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คำ�ปร�รภ

น�ยชวน หลีกภัย

	 ผมขอขอบคุณคณะทำ�ง�นประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ที่ได้ใช้เวล�เพียง	

2 สัปด�ห์ รวบรวมภ�พล�ยเส้นที่ผมได้บันทึกเหตุก�รณ์และบุคคลในช่วงเวล�

หล�ยสิบปีท่ีผ่�นม�ซึ่งกระจัดกระจ�ยอยู่ต�มสมุดบันทึก เอกส�ร รวมท้ังว�ระ

ก�รประชุมต่�ง	ๆ	และได้จัดทำ�เป็นหนังสือ	ล�ยเส้นนักก�รเมือง	เพื่อเป็นที่ระลึก

แก่เพื่อนนักก�รเมืองและผู้ร่วมง�นในโอก�สครบรอบ	 ๙๐	 ปี	 แห่งก�รสถ�ปน�รัฐสภ� 

ซึ่งตรงกับวันที่	2๘	มิถุน�ยน	2๕๖๕	นี้

	 บุคคลท่ีถูกบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ บ�งท่�นได้เสียชีวิตหรือพ้นจ�ก

ตำ�แหน่งไปแล้ว	 คนรุ่นปัจจุบันจึงอ�จจะไม่รู้จักภ�พล�ยเส้นเหตุก�รณ์และบุคคล

ส่วนใหญ่ถูกบันทึกขึ้นโดยฉับพลันทันทีจึงสมบูรณ์เพียงเท่�ท่ีปร�กฎในภ�พ									

แต่ขอยืนยันว่�ตัวจริงของบุคคลเหล่�นี้ดีกว่�ในภ�พที่ถูกเขียนไว้อย่�งแน่นอน	

		 ในโอก�สครบรอบ ๙๐ ปี แห่งก�รสถ�ปน�รัฐสภ�น้ี ผมขอให้พี่น้อง

ประช�ชนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยในระบบ

รัฐสภ�อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีคว�มก้�วหน้� มั่นคง ปกป้อง

คุ้มครองประโยชน์สุขของประเทศช�ติและประช�ชนตลอดไป

																																																							(น�ยชวน	หลีกภัย)



3

อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย

บันทึกไว้เมื่อ	13	พฤศจิก�ยน	2๕๕๖	เวล�	2๐.1๐	น.



4

พระที่นั่งอนันตสม�คม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๙	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๖



๕

คำ�นำ�

 หนังสือ ล�ยเส้นนักก�รเมือง เล่มน้ี คณะทำ�ง�นประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร

ได้ขออนุญ�ตน�ยชวน หลีกภัย ประธ�นรัฐสภ�และประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร	

รวบรวมภ�พล�ยเส้นที่น�ยชวนฯ	 ได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัว	 เอกส�รหรือ

ระเบียบว�ระ ก�รประชุม ในช่วงเวล�ท่ีผ่�นม� ระหว่�งอยู่ในตำ�แหน่งและต�ม

โอก�สต่�ง ๆ ภ�พล�ยเส้นเหล่�น้ีมีอยู่จำ�นวนม�ก ซ่ึงคณะทำ�ง�นฯ รวบรวม

เฉพ�ะบ�งส่วนที่เก่ียวกับบุคคลและเหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองหรือที่เกี่ยวข้อง										

กับก�รเมือง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สม�ชิกรัฐสภ� บุคล�กรในวงง�นรัฐสภ� และ					

ผู้เข้�ร่วมง�นในโอก�สครบรอบ ๙๐ ปี แห่งก�รสถ�ปน�รัฐสภ� ในวันท่ี 2๘	

มิถุน�ยน	2๕๖๕	นี้

 ด้วยมีเวล�จัดเตรียมง�นเพียง	 2	 สัปด�ห์	 หนังสือเล่มน้ีจึงคงจะไม่สมบูรณ์นัก

ดังนั้น	 ห�กหนังสือมีข้อบกพร่องประก�รใด	 คณะทำ�ง�นประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร			             

ขออภัยไว้	ณ	โอก�สนี้ด้วย	

        คณะทำ�ง�นประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร



๖



7

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	๙	

ในพระร�ชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญ	ณ	พระที่นั่งอนันตสม�คม

วันรัฐธรรมนูญ	1๐	ธันว�คม	2๕41



๘



๙



1๐



11

พิธีบำ�เพ็ญกุศลทักษิณ�นุประท�นเนื่องในวันที่ระลึก	

พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว	

ณ	อ�ค�รรัฐสภ�	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๖๕



12

ก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร	บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕31



13

พระที่นั่งอนันตสม�คม

บันทึกไว้เมื่อ	พ.ศ.	2๕4๖



14

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงกล�โหม	และกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร

ชี้แจงก�รจัดงบประม�ณต่อกรรม�ธิก�รฯ	เมื่อเดือนพฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31



1๕

ก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร	บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕31



1๖

ผู้ม�ชี้แจงงบประม�ณ	บันทึกไว้เมื่อ	12	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕31



17

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีชี้แจงงบประม�ณฯ	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	14	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕31



1๘

ก�รอภิปร�ย	“คว�มสำ�คัญของรัชก�ลสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช

ในประวัติศ�สตร์ไทย”	บันทึกไว้เมื่อวันที่	13	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕33

อัยก�รผู้ร้องให้ยุบพรรคประช�ธิปัตย์

(ต่อม�ตุล�ก�รรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยกคำ�ร้อง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕๐



1๙

ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	ดร.พิสิฐ	ลี้อ�ธรรม	น�ยธ�รินทร์	นิมม�นเหมินท์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕42

ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕42



2๐

น�ยบัญญัติ	บรรทัดฐ�น	และ	ส.ส.	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	13	มีน�คม	พ.ศ.	2๕37

ส.ส.บัญญัติ	บรรทัดฐ�น	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๖



21

เจ้�หน้�ที่และพนักง�นของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร



22

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น

ส.ส.พีระเพชร		ศิริกุล

ส.ส.สุทิน	คลังแสง

ส.ส.อุบลศักดิ์		บัวหลวงง�ม

ส.ส.ประกอบ	รัตนพันธ์

ส.ส.อมรัตน์		โชคปมิตต์กุล

ส.ส.สุรวิทย์		คนสมบูรณ์



23

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น

ส.ส.กิตติศักดิ์		คณ�สวัสดิ์
ส.ส.	นพ.จ�ตุรงค์		เพ็งนรพัฒน์

ส.ส.วิสิษฐ์		เตชะธีร�วัฒน์ส.ส.	พล.ต.ต.	สุพิศ�ล		ภักดีนฤน�ถ

ส.ส.ม�นพ		คีรีภูวดล ส.ส.ธนกร		ไชยกุล



24

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น

ส.ส.ดะนัย		มะหิพันธ์

ส.ส.สมมุติ		เบ็ญจลักษณ์

ส.ส.วิเชียร	ชวลิต

ส.ส.สกุณ�		ส�ระนันท์

ส.ส.ประเดิมชัย		บุญช่วยเหลือ

ส.ส.อ�ดิลัน		อ�ลีอิสเฮ�ะ



2๕

ส.ส.กมลศักดิ์		ลีว�เม�ะ

ส.ส.อับดุลอ�ยี		ส�แม็ง

ส.ส.วรรณวิภ�		ไม้สน

ส.ส.ขจิตร		ชัยนิคม

ส.ส.อนุรักษ์		บุญศล

ส.ส.จิร�ยุ	ห่วงทรัพย์

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น



2๖

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น

ส.ส.ซูก�ร์โน	มะท�

ส.ส.สันติ		กีระนันทน์

ส.ส.สันติ		กีระนันทน์

ส.ส.อัครวัฒน์		อัศวเหม

ส.ส.สงวน		พงษ์มณี

ส.ส.อนันต์		ศรีพันธุ์



27

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ชุดที่	2๕	ตัวจริงหล่อและสวยกว่�นี้ทั้งสิ้น

เจ้�หน้�ที่ล่�มภ�ษ�มือ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	มกร�คม	พ.ศ.	2๕๖3

ส.ส.พรรณสิริ		กุลน�ถศิริ

ส.ส.พยม		พรหมเพชร

ส.ส.วทันย�		บุนน�ค

ส.ส.ทัศนีย์		บูรณุปกรณ์

ส.ส.สัมฤทธิ์		แทนทรัพย์



2๘

ศ�สตร�จ�รย์	สัญญ�	ธรรมศักดิ์	

ประธ�นองคมนตรี	น�ยกรัฐมนตรี	และประธ�นศ�ลฎีก�

บันทึกจ�กภ�พถ่�ยต�มคว�มต้องก�รของคณะผู้พิพ�กษ�	

เพื่อประกอบหนังสือ	ก�รดำ�รงตนของผู้พิพ�กษ�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	7	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕๘



2๙

เบื้องหลังน�ยมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธ�นรัฐสภ�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	ธันว�คม	พ.ศ	.	2๕41

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	ม�รุต	บุนน�ค	ประธ�นรัฐสภ�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.		2๕4๐	



3๐

น�ยอุทัย	พิมพ์ใจชน	ประธ�นรัฐสภ�

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖

น�ยชัย	ชิดชอบ	ประธ�นรัฐสภ�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕๕๐



31

รมช.เจริญ	คันธวงศ์	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕4๐

รองฯ	ศุภชัย	พ�นิชภักดิ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	7	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕43



32

ม.ร.ว.เสนีย์	ปร�โมช

น�ยกรัฐมนตรี	คนที่	๖



33

ส.ส.เทอดพงษ์	ไชยนันทน์	(ต�ก)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1	มีน�คม	พ.ศ.	2๕31

น�ว�อ�ก�ศตรี	ประสงค์	สุ่นศิริ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕37

น�ยอำ�นวย	วีรวรรณ	

รองน�ยกรัฐมนตรี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	มีน�คม	พ.ศ.	2๕37



34

รมต.	คุณหญิง	สุพัตร�	ม�ศดิตถ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	22	กุมภ�พันธ์	พ.ศ		2๕42

รมว.	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖



3๕

ส.ส.	พ.ญ.พรพิชญ์	พัฒนกุลเลิศ	(นร�ธิว�ส)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๙	กรกฎ�คม		พ.ศ.	2๕3๙

รมช.อิทธิ	ศิริลัทธย�กร

รมช.อ�คม	เอ่งฉ้วน



3๖

รมว.	สุเทพ	เทือกสุบรรณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ	.	2๕๕4	



37

รมว.จุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	กันย�ยน	พ.ศ.		2๕33	



3๘

รมว.นิพนธ์	บุญญ�มณี

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ	.	2๕47



3๙

รมว.ยิ่งพันธ์	มนะสิก�ร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕41

ส.ส.เฉลิมลักษณ์	เก็บทรัพย์	(ภูเก็ต)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	27	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕4๘



4๐

น�ยอภิสิทธิ์	เวชช�ชีวะ

หัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์

บันทึึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘



41

รมว.		ดร.		คุณหญิง		กัลย�	โสภณพนิช

บันทึึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘



42

รมว.ไพฑูรย์	แก้วทอง

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	มกร�คม	พ.ศ.	2๕42



43

น�ยพิชัย	รัตตกุล		ประธ�นรัฐสภ�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	เมษ�ยน	2๕31



44

น�ยใหม่	ศิรินวกุล	รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๕	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



4๕

น�ยชุมพล	ศิลปอ�ช�	รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕47



4๖

พลเอก	ช�ติช�ย	ชุณหะวัณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	7	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕37

ที่นครร�ชสีม�



47

รมว.ปัญจะ	เกสรทอง

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕42



4๘

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕41	



4๙

ดร.ชัยอนันต์	สมุทวณิช

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕2๖

น.พ.ประเวศ	วะสี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕4๖



๕๐

รมต.องอ�จ	คล้�มไพบูลย์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๘	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕37	

ส.ส.วิทย�	แก้วภร�ดัย	(นครศรีธรรมร�ช)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕4๘



๕1

รมต.ส�ทิตย์	วงศ์หนองเตย

รมว.ชินวรณ์	บุณยเกียรติ

บันทึกไว้เมื่อปี	2๕4๙



๕2

ดร.ธีระ	นุชเปี่ยม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕๘

ดร.อ�ภรณ์		ชีวะเกรียงไกร

ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕๕	

น�ยนิพนธ์	บุญญภัทโร	

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	27	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๖



๕3

สมัชช�ประช�ชน	พรรคประช�ธิปัตย์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๙	ตุล�คม	2๕4๘



๕4

รมช.ไสว	พัฒโน		

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕37



๕๕

รมต.วัฒน�	อัศวเหม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕42

น�ยบุญชู	โรจนเสถียร	รองน�ยกรัฐมนตรี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕42



๕๖

รมช.ชำ�นิ	ศักดิเศรษฐ์	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	มีน�คม	พ.ศ.	2๕43



๕7

ส.ส.	ดร.เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



๕๘

ส.ส.อสิ	มะหะมัดยังกี	(สตูล)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๙	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕1

ส.ส.พีระพงศ์	อิศรภักดี	(ประจวบคีรีขันธ์)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕๘

รมว.กระแส	ชนะวงศ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	13	มีน�คม	พ.ศ.	2๕3๘



๕๙

ส.ส.ชวน	กิติศรีวรพันธ์ุ	(นครพนม)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕๕๙

ส.ส.นริศ	ขำ�นุรักษ์	 (พัทลุง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕๕๙

ส.ส.อลงกรณ์	พลบุตร	(เพชรบุรี)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘



๖๐

ส.ส.ผ่องศรี	ธ�ร�ภูมิ	(ลพบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3

ส.ส.ศิริศักดิ์	อ่อนละมัย	(ชุมพร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๘

น�ยอนันต์	ด�โลดม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31

รมต.	ดร.	จิร�ยุ	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�



๖1

ส.ส.ประเสริฐ	พงษ์สุวรรณ์ศิริ	(ยะล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕4๘



๖2

ส.ส.	พลเอก	พิช�ญเมธ	ม่วงมณี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๘	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕๕4



๖3

รมช.	กอร์ปศักดิ์	สภ�วสุ

บันทึกไว้เมื่อ	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕4๕



๖4

ส.ส.ดร.โกเมศ	ขวัญเมือง	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	27	พฤศจิกยน	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ส.ศิริโชค	โสภ�	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕4๘



๖๕

ส.ส.สัมพันธ์	ตั้งเบญจผล	(สุโขทัย)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3

รมว.สัมพันธ์	ทองสมัคร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	22	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕31



๖๖

ส.ส.โพธิพงษ์	ล่ำซำ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕4๙



๖7

ส.ส.อัญชลี	ว�นิช	เทพบุตร	(ภูเก็ต)



๖๘

ส.ส.ประกอบ	รัตนพันธ์	(นครศรีธรรมร�ช)	และ	ส.ส.ธนิตพล	ไชยนันทน์	(ต�ก)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕3



๖๙

รมว.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕๕๕

รมช.	ประดิษฐ์	ภัทรประสิทธิ์	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๕	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕47



7๐

ส.ส.น�ร�ช�	สุวิทย์	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ส.สุวรรณ	กู้สุจริต	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘)



71

ส.ส.ชุมพล	ก�ญจนะ		(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ส.สงบ	ทิพย์มณี	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	14	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



72

ส.ส.นริศ�	อดิเทพวรพันธุ์	(นครศรีธรรมร�ช)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕๕2



73

ส.ส.เอนก	ทับสุวรรณ	(สมุทรส�คร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



74

รมว.ปวีณ�	หงสกุล

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕47



7๕

ส.ส.	ดร.กนก	วงษ์ตระหง่�น

บันทึกไว้เมื่อวันที่	7	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕๕๕



7๖

ส.ส.	หลับและตื่น	พิจ�รณ�งบประม�ณฯ	ปี	2๕31



77

ก�รประชุมสม�ชิกพรรคประช�ธิปัตย์



7๘

ส.ส.อรอนงค์	ก�ญจนชูศักดิ	์	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๙	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕๕2



7๙

ดร.ไตรรงค์	สุวรรณคีรี	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



๘๐

ส.ส.นิพนธ์	วิสิษฐยุทธศ�สตร์	(อ่�งทอง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	14	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕๕

ส.ส.เกียรติ	สิทธีอมร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕4๙



๘1

ส.ส.ศิริวรรณ	ปร�ศจ�กศัตรู	(แพร่)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๕	มกร�คม	พ.ศ.	2๕๖2

ส.ส.รัชด�	ธน�ดิเรก	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕๘



๘2

ส.ส.อำ�นวย	สุวรรณคีรี	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕42



๘3

ส.ส.นิภ�	พริ้งศุลกะ	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ส.สุวโรช	พะลัง	(ชุมพร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3

ส.ส.ยุคล	ชนะวัฒน์ปัญญ�	(จันทบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕2



๘4

รมว.นิพนธ์	พร้อมพันธุ์	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	เมษ�ยน	2๕2๘



๘๕

รมช.วินัย	เสนเนียม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕4๙



๘๖

รมว.พีระพันธุ์	ส�ลีรัฐวิภ�ค

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๕	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕47

ส.ส.	พรเทพ	เตชะไพบูลย์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕37



๘7

ส.ส.นิยม	วรปัญญ�	(ลพบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕๕๕

ส.ส.พิมพ์รพี		พันธุ์วิช�ติกุล	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๕	มิถุน�ยน	2๕4๕



๘๘

ส.ส.ช�ต�	อแวกือจิ	(ปัตต�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



๘๙

ส.ส.สุพัชรี	ธรรมเพชร	(พัทลุง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕1



๙๐

ส.ส.วิรัช	ร่มเย็น	(ระนอง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	21	มีน�คม	พ.ศ.	2๕๕2

ส.ส.	สนั่น	สุธ�กุล	(สตูล)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖	



๙1

ส.ส.เด็ดดวงดอกรัก	คุ้มชนะ	(ชัยน�ท)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	17	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕3๖



๙2

รมช.สมพงษ์	อมรวิวัฒน์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๕	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕42

รมช.	พลเอก	วัฒนชัย	วุฒิศิริ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕42	



๙3

รมช.เนวิน	ชิดชอบ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕42

รมช.มนัญญ�	ไทยเศรษฐ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๘	มกร�คม	พ.ศ.	2๕๖3



๙4

รมช.รักษ์	ตันติสุนทร

ดร.เอนก	เหล่�ธรรมทัศน์

บันทึกไว้เมื่อปี	2๕4๖



๙๕

รมต.ชวรัตน์	ช�ญวีรกูล

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๙	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๖3



๙๖

รมต.ส�วิตต์	โพธิวิหค

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕4๐



๙7

ส.ส.พิเชษฐ	พันธุ์วิช�ติกุล	(กระบี่)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	17	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕47



๙๘

พล.อ.อ.สมบุญ	ระหงษ์

รมว.สุชน	ช�มพูนท



๙๙

รมช.พินิจ	จ�รุสมบัติ

รมว.สุทัศน์	เงินหมื่น



1๐๐

ดร.สังศิต	พิริยะรังสรรค์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕4๖

ส.ส.ปัญญ�	จีน�คำ�	(แม่ฮ่องสอน)

บันทึกไว้เมื่อ	1๘	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕42



1๐1

ดร.วิจิตร	ศรีสอ้�น

ดร.สิปปนนท์	เกตุทัต

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๖



1๐2

น�ยเล็ก	น�น�

ส.ส.	กทม.	และ	รมช.ต่�งประเทศ

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘

น�ยยุพ	น�น�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2	มีน�คม	พ.ศ.	2๕47



1๐3

รมช.พิสิฐ	ลี้อ�ธรรม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	มกร�คม	พ.ศ.	2๕42

รมว.ธ�รินทร์	นิมม�นเหมินท์

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕42



1๐4

ส.ส.เจือ	ร�ชสีห์	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



1๐๕

นพ.วรงค์	เดชกิจวิกรม	(พิษณุโลก)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



1๐๖

รมช.ลด�วัลลิ์	วงศ์ศรีวงศ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕3๙

รมว.กรณ์	จ�ติกวณิช

บันทึกไว้เมื่อวันที่	12	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕4๘



1๐7

ส.ส.	ม.ล.อภิมงคล	โสณกุล	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕4๘



1๐๘

ดร.พีรยศ	ร�ฮิมมูล�

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	มีน�คม	พ.ศ.	2๕4๘

รมว.จุติ	ไกรฤกษ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3



1๐๙

ส.ส.วิฑูรย์	น�มบุตร		(อุบลร�ชธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕4๘



11๐

รมช.ถ�วร	เสนเนียม

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



111

ส.ส.นพ.บัญญัติ	เจตนจันทร์	(ระยอง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕47



112

ส.ว.พิกุลแก้ว	ไกรฤกษ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕7

ส.ว.	ดร.	ฉวีรัตน์	เกษตรสุนทร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	23	มีน�คม	พ.ศ.	2๕๖1



113

ส.ว.	พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนว�นิช

บันทึกไว้เมื่อวันที่	13	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕๕๐

ดร.เจิมศัักดิ์	ปิ่นทอง

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕๕๕



114

ส.ว.	นพ.เฉลิมชัย	บุญยะลีพรรณ	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ว.วิวัฒน์	มุ่งก�รดี

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕๖2

ส.ว.วิทวัส	บุญญสถิตย์

บันทึกไว้เมื่อ	๖	มีน�คม	2๕๕๕



11๕

ส.ส.นคร	ม�ฉิม	(พิษณุโลก)

ส.ส.รำ�รี	ม�มะ	(นร�ธิว�ส)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	สิงห�คม	2๕๕4



11๖

ส.ส.	ดร.บุญม�ก	ศิริเน�วกุล	(ร�ชบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕๕๘

ส.ส.	สงกร�นต์	จิตสุทธิภ�กร	(นครสวรรค์)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕๕๕



117

ส.ส.รังสิม�	รอดรัศมี	(สมุทรสงคร�ม)

บันทึกไว้เมื่อปี	2๕4๙

ส.ส.ธีระช�ติ	ป�งวิรุฬห์รักษ์	(ชุมพร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	พฤศจิก�ยน	2๕๕1



11๘

ส.ส.	...	?



11๙

พิจ�รณ�งบประม�ณ	ว�ระ	2

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



12๐

ส.ส.ประกิจ	พลเดช	(บุรีรัมย์)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๕	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33

ผอ.บดี	จุณณ�นนท์	(สำ�นักงบระม�ณ)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31

คนสวยสำ�นักงบประม�ณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	22	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31



121

ส.ส.	ประชุมร่�ง	พ.ร.บ.	งบประม�ณฯ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



122

ทั้งหลับทั้งตื่น	(ประชุมสภ�)

เมื่อเวล�	23.๐๐	น.	วันที่	๖	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



123

รมช.จองชัย	เที่ยงธรรม



124

ส.ส.ทำ�หน้�ที่	(พิจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ่�ย)	

ด้วยคว�มเหน็ดเหนื่อยจนหลับ

ส.ส.สุรช�ติ	ชำ�น�ญศิลป์	(อุดรธ�นี)



12๕

น�ยพิศ�ล	มูลศ�สตรส�ทร	ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31

น�ยจักรมณฑ์	ผ�สุกวนิช

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน



12๖

อธีบดีกรมเจ้�ท่�

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕31

กรมก�รบินพ�ณิชย์	และสำ�นักงบประม�ณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕31



127

ดร.เกษม	สุวรรณกุล

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕๖

น�ยพิทูร	พุ่มหิรัญ	เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕4๖



12๘

ส.ส.พิมพ์ภัทร�	วิชัยกุล	(นครศรีธรรมร�ช)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	3๐	มีน�คม	พ.ศ.	2๕๕3



12๙

ส.ส.ม�โนชญ์	วิชัยกุล	(นครศรีธรรมร�ช)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	13	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕37



13๐

ส.ส.	ดร.ผุสดี	ต�มไท

บันทึกไว้เมื่อ	วันที่	2๐	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕4๙

ส.ส.	เจิมม�ศ	จึงเลิศศิริ	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	21	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕๕2



131

ก�รประชุม	ส.ส.



132

มรว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร

ส.ส.อำ�นวย	ปะติเส	(มห�ส�รค�ม)



133

รมช.	ดร.	วิชัย	ตันศิริ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	27	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕4๖

รมว.	พลตรี	สนั่น	ขจรประศ�สน์

บันทึกไว้เมื่อเดือนพฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕42



134

ส.ส.ไชยยศ	สะสมทรัพย์	(นครปฐม)

ส.ส.คำ�รณ	ณ	ลำ�พูน	(น่�น)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๙	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕4๘



13๕

รมว.สุทัศน์	เงินหมื่น

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๕	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕43

ส.ส.อุดร	ทองน้อย	(ยโสธร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	กันย�ยน	พ.ศ.	2๕33



13๖

ช่�งภ�พ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕๕๕



137



13๘



13๙



14๐



141

น�ยโสภณ	สุภ�พงษ์

บันทึกไว้เมื่อปี	2๕๕๐

ตุ๋ม	และ	เค็ม	(นักข่�ว)	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๕	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕47



142

แม่บ้�น

บันทึกไว้เมื่อวันที่	14	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2๕๖4



143

แม่บ้�นและพ่อบ้�น

บันทึกไว้เมื่อ	พ.ศ.	2๕๖4



144



14๕

พ่อบ้�น

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕๖4



14๖



147

น�ยร�เมศ	รัตนะเชวง

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕๘	



14๘

น�ยขจัดภัย	บุรุษพัฒน์	

เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
น�ยสมพล	เกียรติไพบูลย์	

ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



14๙

ส.ส.	ดร.อิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๕	มกร�คม	พ.ศ.	2๕๖2

น�งส�วศิริภ�	อินทวิเชียร	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๖	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๖2



1๕๐

ส.ส.	ดร.ม�นะ	มห�สุวีระชัย	(ศรีสะเกษ)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	มกร�คม	พ.ศ.	2๕42

รองฯ	กร	ทัพพะรังสีี

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕42



1๕1

ส.ส.วรศุลี	สุวรรณปริสุทธิ์	(มุกด�ห�ร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕4๐

รองฯ	สุวิทย์	คุณกิตติ	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	1๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕42



1๕2

อ.ทวีศักดิ์	ณ	ตะกั่วทุ่ง

ผู้ร่�งคดีฝ่�ยผู้ถูกร้อง

บันทึกไว้เมื่อ	๘	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2๕๕๐

ส.ว.	บัณฑิต	ศิริพันธุ์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	17	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕47

  



1๕3

ส.ส.ธ�นินทร์	ใจสมุทร	(สตูล)

ส.ส.นิพิฏฐ์	อินทรสมบัติ	(พัทลุง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕4๘



1๕4

ส.ส.	สำ�ร�ญ	ศรีแปงวงศ์		(กำ�แพงเพชร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	พฤษภ�คม	2๕๕3

ส.ส.เทพไท	เสนพงศ์	(นครศรีธรรมร�ช)



1๕๕

ส.ส.อภิช�ติ	สุภ�แพ่ง		(ส.ส.ร้อยศพ)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3

ส.ส.ประกอบ	รัตนพันธ์	(นครศรีธรรมร�ช)



1๕๖

ส.ส.	ดร.โกเมศ	ขวัญเมือง	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖

ส.ส.อรรคพล	สรสุช�ติ

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖

ส.ส.	ดร.ประกอบ	จิรกิติ	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖



1๕7

ส.ส.บุญยอด	สุขถิ่นไทย	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๖	มกร�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.วัชระ	เพรชทอง	(กทม.)

ส.ส.อ�นิก	อัมระนันทน์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๖	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕3



1๕๘

ส.ส.ไกรศักดิ์	ชุณหะวัณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๘	เมษ�ยน	พ.ศ.	2๕๕3

รมว.กษิต	ภิรมย์

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๐	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕4๙



1๕๙

ส.ส.รัชฎ�ภรณ์	แก้วสนิท

บันทึกไว้เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕๕3

ส.ส.	พ.ญ.ม�ลินี	สุขเวชชวรกิจ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	4	สิงห�คม	พ.ศ.	2๕๕3



1๖๐

ส.ส.	น.พ.สุกิจ	อัถโถปกรณ์	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	14	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2๕4๖

ส.ส.สมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๘



1๖1

สัญญ�	เกี่ยวข้อง

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕2๘

ส.ส.ประกิจ	รัตตมณี	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	๘	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.วิเชียร	คันฉ่อง	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2๕34



1๖2



1๖3

ง�นสมรส	ส.ส.ส�ธิต	ปิตุเตชะ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2๙	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2๕๕1

ณ	โรงแรมเอร�วัณ



1๖4



1๖๕



1๖๖

ส.ส.กูอ�เซ็ม	กูจิน�มิง	(นร�ธิว�ส)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.อภิรักษ์	โกษะโยธิน	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ธีรภัทร	พริ้งศุลกะ	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



1๖7

ส.ส.ธีระ	สลักเพชร	(ตร�ด)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	2	ตุล�คม	พ.ศ.	2๕4๘

ส.ส.ชื่นชอบ	คงอุดม	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.วุฒิพงษ์	น�มบุตร	(อุบลร�ชธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



1๖๘

ส.ส.กันตวรรณ	ตันเถียร	กุลจรรย�วิวัฒน์	(พังง�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.นิติรัฐ	สุนทรวร	(สมุทรส�คร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.สร�วุธ	อ่อนละมัย	(ชุมพร)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



1๖๙

รมว.ชัยวุฒิ	บรรณวัฒน์	

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ณัฏฐ์	บรรทัดฐ�น	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ช�ญวิทย์	วิภูศิริ	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



17๐

ส.ส.บุณย์ธิด�	สมชัย	(อุบลร�ชธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.อับดุลก�ริม	เด็งระกีน�	(ยะล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.สุรเชษฐ์	แวอ�แซ	(นร�ธิว�ส)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



171

ส.ส.เอกนัฏ	พร้อมพันธุ์	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.เจือ	ร�ชสีห์	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4
ส.ส.ยุพร�ช	บัวอินทร์	(เพชรบูรณ์)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.เธียรชัย	สุวรรณเพ็ญ	(ต�ก)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



172

ส.ส.กุลเดช	พัวพัฒนกุล	(อุทัยธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ศุภชัย	ศรีหล้�	(อุบลร�ชธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.เชน	เทือกสุบรรณ	(สุร�ษฎร์ธ�นี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.สุรินทร์	ป�ล�เร่	(สงขล�)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



173

ส.ส.อรรถวิชช์	สุวรรณภักดี	(กทม.)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.สมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	(ตรัง)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ศรีสมร	รัศมีฤกษ์เศรษฐ์	(ก�ญจนบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4

ส.ส.ฉัตรพันธ์	เดชกิจสุนทร	(ก�ญจนบุรี)

บันทึกไว้เมื่อวันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2๕๕4



174

แม่อุ้มลูกฟังปร�ศรัย

บันทึกไว้เมื่อวันที่	17	กรกฎ�คม	2๕43



17๕

ประช�ชนผู้ฟังปร�ศรัยท�งก�รเมือง



17๖

ประช�ชนผู้ฟังปร�ศรัยท�งก�รเมือง



177



17๘

ประช�ชนผู้ฟังปร�ศรัยท�งก�รเมือง



17๙



1๘๐

บันทึกไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2๕4๖


