอ้ือนทิพย์  เปรมโยธิน 
 ๑๐๐. นายโอบบุญ  วณิกกุล 
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สภาชุดที่ ๑๑ 
สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  (พ.ศ. ๒๕๑๙) 

 
ในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภาปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน  จ านวน ๓๔๐ ท่าน   และสมาชิกสภาชุดนี้ สิ้นสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๒๐ 
เนื่องจาก มีการยึดอ านาจการปกครองประเทศ โดยคณะปฏิวัติ  
ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
 พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
๒๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๒๐ ต.ค.๒๕๒๐ 
รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

๑. นายอุกฤษ มงคลนาวิน รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่หนึ่ง  
๒๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๒๐ ต.ค.๒๕๒๐ 

๒. นายเกรียง กีรติกร รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่สอง 
๒๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๒๐ ต.ค.๒๕๒๐ 

 
รายช่ือสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙) 

 ๑. นางกนก  สามเสน วิล 
 ๒. พันโท กมล  ประจวบเหมาะ 
 ๓. พลตรี กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๔. พลอากาศโท กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๕. พันต ารวจเอก กฤช  สังขทรัพย์ 
 ๖. ร้อยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
 ๗. พลตรี กฤษณ์  ชีเจริญ 
 ๘. นาวาอากาศโท กันต์  พิมานทิพย์ 
 ๙. นายกัมพล  พรพิบูลย์ 
 ๑๐. พลโท กานต์  รัตนวราหะ 
 ๑๑. พลต ารวจตรี ก าธร  ตุลยายน 
 ๑๒. นาวาเอก กุมุท  กมลนาวิน 
 ๑๓. พลเรือโท เกตุ  สันติเวชชกุล 
 ๑๔. นาวาอากาศโท เกริกชัย  หาญสงคราม 
 ๑๕. นายเกรียง  กีรติกร 
 ๑๖. พันเอก เกรียง  สุวรรณทัต 
 ๑๗. นาวาอากาศโท เกษตร  โรจนนิล 
 ๑๘. หม่อมหลวงเกษตร  สนิทวงศ์ 
 ๑๙. นายเกษม  เจริญสุข 
 ๒๐. พันเอก เกษม  สุมานันทน์ 
 ๒๑. นายโกศัย  เทศประสิทธิ์ 
 ๒๒. พลต ารวจตรี เขมะสวัสดิ์  มหินทรเทพ 
 ๒๓. นาวาเอก คง  ลีลานนท์ 
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 ๒๔. นายครอบ  โวหาร 
 ๒๕. พันเอก ค ารณ  กาญจนาคม 
 ๒๖. นางจงกล  ศรีกาญจนา 
 ๒๗. พลอากาศโท จรรย์  จุลชาต 
 ๒๘. พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์ 
 ๒๙. พลอากาศโท จรัส  สุรัสวดี 
 ๓๐. พลเรือเอก จริง  จุลละสุขุม 
 ๓๑. นาวาอากาศโท จรูญ  วุฒิกาญจน์ 
 ๓๒. พลตรี จวน  วรรณรัตน์ 
 ๓๓. นายจักรชัย  จริยเวชชว์ัฒนา 
 ๓๔. หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่ 
 ๓๕. นายจันทร์  แผลงศร 
 ๓๖. พลเอก จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๓๗. พลต ารวจตรี จ ารัส  จันทรขจร 
 ๓๘. พลอากาศตรี จ ารัส  เทียนทอง 
 ๓๙. นาวาเอก จ าลอง  ประเสริฐยิ่ง 
 ๔๐. พันเอก จ าลอง  ฤทธิศิลป์ 
 ๔๑. พลเรือเอก จิตต์  สังขดุลย์ 
 ๔๒. นายจินดา  ดิลกแพทย์ 
 ๔๓. นางสาวจุไร  ลียากาศ 
 ๔๔. นายเจ๊ะอุสมาน  อาลีฮิสเราะห์ 
 ๔๕. นาวาเอก เจริญ  เจริญรัชต์ภาคย์ ร.น. 
 ๔๖. นายเจริญ  ธ ารงเกียรติ 
 ๔๗. พลตรี เฉลย  สงวนศักดิ์ 
 ๔๘. พลอากาศโท เฉลิม  ทีวะเวช 
 ๔๙. นายเฉลิมชัย  เล็กชม 
 ๕๐. นายชนะ  รุ่งแสง 
 ๕๑. นายชนินทร์  วัฒนสินธุ์ 
 ๕๒.  นายชลอ  วนะภูติ 
 ๕๓. พลเรือตรี ชลิต  กุลก าม์ธร 
 ๕๔. นายชวน  ภูเก้าล้วน 
 ๕๕. นาวาโท ชวลิต  เตชะเสน ร.น. 
 ๕๖. ร้อยเอก ชะโลม  รัตนเสถียร 
 ๕๗. ร้อยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 
 ๕๘. พันต ารวจเอก ชาญ  รัตนธรรม 
 ๕๙. พันโท ชาญบูรณ์  เพ็ญตระกูล 
 ๖๐. พันเอก ชาย  ดิษยเดช 
 ๖๑. พลเรือเอก หลวงช านาญอรรถยุทธ์ 
 ๖๒. พลเรือโท ชินะวัต  วงษ์เพ็ญศรี 
 ๖๓. พลเรือตรี ชุมพล  มุตตามระ 
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 ๖๔. พลอากาศเอก ชุมสาย  เอกฉันท์ 
 ๖๕. นายชูวงศ์  ฉายะบุตร 
 ๖๖. นายชูสง่า  ฤทธิประศาสน์ 
 ๖๗. พลโท เชวง  ยังเจริญ 
 ๖๘. พันโท เชษฐา  ฐานะจาโร 
 ๖๙. พลโท เชาว์  สวัสดิสงคราม 
 ๗๐. นายเชิญเชาวน์  เทศะเวช 
 ๗๑. พันโท เชิดศักดิ์  แสงช่วงโชติ 
 ๗๒. พลเอก โชติ  หิรัณยัษฐิติ 
 ๗๓. นายญวง  เอ่ียมศิลา 
 ๗๔. นายณรงค์  จิตติโภคา 
 ๗๕. พลต ารวจโท ณรงค์  มหานนท์ 
 ๗๖. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์  มหารักขกะ 
 ๗๗. นาวาโท ณฤดล  ปุราค า  ร.น. 
 ๗๘. นายดวง  ดีวาจิน 
 ๗๙. นายด ารงค์  เสขะนันทน์ 
 ๘๐. นายด าริห์  ปางพุฒิพงษ์ 
 ๘๑. นายตะวัน  กังวานพงศ์ 
 ๘๒. นางเต็มสิริ  บุณยสิงห์ 
 ๘๓. นายเติมศักดิ์  กฤษณามระ 
 ๘๔. นายโตก  รอดรักษา 
 ๘๕. พันเอก ถนอม  ชลออยู่ 
 ๘๖. นายถนอม  โภคบุตร 
 ๘๗. พันเอก ถนัด  คอมันตร์  ลาออกเม่ือ ๒๑ มี.ค. ๒๕๒๐ 
 ๘๘. นายถวิล  ชมะนันทน์ 
 ๘๙. พลเรือเอก ถวิล  รายนานนท์ 
 ๙๐. นาวาอากาศโท ถาวร  เกิดสินธุ์  
 ๙๑. นายเถาวัลย์  นันทาภิวัฒน์ 
 ๙๒. พลตรี ทวนทอง  สุวรรณทัต 
 ๙๓. พลเอก ทวิช  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา 
 ๙๔. นาวาอากาศเอก ทวี  ธุรกิตต์วัณณการ 
 ๙๕. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๙๖. นายทวีพันธุ์  ตันสกุล 
 ๙๗. พันเอก ทองเติม  พบสุข 
 ๙๘. พลอากาศโท ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์ 
 ๙๙. พลโท ท ารง  ปานสิงห์ 
 ๑๐๐. นาวาอากาศโท ทินกร  พันธุ์กระวี 
 ๑๐๑. พลตรี เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ 
 ๑๐๒. พันเอก เทียบ  กรมสุริยศักดิ์ 
 ๑๐๓. นายไทยสงวน  ร่วมพัฒนา 
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 ๑๐๔. พันเอก ธนิต  ศรีเพ็ญ 
 ๑๐๕. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง 
 ๑๐๖. นายธรรมนูญ  เทียนเงิน 
 ๑๐๗. พลเรือตรี ธาดา  ดิษฐบรรจง 
 ๑๐๘. นายธานี  จันทร์เพ็ญ 
 ๑๐๙. พันตรี ธานี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
 ๑๑๐. นายธีระวัฒน์  เอมะสุวรรณ 
 ๑๑๑. พันเอก นภา  ธนูสิงห์   ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ ก.ย. ๒๕๒๐ 
 ๑๑๒. คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 
 ๑๑๓. พันโท นานศักดิ์  ข่มไพรี 
 ๑๑๔. นายนาม  พูนวัตถุ 
 ๑๑๕. นายนิกร  ประจวบเหมาะ 
 ๑๑๖. พลเรือตรี นิพนธ์  ศิริธร 
 ๑๑๗. นายนิยม  ศันสนาคม 
 ๑๑๘. นายนุกูล  เวียงวีระ 
 ๑๑๙. นายบรรเลง  ใจค าสืบ 
 ๑๒๐. พลอากาศโท บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๑๒๑. พลอากาศตรี บัญชา  สุขานุศาสน์ 
 ๑๒๒. พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาภิบาล 
 ๑๒๓. พลอากาศเอก บัว  ศิริทรัพย์ 
 ๑๒๔. พลตรี บุญ  รังคะรัตน 
 ๑๒๕. นายบุญธง  สงฆ์ประชา 
 ๑๒๖. พลโท บุญเรือน  บัวจรูญ 
 ๑๒๗. พันตรี บุญศักดิ์  ก าแหงฤทธิรงค์   
 ๑๒๘. นายบุญสิริ  ชวลิตธ ารง 
 ๑๒๙. นายปทิว  สุขวัจน์ 
 ๑๓๐. นายประกอบ  ตู้จินดา 
 ๑๓๑. พลต ารวจตรี ประกิต  ตุลยลักษณ์ 
 ๑๓๒. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า 
 ๑๓๓. พันโท ประจักษ์  สว่างจิตร 
 ๑๓๔. นายประชุม  รัตนเพียร 
 ๑๓๕. นายประดลเดช  กัลยาณมิตร 
 ๑๓๖. นายประดิษฐ์  วิชัยดิษฐ์ 
 ๑๓๗. นายประทีป  ชุ่มวัฒนะ 
 ๑๓๘. นาวาเอก ประพัฒน์  กฤษณจันทร์  ร.น. 
 ๑๓๙. นายประพันธ์  ศรีสอ้าน 
 ๑๔๐. นายประมวล  กุลมาตย์ 
 ๑๔๑. นายประยงค์  โพธิมล 
 ๑๔๒. พลโท ประยุทธ  จารุมณี 
 ๑๔๓. นายประวัติ  จิระสถิตย์ 
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 ๑๔๔. นายประสงค์  กรีกุล 
 ๑๔๕. พลเรือตรี ประสพ  อุดหนุน 
 ๑๔๖. พันเอก ประสาท  วิมลศิลปิน 
 ๑๔๗. นายประสาทเวช  ศิริธร 
 ๑๔๘. พันเอก ประสาน  ดุลยธรรมาภิรมย์ 
 ๑๔๙. พลโท ประสาน  แรงกล้า 
 ๑๕๐. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น 
 ๑๕๑. นายประเสริฐ ณ นคร 
 ๑๕๒. พลเรือตรี ประเสริฐ  แทนข า 
 ๑๕๓. พันต ารวจโท ประเสริฐ  วรกิจโภคาทร 
 ๑๕๔. นายประเสริฐ  สุขอร่าม 
 ๑๕๕. นายประหยัด  ศ. นาคะนาท 
 ๑๕๖. พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ์ 
 ๑๕๗. นายปรีดา  กรรณสูต 
 ๑๕๘. นายปัจจัย  บุนนาค 
 ๑๕๙. นายปัญจะ  เกสรทอง 
 ๑๖๐. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 
 ๑๖๑. นางผณินทรา  ภัคเกษม 
 ๑๖๒. นายผัน  วงษ์ดี 
 ๑๖๓. เจ้าพงศ์แก้ว  ณ ล าพูน 
 ๑๖๔. นายพงศ์ศักดิ์  วรสุนทโรสถ 
 ๑๖๕. พลเอก พร ธนะภูมิ 
 ๑๖๖. เรืออากาศเอก พร้อม ณ ถลาง 
 ๑๖๗. นางพวงทิพย์  ตีระวนิช 
 ๑๖๘. พลเรือโท พอน  พันธุทรัพย์ 
 ๑๖๙. พลตรี พักตร์  มีนะกนิษฐ์ 
 ๑๗๐. พันเอก พัฒน์  อุไรเลิศ 
 ๑๗๑. พลเรือโท หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ์ 
 ๑๗๒. นายพันธุ์เลิศ  บูรณศิลปิน 
 ๑๗๓. นาวาโท พาณิช  ปัยนานนท์ 
 ๑๗๔. นายพิชญ์  แดนวงศ์ 
 ๑๗๕. พลต ารวจเอก พิชัย  กุลละวณิชย์ 
 ๑๗๖. นายพิชัย  ศกุนตนาค 
 ๑๗๗. พลอากาศตรี พิน  เจริญสุข 
 ๑๗๘. นายพิภพ  อะสีติรัตน์ 
 ๑๗๙. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร 
 ๑๘๐. พันโท พิศิษฐ  ดิษยบุตร 
 ๑๘๑. นายพิศิษฐ์  วรอุไร 
 ๑๘๒. นาวาอากาศโท พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์ 
 ๑๘๓. หลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ 
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 ๑๘๔. พันเอก พูน  ทรงศิลป์ 
 ๑๘๕. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล 
 ๑๘๖. นางไพเราะ  ตู้จินดา 
 ๑๘๗. พันเอก ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๑๘๘. พันเอก มณีรัตน์  จารุจินดา 
 ๑๘๙. พลต ารวจโท มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น 
 ๑๙๐. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์ 
 ๑๙๑. พันโท มนูญ  รูปขจร 
 ๑๙๒. นายมโนมัย  สุนทรเวช 
 ๑๙๓. นายมอราต  เส็นสมมาตร 
 ๑๙๔. นายมังกร  ภาระเวช 
 ๑๙๕. นายมาโนชย์  ประภานวรัตน์ 
 ๑๙๖. นายยง  เหลืองรังษี 
 ๑๙๗. นายยงศิลป  เรืองศุข 
 ๑๙๘. นายยรรยง  จรัณยานนท์ 
 ๑๙๙. พลเรือตรี ยศ  ฟักผลงาม 
 ๒๐๐. พลเรือเอก ยิ่ง  ศรีหงส์ 
 ๒๐๑. พลตรี ยุทธศักดิ์  คล่องตรวจโรค 
 ๒๐๒. พลตรี ยุทธศักดิ์  ภมรสถิตย์ 
 ๒๐๓. พลตรี ยุทธศิลป์  เกษรศุกร์ 
 ๒๐๔. นางเยาวเรศ  บุนนาค 
 ๒๐๕. นายรัตน์  พนมขวัญ 
 ๒๐๖. นายรุจิ  รุจิรัตน์ 
 ๒๐๗. พลตรี เริงฤทธิ์  รุมาคม 
 ๒๐๘. พลอากาศโท เรืองชัย  กาญจนโภคิน 
 ๒๐๙. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๒๑๐. นางสาวลาวัลย์  ถนองจันทร์ 
 ๒๑๑. นายเล็ก  นานา 
 ๒๑๒. พลตรี เลิศ  เกษรค า 
 ๒๑๓. พลเรือตรี เลิศ  ญาณนนท์ 
 ๒๑๔. นายวงศ์  พลนิกร 
 ๒๑๕. พลตรี วศิน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๒๑๖. พันเอก วัฒนชัย  วุฒิศิร ิ
 ๒๑๗. นายวัฒนา  เขียววิมล 
 ๒๑๘. พันโท วัฒนา  สรรพานิช 
 ๒๑๙. พันตรี วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ 
 ๒๒๐. นาวาอากาศเอก วันชัย  พิไลวงษ ์
 ๒๒๑. นายวาณิชย์  ฤทธิ์มนตรี 
 ๒๒๒. นายวิจารณ์  นิวาตวงศ์ 
 ๒๒๓. นายวิชัย  สวสัดีนฤนาท 
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 ๒๒๔. นาวาโท วิชัย  โสธนะ  ร.น. 
 ๒๒๕. นายวิชิต  แสงทอง 
 ๒๒๖. พันเอก วิเชียร  กระบวนยุทธ 
 ๒๒๗. พลตรี วิเชียร  กาญจนพันธุ์ 
 ๒๒๘. พลต ารวจโท วิเชียร  แสงแก้ว 
 ๒๒๙. พลเอก วิทูร  หงสเวส 
 ๒๓๐.  พลเรือตรี วินิจ  ศรีพจนารถ 
 ๒๓๑. พันตรี วินิต  เทศวิศาล 
 ๒๓๒. พลตรี วิบูลย์  เร้าเสถียร 
 ๒๓๓. นางวิมล  เจียมเจริญ (ศิริไพบูลย์) 
 ๒๓๔. นายวิลาศ  มณีวัต 
 ๒๓๕. พันตรี วิวัฒน์  กุญชร  ณ  อยุธยา 
 ๒๓๖. นายวิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ 
 ๒๓๗. นาวาอากาศเอก วีระ  กิจจาทร 
 ๒๓๘. นายวีระ  วีสกุล 
 ๒๓๙. พลตรี ศิริ  เทศะภู 
 ๒๔๐. นายศิริ  อติโพธิ 
 ๒๔๑. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่ 
 ๒๔๒. นายส่งสุข  ภัคเกษม 
 ๒๔๓. พันเอก สงวน  ค าวงษา 
 ๒๔๔. นายสง่า  วงศ์บางชวด 
 ๒๔๕. นายสง่า  สรรพศรี 
 ๒๔๖. พลเรือเอก สนธิ  บุณยะชัย 
 ๒๔๗. นายสนอง  รอดโพธิ์ทอง 
 ๒๔๘. นายสนั่น  สุมิตร 
 ๒๔๙. พลตรี สม  ขัตพันธุ์ 
 ๒๕๐. นายสมเกียรติ  น้อยใจบุญ 
 ๒๕๑. พลต ารวจตรี สมควร  หริกุล 
 ๒๕๒. นายสมเจตน์  วัฒนสินธุ์ 
 ๒๕๓. นางสมถวิล  สังขะทรัพย์ 
 ๒๕๔. นายสมบุญ  ศิริธร 
 ๒๕๕. พลเรือตรี สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์ 
 ๒๕๖. ร้อยโท สมบูรณ์  ภมรศิริ 
 ๒๕๗. นายสมพงษ์  ตรีสุขี 
 ๒๕๘. พลอากาศตรี สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์ 
 ๒๕๙. คุณหญิงสมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์ 
 ๒๖๐. นายสมาน  ธนมิตต์ 
 ๒๖๑. พลโท สมิง  ไตลังคะ 
 ๒๖๒. พลเรือโท สมุทร์  สหนาวิน 
 ๒๖๓. พลเรือตรี สรเดช  อ านรรฆสรเดช 
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 ๒๖๔. นายสวัสดิ์  ค าประกอบ 
 ๒๖๕. พลอากาศเอก สวัสดิ์  โพธิวิหค 
 ๒๖๖. พลโท สวัสดิ์  มักการุณ 
 ๒๖๗. นายสว่าง  พรเรืองวงศ์ 
 ๒๖๘. นายสอาด  ปียวรรณ 
 ๒๖๙. นายสอาด  เหมศรีชาติ 
 ๒๗๐. พลโท สัณห์  จิตรปฏิมา 
 ๒๗๑. นายสัตยา  พิมานแมน 
 ๒๗๒. นายสันติ  ภิรมย์ภักดี 
 ๒๗๓. พลตรี สัมผัส  พาสนยงภิญโญ 
 ๒๗๔. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๒๗๕. พลเอก สายหยุด  เกิดผล 
 ๒๗๖. พันเอก สิงห์  นาควัชระ 
 ๒๗๗. พลโท สิทธิ  จิรโรจน์ 
 ๒๗๘. พลอากาศเอก สิทธิ  เศวตศิลา 
 ๒๗๙. พันโท สิทธิชัย  ประเทืองทิน 
 ๒๘๐. พลตรี สีมา  ปาณิกบุตร 
 ๒๘๑. เรือเอก สืบสาย  สุวรรณจินดา 
 ๒๘๒. นายสุกจิ  ศรีสาคร 
 ๒๘๓. นายสุขุม  นวพันธ์ 
 ๒๘๔. นายสุชาติ  เตชะเสน 
 ๒๘๕. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๒๘๖. พันต ารวจเอก (พิเศษ) สุธรรม  วรวิเชียรวงษ์ 
 ๒๘๗. พันเอก สุธี  บุญวัฒนะกุล 
 ๒๘๘. นายสุนทร  สิงหะ 
 ๒๘๙. นายสุพจน์  พงษ์สวัสดิ์ 
 ๒๙๐. พลเอก สุรกิจ  มัยลาภ 
 ๒๙๑. พลตรี สุรเสฎฐ  รามสมภพ 
 ๒๙๒. พันเอก สุรินทร์  ผลประไพ 
 ๒๙๓. นางสุวลี  จันทร์กระจ่าง  
 ๒๙๔. นางสุวัฒนา  เพชรทองค า 
 ๒๙๕. พลเรือโท สุวิเชียร  ฟุ้งลัดดา 
 ๒๙๖. นาวาเอก เสถียร  ธรรมถนอม  ร.น. 
 ๒๙๗. นายเสนาะ  เทียนทอง 
 ๒๙๘. นายเสม  พริ้งพวงแก้ว 
 ๒๙๙. นายเสริมศักดิ์  เทพาค า 
 ๓๐๐. นายเสาวรัจ  นิตยวรรธนะ 
 ๓๐๑. พันโท แสงศักดิ์  มงคละสิริ 
 ๓๐๒. นายแสวง  พุทธสถิตย์ 
 ๓๐๓. พลเรือโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร 
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 ๓๐๔. พลอากาศโท ไสว  ช่วงสุวนิช 
 ๓๐๕. พลโท ไสว  ดวงมณี 
 ๓๐๖. นายหล่อ  รีละชาติ 
 ๓๐๗. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล 
 ๓๐๘. พลโท หิรัญ  ศิริวัฒน์ 
 ๓๐๙. นายเหม  สุไลมาน 
 ๓๑๐. นายอดิศักดิ์  ลิ่มตั้ง 
 ๓๑๑. พลเรือโท อดุล  ตุลยานนท์ 
 ๓๑๒. นางอนงค์  อิศรภักดี 
 ๓๑๓. พลเรือเอก อนันต์  เนตรโรจน์ 
 ๓๑๔. นายอบ  วสุรัตน์ 
 ๓๑๕. หลวงอรรถไพศาลศรุดี 
 ๓๑๖. พันเอก อร่าม  ศรีอักขรินทร์  
 ๓๑๗.  พลอากาศตรี อรุณ  พร้อมเทพ 
 ๓๑๘. ร้อยตรี อวยชัย  วีรวรรณ 
 ๓๑๙. พลต ารวจโท อังกูร  ทัตตานนท์ 
 ๓๒๐. พันเอก อัมพร  ศรีแสง 
 ๓๒๑. นายอัมพร  อรุณรังษี 
 ๓๒๒. พลตรี อัสนี  สมุทรเสน 
 ๓๒๓. นายอาคม  สมาหาร 
 ๓๒๔. พลตรี อาจ  ชาตินักรบ 
 ๓๒๕. นายอารมณ์  มุกดาสนิท 
 ๓๒๖. นายอ านวย  ณิลังโส 
 ๓๒๗. นายอ านวย  วีรวรรณ (ลาออกเม่ือ ๑๒ ต.ค. ๒๕๒๐) 
 ๓๒๘. นายอ านวย  อินทภูติ 
 ๓๒๙. พลเรือตรี อ าพล  ณ บางช้าง 
 ๓๓๐. นายอุกฤษ  มงคลนาวิน 
 ๓๓๑. พันเอก (พิเศษ) อุดม  ทวีวัฒน์ 
 ๓๓๒. พลเรือโท อุดม  พุ่มหิรัญ 
 ๓๓๓. นายอุดร  ตันติสุนทร 
 ๓๓๔. พลอากาศโท อุสาห์  ชัยนาม 
 ๓๓๕. นายเอนก  โชติสุขรัตน์ 
 ๓๓๖. นายเอนก  ทับสุวรรณ 
 ๓๓๗. นายเอิบ  ณ บางช้าง 
 ๓๓๘. พลอากาศเอก เอ้ือน  เขมะสิงคิ 
 ๓๓๙. พลโท เอื้อม  จิรพงศ์ 
 ๓๔๐. พลเรือตรี โอภาส  จามิกรณ์ 
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สภาชุดที่ ๑๒ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) 

 
 ในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๐  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  จ านวน  ๓๖๐ ท่าน และสมาชิกสภาฯ ชุดนี้  สิ้นสุดสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๒๒ 
เนื่องจาก มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๙๕) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
๒๕ พ.ย. ๒๕๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๒ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑  
๒๕ พ.ย. ๒๕๒๐ – ๒๒ เม.ย.๒๕๒๒  
 นายประเทือง กีรติบุตร รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒  
๒๕ พ.ย. ๒๕๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๒  

รายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๐) 

 
 ๑. นางกนก  สามเสน   
 ๒. นายกนต์ธีร์  ศุภมงคล 
 ๓. พลตรี กมล  พิจิตรคดีพล 
 ๔. พันเอก กมล  เรืองวุฒิ 
 ๕. พลตรี กระวี  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 ๖. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๗. นายกฤช  สมบัติสิริ 
 ๘. พันต ารวจเอก กฤช  สังขทรัพย์ 
 ๙. พลตรี กฤษณ์  ชีเจริญ 
 ๑๐. นายกษาน  จาติกวนิช 
 ๑๑. นาวาอากาศเอก กันต์  พิมานทิพย์ (ลาออกเม่ือ ๑๖ ม.ค. ๒๕๒๑) 
 ๑๒. พลโท กานต์  รัตนวราหะ 
 ๑๓. นายก าธร  พันธุลาภ 
 ๑๔. นาวาเอก กุมุท  กมลนาวิน 
 ๑๕. พลเรือโท เกตุ  สันติเวชชกุล 
 ๑๖. นาวาอากาศเอก เกริกชัย  หาญสงคราม 
 ๑๗. นายเกรียง  กีรติกร 
 ๑๘. พันเอก  เกรียง  สุวรรณทัต 
 ๑๙. นาวาอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล 
 ๒๐. หม่อมหลวงเกษตร  สนิทวงศ์ 
 ๒๑. นายเกษม  นาชัยเวียง 
 ๒๒. พันเอก เกษม  สุมานันท์ 
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 ๒๓. พลต ารวจตรี เขมะสวัสดิ์  มหินทรเทพ 
 ๒๔. พลเรือตรี คง  ลีลานนท์ 
 ๒๕. พันเอก ค ารณ  กาญจนาคม 
 ๒๖. พลอากาศโท จรรย์  จุลชาต 
 ๒๗. พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์ 
 ๒๘. พลอากาศโท จรัส  สุรัสวดี 
 ๒๙. พลเรือเอก จริง  จุลละสุขุม 
 ๓๐. พลตรี จวน  วรรณรัตน์ 
 ๓๑. พันเอก จาป  เอี่ยมศิริ 
 ๓๒. พลเอก จ าเป็น  จารุเสถียร 
 ๓๓.  นาวาเอก จ าลอง  ประเสริฐยิ่ง 
 ๓๔. พันเอก จ าลอง  ฤทธิศิลป์ 
 ๓๕. พลเรือเอก จิตต์  สังขดุลย์ 
 ๓๖. พลโท จิตรพล ณ ล าปาง 
 ๓๗. พลตรี จินดา  เจริญมิตร 
 ๓๘. พันเอก เจน  มลิลา 
 ๓๙. นาวาเอก เจริญ  เจริญรัชต์ภาคย์ 
 ๔๐. นายเจริญ  ธ ารงเกียรติ 
 ๔๑. พลต ารวจตรี เจริญฤทธิ์  จ ารัสโรมรัน 
 ๔๒. พลเรือตรี เจือ  เกตุษเฐียร 
 ๔๓. พลเรือเอก เฉนียน  รุจิพันธุ์ 
 ๔๔. พลตรี เฉลย  สงวนศักดิ์ 
 ๔๕. พันเอก เฉลา  แจ่มโสภณ 
 ๔๖. พลอากาศโท เฉลิม  ทีวะเวช 
 ๔๗. นายเฉลิม  ประจวบเหมาะ 
 ๔๘. พลโท เฉลิมชัย  จารุวัสตร ์
 ๔๙. นายเฉลิมชัย  เล็กชม 
 ๕๐. นายเฉลียว  วัชรพุกก์ 
 ๕๑. นายชนะ  รุ่งแสง 
 ๕๒. นายชลอ  ธรรมศิริ 
 ๕๓. นายชัชวาล  อภิบาลศร ี
 ๕๔. พันเอก ชัยชนะ  ธารีฉัตร 
 ๕๕. ร้อยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 
 ๕๖. พันต ารวจเอก ชาญ  รัตนธรรม 
 ๕๗. นายชาญชัย  ลี้ถาวร 
 ๕๘. พันโท ชาญบูรณ์  เพ็ญตระกูล 
 ๕๙. พันเอก ชาย  ดิษยเดช 
 ๖๐. พลโท ช านาญ  นิลวิเศษ 
 ๖๑. พลเรือเอก ชินะวัต  วงษ์เพ็ญศรี 
 ๖๒. นายชุบ  กาญจนประกร 



 ๓ 

 ๖๓. พลเรือตรี ชุมพล  มุตตามระ 
 ๖๔. พลต ารวจโท ชุมพล  โลหะชาละ 
 ๖๕. พลอากาศเอก ชุมสาย  เอกฉันท์ 
 ๖๖. พลอากาศโท ชูพล  พลางกูร 
 ๖๗. นายชูวงศ์  ฉายะบุตร 
 ๖๘. นายชูสง่า  ฤทธิประศาสน์ 
 ๖๙. พลเอก เชวง  ยังเจริญ 
 ๗๐. พันโท เชษฐา  ฐานะจาโร 
 ๗๑. พลโท เชาว์  สวัสดิสงคราม 
 ๗๒. พันโท เชิดศักดิ์  แสงช่วงโชติ 
 ๗๓. พลเอก โชติ  หิรัณยัษฐิติ 
 ๗๔. พลตรี ไชย  พงศ์ประยูร 
 ๗๕. นาวาเอก ญงสุข  สุนทรนาค  ร.น. 
 ๗๖. นายณรงค์  บัณฑิตย์ 
 ๗๗. พลต ารวจโท ณรงค์  มหานนท์ 
 ๗๘. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์  มหารักขกะ 
 ๗๙. นาวาโท ณฤดล  ปุราค า  ร.น. 
 ๘๐. นายด ารง  สุนทรศารทูล 
 ๘๑. พลเรือตรี ด ารงค์  เสขะนันทน์ 
 ๘๒. นางเต็มสิริ  บุณยสิงห์ 
 ๘๓. นายเติมศักดิ์  กฤษณามระ 
 ๘๔. พันเอก ถนอม  ชลออยู่ 
 ๘๕. นายถม  วุฒิวัย 
 ๘๖. นายถวิล  ชมะนันทน์ 
 ๘๗. นายเถลิง  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๘๘. พลโท ทวนทอง  สุวรรณทัต 
 ๘๙. พลเอก ทวิช  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา 
 ๙๐. พันเอก ทวี  จันทราทิพย์ 
 ๙๑. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๙๒. พันเอก ทองเติม  พบสุข 
 ๙๓. พลอากาศโท ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์ 
 ๙๔. นาวาอากาศโท ทินกร  พันธุ์กระวี 
 ๙๕. พลตรี เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ 
 ๙๖. พลตรี เทียบ  กรมสุริยศักดิ์ 
 ๙๗. พลเรือโท เทียม  มกรานนท์ 
 ๙๘. พันเอก ธนิต  ศรีเพ็ญ 
 ๙๙. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง 
 ๑๐๐. นายธรรมนูญ  ลัดพลี 
 ๑๐๑. พลเรือตรี ธาดา  ดิษฐบรรจง 
 ๑๐๒. พันโท ธานี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
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 ๑๐๓. เรือเอก ธีรพันธ์  ทิมประเสริฐ 
 ๑๐๔. พันโท ธีระวัฒน์  เอมะสุวรรณ 
 ๑๐๕. พันเอก เธียร  ธรรมกุล 
 ๑๐๖. พันเอก นพดล  บุญชู 
 ๑๐๗. พลโท นวล  หิญชีระนันทน์ 
 ๑๐๘. คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 
 ๑๐๙. พันโท นานศักดิ์  ข่มไพรี 
 ๑๑๐. นายนิธิพัฒน์  ชาลิจันทร์ 
 ๑๑๑. พลเรือตรี นิพนธ์  ศิริธร 
 ๑๑๒. พันโท นิยม  ศันสนาคม 
 ๑๑๓. นายบรรเจิด  ชลวิจารณ ์
 ๑๑๔. นายบรรหาร  ศิลปอาชา 
 ๑๑๕. พลอากาศโท บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๑๑๖. พันเอก บัญชา  สวัสดิ์ฤทธิรณ 
 ๑๑๗. พลอากาศตรี บัญชา  สุขานุศาสน์ 
 ๑๑๘. พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาบาล 
 ๑๑๙. พันโท บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ 
 ๑๒๐. คุณหญิงบัวเขียว  รังคสิริ 
 ๑๒๑. นายบุญถม  เย็นมะโนช 
 ๑๒๒. พันตรี บุญศักดิ์  ก าแหงฤทธิรงค์ 
 ๑๒๓. คุณหญิงบุญสิริ  ชวลิตธ ารง 
 ๑๒๔. พลโท บุญเสริม  อายุวัฒน์ 
 ๑๒๕. พลตรี ประกอบ  จารุมณี 
 ๑๒๖. นายประกอบ  ตู้จินดา 
 ๑๒๗. นาวาอากาศโท ประกอบ  สุดประไพ 
 ๑๒๘. นาวาอากาศโท ประกอบ  เสวิกุล 
 ๑๒๙. พลต ารวจตรี ประกิต  ดุลยลักษณ์ 
 ๑๓๐. พันเอก ประจวบ  กาญจนพันธุ์ 
 ๑๓๑. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า 
 ๑๓๒. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๑๓๓. พันโท ประจักษ์  สว่างจิตร 
 ๑๓๔. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย 
 ๑๓๕. พลเรือตรี ประชา  กนิษฐชาต 
 ๑๓๖. นายประชุม  ฉายศิริ 
 ๑๓๗. พันเอก ประชุม  พิบูลภานุวัธน์ 
 ๑๓๘. นายประชุม  รัตนเพียร 
 ๑๓๙. นายประดิษฐ  วิชัยดิษฐ์ 
 ๑๔๐. นายประทีป  ชุ่มวัฒนะ 
 ๑๔๑. นายประเทือง  กีรติบุตร 
 ๑๔๒. พันเอก ประเทือง  พินโปน 
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 ๑๔๓. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์ 
 ๑๔๔. พลเรือตรี ประพัฒน์  จันทวิรัช 
 ๑๔๕. พลอากาศตรี ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
 ๑๔๖. พลอากาศตรี ประภา  เวชปาน 
 ๑๔๗. นายประมวล  กุลมาตย์ 
 ๑๔๘. นาวาตรี ประมวล  ยุวนิมิ 
 ๑๔๙. พลโท ประยุทธ  จารุมณี 
 ๑๕๐. พลอากาศตรี ประยุทธ  ประจวบเหมาะ 
 ๑๕๑. พลตรี ประยูร  บุนนาค 
 ๑๕๒. พลอากาศเอก ประวัติ  จิระสถิตย์ 
 ๑๕๓. พันเอก ประสงค์  กรีกุล 
 ๑๕๔. พลเรือตรี ประสงค์  ชูจินดา 
 ๑๕๕. พลเรือตรี ประสพ  อุดหนุน 
 ๑๕๖. พันเอก ประสาท  วิมลศิลปิน 
 ๑๕๗. นาวาเอก ประสาน  ชูจินดา 
 ๑๕๘. พันเอก ประสาน  ดุลยธรรมภิรมย์ 
 ๑๕๙. พลโท ประสาน  แรงกล้า 
 ๑๖๐. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น 
 ๑๖๑. นายประเสริฐ ณ นคร 
 ๑๖๒. พลเรือตรี ประเสริฐ  แทนข า 
 ๑๖๓. นาวาอากาศโท ปราโมทย์  วีรุตมเสน 
 ๑๖๔. นายปรีชา  ศรีมีทรัพย์ 
 ๑๖๕. พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ์ 
 ๑๖๖. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์ 
 ๑๖๗. นายปลั่ง  มีจุล 
 ๑๖๘. พลโท ป่วน  นิลศิริ 
 ๑๖๙. นายปัจจัย  บุนนาค 
 ๑๗๐. นายปัญจะ  เกสรทอง 
 ๑๗๑. นาวาอากาศเอก เปรื่องวิทย์  หงสนันทน์ 
 ๑๗๒. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 
 ๑๗๓. พลเรือตรี ผริตเดช  รุมาคม 
 ๑๗๔. พลตรี ผิน  เกษร 
 ๑๗๕. นายพงศ์ศักดิ์  วรสุนทโรสถ (ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๒๑) 
 ๑๗๖. พลเอก พร  ธนะภูมิ 
 ๑๗๗. เรืออากาศเอก พร้อม  ณ ถลาง 
 ๑๗๘. พลตรี พร้อม  ผิวนวล 
 ๑๗๙. นายพนัส  สิมะเสถียร 
 ๑๘๐. พลอากาศโท พโยม  เย็นสุดใจ 
 ๑๘๑. พลเรือโท พอน  พันธุทรัพย์ 
 ๑๘๒. พลตรี พักตร์  มีนะกนิษฐ์ 
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 ๑๘๓. พลตรี พัฒน์  อุไรเลิศ 
 ๑๘๔. พลเรือโท หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ์ 
 ๑๘๕. นายพิชญ์  แดนวงศ์ 
 ๑๘๖. พันโท พิศิษฐ์  ดิษยบุตร 
 ๑๘๗. พันเอก พิศิษฐ์  เหมะบุตร 
 ๑๘๘. พันเอก พูน  ทรงศิลป์ 
 ๑๘๙. พลโท ไพฑูรย์  ขจรพันธุ์ 
 ๑๙๐. นาวาโท ไพบูลย์  ธารีเกษ 
 ๑๙๑. นายไพโรจน์  ชัยนาม 
 ๑๙๒. พันเอก ไพศาล  ค าสุพรหม 
 ๑๙๓. นายไพศาล  ธวัชชัยนันท์ 
 ๑๙๔. พันเอก ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๑๙๕. พันเอก ภิงการ  สุจริตกุล 
 ๑๙๖. พลโท ภิญโญ  วัชรเทศ 
 ๑๙๗. พันเอก มณีรัตน์  จารุจินดา 
 ๑๙๘. พลต ารวจเอก มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น 
 ๑๙๙. นายมนัส  ปิติวงษ์ 
 ๒๐๐. นาวาอากาศโท มนู  อัมรานนท์ 
 ๒๐๑. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์ 
 ๒๐๒. พันโท มนูญ  รูปขจร 
 ๒๐๓. นายมานะศักดิ์  อินทรโกมาลย์สุต 
 ๒๐๔. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
 ๒๐๕. พลตรี ยง  วัชระคุปต์ 
 ๒๐๖. นายยง  เหลืองรังษี 
 ๒๐๗. พลตรี ยงยุทธ  ดิษบรรจง 
 ๒๐๘. นายยงศิลป  เรืองศุข 
 ๒๐๙. พลเรือตรี ยศ  ฟักผลงาม 
 ๒๑๐. นายยุทธ  อังกินันทน์ 
 ๒๑๑. พลตรี ยุทธศักดิ์  คล่องตรวจโรค 
 ๒๑๒. พลตรี ยุทธศักดิ์  ภมรสถิตย์ 
 ๒๑๓. พลตรี ยุทธศิลป์  เกษรศุกร์ 
 ๒๑๔. พลเรือตรี ยุธยา  เชิดบุญเมือง 
 ๒๑๕. นายเยื่อ  สุสายัณห์ 
 ๒๑๖. นายร่มไทร  สุวรรณิก 
 ๒๑๗. นายระพี  สาคริก 
 ๒๑๘. นายรังสฤษดิ์  เชาวนศิริ 
 ๒๑๙. นายรัตน์  ศรีไกรวิน 
 ๒๒๐. พลอากาศตรี ราชัย  ผลอนันต์ 
 ๒๒๑. นาวาอากาศโท เริงชัย  สนิทพันธุ์ 
 ๒๒๒. พลตรี เริงฤทธิ์  รุมาคม 
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 ๒๒๓. ร้อยต ารวจโท เรือง  สถานานนท์ 
 ๒๒๔. พลอากาศโท เรืองชัย  กาญจนโภคิน 
 ๒๒๕. นางแร่ม  พรหโมบล  บุณยประสพ 
 ๒๒๖. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๒๒๗. นายละเอียด  ดวงดี 
 ๒๒๘. พลเรือตรี เลิศ  ญาณนนท์ 
 ๒๒๙. พลโท เลิศรบ  สีตบุตร 
 ๒๓๐. พลตรี วศิน  อิศรางกูร  ณ อยุธยา 
 ๒๓๑. พันเอก วัฒนชัย  วุฒิศิริ 
 ๒๓๒. พันโท วัฒนา  สรรพานิช 
 ๒๓๓. พันตรี วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ 
 ๒๓๔. นาวาอากาศเอก วันชัย  พิไลพงษ์ 
 ๒๓๕. พลโท วาท  กุญชรานุสสรณ์ 
 ๒๓๖. นายวิจารณ์  นิวาตวงศ์ 
 ๒๓๗. นายวิชัย  สวสัดีนฤนาท 
 ๒๓๘. นายวิชิต  แสงทอง 
 ๒๓๙. พันเอก วิเชียร  กระบวนยุทธ 
 ๒๔๐. พลตรี วิเชียร  กาญจนพันธุ 
 ๒๔๑. นายวิญญู  อังคณารักษ์ 
 ๒๔๒. พลเอก วิทูร  หงสเวส 
 ๒๔๓. นายวินัย  ทองลงยา 
 ๒๔๔. นาวาเอก วินัย  ทังสุบุตร 
 ๒๔๕. พลเรือตรี วินิจ  ศรีพจนารถ 
 ๒๔๖. พันโท วินิต  เทศวิศาล 
 ๒๔๗. นางวิมล  เจียมเจริญ 
 ๒๔๘. นาวาอากาศเอก วิมล  วิริยะวิทย์ 
 ๒๔๙. พันโท วิวัฒน์  กุญชร  ณ อยุธยา 
 ๒๕๐. นายวิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ (ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๔ ก.ค. ๒๕๒๑) 
 ๒๕๑. นายวีกิจ  วีรานุวัตติ์ 
 ๒๕๒. นาวาอากาศเอก วีระ กิจจาทร (ลาออกเม่ือ ๑๖ ม.ค. ๒๕๒๒) 
 ๒๕๓. พลอากาศตรี วีระ  ไทยกล้า 
 ๒๕๔. พลโท วีรพันธ์  รังคะรัตน 
 ๒๕๕. พันตรี ศักดิ์ศรี  แข็งแรง 
 ๒๕๖. พลตรี ศิริ  เทศะภู 
 ๒๕๗. พลเรือตรี ศิริ  ศิริรังษี 
 ๒๕๘. นายศิริ  อติโพธิ 
 ๒๕๙. นายศุลี  มหาสันทนะ 
 ๒๖๐. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่ 
 ๒๖๑. นาวาโท สงบ  ศรลัมพ์ 
 ๒๖๒. พันเอก สงวน  ค าวงษา 
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 ๒๖๓. นายสง่า  วงศ์บางชวด 
 ๒๖๔. นายสง่า  สรรพศรี 
 ๒๖๕. พลเรือเอก สนธิ  บุณยะชัย 
 ๒๖๖. พลตรี สม  ขัตพันธุ์ 
 ๒๖๗. พลต ารวจตรี สมควร  หริกุล 
 ๒๖๘. นางสาวสมจันทร์  อินทโร 
 ๒๖๙. นายสมเจตน์  วัฒนสินธุ์ 
 ๒๗๐. พลเรือโท สมจิตต์  ธัมมรัคคิต 
 ๒๗๑. พันเอก สมชาย  หิรัญกิจ 
 ๒๗๒. นางสมถวิล  สังขะทรัพย์ 
 ๒๗๓. นายสมบุญ  ศิริธร (ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๓๑ ก.ค. ๒๕๒๑) 
 ๒๗๔. พลเรือโท สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์ 
 ๒๗๕. นายสมพงษ์  ตรีสุขี 
 ๒๗๖. พลอากาศตรี สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์ 
 ๒๗๗. นาวาอากาศโท สมรวย  อาจสัญจร 
 ๒๗๘. พลเรือตรี สมัคร  สายวงศ์ 
 ๒๗๙. พลโท สมิง  ไตลังคะ 
 ๒๘๐. พลเรือโท สมุทร์  สหนาวิน 
 ๒๘๑. พลเรือตรี สรเดช  อ านรรฆสรเดช 
 ๒๘๒. นายสว่าง  พรเรืองวงศ์ 
 ๒๘๓. พลโท สัณห์  จิตรปฏิมา 
 ๒๘๔. พลตรี สัมผัส  พาสนยงภิญโญ 
 ๒๘๕. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๒๘๖. พลเอก สายหยุด  เกิดผล 
 ๒๘๗. พลตรี สิงห์  นาควัชระ 
 ๒๘๘. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน ์
 ๒๘๙. พลอากาศโท สิทธิ  เศวตศิลา 
 ๒๙๐. พันโท สิทธิชัย  ประเทืองทิน 
 ๒๙๑.  พลตรี สีมา  ปาณิกบุตร 
 ๒๙๒. พลตรี สืบ  อักษรานุเคราะห์ 
 ๒๙๓. นายสุขุม  ถิระวัฒน์ 
 ๒๙๔. นายสุชาติ  เตชะเสน 
 ๒๙๕. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๒๙๖. นายสุดใจ  เหล่าสุนทร 
 ๒๙๗. พันต ารวจเอก (พิเศษ) สุธรรม  วรวิเชียรวงษ์ 
 ๒๙๘. พันเอก สุธี  บุญวัฒนะกุล 
 ๒๙๙. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ 
 ๓๐๐. นายสุนทร  แก้วเนตร 
 ๓๐๑. นายสุนทร  สิงหะ 
 ๓๐๒. พันโท สุพิทย์  วรอุทัย 
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 ๓๐๓. พันเอก สุรชัย  ถนอมพิชัย 
 ๓๐๔. พลต ารวจโท สุรพล  จุลละพราหมณ์ 
 ๓๐๕. พลตรี สุรเสฏฐ  รามสมภพ 
 ๓๐๖. พลตรี สุรินทร์  ผลประไพ 
 ๓๐๗. ว่าที่ พลต ารวจโท สุวรรณ  รตันชื่น 
 ๓๐๘. พลเรือเอก สุวิเชียร  ฟุ้งลัดดา 
 ๓๐๙. พลเรือตรี เสถียร  ธรรมถนอม 
 ๓๑๐. พันเอก เสถียร  นิลก าแหง 
 ๓๑๑. นายเสนาะ  เทียนทอง 
 ๓๑๒. นาวาเอก เสนาะ  วอนขอพร 
 ๓๑๓. นายเสนาะ  อูนากูล 
 ๓๑๔. นายเสม  พริ้งพวงแก้ว 
 ๓๑๕. พันโท แสงศักดิ์  มงคละสิริ 
 ๓๑๖. นายแสวง  พุทธสถิตย์ 
 ๓๑๗. พลเรือโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร 
 ๓๑๘. พลอากาศโท ไสว  ช่วงสุวนิช 
 ๓๑๙. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล 
 ๓๒๐. พลโท หิรัญ  ศิริวัฒน์ 
 ๓๒๑. นายเหม  สุไลมาน 
 ๓๒๒. พลโท เหรียญ  ดิษฐบรรจง 
 ๓๒๓. พลเรือโท อดุล  ตุลยานนท์ 
 ๓๒๔. นายอดุล  วิเชียรเจริญ 
 ๓๒๕. นางอนงค์  อิศรภักดี 
 ๓๒๖. ร้อยโท อนันต์  พรรณเชษฐ์ 
 ๓๒๗. นายอบ  วสุรัตน์ 
 ๓๒๘. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 ๓๒๙. หลวงอรรถไพศาลศรุดี 
 ๓๓๐. พันเอก อร่าม  ศรายุทธ 
 ๓๓๑. พันเอก อร่าม  ศรีอักขรินทร์ 
 ๓๓๒. พลอากาศตรี อรุณ  พร้อมเทพ 
 ๓๓๓. นายอรุณ  ภาณุพงศ์ 
 ๓๓๔. พันเอก อรุณ  ศรีอุทัย 
 ๓๓๕. ร้อยตรี อวยชัย  วีรวรรณ 
 ๓๓๖. นายอักขราทร  จุฬารัตน 
 ๓๓๗. พลต ารวจโท อังกูร  ทัตตานนท์ 
 ๓๓๘. พลอากาศตรี อัมพร  คอนดี 
 ๓๓๙. พันเอก อัมพร  ศรีแสง 
 ๓๔๐. พลตรี อัสนี  สมุทรเสน 
 ๓๔๑. นายอาคม  มกรานนท์ 
 ๓๔๒. นาวาอากาศโท  อาคม  อรรถเวทย์วรวุฒิ 
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 ๓๔๓. พลตรี อาจ  ชาตินักรบ 
 ๓๔๔. พันเอก อาทิตย์  ก าลังเอก 
 ๓๔๕. นายอารี  วัลยะเสวี 
 ๓๔๖. พันเอก อ านวย  ชูเกษ 
 ๓๔๗. นายอ านวย  อินทุภูติ 
 ๓๔๘. พลเรือตรี อ าพล ณ บางช้าง (ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ มี.ค. ๒๕๒๑) 
 ๓๔๙. นายอุกฤษ  มงคลนาวิน 
 ๓๕๐. พลตรี อุดม  ติตถะสิริ 
 ๓๕๑. พันเอก (พิเศษ) อุดม  ทวีวัฒน์ 
 ๓๕๒. พลเรือโท อุดม  พุ่มหิรัญ 
 ๓๕๓. นายอุดร  ตันติสุนทร 
 ๓๕๔. นายอุทิศ  นาคสวัสดิ์ 
 ๓๕๕. นายอุสาห์  ชัยนาม 
 ๓๕๖. พลตรี เอนก  บุนยถี 
 ๓๕๗. พลอากาศเอก เอ้ือน  เขมะสิงคิ 
 ๓๕๘. พลโท เอื้อม  จิรพงศ์ 
 ๓๕๙. พลเรือโท โอภาส  จามิกรณ์ 
 ๓๖๐. นายโอสถ  โกศิน 
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สภาชุดที่ ๑๓ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จ านวน  
๒๒๕ ท่าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๓๐๑ ท่าน) โดยให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๖ ปี ในวาระเริ่มแรกให้จับ
สลากออก ๑ ใน ๓ เมื่อครบ ๒ ปีแรก และอีก ๒ ปีถัดมาให้จับสลากออกกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่
เหลือจากการถูกจับสลากออกคราวแรก 
ประธานวุฒิสภา 
 ๑. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๙ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๖ 
 ๒. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๒๖ เม.ย.๒๕๒๖ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗  
(ถึงแก่อนิจกรรม ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗) 
 ๓. นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗ – ๓๐ เม.ย.๒๕๒๘  
(ตั้งแทน ๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗) 
 ๔. นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๑ พ.ค.๒๕๒๘- ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๐ 
 ๕. นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๒๒ เม.ย.๒๕๓๐- ๒๑ เม.ย. ๒๕๓๒ 
 ๖. ร้อยต ารวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ๔ พ.ค. ๒๕๓๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ 
รองประธานวุฒิสภา 
 ๑. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๙ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๖ 
 ๒. นายสนอง ตู้จินดา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๙ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๖ 
 ๓. นายอุกฤษ มงคลนาวิน รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ – ๑๙ เม.ย. ๒๕๒๗ 
(ลาออก ๑๙ เม.ย. ๒๕๒๗)  
 ๔. นายศิริ อติโพธิ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๒๘  
 ๕. พลเอก สม ขัตพันธุ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๒๘ (ตั้งแทน 
๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗) 

๖. พลเอก สม ขัตพันธุ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๑ พ.ค. ๒๕๒๘ – ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๐  
๗. นายศิริ อติโพธิ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๑ พ.ค. ๒๕๒๘ – ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๐  
๘. นายปลั่ง มีจุล รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๒๘ เม.ย. ๒๕๓๐ – ๒๑ เม.ย. ๒๕๓๒ 
๙. นายพิศิษฐ์ เหมะบุตร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๔ พ.ค. ๒๕๓๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔  
๑๐. นายบุญชนะ อัตถากร รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๔ พ.ค. ๒๕๓๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ 

 
รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา  

(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๒) 
 ๑. พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒. พันเอก กมล  เรืองวุฒิ จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๓. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๔. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๕. พลต ารวจตรี ก าธร  ตุลยายน  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖. นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗. พลโท เกริกศิลป์  กัลยาณกุล  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๘. นาวาอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 



 ๒ 

 ๙. พลเรือตรี เกษม  ลิขิตวงศ์  ออกตามวาระเม่ือ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐. นายโกวิท  บุณยัษฐิติ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑. พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๒. พลอากาศโท จรัส  สุรัสวดี  จบัสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓. พลตรี จวน  วรรณรัตน์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๔. พลเอก จ าเป็น  จารุเสถียร (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลโท  เทียบ  กรมสุริยศักดิ์  เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๗  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย.๒๕๒๘ 

 ๑๕. พลอากาศตรี จ าลอง  ปุณณกิตติ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๖. พันเอก จ าลอง  ฤทธิศิลป์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๗. พันโท จ าลอง  ศรีเมือง  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๘. พลเรือตรี จินดา  ไชยอุดม ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๙. นางสาวจุไร  ลียากาศ จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๐. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๑. พลเรือตรี เจือ  เกตุษเฐียร  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๒. พลอากาศเอก เฉลิม  ทีวะเวช  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๓. พลตรี  ชัยชนะ  ธารีฉัตร  (ลาออกเม่ือ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๔. ร้อยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๕. พันต ารวจเอก ชาญ  รัตนธรรม (ลาออกเม่ือ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๒๖. พันเอก ชาญ  สท้อนดี  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๗. พันเอก ชาญบูรณ์  เพ็ญตระกูล  (ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายนุกูล ประจวบเหมาะ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๒๘. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๙. พันตรี ชายชาญ  เทียนประภาส (ถึงแก่กรรมเมื่อ ๔ เม.ย. ๒๕๒๓)   

แต่งตั้ง พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๓ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

 ๓๐. พลต ารวจเอก ชุมพล  โลหะชาละ จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔  
 ๓๑. พันเอก ชูพงศ์  มัทวพันธุ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๓๒. พลเอก เชวง  ยังเจริญ  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๓๓. พันเอก เชษฐา  ฐานะจาโร  (ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๓๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๓๕. พันเอก เชาวน์  คงพูลศิลป์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๓๖. พันตรี ณรงค์  จารุเศ์รนี  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 



 ๓ 

 ๓๗. พลต ารวจโท ณรงค์  มหานนท์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๓๘. นาวาเอก ณฤดล  ปุราค า  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๓๙. พลเรือตรี ด ารงค์  เสขะนันทน์  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๐. นายถวิล  ชมะนันทน์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๔๑. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๒. พันเอก ทวีวิทย์  นิยมเสน  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๓. พลอากาศโท ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๔๓. พันเอก ท านุ  ผุดผาด  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๔๕. พลโท เทพ  กรานเลิศ  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๖. พลเรือเอก เทียม  มกรานนท์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๔๗. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๔๘. นายธรรมนูญ  ลัดพลี  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๙. พันโท ธานี  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๕๐. พันโท ธีรเดช  มีเพียร  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๕๑. พันเอก เธียร  ธรรมกุล  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕๒. พลโท นวล  หิญชีระนันทน์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๕๓. พันเอก นานศักดิ์  ข่มไพรี  (ลาออกเม่ือ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายปิยะ  จักกะพาก  เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๕๔. พลเรือโท นิพนธ์  ศิริธร  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕๕. พันเอก บรรจง  จารุวรรณ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕๖. นายบรรณสมบูรณ์  มิตรภักดี (ลาออกเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๒๒)  

แต่งตั้ง นายสมพงษ์  ตรีสุขีเมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๒๒ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๕๗. พันเอก บวร  งามเกษม จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕๘. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔   

ได้รับแต่งตั้งใหม ่ เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔ และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๕ ก.ย. ๒๕๒๔ แต่งตั้ง นาย
ไพจิตร  สมสุวรรณ เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ 

 ๕๙. พันเอก บัญชา  สวัสดิ์ฤทธิรณ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๖๐. พลอากาศโท บัญชา  สุขานุศาสน์  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖๑. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๖๒. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๖๓. พันโท บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๖๔. พลเอก บุญชัย  บ ารุงพงศ์ (ลาออกเม่ือ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิริ  เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๖๕. นายบุญถม  เย็นมะโนช จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖๖. พันโท บุญยัง  บูชา (ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายประเทือง  กีรติบุตร เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ (ลาออกเม่ือ ๙ มิ.ย. ๒๕๒๔) แต่งตั้ง 
นายวทัญญู ณ ถลาง  เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๒๔  และ 



 ๔ 

จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖๗. นายบุญสิน  จตุรพฤกษ์ (ลาออกเม่ือ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัยเมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๖๘. พลเอก บุญเสริม  อายุวัฒน์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖๙. พลโท บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๗๐. พันเอก บุลศักดิ์  โพธิเจริญ (ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายประวีณ  ณ นคร เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๗๑. นาวาอากาศโท ประกอบ  สุดประไพ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๒. พันเอก ประจวบ  กาญจนพันธุ์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗  เม.ย.  ๒๕๒๔ 
 ๗๓. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๔. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๕. พันเอก ประจักษ์  สว่างจิตร  จัลสลากออกเม่ือ  ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๖. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๗. พลเรือตรี ประชา  กนิษฐชาต  (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๕)  

แต่งตั้ง พลเรือโท ทวิช  บุณยรัตพันธ์ เมื่อ ๙ ก.ย. ๒๕๒๕ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๗๘. นาวาอากาศเอก ประชุม  ฉายศิริ จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๗๙. พลโท ประดับ  ศรีสุข (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๒๓)  

แต่งตั้ง พลตรี สุจินต์  อารยะกุล เมื่อ ๔ ม.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๘๐. พลตรี ประเทียบ  เทศวิศาล  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๘๑. พลโท ประเทือง  อารีนิจ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๘๒. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๘๓. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๘๔. พลอากาศตรี  ประพันธ์  ธูปะเตมีย์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๘๕. นาวาอากาศเอก ประยงค์  เจริญสุวรรณ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๘๖. พลโท ประยุทธ  จารุมณี  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๘๗. พลเอก ประลอง  วีระปรีย  (ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ ๒๑ ต.ค. ๒๕๒๓)  

แต่งตั้ง พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน์ เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๒๕๒๓ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

 ๘๘. พลเรือตรี ประสพ  อุดหนุน ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๘๙. พลเอก ประสาร อมาตยกุล จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๙๐. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๙๑. พลเรือโท ประเสริฐ  แทนข า  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๙๒. พลเอก ประเสริฐ  ธรรมศิริ จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๙๓. นาวาอากาศเอก ประหยัด  ดิษยะศริน  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๙๔. นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๙๕. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์  วีรุตมเสน (ลาออกเม่ือ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔)  
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แต่งตั้ง พลโท จันทรคุปต์  สิริสุทธิ์ เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๙๖. พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ์ (ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ ๑๘ มี.ค. ๒๕๒๖)  
แตง่ตั้ง พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๙๗. พันเอก ปรีดี  รามสูต (ลาออกเม่ือ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  
แต่งตั้ง พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๙๘. นายปรีติ  เหตระกูล  (ลาออกเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒)  
แต่งตั้ง นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์  เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

 ๙๙. พลโท ปิ่น  ธรรมศรี  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๐๐. นาวาอากาศเอก เปรื่องวิทย์  หงสนันทน์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๑. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๒. นาวาอากาศเอก ผดุง  พันธุ์หลังสวน  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๓. พลเรือโท ผริตเดช  รุมาคม  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๔. พลโท ผิน  เกษร  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๐๕. นายพัลลภ  บัวสุวรรณ (ลาออกเม่ือ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒)  

แต่งตั้ง นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๐๖. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ  ออกตามวาระ เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๗. พลตรี พร้อม  ผิวนวล  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๘. พลเรือเอก พอน  พันธุทรัพย์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๐๙. พลตรี พัฒน์  อุไรเลิศ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑๐. พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑๑. พันเอก พัลลภ  ปิ่นมณี  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑๒. พันเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์ (ลาออกเม่ือ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๑๓. พลต ารวจตรี พิชิต  รักษนาเวศ (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๙ ส.ค. ๒๕๒๕)  
แต่งตั้ง นายกระมล  ทองธรรมชาติ เมื่อ ๙ ก.ย. ๒๕๒๕ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๑๔. พันเอก พิศิษฐ์  เหมะบุตร จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑๕. พันเอก พูน  ทรงศิลป์ จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๑๖. นาวาเอก โพยม  สวัสดิบุตร  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๑๗. นาวาอากาศเอก ไพบูลย์  ธารีเกษ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๑๘. พลตรี ไพบูลย์  สิรยากร  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๑๙. นายไพโรจน์  เปรมปรีดิ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๒๐. พลตรี ไพศาล  รุ่งแสง ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๒๑. พลโท ภิญโญ  วัชรเทศ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
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 ๑๒๒. พลต ารวจเอก มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๒๓. นาวาอากาศโท มนู  อัมรานนท์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๒๔. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๒๕. พันโท มนูญ  รูปขจร  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๒๖. นายมานะศักดิ์  อินทรโกมาลย์สุต  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๒๗. นาวาอากาศเอก  มานิตย์  ชมภูทีป  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๒๘. พลโท ยงยุทธ  ดิษบรรจง  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๒๙. นายยงศิลป  เรืองศุข (ลาออกเมื่อ ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๖)   

แต่งตัง้ พลโท ไฉน  การุณยะวานิช เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๓๐. พลเรือโท ยศ  ฟักผลงาม จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๓๑. นายยุทธ  อังกินันทน์ (ลาออกเม่ือ ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๓)  

แต่งตั้ง พลตรี สุวรรณ  รัตนเสนีย์ เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๓ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๓๒. พลตรี ยุทธศักดิ์  คล่องตรวจโรค  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๓๓. พลเรือโท ยุธยา  เชิดบุญเมือง  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓๔. พลตรี เริงฤทธิ์  รุมาคม  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓๕. พลอากาศเอก เรืองชัย  กาญจนโภคิน  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓๖. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๓๗. พลโท ลักษณ์  ศาลิคุปต  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓๘. นางสาวลาวัลย์  ถนองจันทร์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๓๙. พันเอก วรวิทย์  พิบูลศิลป์  ออกตามวาระเม่ือ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๔๐. พลโท วศิน  อิศรางกูร  ณ อยุธยา (ลาออกเม่ือ ๑ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ  เศวตศิลา  เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ลาออกเมื่อ ๑ ก.ค. ๒๕๒๕  
แต่งตั้ง พลเอก  ปาโมชช์  ถาวรฉันท์  เมื่อ ๘ ก.ค. ๒๕๒๕ และ 
ลาออกเมื่อ ๒๙ มี.ค. ๒๕๒๘ 

 ๑๔๑. พันโท วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ (ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖)  
แต่งตั้ง พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๔๒. พลอากาศตรี วันชัย  พิไลพงษ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๔๓. พลเรือโท วิเชียร  สังกรธนกิจ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๔๔. พลเรือตรี วินิจ  ศรีพจนารถ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๔๕. พันโท วินิต  เทศวิศาล  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๔๖. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๔๗. นางวิมล  เจียมเจริญ (ศิริไพบูลย์) ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๔๘. พันเอก วิมล  วงศ์วานิช (ลาออกเม่ือ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลตรี วิมล  วงศ์วานิช เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๔๙. นายวิศิษฐ์  ศรีสมบูรณ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
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 ๑๕๐. พลโท วีรพันธ์  รังคะรัตน  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๕๑. พันเอก วีรยุทธ  อินวะษา  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๕๒. พลต ารวจเอก ศรีศุข  มหินทรเทพ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๕๓. พลเรือโท ศักดิ์  เถลิงสุข  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๕๔. พลโท ศักดิ์  บุญทระกุล  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
  ๑๕๕. พันโท ศักดิ์ศรี  แข็งแรง (ลาออกเม่ือ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง นายสมพร  บุณยคุปต์  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๕๖. นายศิริชัย  บูลกุล  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๕๗. นาวาอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์  ทองใหญ่   

จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๕๘. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๕๙. พันโท สกรรจ์  มิตรเกษม จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๖๐. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๖๑. นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์ (ลาออกเม่ือ ๑ พ.ค. ๒๕๒๒)  

แต่งตั้ง นายวิลาศ  อุทัยฉาย เมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๑๖๒. พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๒๓)   
แต่งตั้ง พลตรี สินธุ  เกิดสมบุญ เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๒๓  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๖๓. พันเอก สง่า  สายมงคล  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๖๔. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๖๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รัตน์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๖๖. นายกฤตย์  รัตนรักษ์ (ลาออกเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๒)  

แต่งตั้ง นายสนอง  ตู้จินดา เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๒ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 

 ๑๖๗. พลโท สม  ขัตพันธุ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๖๘. พลเรือโท สมจิตต์  ธัมมรัคคิต  ออกตามวาระเมื่อ  ๒๒  เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๖๙. พันโท สมพนธ์  บุณยคุปต์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๗๐. พลเรือโท สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์  ลาออกเมื่อ ๘ มี.ค. ๒๕๒๘ 
 ๑๗๑. นาวาอากาศโท สมรวย  อาจสัญจร  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๗๒. พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๗๓. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  เวสุวรรณ์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๗๔. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๗๕. พันเอก สมาน  สวนบุญช่วย  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๗๖. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๗๗. พลอากาศโท สรรเสริญ  วานิชย์  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๗๘. พลตรี สฤษดิ์วงศ์  วงศ์ถ้วยทอง จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๗๙. พันเอก สวง  มาสมภพ  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๘๐. พลเอก สัณห์  จิตรปฏิมา  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
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 ๑๘๑. พันโท สาคร  กิจวิริยะ (ลาออกเม่ือ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  
แต่งตั้ง นายสมพร  บุณยคุปต์ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๑๘๒. นายสานนท์  สายสว่าง  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๘๓. นาวาอากาศเอก สามารถ  โสดสถิตย์ (ลาออกเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง พลอากาศโท ทวนทอง  ยอดอาวุธ  เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๔ และ 
จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 

 ๑๘๔. พลเอก สายหยุด  เกิดผล  ออกตามวาระเมื่อ  ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๘๕. พลโท ส าราญ  เทพรพ  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๘๖. พลเรือตรี ส าอาง  กรีโสภณ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๘๗. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๘๘. พลโท สีมา  ปาณิกบุตร  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๘๙. พลโท สืบ  อักษรานุเคราะห์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๙๐. นายสุขุม  ถิระวัฒน์  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๙๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๙๒. พันเอก สุเทพ  สีวะรา (ลาออกเมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๙๓. พันเอก สุรชัย  ถนอมพิชัย  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๙๔. พลต ารวจโท สุรพล  จุลละพราหมณ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๙๕. พลตรี สุรเสฏฐ  รามสมภพ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๑๙๖. พลตรี เสริม  คงสุวรรณ จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๑๙๗. พันโท แสงศักดิ์  มงคละสิริ (ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายอมร  จันทรสมบูรณ์  เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๑๙๘. พันเอก แสนย์  เทภาสิต  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๑๙๙. พลโท แสวง  จามรจันทร์  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๐๐. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๐๑. นาวาเอก หัน  สกุลพานิช  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๐๒. พลเอก หิรัญ  ครุธเวโช  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๐๓. นายเหม  สุไลมาน  ออกตามวาระเม่ือ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๐๔. พลโท เหรียญ  ดิษฐบรรจง  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๐๕. พันโท องอาจ  ชัมพูนทะ  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๐๖. พลเรือเอก อดุล  ตุลยานนท์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๐๗. พันโท หม่อมราชวงศ์อดุลเดช  จักรพันธุ์ (ลาออกเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๒๔)  

แต่งตั้ง นายอาณัติ  อาภาภิรม  เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๔  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๐๘. ร้อยโท อนันต์  พรรณเชษฐ์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๐๙. หลวงอรรถไพศาลศรุดี  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๑๐. พันเอก อร่าม  ศรายุทธ  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
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 ๒๑๑. พลอากาศตรี อรุณ  พร้อมเทพ  จับสลากออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๑๒. พันตรี อัครเดช  ศศิประภา (ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖)   

แต่งตั้ง พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖  และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๑๓. พลต ารวจโท อังกูร  ทัตตานนท์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๑๔. พันโท อัมพร  เศวตเศรนี (ลาออกเม่ือ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๑๕. นายอาคม  มกรานนท์  จับสลากออกเม่ือ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๑๖. นาวาอากาศเอก อาคม  อรรถเวทย์วรวุฒิ  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๑๗. พลโท อาจ  ชาตินักรบ  จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๑๘. พลตรี อาทิตย์  ก าลังเอก (ลาออกเม่ือ ๒๐ ม.ค. ๒๕๒๖)  

แต่งตั้ง พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๑๙. นายอานนท์  ศรีวรรธนะ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๒๐. พันเอก อ านวย  ชูเกษ  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒๒๑. พันเอก อิสระพงศ์  หนุนภักดี  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๒๒. พลโท อ านาจ  ด าริกาญจน์ (ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๒๔)   

แต่งตั้ง พลตรี สุตสาย หัสดิน  เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๒๔ และ 
ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 

 ๒๒๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหิรัญ จับสลากออกเม่ือ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๒๔. พลตรี เอนก  บุนยถี  จับสลากออกเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๔ 
 ๒๒๕. พลเรือโท โอภาส  จามิกรณ์  ออกตามวาระเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 
 ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๔ ได้มีการจับสลากออก เนื่องจาก ออกตามวาระเริ่มแรกเมื่อครบ  
๒ ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ จ านวน ๗๕ ท่าน (ซึ่งได้พิมพ์ วัน เดือน ปี ที่จับสลากออกต่อท้ายในรายชื่อ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒) ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑.  พันเอก กมล  เรืองวุฒิ 
 ๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๓. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ 
 ๔. นายกิตติรัต  ศรีวิศาลวาจา 
 ๕. นาวาอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล 
 ๖. นายโกวิท  บุณยัษฐิติ 
 ๗. พลโท จวน  วรรณรัตน์ 
 ๘. พันเอก จ าลอง  ฤทธิศิลป์ 
 ๙. นางสาวจุไร  ลียากาศ 
 ๑๐. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช 
 ๑๑. พลอากาศเอก เฉลิม  ทีวะเวช 
 ๑๒. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง 
 ๑๓. พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง 
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 ๑๔. พลต ารวจเอก ชุมพล  โลหะชาละ 
 ๑๕. พันเอก ชูพงศ์  มัทวพันธุ์ 
 ๑๖. พลเอก เชวง  ยังเจริญ 
 ๑๗. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม 
 ๑๘. พันเอก เชาวน์  คงพูลศิลป์ 
 ๑๙. พันโท ณรงค์  จารุเศ์รนี 
 ๒๐. นายถวิล  ชมะนันทน์ 
 ๒๑. พลอากาศเอก ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์ 
 ๒๒. พันเอก ท านุ  ผุดผาด 
 ๒๓. พันเอก ธีรเดช  มีเพียร 
 ๒๔. พลโท นวล  หิญชีระนันทน์ 
 ๒๕. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๒๖. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล 
 ๒๗. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์ 
 ๒๘. พันเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ 
 ๒๙. นาวาอากาศโท ประกอบ  สุดประไพ 
 ๓๐.  พันเอก ประจวบ  กาญจนพันธุ์ 
 ๓๑. พลเรือตรี ประจวบ  พลกล้า 
 ๓๒. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๓๓. พันเอก ประจักษ์  สว่างจิตร 
 ๓๔. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย 
 ๓๕. นาวาอากาศเอก ประชุม  ฉายศิริ 
 ๓๖. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช 
 ๓๗. พลเอก ประยุทธ  จารุมณี 
 ๓๘. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน์ 
 ๓๙. พลอากาศตรี ประหยัด  ดิษยะศริน 
 ๔๐. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์ 
 ๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศรี 
 ๔๒. พลตรี พัฒน์  อุไรเลิศ 
 ๔๓. พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์พันธุม  ทวีวงศ์ 
 ๔๔. พันเอก พัลลภ  ปิ่นมณี 
 ๔๕. พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร 
 ๔๖. นาวาเอก โพยม  สวัสดิบุตร 
 ๔๗. นายไพโรจน์  เปรมปรีดิ์ 
 ๔๘. พลต ารวจเอก มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น 
 ๔๙. นาวาอากาศเอก มานิตย์  ชมภูทีป 
 ๕๐. พลเรือโท ยศ  ฟักผลงาม 
 ๕๑. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๕๒. พลเรือโท วิเชียร  สังกรธนกิจ 
 ๕๓. พลเรือโท ศักดิ์  เถลิงสุข 



 ๑๑ 

 ๕๔. พลโท ศักดิ์  บุญทระกุล 
 ๕๕. นาวาอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์  ทองใหญ่ 
 ๕๖. พันโท สกรรจ์  มิตรเกษม 
 ๕๗. พันเอก สง่า  สายมงคล 
 ๕๘. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท ์
 ๕๙. นายสนอง   ตู้จินดา 
 ๖๐. พลโท สม  ขัตพันธุ์ 
 ๖๑. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  เวสุวรรณ์ 
 ๖๒. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์ 
 ๖๓. พันเอก สวง  มาสมภพ 
 ๖๔. พลโท ส าราญ  เทพรพ 
 ๖๕. นายสุขุม  ถิระวัฒน์ 
 ๖๖. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๖๗. พลตรี เสริม  คงสุวรรณ 
 ๖๘. พลโท แสวง  จามรจันทร์ 
 ๖๙. พลเอก หิรัญ  ครุธเวโช 
 ๗๐. พันเอก อร่าม  ศรายุทธ 
 ๗๑. นาวาอากาศเอก อาคม  อรรถเวทย์วรวุฒิ 
 ๗๒. พลโท อาจ  ชาตินักรบ 
 ๗๓. พันเอก อิสระพงศ์  หนุนภักดี 
 ๗๔. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหิรัญ 
 ๗๕. พลตรี เอนก  บุนยถี 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๔     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
ให้ครบจ านวนสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแต่งตั้งแทนสมาชิกวุฒิสภาที่
จับสลากออก จ านวน ๗๕ ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลโท กฤษณ์  ชีเจริญ 
 ๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๓. พลเรือเอก กวี  สิงหะ 
 ๔. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี (ลาออกเมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๒๕)  

แต่งตั้ง พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน์   เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕. นาวาอากาศตรี ก าธน  สินธวานนท์ 
 ๖. พลโท จวน  วรรณรัตน์ 
 ๗. นายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ  ถึงแก่กรรมเม่ือ ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗  

แต่งตั้ง พลโท ชวลิต  ยงใจยุทธ  เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๒๕๒๗ 
 ๘. นายจ าลอง  อัตนโถ 
 ๙. นายเฉลียว  คณานุกูล 
 ๑๐. พลอากาศโท ชากร  ทัตตานนท์ 
 ๑๑. นายชาญชัย  ลี้ถาวร 
 ๑๒. พลเรือตรี ชาติ  ดิษฐบรรจง 
 ๑๓. นายชูชาติ  ประมูลผล 



 ๑๒ 

 ๑๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม 
 ๑๕. หม่อมหลวง เชิงชาญ  ก าภู 
 ๑๖. นายเถลิง  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๑๗. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล 
 ๑๘. นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ลาออกเม่ือ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙  

แต่งตั้ง นายศิริชัย  บูลกุล เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๑๙. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๒๐. พลอากาศเอก ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์  ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๘ มี.ค. ๒๕๒๖  

แต่งตั้ง พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนข า เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๒๑. พลโท เทียนชัย  สิริสัมพันธ์  ลาออกเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕๒๙  

แต่งตั้ง  นายสมพงษ์  ตรีสุขี  เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๒๒. พลอากาศโท นาวี  มหารักขกะ 
 ๒๓. พลอากาศเอก บัญชา  เมฆวิชัย 
 ๒๔. พลอากาศโท บัณฑิต  โชติชนาภิบาล 
 ๒๕. พลเรือโท บัณฑิต  สุวงศ์ 
 ๒๖. นายบุญสม  มาร์ติน 
 ๒๗. นายประกอบ  ตู้จินดา 
 ๒๘. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๒๙. นายประจิตร  ยศสุนทร 
 ๓๐. พันเอก ประชุม  พิบูลภาณุวัธน์  ลาออกเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖  

แต่งตั้ง พลโท ผิน  เกษร  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๓๑. นายประพฤทธิ์  ณ นคร 
 ๓๒. พลเรือโท ประพัฒน์  จันทวิรัช 
 ๓๓. พลอากาศโท ประภา  เวชปาน 
 ๓๔. พลตรี ประหยัด  รอดโพธิ์ทอง ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๒๘ 

แต่งตั้ง พลโท รวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์ เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๙ 
 ๓๕. พลอากาศตรี ประหยัด  ดิษยะศริน 
 ๓๖. พลเอก ประยุทธ  จารุมณี 
 ๓๗. นายประสพ  รัตนากร 
 ๓๘. พลตรี ประสาท  วิมลศิลปิน 
 ๓๙. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน์ 
 ๔๐. นายปลั่ง  มีจุล 
 ๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศรี 
 ๔๒. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์ 
 ๔๓. พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร  ลาออกเม่ือ ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๖ 

แต่งตั้ง พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร  เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๔๔. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร 
 ๔๕. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๔๖. พลอากาศโท  วาทิต  โหละสุต 
 ๔๗. พลเอก วาท  กุญชรานุสสรณ์ 



 ๑๓ 

 ๔๘. นายวิจารณ์  นิวาตวงศ์ 
 ๔๙. นาวาอากาศเอก วิมล  วิริยะวิทย์ 
 ๕๐. พลเรือโท วิเชียร  สังกรธนกิจ 
 ๕๑. พลอากาศโท วีระ  ไทยกล้า 
 ๕๒. พลโท ศักดิ์  บุญทระกุล 
 ๕๓. นายศิริ  อติโพธิ 
 ๕๔. พันเอก สงวน  ค าวงษา 
 ๕๕. พลโท สม  ขัตพันธุ์  ลาออกเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖   

แต่งตั้ง พลโท สม  ขัตพันธุ์ เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๕๖. พลอากาศโท สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์ 
 ๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๕๘. นายสมภพ  สุสังกรกาญจน์ 
 ๕๙. พลเรือโท สมัคร  สายวงศ์ 
 ๖๐. นายสุขุม  ถิระวัฒน์ 
 ๖๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ 
 ๖๓. คุณหญิงสุวัฒนา  เพชรทองค า  
 ๖๔. พลเรือโท สุรพล  แสงโชติ 
 ๖๕. พลเอก เสริม  ณ นคร 
 ๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล 
 ๖๗. พลโท แสวง  จามรจันทร์ 
 ๖๘. พลเรือโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร 
 ๖๙. พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ 
 ๗๐. พลอากาศเอก อัมพร  คอนดี 
 ๗๑. พลโท อาจ  ชาตินักรบ 
 ๗๒. พันเอก อาทร  ชนเห็นชอบ 
 ๗๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหิรัญ 
 ๗๔. พลตรี เอนก  บุนยถี  ลาออกเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙ 

แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ  พุ่มพวง  เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๗๕. พลเรือตรี อ านวย  เอ่ียมสุโร 
 
 ในวันที่ ๑๕  เมษายน  ๒๕๒๖  มีการจับสลากออก  เนื่องจากออกตามวาระ ตามรัฐธรรมนูญ จ านวน   
๗๕  ท่าน  (ซึ่งได้พิมพ์  วัน  เดือน  ปี   ที่จับสลากออกต่อท้ายในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ 
 ๒. พลต ารวจตรี ก าธร  ตุลยายน 
 ๓. พลเอก เกริกศิลป์  กัลยาณกุล 
 ๔. พลอากาศโท จรรยา  สุคนธทรัพย์ 
 ๕. พลอากาศเอก จรัส  สุรัสวดี 
 ๖. พลอากาศโท จ าลอง  ปุณณะกิตติ 



 ๑๔ 

 ๗. พันเอก จ าลอง  ศรีเมือง 
 ๘. ร้อยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 
 ๙. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช 
 ๑๐. นายนุกูล  ประจวบเหมาะ 
 ๑๑. พลต ารวจเอก ณรงค์  มหานนท์ 
 ๑๒. นาวาเอก ณฤดล  ปุราค า 
 ๑๓. พลเรือโท ด ารงค์  เสขะนันทน์ 
 ๑๔. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต 
 ๑๕. พันเอก ทวีวิทย์  นิยมเสน 
 ๑๖. พลเอก เทพ  กรานเลิศ 
 ๑๗. นายธรรมนูญ  ลัดพลี 
 ๑๘. พลตรี เธียร  ธรรมกุล 
 ๑๙. นายปิยะ  จักกะพาก 
 ๒๐. พลเรือโท นิพนธ์  ศิริธร 
 ๒๑. พลตรี บรรจง  จารุวรรณ 
 ๒๒. พันเอก บวร  งามเกษม 
 ๒๓. พลอากาศเอก บัญชา  สุขานุศาสน์ 
 ๒๔. นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิริ 
 ๒๕. นายบุญถม  เย็นมะโนช 
 ๒๖. นายวทัญญู ณ ถลาง 
 ๒๗. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย 
 ๒๘. พลเอก บุญเสริม  อายุวัฒน์ 
 ๒๙. นายประวีณ  ณ นคร 
 ๓๐. พลเรือโท ทวิช  บุณยรัตพันธุ์ 
 ๓๑. พลตรี สุจินต์  อารยะกุล 
 ๓๒. พลโท ประเทียบ  เทศวิศาล 
 ๓๓. พลโท ประเทือง  อารีนิจ 
 ๓๔. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์ 
 ๓๕. พลเอก ประสาร  อมาตยกุล 
 ๓๖. พลโท ประสิทธิ์  ใจชื่น 
 ๓๗. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนข า 
 ๓๘. พลเอก ประเสริฐ  ธรรมศิริ  
 ๓๙. พลโท ผิน  เกษร 
 ๔๐. พันเอก พูน  ทรงศิลป์ 
 ๔๑. พลเอก ภิญโญ  วัชรเทศ 
 ๔๒. นายมนูญ  นาวานุเคราะห์ 
 ๔๓. พันเอก มนูญ  รูปขจร 
 ๔๔. นายมานะศักดิ์  อินทรโกมาลย์สุต 
 ๔๕. พลเรือโท ยุธยา  เชิดบุญเมือง 
 ๔๖. พลโท เริงฤทธิ์  รุมาคม 



 ๑๕ 

 ๔๗. พลอากาศเอก เรืองชัย  กาญจนะโภคิน 
 ๔๘. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต 
 ๔๙. นางสาวลาวัลย์  ถนองจันทร์ 
 ๕๐. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร 
 ๕๑. นายวิลาศ  อุทัยฉาย 
 ๕๒. พลโท วีรพันธ์  รังคะรัตน 
 ๕๓. พลต ารวจเอก ศรีศุข  มหินทรเทพ 
 ๕๔. พลเรือตรี สกล  ชลออยู่ 
 ๕๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รัตน์ 
 ๕๖. พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๕๗. พันเอก สมาน  สวนบุญช่วย 
 ๕๘. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน 
 ๕๙. พลอากาศเอก สรรเสริญ  วานิชย์ 
 ๖๐. พลตรี สฤษดิ์วงศ์  วงศ์ถ้วยทอง 
 ๖๑. พลเอก สัณห์  จิตรปฏิมา 
 ๖๒. นายสมพร  บุณยคุปต์ 
 ๖๓. พลอากาศโท ทวนทอง  ยอดอาวุธ 
 ๖๔. พลเรือตรี ส าอาง  กรีโสภณ 
 ๖๕. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล 
 ๖๖. นาวาเอก หัน  สกุลพานิช 
 ๖๗. พันเอก แสนย์  เทภาสิต 
 ๖๘. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง 
 ๖๙. พันโท องอาจ  ชัมพูนทะ 
 ๗๐. ร้อยโท อนันต์  พรรณเชษฐ์ 
 ๗๑. หลวงอรรถไพศาลศรุดี 
 ๗๒. พลอากาศเอก อรุณ  พร้อมเทพ 
 ๗๓. พลอากาศโท  อังกูร  ทัตตานนท์ 
 ๗๔. นายอาคม  มกรานนท์ 
 ๗๕. พลตรี ยงยุทธ  ดิษบรรจง 

ในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๒๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่
ว่างโดยการลาออกจ านวน  ๑๖ ท่าน  (ซึ่งได้พิมพ์ชื่อ ตามเลขที่ที่แทนในรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒) 
และรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งแทนผู้ที่จับสลากออก พ.ศ. ๒๕๒๔  จ านวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร    แทน พลตรี  ชัยชนะ  ธารีฉัตร 
 ๒. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต   แทน พันเอก เชษฐา  ฐานะจาโร 
 ๓. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย  แทน พลเรือตรี ปรีชา  สงวนสินธุ ์
 ๔. พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์   แทน พลตรี พิจิตร  กุลละวณิชย์ 
 ๕. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต   แทน พันโท วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ 
 ๖. พลตรี วิมล  วงศ์วานิช   แทน พลตรี วิมล  วงศ์วานิช 
 ๗. นายสมพร  บุณยคุปต์   แทน พันโท ศักดิ์ศรี  แข็งแรง 
 ๘. พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์   แทน พันเอก สุเทพ  สีวะรา 



 ๑๖ 

 ๙. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน  แทน พันตรี อัครเดช  ศศิประภา 
 ๑๐. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง  แทน พันโท อัมพร เศวตเศรนี 
 ๑๑. พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก   แทน พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก 
 ๑๒. พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน์   แทน หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี 
 ๑๓. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนข า  แทน พลอากาศเอก ทะแกล้ว  ศุษิลวรณ์ 
 ๑๔. พลโท ผิน  เกษร    แทน พลตรี ประชุม  พิบูลภานุวัธน ์
 ๑๕. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร   แทน พลตรี พิศิษฐ์  เหมะบุตร 
 ๑๖. พลโท สม  ขัตพันธุ์    แทน พลโท สม  ขัตพันธุ์ 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนสมาชิก
วุฒิสภาที่จับสลากออกจ านวน ๗๕ ท่าน และแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิม จ านวน ๑๘ ท่าน เนื่องจากให้ครบตาม
จ านวนสามในสี่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด (จ านวน ๓๒๔ ท่าน)       ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. นายกระจ่าง  พันธุมนาวิน 
 ๒. พลตรี กระวี  สุทัศน์  ณ อยุธยา 
 ๓. นายกฤตย์  รัตนรักษ์ 
 ๔. พลอากาศตรี กันต์  พิมานทิพย์ 
 ๕. นายก าพล  วัชรพล 
 ๖. พลอากาศตรี เกษตร  โรจนนิล 
 ๗. นายเกษม  สุวรรณกุล 
 ๘. นายจิรายุ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา 
 ๙. พลโท จุไท  แสงทวีป 
 ๑๐. นายชลอ  ธรรมศิริ  ลาออกเมื่อ ๕ มิ.ย. ๒๕๒๙ 

แต่งตั้ง นายเกษม  จาติกวณิช เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๑๑. นายชวลิต  รุ่งแสง 
 ๑๒. นายชัชวาล  อภิบาลศร ี
 ๑๓. นายชัยรัตน์  ค านวณ 
 ๑๔. ร้อยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 
 ๑๕. นายชาญวุฒิ  โพธิรัตนังกูร 
 ๑๖. นายชุมสาย  หัสดิน 
 ๑๗. พลต ารวจเอก ณรงค์  มหานนท์ 
 ๑๘. พลเรือโท ด ารงค์  เสขะนันทน์ 
 ๑๙. นายดิลก  มหาด ารงค์กุล 
 ๒๐. นายตามใจ  ข าภโต  ลาออกเมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๒๙    

แตง่ตั้ง นายอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๒๑. พลอากาศโท  ทวนทอง  ยอดอาวุธ 
 ๒๒. พลเรือโท ทวิช  บุญยรัตพันธุ์ 
 ๒๓. พลต ารวจตรี เทียนชัย  วีรกุล 
 ๒๔. พลเรือโท ธาดา  ดิษฐบรรจง 
 ๒๕. นางนงเยาว์  ชัยเสรี 
 ๒๖. พลโท นพ  พิณสายแก้ว 
 ๒๗. พลเรือโท นิพนธ์  ศิริธร 



 ๑๗ 

 ๒๘. นายนุกูล  ประจวบเหมาะ 
 ๒๙. พลโท บรรจบ  บุนนาค 
 ๓๐. นายบรรเจิด  ชลวิจารณ ์
 ๓๑. พลต ารวจโท บันเทิง  กัมปนาทแสนยากร 
 ๓๒. พลตรี บุญชัย  ดิษฐกุล 
 ๓๓. นายบุญธรรม  ชุมดวง  ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ พ.ย. ๒๕๒๘   

แต่งตั้ง นายอนันต์  อนันตกูล  เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๒๙ 
 ๓๔. พลเอก ปฐม  เสริมสิน 
 ๓๕. พลเรือตรี ประกอบ  วะสีนนท์ 
 ๓๖. หม่อมหลวงประกิต  ทินกร 
 ๓๗. พลเรือตรี ประพัฒน์  กฤษณจันทร์ 
 ๓๘. พลโท ประยูร  บุนนาค 
 ๓๙. นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิริ 
 ๔๐. นายประสิทธิ์  เหตระกูล 
 ๔๑. พลตรี ปัญญา  สิงห์ศักดา 
 ๔๒. นายปิยะ  จักกะพาก 
 ๔๓. นายปรีชา  ศรีมีทรัพย์           ถึงแก่กรรม ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๔๔. นายพนัส  สิมะเสถียร 
 ๔๕. นายพฤทธิ์  อุปถัมภานนท์ 
 ๔๖. คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์ 
 ๔๗. พลโท พักตร์  มีนะกนิษฐ 
 ๔๘. พลโท พัฒน์  อุไรเลิศ 
 ๔๙. นายเพรา  นิวาตวงศ์ 
 ๕๐. นายมนัสวี  อุณหนันทน์ 
 ๕๑. พลโท มานะ  รัตนโกเศศ  ลาออกเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕๒๙   

แต่งตั้ง นายวีระ  คีรีวัฒน์  เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๕๒. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
 ๕๓. พลเรือโท ยุธนา  เชิดบุญเมือง 
 ๕๔. นายรัตน์  พนมขวัญ 
 ๕๕.  นายละเมียด  ประดับศรี 
 ๕๖. นายวทัญญู  ณ ถลาง 
 ๕๗. นายวรรณ  ชันซื่อ 
 ๕๘. นายวารินทร์  พูนศิริวงศ์ 
 ๕๙. พลตรี วิชาติ  ลายถมยา  ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ ๒๐ พ.ค. ๒๕๒๗    

แต่งตั้ง พลโท วันชัย  จิตต์จ านงค์  เมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๗ 
 ๖๐. นายวิชัย  กาญจนพันธุ 
 ๖๑. นายวิชัย  โถสุวรรณจินดา ลาออกเมื่อ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๖   
   แต่งตั้ง พลตรี วัฒนชัย  วุฒิศิริ  เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ 
 ๖๒. นายวิทูร  โอสถานนท์ 
 ๖๓. นายวิระ  รมยะรูป 



 ๑๘ 

 ๖๔. นายวีกิจ  วีรานุวัตติ์ 
 ๖๕. นายวีระ  สุสังกรกาญจน์ 
 ๖๖. พลตรี ศิริ  ทิวะพันธุ์ 
 ๖๗. นายสง่า  สรรพศรี 
 ๖๘. พลตรี สมคิด  จงพยุหะ 
 ๖๙. นายสมคิด  บ าเรอ  ลาออกเมื่อ  ๒๖ พ.ค. ๒๕๓๑ 
                          นายชาตรี  โสภณพนิช   แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 
 ๗๐. นายสมชาย  เขียวหวาน 
 ๗๑. พันเอก สมชาย  หิรัญกิจ 
 ๗๒. นายสมบูรณ์  นันทาภิวัฒน์ 
 ๗๓. นายสมาน  แสงมลิ   ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อ  ๕ ก.พ. ๒๕๓๑ 
                     นายบรรจง  ชูสกุลชาติ   แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 
 ๗๔. นายสรวง  อักษรานุเคราะห์ 
 ๗๕. นายสวัสดิ์  ลูกโดด 
 ๗๖. นายสิงห์โต  จ่างตระกูล 
 ๗๗. นายสิปปนนท์  เกตุทัต 
 ๗๘. นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ 
 ๗๙. พลตรี สุนทร  คงสมพงษ์ 
 ๘๐. พลต ารวจโท สุวรรณ  รัตนชืน่ 
 ๘๑. นายสุวิทย์  นววงศ ์
 ๘๒. พลโท หาญ  ลีนานนท์  ลาออกเม่ือ ๑ เมษายน  ๒๕๒๘   

แต่งตั้ง นายสนอง  ตู้จินดา เมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๘๓. ร้อยโท อนันต์  พรรณเชษฐ์ 
 ๘๔. นายอนุสร  ทรัพย์มนู 
 ๘๕. นายอมร  รักษาสัตย์ 
 ๘๖. พลอากาศเอก อรุณ  พร้อมเทพ 
 ๘๗. นายอรุณ  ภานุพงศ์  ลาออกเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๗    

แต่งตั้ง นายบดี  จุณณานนท์ เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๒๕๒๗ 
 ๘๘. นายอาสา  สารสิน  (ลาออก เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๙)  

แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี  เมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๒๙ 
 ๘๙. นายอาหมัด  ขามเทศทอง 
 ๙๐. พลตรี อิสระพงศ์  หนุนภักดี 
 ๙๑. นายอุกฤษ  มงคลนาวิน 
 ๙๒. พลอากาศตรี อุดม  ถนอมกุลบุตร 
 ๙๓. นายโอสถ  โกศิน 

ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๘    มีสมาชิกวุฒิสภาที่ออกตามวาระ (เหลือจากปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไม่ถูกจับ
สลากออก) จ านวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลเรือโท เกษม  ลิขิตวงศ์ 
 ๒. พลโท เทียบ  กรมสุริยศักดิ์ 
 ๓. พลเรือเอก จินดา  ไชยอุดม 



 ๑๙ 

 ๔. พลเรือโท เจือ  เกตุษเฐียร 
 ๕. พลตรี ชัยชนะ  ธารีฉัตร 
 ๖. พลตรี ชาญ  สท้อนดี 
 ๗. พลเอก ทวนทอง  สุวรรณทัต 
 ๘. พลเรือเอก เทียม  มกรานนท์ 
 ๙. พลอากาศตรี ธนูธรรม  ประมวญทอง 
 ๑๐. พันเอก ธานี  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา 
 ๑๑. นายสมพงษ์  ตรีสุขี 
 ๑๒. พลตรี บัญชา  สวัสดิ์ฤทธิรณ 
 ๑๓. พลเอก บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท์ 
 ๑๔. พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
 ๑๕. พลเรือตรี ประยงค์  เจริญสุวรรณ 
 ๑๖. พลเรือเอก ประสพ  อุดหนุน 
 ๑๗. นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ 
 ๑๘. พลโท จันทรคุปต์  สิริสุทธิ์ 
 ๑๙. นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ 
 ๒๐. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย 
 ๒๑. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์ 
 ๒๒. พลอากาศโท เปรื่องวิทย์  หงสนันทน์ 
 ๒๓. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 
 ๒๔. นาวาอากาศเอก ผดุง  พันธุ์หลังสวน 
 ๒๕. พลเรือโท ผริตเดช  รุมาคม 
 ๒๖. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ 
 ๒๗. พลโท พร้อม  ผิวนวล 
 ๒๘. พลเรือเอก พอน  พันธุทรัพย์ 
 ๒๙. พลโท พิจิตร  กุลละวณิชย์ 
 ๓๐. นายกระมล  ทองธรรมชาติ 
 ๓๑. นาวาอากาศเอก ไพบูลย์  ธารีเกษ 
 ๓๒. พลโท ไพบูลย์  สิรยากร 
 ๓๓. พลโท ไพศาล  รุ่งแสง 
 ๓๔. นาวาอากาศเอก มนู  อัมรานนท์ 
 ๓๕. พลโท ไฉน  การุณยะวนิช 
 ๓๖. พลโท สุวรรณ  รัตนเสนีย ์
 ๓๗. พลโท ยุทธศักดิ์  คล่องตรวจโรค 
 ๓๘. พันเอก วรวิทย์  พิบูลศิลป์ 
 ๓๙. พลเอก ปาโมชช์  ถาวรฉันท์  ลาออกเมื่อ ๒๙ มี.ค. ๒๕๒๒ 
 ๔๐. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต 
 ๔๑. พลอากาศโท วันชัย  พิไลพงษ์ 
 ๔๒. พลเรือโท วินิจ  ศรีพจนารถ 
 ๔๓. พันเอก วินิต  เทศวิศาล 



 ๒๐ 

 ๔๔. นางวิมล  ศิริไพบูลย์ 
 ๔๕. พลตรี วิมล  วงศ์วานิช 
 ๔๖. นายวิศิษฐ์  ศรีสมบูรณ์ 
 ๔๗. พันเอก วีรยุทธ  อินวะษา 
 ๔๘. นายสมพร  บุณยคุปต์ 
 ๔๙. นายศิริชัย   บูลกุล 
 ๕๐. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ 
 ๕๑. พลโท สินธุ  เกิดสมบุญ 
 ๕๒. พลเรือเอก สมจิตต์  ธัมมรัคคิต 
 ๕๓. พลเรือเอก สมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์  ลาออกเมื่อ ๘ มี.ค. ๒๕๒๘ 
 ๕๔. พันโท สมพนธ์  บุณยคุปต์ 
 ๕๕. นาวาอากาศเอก สมรวย  อาจสัญจร 
 ๕๖. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๕๗. พลเอก สายหยุด  เกิดผล 
 ๕๘. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน ์
 ๕๙. พลเอก สีมา  ปาณิกบุตร 
 ๖๐. พลเอก สืบ  อักษรานุเคราะห์ 
 ๖๑. พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๖๒. พลตรี สุรชัย  ถนอมพิชัย 
 ๖๓. พลต ารวจเอก สุรพล  จุลละพราหมณ์ 
 ๖๔. พลโท สุรเสฎฐ  รามสมภพ 
 ๖๕. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 ๖๖. นายเหม  สุไลมาน 
 ๖๗. พลเรือเอก อดุล  ตุลยานนท์ 
 ๖๘. นายอาณัติ  อาภาภิรม 
 ๖๙. พลเรือเอก สมุทร์  สหนาวิน 
 ๗๐. พลเอก เหรียญ  ดิษฐบรรจง 
 ๗๑. พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก 
 ๗๒. นายอานนท์  ศรีวรรธนะ 
 ๗๓. พันเอก อ านวย  ชูเกษ 
 ๗๔. พลตรี สุตสาย  หัสดิน 
 ๗๕. พลเรือเอก โอภาส  จามิกรณ์ 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๘   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งแทน
ต าแหน่งที่ออกตามวาระ จ านวน ๗๕ ท่าน และแทนต าแหน่งว่างอีก ๑ ต าแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. นายสนอง  ตู้จินดา  แต่งตั้งแทน  พลโท หาญ  ลีนานนท์  เมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘ 
 ๒. พลเรือโท โกมุท  กมลนาวิน 
 ๓. นายกระมล  ทองธรรมชาติ 
 ๔. นายก าจร  สถิรกุล 
 ๕. พลโท ก าแหง  จันทวิรัช  ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อ  ๒๗ เม.ย. ๒๕๓๑ 
                     พลโท สพรัง่  นุตสถิตย์  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑   



 ๒๑ 

 ๖. พลตรี ขจร  รามัญวงศ์ 
 ๗. พลโท จรวย  วงศ์สายัณห์ 
 ๘. พลโท จันทรคุปต์  สิริสุทธิ์ 
 ๙. พลตรี จาป  เอ่ียมศิริ 
 ๑๐. พลเรือเอก จินดา  ไชยอุดม 
 ๑๑. พลอากาศเอก จ าลอง  ปุณณะกิตติ 
 ๑๒. พลเอก เชวง  ยังเจริญ 
 ๑๓. พลตรี เชิดชาย  ธีรัทธานนท์ 
 ๑๔. พลเอก ช านาญ  นิลวิเศษ  ลาออกเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๙   

แต่งตั้ง พลเรือเอก สนธิ  บุณยะชัย  เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๑๕. พลอากาศโท ช านาญ  ภัทรโยธิน 
 ๑๖. พลโท เทียบ  กรมสุริยศักดิ์ 
 ๑๗. นายเธียร  เจริญวัฒนา 
 ๑๘. คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 
 ๑๙. นางสาวบังอร  อิ่มโอชา    (ถึงแก่กรรม  ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕) 
 ๒๐. พลโท บัณฑิต  อมาตยกุล 
 ๒๑. พลตรี บุญแทน  เหนียนเฉลย 
 ๒๒. พลเอก บุลฤทธิ์  ทรรทรานนท์  ลาออกเม่ือ ๖ มิ.ย. ๒๕๒๙   

แต่งตั้ง นายอรุณ  ภาณุพงศ์ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙ 
 ๒๓. พลอากาศโท ประดับ  พลชาติ 
 ๒๔. พลอากาศเอก ประจักษ์  สุทธิมัย 
 ๒๕. พลอากาศโท ประทีป  เกิดนาวี 
 ๒๖. พลเรือเอก ประเทือง  วงศ์จันทร์ 
 ๒๗. พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
 ๒๘. นายประภาส  จักกะพาก 
 ๒๙. พลเรือเอก ประสพ  อุดหนุน 
 ๓๐. พลเรือโท ประเสริฐ  น้อยค าศิริ 
 ๓๑. พลอากาศตรี ปรีชา  นนทรีย์ 
 ๓๒. พลอากาศโท เปรื่องวิทย์  หงสนันทน์ 
 ๓๓. พลอากาศเอก พโยม  เย็นสุดใจ 
 ๓๔. พลโท พิจิตร  กุลละวณิชย์ 
 ๓๕. นายพิชัย  วาศนาส่ง 
 ๓๖. พลโท พิศิษฐ์  เหมะบุตร 
 ๓๗. พลตรี ภุชงค์  นิลข า 
 ๓๘. พลอากาศเอก เรวัตร  วริยพงษ์ 
 ๓๙. พลเอก ลักษณ์  ศาลิคุปต 
 ๔๐. พลอากาศโท วรนาถ  อภิจารี 
 ๔๑. พลโท วันชัย  เรืองตระกูล 
 ๔๒. นายวิจิตร  ณ ระนอง 
 ๔๓. พลตรี วิจิตร  สุขมาก 



 ๒๒ 

 ๔๔. พลเรือโท วินัย  ไชยเพ่ิม 
 ๔๕. พลตรี วิมล  วงศ์วานิช 
 ๔๖. พลตรี วิโรจน์  แสงสนิท 
 ๔๗. นายวีรพงษ์  รามางกูร 
 ๔๘. พลตรี ศัลย์  ศรีเพ็ญ 
 ๔๙. พลเรือโท ศิริ  ศิริรังษี   ลาออก  เมื่อ  ๑๐ มิ.ย. ๒๕๓๑ 
                          นายพิภพ  อะสีติรัตน์  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๒๕ ก.ค. ๒๕๓๑ 
 ๕๐. พลเรือโท ศิริ  เศวตรักต     ถึงแก่กรรม  ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕ 
 ๕๑. เรืออากาศโท ศุลี  มหาสันทนะ 
 ๕๒. พันโท สมพนธ์  บุณยคุปต์ 
 ๕๓. พลตรี สมพร  เติมทองไชย 
 ๕๔. พลเรือตรี สมโภช  ขมะสุนทร 
 ๕๕. พลเอก สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๕๖. พลตรี สาธร  สุวรรณภา 
 ๕๗. นายสานนท์  สายสว่าง 
 ๕๘. พลเอก สายหยุด  เกิดผล 
 ๕๙. พลเอก สิทธิ  จิรโรจน ์
 ๖๐. พลต ารวจโท สุทัศน์  สุขุมวาท 
 ๖๑. พลเรือเอก สุภา  คชเสนี 
 ๖๒. พลโท สุรพล  บรรณกิจโศภน 
 ๖๓. พลตรี สุตสาย  หัสดิน 
 ๖๔. พลอากาศตรี สุวิช  จันทประดิษฐ์ 
 ๖๕. พลต ารวจโท เสน่ห์  สิทธิพันธ์ 
 ๖๖. นายโสรัจ  สุจริตกุล 
 ๖๗. พลเอก องอาจ  ศุภมาตย์ 
 ๖๘. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 ๖๙. นายอมร  นนทสุต 
 ๗๐. พลเอก อรรคพล  สมรูป     ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ วันที่ ๑๗  พ.ค. ๒๕๕๒ 
 ๗๑. นายอาคม  มกรานนท์ 
 ๗๒. พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก   ลาออก  เมื่อ  ๑๐ พ.ค. ๒๕๓๑ 
                          นายศรภีูมิ  ศุขเนตร  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 
 ๗๓. นายอาณัติ  อาภาภิรม 
 ๗๔. พลตรี อารียะ  อุโฆษกิจ 
 ๗๕. นายอาษา  เมฆสวรรค์ 
 ๗๖. นายเอกพจน์  วานิช 
  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิม  
จ านวน  ๑๗ ท่าน  เนื่องจากให้ครบตามจ านวนสามในสี่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ งหมด (จ านวน ๓๔๗ 
ท่าน)  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลโท จรัส  วงศ์สายัณห์ 
 ๒. พลโท ศิริชัย  ลักษณียนาวิน 



 ๒๓ 

 ๓. พลโท งามพล  นุตสถิตย์ 
 ๔. พลโท สุจินดา  คราประยูร 
 ๕. พลโท เกษม  สงวนชาติศรไกร 
 ๖. พลตรี เจอ  โพธิ์ศรีนาค 
 ๗. พลตรี กิตติ  รัตนฉายา 
 ๘. พลตรี ไพโรจน์  จันทร์อุไร 
 ๙. พลตรี วัฒนา  สรรพานิช 
 ๑๐. พลเรือเอก สุรทิน  จันทรภักดี 
 ๑๑. พลเรือโท ถลาง  จันทนประยูร 
 ๑๒. พลเรือโท ญงสุข  สุนทรนาค 
 ๑๓. พลเรือโท เกษม  เมฆลอย 
 ๑๔. พลอากาศเอก พิสุทธิ์  ฤทธาคนี   ลาออก  เมื่อ  ๑๕ เม.ย. ๒๕๓๒ 
                          นายกมล  นุชนาฏนนท์  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๑๕ เม.ย. ๒๕๓๒ 
 ๑๕. พลอากาศโท พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์ 
 ๑๖. พลอากาศโท นิมล  บุญญานุรักษ์ 
 ๑๗. พลต ารวจโท ประเนตร  ฤทธิฦาชัย 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๐  มีสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้ง   เมื่อ ๒๒ เมษายน  ๒๕๒๔  ออกตาม
วาระ จ านวน  ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลเอก กฤษณ์  ชีเจริญ 
 ๒. พลอากาศเอก กระแสร์  อินทรัตน์ 
 ๓. พลเรือเอก กวี  สิงหะ 
 ๔. พลโท ประชุม  พิบูลภานุวัธน์ 
 ๕. นาวาอากาศตรี ก าธน  สินธวานนท์ 
 ๖. พลโท จวน  วรรณรัตน์ 
 ๗. พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
 ๘. นายจ าลอง  อัตนโถ 
 ๙. นายเฉลียว  คณานุกูล 
 ๑๐. พลอากาศเอก ชากร  ทัตตานนท์ 
 ๑๑. นายชาญชัย  ลี้ถาวร 
 ๑๒. พลเรือโท ชาติ  ดิษฐบรรจง 
 ๑๓. นายชูชาติ  ประมูลผล  ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๐ 
 ๑๔. พลเอก เชาว์  สวัสดิสงคราม 
 ๑๕. หม่อมหลวงเชิงชาญ  ก าภู 
 ๑๖. นายเถลิง  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๑๗. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล 
 ๑๘. นายศิริชัย  บูลกุล 
 ๑๙. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๒๐. พลเรือเอก ประเสริฐ  แทนข า 
 ๒๑. นายสมพงษ์  ตรีสุขี 
 ๒๒. พลอากาศโท นาวี  มหารักขกะ 



 ๒๔ 

 ๒๓. พลเอก ไพจิตร  สมสุวรรณ 
 ๒๔. พลอากาศเอก บัณฑิต  โชติชนาภิบาล 
 ๒๕. พลเรือเอก บัณฑิต  สุวงศ์ 
 ๒๖. นายบุญสม  มาร์ติน 
 ๒๗. นายประกอบ  ตู้จินดา 
 ๒๘. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๒๙. นายประจิตร  ยศสุนทร 
 ๓๐. พลเอก ผิน  เกษร 
 ๓๑. นายประพฤทธิ์  ณ นคร 
 ๓๒. พลเรือเอก ประพัฒน์  จันทวิรัช 
 ๓๓. พลอากาศเอก ประภา  เวชปาน 
 ๓๔. พลโท รวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์ 
 ๓๕. พลอากาศโท ประหยัด  ดิษยะศริน 
 ๓๖. พลเอก ประยุทธ  จารุมณี 
 ๓๗. นายประสพ  รัตนากร 
 ๓๘. พลตรี ประสาท  วิมลศิลปิน 
 ๓๙. พลตรี ปรีชา  ฉวีพัฒน์ 
 ๔๐. นายปลั่ง  มีจุล 
 ๔๑. พลเอก ปิ่น  ธรรมศรี 
 ๔๒. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์ 
 ๔๓. พลโท วิบูลย์  เร้าเสถียร 
 ๔๔. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร 
 ๔๕. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๔๖. พลอากาศเอก วาทิต  โหละสุต 
 ๔๗. พลเอก วาท  กุญชรานุสสรณ์ 
 ๔๘. นายวิจารณ์  นิวาตวงศ์ 
 ๔๙. นาวาอากาศเอก วิมล  วิริยะวิทย์ 
 ๕๐. พลเรือโท วิเชียร  สังกรธนกิจ 
 ๕๑. พลอากาศเอก วีระ  ไทยกล้า 
 ๕๒. พลเอก ศักดิ์  บุญทระกุล 
 ๕๓. นายศิริ  อติโพธิ 
 ๕๔. พันเอก สงวน  ค าวงษา 
 ๕๕. พลเอก สม  ขัตพันธุ์ 
 ๕๖. พลอากาศเอก สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์ 
 ๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
 ๕๘. นายสมภพ  สุสังกรกาญจน์ 
 ๕๙. พลเรือเอก สมัคร  สายวงศ์ 
 ๖๐. นายสุขุม  ถิระวัฒน์ 
 ๖๑. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ 



 ๒๕ 

 ๖๓. คุณหญิงสุวัฒนา  เพชรทองค า 
 ๖๔. พลเรือเอก สุรพล  แสงโชติ 
 ๖๕. พลเอก เสริม  ณ นคร 
 ๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล 
 ๖๗. พลโท แสวง  จามรจันทร์ 
 ๖๘. พลเรือเอก โสภณ  สุญาณเศรษฐกร 
 ๖๙. พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ 
 ๗๐. พลอากาศเอก อัมพร  คอนดี 
 ๗๑. พลเอก อาจ  ชาตินักรบ 
 ๗๒. พันเอก อาทร  ชนเห็นชอบ 
 ๗๓. พลเรือเอก อุดม  พุ่มหิรัญ 
 ๗๔. ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ  พุ่มพวง 
 ๗๕. พลเรือโท อ านวย  เอ่ียมสุโร 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  แทน
ต าแหน่งที่ออกตามวาระจ านวน ๗๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลเรือโท กิตติ  นาคะเกศ 
 ๒. พลอากาศโท จินดา  รามอินทรา 
 ๓. นายจุลนภ  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา 
 ๔. พลเรือโท เจตน์  ธัมมรัคคิต 
 ๕. ร้อยต ารวจโท ฉัตรชัย  บุญยะอนันต์ 
 ๖. พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  ลาออก เมื่อ  ๓๑ ส.ค. ๒๕๓๓ 
                          นายศิววงศ์  จังคศิริ  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๔ ก.ย. ๒๕๓๓ 
 ๗. นายชัยยุทธ  กรรณสูต 
 ๘. พลเรือเอก ชาติ  ดิษฐบรรจง 
 ๙. นายชีระ  ภาณุพงศ์ 
 ๑๐. พลเรือตรี เชลง  องอาจ 
 ๑๑. พลอากาศโท ณรงค์  ดิถีเพ็ง 
 ๑๒. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ  เทวกุล 
 ๑๓. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๑๔. นายธรรมนูญ  ประจวบเหมาะ 
 ๑๕. นายบรม  ตันเถียร 
 ๑๖. พลตรี บรรเทา  ใยเกตุ   ลาออก  เมื่อ  ๑๗ เม.ย. ๒๕๓๒ 
                          เรืออากาศโท โสภณ  สุวรรณะรุจิ   แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๑๙ เม.ย. ๒๕๓๓ 
 ๑๗. พลต ารวจตรี บุญชู  วังกานนท์ 
 ๑๘. นายปลั่ง  มีจุล 
 ๑๙. พันเอก ประกอบ  ประยูรโภคราช 
 ๒๐. พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 
 ๒๑. พลเรือโท ประชุม  เวศม์วิบูลย์ 
 ๒๒. นายประเทือง  กีรติบุตร 
 ๒๓. นายประภาศน์  อวยชัย 



 ๒๖ 

 ๒๔. พลเอก ประยุทธ  จารุมณี 
 ๒๕. นายประสพ   รัตนากร 
 ๒๖. พลเรือโท ประยงค์  เจริญสุวรรณ 
 ๒๗. นายประเสริฐ  ดวงวิชัย 
 ๒๘. พลอากาศเอก ประหยัด  ดิษยะศริน 
 ๒๙. นายพชร  อิศรเสนา  ณ อยุธยา 
 ๓๐. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์ 
 ๓๑. นายพานิช  สัมภวคุปต์ 
 ๓๒. นายพารณ  อิศรเสนา  ณ อยุธยา 
 ๓๓. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร 
 ๓๔. นายไพโรจน์  นิงสานนท์ 
 ๓๕. พลต ารวจโท เภา  สารสิน 
 ๓๖. พลตรี มงคล  อัมพรพิสิฏฐ์ 
 ๓๗. พลตรี มนัส  อร่ามศรี 
 ๓๘. นายมีชัย  วีระไวทยะ 
 ๓๙. นางเยาวลักษณ์  แพ่งสภา 
 ๔๐. นายยุกต์  ณ ถลาง 
 ๔๑. พลโท รวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์ 
 ๔๒. ร้อยเอก ละเมียน  บุณยะมาน 
 ๔๓. พลตรี วันชัย  อัมพุนันทน์ 
 ๔๔. พลเอก วาท  กุญชรานุสสรณ์ 
 ๔๕. พลโท วิชัย  เพ่ิมทรัพย์ 
 ๔๖. นายวิจารณ์  ภุกพิบูลย์ 
 ๔๗. พลโท วิชิต  บุณยะวัฒน์ 
 ๔๘. ว่าที่พลเรือโท วิชิต  วรรณวิไชย 
 ๔๙. พลเรือโท วินิจ  ตาปสนันทน์ 
 ๕๐. พลอากาศโท จิโรจ  บูรณะบุตร 
 ๕๑. พลโท วิศิษย์  อาจคุ้มวงษ์ 
 ๕๒. พลอากาศโท วีระ  กิจจาทร 
 ๕๓. พลเอก ศักดิ์  บุญทระกุล 
 ๕๔. นายศิริชัย  บูลกุล 
 ๕๕. พลโท สท้าน  ภิรมย์รัตน์ 
 ๕๖. พลโท สนั่น  เศวตเศรนี 
 ๕๗. นายสมภพ  สุสังกร์กาญจน์ 
 ๕๘. พลอากาศเอก สรรเสริญ  วานิชย์ 
 ๕๙. นายสวัสดิ์  โชติพานิช   ลาออก  เมื่อ  ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ 
                          พลโท ไพบูลย์  ห้องสินหลาก  แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๔ ม.ค. ๒๕๓๔ 
 ๖๐. นายส าราญ  ถาวรายุศม์ 
 ๖๑. นายสุขวิช  รังสิตพล 
 ๖๒. นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ 



 ๒๗ 

 ๖๓. นายสุธี  อากาศฤกษ์ 
 ๖๔. พลอากาศโท สุรพล  โสภาพงษ์  ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อ  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๐ 
                          พลเอก อัธยา  แผ้วพาลชน   แต่งตั้งแทน  เมื่อ  ๘ มิ.ย. ๒๕๓๑ 
 ๖๕. นายสุวิทย์  สุทธานุกูล 
 ๖๖. นายเสนาะ  อูนากูล 
 ๖๗. ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ  พุ่มพวง 
 ๖๘. พลโท แสวง  จามรจันทร์ 
 ๖๙. พลโท อภิเทพ  อินทรพิทักษ์ 
 ๗๐. พลอากาศโท อนันต์  กสินทะ 
 ๗๑. พลตรี  อรพันธ์  วัฒนวิบูลย์ 
 ๗๒. พลโท อรุณ  ปริวัติธรรม 
 ๗๓. พลเรือโท อาคม  ศรีคชา 
 ๗๔. พลเรือเอก อ านวย  เอ่ียมสุโร 
 ๗๕. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 

ในวันที่   ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๑    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิม 
จ านวน  ๗ ท่าน  เพ่ือให้ครบจ านวนสามในสี่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  (จ านวน  ๓๕๗  ท่าน) ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 ๑. พลอากาศโท  เกริกชัย   หาญสงคราม 
 ๒. นายทินพันธุ์   นาคะตะ 
 ๓. พลเรือตรี  บัณฑิตย์  ชุณหะวัณ 
 ๔. พลตรี  แผ้ว  แผ้วพิษากุล 
 ๕. พลเอก  พัฒน์  อัคนิบุตร 
 ๖. นายวิจิตร  ศรีสอ้าน 
 ๗. นายวีระ  ปิตรชาติ 
 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๒  มีสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๖  ออกตาม
วาระ เมื่อครบ  ๖  ปี  จ านวน  ๙๓  ท่าน  ดังรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายกระจ่าง   พันธุมนาวิน 
 ๒. พลตรี  กระวี  สุทัศน์  ณ  อยุธยา 
 ๓. นายกฤตย์   รัตนรักษ์ 
 ๔. พลอากาศเอก  กันต์   พิมานทิพย์ 
 ๕. นายก าพล  วัชรพล 
 ๖. พลอากาศเอก  เกษตร  โรจนนิล 
 ๗. นายเกษม   สุวรรณกุล 
 ๘. นายจิรายุ   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๙. พลเอก  จุไท  แสงทวีป 
 ๑๐. นายเกษม   จาติกวณิช 
 ๑๑. นายชวลิต  รุ่งแสง 
 ๑๒. นายชัชวาล   อภิบาลศรี 
 ๑๓. นายชัยรัตน์   ค านวณ 
 ๑๔. ร้อยต ารวจโท  ชาญ   มนูธรรม 



 ๒๘ 

 ๑๕. นายชาญวุฒิ   โพธิรัตนังกูร 
 ๑๖. นายชุมสาย   หัสดิน 
 ๑๗. พลต ารวจเอก  ณรงค์   มหานนท์ 
 ๑๘. พลเรือโท  ด ารงค์   เสขะนันทน์ 
 ๑๙. นายดิลก   มหาด ารงค์กุล 
 ๒๐. นายอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ 
 ๒๑. พลอากาศเอก  ทวนทอง   ยอดอาวุธ 
 ๒๒. พลเรือโท  ทวิช   บุณยรัตพันธุ์ 
 ๒๓. พลต ารวจตรี  เทียนชัย   วีรกลุ 
 ๒๔. พลเรือเอก  ธาดา   ดิษฐบรรจง  
 ๒๕. คุณหญิงนงเยาว์   ชัยเสรี 
 ๒๖. พลโท  นพ  พิณสายแก้ว 
 ๒๗. พลเรือเอก  นิพันธ์   ศิริธร 
 ๒๘. นายนุกูล   ประจวบเหมาะ 
 ๒๙. พลเอก  บรรจบ   บุนนาค 
 ๓๐. นายบรรเจิด   ชลวิจารณ์ 
 ๓๑. พลต ารวจโท  บันเทิง   กัมปนาทแสนยากร 
 ๓๒. พลตรี  บุญชัย  ดิษฐกุล 
 ๓๓. นายอนันต์   อนันตกูล 
 ๓๔. พลเอก  ปฐม   เสริมสิน 
 ๓๕. พลเรือตรี  ประกอบ  วสีนนท์ 
 ๓๖. หม่อมหลวงประกิต   ทินกร 
 ๓๗. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร์ 
 ๓๘. พลเอก  ประยูร   บุนนาค 
 ๓๙. นาวาอากาศตรี  ประสงค์   สุ่นศิริ 
 ๔๐. นายประสิทธิ์   เหตระกูล 
 ๔๑. พลเอก  ปัญญา   สิงห์ศักดา 
 ๔๒. นายปิยะ   จักกะพาก 
 ๔๓. นายปรีชา   ศรีมีทรัพย์ 
 ๔๔. นายพนัส   สิมะเสถียร 
 ๔๕. นายพฤทธ์   อุปถัมภานนท์ 
 ๔๖. คุณหญิงพวงรัตน   วิเวกานนท์ 
 ๔๗. พลเอก  พักตร์   มีนะกนิษฐ 
 ๔๘. พลโท พัฒน์   อุไรเลิศ 
 ๔๙. นายเพรา   นิวาตวงศ์ 
 ๕๐. นายมนัสวี   อุณหนันทน์ 
 ๕๑. นายวีระ   คีรีวัฒน์ 
 ๕๒. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์ 
 ๕๓. พลเรือเอก ยุธยา  เชิดบุญเมือง 
 ๕๔. นายรัตน์   พนมขวัญ 



 ๒๙ 

 ๕๕. นายละเมียด   ประดับศรี 
 ๕๖. นายวทัญญู   ณ  ถลาง 
 ๕๗. นายวรรณ   ชันซื่อ 
 ๕๘. นายวารินทร์   พูนศิริวงศ์  
 ๕๙. พลเอก  วันชัย   จิตต์จ านงค์ 
 ๖๐. นายวิชัย   กาญจนพันธุ 
 ๖๑. พลโท  วัฒนชัย   วุฒิศิริ 
 ๖๒. นายวิทูร   โอสถานนท์ 
 ๖๓. นายวิระ   รมยะรูป 
 ๖๔. นายวีกิจ   วีรานุวัตติ ์
 ๖๕. นายวีระ   สุสังกรกาญจน์ 
 ๖๖. พลโท  ศิริ   ทิวะพันธุ์ 
 ๖๗. นายสง่า   สรรพศรี 
 ๖๘. พลโท  สมคิด   จงพยุหะ 
 ๖๙. นายชาตรี   โสภณพนิช 
 ๗๐. นายสมชาย   เขียวหวาน 
 ๗๑. พันเอก  สมชาย  หิรัญกิจ 
 ๗๒. นายสมบูรณ์   นันทาภิวัฒน์ 
 ๗๓. นายบรรจง   ชูสกุลชาต ิ
 ๗๔. นายสรวง   อักษรานุเคราะห์         ถึงแก่กรรม  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 ๗๕. นายสวัสดิ์   ลูกโดด 
 ๗๖. นายสิงห์โต   จ่างตระกูล 
 ๗๗. นายสิปปนนท์   เกตุทัต 
 ๗๘. นายสุธรรม   วิชชุไตรภพ 
 ๗๙. พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์ 
 ๘๐. พลต ารวจเอก  สุวรรณ   รัตนชื่น 
 ๘๑. นายสุวิทย์   นววงศ ์
 ๘๒. นายสนอง   ตู้จินดา 
 ๘๓. ร้อยโท  อนันต์   พรรณเชษฐ์ 
 ๘๔. นายอนุสร   ทรัพย์มนู 
 ๘๕. นายอมร   รักษาสัตย์ 
 ๘๖. พลอากาศเอก  อรุณ   พร้อมเทพ 
 ๘๗. นายบดี   จุณณานนท์ 
 ๘๘. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี 
 ๘๙. นายอาหมัด   ขามเทศทอง 
 ๙๐. พลโท  อิสระพงศ์   หนุนภักดี 
 ๙๑. นายอุกฤษ   มงคลนาวิน 
 ๙๒. พลอากาศโท  อุดม   ถนอมกุลบุตร 
 ๙๓. นายโอสถ   โกศิน 



 ๓๐ 

 ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๓๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทน
ต าแหน่งที่ออกตามวาระ  จ านวน  ๙๓  ท่าน  และแทนผู้ที่ลาออกอีก  ๑  ท่าน  รวม  ๙๔  ท่าน  ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 ๑. นายกฤษฎา   กัมปนาทแสนยากร 
 ๒. พลอากาศเอก  กันต์   พิมานทิพย์ 
 ๓. นายกิตติ   ด าเนินชาญวนิชย์ 
 ๔. พลอากาศเอก  เกษตร   โรจนนิล 
 ๕. นายเกษม   วิศวพลานนท์ 
 ๖. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร  เกษมศรี 
 ๗. นายก าจร   เชาวรัตน์ 
 ๘. นายก าพล  วัชรพล 
 ๙. พลตรี  จ ากัด  กลันทะกะสุวรรณ 
 ๑๐. พลโท  ฉลอม   วิสมล 
 ๑๑. นายเฉลิม   เชี่ยวสกุล 
 ๑๒. นายเฉลียว   อยู่วิทยา 
 ๑๓. พลโท  ชัชชม   กันหลง 
 ๑๔. นายชัยอนันต์   สมุทวณิช 
 ๑๕. นายชาตรี   โสภณพนิช 
 ๑๖. นายชาติเชื้อ   กรรณสูต 
 ๑๗. พลตรี  เชษฐา  ฐานะจาโร 
 ๑๘. พลเรือโท  เชิดศักดิ์   สุขกิจบ ารุง 
 ๑๙. นายดิลก   มหาด ารงค์กุล 
 ๒๐. นายเดช   บุญ-หลง 
 ๒๑. พลโท  ถาวร   รัตนาวะดี 
 ๒๒. นายทนง   โพธิ์อ่าน 
 ๒๓. นายทวี   ประไพ 
 ๒๔. นายทรง  องค์ชัยวัฒนะ 
 ๒๕. พลตรี  ทศพร   ทรงสุวรรณ 
 ๒๖. นายธรรมา   ปิ่นสุกาญจนะ 
 ๒๗. คุณหญิงนงเยาว์   ชัยเสรี 
 ๒๘. พลโท  นพ   พิณสายแก้ว 
 ๒๙. นายนิคม   จันทรวิทุร 
 ๓๐. นายนิภัทร   บุญญะปฏิภาค 
 ๓๑. นายบดี   จุณณานนท์ 
 ๓๒. นายบรรจง   ชูสกุลชาต ิ
 ๓๓. พลตรี  บรรเทา   ใยเกตุ 
 ๓๔. นายบุญชง   วีสมหมาย 
 ๓๕. นายบุญชนะ   อัตถากร 
 ๓๖. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร์ 
 ๓๗. พลโท  ประมณฑ์  ผลาสินธุ์ 



 ๓๑ 

 ๓๘. นายประสิทธิ์   กาญจนวัฒน์ 
 ๓๙. นายประสิทธิ์   เหตระกูล 
 ๔๐. พลเอก  ปัญญา   สิงห์ศักดา     (ถึงแก่อนิจกรรม    ๔ มกราคม  ๒๕๕๓) 
 ๔๑. นายปิยะบุตร   ชลวิจารณ์ 
 ๔๒. พลเรือโท  เปล่ง   มาลสุทธิ์ 
 ๔๓. นายเปล่งศักดิ์   ประกาศเภสัช 
 ๔๔. พลอากาศโท  พนม   ถีรัสวาที 
 ๔๕. นายพนัส   สิมะเสถียร 
 ๔๖. นายพันศักดิ์   วิญญรัตน์ 
 ๔๗. นายพิทักษ์   อินทรวิทยนันท์ 
 ๔๘. พลอากาศเอก พิศิษฐ์   ศาลิคุปต 
 ๔๙. นายเพรา   นิวาตวงศ์ 
 ๕๐. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์ 
 ๕๑. นายยงศักดิ์   คณาธนะวนิชย์ 
 ๕๒. พลโท  ยุทธนา   แย้มพันธุ์ 
 ๕๓. พลอากาศโท  เริงชัย   สนิทพันธุ์ 
 ๕๔. คุณหญิงแร่ม   พรหโมบล  บุณยประสพ 
 ๕๕. พลอากาศโท  ลิขิต   สุวรรณทัต 
 ๕๖. นายวรรณ  ชันซื่อ 
 ๕๗. พลต ารวจเอก  วสิษฐ   เดชกุญชร 
 ๕๘. พลเอก  วันชัย   จิตต์จ านงค์ 
 ๕๙. พลโท  วัฒนชัย   วุฒิศิริ 
 ๖๐. นายวิชัย   เชิดชัย 
 ๖๑. พลเอก  วิชิต   วชิิตสงคราม 
 ๖๒. นายวิระ   รมยะรูป 
 ๖๓. พลโท  ศิริ   ทิวะพันธุ์ 
 ๖๔. นายสง่า   สรรพศรี 
 ๖๕. พลเรือโท  สถิตย์   จิตรสุข 
 ๖๖. พลเอก  สมควร   สุวรรณ 
 ๖๗. พลตรี  สมเจตน์   ทรัพย์สมบูรณ์ 
 ๖๘. ร้อยตรี  สมบัติ  พานิชชีวะ 
 ๖๙. พลอากาศโท  สมบุญ   ระหงษ์ 
 ๗๐. พลเรือโท  สมบูรณ์   เนียมลอย 
 ๗๑. นายสมพงษ์   ตรีสุขี 
 ๗๒. นายสมภพ   โหตระกิตย์ 
 ๗๓. นายสมศักดิ์   วรคามิน 
 ๗๔. พลต ารวจโท  สวัสดิ์   อมรวิวฒัน์ 
 ๗๕. นายสากล   สกุลไทย 
 ๗๖. นายสุชาติ  หอวัฒนกุล 
 ๗๗. พลเรือเอก  สุนทร   กระเทศ 



 ๓๒ 

 ๗๘. พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์ 
 ๗๙. นายสุนทร   เรืองเล็ก 
 ๘๐. นายสุนทร  เสถียรไทย 
 ๘๑. นางสุมน   สมสาร 
 ๘๒. พลตรี  สุรเชษฐ   เดชาติวงศ์ 
 ๘๓. พลตรี  สุรพล   สุวรรณภา 
 ๘๔. พลต ารวจเอก  เสริม   จารุรัตน์ 
 ๘๕. พลโท เสริม   ไชยบุตร 
 ๘๖. พลเรือเอก เสวก   ตาดทอง 
 ๘๗. พลต ารวจเอก  แสวง   ธีระสวัสดิ์ 
 ๘๘. นายอนันต์   อนันตกูล 
 ๘๙. นายอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ 
 ๙๐. นายอภิลาศ   โอสถานนท์ 
 ๙๑. พลโท  อิสระพงศ์   หนุนภักดี 
 ๙๒. นายโอสถ   โกศิน 
 ๙๓. พลตรี  ฤทัย   นิโลบล 
 ๙๔. นายกมล   นุชนาฏนนท์  ตั้งแทน  พลอากาศเอก  พิสุทธิ์   ฤทธาคนี  ซึ่งลาออกเม่ือ   

๑๕  เมษายน  ๒๕๓๒ 
 
รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดเนื่องจากการยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔  โดยคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ภายใต้การน าของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๑๔ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชุดที่ ๔ (พ.ศ.  ๒๕๓๔) 

 
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยจ านวนสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค ากราบบังคมทูลของประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในวันที่  
๑๕  มีนาคม  ๒๕๓๔  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จ านวน  ๒๙๒  
ท่าน    และสมาชิกสภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๓๕   เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป  
ตามมาตรา  ๒๑๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๓๔ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๕  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑. นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ๒ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๕  
 ๒. พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ๒ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๒๑ มี.ค. 
๒๕๓๕  
 

รายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๓๔) 

 ๑. พลอากาศเอก  กมล   เดชะตุงคะ 
 ๒. นายกรพจน์   อัศวินวิจิตร 
 ๓. นายกฤตย์   รัตนรักษ์ 
 ๔. พลอากาศเอก  กันต์  พิมานทิพย์ 
 ๕. นายเกริกเกียรติ   พิพัฒน์เสรีธรรม 
 ๖. พลอากาศเอก  เกริกชัย   หาญสงคราม 
 ๗. พลอากาศเอก  เกษตร   โรจนนิล 
 ๘. นายเกษม   จาติกวณิช                    ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๓ 
 ๙. นายเกษม   ณรงค์เดช 
 ๑๐. พลอากาศโท  เกษม   ทวีวัฒน์ 
 ๑๑. พลเอก  เกษม   ธรรมกุล 
 ๑๒. นายเกษม  วัฒนชัย 
 ๑๓. พลเรือโท  เกาะหลัก   เจริญรุกข์ 
 ๑๔. พลอากาศตรี  เกียรติศักดิ์   เทพกุญชร 
 ๑๕. นายโกเมน   ภัทรภิรมย์ 
 ๑๖. พลเรือโท  โกสุม   กมลนาวิน 
 ๑๗. พลโท  ขจร   รามัญวงศ์ 
 ๑๘. นายขุนทอง   เที่ยงตรง 
 ๑๙. พลตรี  เขษม   ไกรสรรณ์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้งเมื่อ  ๗  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๐. พลเอก  ค ารณ   กาญจนาคม 
 ๒๑. นายเคร่ง   สุวรรณวงศ์ 
 ๒๒. นายเคียง   บุญเพิ่ม  ลาออกเมื่อ  ๒๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๓. พลเอก  งามพล  นุตสถิตย์ 



 ๒ 

 ๒๔. พลเอก  จรัล   กุลละวณิชย์ 
 ๒๕. นายจรัส   สุวรรณเวลา 
 ๒๖. พลโท  จรินทร์   สว่างวรรณ 
 ๒๗. พลโท  จรูญ   พูนสนอง 
 ๒๘. พลอากาศเอก  จรูญ   วุฒิกาญจน์ 
 ๒๙. นายจัตวา   กลิ่นสุนทร 
 ๓๐. พลเอก  จ าแลง  อุชุโกมล 
 ๓๑. นายจิรายุทธ์   วสุรัตน์ 
 ๓๒. นายเจริญจิตต์  ณ  สงขลา  ลาออกเพ่ือรับต าแหน่ง รมช. มหาดไทย  

เมื่อ  ๒๙  ก.ค.  ๒๕๓๔ 
 ๓๓. พลโท  เจอ  โพธิ์ศรีนาค 
 ๓๔. พลเรือโท  ฉันท์   กลกิจโกวินท์ 
 ๓๕. พลอากาศเอก  เฉลย  วรินทราคม 
 ๓๖. พลอากาศโท  เฉลิม  ประเสริฐศรี 
 ๓๗. พลเอก  ชัชชม   กันหลง 
 ๓๘. พลตรี  ชัยณรงค์   หนุนภักดี 
 ๓๙. พลโท  ชัยวุฒิ   ศรีมาศ 
 ๔๐. พลอากาศโท  ชัยศาสตร์   ชาครียรัตน์ 
 ๔๑. พลโท  ชาญ   หาญยุทธ 
 ๔๒. พลเรือเอก  ชาติ   ดิษฐบรรจง 
 ๔๓. นายชาติเชื้อ   กรรณสูต 
 ๔๔. นายชีระ   ภาณุพงศ์ 
 ๔๕. นายชูศักดิ์   ศิรินิล 
 ๔๖. พลเรือโท  เชลง   องอาจ 
 ๔๗. พลโท  เชิดชาย   ธีรัทธานนท์ 
 ๔๘. พลเรือตรี  โชคชัย  พลชัย 
 ๔๙. นายโชคชัย  อักษรนันท์ 
 ๕๐. พันเอก  ณรงค์   กิตติขจร  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๔  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๕๑. พลเรือเอก  ณรงค์   โอสถานนท์ 
 ๕๒. พลอากาศโท  ดนัย   โมรินทร์ 
 ๕๓. นายดุสิต   ศิริวรรณ 
 ๕๔. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ   เทวกุล 
 ๕๕. พลอากาศโท  ถาวร   เกิดสินธุ์ 
 ๕๖. พลโท  ถาวร   รัตนาวะดี 
 ๕๗. นายถิรชัย   วุฒิธรรม 
 ๕๘. นายทนง   ล าใย 
 ๕๙. พลเรือเอก  ทรงสิทธิ   กิตติพีรชล 
 ๖๐. นายทวี   หนุนภักดี 
 ๖๑. พลโท  ทวีสิทธิ์   สร้างสมวงษ์ 
 ๖๒. พลตรี  ทศพร   ทรงสุวรรณ 



 ๓ 

 ๖๓. นางทักษิณา   สวนานนท์ 
 ๖๔. นางสาวทัศนา   บุญทอง 
 ๖๕. นายทินพันธุ์   นาคะตะ 
 ๖๖. นายธนินท์   เจียรวนนท์ 
 ๖๗. นายธรรมนูญ   ประจวบเหมาะ 
 ๖๘. นายธรรมนูญ   ลัดพลี 
 ๖๙. นายธวัช   วิชัยดิษฐ 
 ๗๐. พลเรือเอก  ธวัชชัย   โกศลนาวิน 
 ๗๑. พลเรือตรี  ธัชพงษ์   วิวัฒน์กุล 
 ๗๒. นายธารินทร์   นิมมานเหมินท์ 
 ๗๓. พลตรี  ธิติพงษ์   เจนนุวัตร 
 ๗๔. พลเอก  เธียร   ชนไมตรี 
 ๗๕. พลโท  นพ   พิณสายแก้ว  
 ๗๖. นายนพดล    ทองโสภิต 
 ๗๗. พลเอก  นฤดล   เดชประดิยุทธ์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๓ 
 ๗๘. คุณหญิงนันทกา   สุประภาตะนันทน์ 
 ๗๙. นายนิตินัย   นาครทรรพ   ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๗  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๘๐. นายนิพนธ์   พร้อมพันธุ์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๗  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๘๑. นายนิพนธ์   วงษ์ตระหง่าน 
 ๘๒. นายนิสสัย   เวชชาชีวะ 
 ๘๓. นายบดี   จุณณานนท์ 
 ๘๔. พลเอก  บรรจบ   บุนนาค 
 ๘๕. นายบัญญัติ   สุชีวะ  ลาออกเมื่อ  ๑  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๘๖. นายบุญชนะ   อัตถากร 
 ๘๗. พลโท  บุญแทน   เหนียนเฉลย 
 ๘๘. เรืออากาศตรี บุญยง  วัฒนพงศ์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง เมื่อ  ๑๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๘๙. นายปกิต   พัฒนกุล  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๙  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๙๐. ร้อยตรี  ประจักษ์   สีบุญเรือง  ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์  

เมื่อ  ๒๑  ก.ค.  ๒๕๓๔ 
 ๙๑. นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์ 
 ๙๒. พลเรือโท  ประชุม   เครือวัลย์ 
 ๙๓. พลอากาศเอก ประชุม  ฉายศิริ 
 ๙๔. นายประดิษฐ์   เจริญไทยทวี 
 ๙๕. นายประพัทธ์   เปรมมณี 
 ๙๖. พลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
 ๙๗. ร้อยตรี  ประพาส   ลิมปะพันธุ์ 
 ๙๘. พลโท  ประมณฑ์   ผลาสินธุ์ 
 ๙๙. นายประมาณ  ชันซื่อ   ลาออกเม่ือ  ๒๔  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๑๐๐. พลอากาศโท  ประวิช   พจนประพันธ์ 
 ๑๐๑. พลเรือโท  ประวิทย์   ปาลศรี 



 ๔ 

 ๑๐๒. พลเรือโท  ประวิทย์   ศิวรักษ์ 
 ๑๐๓. นายประสพ   รัตนากร 
 ๑๐๔. นายประเสริฐ   นาสกุล 
 ๑๐๕. นายประเสริฐ   บุญศรี 
 ๑๐๖. พลตรี  ประเสริฐ   พรรคเจริญ 
 ๑๐๗. พลเอก  ประเสริฐ   สารฤทธิ์ 
 ๑๐๘. นายประหยัด   ถิระวัฒน์ 
 ๑๐๙. พลอากาศโท  ปราโมทย์   วีรุตมเสน 
 ๑๑๐. นายปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ 
 ๑๑๑. นายปริญญา   เจตาภิวัฒน์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๑๑๒. พลโท  ปรีชา   โรจนเสน 
 ๑๑๓. พลเรือโท  ปรีดา   กาญจนรัตน์ 
 ๑๑๔. พลเรือโท  ปรีดา   การสุทธิ์ 
 ๑๑๕. นายปัจจัย   บุนนาค 
 ๑๑๖. พลตรี  ปานเทพ   ภูวนารถนุรักษ์ 
 ๑๑๗. นายปิยะ   จักกะพาก 
 ๑๑๘. นายปิยะ   ภิรมย์ภักดี 
 ๑๑๙. นายปิยะบุตร   ชลวิจารณ์ 
 ๑๒๐. นายเผ่าพัชร   ชวนะลิขิกร 
 ๑๒๑. นายพงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร 
 ๑๒๒. นายพชร   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา 
 ๑๒๓. พลอากาศโท  พนม   ถีรัสวาที 
 ๑๒๔. นายพนัส   สิมะเสถียร 
 ๑๒๕. นายพรเทพ   พรประภา 
 ๑๒๖. คุณหญิงพัชรี   ว่องไพฑูรย์ 
 ๑๒๗. นายพานิชย์   เจริญเผ่า 
 ๑๒๘. นายพารณ   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา 
 ๑๒๙. พลเอก  พิจิตร   กุลละวณิชย์ 
 ๑๓๐. นายพิชัย   วาศนาส่ง 
 ๑๓๑. นายพินิจ   จันทรสุรินทร์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๒๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๑๓๒. พลเรือตรี  พินิจ   ทองอร่าม 
 ๑๓๓. นายพิศาล   มูลศาสตรสาทร  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๑๓๔. พลอากาศเอก  พิศิษฐ์   ศรีกาฬสินธุ์ 
 ๑๓๕. นายพิสิฎฐ   ภัคเกษม 
 ๑๓๖. นายเพรา   นิวาตวงศ์ 
 ๑๓๗. นายไพบูลย์   ช่างเรียน 
 ๑๓๘. พลเรือโท  ไพบูลย์   นาคสกุล 
 ๑๓๙. นายไพบูลย์   ลิมปพยอม 
 ๑๔๐. พลโท  ไพบูลย์   ห้องสินหลาก 
 ๑๔๑. พลโท  ไพบูลย์   เอมพันธุ์ 
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 ๑๔๒. พลเรือเอก  ไพรัช   ชูธงชัย 
 ๑๔๓. พลโท  ไพโรจน์   จันทร์อุไร 
 ๑๔๔. นายไพโรจน์   ล่ าซ า 
 ๑๔๕. นายไพศิษฐ์   พิพัฒนกุล 
 ๑๔๖. พลโท  ภิญโญ   ศิริยะพันธุ์ 
 ๑๔๗. พลโท  ภุชงภ์   นลิข า  ถึงแก่กรรม  เมื่อ  ๑๕  พ.ย.  ๒๕๓๔ 
 ๑๔๘. พลโท  มงคล   อัมพรพิสิฏฐ์ 
 ๑๔๙. พลเรือตรี  มนตรี   วิจิตรยุทธศาสตร์ 
 ๑๕๐. นายมหิดล   จันทรางกูร 
 ๑๕๑. นายมาโนช   กาญจนฉายา 
 ๑๕๒. คุณหญิงมาลี   สนิทวงศ์   ณ  อยุธยา 
 ๑๕๓. นางเมธ์วดี   นวพันธ์ 
 ๑๕๔. พลเรือตรี  ยรรยง   กุลก าม์ธร 
 ๑๕๕. นายยุกต์  ณ ถลาง 
 ๑๕๖. นายยุกติ   สาริกะภูติ 
 ๑๕๗. พลโท  ยุทธนา  ค าดี 
 ๑๕๘. พลเอก  ยุทธนา   แย้มพันธุ์ 
 ๑๕๙. นางเยาวลักษณ์   แพ่งสภา 
 ๑๖๐. พลโท  ระวิ   มุกดาประกร 
 ๑๖๑. พลอากาศตรี  รังสรรค์   ทีขะระ 
 ๑๖๒. นายรุ่งธรรม   ลัดพลี 
 ๑๖๓. พลอากาศเอก  เริงชัย   สนิทพันธุ์ 
 ๑๖๔. พลตรี  ฤทัย   นิโลบล 
 ๑๖๕. นางลักขณา   แสงสนิท 
 ๑๖๖. พลโท  วชิรา   สรุิยกุล  ณ  อยุธยา 
 ๑๖๗. พลอากาศเอก  วรนาถ   อภิจารี 
 ๑๖๘. ร้อยต ารวจตรี  วรรณ   ชันซือ่ 
 ๑๖๙. พลโท  วศิน   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๗๐. พลเอก  วัฒนชัย   วฒุิศิริ 
 ๑๗๑. พลตรี  วัฒนา   บุญญะสิทธิ์ 
 ๑๗๒. พลโท  วัฒนา   สรรพานิช 
 ๑๗๓. พลเอก  วันชัย   เรืองตระกูล 
 ๑๗๔. พลโท  วันชัย   อัมพุนันทน์ 
 ๑๗๕. นายวารินทร์   พูนศิริวงศ์ 
 ๑๗๖. นายวิจิตร   ศรีสอ้าน 
 ๑๗๗. พลอากาศโท  วิจิตร   ส านองสุข 
 ๑๗๘. พลเอก  วิจิตร   สุขมาก 
 ๑๗๙. นายวิจิตร   สุพินิจ 
 ๑๘๐. นาวาเอก  วิชญ์   สุกใส 
 ๑๘๑. นายวิชัย   โถสุวรรณจินดา 
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 ๑๘๒. พลเอก  วิชัย   เพิ่มทรัพย์ 
 ๑๘๓. พลเอก  วิชิต   บุณยะวัฒน์ 
 ๑๘๔. นายวิเชียร   จันทาภากุล 
 ๑๘๕. พลเรือโท  วิเชียร   เรืองศรี 
 ๑๘๖. นายวิฑูรย์   ตั้งตรงจิตต์ 
 ๑๘๗. นายวิทยา   เวชชาชวีะ 
 ๑๘๘. พลโท  วิทูร   สุนทรจันทร์ 
 ๑๘๙. นายวินัย   สะมะอุน 
 ๑๙๐. พลอากาศตรี  วิรัช   วิวัฒน์กลุ 
 ๑๙๑. นายวิรุฬ   เตชะไพบูลย์ 
 ๑๙๒. นายวิโรจน์   นวลแข 
 ๑๙๓. พลต ารวจโท  วิโรจน์   เปาอินทร์ 
 ๑๙๔. นายวิโรจน์   ภู่ตระกูล 
 ๑๙๕. พลเอก  วิศิษย์   อาจคุ้มวงษ์ 
 ๑๙๖. นายวีกิจ   วีรานุวัตติ ์
 ๑๙๗. นางวีณา   เชิดบุญชาติ 
 ๑๙๘. พลอากาศเอก  วีระ   กิจจาทร 
 ๑๙๙. นายวีระ  ปิตรชาติ 
 ๒๐๐. พลอากาศตรี  วีระ   สิเนหะสาร 
 ๒๐๑. พลอากาศโท  วีระพงษ์   สิงหเสนี 
 ๒๐๒. คุณหญิงศศิมา   ศรีวิกรม์ 
 ๒๐๓. พลโท  ศัลย์   ศรีเพ็ญ 
 ๒๐๔. พลเอก  ศิริ  ทิวะพันธุ์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๐  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๐๕. นายศิริชัย  บูลกุล 
 ๒๐๖. พลอากาศเอก  หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์   ทองใหญ่ 
 ๒๐๗. นายศิววงศ์   จังคศิริ 
 ๒๐๘. นายศุภชัย   พานิชภักดิ์ 
 ๒๐๙. พลอากาศโท  ศุภางค์   แก้วพันธุ์พงศ์ 
 ๒๑๐. พลโท  สกัณห์   สถิตยุทธการ 
 ๒๑๑. พลเอก  สม   ขัตพันธุ์ 
 ๒๑๒. พลโท  สมเจตน์   ทรัพย์สมบูรณ์ 
 ๒๑๓. พลเรือโท  สมนึก   รักซ้อน 
 ๒๑๔. พลอากาศเอก  สมบุญ  ระหงษ์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๘  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๑๕. พลเรือเอก  สมพงษ์   กมลงาม 
 ๒๑๖. นายสมพงษ์   อมรวิวัฒน์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง เมื่อ  ๙  ก.พ. ๒๕๓๕ 
 ๒๑๗. พลตรี  สมพันธ์   บุญกังวาล 
 ๒๑๘. พลโท  สมพร   เติมทองไชย 
 ๒๑๙. นายสมภพ   โหตระกิตย์ 
 ๒๒๐. พลเรือเอก  สมโภช   ขมะสุนทร 
 ๒๒๑. พลโท  สมโภชน์   สุนทรมณี 
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 ๒๒๒. พลอากาศโท  สมมต   สุนทรเวช  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม.  
เมื่อ  ๙  มี.ค. ๒๕๓๕ 

 ๒๒๓. พลอากาศโท  สมศักดิ์   กุศลาศัย 
 ๒๒๔. พลอากาศตรี  สมศักดิ์   เวสุวรรณ์ 
 ๒๒๕. พลตรี  สมศักดิ์   แสงจันทร์เลิศ 
 ๒๒๖. พลตรี  สมหมาย   วิชาวรณ์ 
 ๒๒๗. นายสรรเสริญ   ไกรจิตติ 
 ๒๒๘. นายสรรเสริญ   อุทัยเฉลิม 
 ๒๒๙. นายสรวง   อักษรานุเคราะห์ 
 ๒๓๐. นายสราวุธ   วัชรพล 
 ๒๓๑. หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ   กิติยากร 
 ๒๓๒. นายสวัสดิ์   โชติพานิช  ลาออกเพ่ือรับต าแหน่งประธานศาลฎีกา   

เมื่อ  ๑๑  ธ.ค.  ๒๕๓๔ 
 ๒๓๓. พลต ารวจเอก สวัสดิ์   อมรวิวัฒน์ 
 ๒๓๔. พลอากาศโท  สอาด   กังวล 
 ๒๓๕. พลอากาศโท  สามารถ   โสดสถิตย์ 
 ๒๓๖. พลตรี  ส าเภา   ชูศร ี
 ๒๓๗. นายส าราญ   ถาวรายุศม์  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๙  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๓๘. พลเรือโท  ส าราญ   สมรูป 
 ๒๓๙. นายส าเริง   นิลประดิษฐ์ 
 ๒๔๐. นายสิงห์โต   จ่างตระกูล 
 ๒๔๑. พลเอก  สิทธิ   จิรโรจน์ 
 ๒๔๒. นายสุขวิช   รังสิตพล 
 ๒๔๓. นายสุขุม   เลาวัณย์ศิริ  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๓  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๔๔. พลเอก  สุจินดา   คราประยูร 
 ๒๔๕. นายสุชาติ   หอวัฒนกุล 
 ๒๔๖. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวัฒน์ 
 ๒๔๗. พลเรือตรี  สุทรรศน์   วงษ์ไทย 
 ๒๔๘. พลโท  สุเทพ   สีวะรา 
 ๒๔๙. นายสุธรรม   อารีกุล 
 ๒๕๐. พลโท  สุพิทย์   วรอุทัย 
 ๒๕๑. นางสุมน   สมสาร 
 ๒๕๒. พลอากาศโท  สุรพัฒก์   จบกลศึก 
 ๒๕๓. พลเรือโท  สุรวุฒิ   มหารมณ ์
 ๒๕๔. พลเรือตรี  สุรัตน์   รัตนพฤกษ์ 
 ๒๕๕. พลเรือเอก  สุรินทร์   ทองเจริญ 
 ๒๕๖. นายสุวรรณ   จันทร์สม 
 ๒๕๗. พลอากาศเอก  สุวิช   จันทประดิษฐ์ 
 ๒๕๘. นายสุวิช   ฟูตระกูล 
 ๒๕๙. พลตรี  สุวิทย์   ชัยประภา 
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 ๒๖๐. พลเรือโท  สุวิทย์  วัฒนกุล  ถึงแก่กรรมเม่ือ  ๙ ต.ค.  ๒๕๓๔ 
 ๒๖๑. นายสุวิทย์   สุทธานุกูล 
 ๒๖๒. พลอากาศตรี  เสน่ห์   งามละเมียด 
 ๒๖๓. พลอากาศโท  เสริมยุทธ   บุญศิริยะ 
 ๒๖๔. นายเสริมศักดิ์   การุญ  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๖  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๖๕. นาวาอากาศเอก  โสภณ   สุวรรณะรุจิ 
 ๒๖๖. พลเรือเอก  หัน   สกุลพานิช 
 ๒๖๗. พลตรี  หาญ   เพไทย 
 ๒๖๘. พลต ารวจโท  องอาจ   ผุดผาด 
 ๒๖๙. นายอนันต์   อติลักษณะ 
 ๒๗๐. นายอนุวัตร   ลิ้มสุวรรณ 
 ๒๗๑. นายอภิลาศ   โอสถานนท์ 
 ๒๗๒. พลโท  อรพันธ์   วัฒนวิบูลย์ 
 ๒๗๓. พลเอก  อรุณ   ปริวัติธรรม 
 ๒๗๔. นายอัฑฒ์   ศรีอาจ 
 ๒๗๕. พลเอก  อัธยา   แผ้วพาลชน 
 ๒๗๖. นายอับดุลวาฮับ   อับดุลวาฮับ 
 ๒๗๗. นายอาซิส   เบ็ญหาวัน 
 ๒๗๘. พลโท  อานุภาพ   ทรงสุนทร 
 ๒๗๙. พลโท  อารียะ   อุโฆษกิจ 
 ๒๘๐. นายอาษา   เมฆสวรรค์ 
 ๒๘๑. นายอ านวย   วีรวรรณ 
 ๒๘๒. พลเรือเอก  อ านาจ   จันทนมัฎฐะ 
 ๒๘๓. นายอ านาจ   สอนอิ่มสาตร์ 
 ๒๘๔. พลโท  อ าพน   ศุภสมุทร 
 ๒๘๕. พลอากาศตรี  อ าพล  จารุสมบัติ 
 ๒๘๖. นายอุกฤษ   มงคลนาวิน 
 ๒๘๗. พันเอก  (พิเศษ)  อุดม   ทวีวัฒน์ 
 ๒๘๘. นายอุดมศักดิ์   อุชชิน  ลาออกเพ่ือสมัครเลือกตั้ง  เมื่อ  ๑๓  ก.พ.  ๒๕๓๕ 
 ๒๘๙. นายอุทัย   สุดสุข 
 ๒๙๐. นายเอกชัย   เอกหาญกมล 
 ๒๙๑. พลโท  เอื้อม   มโนรัตน์ 
 ๒๙๒. นายโอสถ  โกศิน 
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สภาชุดที่  ๑๕ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๖ (พ.ศ.  ๒๕๓๕) 

 
 สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความ
ช านาญในวิชาการหรืออาชีพต่างๆ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่การปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ วันที่  ๒๒  
มีนาคม  ๒๕๓๕  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  จ านวน ๒๗๐  ท่าน  ตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๓๕  (มาตรา  ๒๑๗) ในวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  โดยมีประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  สมาชิกวุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตามมาตรา  ๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่ ๕)  พุทธศักราช  ๒๕๓๘  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๙ 
ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา 
๑. นายอุกฤษ มงคลนาวิน ๓ เม.ย. ๒๕๓๕ - ๒๖ พ.ค. ๒๕๓๕ (ลาออก ๒๖ พ.ค. ๒๕๓๕) 
๒. นายมีชัย ฤชุพันธุ์  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๕ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๙ 
รองประธานวุฒิสภา 
๑. นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๓ เม.ย.๒๕๓๕ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๙ 
๒. พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง  ๓ เม.ย.๒๕๓๕ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๙ 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 
(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๕) 

 
 ๑. พลอากาศเอก  กมล   เดชะตุงคะ ถึงแก่อสัญกรรม 
 ๒. พลตรี  กมล   สาคุณ   ถึงแก่กรรม  ๒  ก.ย.  ๒๕๓๘ 
 ๓. นายกรพจน์   อัศวินวิจิตร 
 ๔. นายกฤตย์   รัตนรักษ์  ลาออก  ๒๙  พ.ค.  ๒๕๓๕ 
  คุณหญิงพัชรี  รัตตกุล  (ว่องไพฑูรย์)  แต่งตั้งแทน  ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๓๕ 
 ๕. พลอากาศเอก  กันต์   พิมานทิพย์ 
 ๖. พลโท  กิตติ   รัตนฉายา 
 ๗. พลอากาศเอก  เกษตร  โรจนนิล  ลาออก  ๔  พ.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๘. นายเกษม   ณรงค์เดช 
 ๙. พลอากาศเอก  เกษม   ทวีวัฒน์ 
 ๑๐. พลเรือโท  เกษมศักดิ์   พรหมบุตร 
 ๑๑. พลเรือเอก  เกาะหลัก   เจริญรุกข์ 
 ๑๒. พลอากาศโท  เกียรติศักดิ์   เทพกุญชร 
 ๑๓. นายโกเมน  ภัทรภิรมย์ 
 ๑๔. นายโกวิท   วรพิพัฒน์ 
 ๑๕. นายโกวิท   สุรัสวด ี
 ๑๖. พลเอก  ขจร   รามัญวงศ์ 
 ๑๗. นายขุนทอง   เที่ยงตรง 
 ๑๘. พันตรี  คล้าย   นวพันธ์ 



 ๒ 

 ๑๙. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
 ๒๐. พลอากาศเอก  จรรยา   สุคนธทรัพย์         
 ๒๑. พลเอก  จรัล   กุลละวณิชย์ 
 ๒๒. นายจรัส   สุวรรณเวลา 
 ๒๓. พลเอก  จรินทร์   สว่างวรรณ 
 ๒๔. พลเอก  จรูญ   พูนสนอง 
 ๒๕. นายจัตวา   กลิ่มสุนทร  
 ๒๖. พลเอก  จ าแลง   อุชุโกมล 
 ๒๗. นายจิรายุทธ์   วสุรัตน์ 
 ๒๘. พลเรือตรี  จุมพล   หงส์ทอง 
 ๒๙. นายเจริญ   สิริวัฒนภักด ี
 ๓๐. นายเจริญจิตต์   ณ  สงขลา 
 ๓๑. พลอากาศเอก  เฉลย  วรินทราคม 
 ๓๒. พลเรือโท  ชวลิต   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๓๓. พลเอก  ชัชชม   กันหลง 
 ๓๔. นายชัชวาล  อภิบาลศร ี
 ๓๕. พลโท  ชัยณรงค์   หนุนภักดี 
 ๓๖. พลโท  ชัยวุฒิ   ศรีมาศ 
 ๓๗. พลเอก  ชาญ   หาญยุทธ 
 ๓๘. นายชาติเชื้อ   กรรณสูต 
 ๓๙. พลตรี  ช านาญ   พาสุนันท์ 
 ๔๐. นายชูวงศ์  ฉายะบุตร 
 ๔๑. พลโท  เชษฐา   ฐานะจาโร 
 ๔๒. พลเอก  เชิดชาย   ธีรัทธานนท์ 
 ๔๓. พลเรือเอก  เชี่ยว   โรจนชลา 
 ๔๔. พลเรือตรี  โชคชัย   พลชัย 

๔๕. นายโชคชัย   อักษรนันท์ 
 ๔๖. พลอากาศเอก  ดนัย   โมรินทร์ 
 ๔๗. พลอากาศตรี  ดุษฎี   ประพัฒน์ทอง 
 ๔๘. นายดุสิต   ศิริวรรณ 
 ๔๙. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ   เทวกุล 
 ๕๐. พลโท  ถวัลย์   แสวงพรรค์                                     
 ๕๑. พลอากาศโท  ถาวร   เกิดสินธุ์ 
 ๕๒. พลเอก  ถาวร   รัตนาวะดี 
 ๕๓. พลตรี  เถกิง   มุ่งธัญญา 
 ๕๔. พลเรือเอก  ทรงสิทธิ   กิตติพีรชล 
 ๕๕. นายทวี  หนุนภักดี 
 ๕๖. พลตรี  ทวีศักดิ์   หนุนภักดี 
 ๕๗. พลเอก  ทวีสิทธิ์   สร้างสมวงษ์ 
 ๕๘. พลโท  ทศพร   ทรงสุวรรณ 
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 ๕๙. นางสาวทัศนา   บุญทอง 
 ๖๐. นายทินพันธุ์   นาคะตะ 
 ๖๑. นายธนินท์   เจียรวนนท์ 
 ๖๒. นายธรรมนูญ   ลัดพลี  ลาออก  ๑๗  ธ.ค.  ๒๕๓๗ 
  นายสมชาย   ภคภาสน์วิวฒัน ์  แต่งตั้งแทน  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๖๓. พลเรือเอก  ธวัชชัย   โกศลนาวิน 
 ๖๔. นายธวัชชัย   ยงกิตติกุล 
 ๖๕. พลอากาศตรี  ธานินทร์   ฟุ้งขจร 
 ๖๖. นายธารินทร์   นิมมานเหมินท์  ลาออก  ๑  ต.ค.  ๒๕๓๕ 
  คุณหญิงจินตนา   ยศสุนทร  แต่งตั้งแทน  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 
 ๖๗. พลอากาศตรี  ธ ารง   เจริญรัชต์ 
 ๖๘. พลตรี  ธิติพงษ์   เจนนุวัตร 
 ๖๙. พลอากาศโท  ธีร์ศิลป์   คัมภีรญาณนนท์ 
 ๗๐. พลเอก  เธียร   ชนไมตรี 
 ๗๑. พลเรือโท  นคร   พิบูลย์สวัสดิ์ 
 ๗๒. พลโท  นพ   พิณสายแก้ว  ลาออก  ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๓๗  
  นายอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ  แต่งตั้งแทน  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๗๓. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  ลาออก  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๓๕   
  นายวิวัฒน์   มุ่งการดี  แต่งตั้งแทน  ๑๗  มี.ค.  ๒๕๓๖ 
 ๗๔. คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 
 ๗๕. คุณหญิงนิรมล   สุริยสัตย์ 
 ๗๖. นายบดี   จุณณานนท์ 
 ๗๗. พลเอก  บรรจบ   บุนนาค 
 ๗๘. พลต ารวจเอก  บุญชู   วังกานนท์  ลาออก  ๑  มิ.ย.  ๒๕๓๘ 
 ๗๙. พลตรี  บุญรอด  สมทัศน์ 
 ๘๐. นายบูรพา   อัตถากร 
 ๘๑. พลโท  ประจวบ   แสงทวีป 
 ๘๒. นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์ 
 ๘๓. พลเรือเอก  ประชุม   เครือวัลย์ 
 ๘๔. พลอากาศเอก  ประชุม   ฉายศิริ 
 ๘๕. พลอากาศโท  ประเชิน   บุนนาค 
 ๘๖. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร์  ลาออก  ๑  ก.พ.  ๒๕๓๘ 
  นายพินิต   อารยะศิริ  แต่งตั้งแทน  ๙  ก.พ.  ๒๕๓๘ 
 ๘๗. พลอากาศเอก  ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
 ๘๘. พลเอก  ประมณฑ์   ผลาสินธุ์ 
 ๘๙. พลอากาศโท  ประวิช   พจนประพันธ์ 
 ๙๐. พลเรือโท  ประวิทย์  ปาลศรี 
 ๙๑. พลเรือเอก  ประวิทย์   ศิวรักษ์ 
 ๙๒. นายประสงค์   โฆษิตานนท์ 
 ๙๓. นายประสพ  รัตนากร  
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 ๙๔. พลเรือตรี  ประสาน   จันทรัศมี 
 ๙๕. นายประเสริฐ   บุญศรี 
 ๙๖. พลตรี  ประเสริฐ   พรรคเจริญ 
 ๙๗. พลเอก  ประเสริฐ   สารฤทธิ์ 
          ๙๘.       พลอากาศเอก ประหยัด  ดิษยะศริน 
          ๙๙.       นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ 
          ๑๐๐.     พลโท ปรีชา  โรจนเสน 
          ๑๐๑.     พลเรือโท ปรีชา   สงวนเชื้อ 
          ๑๐๒.     พลเรือเอก ปรีดา  การสุทธิ์ 
          ๑๐๓.     หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล    ลาออก  ๑๑ ต.ค. ๒๕๓๖ 
               คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ    แต่งตั้งแทน  ๑ ม.ค. ๒๕๓๘ 
          ๑๐๔.     นายปัจจัย  บุนนาค 
          ๑๐๕.     นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี    ลาออก  ๒๙ เม.ย. ๒๕๓๖ 
                           นายอมูาร์  ตอยิบ    แต่งตั้งแทน  ๑๙ พ.ย. ๒๕๓๖ 
          ๑๐๖.     นายเผ่าเทพ  อุปการนิติเกษตร 
          ๑๐๗.      พลโท แผว้  แผ้วพิษากุล 
          ๑๐๘.     นายพชร  ยุติธรรมด ารง 
          ๑๐๙.     พลตรี พนม  จีนะวิจารณะ    ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๘ 
          ๑๑๐.     พลอากาศเอก พนม  ถีรัสวาที 
          ๑๑๑.     พลโท พบสุข  สุธรานันท์ 
          ๑๑๒.     พลเรือโท พยุง  ผดุงนาวิน 
          ๑๑๓.     นายพรเทพ  พรประภา 
          ๑๑๔.      นายพากเพียร  วิริยะพันธ์       
          ๑๑๕.      นายพานิชย์  เจริญเผ่า 
          ๑๑๖.      นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
          ๑๑๗.      พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์    ลาออก  ๑๒ ก.ค. ๒๕๓๖ 
                           นายพรีะพงศ์  อิศรภักดี    แต่งตั้งแทน  ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ 
          ๑๑๘.     นายพิชัย  วาศนาส่ง 
          ๑๑๙.     พลอากาศเอก พิศิษฐ์  ศาลิคุปต 
          ๑๒๐.     นายพิสิฏฐ  ภักเกษม 
          ๑๒๑.     นายพูนศักดิ์  วรรณพงษ์ 
          ๑๒๒.     นายเพรา  นิวาตวงศ์ 
          ๑๒๓.    นายไพจิตร  ปวะบุตร 
          ๑๒๔. นายไพบูลย์   ช่างเรียน 
 ๑๒๕. นายไพบูลย์   ลิมปพยอม 
 ๑๒๖. พลเอก  ไพบูลย์   ห้องสินหลาก 
 ๑๒๗. พลเอก  ไพบูลย์   เอมพันธุ์ 
 ๑๒๘. นายไพรสันต์   จิตรประเสริฐสุข 
 ๑๒๙. พลโท  ไพโรจน์   จันทร์อุไร 
 ๑๓๐. นายไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์ 
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 ๑๓๑. นายไพโรจน์   ล่ าซ า 
 ๑๓๒. พลเรือโท   ไพโรจน์   สันติเวชชกุล 
 ๑๓๓. นายไพศาล   กุมาลย์วิสัย 
 ๑๓๔. นายไพศิษฐ์   พิพัฒนกุล 
 ๑๓๕. พลโท  มงคล   อัมพรพิสิฏฐ์ 
 ๑๓๖. นายมนัส   นิยมทรัพย์มณี 
 ๑๓๗. นายมหิดล   จันทรางกูร 
 ๑๓๘. พลเรือโท  มาตรา   อ าไพพัสตร์ 
 ๑๓๙. คุณหญิงมาลี   สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๑๔๐. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์ 
 ๑๔๑. นายยงยุทธ   ตันพิริยะกุล 
 ๑๔๒. พลโท  ยิ่งยส   โชติพิมาย  
 ๑๔๓. นายยุทธ   กิ่งเกตุ 
 ๑๔๔. พลโท  ยุทธนา  ค าดี 
 ๑๔๕. พลโท  ยุทธพันธุ์   มกรมณี 
 ๑๔๖. พลอากาศตรี  รังสรรค์   ทีขะระ 
 ๑๔๗. นายรุ่งธรรม   ลัดพลี 
 ๑๔๘. คุณหญิงลักขณา   แสงสนิท 
 ๑๔๙. พลโท  เลิศ   พ่ึงพักตร์ 
 ๑๕๐. พลโท  วชิรา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 
 ๑๕๑. พลอากาศเอก  วรนาถ   อภิจารี  ลาออก  ๑  ธ.ค.  ๒๕๓๗ 
  นายช านาญ   ณ  สงขลา  แต่งตั้งแทน  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๑๕๒. ร้อยต ารวจตรี  วรรณ  ชันซื่อ 
 ๑๕๓. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร 
 ๑๕๔. พลโท  วัฒนา   สรรพานิช 
 ๑๕๕. พลเอก  วันชัย  เรืองตระกูล 
 ๑๕๖. พลโท  วัลลภ   จิตตฤกษ์ 
 ๑๕๗. พลเอก  วิจิตร   สุขมาก 
 ๑๕๘. นายวิจิตร   สุพินิจ 
 ๑๕๙. นายวิชัย   โถสุวรรณจินดา 
 ๑๖๐. พลเอก  วิชิต   บุณยะวัฒน์     
 ๑๖๑. นายวิชุ   ตัณฑศิริ 
 ๑๖๒. พลเรือเอก  วิเชษฐ   การุณยวนิช 
 ๑๖๓. พลเรือโท  วิญญาณ   สันติวิสัฎฐ์ 
 ๑๖๔. นายวิฑูรย์   ภัทรเลาหะ 
 ๑๖๕. พลเรือโท  วินัย   นัยนานนท์ 
 ๑๖๖. นายวินัย   สะมะอุน 
 ๑๖๗. พลตรี  วินิจ   กระจ่างสนธิ์ 
 ๑๖๘. พลเอก  วิมล   วงศ์วานิช 
 ๑๖๙. นายวิระ   รมยะรูป          ถงึแก่อนิจกรรม  ๑ มี.ค. ๒๕๕๕ 



 ๖ 

 ๑๗๐. พลอากาศตรี  วิรัช   วิวัฒน์กลุ 
 ๑๗๑. นายวิรุฬ   เตชะไพบูลย์ 
 ๑๗๒. นายวิโรจน์   นวลแข 
 ๑๗๓. พลต ารวจโท  วิโรจน์  เปาอินทร์  ลาออก  ๒๔  พ.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๑๗๔. พลเอก  วิโรจน์   แสงสนิท 
 ๑๗๕. นายวิโรจน์  อมตกุลชัย 
 ๑๗๖. นายวิลาศ   สิงหวิสัย 
 ๑๗๗. พลเอก  วิศิษย์   อาจคุ้มวงษ์ 
 ๑๗๘. นายวิษณุ   เครืองาม 
 ๑๗๙. นายวีกิจ   วีรานุวัตติ ์
 ๑๘๐. นางวีณา   เชิดบุญชาติ 
 ๑๘๑. นายวีรพงษ์   รามางกูร 
 ๑๘๒. พลอากาศเอก  วีระ   กิจจาทร 
 ๑๘๓. นายวีระ  ปิตรชาติ 
 ๑๘๔. พลอากาศโท  วีระพงษ์   สิงหเสนี 
 ๑๘๕. นายศักดิ์ประยูร   ดีมา 
 ๑๘๖. พลเอก  ศัลย์   ศรีเพ็ญ 
 ๑๘๗. นายศิริชัย   บูลกุล 
 ๑๘๘. พลเอก  ศิรินทร์   ธูปกล่ า 
 ๑๘๙. พลอากาศเอก  หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์  ทองใหญ่ 
 ๑๙๐. นายศุภชัย  พานิชภักดิ์  ลาออก  ๑๒  ม.ค.  ๒๕๓๖ 
  ร้อยต ารวจโท  ฉัตรชัย   บุญยะอนันต์  แต่งตั้งแทน  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 
 ๑๙๑. พลโท  สกัณห์   สถิตยุทธการ 
 ๑๙๒. นายสถาพร   กวิตานนท์ 
 ๑๙๓. พลเรือตรี  สนิท   การุณยวนิช 
 ๑๙๔. พลต ารวจโท  สมควร  หริกุล 
 ๑๙๕. นายสมเจตน์   ทิณพงษ์  ลาออก  ๔  ส.ค.  ๒๕๓๕ 
  นายบัณฑิต  ศิริพันธุ์  แต่งตั้งแทน  ๑๗  มี.ค.  ๒๕๓๖ 
 ๑๙๖. นายสมชัย  วุฑฒิปรีชา 
 ๑๙๗. พลเรือโท  สมนึก  เทพวัลย์ 
 ๑๙๘. พลเรือเอก  สมนึก  รักซ้อน 
 ๑๙๙. พลเรือโท  สมพงษ์   ศิริหงษ์ 
 ๒๐๐. พลตรี  สมพันธ์   บุญกังวาล 
 ๒๐๑. นายสมภพ   โหตระกิตย์ 
 ๒๐๒. พลโท  สมโภชน์   สุนทรมณี 
 ๒๐๓. พลอากาศเอก  สมศักดิ์   กุศลาศัย 
 ๒๐๔. นายสมศักดิ์   ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 ๒๐๕. พลอากาศโท  สมศักดิ์   เวสุวรรณ์ 
 ๒๐๖. พลตรี  สมศักดิ์   แสงจันทร์เลิศ 
 ๒๐๗. พลตรี  สมหมาย   วิชาวรณ์ 



 ๗ 

 ๒๐๘. นยสรรเสริญ   ไกรจิตติ 
 ๒๐๙. นายสรรเสริญ   อุทัยเฉลิม 
 ๒๑๐. นายสรวง   อักษรานุเคราะห์ 
 ๒๑๑. นายสราวุธ   วัชรพล 
 ๒๑๒. พลต ารวจเอก  สวัสดิ์   อมรวิวัฒน์ 
 ๒๑๓. พลอากาศเอก  สอาด   กังวล 
 ๒๑๔. พลเรือเอก  สันติภาพ   หมู่ม่ิง  ถึงแก่กรรม  ๑  มี.ค.  ๒๕๓๗ 
  นายพชร   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  แต่งตั้งแทน  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๒๑๕. พลโท  สัมพันธ์   บุญญานันต์ 
 ๒๑๖. พลอากาศเอก  สามารถ   โสดสถิตย์ 
 ๒๑๗. พลโท  ส าเภา   ชูศร ี
 ๒๑๘. พลเรือตรี  ส าราญ   อ่ าส าอางค์ 
 ๒๑๙. พลเอก  สิทธิ   จิรโรจน์                          
 ๒๒๐. นายสิโรตม์   ปัญญานุวัฒน์ 
 ๒๒๑. นายสุขวิช   รังสิตพล  ลาออก  ๑๕  มิ.ย.  ๒๕๓๖ 
  นายอารีย์   วงศ์อารยะ   แต่งต้ังแทน  ๑ ต.ค.  ๒๕๓๗ 
 ๒๒๒. พลเอก  สุจินดา   คราประยูร    ลาออก  ๒๗  เม.ย.  ๒๕๓๕ 

พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์    แต่งตั้งแทน  ๒  พ.ค.  ๒๕๓๕ และ 
ลาออก  ๑๖  ธ.ค.๒๕๓๗ 

  นายวิจิตร   ศรีสอ้าน     แต่งตั้งแทน  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 
 ๒๒๓. นายสุชน  ชาลีเครือ 
 ๒๒๔. นายสุชาติ   หอวัฒนกุล 
 ๒๒๕. นายสุทธิ   เพ็งปาน 
 ๒๒๖. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวัฒน์ 
 ๒๒๗. พลอากาศเอก สุเทพ  เทพรักษ์ 
 ๒๒๘. พลเอก  สุเทพ   สีวะรา 
 ๒๒๙. นายสุธี   สิงห์เสน่ห์ 
 ๒๓๐. พลเรือเอก  สุนทร   กระเทศ 
 ๒๓๑. นายสุพัตร   ลิปตวัฒน์ 
 ๒๓๒. พลอากาศเอก  สุรพัฒก์   จบกลศึก 
 ๒๓๓. พลโท  สุรยุทธ์   จุลานนท์ 
 ๒๓๔. พลเรือเอก  สุรวุฒิ   มหารมณ์ 
 ๒๓๕. พลเรือโท  สุรัตน์   รัตนพฤกษ์ 
 ๒๓๖. พลเรือเอก  สุรินทร์   ทองเจริญ 
 ๒๓๗. คุณหญิงสุรีพันธุ์   มณีวัต 
 ๒๓๘. พลเรือโท  สุวรรณ   ควรจริต 
 ๒๓๙. นายสุวรรณ   จันทร์สม 
 ๒๔๐. พลอากาศเอก  สุวิช   จันทประดิษฐ์ 
 ๒๔๑. นายสุวิช   ฟูตระกูล    ลาออก  ๖  ส.ค.  ๒๕๓๕ 
  พลเรือเอก  ประเจตน์  ศิริเดช    แต่งตั้งแทน  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 
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 ๒๔๒. พลตรี  สุวินัย   บริบูรณ์นางกูล 
 ๒๔๓. พลอากาศเอก  เสริมยุทธ   บุญศิริยะ 
 ๒๔๔. พลตรี  หอม  โห้ล ายอง 
 ๒๔๕. พลเรือเอก  หัน   สกุลพานิช 
 ๒๔๖. พลต ารวจเอก  องอาจ   ผุดผาด 
 ๒๔๗. พลโท  อดิศร  ศุภสมุทร 
 ๒๔๘. พลอากาศเอก  อนันต์  กลินทะ 
 ๒๔๙. นายอนันต์   กาญจนพาสน์ 
 ๒๕๐. นายอนันต์   อนันตกูล 
 ๒๕๑. นายอนุวัตร   ลิ้มสุวรรณ 
 ๒๕๒. นายอนุศักดิ์   บุญยะประณัย 
 ๒๕๓. พลอากาศตรี   อมฤต   จารยะพันธุ์ 
 ๒๕๔. พลอากาศตรี   อัครชัย   สกุลรัตนะ 
 ๒๕๕. นายอับดุลวาฮับ   อับดุลวาฮับ 
 ๒๕๖. นายอาซิส   เบ็ญหาวัน    ลาออก  ๑  มิ.ย.  ๒๕๓๖ 
  พลเอก  วัฒนชัย   วฒุิศิริ    แต่งตั้งแทน  ๑  ต.ค. ๒๕๓๗ 
 ๒๕๗. พลโท  อานุภาพ   ทรงสุนทร 
 ๒๕๘. พลเอก  อารียะ   อุโฆษกิจ 
 ๒๕๙. นายอาษา   เมฆสวรรค์ 
 ๒๖๐. นายอ านาจ   สอนอ่ิมสาตร์ 
 ๒๖๑. พลเอก  อิสระพงศ์   หนุนภักดี 
 ๒๖๒. นายอุกฤษ   มงคลนาวิน    ลาออก  ๒๖  พ.ค.  ๒๕๓๕ 
  นาวาอากาศเอก  โสภณ   สุวรรณะรุจิ    แต่งตั้งแทน  ๒๗  พ.ค.  ๒๕๓๕ 
 ๒๖๓. พันเอก  (พิเศษ)  อุดม   ทวีวัฒน์ 
 ๒๖๔. พลตรี  อุดม   เหมวิจิตร 
 ๒๖๕. นายอุทัย   สุดสุข 
 ๒๖๖. พลเรือโท  อุฬาร   มงคลนาวิน 
 ๒๖๗. นายเอกชัย   เอกหาญกมล 
 ๒๖๘. พลอากาศตรี  เอนก   สุวรรณบุบผา 
 ๒๖๙. พลเอก  เอื้อม   มโนรัตน์ 
 ๒๗๐. นายโอสถ   โกศิน    ลาออก  ๑  มิ.ย.   ๒๕๓๕ 
  พลโท  อายุพูล  กรรณสูต    แต่งตั้งแทน  ๒  มิ.ย.  ๒๕๓๕ 
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สภาชุดที่  ๑๖ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๙) 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ก าหนดให้รัฐสภา
ประกอบด้วยสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจ านวนสองในสามของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวน  ๒๖๐ คน  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  ๒๒  
มีนาคม  ๒๕๓๙  และสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก าหนดให้สมาชิก
วุฒิสภาอยู่ในต าแหน่ง ๔ ปี  สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จ านวน ๒๖๐ คน มีดังนี ้ 
ประธานวุฒิสภา  
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ๖ เม.ย.๒๕๓๙-๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ 
รองประธานวุฒิสภา 
๑.นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง  
๖ เม.ย. ๒๕๓๙ - ๒๖ ก.ย. ๒๕๓๙ และ๑๘ ธ.ค. ๒๕๓๙ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ 
๒. พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง 
๖ เม.ย. ๒๕๓๙ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ 
 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 
(โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๙) 

 
 ๑. นายกรพจน์   อัศวินวิจิตร 
 ๒. นางกรองกาญจน์   วีสมหมาย 
 ๓. นางกรองแก้ว   อัศวชิน 
 ๔. ร้อยโท การุณย์   เหมวนิช 
 ๕. นายกิรินทร์   ชัชวาลวงศ ์
 ๖. นางกีระณา   สุมาวงศ์ 
 ๗. นายกู้เกียรติ   สุนทรบุระ    ลาออก  ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๐ 
              นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์    แต่งตั้งแทน  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 
           ๘. พลอากาศเอก เกรียงไกร   สินธวานนท์  ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๒ เม.ย.  ๒๕๔๓ 
 ๙. นายเกษม   ณรงค์เดช 
 ๑๐. พลอากาศเอก เกษม   ทวีวัฒน์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๗ พ.ค. ๒๕๕๓ 
 ๑๑. นายเกษม   วัฒนชัย 
 ๑๒. นายเกษม   สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๑๓. นายเกษม   สรศักดิ์เกษม 
 ๑๔. นายเกษม   สุวรรณกุล 
 ๑๕. พลเรือเอก เกาะหลัก   เจริญรุกข์ 
 ๑๖. นายโกวิท   วรพิพัฒน์     ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๓ 
 ๑๗. นายโกวิท   สุรัสวด ี
 ๑๘. คุณหญิงไขศรี   ศรีอรุณ   ได้รับพระราชทาน (คุณหญิง) เมื่อ  ๕  ธ.ค.  ๒๕๔๐ 
 ๑๙. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
 ๒๐. พลอากาศเอก จรรยา   สุคนธทรัพย์   ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ  ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๓ 



 ๒ 

 ๒๑. พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์ 
 ๒๒. นายจริย์   ตุลยานนท์ 
 ๒๓. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล   โสณกุล    ลาออก  ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๐ 
              พลเอก ชาญ  บุญประเสริฐ     แต่งตั้งแทน  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 
          ๒๔. พลตรี จารึก   อารีราชการัณย์ 
 ๒๕. นายจ านงค์   ทองประเสริฐ 
 ๒๖. นายจิรายุทธ์   วสุรัตน์           ถึงแก่อนิจกรรม  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 ๒๗. พลเรือโท จุมพล   หงส์ทอง 
 ๒๘. พลเอก ฉลองชัย   แย้มสระโส 
 ๒๙. ร้อยต ารวจโท ฉัตรชัย   บุญยะอนันต์ 
 ๓๐. นายเฉลิม   เชี่ยวสกุล 
 ๓๑. คุณหญิงชนัตถ์   ปิยะอุย 
 ๓๒. นายชัชวาล   อภิบาลศรี 
 ๓๓. พลเอก ชัชวาลย์   ปายะนันทน์ 
 ๓๔. นายชัยเชต   สุนทรพิพิธ    ลาออก  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒ 
 ๓๕. นายชัยอนันต์   สมุทวณิช    ลาออก  ๙ พ.ย. ๒๕๔๐ 
 ๓๖. นายชาญ   อัศวโชค 
 ๓๗. นายชาติเชื้อ   กรรณสูต         ลาออก  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๓๙ 
  พลเรือเอก สุวัชชัย  เกษมศุข          แต่งตั้งแทน ๘ ม.ค. ๒๕๔๐ 
 ๓๘. นายชาตรี   โสภณพนิช           ลาออก  ๑๕  พ.ย.  ๒๕๓๙ 
  พลต ารวจเอก ประชา   พรหมนอก        แต่งตั้งแทน  ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ 
 ๓๙. นายชุมสาย   หัสดิน     ถึงแก่กรรม  ๙ มี.ค. ๒๕๕๐ 
 ๔๐. นายชูวงศ์   ฉายะบุตร     ถึงแก่อนิจกรรม  ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙ 
 ๔๑. พลเอก เชษฐา   ฐานะจาโร 
 ๔๒. นายโชคชัย   อักษรนันท์ 
 ๔๓. นายณรงค์   ปฏิบัติสรกิจ 
 ๔๔. พลต ารวจเอก ณรงค์   มหานนท์ 
 ๔๕. นายณรงค์ชัย   อัครเศรณี 
 ๔๖. นายด ารง   พุฒตาล 
 ๔๗. นายดิลก   มหาด ารงค์กุล 
 ๔๘. นายดุสิต   ศิริวรรณ 
 ๔๙. คุณหญิงเต็มสิริ   บุณยสิงห์ 
 ๕๐. พลเอก ถนอม   วัชรพุทธ 
 ๕๑. พลเอก ถวัลย์   แสวงพรรค์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๓ 
 ๕๒. นายเถลิง   ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 ๕๓. นายทรง   องค์ชัยวัฒนะ 
 ๕๔. นายทองดี   นิคงรัมย์ 
 ๕๕. นายทวี   หนุนภักดี 
 ๕๖. พลเรือโท ทวีศักดิ์   ศรีประยูร 
 ๕๗. นางทักษิณา   สวนานนท์ 
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 ๕๘. หม่อมราชวงศ์เทพ   เทวกุล    ลาออก  ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐ 
                          พลเอก บุญศักดิ์  ก าแหงฤทธิรงค์    แต่งตั้งแทน  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 
 ๕๙. พลเอก เทียนชัย   สิริสัมพันธ์ 
 ๖๐. พลอากาศเอก ธนนิตย์   เนียมทันต์ 
 ๖๑. นายธนู   กุลชล 
 ๖๒. นายธรรมนูญ    หวั่งหลี 
 ๖๓. นายธรรมา   ปิ่นสุกาญจนะ 
 ๖๔. พลอากาศเอก ธ ารง   เจริญรัชต์ 
 ๖๕. พลเรือเอก ธ ารง   วิบูลเสถียร 
 ๖๖. นายธาตรี   ประภาพันธ์ 
 ๖๗. นายธีระ   พันธุมวนิช  ถึงแก่อนิจกรรม  ๗  ก.ค.  ๒๕๔๐ 
              พลต ารวจเอก สล้าง  บุนนาค    แต่งตั้งแทน  ๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 
          ๖๘. พลเรือเอก ธีระ   ห้าวเจริญ 
 ๖๙. พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์   คัมภีรญาณนนท์ 
 ๗๐. นายธีรพจน์   จรูญศรี 
 ๗๑. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
 ๗๒. คุณหญิงนันทกา   สุประภาตะนันทน์ 
 ๗๓. นายนิเชต   สุนทรพิทักษ์ 
 ๗๔. นายนิพนธ์   วิสิษฐยุทธศาสตร์ 
 ๗๕. นายนิพนธ์   สรการ 
 ๗๖. นายนิมุคตาร์   วาบา 
 ๗๗. ท่านผู้หญิง(คุณหญิง)นิรมล   สุริยสัตย์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๕ เม.ย. ๒๕๔๕ 
 ๗๘. นายนิวัฒน์   พ้นชั่ว 
 ๗๙. นายบดี   จุณณานนท์ 
 ๘๐. นายบรม   ตันเถียร     ถึงแก่กรรม  ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๗ 
 ๘๑. พลเรือเอก บัณฑิตย์   ชุณหะวัณ 
 ๘๒. พลเอก บัณฑิตย์   มลายอริศูนย์    ลาออก  ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ 
 ๘๓. นายบุญชัย   พงษ์เภตรา    ถึงแก่กรรม  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๔๑ 
 ๘๔. นายบุญพฤกษ์   จาฎามระ     ถึงแก่กรรม  ๒ มิ.ย. ๒๕๔๖ 
 ๘๕. นายบุญยงค์   วงศ์รักมิตร 
 ๘๖. นายบุญอรรถ   สายศร 
 ๘๗. พลเอก บุลฤทธิ์   ทรรทรานนท์     ถึงแก่อนิจกรรม ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๓ 
 ๘๘. นายบูรพา   อัตถากร 
 ๘๙. นายปกิต   พัฒนกุล 
 ๙๐. พลอากาศเอก ประกอบ   บุรพรัตน์    ถึงแก่อนิจกรรม  ๖ ส.ค. ๒๕๔๒ 
 ๙๑. นายประจวบ   ทองอุไร    ถีงแก่กรรม  ๕ ก.ค. ๒๕๔๒ 
 ๙๒. พลเรือเอก ประเจตน์   ศิริเดช 
 ๙๓. นายประชา    มาลีนนท์ 
 ๙๔. นายประชา   เหตระกูล 
 ๙๕. นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์ 
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 ๙๖. พลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
 ๙๗. พลเอก ประมณฑ์   ผลาสินธุ์  ลาออก  ๑๐  ก.พ.  ๒๕๔๐ 
               พลเอก ปรีชา  โรจนเสน    แต่งตั้งแทน  ๘ ก.ค. ๒๕๔๐ 
          ๙๘. นายประยอม   ซองทอง 
 ๙๙. นายประวิทย์   โรจนเพียรสถิต 
 ๑๐๐. นายประสพ   รัตนากร 
 ๑๐๑. พลเอก ประเสริฐ   ชูหมื่นไวย     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๘ 
 ๑๐๒. นายประเสริฐ   สมะลาภา 
 ๑๐๓. นายปริญญา   จินดาประเสริฐ 
 ๑๐๔. พลเอก ปานเทพ   ภูวนารถนุรักษ์ 
 ๑๐๕. นายปิยะบุตร   ชลวิจารณ์ 
 ๑๐๖. นายผจญ   อุลปาทร 
 ๑๐๗. นายผัน  จันทรปาน    ลาออก  ๒๑ ก.พ.  ๒๕๔๓ 
 ๑๐๘. นายเผ่าเทพ   อุปการนิติเกษตร 
 ๑๐๙. พลต ารวจเอก พจน์   บุญยะจินดา 
 ๑๑๐. นายพชร   ยุติธรรมด ารง 
 ๑๑๑. นายพนัส   ไทยล้วน 
 ๑๑๒. นายพรเทพ   พรประภา 
 ๑๑๓. พลเรือเอก พัฒนพงษ์   ศรีเพ็ญ 
 ๑๑๔. นายพากเพียร   วิริยะพันธุ์ 
 ๑๑๕. นายพานิชย์   เจริญเผ่า 
 ๑๑๖. นายพารณ   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา 
 ๑๑๗. นายพิชัย   วาศนาส่ง 
 ๑๑๘. นายพินิต   อารยะศิริ 
 ๑๑๙. นายพิสิษฐ์   ณ  พัทลุง 
 ๑๒๐. นายพูนศักดิ์   วรรณพงษ์ 
 ๑๒๑. นายเพรา   นิวาตวงศ์ 
 ๑๒๒. นายเพียวพันธุ์   วาริชนันท์     ลาออก  ๒๒  มี.ค.  ๒๕๓๙                                                                        
และถึงแก่กรรม  ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๕ 
  นายประสงค์   โฆษิตานนท์  แต่งตั้งแทน  ๑๘  เม.ย.  ๒๕๓๙ 
 ๑๒๓. นายโพธิพงษ์   ล่ าซ า    ลาออก  ๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๐ 
 ๑๒๔. นายไพบูลย์   ช่างเรียน 
 ๑๒๕. นายไพบูลย์   ลิมปพยอม 
 ๑๒๖. นายไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม  ถึงแก่กรรม  ๙ เม.ย. ๒๕๕๕ 
 ๑๒๗. พลเอก ไพบูลย์   เอมพันธุ์ 
 ๑๒๘. นายไพโรจน์   นิงสานนท์ 
 ๑๒๙. นายไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์    ลาออก  ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ 
 ๑๓๐. นายไพศาล   กุมาลย์วิสัย    ลาออก  ๒๑ ก.พ. ๒๕๔๓ 
และถึงแก่กรรม  ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๖ 
 ๑๓๑. นายไพศาล  พืชมงคล 
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 ๑๓๒. นายไพศิษฐ์   พิพัฒนกุล    ลาออก ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๓ 
 ๑๓๓. นายภุมรัตน   ทักษาดิพงษ์ 
 ๑๓๔. พลเอก มงคล   อัมพรพิสิฏฐ์ 
 ๑๓๕. นายมนัส   รุ่งเรือง 
 ๑๓๖. นายมนัส   สุขสมาน 
 ๑๓๗. นายมหิดล   จันทรางกูร 
 ๑๓๘. นายมีชัย   วีระไวทยะ 
 ๑๓๙. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์ 
 ๑๔๐. นายยงยุทธ   เลอลภ    ถึงแก่อนิจกรรม ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๓ 
 ๑๔๑. พันต ารวจตรี  ยงยุทธ   สาระสมบัติ 
 ๑๔๒. พลเอก ยุทธศักดิ์   ศศิประภา    ลาออก ๑๔ ก.พ. ๒๕๔๓ 
 ๑๔๓. นายรังสรรค์   แสงสุข 
 ๑๔๔. นายรัตน์   ศรีไกรวิน     ถึงแก่กรรม  ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๐ 
 ๑๔๕. นายลิขิต   เทอดสถีรศักดิ์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๙  ก.ค. ๒๕๕๒ 
 ๑๔๖. นางสาวลินดา   บุนนาค 
 ๑๔๗. ร้อยต ารวจตรี วรรณ   ชันซื่อ    ลาออก  ๕  ก.พ.  ๒๕๔๐ 
               นายทวีศักดิ์  เสสะเวช    แต่งตั้งแทน  ๘ ก.พ. ๒๕๔๐ 
          ๑๔๘. นายวรรณไว   พัธโนทัย 
 ๑๔๙. พลต ารวจเอก วสิษฐ   เดชกุญชร 
 ๑๕๐. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร 
 ๑๕๑. พลเอก  วัฒนา   สรรพานิช    ลาออก ๑ ต.ค.๒๕๔๒ 
 ๑๕๒. นายวัลลภ   ตังคณานุรักษ์ 
 ๑๕๓. พลเรือเอก  วิจิตร   ช านาญการณ์ 
 ๑๕๔. นายวิจิตร   ณ  ระนอง 
 ๑๕๕. นายวิจิตร   สุพินิจ 
 ๑๕๖. นายวิจิตร   ศรีสอ้าน    ลาออก ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๓ 
 ๑๕๗. นายวิจารณ์   ภุกพิบูลย์ 
 ๑๕๘. พลโท วิชัย   คงสุวรรณ 
 ๑๕๙. นายวิชัย   โถสุวรรณจินดา 
 ๑๖๐. นายวิชัย   พรหมศิลป์ 
 ๑๖๑. พลเอก วิชิต   บุณยะวัฒน์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๖ ต.ค. ๒๕๕๓ 
 ๑๖๒. นายวิเชียร   จันทาภากุล 
 ๑๖๓. นายวิเชียร   เตชะไพบูลย์ 
 ๑๖๔. นายวิเชียร   อัศว์วิเศษศิวะกุล 
 ๑๖๕. พลเรือตรี วิทุร   แสงสิงแก้ว     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ 
 ๑๖๖. นายวินัย   สะมะอุน 
 ๑๖๗. พลโท วินิจ   กระจ่างสนธิ์ 
 ๑๖๘. นายวิบูลย์   เข็มเฉลิม 
 ๑๖๙. นายวิโรจน์   ภู่ตระกูล 
 ๑๗๐. พลเอก วิโรจน์   แสงสนิท 
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 ๑๗๑. นายวิศาล   ภัทรธรรมมาศ 
 ๑๗๒. นายวิษณุ   เครืองาม 
 ๑๗๓. นายวีรพงษ์   รามางกูร 
 ๑๗๔. นายวีระ   ปิตรชาติ 
 ๑๗๕. นายวีระ   ลิมปะพันธุ์ 
 ๑๗๖. นายวีระชัย   สูตรสุวรรณ 
 ๑๗๗. พลอากาศเอก วีระพงษ์   สิงหเสนี     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๖ 
 ๑๗๘. นางสาวศรีสว่าง   พั่ววงศ์แพทย์ 
 ๑๗๙. นายศักดิ์ชัย   ธนบุญชัย 
 ๑๘๐. นายศิริ   เกวลินสฤษดิ์ 
 ๑๘๑. นายศิริชัย   บูลกุล 
 ๑๘๒. พลเอก ศิรินทร์   ธูปกล่ า 
 ๑๘๓. พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์   ทองใหญ่ 
 ๑๘๔. นายสง่า   สรรพศรี    ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๙ ม.ค. ๒๕๔๒ 
 ๒๘๕. นายสถาพร   กวิตานนท์     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒ ก.พ. ๒๕๕๕ 
 ๑๘๖. นายสม   จาตุศรีพิทักษ์ 
 ๑๘๗. พลต ารวจโท สมควร   หริกุล 
 ๑๘๘. นายสมชัย   วุฑฒิปรีชา 
 ๑๘๙. ร้อยตรี สมนึก   เกิดเกษ 
 ๑๙๐. นายสมพงศ์   ศรียะพันธุ์ 
 ๑๙๑. นายสมพร   เทพสิทธา 
 ๑๙๒. นายสมพล   เกียรติไพบูลย์ 
 ๑๙๓. นายสมภพ   โหตระกิตย์    ถึงแก่อสัญกรรม  ๕  พ.ค.  ๒๕๔๐ 
              นายประยุทธ  มหากิจศิริ    แต่งตั้งแทน  ๘ ก.ค. ๒๕๔๐ 
          ๑๙๔. นายสมลักษณ์   อัศวเหม 
 ๑๙๕. คุณหญิงสมศรี   กันธมาลา 
 ๑๙๖. พลอากาศเอก  สมศักดิ์   เวสุวรรณ์ 
 ๑๙๗. นายสมหมาย   สุรกุล 
 ๑๙๘. นายสมาน   โอภาสวงศ ์
 ๑๙๙. นายสรรเสริญ   ไกรจิตติ 
 ๒๐๐. นายสราวุธ   วัชรพล 
 ๒๐๑. นายสวัสดิ์   หอรุ่งเรือง 
 ๒๐๒. นายสากล   สกุลไทย 
 ๒๐๓. นางสายสุรี   จุติกุล 
 ๒๐๔. พลเอก  ส าเภา   ชูศร ี
 ๒๐๕. พลเรือโท ส าราญ   อ่ าส าอางค์ 
 ๒๐๖. นายสิงห์โต   จ่างตระกูล 
 ๒๐๗. พลเอก สิทธิ   จิรโรจน์       ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๓ 
 ๒๐๘. นายสิปปนนท์   เกตุทัต     ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๖ ก.ค. ๒๕๔๙ 
 ๒๐๙. นางสุกัญญา   ชลศึกษ์ 



 ๗ 

 ๒๑๐. นายสุขุม   เชิดชื่น 
 ๒๑๑. นางสาวสุคนธ์   กาญจนาลัย 
 ๒๑๒. นายสุจินต์   จินายน 
 ๒๑๓. นายสุชน   ชาลีเครือ 
 ๒๑๔. นายสุชาติ   ไตรประสิทธิ์ 
 ๒๑๕. นายสุเทพ   วงศ์วรเศรษฐ 
 ๒๑๖. นายสุธรรม   จิตรานุเคราะห์ 
 ๒๑๗. นายสุธรรม   วิชชุไตรภพ 
 ๒๑๘. นายสุธี   สิงห์เสน่ห์ 
 ๒๑๙. นายสุนทร   เสถียรไทย 
 ๒๒๐. นางสุมน   สมสาร 
 ๒๒๑. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล 
 ๒๒๒. พลโท  สุรยุทธ์   จุลานนท์    ลาออก  ๒ ต.ค. ๒๕๔๑ 
 ๒๒๓. พลเรือเอก สุรวุฒิ   มหารมณ์ 
 ๒๒๔. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์ 
 ๒๒๕. นายสุลัยมาลย์   วงษ์พานิช 
 ๒๒๖. นายสุวรรณ   ปัญญาภาส 
 ๒๒๗. คุณหญิงสุวัฒนา   เพชรทองค า     ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๓ ส.ค. ๒๕๔๕ 
 ๒๒๘. นายเสรี   สุขสถาพร 
 ๒๒๙. นายโสภณ   สภุาพงษ์ 
 ๒๓๐. นายอบ   ทองไข่มุกต์ 
 ๒๓๑. นายอดิเรก   ศรีประทักษ์ 
 ๒๓๒. นายอดิศัย   โพธารามิก    ลาออก ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒ 
 ๒๓๓. นายอนันต์   กาญจนพาสน์ 
 ๒๓๔. นายอนันต์   อนันตกูล 
 ๒๓๕. นายอนุศักดิ์   อินทรภูวศักดิ์ 
 ๒๓๖. นายอมร   จันทรสมบูรณ์ 
 ๒๓๗. พลอากาศเอก อมร   แนวมาลี    ลาออก  ๑ ก.พ. ๒๕๔๑ 
 ๒๓๘. นางอรนุช   โอสถานนท์ 
 ๒๓๙. พลเอก อรพันธ์   วัฒนวิบูลย์ 
 ๒๔๐. นายอรัญ   ธรรมโน 
 ๒๔๑. นางอรัญญา   สุจนิล 
 ๒๔๒. นายอรุณ   ชัยเสรี 
 ๒๔๓. นายอรุณ  เชิดบุญชาติ    ลาออก  ๙ พ.ย. ๒๕๔๑ 
 ๒๔๔. นายอรุณ   เผ่าสวัสดิ์ 
 ๒๔๕. นายอรุณ   ภาณุพงศ์ 
 ๒๔๖. นายอรรถสิทธิ์    เวชชาชีวะ 
 ๒๔๗. นายอักขราทร   จุฬารัตน    ลาออก  ๑๙ ก.พ. ๒๕๔๓ 
           ๒๔๘. คุณหญิงอัมพร   มีศุข    ลาออก  ๑๕ มี.ค.๒๕๔๓ 
 ๒๔๙. พันเอกหญิง อัสนีย์   เสาวภาพ 



 ๘ 

 ๒๕๐. นายอาซิส   เบ็ญหาวัน    ลาออก  ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๒ 
 ๒๕๑. นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล 
 ๒๕๒. พลโท อายุพูล   กรรณสูต 
 ๒๕๓. นายอารีย์   วงศ์อารยะ 
 ๒๕๔. นายอาษา   เมฆสวรรค์ 
 ๒๕๕. นายอ านาจ   สอนอิ่มสาตร์ 
 ๒๕๖. พลอากาศโท อ าพล   อินทรไทยวงศ์ 
 ๒๕๗. นายอุดล   บุญประกอบ 
 ๒๕๘. นายเอี่ยม   ฉายางาม 
 ๒๕๙. นายโอสถ   โกศิน     ถึงแก่กรรม  ๑๙ ต.ค. ๒๕๔๙ 
 ๒๖๐. นายโอฬาร   ไชยประวัติ 
 ๒๖๑. นายกระจ่าง   จารุพฤกษ์พันธ์    แตง่ตั้งเพ่ิมเมื่อ  ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ * 
 ๒๖๒. นายประมาณ  ชันซื่อ    แตง่ตั้งเพ่ิม ๘  ม.ค.  ๒๕๔๐ *  และลาออก   ๑๒  ก.ย.๒๕๔๐   และ
ถึงแก่อนิจกรรมม่ือ  ๗ ก.พ. ๒๕๕๐                                                                                                                  
                          นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์    แต่งตั้งแทน ๙ ต.ค. ๒๕๔๐    และลาออก   ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ 
 
 
หมายเหตุ : * เนื่องจากได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จึงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมอีก  ๒ คน     ( ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร )  เพ่ือให้เป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๓๙๓ คน) ตามบทบัญญัติใน
รฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๐ 
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สภาชุดที่  ๑๗ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๘ (พ.ศ.  ๒๕๔๓) 

 
 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่  
ประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร”  และ “วุฒิสภา” 
 สภาผู้แทนราษฎร  ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน ๑๐๐ คน  และ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ๔๐๐ คน   
 วุฒิสภา  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จ านวน ๒๐๐ คน  เป็นสมาชิกชุดแรกที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน จะค านวณจากจ านวนราษฎรทั้ง
ประเทศเฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้น าจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคนท่ีค านวณได้มาเฉลี่ยจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้น ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละ ๖ ปี โดยมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓  เป็นการ
เลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ก าหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ สิ้นสุดลง คือ ครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๔๓ 
 ดังนั้น   สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม   ๒๕๔๓  เป็นต้นมา  
และสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๙  (ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๙)  
              ตามมาตรา ๑๓๑   เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง   พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป   ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  และวันเลือกตั้งต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
              เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖๘  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ด ารงต าแหน่งในวันที่อายุของ
วุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่  แต่
เกิดการปฏิรูปการปกครองในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  ท าให้สภาสิ้นสุดลง 
 
ประธานวุฒิสภา 
๑. นายสนิท วรปัญญา  
    ๔ ส.ค. ๒๕๔๓-๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ 
๒. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร  
    ๘ เม.ย. ๒๕๔๔ - ๔ ม.ค. ๒๕๔๗ 
๓. นายสุชน ชาลีเครือ 
    ๕ มี.ค. ๒๕๔๗ - ๒๒ มี.ค.๒๕๔๙ 
อยู่ท าหน้าที่ตามรธน ฯ ๒๕๔๐ ม.๑๓๑ วรรคสอง ตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๔๙ - ๑๘ ก.ย. ๔๙ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
๑. นายเฉลิม พรหมเลิศ  
    ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ - ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔ 
๒. นายพิเชฐ พัฒนโชต ิ
    ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ - ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 



 ๒ 

๓. นายสุชน ชาลีเครือ 
    ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
๔. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 
     ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ออกตามวาระ และอยู่ท าหน้าที่ตามรธน ฯ ๒๕๔๐ ม.๑๓๑ วรรคสอง ตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๔๙ - ๒ มิ.ย. ๔๙ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๑. นายบุญทัน ดอกไธสง 
     ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ - ๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๒. นายสหัส พินทุเสนีย์ 
     ๑ กันยายน ๒๕๔๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๓.นายสหัส พินทุเสนีย์   
     ๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 
อยู่ท าหน้าที่ตามรธน ฯ ๒๕๔๐ ม.๑๓๑ วรรคสอง ตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๔๙ - ๑๘ ก.ย. ๔๙ 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 
(เลือกตั้งเม่ือวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๓) 

 
๑. นายกมล  มั่นภักดี ชุมพร ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๓ 
๒. นางกรองกาญจน์  วีสมหมาย ศรีสะเกษ  
๓. นายกวี  สุภธีระ ขอนแก่น ถูกร้องคัดค้าน  ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 
 นายโกเมศ  ฑีฆธนานนท์ ขอนแก่น เลือกตั้งซ่อมแทน  ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ 

๔. พลอากาศเอก กานต์  สุระกุล ตรัง  
๕. นายการุณ  ใสงาม บุรีรัมย์  
๖. นายก าพล  ภู่มณี ปราจีนบุรี  
๗. หม่อมราชวงศ์ก าลูนเทพ  เทวกุล เลย ลาออก  ๒ ส.ค. ๒๕๔๙ 
๘. นายเกษม  ชัยสิทธิ์ เพชรบูรณ์  
๙. นายเกษม  มาลัยศรี ร้อยเอ็ด  

๑๐. 
 

นายเกษม  รุ่งธนเกียรติ 
นายปริญญา  กรวยทอง 

สุรินทร์ 
สุรินทร์ 

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

๑๑. นายแก้วสรร  อติโพธิ กรุงเทพมหานคร ลาออก  ๒ ส.ค.๒๕๔๙ 
๑๒. พลโท โกวิท  พัฑฒฆายน สระแก้ว ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕ 

 พลต ารวจตรี เสกสันต์  อุ่นส าราญ สระแก้ว เลือกตั้งแทน  ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๖ 
๑๓. นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ นครราชสีมา  
๑๔. นายค านวณ  ชโลปถัมภ์ สิงห์บุรี  
๑๕. นายค านวณ  เหมาะประสิทธิ์ อุตรดิตถ์  
๑๖. นายค าพันธ์  ป้องปาน อุดรธานี  
๑๗. นายแคล้ว  นรปติ ขอนแก่น ถึงแก่อนิจกรรม  ๘ เม.ย. ๒๕๔๙ 
๑๘. นายจรูญ  ยังประภากร สมุทรปราการ  
๑๙. นายจอน  อ๊ึงภากรณ์ กรุงเทพมหานคร  
๒๐. นายจ าเจน  จิตรธร สุโขทัย  
๒๑. นางจิตรา  อยู่ประเสริฐ อุดรธานี  



 ๓ 

๒๒. คุณหญิงจินตนา  สุขมาก นนทบุรี  
๒๓. นายจิโรจน์  โชติพันธุ์ ศรีสะเกษ  
๒๔. นายเจิมศักดิ์  ปิ่นทอง กรุงเทพมหานคร  
๒๕. นายเฉลิม  พรหมเลิศ สุราษฎร์ธานี ลาออก  ๑๔ มี.ค. ๒๕๔๔ 

 นายอนันต์  ดาโลดม สุราษฎร์ธานี เลือกตั้งซ่อมแทน  ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ 
๒๖. คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช กรุงเทพมหานคร  
๒๗. นายชวาล  มหาสุวีระชัย ศรีสะเกษ ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

 นางสุนีย์  อินฉัตร ศรีสะเกษ เลือกตั้งแทน  ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๔ 
๒๘. นายชัชวาลย ์ คงอุดม กรุงเทพมหานคร ลาออก  ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๙ 
๒๙. นายชิต  เจริญประเสริฐ ศรีสะเกษ ถูกร้องคัดค้าน  ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

   
และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก 
เมื่อวันที่  ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ 

๓๐. นายชุมพล  ศิลปอาชา กรุงเทพมหานคร  ถึงแก่อสัญกรรม ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๓๑. พลต ารวจโท ชูชาติ  ทัศนเสถียร ปัตตานี  
๓๒. ร้อยต ารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ ราชบุรี  
๓๓. นายเชิดพงษ์  อุทัยสาง หนองคาย  
๓๔. นายณรงค์  นุ่นทอง นครศรีธรรมราช  
๓๕. พลต ารวจโท ณรงค์  อมาตยกุล พิษณุโลก ถึงแก่อนิจกรรม  ๔ มี.ค. ๒๕๕๐ 
๓๖. นายณรงคส์ิทธิ์  เครือรัตน์ ศรีสะเกษ  
๓๗. นายด ารง  พุฒตาล กรุงเทพมหานคร  
๓๘. นายเด่น  โต๊ะมีนา ปัตตานี  
๓๙. นางเตือนใจ  ดีเทศน์ เชียงราย  
๔๐. นายถวิล  จันทร์ประสงค์ นนทบุรี ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๔๑. นายถาวร  เกียรติไชยากร เชียงใหม่  
๔๒. นายทวี  แก้วคง นครศรีธรรมราช ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๕ 

 นายถวิล  ไพรสณฑ์ นครศรีธรรมราช เลือกตั้งแทน  ๔ ส.ค. ๒๕๔๕ และ 
   ลาออก ๖ มิ.ย. ๒๕๔๙ 

๔๓. พลต ารวจโท  ทวี  ทิพย์รัตน์ กรุงเทพมหานคร  
๔๔. นายทวีป  ขวัญบุรี ระยอง  
๔๕. นายทองใบ  ทองเปาด์ มหาสารคาม ถึงแก่กรรม  ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ 
๔๖. นายธรรมนูญ  มงคล ระนอง ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

 นายวิกรม  อัยศิริ ระนอง เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย.๒๕๔๔ 
๔๗. นายธวัชชัย  เมืองนาง หนองบัวล าภู  
๔๘. นายนพดล  จิรสันติ์ ล าปาง  
๔๙. นายนภินทร  ศรีสรรพางค์ ราชบุรี  
๕๐. นางนันทนา  สงฆ์ประชา ชัยนาท ลาออก ๙ พ.ค. ๒๕๔๙ 
๕๑. นายนิคม  เชาว์กิตติโสภณ ล าปาง  
๕๒. นายนิตินัย  นาครทรรพ หนองคาย ถึงแก่อนิจกรรม  ๓ ก.พ. ๒๕๕๑ 
๕๓. นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ อ่างทอง ลาออก ๓ มิ.ย. ๒๕๔๙ 
๕๔. นายนิพนธ์  สุทธิเดช อ านาจเจริญ  



 ๔ 

๕๕. นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ปทุมธานี  
๕๖. นายนิรัตน์  อยู่ภักดี ชัยภูมิ  

๕๗. นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ อุบลราชธานี ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

   
และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก 
เมื่อวันที่  ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ 

๕๘. นายนิวัฒน์  พ้นชั่ว ระยอง  
๕๙. นายนิเวศ  พันธ์เจริญวรกุล พระนครศรีอยุธยา  
๖๐. นายบรรฑูรย์  เกริกพิทยา สระบุรี  
๖๑. พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ กาญจนบุรี  
๖๒. นายบุญญา  หลีเหลด สงขลา  
๖๓. นายบุญทัน  ดอกไธสง นครราชสีมา  
๖๔. นายบุญยืน  ศุภสารสาทร พิษณุโลก  
๖๕. นายบุญเลิศ  ไพรินทร์ ฉะเชิงเทรา  
๖๖. นางบุษรินทร์ ติยะไพรัช  วรพัฒนานันต์ เชียงราย  
๖๗. นายประเกียรติ  นาสิมมา ร้อยเอ็ด  
๖๘. พลต ารวจเอก ประทิน  สันติประภพ กรุงเทพมหานคร ลาออก ๘ พ.ย. ๒๕๔๘ 
๖๙. นางประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรุงเทพมหานคร  
๗๐. นายประยุทธ  ศรีมีชัย นครศรีธรรมราช ถึงแก่อนิจกรรม ๙ ส.ค. ๒๕๔๗ 

 นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์ นครศรีธรรมราช เลือกตั้งแทน ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๗ 
๗๑. นายประศักดิ์  ณ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ถึงแก่อนิจกรรม ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๘ 

 นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง กาฬสินธุ์ เลือกตั้งแทน ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๘ 
๗๒. นายประสงค์  โฆษิตานนท์ เพชรบูรณ์  
๗๓. นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ นครปฐม  
๗๔. นายประสิทธิ์  พิทูรกิจจา นครสวรรค์  
๗๕. นายปราโมทย์  ไพชนม์ ราชบุรี  
๗๖. นายปราโมทย์  ไม้กลัด กรุงเทพมหานคร  
๗๗. พลต ารวจโท ปรีชา  ปฏิบัติสรกิจ ชลบุร ี  
๗๘. นายปรีชา  ปิตานนท์ จันทบุรี  
๗๙. นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์ ปทุมธานี  
๘๐. พลโท ปัญญา  อยู่ประเสริฐ อุดรธานี  
๘๑. นายผ่อง  เล่งอี้ กรุงเทพมหานคร  
๘๒. พลเอก พนม  จีนะวิจารณะ สุโขทัย ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๘ 

 นายปิยะชนก  ลิมปะพันธุ์ สุโขทัย เลือกตั้งแทน ๙ ต.ค. ๒๕๔๘ และ 
   ลาออก ๗ มิ.ย. ๒๕๔๙ 

๘๓. นายพนัส  ทัศนียานนท์ ตาก  
๘๔. นายพร  เพ็ญพาส บุรีรัมย์  
๘๕. นางพรหมจารี  รัตนเศรษฐ์ นครราชสีมา  
๘๖. นางพวงเล็ก  บุญเชียง พะเยา ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

 นายสงวน  นันทชาติ พะเยา เลือกตั้งแทน  ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ 
๘๗. นางพัฒนา  ศิริวันสาณฑ์ นครสวรรค์  



 ๕ 

๘๘. นายพา  อักษรเสือ ขอนแก่น 
 
 

๘๙. นายพากเพียร  วิริยะพันธุ์ สมุทรปราการ ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๕ 
 นายสนิท  กุลเจริญ สมุทรปราการ เลือกตั้งแทน  ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๕ 

๙๐. นายพิชัย  ข าเพชร เพชรบุรี  
๙๑. นายพิชิต  ชัยวิรัตนะ ชัยภูมิ ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ 
๙๒. นายพิเชฐ  พัฒนโชติ นครราชสีมา ลาออก  ๑๙ พ.ค. ๒๕๔๙ 
๙๓. นางเพ็ญศักดิ์  จักษุจินดา สกลนคร  
๙๔. นายเพิ่มพูน  ทองศรี บุรีรัมย์  
๙๕. พันต ารวจเอก ไพจิตร  ศรีคงคา สงขลา  
๙๖. นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ ภูเก็ต  
๙๗. นายฟัครุดดีน  บอตอ นราธิวาส  
๙๘. นายภิญญา  ช่วยปลอด สุราษฎร์ธานี  
๙๙. นายมนตรี  สินทวิชัย สมุทรสงคราม  

๑๐๐. นายมนัส  รุ่งเรือง สุพรรณบุรี ถึงแก่อนิจกรรม ๑๓ ส.ค. ๒๕๔๙ 
๑๐๑. พลเอก มนัส  อร่ามศรี สุพรรณบุรี  
๑๐๒. นายมนู  วณิชชานนท์ สุราษฎร์ธานี  
๑๐๓. พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร สระบุรี  
๑๐๔. นางมลิวัลย์  เงินหมื่น อุบลราชธานี  
๑๐๕. นายมารุต  โรจนาปิยาวงศ์ นครนายก  
๑๐๖. นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ นครสวรรค์  
๑๐๗. นางมาลีรัตน์  แก้วก่า สกลนคร  
๑๐๘. พลต ารวจเอก มีชัย  นุกูลกิจ นครศรีธรรมราช  
๑๐๙. นายมีชัย  วีระไวทยะ กรุงเทพมหานคร  
๑๑๐. นายมุขตาร์  มะทา ยะลา  
๑๑๑. พลเอก ยุทธนา  ค าดี นนทบุรี  
๑๑๒. นายรส  มะลิผล ฉะเชิงเทรา  
๑๑๓. นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช ขอนแก่น  
๑๑๔. นายระวี  กิ่งค าวงศ์ มุกดาหาร  
๑๑๕. นายล าพอง  พิลาสมบัติ นครราชสีมา  
๑๑๖. นายวงศ์พันธ์  ณ ตะกั่วทุ่ง พังงา  
๑๑๗. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช กาญจนบุรี  
๑๑๘. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร  
๑๑๙. นายวิจิตร  มโนสิทธิศักดิ์ ร้อยเอ็ด  
๑๒๐. นายวิชัย  ครองยุติ อุบลราชธานี  
๑๒๑. พลเอก วิชา  ศิริธรรม จันทบุรี  
๑๒๒. นายวิชิต  พูลลาภ พิจิตร ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๖ 

 นางบัวล้อม  พูลลาภ พิจิตร เลือกตั้งแทน  ๘ ก.พ. ๒๕๔๗ 
๑๒๓. นายวิเชียร  เปาอินทร์ สมุทรสาคร  
๑๒๔. นายวิญญู  อุฬารกุล สกลนคร  



 ๖ 

๑๒๕. นายวิทยา  มะเสนา มหาสารคาม  
๑๒๖. นายวิบูลย์  แช่มชื่น กาฬสินธุ์  
๑๒๗. พลต ารวจเอก วิรุฬ  พ้ืนแสน เชียงราย  
๑๒๘. นายวิโรจน ์ อมตกุลชัย ชลบุร ี ถึงแก่อนิจกรรม ๘ ก.ย. ๒๕๔๘ 

 นายเชาวน์  มณีวงษ์ ชลบุร ี เลือกตั้งแทน ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๘ 
๑๒๙. นางวิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ อุบลราชธานี  
๑๓๐. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ เชียงราย  
๑๓๑. นายวีรพงศ์  สกลกิติวัฒน์ กระบี่  
๑๓๒. นายวีรวร  สิทธิธรรม นครพนม  
๑๓๓. พลต ารวจตรี วีระ  อนันตกูล ชลบุร ี  
๑๓๔. นายวีระพล  วัชรประทีป นครราชสีมา  
๑๓๕. นายวีระศักดิ์  จินารัตน์ อุบลราชธานี ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

 นายสนิท  จันทรวงศ ์ อุบลราชธานี เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย.๒๕๔๔ 
๑๓๖. นายศรีเมือง  เจริญศิริ มหาสารคาม  
๑๓๗. พลเอก ศิริ  ทิวะพันธุ์ พิษณุโลก  
๑๓๘. พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล่ า ลพบุรี ถูกร้องคัดค้าน ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 

 นายชงค ์ วงษ์ขันธ์ ลพบุรี เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ และ 
   ถึงแก่อนิจกรรม ๖ ส.ค. ๒๕๔๘ 
 พันต ารวจโท ชัชวาล  บุญม ี ลพบุรี เลือกตั้งแทน ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๘ 

๑๓๙. นายศิลป์ชัย  เชษฐศิลป์ อุทัยธานี  
๑๔๐. พลต ารวจตรี สนาม  คงเมือง เชียงใหม่  
๑๔๑. นายสนิท  วรปัญญา ลพบุรี ถูกร้องคัดค้าน  ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔ * 
 นายวรวิทย์  เชื้อเพ็ชร์ ลพบุรี เลือกตั้งแทน ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ และ 

ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑ 
๑๔๒. นายสม  ต๊ะยศ น่าน  
๑๔๓. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์ นครสวรรค์ ลาออก  ๒ มิ.ย. ๒๕๔๙ 
๑๔๔. นายสมเกียรติ  อ่อนวิมล สุพรรณบุรี  
๑๔๕. นายสมควร  จิตรแสง ขอนแก่น  
๑๔๖. พันเอก สมคิด  ศรีสังคม อุดรธานี  
๑๔๗. พลต ารวจเอก สมชาย  ไชยเวช ขอนแก่น  
๑๔๘. นายสมบัติ  วรามิตร กาฬสินธุ์  
๑๔๙. นายสมบูรณ์  ทองบุราณ ยโสธร  
๑๕๐. นายสมพงษ์  สระกวี สงขลา  
๑๕๑. นายสมพร  ค าชื่น แพร่ ถึงแก่อนิจกรรม ๖ ส.ค.  ๒๕๕๔ 
๑๕๒. นายสมศักดิ์  โล่สถาพรพิพิธ ตรัง  
๑๕๓. นายสมสิทธิ์  ศิริเจริญไชย สุรินทร์   ถึงแก่อนิจกรรม ๕ ธ.ค.  ๒๕๔๙ 
๑๕๔. นายสมัย  ฮมแสน ยโสธร  
๑๕๕. นายสราวุธ  นิยมทรัพย์ นครปฐม  
๑๕๖. นายสวัสดิ์  ทรัพย์เจริญ นครพนม  
๑๕๗. พลต ารวจเอก สวัสดิ์  อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่  



 ๗ 

๑๕๘. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม แพร่  
๑๕๙. นายสหัส  พินทุเสนีย์ สระแก้ว ถึงแก่อนิจกรรม ๕ ต.ค. ๒๕๕๓ 
๑๖๐. นายสัก  กอแสงเรือง กรุงเทพมหานคร  
๑๖๑. นายสันต์  เทพมณี ล าพูน  
๑๖๒. นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์ น่าน ลาออก  ๖ มี.ค.  ๒๕๔๙ 
๑๖๓. พลตรี สาคร  กิจวิริยะ ตราด  
๑๖๔. นายสามารถ  รัตนประทีปพร หนองบัวล าภู  
๑๖๕. นางส ารวย  แขวัฒนะ พระนครศรีอยุธยา ถูกร้องคัดค้าน  ๑๓ มี.ค.  ๒๕๔๔ * 

 นายประโภชฌ์  สภาวส ุ พระนครศรีอยุธยา เลือกตั้งแทน  ๒๑ เม.ย.  ๒๕๔๔ 
๑๖๖. นายสุชน  ชาลีเครือ ชัยภูมิ  
๑๖๗. นายสุทัศน์  จันทร์แสงศรี เพชรบูรณ์  
๑๖๘. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ก าแพงเพชร  
๑๖๙. นายสุพร  สุภสร อุดรธานี  
๑๗๐. นายสุรใจ  ศิรินุพงศ์ สงขลา  
๑๗๑. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล ร้อยเอ็ด  
๑๗๒. นายสุรเดช  ยะสวัสดิ์ พะเยา  
๑๗๓. พันต ารวจเอก สุรพงศ์  ไผ่นวล บุรีรัมย์  
๑๗๔. นายสุรสิทธิ์  ฉัตรชัยเดช พิจิตร  
๑๗๕. นายสุริยน  ภูมิรัตนประพิณ ชัยภูมิ  
๑๗๖. นายเสรี  สุวรรณภานนท ์ กรุงเทพมหานคร  
๑๗๗. นายโสภณ  สุภาพงษ์ กรุงเทพมหานคร  
๑๗๘. นายไสว  พราหมณี นครราชสีมา  
๑๗๙. พลเอก หาญ  ลีนานนท์ สตูล  
๑๘๐. นายอดุลย์  วันไชยธนวงศ์ แม่ฮ่องสอน  
๑๘๑. นายอนันต์  ผลอ านวย ก าแพงเพชร  
๑๘๒. นายอนันตชัย  คุณานันทกุล สมุทรปราการ  
๑๘๓. ร้อยตรี อนุกูล  สุภาไชยกิจ พัทลุง  
๑๘๔. นายอนุชาติ  บรรจงศุภมิตร อุตรดิตถ์  
๑๘๕. นายอมร  นิลเปรม อุบลราชธานี  
๑๘๖. นางอรัญญา  สุจนิล หนองคาย  
๑๘๗. นายอาคม  ตุลาดิลก เชียงใหม่  
๑๘๘. พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก เลย  
๑๘๙. ร้อยตรี อ านวย  ไทยานนท์ ประจวบคีรีขันธ์  
๑๙๐. นายอ านาจ  เธียรประมุข สุรินทร์   ถึงแก่อนิจกรรม  ๒๑ ส.ค. ๒๕๔๘ 

 นายสรรพกิจ  ปรีชาชนะชัย สุรินทร์   เลือกตั้งแทน  ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๘ 
๑๙๑. พลต ารวจตรี อ าพล  งามจิตร ล าปาง  
๑๙๒. พลตรี อินทรัตน์  ยอดบางเตย เชียงใหม่  
๑๙๓. นายอิมรอน  มะลูลีม กรุงเทพมหานคร  
๑๙๔. นายอุดร  ตันติสุนทร ตาก  
๑๙๕. นายอุทัยพันธุ์  สงวนเสริมศรี สุรินทร์   ถึงแก่อนิจกรรม 



 ๘ 

๑๙๖. นายอุบล  เอ้ือศรี นครราชสีมา  
๑๙๗. นางสาวอุชษณีย์  ชิดชอบ บุรีรัมย์ เดิมชื่อ “อุษณีย์” 
๑๙๘. นายอูมาร์  ตอยิบ นราธิวาส  
๑๙๙. นายโอภาส  รองเงิน พัทลุง  
๒๐๐. พลโท โอภาส  รัตนบุรี นครศรีธรรมราช  

 
หมายเหตุ :  *  สิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งที่ ๘๑/๒๕๔๔   ลงวันที่ ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๔๔ สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ ซึ่งเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว
สิ้นสุดลงสืบเนื่องจากมีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกร้องคัดค้านการเลือกตั้งมีการ
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่
สุจริตและเที่ยงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๑๘ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๙ (พ.ศ.  ๒๕๔๙) 

 
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๔๙  เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งประกอบด้วย สมาชิกจ านวน  ๒๐๐ คน    
มีวาระ ๖ ปี  
           สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ๔  ครั้ง  คือ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙   จ านวน   ๑๐๙  คน   ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
จ านวน  ๓๑ คน  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙  จ านวน  ๒๓ คน   และครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๒๔  
กรกฎาคม ๒๕๔๙  จ านวน  ๑๗ คน  รวมจ านวนผู้ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว  จ านวน  ๑๘๐ 
คน  ยังขาดอีกจ านวน  ๒๐ คน  ที่ยังไม่ประกาศรับรองผลและได้เกิดการปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเม่ือวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  ท าให้สภาชุดนี้สิ้นสุดลง 

 
รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 

(เลือกตั้งเม่ือวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๙) 
 

๑. นางกนกกาญจน์  ควรหา สุรินทร์   
๒. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ก าแพงเพชร 
๓. นายกล้านรงค์  จันทิก กรุงเทพมหานคร 
๔. นายกานต์  กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี 
๕. นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ ราชบุรี 
๖. นายเกษมศักดิ์  แสนโภชน ์ สุรินทร์   
๗. นายเกษมสุข  ทรงวัชราภรณ์ นนทบุรี 
๘. นายแก้ว  บัวสุวรรณ เพชรบูรณ์ 
๙. นายโกเมศ  แดงทองดี ราชบุรี 

๑๐. นายไกร  ดาบธรรม เชียงใหม่ 
๑๑. พลต ารวจตรี ขจร  สัยวัตร์ หนองคาย 
๑๒. นางขวัญเรือน  เทียนทอง สระแก้ว 
๑๓. นายขวัญสรวง  อติโพธิ กรุงเทพมหานคร 
๑๔. นายจตุรงค์  ธีระกนก ร้อยเอ็ด 
๑๕. นายจ าปี  โยธารินทร์ กาฬสินธุ์ 
๑๖. นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์ ศรีสะเกษ 
๑๗. นางจิราวรรณ  วัฒนศิริ เชียงราย 
๑๘. นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี กรุงเทพมหานคร 
๑๙. นางจุรีลักษณ์  รัตนประทีปพร หนองบัวล าภู 
๒๐. นายเจริญ  ภักดีวานิช พัทลุง 

 



 ๒ 

๒๑. นายฉกาจ  พัฒนกิจวิบูลย์ พังงา 
๒๒. นายเฉลิม  ประเสริฐกุล พิษณุโลก 
๒๓. นายเฉลิมชัย  ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา 
๒๔. นางชนากานต์  ยืนยง ปทุมธานี 
๒๕. นายชลธิศ  สินรัชตานันท์ ตาก 
๒๖. นายชวลา  สัมพันธรัตน์ ตรัง 
๒๗. นายชัย  ชิดชอบ บุรีรัมย์ 
๒๘. นายชัยพร  รัตนนาคะ อุดรธานี 
๒๙. นายชัยวุฒ ิ คูอาริยะกุล น่าน 
๓๐. นายโชคสมาน  สีลาวงษ ์ อุดรธานี 
๓๑. นางดวงแข  อรรณนพพร ขอนแก่น 
๓๒. นายด าเกิง  วงศ์กาฬสินธุ์ สกลนคร 
๓๓. นายดิเรก  ถึงฝั่ง นนทบุรี 
๓๔. นายเดช  บุญ-หลง นครนายก 
๓๕. นายตรีพล  เจาะจิตต์ นครศรีธรรมราช 
๓๖. นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ ยะลา 
๓๗. พลต ารวจตรี เถลิงศักดิ์  สุคนธมาน นครราชสีมา 
๓๘. นายทรงชัย  วงศ์สวัสดิ์ ล าพูน 
๓๙. นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง บุรีรัมย์ 
๔๐. นางทิพย์วรรณ  พัฒโน สงขลา 
๔๑. นายทิวา  ศุภจรรยา ประจวบคีรีขันธ์ 
๔๒. นายธงชาติ  รักษากุล กาญจนบุรี 
๔๓. นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ เลย 
๔๔. นายธวัชชัย  เผ่าเหลืองทอง เพชรบูรณ์ 
๔๕. นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย ภูเก็ต 
๔๖. นายธานินท์  แสงวณิช เพชรบุรี 
๔๗. นางสาวธารทอง  ทองสวัสดิ์ ล าปาง 
๔๘. นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์ นครสวรรค์ 
๔๙. นายนภา  นทีทอง ระนอง 
๕๐. นายนริศร  ทองธิราช สกลนคร 
๕๑. นางนลินี  ทวีสิน กรุงเทพมหานคร 
๕๒. นางนาที  รัชกิจประการ พัทลุง 
๕๓. นางสาวนิทรา  เทียมสุวรรณ อุบลราชธานี 
๕๔. นายนิพนธ์  ศรีธเรศ กาฬสินธุ์ 



 ๓ 

๕๕. นายนิมุคตาร์  วาบา ปัตตานี 
๕๖. นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล แพร่ 
๕๗. นายนิยม  ศรีวิเศษ ขอนแก่น 
๕๘. นายนุกูล  ธนิกุล สมุทรสงคราม 
๕๙. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล พิจิตร 
๖๐. พลต ารวจตรี บุญเลิศ  นันทวิสิทธิ์ นนทบุรี 
๖๑. นายบุญส่ง  ไข่เกษ ตราด 
๖๒. นางบุษบา  ยอดบางเตย เชียงใหม่ 
๖๓. นายประกิต  วาทีสาธกกิจ กรุงเทพมหานคร 
๖๔. นายประพันธ์  จึงสกุลวัฒนา จันทบุรี 
๖๕. นายประพันธ์  บูรณุปกรณ์ เชียงใหม่ 
๖๖. นายประมวล  เอมเปีย ชลบุร ี
๖๗. นายประยุทธ์  ฉัตรไชยรัชต์ พระนครศรีอยุธยา 
๖๘. นายประวิช  นิลวัชรมณี สุราษฎร์ธานี 
๖๙. นายประสิทธิ์  โพธสุธน สุพรรณบุรี 
๗๐. นายประเสริฐ  ชิตพงศ์ สงขลา 
๗๑. นายประเสริฐ  วรปัญญา ลพบุรี 
๗๒. นายปรีชา  นิพนธ์พิทยา นครปฐม 
๗๓. พันต ารวจเอก ปรีดี  เจริญศิลป์ สุพรรณบุรี 
๗๔. นายปลื้ม  ศุภปัญญา เชียงราย 
๗๕. นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข เลย 
๗๖. นางผ่องศรี  แซ่จึง ศรีสะเกษ 
๗๗. พลต ารวจโท เผ่าไทย  ทองธิว สมุทรปราการ 
๗๘. พันต ารวจเอก พณาเจือเพ็ชร์  กฤษณะราช ระยอง 
๗๙. นางพนิดา  นิยมทรัพย์  ปทุมารักษ์ นครปฐม 
๘๐. นางพยุง  จิตรธร สุโขทัย 
๘๑. นางพรทิวา  นาคาศัย ชัยนาท 
๘๒. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล ชัยภูมิ 
๘๓. นางพรรณี  จารุสมบัติ ฉะเชิงเทรา 
๘๔. นางพัชรี  เพชรสว่าง บุรีรัมย์ 
๘๕. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ พิษณุโลก 
๘๖. นายพิจิตต  รัตตกุล กรุงเทพมหานคร 
๘๗. นายพิจิตร  ศรีแสง อุบลราชธานี 
๘๘. นายพิชัย  บุณยเกียรติ นครศรีธรรมราช 



 ๔ 

๘๙. พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ อุดรธานี 
๙๐. พลต ารวจโท พิชิต  ควรเดชะคุปต์ กรุงเทพมหานคร 
๙๑. นายพิทักษ์  ศรีตะบุตร หนองคาย 
๙๒. นายพีระ  มานะทัศน์ ล าปาง 
๙๓. นายพีระศักดิ์  พอจิต อุตรดิตถ์ 
๙๔. พลโทหญิง พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ นครราชสีมา 
๙๕. นายพูลศักดิ์  อยู่ประเสริฐ อุดรธานี 
๙๖. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง อุบลราชธานี 
๙๗. นายเพทาย  ออประเสริฐ อ่างทอง 
๙๘. นายไพจิตร  ปวะบุตร นครราชสีมา 
๙๙. พลต ารวจตรี ไพฑูรย์  เชิดมณี ขอนแก่น 

๑๐๐. นายไพบูลย์  ซ าศิริพงษ์ ปทุมธานี 
๑๐๑. นายไพโรจน์  ทุ่งทอง อุทัยธานี 
๑๐๒. นายไพโรจน์  วงศ์พรหม ศรีสะเกษ 
๑๐๓. นายภุชงค์  รุ่งโรจน ์ ชลบุร ี
๑๐๔. พลต ารวจตรี ภูวดล  กระแสอินทร์ สุราษฎร์ธานี 
๑๐๕. นายมั่น  พัธโนทัย สมุทรปราการ 
๑๐๖. นางมานวิภา  อินทรทัต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๗. พลต ารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ สุราษฎร์ธานี 
๑๐๘. นายมารุต  มัสยวาณิช หนองคาย 
๑๐๙. นายยรรยง  ร่วมพัฒนา สุรินทร์   
๑๑๐. นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง อุบลราชธานี 
๑๑๑. นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา จันทบุรี 
๑๑๒. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นครราชสีมา 
๑๑๓. นายรักษ์  ตันติสุนทร ตาก 
๑๑๔. นางรังสิมา  เจริญศิริ มหาสารคาม 
๑๑๕. นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์ ขอนแก่น 
๑๑๖. นายรุ่งโรจน์  ทองศรี บุรีรัมย์ 
๑๑๗. นายเรืองยศ  โภคกุลกานนท์ อุบลราชธานี 
๑๑๘. นางลินดา  เชิดชัย นครราชสีมา 
๑๑๙. นายวรเกียรติ  สมสร้อย เชียงราย 
๑๒๐. นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ ลพบุรี 
๑๒๑. พลต ารวจตรี วัชร  เข็มศักดิ์สิทธิ์ กาญจนบุรี 
๑๒๒. นายวันชัย  ธีระสัตยกุล ราชบุรี 



 ๕ 

๑๒๓. นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ 
๑๒๔. นายวันรบ  อิศรางกูร ณ อยุธยา บุรีรัมย์ 
๑๒๕. นายวิทยา  เทียนทอง สระแก้ว 
๑๒๖. นายวิทูร  กรุณา นครศรีธรรมราช 
๑๒๗. นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ พิจิตร 
๑๒๘. นายวิรัช  ประราศรี ร้อยเอ็ด 
๑๒๙. นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ นราธิวาส 
๑๓๐. นางศิริพร  ชาติปฏิมาพงษ์ นครราชสีมา 
๑๓๑. นายสดใส  โรจนวิชัย ปทุมธานี 
๑๓๒. นายสมบัติ  เมทะนี กรุงเทพมหานคร 
๑๓๓. พลต ารวจตรี สมศักดิ์  รักซ้อน สุพรรณบุรี 
๑๓๔. นายสมศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล นครราชสีมา 
๑๓๕. นายสมัคร  สุนทรเวช กรุงเทพมหานคร      ถึงแก่อสัญกรรม  ๒๓ พ.ย. ๕๒ 
๑๓๖. นายสมัย  เจริญช่าง กรุงเทพมหานคร 
๑๓๗. นางสลักจฤฎดิ์  ติยะไพรัช เชียงราย 
๑๓๘. นายสวัสดิ์  แกล้วทนงค์ นครศรีธรรมราช 
๑๓๙. นายสัญญา  บุญ-หลง สระบุรี 
๑๔๐. นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ชลบุร ี
๑๔๑. นายสานิต  ว่องสัธนพงษ์ ร้อยเอ็ด 
๑๔๒. นายสามารถ  มะลูลีม กรุงเทพมหานคร 
๑๔๓. นายสาย  กังกเวคิน ระยอง 
๑๔๔. นายสิทธิรัตน์  รัตนวิจารณ์ สกลนคร 
๑๔๕. นายสิริวัฒน ์ ไกรสินธุ์ นครศรีธรรมราช 
๑๔๖. นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ ตรัง 
๑๔๗. นายสุชน  อินทเสม ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๘. นายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ นครสวรรค์ 
๑๔๙. พลต ารวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ กรุงเทพมหานคร 
๑๕๐. นายสุนทร  วิลาวัลย ์ ปราจีนบุรี 
๑๕๑. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ชลบุร ี
๑๕๒. นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล กาญจนบุรี 
๑๕๓. นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล ร้อยเอ็ด 
๑๕๔. นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ ก าแพงเพชร 
๑๕๕. นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา พิษณุโลก 
๑๕๖. พันต ารวจเอก สุรินทร ์ ปาลาเร่ สงขลา 



 ๖ 

๑๕๗. นายสุริยา  ปันจอร์ สตูล 
๑๕๘. นายสุวิทย์  วงศ์ศรีวงศ์ พะเยา 
๑๕๙. นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล สมุทรสาคร 
๑๖๐. นายองอาจ  วงษ์ประยูร สระบุรี 
๑๖๑. นางอนงค์วิชญา  สาริบุตร หนองบัวล าภู 
๑๖๒. นายอนันต์  วันไชยธนวงศ์ แม่ฮ่องสอน 
๑๖๓. นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ สุรินทร์   
๑๖๔. นายอนันท์  ทองแก้ว สงขลา 
๑๖๕. นายอนุชา  สะสมทรัพย์ นครปฐม 
๑๖๖. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล ปัตตานี 
๑๖๗. นางอนุสรา  ยังตรง สมุทรปราการ 
๑๖๘. นายอภิรักษ์  ชัยวิรัตนะ ชัยภูมิ 
๑๖๙. นางอรพินท์  ศิริชัย นครสวรรค์ 
๑๗๐. นางอรุณี  ช านาญศิลป์ อุดรธานี 
๑๗๑. นายอัษฎางค์  แสวงการ ขอนแก่น 
๑๗๒. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพมหานคร 
๑๗๓. นายอารมณ์  เวียงด้าน นครพนม 
๑๗๔. นายอารยะ  ชุมดวง สุโขทัย 
๑๗๕. นางอารีย์  ตันบรรจง พะเยา 
๑๗๖. นายอ านวย  ยศสุข เชียงใหม่ 
๑๗๗. นายอุดม  สุวิทย์ศักดานนท์ เชียงใหม่ 
๑๗๘. พันต ารวจเอก อุดร  ชาญนุวงศ ์ ขอนแก่น 
๑๗๙. นายอุทัย  พิมพ์ใจชน กรุงเทพมหานคร 
๑๘๐. นางฮาลีเมาะ  อุตรสินธุ์ นราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาชุดที่  ๑๙ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๕ (พ.ศ.  ๒๕๔๙) 

 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ก าหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ   ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด และมีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยมีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ มีการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  จ านวน ๒๔๒ คน 
(ลาออก  จ านวน ๓ คน  และแต่งตั้งเพ่ิมเม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐  จ านวน  ๑๑ รวมสมาชิกทั้งหมดจ านวน   
๒๕๐ คน )  “สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่   สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา” สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก แต่ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ต่อไป จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดขึ้น 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานรัฐสภา 
๑. มีชัย ฤชุพันธุ ์
      ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
๑. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  
      ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
๑. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
      ๒๕ ต.ค. ๔๙-๑ มี.ค. ๕๑ 

รายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(โปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ และโปรดเกล้าฯเพิ่มอีกเมื่อววันที่ ๒๖ มิถุนายน๒๕๕๐) 

 
๑.  นายกงกฤช  หิรัญกิจ   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๒.  นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์ 
๓.  นายกระหยิ่ม  ศานต์ตระกูล 
๔.  นายกฤษณ์  กาญจนกุญชร    (ลาออก ๑ เม.ย. ๒๕๕๐) 

๕.  
พลอากาศโท เกรียงเดช  เจียจันทร์พงษ์ (โปรดเกล้าฯเพ่ิม ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๐) 
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 

๖.  นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา    (ลาออก ๖ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๗.  นายการุณ  กิตติสถาพร 
๘.  นายก าธร  อุดมฤทธิรุจ 
๙.  หม่อมราชวงศ์ก าลูนเทพ  เทวกุล 

๑๐.  นายก าแหง  ภริตานนท์    (ถึงแก่กรรม ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๐) 
๑๑.  นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ 
๑๒.  นายกีรติ  บุญเจือ   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๑๓.  นายไกรสร  พรสุธี   (ลาออก ๙ ก.พ. ๒๕๕๑) 
๑๔.  พลตรี คณิต  สาพิทักษ์ 
๑๕.  นายค านูณ  สิทธิสมาน   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    



 ๒ 

๑๖.  นายโคทม  อารียา   (ลาออก  ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๐) 
๑๗.  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ 
๑๘.  นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 
๑๙.  นายจักราวุธ  นิตยสุทธิ 
๒๐.  พลตรี จ าลอง  ศรีเมือง 
๒๑.  ว่าทีร่้อยเอก จิตร์  ศิรธรานนท์  (ลาออก ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๒๒.  พลเอก จิรเดช  คชรัตน์ 
๒๓.  พลเอก จิรพงศ์  วรรณรัตน์ 
๒๔.  นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
๒๕.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
๒๖.  พลโท เจริญศักดิ์  เที่ยงธรรม 
๒๗.  นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์     (ลาออก ๖ มี.ค. ๒๕๕๐) 

๒๘.  
พลโท จิตติพงศ์  สุวรรณเศรษฐ     (โปรดเกล้าฯ เพ่ิม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
ร้อยต ารวจโท ฉัตรชัย  บุญยะอนันต์ 

๒๙.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 
๓๐.  นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์ 
๓๑.  นายชนินทธ์  โทณวณิก   (ลาออก ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๓๒.  นายชบ  ยอดแก้ว   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) ถึงแก่กรรม ๑ พ.ค. ๒๕๕๖ 
๓๓.  นายชลิต  แก้วจินดา   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๓๔.  นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ์ 
๓๕.  นายชัชวาล  อภิบาลศรี 
๓๖.  พลเอก ชัยพัฒน์  ธีรธ ารง 
๓๗.  พลต ารวจโท ชัยยันต์  มะกล่ าทอง 
๓๘.  นายชัยอนันต์  สมุทวณิช 
๓๙.  นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 
๔๐.  นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
๔๑.  พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
๔๒.  นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๔๓.  พลเอก โชคชัย  หงส์ทอง 
๔๔.  นายไชย  ไชยวรรณ 
๔๕.  นายณรงค์  โชควัฒนา 
๔๖.  นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
๔๗.  พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ 
๔๘.  พลตรี ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
๔๙.  นายด ารงค์  สุมาลยศักดิ์   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๕๐.  นายดิลก  มหาด ารงค์กุล 
๕๑.  นายตวง  อันทะไชย  (ลาออก ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๕๒.  นางเตือนใจ  ดีเทศน์ 
๕๓.  นายแถมสิน  รัตนพันธุ์ 
๕๔.  นายทรงพล  ทิมาศาสตร์   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
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๕๕.  นายทวี  สุรฤทธิกุล 
๕๖.  นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
๕๗.  พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี 
๕๘.  พลเอก ธวัช  จารุกลัส 
๕๙.  นายธีรพจน์  จรูญศรี 
๖๐.  พลเรือเอก นคร  อรัณยะนาค 
๖๑.  พลเรือเอก นพพร  อาชวาคม 
๖๒.  คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ 
๖๓.  ร้อยต ารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์     (ลาออก ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๖๔.  นายบดินทร์  อัศวาณิชย์ 
๖๕.  พลเรือเอก บรรณวิทย์  เก่งเรียน 
๖๖.  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
๖๗.  นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช 
๖๘.  พลโท บรรเทิง  พูนข า 
๖๙.  พลต ารวจเอก บุญศรี  หุ่นสวัสดิ์ 
๗๐.  นายบุญสม  ศิริบ ารุงสุข 
๗๑.  พลเอก ปฐมพงษ์  เกษรศุกร์ 
๗๒.  พลต ารวจเอก ปทีป  ตันประเสริฐ 
๗๓.  นายประกอบ  วิโรจนกูฏ 
๗๔.  นายประกิจ  ประจนปัจจนึก 
๗๕.  พลเรือเอก ประเจตน์  ศิริเดช 
๗๖.  นายประเจิด  สุขแก้ว 
๗๗.  นางประทุมพร  วัชรเสถียร 
๗๘.  นายประพันธ์  คูณม ี    (ลาออก  ๙ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๗๙.  นายประภัทร์  ศรลัมพ์ 
๘๐.  นางประภา เหตระกูล  ศรีนวลนัด 
๘๑.  พลตรี ประพาศ  ศกุนตนาค 
๘๒.  นายประมนต์  สุธีวงศ ์  (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๘๓.  นายประยงค์  รณรงค์ 
๘๔.  พลโท ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
๘๕.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
๘๖.  นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิร ิ
๘๗.  นายประสาท  สืบค้า 
๘๘.  นายประสาร  มาลีนนท์ 
๘๙.  พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง 
๙๐.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 
๙๑.  นายปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ 
๙๒.  นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๙๓.  นายปรีชา  วัชราภัย 
๙๔.  พลเอก ปรีชา  เปรมาสวัสดิ์ 
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๙๕.  พลเอก ปรีชา  โรจนเสน 
๙๖.  พลเอก ปรีดี  สามิภักดิ์ 
๙๗.  ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์  ณ อยุธยา 
๙๘.  พลอากาศเอก ปัญญา  ศรีสุวรรณ 
๙๙.  พลเอก ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์    (ลาออก  ๕ ก.พ. ๒๕๕๑) 

๑๐๐.  นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
๑๐๑.  ร้อยต ารวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ 
๑๐๒.  นายพงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์ 
๑๐๓.  นายพงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ 
๑๐๔.  นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 
๑๐๕.  นายพชร  ยุติธรรมด ารง 
๑๐๖.  พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
๑๐๗.  นายพรชัย  มาตังคสมบัติ 
๑๐๘.  นายพรชัย  รุจิประภา 
๑๐๙.  คุณพรทิพย์  จาละ 
๑๑๐.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย 
๑๑๑.  นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล 
๑๑๒.  พลเรือโท พะจุณณ์  ตามประทีป 
๑๑๓.  นายพิชัย  วาศนาส่ง    (ถึงแก่กรรม  ๘ เม.ย. ๒๕๕๕) 
๑๑๔.  นายพินิจ  จารุสมบัติ    (ลาออก ๔ มิ.ย. ๒๕๕๐) 

๑๑๕.  
พลเอก ชูศิลป์  คุณาไทย    (โปรดเกล้าฯ เพ่ิม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
นายพูลศักดิ์  อยู่ประเสริฐ 

๑๑๖.  พลเอก เพ่ิมศักดิ์  พวงสาโรจน์ 
๑๑๗.  พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย 
๑๑๘.  พลเอก ไพศาล  กตัญญู 
๑๑๙.  นายไพศาล  พืชมงคล 
๑๒๐.  พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร 
๑๒๑.  นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
๑๒๒.  นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
๑๒๓.  นางภัทรียา  เบญจพลชัย    (ลาออก ๕ ก.พ. ๒๕๕๑) 
๑๒๔.  นายภิรมย์  สิมะเสถียร 
๑๒๕.  ร้อยโท ภูมิศักดิ์  หงษ์หยก   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๑๒๖.  พลเอก มนตรี  สังขทรัพย์ 
๑๒๗.  นายมนัส  โกศล 
๑๒๘.  นางมาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ 
๑๒๙.  พลต ารวจโท มาโนช  ศัตรูลี้ 
๑๓๐.  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
๑๓๑.  นางมุกดา  อินต๊ะสาร 
๑๓๒.  นายโยธิน  อนาวิล   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๑๓๓.  นายรองพล  เจริญพันธุ์ 
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๑๓๔.  พลอากาศเอก ระเด่น  พ่ึงพักตร์ 
๑๓๕.  นายรังสรรค์  แสงสุข 
๑๓๖.  พลเอก วรเดช  ภูมิจิตร 
๑๓๗.  นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์ 
๑๓๘.  นายวรัชย ์ ชวพงศ์ 
๑๓๙.  พลต ารวจโท วัชรพล  ประสารราชกิจ 
๑๔๐.  นายวัชระ  พรรณเชษฐ์     (ลาออก ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๑๔๑.  นายวัฒนา  สวรรยาธิปัติ 
๑๔๒.  นายวันชัย  ศิริชนะ 
๑๔๓.  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
๑๔๔.  พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ 
๑๔๕.  พลเรือเอก วิชัย  ยุวนางกูร 
๑๔๖.  นายวิทย์  รายนานนท์ 
๑๔๗.  นายวิทยา  เวชชาชวีะ 
๑๔๘.  นายวินัย  สะมะอุน 
๑๔๙.  นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
๑๕๐.  นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 
๑๕๑.  นายวิรุณ  ตั้งเจริญ 
๑๕๒.  พลต ารวจโท วิโรจน ์ จนัทรังษ ี
๑๕๓.  พลโท วิโรจน ์ บัวจรูญ 
๑๕๔.  นายวิษณุ  เครืองาม 
๑๕๕.  นายวีรพงษ์  รามางกูร 
๑๕๖.  พลเรือเอก วีรพล  วรานนท์ 
๑๕๗.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ 
๑๕๘.  นายวีระชัย  ตันติกุล 
๑๕๙.  พลต ารวจตรี วีระพงษ์  สุนทรางกูร 
๑๖๐.  นายวุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์ 
๑๖๑.  นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน ์
๑๖๒.  นายแวดือราแม  มะมิงจิ 
๑๖๓.  นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ     (ลาออก ๙ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๑๖๔.  พลเอก ไวพจน์  ศรีนวล 
๑๖๕.  นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
๑๖๖.  นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช     ถึงแก่อนิจกรรม  ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 
๑๖๗.  นายศิวะพร  ทรรทรานนท์ 
๑๖๘.  พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์ 
๑๖๙.  นายสมเกียรติ  อ่อนวิมล 
๑๗๐.  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 
๑๗๑.  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์   (ลาออก ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๑) 
๑๗๒.  นายสมชาย  แสวงการ   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๑๗๓.  พลเอก สมชาย  อุบลเดชประชารักษ์ 
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๑๗๔.  พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน์ 
๑๗๕.  นายสมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 
๑๗๖.  นายสมบัติ  เมทะนี    (ลาออก ๖ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๑๗๗.  นายสมพล  พันธุ์มณี 
๑๗๘.  นายสมภพ  เจริญกุล 
๑๗๙.  นายสมโภชน ์ กาญจนาภรณ์ 
๑๘๐.  พลต ารวจโท สมศักดิ์  แขวงโสภา 
๑๘๑.  พลอากาศเอก สมหมาย  ดาบเพ็ชร 
๑๘๒.  นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ 
๑๘๓.  นายสราวุธ  วัชรพล 
๑๘๔.  นายสฤษดิ์ผล  ชมไพศาล 
๑๘๕.  นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ 
๑๘๖.  นายสันติ  วิลาสศักดานนท์ 
๑๘๗.  นายส าราญ  รอดเพชร     (ลาออก ๙ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๑๘๘.  นายสุจิต  บุญบงการ   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๑๘๙.  พลเอก สุเจตน์  วัฒนสุข 
๑๙๐.  คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ 
๑๙๑.  พลเรือเอก สุชาต  ญาโณทัย 
๑๙๒.  นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ 
๑๙๓.  นายสุชาติ  อุปถัมภ์ 
๑๙๔.  นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ 
๑๙๕.  พลต ารวจเอก สุเทพ  ธรรมรกัษ์ 
๑๙๖.  พลเอก สุเทพ  สีวะรา 
๑๙๗.  นายสุธรรม  จติรานุเคราะห์   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๑๙๘.  พลเอก สุนทร  ข าคมกุล   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๑๙๙.  พลต ารวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ   (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๒๐๐.  นางสุนันทา  สมบุญธรรม 
๒๐๑.  นายสุพัทธ์  พู่ผกา  ถึงแก่กรรม ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕ 
๒๐๒.  นายสุภัค  ศิวะรักษ์ 
๒๐๓.  นายสุมนต์  สกลไชย 
๒๐๔.  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย ์
๒๐๕.  นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 
๒๐๖.  พลเอก สุรพล  ชินะจิตร   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๒๐๗.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์   (ลาออก ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๒๐๘.  นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ 
๒๐๙.  นายสุริชัย  หวันแก้ว     (ลาออก ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๐) 
๒๑๐.  พลเอก สุรินทร์  พิกุลทอง 
๒๑๑.  นายสุรินทร์  พิศสุวรรณ    (ลาออก ๑ ก.พ. ๒๕๕๑) 
๒๑๒.  พลเรือเอก สุรินทร์  เริงอารมณ ์
๒๑๓.  นายสุวรรณ  หันไชยุงวา 
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๒๑๔.  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า 
๒๑๕.  นายเสฐียรพงษ์  วรรณปก 
๒๑๖.  นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์   (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
๒๑๗.  พลเอก โสภณ  ศีลพิพัฒน์ 
๒๑๘.  นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
๒๑๙.  พลเอก องค์กร  ทองประสม 
๒๒๐.  พลอากาศเอก อดิเรก  จ ารัสฤทธิรงค์ 
๒๒๑.  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ 
๒๒๒.  พลตรี อดุล  อุบล 
๒๒๓.  พลต ารวจโท อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
๒๒๔.  นายอนสุรณ์  แสงนิ่มนวล 
๒๒๕.  นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ 
๒๒๖.  เรืออากาศโท อภินันทน์  สุมนะเศรณี 
๒๒๗.  นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
๒๒๘.  นายอรรคพล  สรสุชาติ    (ลาออก ๗ พ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๒๙.  นายหะยีอับดุลรอซัค  อาลี 
๒๓๐.  นายอับดุลเราะแม  เจะแซ  (ลาออก ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑) 
๒๓๑.  นายอัมมาร์  สยามวาลา 
๒๓๒.  นายอัศวิน  คงสิริ 
๒๓๓.  นายอัศวิน  ชินก าธรวงศ์ 
๒๓๔.  พลเอก อาทร  โลหิตกุล 
๒๓๕.  พลเอก อาภรณ์  กุลพงษ์ 
๒๓๖.  นายอ าพน  กิตติอ าพน 
๒๓๗.  นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
๒๓๘.  นายอิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา 
๒๓๙.  นายอิสมาแอ  อาลี 
๒๔๐.  พลต ารวจเอก อิสระพันธ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
๒๔๑.  นางอุมา  สุคนธมาน 
๒๔๒.  พลเอก อู้ด  เบื้องบน 
๒๔๓. นายชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์  (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๔. นายบรรพต  หงษ์ทอง   (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๕. นายพงศ์โพยม  วาศภูติ   (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๖. พลเอก วุฒิชัย  พรพิบูลย์  (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๗. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล   (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๘. พลโท สุจิตร  สิทธิประภา  (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๔๙. พลเรือโท สุวิทย์  ธาระรูป  (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) 
๒๕๐. นายสมคัร  เชาวภานันท์  (โปรดเกล้าฯ เพิ่ม ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๐) และ 

                       (ลาออก ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑)    
 
 



สภาชุดที่ ๒๐ 
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน ๑๕๐ คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละหนึ่งคน  และมาจากการสรรหาบุคคล
ที่มีความเหมาะสมจากองค์กรต่าง ๆ  เท่ากับจ านวนวุฒิสภาข้างต้นหักด้วยจ านวนวุฒิสภา ที่มาจากการ
เลือกตั้ง ดังนั้น วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน โดยสมาชิกชุดแรกเมื่อ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จ านวน ๗๖ คน     

 ๒) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาของ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย จ านวน ๑ คน และตุลาการในศาลปกครอง
ในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจ านวน ๑ คน ด าเนินการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจากบัญขีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมมาจากการ
เสนอชื่อขององค์กร ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  จ านวน ๗๔ คน 

สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมือง โดยให้สมาชิกวุฒิสภา
อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๖ ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๑ วาระไม่ได้ ในวาระเริ่มแรกให้สมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระ ๓ ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกและเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วสามารถได้รับ
การสรรหาให้เข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาได้ 
 ต่อมาเกิดการยึดอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  และมีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗  ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  มีผลท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกฯ ชุดนี้สิ้นสุดลง 
ประธานวุฒิสภา 
๑. ประสพสุข บุญเดช 
    ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑- ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
๒. พลเอกธีรเดช มีเพียร 
    ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๓. นิคม ไวยรัชพานิช 
    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
๑. นายนิคม ไวยรัชพานิช 
    ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
    ๔ กันยายน ๒๕๕๕ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๓.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   
   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 



 ๒ 

 รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๑. รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง 
    ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๒. พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
    ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
๓. อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
    ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา   
 

 ๑. พันโท กมล  ประจวบเหมาะ  ภาคอ่ืน   
 ๒. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว   ก าแพงเพชร 
 ๓. พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์  ชุมพร 
 ๔. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ภาควิชาการ 
 ๕. นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์   ราชบุรี 
 ๖. พลต ารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร  ภาควิชาชีพ 
 ๗. นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ  พระนครศรีอยุธยา 
 ๘. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์  ภาคอ่ืน 
 ๙. พลต ารวจเอก โกวิท  ภักดีภูมิ  อ่างทอง 
 ๑๐. พลต ารวจตรี ขจร  สัยวัตร์  หนองคาย 
 ๑๑. นายขวัญชัย  พนมขวัญ   แพร่ 
 ๑๒. นายค านูณ  สิทธิสมาน   ภาควิชาการ 
 ๑๓. นายจตุรงค์  ธีระกนก   ร้อยเอ็ด 
 ๑๔. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง   สระบุรี  
 ๑๕. นายจารึก  อนุพงษ์   ภาครัฐ 
 ๑๖. นายจ านงค์  สวมประค า   ภาควิชาการ 
 ๑๗. พันต ารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร 
 ๑๘. นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์   ศรีสะเกษ 
 ๑๙. นางจิตร์ธนา  ยิ่งทวีลาภา   ชัยนาท 
 ๒๐. นางภารดี  จงสุขธนามณี   เชียงราย 
 ๒๑. นายเจตน์  ศิรธรานนท์   ภาครัฐ 
 ๒๒. นายเจริญ  ภักดีวานิช   พัทลุง 
 ๒๓. นายชรินทร์  หาญสืบสาย   ตาก  
 ๒๔. นายชลิต  แก้วจินดา   ภาควิชาชีพ 
 ๒๕. นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร   เชียงใหม่ 
 ๒๖. นายโชติรัส  ชวนิชย ์   ภาควิชาการ 
 ๒๗. นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย์  ภาครัฐ 
 ๒๘. พลอากาศเอก ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร ภาคอ่ืน 
 ๒๙. พลเรือเอก ณรงค์  ยุทธวงศ์  ภาครัฐ 
 ๓๐. นายดิเรก  ถึงฝั่ง    นนทบุรี  
 ๓๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ภาควิชาการ 



 ๓ 

 ๓๒. นายตวง  อันทะไชย   ภาควิชาชีพ 
 ๓๓. นายต่วนอับดลุเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ ยะลา 
 ๓๔. นายถนอม  ส่งเสริม   อุบลราชธานี   
 ๓๕. นายถาวร  ลีนุตพงษ์   ภาคเอกชน 
 ๓๖. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต ภาควิชาการ 
 ๓๗. นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง   บุรีรัมย์ 
 ๓๘. รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง  ภาควิชาชีพ 
 ๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  สมุทรักษ์ ภาคอ่ืน   ลาออก ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๑ 
  นางกีระณา  สุมาวงศ์   ภาคอ่ืน   แทน ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ 
 ๔๐. นายธนู  กุลชล    ภาควิชาการ 
 ๔๑. นายธวัช  บวรวนิชยกุร   ภาคเอกชน 
 ๔๒. นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย  ภูเก็ต 
 ๔๓. นายธันว์  ออสุวรรณ   ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔๔. นายธีระจิตต์  สถิโรตมวงศ์  ภาคเอกชน 
 ๔๕. นางนฤมล  ศิริวัฒน์   อุตรดิตถ์ 
 ๔๖. นายนิคม  ไวยรัชพานิช   ฉะเชิงเทรา 
 ๔๗. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ภาคเอกชน 
 ๔๘. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล   พิจิตร 
 ๔๙. นายบวรศักดิ์  คณาเสน   อ านาจเจริญ 
 ๕๐. นายบุญชัย  โชควัฒนา   ภาคเอกชน 
 ๕๑. นายบุญส่ง  โควาวิสารัช   แม่ฮ่องสอน 
 ๕๒. นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์  สกลนคร 
 ๕๓. นายประวัติ  ทองสมบูรณ์   มหาสารคาม 
 ๕๔. นายประสงค์  นุรักษ์   ภาคอ่ืน 
 ๕๕. นายประสพสุข  บุญเดช   ภาคอ่ืน 
 ๕๖. นายประสาร  มฤคพิทักษ์   ภาควิชาการ 
 ๕๗. นายประสิทธิ์  โพธสุธน   สุพรรณบุรี 
 ๕๘. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์ สงขลา   
 ๕๙. หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา  รังสิต  ภาคอ่ืน 
 ๖๐. พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน  พะเยา 
 ๖๑. รองศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์ ภาควิชาการ 
 ๖๒. นายพรพจน์  กังวาล   ระนอง  ถึงแก่อนิจกรรม ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖ 
  นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์  ระนอง  แทนเมื่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๖ 
 ๖๓. รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ ภาควิชาชีพ 
 ๖๔. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์   พิษณุโลก  
 ๖๕. พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  อุดรธานี 
 ๖๖. นายพิชัย  อุตมาภินันท์   ภาคเอกชน 
 ๖๗. นายพเิชต  สุนทรพิพิธ   ภาครัฐ 
 ๖๘. ศาสตราจารย์พิชานพินิจ  กุลละวณิชย์ ภาควิชาการ 
 ๖๙. นายพีระ  มานะทัศน์   ล าปาง 
 ๗๐. นายไพบูลย์  ซ าศิริพงษ์   ปทุมธานี 



 ๔ 

 ๗๑. นายไพบูลย์  นิติตะวัน   ภาครัฐ 
 ๗๒. นายไพโรจน์  ถัดทะพงษ์   ภาคอ่ืน 
 ๗๓. นายภิญโญ  สายนุ้ย   กระบี่ 
 ๗๔. ร้อยโท ภูมิศักดิ์  หงส์หยก   ภาคเอกชน 
 ๗๕. นายมงคล  ศรีค าแหง   จันทบุรี 
 ๗๖. นายมณเฑียร  บุญตัน   ภาคอ่ืน 
 ๗๗. นายมานพน้อย  วานิช   พังงา 
 ๗๘. พลต ารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  สุราษฎร์ธานี 
 ๗๙. นายมูหามะรอสดี  บอตอ   นราธิวาส 
 ๘๐. พลต ารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ภาควิชาการ 
 ๘๑. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์   ยโสธร 
 ๘๒. นางยุวดี  นิ่มสมบุญ   ภาคเอกชน 
 ๘๓. นางสาวรสนา  โตสิตระกูล  กรุงเทพมหานคร 
 ๘๔. นางรสสุคนธ์  ภูริเดช   ภาคเอกชน 
 ๘๕. นายรักพงษ์  ณ อุบล   หนองบัวล าภู 
 ๘๖. นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ  ภาควิชาชีพ 
 ๘๗. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ   ภาคเอกชน 
 ๘๘. นายไรน่าน  อรุณรังษี   ภาควิชาชีพ  ถึงแก่กรรม ๕ ส.ค. ๒๕๕๒ 
  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  ภาควิชาชีพ  แทน ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๒ 
 ๘๙. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ภาครัฐ 
 ๙๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู  ปัตตานี 
 ๙๑. นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ   ลพบุรี 
 ๙๒. นายวรวุฒิ  โรจนพานิช   ภาคอ่ืน 
 ๙๓. นายวรินทร์  เทียมจรัส   ภาคเอกชน 
 ๙๔. นายวันชัย  แสงสุขเอ่ียม   ภาคเอกชน 
 ๙๕. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  ภาควิชาชีพ 
 ๙๖. นายวิเชียร  คันฉ่อง   ตรัง 
 ๙๗. นายวิทยา  อินาลา   นครพนม 
 ๙๘. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์   ภาควิชาการ 
 ๙๙. ศาสตราภิชานวิระ  มาวิจักขณ์  ภาควิชาชีพ 
 ๑๐๐. ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์  ภาควิชาการ 
 ๑๐๑. นายแวดือราแม  มะมิงจิ   ภาคอ่ืน 
 ๑๐๒. นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร   สิงห์บุรี 
 ๑๐๓. นายสงคราม  ชื่นภิบาล   ภาครัฐ 
 ๑๐๔. พันต ารวจเอก สนธยา  แสงเภา  ภาคเอกชน 
 ๑๐๕. นายสมชาติ  พรรณพัฒน์   นครปฐม  
 ๑๐๖. นายสมชาย  แสวงการ   ภาควิชาชีพ 
 ๑๐๗. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์   ภาครัฐ 
 ๑๐๘. นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง   ล าพูน 
 ๑๐๙. นายสมัคร  เชาวภานันท์   ภาควิชาชีพ 
 ๑๑๐. นายสาย  กังกเวคิน   ระยอง 



 ๕ 

 ๑๑๑. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง   อุทัยธานี 
 ๑๑๒. นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล  กาฬสินธุ์ 
 ๑๑๓. นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์   นครศรีธรรมราช 
 ๑๑๔. ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุดบรรทัด  ภาควิชาการ 
 ๑๑๕. นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ   สมุทรปราการ 
 ๑๑๖. พลโท สุจินดา  สุทธิพงศ์   ภาครัฐ 
 ๑๑๗. พลต ารวจตรี สุเทพ  สุขสงวน  ภาคอ่ืน 
 ๑๑๘. พลต ารวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ  ภาคอ่ืน 
 ๑๑๙. นายสุพจน์  โพธิ์ทองค า   ภาครัฐ 
 ๑๒๐. นายสุพจน์  เลียดประถม   ตราด 
 ๑๒๑. นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์  เพชรบุรี 
 ๑๒๒. นายสุเมธ  ศรีพงษ์   นครราชสีมา 
 ๑๒๓. นายสุรจิต  ชิรเวทย ์   สมุทรสงคราม 
 ๑๒๔. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง   ชลบุร ี
 ๑๒๕. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ภาควิชาการ 
 ๑๒๖. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   ปราจีนบุรี 
 ๑๒๗. นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล   กาญจนบุรี 
 ๑๒๘. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ  ภาควิชาชีพ 
 ๑๒๙. นายสุริยา  ปันจอร์   สตูล   
 ๑๓๐. นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล   สมุทรสาคร 
 ๑๓๑. นางสุอ าภา  คชไกร   สุโขทัย 
 ๑๓๒. นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก   น่าน 
 ๑๓๓. พลต ารวจตรี องอาจ  สุวรรณสิงห์  เลย 
 ๑๓๔. นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  ภาคเอกชน 
 ๑๓๕. นายอนันต์  วรธิติพงศ์   ภาควิชาชีพ 
 ๑๓๖. นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์  สุรินทร์ 
 ๑๓๗. นายอนุรักษ์  นิยมเวช   ภาควิชาชีพ 
 ๑๓๘. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   ภาคอ่ืน 
 ๑๓๙. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  ภาครัฐ 
 ๑๔๐. รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์ ภาควิชาชีพ 
 ๑๔๑. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ ภาครัฐ 
 ๑๔๒. พลต ารวจเอก อ านวย  เพชรศิริ  ภาครฐั 
 ๑๔๓. นายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ์   ภาคอ่ืน  ลาออก  ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ 
 ๑๔๔. นางอุไร  คุณานันทกุล   ภาคเอกชน 
 ๑๔๕. นายธวัชชัย  บุญมา   นครนายก 
 ๑๔๖. นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  ขอนแก่น 
 ๑๔๗. นางพรทิพย์ โล่วีระ  จันทร์รัตนปรีดา ชัยภูมิ 
 ๑๔๘. พันต ารวจเอก พายัพ  ทองชื่น  สระแก้ว 
 ๑๔๙. นางสมพร  จูมั่น    เพชรบูรณ์ 
 ๑๕๐. นางอรพินท์  มั่นศิลป์   นครสวรรค์  ศาลสั่งให้สิ้นสุด ๑๖ ก.ย.๒๕๕๒   
  นางสาวศรีสกุล  มั่นศิลป์   นครสวรรค์  แทน ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๒ 



 ๖ 

 
ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑มี

วาระการด ารงต าแหน่งสามปี  ท าให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   จ านวน  ๗๓  
คน  (ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่)  ต่อมาปรากฏว่ามีสมาชิกลาออกจากการเป็นอยู่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ฯ  จ านวน  ๖๖ คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. พันโท กมล  ประจวบเหมาะ  ภาคอ่ืน   

 ๒. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ภาควิชาการ 
 ๓. พลต ารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร  ภาควิชาชีพ 

๔. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์  ภาคอ่ืน 
๕. นายค านูณ  สิทธิสมาน   ภาควิชาการ  

 ๖. นายจารึก  อนุพงษ์   ภาครัฐ 
 ๗. นายจ านงค์  สวมประค า   ภาควิชาการ   
 ๘. นายเจตน์  ศิรธรานนท์   ภาครัฐ 
 ๙. นายชลิต  แก้วจินดา   ภาควิชาชีพ 

๑๐. นายโชติรัส  ชวนิชย ์   ภาควิชาการ 
 ๑๑. นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย์  ภาครัฐ 
 ๑๒. พลอากาศเอก ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร ภาคอ่ืน 
 ๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ภาควิชาการ 
 ๑๔. นายตวง  อันทะไชย   ภาควิชาชีพ  
 ๑๕. นายถาวร  ลีนุตพงษ์   ภาคเอกชน 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต ภาควิชาการ  
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง  ภาควิชาชีพ 
 ๑๘. นางกีระณา  สุมาวงศ์   ภาคอ่ืน      

๑๙. นายธนู  กุลชล    ภาควิชาการ 
 ๒๐. นายธวัช  บวรวนิชยกูร   ภาคเอกชน 
 ๒๑. นายธีระจิตต์  สถิโรตมวงศ์  ภาคเอกชน  
 ๒๒. ศาสตราจารย์นิลวรรณ  เพชระบูรณิน ภาคเอกชน  
 ๒๓. นายบุญชัย  โชควัฒนา   ภาคเอกชน  
 ๒๔. นายประสงค์  นุรักษ์   ภาคอ่ืน 
 ๒๕. นายประสาร  มฤคพิทักษ์   ภาควิชาการ   
 ๒๖. รองศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์ ภาควิชาการ  
 ๒๗. รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ ภาควิชาชีพ  
 ๒๘. นายพิชัย  อุตมาภินันท์   ภาคเอกชน 
 ๒๙. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ   ภาครัฐ 
 ๓๐. ศาสตราจารย์พิชานพินิจ  กุลละวณิชย์ ภาควิชาการ 
 ๓๑. นายไพบูลย์  นิติตะวัน   ภาครัฐ 
 ๓๒. นายไพโรจน์  ถัดทะพงษ์   ภาคอ่ืน 
 ๓๓. นายมณเฑียร  บุญตัน   ภาคอ่ืน  
 ๓๔. พลต ารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ภาควิชาการ 



 ๗ 

 ๓๕. นางยุวดี  นิ่มสมบุญ   ภาคเอกชน  
 ๓๖. นางรสสุคนธ์  ภูริเดช   ภาคเอกชน  
 ๓๗. นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ  ภาควิชาชีพ 
 ๓๘. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  ภาควิชาชีพ   
 ๓๙. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ภาครัฐ 
 ๔๐. นายวรวุฒิ  โรจนพานิช   ภาคอ่ืน 
 ๔๑. นายวันชัย  แสงสุขเอ่ียม   ภาคเอกชน 
 ๔๒. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  ภาควิชาชีพ 
 ๔๓. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์   ภาควิชาการ 
 ๔๔. ศาสตราภิชานวิระ  มาวิจักขณ์  ภาควิชาชีพ 
 ๔๕. ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์  ภาควิชาการ 
 ๔๖. นายแวดือราแม  มะมิงจิ   ภาคอ่ืน 
 ๔๗. นายสงคราม  ชื่นภิบาล   ภาครัฐ 
 ๔๘. พันต ารวจเอก สนธยา  แสงเภา  ภาคเอกชน  
 ๔๙. นายสมชาย  แสวงการ   ภาควิชาชีพ 
 ๕๐. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์   ภาครัฐ  
 ๕๑. นายสมัคร  เชาวภานันท์   ภาควิชาชีพ  
 ๕๒. ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุดบรรทัด  ภาควิชาการ 
 ๕๓. พลโท สุจินดา  สุทธิพงศ์   ภาครัฐ 
 ๕๔. พลต ารวจตรี สุเทพ  สุขสงวน  ภาคอ่ืน 
 ๕๕. พลต ารวจเอก สุนทร  ซ้ายขวัญ  ภาคอ่ืน 
 ๕๖. นายสุพจน์  โพธิ์ทองค า   ภาครัฐ  
 ๕๗. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ภาควิชาการ  
 ๕๘. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ  ภาควิชาชีพ 
 ๕๙. นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  ภาคเอกชน 
 ๖๐. นายอนันต์  วรธิติพงศ์   ภาควิชาชีพ 
 ๖๑. นายอนรุักษ์  นิยมเวช   ภาควิชาชีพ 
 ๖๒. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   ภาคอ่ืน 
 ๖๓. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  ภาครัฐ 
 ๖๔. รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ์ ภาควิชาชีพ 
 ๖๕. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ ภาครัฐ 
 ๖๖. พลต ารวจเอก อ านวย  เพชรศิริ  ภาครัฐ 
 
และอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่อไป  จ านวน  ๗  คน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. พลเรือเอก ณรงค์  ยุทธวงศ์  ภาครัฐ 
๒. นายประสพสุข  บุญเดช   ภาคอ่ืน 
๓. หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา  รังสิต  ภาคอ่ืน  ลาอออก ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
๔. ร้อยโท ภูมิศักดิ์  หงส์หยก   ภาคเอกชน 
๕. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ   ภาคเอกชน 
๖. นายวรินทร์  เทียมจรัส   ภาคเอกชน  ลาอออก ๗ มี.ค. ๒๕๕๔ 
๗. นางอุไร  คุณานันทกุล   ภาคเอกชน  ลาอออก ๘ มี.ค. ๒๕๕๔ 



 ๘ 

 
 

 ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ จ านวน ๗๓ คน  โดยจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาลดลงจากเดิม ๑ คน  เนื่องจากในระหว่างการด าเนินการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาชุดใหม่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....  และประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมาย ท าให้มีจังหวัดเพ่ิมข้ึนรวม ๗๗ จังหวัด คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงด าเนินการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาเพียง ๗๓ คน  เพ่ือให้สามารถเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งต่อไปได้  ๗๗ คน  ดังมีรายชื่อ  
ผู้ที่ได้รับการสรรหาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔   โดยมสีมาชิกเก่า  ๓๑ คน   และสมาชิกใหม่  ๔๒  คน  
ต่อไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ภาควิชาการ  (คนเดิม) 
๒. นางกีระณา  สุมาวงศ์   ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๓. พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์  ภาคอ่ืน  (คนเดิม) 
๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน   ภาควิชาการ  (คนเดิม) 
๕. พลต ารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์  ภาควิชาชีพ  
๖. นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์   ภาคอ่ืน 
๗. นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์   ภาควิชาชีพ   
๘. นายเจตน์  ศิรธรานนท์   ภาควิชาการ  (คนเดิม)   
๙. พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม  ภาควิชาการ 
๑๐. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง  ภาครัฐ 
๑๑. พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน   ภาครัฐ 
๑๒. นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์   ภาควิชาการ 
๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ภาควิชาการ  (คนเดิม) 
๑๔. นายตวง  อันทะไชย   ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๑๕. นายถาวร  ลีนุตพงษ์   ภาควิชาการ  (คนเดิม) 
๑๖. รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง  ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๑๗. นายธวัช  บวรวนิชยกูร   ภาคเอกชน  (คนเดิม)  
๑๘. นายธานี  อ่อนละเอียด   ภาคอ่ืน  
๑๙. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร   ภาครัฐ      
๒๐. นายธีระ  สุวรรณกุล   ภาควิชาเอกชน 
๒๑. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ ภาควิชาการ 
๒๒. นางนิลวรรณ  เพชรบูระณิน  ภาคเอกชน  (คนเดิม)  
๒๓. นายบุญชัย  โชควัฒนา   ภาคเอกชน  (คนเดิม)  
๒๔. นายปรเทพ  สุจริตกุล   ภาควิชาการ  
๒๕. นายประจิตต์  โรจนพฤกษ์  ภาครัฐ   ศาลสั่งให้สิ้นสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ 
 นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล   ภาครัฐ   แทน ๔ ต.ค. ๒๕๕๕ 
๒๖. นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์  ภาคเอกชน 
๒๗. นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  ภาครัฐ   
๒๘. นายประสงค์  นุรักษ์   ภาคอ่ืน   (คนเดิม) 
๒๙. นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช  ภาครัฐ  
๓๐. หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช  ภาคเอกชน  



 ๙ 

๓๑. นายปัญญา  เบ็ญจศิริวรรณ  ภาคอ่ืน 
๓๒. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์  ภาครัฐ 
๓๓. รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๓๔. พลต ารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์  ภาคอ่ืน 
๓๕. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ   ภาควิชาการ 
๓๖. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ   ภาคอ่ืน 
๓๗. นายพิสิฐ  เกตผุาสุข   ภาครัฐ 
๓๘. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง   ภาคเอกชน 
๓๙. นายมณเฑียร  บุญตัน   ภาคอ่ืน  (คนเดิม)  
๔๐. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์   ภาควิชาการ  
๔๑. พลต ารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ภาคอ่ืน  (คนเดิม) 
๔๒. นางยุวดี  นิ่มสมบุญ   ภาคเอกชน  (คนเดิม) 
๔๓. พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์  ภาคอ่ืน   
๔๔. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์  ภาครัฐ 
๔๕. พลต ารวจเอก วงกต  มณีรินทร์  ภาควิชาชีพ 
๔๖. นายวัชระ  ตันตรานนท์   ภาคเอกชน 
๔๗. นายวันชัย  สอนศิร ิ   ภาคเอกชน 
๔๘. นายวิชัย  ไพรสงบ   ภาครัฐ 
๔๙. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  ภาควิชาชีพ  (คนเดิม)  
๕๐. รองศาสตราจารย์วิชุดา  รัตนเพียร  ภาควิชาการ 
๕๑. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์   ภาควิชาการ  (คนเดิม) 
๕๒. นายวิบูลย์  คูหิรัญ   ภาคเอกชน 
๕๓. ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์  ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๕๔. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  ภาควิชาชีพ  (คนเดิม)  
๕๕. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล   ภาควิชาการ 
๕๖. นายศรีสุข  รุ่งวิสัย   ภาคอ่ืน ศาลสั่งให้สิ้นสุด ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕ 
 นายไพบูลย์  นิติตะวัน   ภาคอ่ืน   แทน ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕  (คนเดิม) 
๕๗. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ  ภาควิชาชีพ  
๕๘. พันต ารวจเอก สนธยา  แสงเภา  ภาคเอกชน  (คนเดิม) 
๕๙. ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์  ภาคเอกชน 
๖๐. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  ภาครัฐ 
๖๑. นายสมชาย  แสวงการ   ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๖๒. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์   ภาครัฐ  (คนเดิม) 
๖๓. นายสมพล  พันธุ์มณี   ภาครัฐ  
๖๔. พลต ารวจโท สมยศ  ดีมาก  ภาคอ่ืน 
๖๕. นายสมัคร  เชาวภานันท์   ภาคอ่ืน  (คนเดิม) 
๖๖. นายสัก  กอแสงเรือง   ภาควิชาชีพ ศาลสั่งให้สิ้นสุด ๑ ส.ค. ๒๕๕๕ 
 นายประสาร  มฤคพิทักษ์   ภาควิชาชีพ  แทน ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕  (คนเดิม) 
 
๖๗. นายสุธรรม  พันธุศักดิ์   ภาคอ่ืน  
๖๘. นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ  ภาคเอกชน  



 ๑๐ 

๖๙. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ภาคเอกชน  (คนเดิม) 
๗๐. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ  ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๗๑. นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  ภาคอ่ืน  (คนเดิม) 
๗๒. นายอนุรักษ์  นิยมเวช   ภาควิชาชีพ  (คนเดิม) 
๗๓.  นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  ภาครัฐ  (คนเดิม) 
 
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง จ านวน  

๗๖ คน  (ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่) ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว   ก าแพงเพชร 
๒. พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์  ชุมพร  
๓. นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์   ราชบุรี  
๔. นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ  พระนครศรีอยุธยา 
๕. พลต ารวจเอก โกวิท  ภักดีภูมิ  อ่างทอง 
๖. พลต ารวจตรี ขจร  สัยวัตร์  หนองคาย 
๗. นายขวัญชัย  พนมขวัญ   แพร่  
๘. นายจตุรงค์  ธีระกนก   ร้อยเอ็ด  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๙. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง   สระบุรี   
๑๐. พันต ารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร 
๑๑. นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์   ศรีสะเกษ 
๑๒. นางจิตร์ธนา  ยิ่งทวีลาภา   ชัยนาท 
๑๓. นางภารดี  จงสุขธนามณี   เชียงราย 
๑๔. นายเจริญ  ภักดีวานิช   พัทลุง 
๑๕. นายชรินทร์  หาญสืบสาย   ตาก   
๑๖. นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร   เชียงใหม่   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๑๗. นายดิเรก  ถึงฝั่ง    นนทบุรี  
๑๘. นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ ยะลา 
๑๙. นายถนอม  ส่งเสริม   อุบลราชธานี  (ถึงแก่อนิจกรรม ๖ เม.ย. 

๒๕๕๘) 
๒๐. นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง   บุรีรัมย์ 
๒๑. นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย  ภูเก็ต 
๒๒. นายธันว์  ออสุวรรณ   ประจวบคีรีขันธ์  
๒๓. นางนฤมล  ศิริวัฒน์   อุตรดิตถ์ 
๒๔. นายนิคม  ไวยรัชพานิช   ฉะเชิงเทรา  
๒๕. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล   พิจิตร 
๒๖. นายบวรศักดิ์  คณาเสน   อ านาจเจริญ  
๒๗. นายบุญส่ง  โควาวิสารัช   แม่ฮ่องสอน 
๒๘. นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์  สกลนคร 
๒๙. นายประวัติ  ทองสมบูรณ์   มหาสารคาม  
๓๐. นายประสิทธิ์  โพธสุธน   สุพรรณบุรี  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๓๑. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์ สงขลา    



 ๑๑ 

๓๒. พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน  พะเยา 
๓๓. นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์  ระนอง  
๓๔. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์   พิษณุโลก  
๓๕. พลต ารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  อุดรธานี 
๓๖. นายพีระ  มานะทัศน์   ล าปาง 
๓๗. นายไพบูลย์  ซ าศิริพงษ์   ปทุมธานี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๓๘. นายภิญโญ  สายนุ้ย   กระบี่  
๓๙. นายมงคล  ศรีค าแหง   จันทบุรี 
๔๐. นายมานพน้อย  วานิช   พังงา 
๔๑. พลต ารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  สุราษฎร์ธานี 
๔๒. นายมูหามะรอสดี  บอตอ   นราธิวาส  
๔๓. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์   ยโสธร  
๔๔. นางสาวรสนา  โตสิตระกูล   กรุงเทพมหานคร 
๔๕. นายรักพงษ์  ณ อุบล   หนองบัวล าภู  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู  ปัตตานี 
๔๗. นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ   ลพบุรี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๔๘. นายวิเชียร  คันฉ่อง   ตรัง  
๔๙. นายวิทยา  อินาลา   นครพนม 
๕๐. นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร   สิงห์บุรี  
๕๑. นายสมชาติ  พรรณพัฒน์   นครปฐม  
๕๒. นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง   ล าพูน 
๕๓. นายสาย  กังกเวคิน   ระยอง 
๕๔. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง   อุทัยธานี 
๕๕. นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล  กาฬสินธุ์ 
๕๖. นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์   นครศรีธรรมราช 
๕๗. นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ   สมุทรปราการ  
๕๘. นายสุพจน์  เลียดประถม   ตราด 
๕๙. นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์  เพชรบุรี 
๖๐. นายสุเมธ  ศรีพงษ์   นครราชสีมา 
๖๑. นายสุรจิต  ชิรเวทย ์   สมุทรสงคราม 
๖๒. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง   ชลบุร ี
๖๓. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   ปราจีนบุรี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
๖๔. นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล   กาญจนบุรี 
๖๕. นายสุริยา  ปันจอร์   สตูล   
๖๖. นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล   สมุทรสาคร 
๖๗. นางสุอ าภา  คชไกร   สุโขทัย 
๖๘. นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก   น่าน 
๖๙. พลต ารวจตรี องอาจ  สุวรรณสิงห์  เลย 
๗๐. นายอนนัต์  อริยะชัยพาณิชย์  สุรินทร์  
๗๑. นายธวัชชัย  บุญมา   นครนายก  
๗๒. นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  ขอนแก่น 



 ๑๒ 

๗๓. นางพรทิพย์ โล่วีระ  จันทร์รัตนปรีดา ชัยภูมิ 
๗๔. พันต ารวจเอก พายัพ  ทองชื่น  สระแก้ว 
๗๕. นางสมพร  จูมั่น    เพชรบูรณ์ 
๗๖. นางสาวศรีสกุล  มั่นศิลป์   นครสวรรค์ 
 
และมีสมาชิกวุฒิสภาลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๔ คน และลาออกจากการอยู่ท า

หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ฯ   จ านวน  ๓ คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๗ คน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร   เชียงใหม่   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๒. นายไพบูลย์  ซ าศิริพงษ์   ปทุมธานี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๓. นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ   ลพบุรี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๔. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   ปราจีนบุรี   ลาออก ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๕. นายจตุรงค์  ธีระกนก   ร้อยเอ็ด  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๖. นายประสิทธิ์  โพธสุธน   สุพรรณบุรี  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 ๗. นายรักพงษ์  ณ อุบล   หนองบัวล าภู  ลาออก ๒ มี.ค. ๒๕๕๗ 
 
ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง

หกปนีับแต่วันเลือกตั้งในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗  และอยู่ท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ฯ ต่อไปจนสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งใหม่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 

และมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
มีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน  ๗๗ คน เนื่องจากมีจังหวัดเพ่ิมขึ้น ๑ จังหวัดคือจังหวัด
บึงกาฬ ท าให้ ส.ว. เลือกตั้งเพ่ิม ๑ คน รวม ๗๗ คน  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองรายชื่อ
สมาชิกวุฒิสภารวม ๓ ครั้ง ครบ ๗๗ คน  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 
 
๑. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ   พระนครศรีอยุธยา 
๒. นายจองชัย เที่ยงธรรม   สุพรรณบุรี 
๓. เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์   นครสวรรค์ 
๔. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา   กรุงเทพมหานคร 
๕. นายจุลพันธ์ ทับทิม   ก าแพงเพชร 
๖. นายชัยยศ ปัญญาไวย    ภูเก็ต 
๗. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  สิงห์บุรี 
๘. นายชิงชัย ก่อประภากิจ    ตาก 
๙. นายชูศักดิ์ ศรีราชา    อ่างทอง 
๑๐. นางญาณีนาถ เข็มนาค    อ านาจเจริญ 
๑๑. นายณัฐพล เนื่องชมภู    บึงกาฬ 
๑๒. นางดวงพร เทียนทอง    สระแก้ว 
๑๓. นายด าเกิง วงศ์กาฬสินธุ์    สกลนคร 
๑๔. นายตรี ด่านไพบูลย์    ล าพูน 
๑๕. นายทวี ภูมิสิงหราช    พัทลุง 
๑๖. นายธงชัย ศรีสุขจร    นครปฐม 
๑๗. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล    นนทบุรี 



 ๑๓ 

๑๘. พันต ารวจเอก ธมนูญ ไฝจู   นครศรีธรรมราช 
๑๙. พันต ารวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์   ชุมพร 
๒๐. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา   ปทุมธานี 
๒๑. นายนิมันซูร จิยี่งอ    นราธิวาส 
๒๒. นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์    สุรินทร์ 
๒๓. นายบัณฑูร เกียรติก้องชูชัย   ชัยภูมิ 
๒๔. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์    สุโขทัย 
๒๕. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม    สมุทรสงคราม 
๒๖. นายบุญส่ง เกิดหล า    สระบุรี 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ  ตราด 
๒๘. ดาบต ารวจ บุหลัน ราษฎร์ค าพรรณ์  แพร่ 
๒๙. นายประทวน สุทธิอ านวยเดช   ลพบุรี 
๓๐. นายประพาส นวนส าลี    หนองบัวล าภู 
๓๑. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ    ยโสธร 
๓๒. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์    นครราชสีมา 
๓๓. นางพจนา กิจกาญจน์   จันทบุรี 
๓๔. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์   เพชรบูรณ์ 
๓๕. นายพีระศักดิ์ พอจิต   อุตรดิตถ์ 
๓๖. นางเพียงเพ็ญ ศักดิส์มบูรณ์   ราชบุรี 
๓๗. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง   อุทัยธานี 
๓๘. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง    เชียงราย 
๓๙. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา    ชัยนาท 
๔๐. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์    นครนายก 
๔๑. นายวระชาติ ทนังผล   พังงา 
๔๒. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม   สมุทรปราการ 
๔๓. นายวราวุฒิ หน่อค า    ล าปาง 
๔๔. นายวัน สุวรรณพงษ์    ขอนแก่น 
๔๕. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน ์   พิจิตร 
๔๖. นายวิรัช พิมพะนิตย์    กาฬสินธุ์ 
๔๗. นายวิริยะ ทองผา   มุกดาหาร 
๔๘. นางสาววิลดา อินฉัตร   ศรีสะเกษ 
๔๙. นายศรีเมือง เจริญศิริ    มหาสารคาม 
๕๐. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์  ระนอง *ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๕๑. นายสมเกียรติ พ้ืนแสน   ร้อยเอ็ด 
๕๒. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ    อุบลราชธานี 
๕๓. นายสมนาม เหล่าเกียรติ    นครพนม 
๕๔. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์  เลย 
๕๕. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ  ตรัง 
๕๖. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์   ปัตตานี 
๕๗. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร    ปราจีนบุรี 
๕๘. นายสืบยศ ใบแย้ม   ประจวบคีรีขันธ์ 



 ๑๔ 

๕๙. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย  สุราษฎร์ธานี 
๖๐. นายสุชาติ อุสาหะ   เพชรบุรี 
๖๑. นายสุนทร วัฒนาพร    สมุทรสาคร 
๖๒. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์    ฉะเชิงเทรา 
๖๓. นายสุรชัย ปิตุเตชะ    ระยอง 
๖๔. นายสุรพล สันติโชตินันท์    แม่ฮ่องสอน 
๖๕. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒวิรรักษ์   ชลบุร ี
๖๖. นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา   พิษณุโลก 
๖๗. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์   พะเยา 
๖๘. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี    บุรีรัมย์ 
๖๙. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์    กาญจนบุรี 
๗๐. นายอดิศร ก าเนิดศิริ    เชียงใหม่ 
๗๑. นายอนุมัติ อาหมัด    สงขลา 
๗๒. นายอภิชาติ ด าดี    กระบี่ 
๗๓. นายอับดุลอายี สาแม็ง    ยะลา 
๗๔. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร   หนองคาย 
๗๕. นายอานนท์ ตันตระกูล    น่าน 
๗๖. นางอาภรณ์ สาราค า    อุดรธานี 
๗๗. นายอิบรอเหม อาด า    สตูล 
 
ต่อมาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เกิดรัฐประหาร และในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  มี

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗  ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง  ท าให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  จ านวน  ๗๗ คน  และสมาชิกวุฒิสภาสรร
หาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  จ านวน  ๗๓ คน  สิ้นสุดลง  

หมายเหตุ : นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระนอง ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามค าสั่งศาลฎีกาตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาชุดที่  ๒๑ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๖ (พ.ศ.  ๒๕๕๗) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดให้สภา

นิติบัญญัแห่งชาติ   ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกิน ๒๒๐ คน  โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗  จ านวน ๒๐๐ คน (ลาออก  จ านวน ๘ คน  และโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเพ่ิม  เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗  จ านวน  ๒๘ คน  รวมสมาชิกทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๒๐ คน )  “สภานิติบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา”  

ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในมาตรา ๖ โดยบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่
ต่ ากว่าสี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จ านวน ๓๓ คน รวมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๐ คน  

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ ซ่ึงบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ    ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็นสมาชิก
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปที่จัดตามรัฐธรรมนูญ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีพระราช
กฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ท าหน้าที่ประธาน

รัฐสภา ๑๗ ส.ค.๒๕๕๗  – ๘ พ.ค.๒๕๖๒ (ลาออก) 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ๑๗ ส.ค.๒๕๕๗  –  

๙ พ.ค.๒๕๖๒ (ลาออก)  
 ๒. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  ๑๗ ส.ค.๒๕๕๗  –  

๙ พ.ค.๒๕๖๒ (ลาออก) 
 
 
 
 
 



 ๒ 

รายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
  ๑. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน    ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
๓. พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔. นายกล้านรงค์  จันทิก  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๕. นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร   ลาออก ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์   โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
๖. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ ลาออก ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

                                       พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล โปรดเกล้าฯ เพ่ิม  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๗ 
พ.ย. ๒๕๖๐  ลาออก ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๗. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์      ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๘. พลเรือเอก ก าธร  พุ่มหิรัญ 
๙. นายกิตติ  วะสีนนท์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐. พลเอก กิตติ  อินทสร 
๑๑. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
๑๒. พลเอก กิตติพงษ์  เกษโกวิท  ลาออก ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๑๓. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๔. พลตรี กู้เกียรติ  ศรีนาคา 
๑๕. พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ 
๑๖. พลเอก คณิต  สาพิทักษ์ 
๑๗. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ลาออก ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๑๘. พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ 
๑๙. พลต ารวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐. พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๑. พลเอก จิรพงศ์  วรรณรัตน์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๒. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๓. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต 
๒๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๕. พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๗. พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสารท  ลาออก ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๒๘. พลอากาศเอก ชนะ  อยู่สถาพร  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๙. พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล 
๓๐. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๑. พลต ารวจเอก ชัชวาล  สุขสมจิตร์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๒. นายชัชวาล  อภิบาลศร ี
๓๓. พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข 
๓๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอ่ียมสมุทร  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๕. พลโท ชาญชัย  ภู่ทอง 
๓๖. นายชาญวิทย์  วสยางกูร 
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๓๗. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๘. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
๓๙. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 
๔๐. พลเรือเอก ชุมพล  วงศ์เวคิน 
๔๑. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ  ถึงอนิจกรรม ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ 
๔๒. นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี   ลาออก ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗   

                          ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ ์ถึงแก่อนิจกรรม ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๔๔. นายดิสทัต  โหตระกิตย์  ลาออก ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๔๕. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔๖. นายตวง  อันทะไชย  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔๗. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน 
๔๘. พลอากาศเอก ถาวร  มณีพฤกษ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๔๙. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์ 
๕๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ์ 
๕๑. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 
๕๒. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๕๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 
๕๔. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 
๕๕. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร 
๕๖. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 
๕๗. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร  ลาออก ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร  โปรดเกล้า ฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
๕๘. นายธานี  อ่อนละเอียด   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๕๙. พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
๖๐. นายธ ารง  ทัศนาญชลี 
๖๑. พลเอก ธีรชัย  นาควานิช ลาออก ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
             พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม โปรดเกล้าฯ เพ่ิม  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๖๒. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ 
๖๓. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖๔. พลเอก นพดล  อินทปัญญา   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖๕. พลเรือเอก นภดล  โชคระดา  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖๖. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
๖๗. นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล 
๖๘. นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 
๖๙. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก 
๗๐. นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ 
๗๑. พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ ถึงแก่อนิจกรรม ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙ 
             พลโท กนิษฐ์  ชาญปรีชญา โปรดเกล้า ฯ เพิ่ม  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๗๒. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๗๓. ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต 
๗๔. นายบุญชัย  โชควัฒนา 
๗๕. นายบุญทักษ ์ หวังเจริญ  ลาออก ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 
             พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  โปรดเกล้า ฯ เพิ่ม  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๗๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 
๗๗. พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๗๘. พลต ารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย์ 
๗๙. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
๘๐. นายประมุท  สูตะบุตร 
๘๑. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 
๘๒. พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๘๓. นายปรีชา  วัชราภัย 
๘๔. พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๘๕. ร้อยต ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร 
๘๖. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 
๘๗. พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๘๘. คุณพรทิพย์  จาละ 
๘๙. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๙๐. นายพรศักดิ ์ เจียรณัย 
๙๑. พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม 
๙๒. พลเรือเอก พิจารณ์  ธีรเนตร 
๙๓. พลต ารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
๙๔. พลเอก พิรุณ  แผ้วพลสง 
๙๕. พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๙๖. นายพีระศักดิ์  พอจิต  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๙๗. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
๙๘. พลอากาศเอก เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย์ 
๙๙. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐๐. พลอากาศเอก  ไพศาล สีตบุตร 
๑๐๑. พลตรี ไพโรจน์  ทองมาเอง 
๑๐๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐๓. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 
๑๐๔. นายภาณุ  อุทัยรัตน์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐๕. พลเอก ภาณุวัชร  นาควงษม์ 
๑๐๖. ศาสตราจารย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล 
๑๐๗. นายมณเฑียร  บุญตัน  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๐๘. นายมนตรี  ศรีเอ่ียมสะอาด 
๑๐๙. นายมนุชญ์  วัฒนโกเมร 
๑๑๐. พลเอก มารุต  ปัชโชตะสิงห์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๑. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๒. นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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                     ๑๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ถึงแก่อนิจกรรม ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๑๑๔. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา ลาออก ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ 
๑๑๕. ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน   ลาออก ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล  โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  
๑๑๖. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๗. พลเอก วรพงษ ์ สง่าเนตร  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๘. พลเอก วลิต  โรจนภักดี  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๙. พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ  ลาออก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
       พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  โปรดเกล้าฯ เพ่ิม  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๐. นายวันชัย  ศารทูลทัต 
๑๒๑. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ ์ ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๒๒. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 
๑๒๓. พลเอก วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๑๒๔. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ 
๑๒๕. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
๑๒๖. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ 
๑๒๗. พลต ารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๒๘. พลเอก วิลาศ  อรุณศรี 
๑๒๙. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน  

   ๑๓๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ลาออก ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
                                          พลเอก สสิน ทองภักดี โปรดเกล้าฯ เพ่ิม  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
                                        ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๑. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๓๒. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 
๑๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 
๑๓๔. นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร 
๑๓๕. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๓๖. นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ 
๑๓๗. นายศิระชัย  โชติรัตน์ 
๑๓๘. พลเอก ศริิชัย  ดิษฐกุล  ลาออก ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ  โปรดเกล้าฯ เพ่ิม ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๓๙. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ  
๑๔๐. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ 
๑๔๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๔๒. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 
๑๔๓. พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๔๔. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๔๕. นายสถิตย์  สวินทร 
๑๔๖. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๔๗. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว 
๑๔๘. ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 ๖ 

๑๔๙. ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
๑๕๐. นายสมชาย  แสวงการ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๑. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๒. นายสมพร  เทพสิทธา 
๑๕๓. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๔. นายสมพล  พันธุ์มณี 
๑๕๕. พลต ารวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง ลาออก ๑๔ มึ.ค. ๒๕๖๑ 
๑๕๖. นายสมศักดิ ์ โชติรัตนะศิริ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๗. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๘. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๕๙. พลโท สมโภชน์  วังแก้ว 
๑๖๐. รองศาสตราจารย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 
๑๖๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ 
๑๖๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๖๓. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
๑๖๔. นายสีมา  สีมานันท์ 
๑๖๕. พลเอก สุชาติ  หนองบัว 
๑๖๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์ 
๑๖๗. นายสุธรรม  พันธุศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ 
             นายเจน  น าชัยศิริ  โปรดเกล้า ฯ เพิ่ม  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   

                       ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๖๘. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 
๑๖๙. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
๑๗๐. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ลาออก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๗๑. พลโท สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์   ลาออก ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
๑๗๒. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๗๓. พลเอก สุรวัช  บุตรวงษ ์
๑๗๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ 
๑๗๕. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๗๖. พลโท สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 
๑๗๗. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช 
๑๗๘. นางเสาวณ ี สุวรรณชีพ 
๑๗๙. พลเอก โสภณ  ศีลพิพัฒน์ 
๑๘๐. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๘๑. พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ 
๑๘๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๘๓. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ 
๑๘๔. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  ลาออก ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์  โปรดเกล้าฯ เพ่ิม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   

                           ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 ๗ 

๑๘๕. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒ ิ
๑๘๖. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๘๗. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง 
๑๘๘. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
๑๘๙. พลเอก อักษรา  เกิดผล   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๙๐. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ 
๑๙๑. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   ลาออก ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ 
  พลตรี ณัฐ  อินทรเจริญ โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  

                                                             ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๙๒. พลอากาศเอก อานนท์  จารยะพันธุ์ 
๑๙๓. นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล   ลาออก ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 พลเอก ดนัย  มีชูเวท  โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

                                                            ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๙๔. นายอ าพน  กิตติอ าพน ลาออก ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๑๙๕. พลโท อ าพน  ชูประทุม  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๙๖. พลตรี อินทรัตน์  ยอดบางเตย   ลาออก ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ 
 นายแถมสิน  รัตนพันธุ์  โปรดเกล้าฯ เพิ่ม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

                                                             ลาออก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
๑๙๗. พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ ์    
๑๙๘. นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 
๑๙๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๐. พลต ารวจเอก เอก  อังสนานนท์ 

โปรดเกล้าฯ เพิ่มเติม  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  หมายเลข ๒๐๑ ถึง ๒๒๐ 
๒๐๑. พลโท เทพพงศ์  ทิพยจันทร์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๒. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ    
๒๐๓. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๔. พลเอก โปฎก  บุนนาค  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๕. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์ 
๒๐๖. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๗. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๐๘. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
๒๐๙. พลเอก รังสาทย์   แช่มเชื้อ  
๒๑๐. พลเอก วินัย  สร้างสุขดี  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๑๑. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  
๒๑๒. พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ  
๒๑๓. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๑๔. พลเอก สุนทร  ข าคมกุล 
๒๑๕. นางสุรางคณา  วายุภาพ 
๒๑๖. นายอนุมัติ  อาหมัด  ลาออก ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒๑๗. พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๑๘. พลเอก อรุณ  สมตน 



 ๘ 

๒๑๙. พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๒๐. พลเอก อุทิศ  สุนทร 

โปรดเกล้าฯ เพ่ิมเติม  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หมายเลข ๒๒๑ ถึง ๒๕๐ 
๒๒๑. พลตรี เจริญชัย  หินเธาว์ 
๒๒๒. นายเจริญศักดิ์  ศาลากิจ 
๒๒๓. พลตรี เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ 
๒๒๔. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๒๕. พลต ารวจโท ชาญเทพ  เสสะเวช 
๒๒๖. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย 
๒๒๗. พลตรี ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 
๒๒๘. พลโท ณัฐพล  นาคพาณิชย์ 
๒๒๙. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์ 
๒๓๐. พลเอก ธนดล  สุรารักษ์ 
๒๓๑. พลตรี ธรรมนูญ  วิถี 
๒๓๒. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 
๒๓๓. นายปรีดี  ดาวฉาย 
๒๓๔. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล 
๒๓๕. พลตรี พัลลภ  เฟ่ืองฟู 
๒๓๖. พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน ์
๒๓๗. พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๓๘. นายวิทยา  ผิวผ่อง  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๓๙. พลตรี วุฒิชัย  นาควานิช 
๒๔๐. พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร  ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๔๑. พลโท ศิริชัย  เทศนา 
๒๔๒. พลเอก ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์   ลาออก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒๔๓. พลเอก สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล 
๒๔๔. พลโท สรรชัย  อจลานนท์ 
๒๔๕. พลตรี สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 
๒๔๖. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 
๒๔๗. พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี 
๒๔๘. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ 
๒๔๙. พลโท สุรใจ  จิตต์แจ้ง 
๒๕๐. พลอากาศเอก สุรศักดิ์  ทุ่งทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



สภาชุดที่  ๒๒ 
                                        วุฒิสภา ชุดที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่าใน
วาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการ  โดยวิธีการ ได้มา 
๓ รูปแบบ 
 ๑. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ 
จ านวน ๒๐๐ คน ตาม พรฎ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามกลุ่มอาชีพต่างๆ แล้วน ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกจ านวน ๕๐ คนและคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวน ๕๐ คน 
 ๒. ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จ านวนไม่น้อย
กว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน ๑๒ คน คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๔๐๐ คนแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติคัดเลือก จ านวน ๑๙๔ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวน ๕๐ คน 
 ๓. ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก       
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา
โดยต าแหน่ง เมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาด้วยและให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน 
ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่
เหลืออยู่ 
   อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่มีบรมราชโองการแต่งตั้ง  สมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง   
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม
มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน ๒๕๐ คน ดังต่อไปนี้ 
ประธานวุฒิสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
นายศุภชัย สมเจริญ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภา 
 

๑ พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สรรหา 

๒ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สรรหา 

๓ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สรรหา 

๔ นายกล้านรงค์ จันทิก สรรหา 

๕ นายกษิดิศ อาชวคุณ สรรหา 

๖ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สรรหา 
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๗ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน ์ สรรหา 

๘ นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๙ นายกิตติ วะสีนนท์ สรรหา 

๑๐ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สรรหา 

๑๑ นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สรรหา 

๑๒ นายเกียว แก้วสุทอ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 

๑๓ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สรรหา 

๑๔ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๑๕ นายค านูณ สิทธิสมาน สรรหา 

๑๖ นายจเด็จ อินสว่าง สรรหา 

๑๗ นายจรินทร์ จักกะพาก สรรหา 

๑๘ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สรรหา 

๑๙ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

๒๐ พลต ารวจโท จิตติ รอดบางยาง สรรหา 

๒๑ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ สรรหา 

๒๒ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สรรหา 

๒๓ นางจิรดา สงฆ์ประชา กลุ่มอ่ืนๆ 

๒๔ พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ สรรหา 

๒๕ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ สรรหา 

๒๖ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สรรหา 

๒๗ นายเจน น าชัยศิริ สรรหา 

๒๘ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สรรหา 

๒๙ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข สรรหา 

๓๐ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สรรหา 

๓๑ นายเฉลา พวงมาลัย กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๓๒ พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม สรรหา 

๓๓ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สรรหา 

๓๔ นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๓๕ นายเฉลียว เกาะแก้ว กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓๖ นายชยุต สืบตระกูล กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๓๗ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ สรรหา 

๓๘ นายชลิต แก้วจินดา กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓๙ พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สรรหา 
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๔๐ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๔๑ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอ่ียมสมุทร สรรหา 

๔๒ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สรรหา 

๔๓ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สรรหา 

๔๔ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สรรหา 

๔๕ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ สรรหา 

๔๖ พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย สรรหา 

๔๗ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ าปาเทศ สรรหา 

๔๘ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒ ิ สรรหา 

๔๙ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สรรหา 

๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง 

๕๑ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย สรรหา 

๕๒ นายณรงค์ รัตนานุกูล สรรหา 

๕๓ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สรรหา 

๕๔ นายณรงค์ อ่อนสอาด สรรหา 

๕๕ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕๖ พลเอก ดนัย มีชูเวท สรรหา 

๕๗ นางดวงพร รอดพยาธิ์ สรรหา 

๕๘ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สรรหา 

๕๙ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สรรหา 

๖๐ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สรรหา 

๖๑ พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สรรหา 

๖๒ พลต ารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย สรรหา 

๖๓ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง สรรหา 

๖๔ นายตวง อันทะไชย สรรหา 

๖๕ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช สรรหา 

๖๖ นายถนัด มานะพันธุ์นิยม สรรหา 

๖๗ นายถวิล เปลี่ยนศรี สรรหา 

๖๘ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง 

๖๙ พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ สรรหา 

๗๐ นายทรงเดช เสมอค า กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๗๑ พลเอก ทวีป เนตรนิยม สรรหา 

๗๒ นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สรรหา 
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๗๓ นางทัศนา ยุวานนท์ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

๗๔ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ สรรหา 

๗๕ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สรรหา 

๗๖ พลเอก ธงชัย สาระสุข สรรหา 

๗๗ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สรรหา 

๗๘ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สรรหา 

๗๙ นายธานี สุโชดายน สรรหา 

๘๐ นายธานี อ่อนละเอียด สรรหา 

๘๑ พลเอก ธีรเดช มีเพียร สรรหา 

๘๒ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สรรหา 

๘๓ พลเรือเอก นพดล โชคระดา สรรหา 

๘๔ พลเอก นพดล อินทปัญญา สรรหา 

๘๕ พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สรรหา 

๘๖ นายนิพนธ์ นาคสมภพ สรรหา 

๘๗ พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน สรรหา 

๘๘ นางนิสดารก์ เวชยานนท์ สรรหา 

๘๙ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

๙๐ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สรรหา 

๙๑ นายบรรชา พงศ์อายุกูล สรรหา 

๙๒ พลเอก บุญธรรม โอริส สรรหา 

๙๓ นายบุญมี สุระโคตร กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๙๔ นายบุญส่ง ไข่เกษ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง 

๙๕ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สรรหา 

๙๖ นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๙๗ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สรรหา 

๙๘ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สรรหา 

๙๙ นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สรรหา 

๑๐๐ นางประภาศรี สุฉันทบุตร กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

๑๐๑ นายประมนต์ สุธีวงศ ์ สรรหา 

๑๐๒ นายประมาณ สว่างญาติ กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๑๐๓ ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ สรรหา 

๑๐๔ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

๑๐๕ พลเอก ประสาท สุขเกษตร สรรหา 
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๑๐๖ นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สรรหา 

๑๐๗ พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ สรรหา 

๑๐๘ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สรรหา 

๑๐๙ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สรรหา 

๑๑๐ นายปัญญา งานเลิศ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๑๑๑ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ สรรหา 

๑๑๒ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สรรหา 

๑๑๓ นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สรรหา 

๑๑๔ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สรรหา 

๑๑๕ พลเอก โปฎก บุนนาค สรรหา 

๑๑๖ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ สรรหา 

๑๑๗ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สรรหา 

๑๑๘ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผุ้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๑๙ นายพรเพชร วิชิตชลชัย สรรหา 

๑๒๐ นายพลเดช ปิ่นประทีป สรรหา 

๑๒๑ พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป สรรหา 

๑๒๒ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สรรหา 

๑๒๓ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สรรหา 

๑๒๔ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สรรหา 

๑๒๕ พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สรรหา 

๑๒๖ นายพิศาล มาณวพัฒน์ สรรหา 

๑๒๗ พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สรรหา 

๑๒๘ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร สรรหา 

๑๒๙ นายพีระศักดิ์ พอจิต สรรหา 

๑๓๐ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

๑๓๑ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สรรหา 

๑๓๒ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๑๓๓ นายไพโรจน์ พ่วงทอง กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๑๓๔ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สรรหา 

๑๓๕ นางสาวภัทรา วรามิตร กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๑๓๖ นายภาณ ุอุทัยรัตน์ สรรหา 

๑๓๗ นายมณเฑียร บุญตัน สรรหา 

๑๓๘ พลอากาศเอก มนัส รูปขจร สรรหา 
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๑๓๙ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สรรหา 

๑๔๐ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สรรหา 

๑๔๑ พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สรรหา 

๑๔๒ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สรรหา 

๑๔๓ พันต ารวจเอก ยุทธกร วงเวียน กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๑๔๔ นายยุทธนา ทัพเจริญ สรรหา 

๑๔๕ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๑๔๖ นายระวี รุ่งเรือง สรรหา 

๑๔๗ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร สรรหา 

๑๔๘ นายลักษณ์ วจนานวัช สรรหา 

๑๔๙ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ 

๑๕๐ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กลุ่มอ่ืนๆ 

๑๕๑ พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สรรหา 

๑๕๒ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กลุ่มอ่ืนๆ 

๑๕๓ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สรรหา 

๑๕๔ นางวรารัตน์ อติแพทย์ สรรหา 

๑๕๕ พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ สรรหา 

๑๕๖ พลเอก วลิต โรจนภักด ี สรรหา 

๑๕๗ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สรรหา 

๑๕๘ พลเอก วัฒนา สรรพานิช สรรหา 

๑๕๙ นายวันชัย สอนศิริ สรรหา 

๑๖๐ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สรรหา 

๑๖๑ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สรรหา 

๑๖๒ นายวิทยา ผิวผ่อง สรรหา 

๑๖๓ พลเอก วินัย สร้างสุขดี สรรหา 

๑๖๔ พลต ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ สรรหา 

๑๖๕ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ ์ สรรหา 

๑๖๖ นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ สรรหา 

๑๖๗ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง 

๑๖๘ นายวิวรรธน ์แสงสุริยะฉัตร สรรหา 

๑๖๙ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สรรหา 

๑๗๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สรรหา 

๑๗๑ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สรรหา 
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๑๗๒ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๑๗๓ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สรรหา 

๑๗๔ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน ์ สรรหา 

๑๗๕ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กลุ่มอ่ืนๆ 

๑๗๖ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย สรรหา 

๑๗๗ นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๑๗๘ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สรรหา 

๑๗๙ พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร สรรหา 

๑๘๐ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สรรหา 

๑๘๑ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สรรหา 

๑๘๒ นายศุภชัย สมเจริญ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๘๓ พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ สรรหา 

๑๘๔ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สรรหา 

๑๘๕ พลเอก สกล ชื่นตระกูล สรรหา 

๑๘๖ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๑๘๗ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สรรหา 

๑๘๘ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สรรหา 

๑๘๙ พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สรรหา 

๑๙๐ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สรรหา 

๑๙๑ นายสม จาตุศรีพิทักษ์ สรรหา 

๑๙๒ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สรรหา 

๑๙๓ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล สรรหา 

๑๙๔ นายสมชาย เสียงหลาย สรรหา 

๑๙๕ นายสมชาย แสวงการ สรรหา 

๑๙๖ นายสมชาย หาญหิรัญ สรรหา 

๑๙๗ นายสมเดช นิลพันธุ์ กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๑๙๘ พลต ารวจโท สมบัติ มิลินทจินดา สรรหา 

๑๙๙ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สรรหา 

๒๐๐ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ สรรหา 

๒๐๑ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ สรรหา 

๒๐๒ พลต ารวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข สรรหา 

๒๐๓ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ สรรหา 

๒๐๔ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 



 8 

๒๐๕ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สรรหา 

๒๐๖ พลเอก สสิน ทองภักดี สรรหา 

๒๐๗ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สรรหา 

๒๐๘ นายสัญชัย จุลมนต์ สรรหา 

๒๐๙ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๒๑๐ นายส าราญ ครรชิต กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๒๑๑ พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๒๑๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สรรหา 

๒๑๓ พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๒๑๔ นายสุชัย บุตรสาระ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

๒๑๕ นายสุธี มากบุญ สรรหา 

๒๑๖ นางสุนี จึงวิโรจน ์ กลุ่มอ่ืนๆ 

๒๑๗ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สรรหา 

๒๑๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สรรหา 

๒๑๙ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สรรหา 

๒๒๐ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 

๒๒๑ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สรรหา 

๒๒๒ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สรรหา 

๒๒๓ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง 

๒๒๔ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สรรหา 

๒๒๕ นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ สรรหา 

๒๒๖ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สรรหา 

๒๒๗ นายเสรี สุวรรณภานนท์ สรรหา 

๒๒๘ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สรรหา 

๒๒๙ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สรรหา 

๒๓๐ พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สรรหา 

๒๓๑ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สรรหา 

๒๓๒ นายอนุมัติ อาหมัด สรรหา 

๒๓๓ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๒๓๔ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สรรหา 

๒๓๕ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ สรรหา 

๒๓๖ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 

๒๓๗ นายอมร นิลเปรม กลุ่มอ่ืนๆ 
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๒๓๘ นายออน กาจกระโทก กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 

๒๓๙ พลเอก อักษรา เกิดผล สรรหา 

๒๔๐ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ สรรหา 

๒๔๑ พลเอก อาชาไนย ศรีสุข สรรหา 

๒๔๒ พลโท อ าพน ชูประทุม สรรหา 

๒๔๓ นายอ าพล จินดาวัฒนะ สรรหา 

๒๔๔ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สรรหา 

๒๔๕ นายอุดม คชินทร สรรหา 

๒๔๖ นายอุดม วรัญญูรัฐ กลุ่มอาชีพกสิกรรม 

๒๔๗ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สรรหา 

๒๔๘ นายอุปกิต ปาจรียางกูร สรรหา 

๒๔๙ พลเอก อู้ด เบื้องบน สรรหา 

๒๕๐ พลตรี โอสถ ภาวิไล กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๑๙) 

 ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภาที่ปรึกษา 
ของนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๔ ท่าน (ท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)   สมาชิกสภาฯ ชุดนี้สิ้นสมาชิก
ภาพ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙  เนื่องจาก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภา
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙ 
ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
 พลอากาศเอก กมล เตชะตุงคะ  ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๙ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๑๙ 
รองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่สภาปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๙ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๑๙ 

รายช่ือสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๑๙) 

 ๑.  พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ 
 ๒. พลเรือเอก กวี  สิงหะ 
 ๓. พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ 
 ๔. พลอากาศเอก ค ารณ  ลีละศิริ 
 ๕. พลเอก เจริญ  พงษ์พานิช 
 ๖. พลโท เทพ  กรานเลิศ 
 ๗. พลเอก บุญชัย  บ ารุงพงศ์ 
 ๘. พลตรี ประเทียบ  เทศวิศาล 
 ๙. พลเอก ประลอง  วีระปรีย 
 ๑๐. พลเอก ประสาร  อมาตยกุล 
 ๑๑. พลเอก ประเสริฐ  ธรรมศิริ 
 ๑๒. พลโท ปิ่น  ธรรมศรี 
 ๑๓. พลโท เปรม  ติณสูลานนท์ 
 ๑๔. พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์ 
 ๑๕.  พลเอก ยศ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 ๑๖. พลต ารวจเอก ศรีสุข  มหินทรเทพ 
 ๑๗. พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ 
 ๑๘. พลเรือเอก สถาปน์  เกยานนท์ 
 ๑๙. พลโท สมศักดิ์  ปัญจมานนท์ 
 ๒๐. พลเอก เสริม ณ นคร 
 ๒๑. พลโท แสวง  จามรจันทร์ 
 ๒๒. พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ 
 ๒๓. พลตรี อรุณ  ทวาทศิน 
 ๒๔. พลโท อ านาจ  ด าริกาญจน์ 


