
บันทึกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๐ 

วันจันทรที่  ๑๙  กมุภาพันธ  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  นาฬิกา 

 เมื่อครบองคประชุมแลว  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ  นายเสรี  สุวรรณภานนท  รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่ง  

และนายเดโช  สวนานนท  รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนที่สอง  ขึ้นบัลลังก   

 ประธานสภารางรัฐธรรมนูญกลาวเปดประชุม  จากนั้นไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณารายงานความคืบหนาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ (ในระเบียบวาระที่ ๒) 

 เมื่อประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรายงานความ

คืบหนาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอที่ประชุม 

โดยประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําญัตติ  เร่ือง  การราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซ่ึง  นายวัชรา  หงสประภัศร  เปนผูเสนอ  (ในระเบียบวาระ

ที่  ๓)  ขึ้นมาพิจารณาพรอมกับรายงานความคืบหนาในการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน  ซ่ึงที่ประชุม

เห็นชอบ   

 เมื่อผู เสนอญัตติไดแถลงเหตุผล  ตอมา  รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญคนที่หนึ่งไดปฏิบัติหนาที่แทน  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุม 

มีมติใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาการยกรางรัฐธรรมนูญ  โดย

คํานึงถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ตามญัตติของ

นายวัชรา  หงสประภัศร  และใหคํานึงถึงรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ  เปนแนวทาง 

ในการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการรางรัฐธรรมนูญ  ตอไป 
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 จากนั้น  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณารายงานความคืบหนาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญตอ  โดยมีรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญทั้งสองผลัดเปลี่ยนกัน

ดําเนินการประชุม  เมื่อสมาชิกฯ  อภิปรายจนไดเวลาพอสมควรแลว  รองประธาน 

สภารางรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่งจึงสั่งใหเลื่อนการพิจารณารายงานดังกลาว 

ไปพิจารณาในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งตอไป 

 ตอจากนั้น  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด  (เพิ่มเติม)  (ในระเบียบวาระที่  ๔) 

 เมื่อคณะทํางานฯ  ไดแถลงรายงานผลการพิจารณาแลว  ที่ประชุมได 

มีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ

ประชาชนประจําจังหวัด  (เพิ่มเติม)  ดังนี้ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดตาก   
 ๑. นายชลชัย  สุโพธิ์ ๒. นายชัยวัฒน  วิทิตธรรมวงศ 

 ๓. นายชุมพร  พลรักษ ๔. นายบุญทวี  ใจบุญ 

 ๕. นายบุษกร  โชติกะ ๖. นายประพันธ  วิชาศิลป 

 ๗. นายพิทักษ  สาคร ๘. นางเพลินใจ  เลิศลักขณวงศ 

 ๙. นายมานพ  ยะเขียว ๑๐. นายสบเกษม  แหงมงาม 

๑๑. นายสมชาติ  เพ็ชรประเสริฐ ๑๒. นายสมนึก  ช่ืนนิยม 

๑๓. นายสํารวย  พุทธวงศ ๑๔. นายสุขเกษม  โคสอน 

๑๕. นายสุริยา  มาเกิด ๑๖. นายอํานาจ  นันทหาร 

๑๗. นายอําพล  ฉัตรไชยาฤกษ ๑๘. นายอุดร  ตันติสุนทร 

    
 
 
 



 - ๓ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดนาน   
 ๑. นายศักดิ์นรินทร  เขื่อนอน ๒. นายกิตติศักดิ์  วรรณสกุลเจริญ 

 ๓. นายคณิต  ตันติศิริวิทย ๔. นายเชิด  กะรัตน 

 ๕. นายทวีศักดิ์  ทุงสง ๖. นายธนะสรรค  พิมสาร 

 ๗. นายธนิต  คําอุน ๘. นายปริญญา  ปานทอง 

 ๙. นายพัฒนชาติ  ภักดีวงศ ๑๐. นายไพฑูรย  จันทสิงห 

๑๑. นายราเชนทร  กาบคํา ๑๒. นายวรศักดิ์  วงศวรกุล 

๑๓. นางวิไลวรรณ  พันธแกว ๑๔. นางศดานันท  เนตรทิพย 

๑๕. นายสนั่น  เมธานิติกร ๑๖. นายสมยศ  ภิราญคํา 

๑๗. นายสันติภาพ  อินทรพัฒน ๑๘. นายสํารอง  ปนสุยะ 

๑๙. นายแสวง  อะทะไชย ๒๐. นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก 

๒๑. นายอุปถัมภ  ไชยมงคล   

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดพะเยา   
 ๑. นายจรัส  สุทธิกุลบุตร ๒. นายเจริญ  นิยม 

 ๓. นายทรงธิศักดิ์  ทิพยคํา ๔. นายทวีสิน  วงศเรือง 

 ๕. นายทองปอนด  สาดออน ๖. นายธนเษก  อัศวานุวัตร 

 ๗. นายนิเวศน  แกวหลา ๘. นายบรรลือศักดิ์  เทพหสัดิน ณ อยุธยา 

 ๙. วาที่รอยตรี บุญเทง  ตันใจเพชร ๑๐. นายประพันธ  เทียนวหิาร 

๑๑. นายประเสริฐ  ไชยมงคล ๑๒. นายภิตพงศ  มาลีรัตน 

๑๓. นายวัชระ  ศรีคําตัน ๑๔. นายวิษณุ  สรรคพฤกษสิน 

๑๕. นายสงา  ไชยวุฒิ ๑๖. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต 

๑๗. นายสุรเกียรติ  เพชรประดับ ๑๘. นายสุวรรณ  วงคเรือง 

๑๙. นายอนุพงษ  ปนวิเศษ ๒๐. นายอุดม  รูปดี 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดพิจิตร   
 ๑. นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ ๒. พลตํารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร 

 ๓. นายจุลดิษฐ  สิทธารถ ๔. นายโชคชัย  ดานรุงโรจน 

 ๕. นางสาวณัฎฐิมา  พรธาดาวิทย ๖. นายบํารุง  วรรณชาติ 

 ๗. นายปกรณ  แพพวง ๘. นายประทีป  ตระกูลสา 

 ๙. นายประเสริฐ  มุยแกว ๑๐. นายปราโมทย  แกววิเชียร 

๑๑. นายปรีชา  เรืองจันทร ๑๒. นายมงคล  อยูสุข 

๑๓. นายวัชรากรณ  พงษจักราพานิช ๑๔. นายวิโรจน  ประวัติเมอืง 

๑๕. นายวีระศักดิ์  แกววิเชียร ๑๖. นายสมเกียรติ  โสภณพงศพิพัฒน 

๑๗. นายสมวุฒิ  ศรีอําไพ ๑๘. รอยตํารวจตรี สําเริง  นอยพร 

๑๙. นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล ๒๐. นายสุรเดช  เดชคุมวงศ 

๒๑. นายสุวิทย  วัชโรทยางกูร 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดพิษณุโลก  
 ๑. นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย ๒. นายนุกูล  นาคคชฤทธิ์ 

 ๓. นายประทีป  บินชัย ๔. นางปราณี  บํารุงพงศ 

 ๕. นางเปรมฤดี  ชามพูนท ๖. นายพิพัฒน  วงศาโรจน 

 ๗. รองศาสตราจารยมณฑล  สงวนเสริมศรี ๘. นายยศสิริ  ศรียะราช 

 ๙. นายสมคิด  บุญถาวร ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ  พรหมเสน 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  พฤกษะวัน ๑๒. นายสุเมธ  รักปรางค 

๑๓. นายสุรินทร  ชัยวีระไทย ๑๔. นายสุรินทร  อินจง 

๑๕. พันเอก สุริยะ  เอี่ยมสุโร ๑๖. นายสุวิทย  สั่งสมธนะ 

๑๗. นางอมรรัตน  เสนีวงศ ณ อยุธยา ๑๘. นางสาวอรุณี  กาสยานนท 

๑๙. นางอัชณัฐ  อูดี ๒๐. นายอาทิตย  โพนทอง 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดเพชรบูรณ  
 ๑. พลตํารวจตรี กมล  โพธิยพ ๒. นายชัยยงค  ไชยปน 

 ๓. นายชํานาญ  ศรีสะอาด ๔. นายตอพงษ  อํ่าพันธุ 

 ๕. นายธวัช  กงเติม ๖. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน 

 ๗. นายนุสิทธิ์  ตันติบูล ๘. นายประเวช  สุขพอดี 

 ๙. รองศาสตราจารยเปรื่อง  จันดา ๑๐. นายพิสิทธิ์  นิมิตพงษ 

๑๑. นายไพโรจน  กระจางพันธ ๑๒. นาวาอากาศโท มณฑล  ศรีสวรรค 

๑๓. นายฤชัย  เทืองนอย ๑๔. นายลําเพลิน  สีสินลา 

๑๕. นายวิศัลย  โฆษิตานนท ๑๖. นายเสถียร  เมนบางผึง้ 

๑๗. นายสมพงศ  อรุณโรจนปญญา ๑๘. นายสมพล  พิธิยากูล 

๑๙. ดาบตํารวจ สุขสัณห  ภิชัย ๒๐. นายสุนทร  คงวราคม 

๒๑. นายสุพล  พูลพิพัฒน 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดแมฮองสอน  
 ๑. นายจรูญ  คํานวนตา ๒. นายเจริญ  สีวาโย 

 ๓. นายโชติ  นรามณฑล ๔. นายดิเรก  กอนกลีบ 

 ๕. นายดํารงค  เหลาโพธิ์ ๖. นายธีรเดช  ปนนะ 

 ๗. วาที่รอยตรี ธีรพล  สังขภิรมย ๘. นายประยูรณ  ศิรินอย 
 ๙. นายประสิทธิ์  ทองหลอ ๑๐. นายพรเทพ  ดวงปนสิงห 

๑๑. นายวรวุฒิ  ตนศึกษา ๑๒. นายสงกรานต  บุญหลอ 

๑๓. นายสันติพงษ  มูลฟอง ๑๔. นายสินชัย  นาคิน 

๑๕. นางสุจิตรา  วิทยาการยุทธกุล ๑๖. นายสุภาพ  ดําอําไพ 
๑๗. นางเสาวลักษณ  นวลคํา ๑๘. นายโสรัจจ  ปวงคําคง 

๑๙. นายอรรคเดช  ตาปราบ ๒๐. นางออนศรี  ศรีอัมพร 

๒๑. นายอํานวย  คําชื่น 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดลําปาง   
 ๑. นายจักรพงษ  กลิ่นวงษ ๒. นายเจริญสุข  ชุมศรี 

 ๓. นายธานินทร  สุภาแสน ๔. นายบุญจง  ชูชัยแสงรัตน 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ ๖. นายวันชัย  สุทธิวรชัย 

 ๗. นายศุภชาติ  โรจนรุง ๘. นางสาวสมคิด  อุนแกว 

 ๙. นายสมบูรณ  วงศโสม ๑๐. นายสมพร  วะเท 

๑๑. นายสรายุทธ  พิจอมบุตร ๑๒. วาที่รอยตรี สวางกิจ  คําบุรี 
๑๓. นายสักเสริญ  รัตนชัย ๑๔. นายสันติ  บางออ 

๑๕. นายสัมฤทธิ์  ศรีสุพรรณ ๑๖. นายสุรทัศน  พงษนิกร 

๑๗. นายเสริม  สูรยกานตกูล ๑๘. นายอนุศิษฎ  ภูวเศรษฐ 

๑๙. นายอมรทัต  นิรัติศยกุล ๒๐. นายอํานวย  สันเทพ 
๒๑. นายอุดม  ชัยเจริญ 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดลําพูน   
 ๑. นายวีนัส  มานมุงศิลป ๒. นายกําพล  ขันคํากาศ 
 ๓. นายจงเจตน  ลวงระแหง ๔. นางจินตนา  ไชยเดือน 

 ๕. นายชาติชาย  ปนมงคล ๖. นายณรงค  ธรรมจารี 

 ๗. นายณัฐจักร  รชตะไพโรจน ๘. นายบรรจง  วิพรหมชัย 

 ๙. นายปรีชา  สมบูรณชัย ๑๐. นายพายัพ  แมนวงศ 
๑๑. นายยิ่งศักดิ์  เจนรถา ๑๒. นายโยธิน  ประสงคความด ี

๑๓. นายวัฒนา  จันทนุปาน ๑๔. นายสิริชัย  ถือสมบัติ 

๑๕. นายสุนทร  วิเลิศสัก ๑๖. นายสุรชัย  ศรีธนปญญา 

๑๗. นายเสถียร  คําศิริ ๑๘. นายเสนห  จินาจันทร 
๑๙. นายอภิชัย  ใจสุยะ ๒๐. นายอินตา  มาผาบ 

๒๑. นายอุทัย  สุนันตะ   
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดสุโขทัย   
 ๑. นายจําเจน  จิตรธร ๒. นางสาวดษุฎี  สีตลวรางค 

 ๓. นางเดือนเพ็ญ  หมวกทอง ๔. นายนิวัธน  เสตะสวัสดิ์พงษ 
 ๕. นายประพนธ  วิศิษฏจินดา ๖. นายพิชัย  กัลยานาม 

 ๗. นายพินิจ  โชติช่ืน ๘. นายไพศาล ช.  ศิริสนธิ 

 ๙. นายมงคล  อยางรัตนโชติ ๑๐. นายมนัส  สังคง 

๑๑. นายมนู  พุกประเสริฐ ๑๒. รองศาสตราจารยมังกร  ทองสุขดี 
๑๓. นายวัฒนา  เรืองปญญวัฒนา ๑๔. นายวิชาญ  มวงใหม 

๑๕. นายวิเชียร  ปนทิม ๑๖. นายสมศักดิ์  คําทองคง 

๑๗. นางสาวสมหิรา  เดชะอังกูร ๑๘. นายสิงหโต  เดชะอังกูร 

๑๙. นายสามัญ  รักษบริสุทธิศรี ๒๐. นางสุชารัตน  เรืองจิรโรจน 

๒๑. นายสุรพล  อังศิริจินดา 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดอุตรดิตถ   
 ๑. นายคมสัน  คงทน ๒. พลโท จําลอง  โพธิ์ทอง 
 ๓. นายจิณณเกษม  เชื้ออินทร ๔. นายเทพมนูญ  แกลวกสิกรรม 

 ๕. นายเทียนชัย  หรรรุงโรจน ๖. นายธํารงค  นวมศิริ 

 ๗. นายโปรย  สมบัต ิ ๘. นายไพฑูรย  จ่ันครุฑ 

 ๙. นายไพฑูรย  พรหมนอย ๑๐. นายไพโรจน  เอื้อประเสริฐ 
๑๑. นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย ๑๒. นายศรายุทธ  ทิออน 

๑๓. นายศราวุธ  กัญจนพิสุทธิ์ ๑๔. นายสมบูรณ  ศรีพัฒนาวัฒน 

๑๕. นางสายหยุด  ทองคํา ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัต ิ

๑๗. นายสุขสันต  วนะภูต ิ ๑๘. นายสุทธิ  รัตนศรีทอง 
๑๙. นายสุรศักดิ์  วงศาโรจน ๒๐. พลตรี อนุวัฒน  จักรแสน 

๒๑. นางเอมอร  ศุภรักษจินดา   
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดอุทัยธานี   
 ๑. นายจรัส  โยธา ๒. นายจักรกฤช  ศิลาเจริญ 

 ๓. นายเฉลิมชัย  พัฒนาภรณ ๔. ดาบตํารวจ ชาติชาย  วงศเฉลียว 
 ๕. นายชูชาติ  ชัยศึก ๖. นายไตรสิทธิ์  สินสมบรูณทอง 

 ๗. นายทวีศักดิ์  นุมฤทธิ์ ๘. นายนิมิตร  โตวสัจจา 

 ๙. พันจาอากาศเอก มนัส  สุขสําราญ ๑๐. นายโยธิน  เสริมสุขตอ 

๑๑. นายรุงโรจน  ยอดขํา ๑๒. นายวิเชียร  จํานงค 
๑๓. นางสาววิไลวรรณ  จันทรพวง ๑๔. นายสมนึก  โทณผลิน 

๑๕. นายสมพงษ  สุทธิวงศ ๑๖. นายสานนท  ฉายเรืองโชติ 

๑๗. นายสุกิจจา  กรุณานนท ๑๘. นายสุรเดช  สุวรรณปากแพรก 

๑๙. นายอุดม  พัวสกุล ๒๐. นายอุทัย  นวะมะวัฒน 

๒๑. นายเอ  ถนอมมิตรวัฒนา   

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดกาฬสินธุ 
 ๑. นายธีรวัฒน  รมไทรทอง ๒. นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม 

 ๓. นายชัยพล  ไชยคํามิ่ง ๔. นายชาญยุทธ  โคตะนนท 

 ๕. นายธีรธร  รมไทรทอง ๖. นายธีระพล  ยันตะบุศย 

 ๗. นายประสิทธิ์  คชโคตร ๘. นางปาริชา  มารี เคน 

 ๙. นายไพทูรย  ทวาศร ี ๑๐. นายยุทธนา  เกียรติดําเนินงาม

๑๑. นางรัชนี  เสนฤทธิ์ ๑๒. นายวชิระ  พลตื้อ 

๑๓. นายวรรธนะ  วงศธิเบศร ๑๔. นายวัชรพงศ  พุทธิสวสัดิ์ 

๑๕. นายสมบูรณ  เหลามาลา ๑๖. นายสหัส  หาญสินธุ 

๑๗. นายสืบเกียรติ  ตั้งวิบูลยผล ๑๘. นายสุรเดช  เคราะหดี 

๑๙. นายอดิศักดิ์  จันทไทย ๒๐. นายอาคม  อุทโท 

๒๑. นางสาวอําภาพร  พวงมาลา 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดขอนแกน 
 ๑. พลตํารวจโท ธรรมนิตย  ปตะนีละบุตร ๒. นายกษม  ชนะวงศ 

 ๓. นายกิตติบดี  ใยพูล ๔. นายเจริญ  ธรรมเสนานุภาพ 

 ๕. นายทวีทรัพย  สิริชีวิน ๖. นายประชาสรรณ  แสนภักดี 

 ๗. นายประมวล  พิมพเสน ๘. นางปริญญ  กองจันทึก  

 ๙. นายไพโรจน  สุวรรณจันทรดี ๑๐. นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ 

๑๑. นางราตรีสวัสดิ์  อุนทะยา ๑๒. นายวชิระ  แจมกระจาง 

๑๓. นางวัชรา  พืชพันธไพศาล ๑๔. นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ 

๑๕. นายวิชัย  จันทรวิเศษ ๑๖. นายวิทยา  ศิริชาติวาป 

๑๗. รองศาสตราจารยศิริชัยย  ชัยชนะวงศ ๑๘. ศาสตราจารยสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ 

๑๙. นายสุนทร  สิริภักดิ์ ๒๐. รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย 

๒๑. นายอํานวย  สังขชวย 
 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดชัยภูมิ 
 ๑. นายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน ๒. นายไกรวัลย  พรทิตยกุล 

 ๓. นายคณิต  ธัญญะภูมิ ๔. นายจตุภูมิ  เรืองจิรารัตน 

 ๕. นางจํารัส  อิทธิกุล ๖. นายเจริญ  พรหมพนิต 

 ๗. นายชนะ  ขาวประภา ๘. นายชัยวัตร  ชินรัตน 

 ๙. นายธีวรา  วิตนากร ๑๐. นายนิมิตร  สัมพันธารกัษ 

๑๑. นายประทีป  พลมณี ๑๒. นางสาวปญเนตร  สังขสุวรรณกุล 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  ละแมนชัย ๑๔. นางรัชฎาพร  ออทอง 

๑๕. นายศิวะศษิย  สิงหอาจ ๑๖. นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ 

๑๗. นายสมโภชน  หมูหมืน่ศรี ๑๘. นายสัจจะ  ตติยานุพันธวงศ 

๑๙. นายสุชาติ  คําทอง ๒๐. นายอํานวย  พลมณี 

๒๑. นายอุดม  เอกธรรมสุทธิ์ 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑. นายสุนทร  จันทรรังสี ๒. นายคํารณ  ครบนพรัตน 

 ๓. นายเฉลิมเกียรติ  คลายสุวรรณ ๔. รองศาสตราจารยเชิดชัย  โชครัตนชัย 

 ๕. รอยตรี ทวิช  จิตรสมบูรณ ๖. นายบํารุง  วสันตกรณ 

 ๗. นายปรีชา  อุยตระกูล ๘. นายปุญญพัฒน  กลัดเจริญ 

 ๙. นายมนตรี  เกียรติกําจร ๑๐. นายวิชาญ  วานิช 

๑๑. นายวิทูร  ชาติปฏิมาพงษ ๑๒. รองศาสตราจารยวินิจ  โชติสวาง

๑๓. นายวิโรจน  ศรีสังข ๑๔. นายวีระศักดิ์  บุญเพลิง 

๑๕. เรืออากาศเอก ศรัณย  อินทกุล ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเศาวนิต  เศาณานนท 

๑๗. นายสมบูรณ  งามลักษณ ๑๘. นายสุรเชษฐ  สุรโรจนประจักษ 

๑๙. นายสุรศักดิ์  วานิชกิจ ๒๐. นายสุวัฒน  พื้นทะเล 

๒๑. นายเสด็จ  เขียวแดง 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดบุรีรัมย 
 ๑. นายการุณ  ใสงาม ๒. นายเกียรติศักดิ์  แกวกุมภีร 

 ๓. นายโกวิท  เชื่อมกลาง ๔. นายคิ่มยงค  รัตนบรรณกิจ 

 ๕. นางสาวจัดตุพร  รานประโคน ๖. นายเทิดเกียรติ  ทรงบรรพต 

 ๗. นายประเทือง  โยธิน ๘. นายภานุมาศ  วงศคํา 

 ๙. พันตํารวจโท เมธี  ชาติมนตรี ๑๐. นายวสันต  เทพนคร 

๑๑. นายวิโรจน  เอี่ยมสุข ๑๒. นายวิวัฒน  โรจนาวรรณ 

๑๓. นายวิสิทธิ์  จันทรสิงห ๑๔. นายวีรพล  โสภา 

๑๕. นายวีระพล  สุดตรง ๑๖. นายวุฒินันท  พันธะเสน 

๑๗. นายสมคิด  สินไธสง ๑๘. พันตํารวจเอก สังวรณ  ภูไพจิตรกุล 

๑๙. นางสําเนียง  สุภัณภพ 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ของประชาชน  ประจําจังหวัดมหาสารคาม 
 ๑. นายวิทยา  คชเขื่อน ๒. นายจํารัส  จันทรศรี 

 ๓. นายชโลธร  ผาโคตร ๔. นายเชียงแหลม  สืบสนุทร 

 ๕. นายทรงศักดิ์  จีระสมบัติ ๖. นายธีรศักดิ์  แกนสา 

 ๗. นางประดิษฐ  ธรรมดวงศรี ๘. นายประทีป  ฤทธิกุล 

 ๙. นายพิศิษฐ  วรรณศรี ๑๐. สิบเอก พิษณุศักดิ์  บุตะราช

๑๑. นายเมธา  ศิลาพันธ ๑๒. นางยุภาพร  ยุภาศ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองยศ  จันทรสามารถ ๑๔. นายฤทธิรงค  สุนอยพรม 

๑๕. รอยตํารวจเอก วิเชียร  ตันศิริคงคล ๑๖. นายวิโรฒ  มีแกว 

๑๗. นายวีระพงษ  พลธิรักษา ๑๘. นายสรรเพชร  พลอยสังวาลย 

๑๙. นายสทุธิทธิ์  วัณณสุทธางกูร ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุทธิพงศ  หกสุวรรณ 

๒๑. นายสุรัตน  ดวงชาทม 
 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดมุกดาหาร 
 ๑. นายอรรครัตน  รัตนจันทร ๒. นายจรูญ  วงคนารี 

 ๓. นายชวลิต  หงษภักดี ๔. นายชัยรัตน  โภคสวัสดิ์ 

 ๕. นายชาญยุทธ  คําปอง ๖. นายทวี  กิ่งคําวงค 

 ๗. นายนิรันดร  อาจวิชัย ๘. นายบรรดล  เมืองโคตร 

 ๙. นายปรีชา  พาลุกา ๑๐. นายไพบูลย  กฤตาคม 

๑๑. นายไพรัตน  แสงสีนิล ๑๒. นายวราวฒิุ  มุกดาประเสริฐ 

๑๓. นายวินัย  จันทพันธ ๑๔. นายวิรัตน  พรหมดี 

๑๕. นายวสันต  กิ่งคําวงค ๑๖. นายสนอง  มานิตย 

๑๗. นายสมนึก  หนูวงศ ๑๘. นายสุพจน  สุอริยพงษ 

๑๙. ดาบตํารวจ สุรพงษ  พนมพรรณ ๒๐. นายสุรพร  ชัยชาญ 

๒๑. นายหนูสิน  ลาภามาตย 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดยโสธร 
 ๑. นายจักรกริช  วงษละคร ๒. นายจักริน  จักรไชย 

 ๓. นายจารุวัตร  ดานสิริสุข ๔. นายเฉลิมชัย  เฟองคอน 

 ๕. นายชนาธิป  บุญมั่น ๖. นายทองอุน  ทัดไท 

 ๗. นายทินกร  เหลือลน ๘. นายเทอดศักดิ์  ยุพฤทธิ์ 

 ๙. นายธนาวฒิุ  ภักตรนิกร ๑๐. พันโท ธวัชชัย  แจงประจักษ 

๑๑. นายบุรี  สุริยะโรจน ๑๒. นางพรรณทิพย  จันทรอารักษ 

๑๓. นายพูลศักดิ์  ชูรัตน ๑๔. นายมนูญ  สากระจาย 

๑๕. นายมิตรชัย  โคตรสมบัติ ๑๖. นายยุทธชัย  ครองสิน 

๑๗. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ ๑๘. นายวินิจ  วงศทอง 

๑๙. นายสมบูรณ  ทองบุราณ ๒๐. นายสํารอง  นิลไชย 

๒๑. นายอัครณัฏฐ  หาญจังสิทธิ์ 
 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑. นางจุฑารัตน  โสดาศร ี ๒. ผูชวยศาสตราจารยเฉลย  ภูมิพนัธุ 

 ๓. นายชัชพงศ  เสริมสงชน ๔. นายชัยสิทธิ์  ไชยยงค 

 ๕. นายเชษฐา  เจริญศิริ ๖. นายถวิล  คงศรีรอด 

 ๗. นายทองใส  นาทสีทา ๘. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 

 ๙. นายบรรจง  ยุคะลัง ๑๐. นายบุญเลิศ  ทองสุข 

๑๑. นายประกอบ  บรรสุทธี ๑๒. นายปรีชา  จันทรเทพ 

๑๓. นายพินิจ  พิชยกัลป ๑๔. นายมงคล  แพงงา 

๑๕. นายวิมล  สุขประเสริฐ ๑๖. นายสถาพร  รอเสนา 

๑๗. นายสมคิด  วงศพิพันธ ๑๘. นายสมพงษ  นาไชยโย 

๑๙. นายสะอาด  วรนาม ๒๐. พันเอก สิน  สีโสม 

๒๑. นายสุวัฒน  ลีขจร 



 - ๑๓ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดเลย 
 ๑. นายคําภีร  ประเสริฐ ๒. นายเจษฎา  ลิมสวัสดิ ์

 ๓. นายฉลอง  บาลลา ๔. นายชาญชัย  แตรประสิทธิ์ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยไชยวุฒิ  มนตรีรักษ ๖. นายดนัย  ชนกลาหาญ 

 ๗. นายทศพล  พรหมเกตุ ๘. นายธนาวฒิุ  ทิมสุวรรณ 

 ๙. นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวสัดิ์ ๑๐. พลตํารวจตรี ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย  ยาบุษดี ๑๒. นายภัทราวธุ  บุญประเสริฐ 

๑๓. นางวรางคณา  คามะดา ๑๔. นายศุภาวฒิุ  นิลอรุณ 

๑๕. วาที่รอยตรี สมปอง  วมิาโร ๑๖. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ 

๑๗. นายสมาน  สมศรี ๑๘. นายสันติภาพ  เชื้อบุญมี 

๑๙. นายสําเริง  เชื้อชวลิต ๒๐. นางสาวเสาวลักษณ  อ่ิมเอิบ 

๒๑. นายเอกวิทย  สายแกวเทศ 
 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑. นางกัลยาณี  ธรรมจารีย ๒. นายฉัตรชัย  ไชยโยธา 

 ๓. นายชัยยันต  เทพเกษตรกุล ๔. นายเดชา  ทองสุวรรณ 

 ๕. นายทิวา  รุงแกว ๖. นายธวัชชัย  พินปรุ 

 ๗. นายนิคม  สิงหดง ๘. นายประยูร  ชนะงาม 

 ๙. นายพิชิต  ชางดี ๑๐. นางเพ็ญพรรณ  ชัยชาญ 

๑๑. พันตํารวจเอก เพิ่มศักดิ์  ธรรมวิมล ๑๒. นายไพบูลย  สมรัตน 

๑๓. นายภัควัฒน  จรรยาสุทธิวงศ ๑๔. นางสาวมยรีุ  ศรีวิพัฒน 

๑๕. นายรณชิต  ทุมโมง ๑๖. นายวีระยุทธ  ทนทาน 

๑๗. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท ๑๘. นางศิริลักษ  ศรีสวาง 

๑๙. นายสมบัติ  เกียรติสุรนนท ๒๐. นายสุวัฒน  มะณ ู

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ  วงศคําจันทร 



 - ๑๔ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดสกลนคร 
 ๑. นายโกมุท  ฑีฆธนานนท ๒. นายชาญ  นาธงไชย 

 ๓. นายณัฐพงศ  สุขล้ําคณา ๔. นายดําเนิน  สอนไชยา 

 ๕. นายทศพล  สมพงษ  ๖. นายประชา  แจงเจริญ 

 ๗. นายปริญญา  ชนะทอง ๘. นายปรีชา  กมลบุตร 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ธรรมวินทร ๑๐. นายปญญา  มหาชัย 

๑๑. นางพนิดา  แกวกิ่ง ๑๒. นางสาวพรปวีณ  ศรีสุริยประภา 

๑๓. นายไพจิตร  กุลตั้งวัฒนา ๑๔. นายไพรัตน  จิตนภากาญจน 

๑๕. นายยุทธนา  นันทราช ๑๖. นายวิญู  อุฬารกุล 

๑๗. นางศรีสุกิจ  ศุลีพร ๑๘. นายสมชาย  โสมรักษ 

๑๙. นายสมัย  เปลี่ยนเอก ๒๐. ดาบตํารวจ สิรวิชญ  พิมพกลาง 

๒๑. นายสุทนัย  เสนารักษ 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดสุรินทร 
 ๑. นายชัยวัฒน  วงศอารียสันติ ๒. นายชํานาญ  ไพรวิจิตร 

 ๓. นายณัฐวัฒน  เศรษฐพัฒนชัย ๔. นายธนภัทร  โสวภาค 

 ๕. นายประสิทธิ์  ตาตินจิ ๖. นางปาริฉัตร  ลาภจิตร 

 ๗. นายปนชัย  พิษณุวงษ ๘. นายพีรพล  สระแกว 

 ๙. นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล ๑๐. นางภัทิรา  เสงี่ยมศักดิ์ 

๑๑. นายยงยุทธ  พิสมัย ๑๒. นายวงคต  ยอดเยี่ยม 

๑๓. นายวิษณุกรณ  บุญมี ๑๔. นายสรรพกิจ  ปรีชาชนะชัย 

๑๕. นางสุวรรณี  โชติสิรินันท ๑๖. นายอภิชาติ  แสงอัมพร 

๑๗. รองศาสตราจารยอัจฉรา  ภาณุรัตน ๑๘. นายอาทร  แสงโสมวงศ 
  

 



 - ๑๕ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดหนองคาย 
 ๑. นายรัฐ  ชูกลิ่น ๒. นายจรัญ  พันธหนอง 

 ๓. นายจิรศักดิ์  วงษคําจันทร ๔. นายเฉลียว  พงศผาสุก 

 ๕. นายเชาวลิต  ประจําคาย ๖. นายนิติสิทธิ์  สีหามาตย 

 ๗. นายบุญเรียง  บุตรศรี ๘. นายประทีป  เกิดนาค 

 ๙. นายประสิทธิ์ชัย  แสงสวาง ๑๐. นายพนมศักดิ์  สุคันธา 

๑๑. นายพฤทธิ์  โคตรจรัส ๑๒. พันตํารวจเอก รัชชัย  เทพพุทธางกูร 

๑๓. นายรัตพงษ  ฤกษไชโย ๑๔. นายสมชาย  รัตนวิชัย 

๑๕. นางสมผล  รัตนโกศล ๑๖. นางสวรรค  บุญจันทร 

๑๗. นายสําเนียง  ปาลสมบูรณ ๑๘. นางสุดา  ชูกลิ่น 

๑๙. นายสุบรรณ  เชษฐา ๒๐. นายเสงี่ยม  พละไกร 

๒๑. นายอุทัย  ยอดประทุม 

 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
 ๑. นางสาวณัฐฑิพร  ชัยประทาน ๒. นายบรรลุ  ผานสําแดง 

 ๓. นายบัวพันธ  บุญอาจ ๔. นายไพรัตน  สกลพันธุ 

 ๕. นายไพโรจน  ศรีกาญจนา ๖. นายมนตรี  พูลสวัสดิ์ 

 ๗. นายวรัญชิต  ชวลิตสกุลชัย ๘. นายวิเชียร  วงสิงห 

 ๙. นายศราวุธ  สันตินันตรักษ ๑๐. นายสมบูรณ  เมฆวัน 

๑๑. นายสมศักดิ์  อ่ิมนาง ๑๒. นายสันติภาพ  เชื้อบุญมี 

๑๓. นายสุวิทย  พิพัฒนวิไลกุล ๑๔. นายสุวิทย  รัตนปญญา 

๑๕. นายเสนาะ  เปลี่ยนประเสริฐ ๑๖. นายอาคม  ผดุงศิลป 

๑๗. นายอุทัย  เมืองคุณ 

 

 



 - ๑๖ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๑. นายกิติ  จันทรเสนา ๒. นายกิตติพงษ  ขันตี 

 ๓. นายกิติภูมิ  สุวรรณ ๔. นายจํารูญ  สายโท 

 ๕. นายชัยพร  ทองประเสริฐ ๖. นายดะนัย  มะหิพันธ 

 ๗. พลตรี ธัญญรัตน  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ๘. นายนิคม  ฝายบุตร 

 ๙. นายบุญชู  จารุจิตร ๑๐. นายบุญทา  กลอมใจ 

๑๑. นางบุปผาวรรณ  อังคุระษี ๑๒. นายปรีชา  บัณฑิต 

๑๓. นายปญญา  คลังกลาง ๑๔. วาที่พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร 

๑๕. นายพยงค  พงศวศิน ๑๖. นางเพ็ญศรี  ลูกแกว 

๑๗. นายมนูญ  นาจาน ๑๘. พันตํารวจเอก สนั่น  แสงศิริรักษ 

๑๙. นายสมนึก  มีทอง ๒๐. นายสุชาติ  สูงเรือง 

๒๑. นายสุนทร  ชูราษี 
 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดอุดรธานี 
 ๑. นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล ๒. รองศาสตราจารยกฤตติกา  แสนโภชน 

 ๓. นายจรูญ  ถาวรจักร ๔. นายจารึก  ปริญญาพล 

 ๕. จาสิบเอก ฉลอง  ภูวลิัย ๖. นายชัยวิทย  กาญจนวิเศษศรี 

 ๗. นายณัติเทพ  พิทักษานุรัตน ๘. วาที่รอยตรี ดุสิต  พรหมสิทธิ ์

 ๙. นายปรีชา  จอยนุแสง ๑๐. นายยุทธพงษ  กําหนดแน 

๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์  หมื่นกลุ ๑๒. นายสมเกียรติ  ตั้งศิริอํานวย 

๑๓. นายสมชาติ  เจศรีชัย ๑๔. นายสมพงษ  สมบัติกาํไร 

๑๕. นายสมศักดิ์  ถนัดชาง ๑๖. นายสุพร  สุภสร 

๑๗. นายอนันต  ศรีพันธุ ๑๘. นายอนุชา  เศรษฐเสถียร 

๑๙. นายอาณัติ  พัฒนพิโดร ๒๐. นายเอกฉันท  ทองพิริยกุล 

๒๑. พันโท เอกสิทธิ์  ตรีวฒันสุวรรณ 



 - ๑๗ - 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑. นายศิวะ  แสงมณี ๒. นายกริช  เกียรติสุรนนท 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเกษม  บุญรมย ๔. นายชุมศักดิ์  ชุมนุม 

 ๕. นายชัชวาลย  วาระนุช ๖. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  บุณฑริก 

 ๗. นายฐิติวัชร  ศิริพร ๘. นายทรงศักดิ์  จันทรุกขา 

 ๙. นายนิรันดร  สุภศร ๑๐. พันเอก บุญสง  อักษรศรี 

๑๑. นายบุรี  ศรีวิพัฒน ๑๒. นางพัชนี  ธนาพรสิน 

๑๓. นางพิระวรรณ  เรียนวิริยะกิจ ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน 

๑๕. นายวิชัย  แสงศรี ๑๖. นางสาววีนสั  เอี่ยมสะอาด 

๑๗. นายสราวุท  ทองเพ็ญ ๑๘. นายสุเชาวน  มีหนองหวา 

๑๙. นายสุธี  มากบุญ ๒๐. พลตํารวจตรี แสวง  พรมจิตร 

๒๑. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ 

 

 จากนั้น  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดแจงให 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ดังนี้ คือ 

 ๑. แตงตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของประชาชนภาคเหนือ   

 ที่ประชุมไดมีมติตั้ง  นายชนินทร  บัวประเสริฐ เปนกรรมาธิการ 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อรวมเปน

กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ 

 ที่ประชุมไดมีมติตั้ง  นายประนูญ  สุวรรณภักดี เ ป น ก ร ร ม า ธิ ก า ร

เแทนนายสุขชัย  เมธาวิกูล  ซ่ึงพนจากการเปนกรรมาธิการ  เนื่องจากถึงแก

อนิจกรรม  และแตงตั้งนายวิเชียร  คุตตะวัส  เปนกรรมาธิการแทนนายวิทยากร  

เชียงกูล  ซ่ึงพนจากการเปนกรรมาธิการ  เนื่องจากขอลาออกจากการเปน

กรรมาธิการ 



 - ๑๘ - 

 ตอจากนั้น  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด  ดังนี้ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดระยอง  (เพ่ิมเติม) 
 ๑. นายชลิต  ขวัญแกว ๒. นายพิสุทธิ์  อํานาจวรประเสริฐ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชน  ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี  (เพ่ิมเติม) 
 ๑. นายสมชาย  สังขเทพ ๒. นางสาววรรณิสา  เจริญธรรม 

 ตอมา  รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่งไดปรึกษาที่ประชุม

เพื่อพิจารณาเรื่องแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมี

สวนรวมของประชาชน  ประจําจังหวัดนครพนม  เมื่อสมาชิกฯ  อภิปราย  จนได

เวลาพอสมควร  ที่ประชุมเห็นชอบใหสงเรื่องดังกลาวใหคณะทํางานเพื่อพิจารณา

เสนอรายชื่อสมาชิกใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการและพิจารณากรอบอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมาธิการนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 

  เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๐  นาฬิกา 
 

 

  (นายวัชรินทร  จอมพลาพล) 

  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  รักษาราชการแทน 

  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

 ปฏิบัติหนาที่  เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

กลุมงานรายงานการประชุม 

โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓ 

โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
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