เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 2/๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสารอง สาหรับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ตามมาตรา ๒๖๙
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จานวน ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดรายชื่อบุคคลสารอง
สาหรับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๙๐ (๑) (ข) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๕๐ คน และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้กาหนดรายชื่อ
บุ ค คลส ารอง ส าหรั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามมาตรา ๙๐ (๑) (ค)
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจานวน
๕๐ คน ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในห้วงเวลาต่อไป
มีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงประกาศรายชื่อบุคคลสารอง สาหรับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๙๐ (๑) (ค)
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
๓. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
๔. นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร
๕. นายวิชัย ทิตตภักดี
๖. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
๗. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
๘. พันตารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
๙. นายลือชา การณ์เมือง
๑๐. นายอนุสิษฐ คุณากร
๑๑. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายประพันธุ์ คูณมี
พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
นายอนุพร อรุณรัตน์
พลเอก พหล สง่าเนตร
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
พลเอก สุนทร ขาคมกุล
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
นายโสภณ เมฆธน
พลตารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
นายสมชาย มีเสน
นางถวิลวดี บุรีกุล
นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
นายนพปฎล สุนทรนนท์
นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
พลตารวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
นายวันชัย ศารทูลทัต
นางเสาวณี สุวรรณชีพ
พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต
นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
นายสัญชัย จงวิศาล
พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
นายนาชัย พรหมมีชัย
พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔๔. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
๔๕. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
๔๖. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
๔๗. นายไชยา ยิ้มวิไล
๔๘. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
๔๙. นายธวัชชัย ฟักอังกูร
๕๐. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

