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๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศเรื่องกําหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
นั้ น บั ด นี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ได้ ส่ ง ผลการพิ จ ารณาสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมจํานวน
๗๓ คน คือ
๑. องค์กรภาควิชาการ จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
๒. นายคํานูณ สิทธิสมาน
๓. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๔. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๕. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
๗. นายถาวร ลีนุตพงษ์
๘. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
๙. นายปรเทพ สุจริตกุล
๑๐. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
๑๑. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
๑๒. รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร
๑๓. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๑๔. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
๒. องค์กรภาครัฐ จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
๑. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
๒. พลเอก ชูชาติ สุขสงวน
๓. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
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๔. นายประจิตต์ โรจนพฤกษ์
๕. นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา
๖. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
๗. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
๘. นายพิสิฐ เกตุผาสุข
๙. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
๑๐. นายวิชัย ไพรสงบ
๑๑. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๒. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
๑๓. นายสมพล พันธุ์มณี
๑๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
๓. องค์กรภาคเอกชน จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. นายธวัช บวรวนิชยกูร
๒. นายธีระ สุวรรณกุล
๓. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
๔. นายบุญชัย โชควัฒนา
๕. นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
๖. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
๗. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๘. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
๙. นายวัชระ ตันตรานนท์
๑๐. นายวันชัย สอนศิริ
๑๑. นายวิบูลย์ คูหิรัญ
๑๒. พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา
๑๓. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์
๑๔. นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ
๑๕. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๔. องค์กรภาควิชาชีพ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. นางกีระณา สุมาวงศ์
๒. พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์
๓. นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
๔. นายตวง อันทะไชย
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๕. รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
๖. รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
๗. พลตํารวจเอก วงกต มณีรินทร์
๘. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
๙. ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์
๑๐. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
๑๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๒. นายสมชาย แสวงการ
๑๓. นายสัก กอแสงเรือง
๑๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
๑๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช
๕. องค์กรภาคอื่น จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
๒. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
๓. นายธานี อ่อนละเอียด
๔. นายประสงค์ นุรักษ์
๕. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
๖. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
๗. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
๘. นายมณเฑียร บุญตัน
๙. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๑๐. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
๑๑. นายศรีสุข รุ่งวิสัย
๑๒. พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก
๑๓. นายสมัคร เชาวภานันท์
๑๔. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
๑๕. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

