เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ.
๒๕๔๘โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ และคํานวณสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่
สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เสร็จสิ้นแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๕ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
(๘) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา
๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ดังนี้
ลําดับที่
๑

ชื่อพรรคการเมือง
ไทยรักไทย
(จํานวน ๖๗ คน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
นายจาตุรนต ฉายแสง
นายวันมูหะมัดนอร มะทา
นายพินิจ จารุสมบัติ
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
นายพงศเทพ เทพกาญจนา

หมายเหตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง
ไทยรักไทย
(จํานวน ๖๗ คน)

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
รายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
๙. นายโภคิน พลกุล
๑๐. นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
๑๑. นายวัฒนา เมืองสุข
๑๒. นายสนธยา คุณปลื้ม
๑๓. นายสุขวิช รังสิตพล
๑๔. นายสุรพงษ สืบวงศลี
๑๕. นายภิญโญ นิโรจน
๑๖. นายวิเชษฐ เกษมทองศรี
๑๗. นายสุชน ชามพูนท
๑๘. นายเสนาะ เทียนทอง
๑๙. นางเยาวภา วงศสวัสดิ์
๒๐. นายสุธรรม แสงประทุม
๒๑. นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ
๒๒. นายบุญชู ตรีทอง
๒๓. นายจําลอง ครุฑขุนทด
๒๔. นายชูชพี หาญสวัสดิ์
๒๕. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
๒๖. หมอมราชวงศดํารงดิศ ดิศกุล
๒๗. นายธนกร นันที
๒๘. นายสันติ พรอมพัฒน
๒๙. นายวีระ มุสิกพงศ
๓๐. พลตรี ศรชัย มนตริวตั
๓๑. นายวารุจ ศิริวัฒน
๓๒. นายประเวช รัตนเพียร
๓๓. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
๓๔. นายพลกฤษณ หงษทอง

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
หมายเหตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง
ไทยรักไทย
(จํานวน ๖๗ คน)

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
รายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
๓๕. นายพิษณุ พลไวย
๓๖. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
๓๗. นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ
๓๘. นายระวี หิรัญโชติ
๓๙. นายลิขิต ธีรเวคิน
๔๐. นาวาโท เดชา สุขารมณ ร.น.
๔๑. นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ
๔๒. พันเอก วินัย สมพงษ
๔๓. นายสิทธิชัย โควสุรตั น
๔๔. นายสุขมุ พงศ โงนคํา
๔๕. นายถาวร ตรีรัตนณรงค
๔๖. นายทวี สุระบาล
๔๗. นายประทีป กรีฑาเวช
๔๘. นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ
๔๙. รอยโท กุเทพ ใสกระจาง
๕๐. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
๕๑. นายจํานงค โพธิสาโร
๕๒. นายจิรวุฒิ สิงหโตทอง
๕๓. นายอริสมันต พงศเรืองรอง
๕๔. นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ
๕๕. นายอนุสรณ วงศวรรณ
๕๖. นายสุรนันทน เวชชาชีวะ
๕๗. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ
๕๘. นายสุนัย จุลพงศธร
๕๙. นายชัยวัฒน กุลศักดิ์วิมล
๖๐. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
หมายเหตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง
ไทยรักไทย
(จํานวน ๖๗ คน)

๒

ประชาธิปตย
(จํานวน ๒๖ คน)

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
รายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
๖๑. นายสุภาพ คลี่ขจาย
๖๒. นายเอกพร รักความสุข
๖๓. นายอดุลย นิลเปรม
๖๔. นายปองพล อดิเรกสาร
๖๕. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
๖๖. นายกล่ําคาน ปาทาน
๖๗. นายประมวล รุจนเสรี
๑. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
๒. นายชวน หลีกภัย
๓. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๔. นายไพฑูรย แกวทอง
๕. นายโพธิพงษ ล่ําซํา
๖. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ
๗. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๘. นายนิพนธ พรอมพันธุ
๙. นายไตรรงค สุวรรณคีรี
๑๐. นายสุทัศน เงินหมื่น
๑๑. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
๑๒. นายมารุต บุนนาค
๑๓. นายสาวิตต โพธิวิหค
๑๔. นายนิพนธ บุญญามณี
๑๕. นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค
๑๖. นายเกียรติ สิทธีอมร
๑๗. นายเทอดพงษ ไชยนันทน
๑๘. นายวัลลภ ไทยเหนือ
๑๙. นายสัมพันธ ทองสมัคร

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
หมายเหตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง
ประชาธิปตย
(จํานวน ๒๖ คน)

๓

ชาติไทย
(จํานวน ๗ คน)

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
๒๐. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ
๒๑. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ
๒๒. นายพีรยศ ราฮิมมูลา
๒๓. นายเจริญ คันธวงศ
๒๔. หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร
๒๕. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
๒๖. นายบุรณัชย สมุทรักษ
๑. นายวินัย วิริยกิจจา
๒. นายนิกร จํานง
๓. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
๔. นายประภัตร โพธสุธน
๕. นายจองชัย เที่ยงธรรม
๖. นายชูวิทย กมลวิศิษฏ
๗. นายธรรมา ปนสุกาญจนะ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

