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๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศเรื่องกําหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหวัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เปนวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น
บัดนี้ ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ ลต ๐๓๐๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ สงผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา รวมจํานวน
๗๔ คน คือ
๑. ภาควิชาการ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยกอบกุล พันธเจริญวรกุล
๒) นายคํานูณ สิทธิสมาน
๓) นายจํานงค สวมประคํา
๔) นายโชติรัส ชวนิชย
๕) ศาสตราจารยเกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
๖) รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
๗) นายธนู กุลชล
๘) นายประสาร มฤคพิทักษ
๙) รองศาสตราจารยพรชัย สุนทรพันธุ
๑๐) ศาสตราภิชานพินิจ กุลละวณิชย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๔๘
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๑๑) พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๑๒) นายวิทวัส บุญญสถิตย
๑๓) ศาสตราจารยวิรัติ พาณิชยพงษ
๑๔) ศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด
๑๕) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒. ภาครัฐ จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
๑) นายจารึก อนุพงษ
๒) นายเจตน ศิรธรานนท
๓) นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
๔) พลเรือเอก ณรงค ยุทธวงศ
๕) นายพิเชต สุนทรพิพิธ
๖) นายไพบูลย นิติตะวัน
๗) พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
๘) นายสงคราม ชื่นภิบาล
๙) นายสมบูรณ งามลักษณ
๑๐) พลโท สุจินดา สุทธิพงศ
๑๑) นายสุพจน โพธิ์ทองคํา
๑๒) นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
๑๓) พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
๑๔) พลตํารวจเอก อํานวย เพชรศิริ
๓. ภาคเอกชน จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) นายถาวร ลีนุตพงษ
๒) นายธวัช บวรวนิชยกูร
๓) นายธีระจิตต สถิโรตมวงศ
๔) นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
๕) นายบุญชัย โชควัฒนา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก
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๖) นายพิชัย อุตมาภินันท
๗) รอยโท ภูมิศักดิ์ หงษหยก
๘) นางยุวดี นิ่มสมบุญ
๙) นางรสสุคนธ ภูริเดช
๑๐) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
๑๑) นายวรินทร เทียมจรัส
๑๒) นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
๑๓) พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา
๑๔) นายอโณทัย ฤทธิปญญาวงศ
๑๕) นางอุไร คุณานันทกุล
๔. ภาควิชาชีพ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
๒) นายชลิต แกวจินดา
๓) นายตวง อันทะไชย
๔) รองศาสตราจารยทัศนา บุญทอง
๕) นางพรพันธุ บุณยรัตพันธุ
๖) นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ
๗) นายไรนาน อรุณรังษี
๘) นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
๙) ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ
๑๐) นายสมชาย แสวงการ
๑๑) นายสมัคร เชาวภานันท
๑๒) พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
๑๓) นายอนันต วรธิติพงศ
๑๔) นายอนุรักษ นิยมเวช
๑๕) รองศาสตราจารยอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๕๐
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๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๕. ภาคอื่น จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑) พันโท กมล ประจวบเหมาะ
๒) พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
๓) พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร
๔) นางทิพยวัลย สมุทรักษ
๕) นายประสงค นุรักษ
๖) ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
๗) หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
๘) นายไพโรจน ถัดทะพงษ
๙) นายมณเฑียร บุญตัน
๑๐) นายวรวุฒิ โรจนพานิช
๑๑) นายแวดือราแม มะมิงจิ
๑๒) พลตํารวจตรี สุเทพ สุขสงวน
๑๓) พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ
๑๔) นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๑๕) นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

