เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๘ กลุมจังหวัด จํานวน ๗๔ คน
ตามลําดับ ดังนี้
กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัดแมฮองสอน ๒. จังหวัดเชียงใหม ๓. จังหวัดเชียงราย ๔. จังหวัดพะเยา
๕. จังหวัดนาน ๖. จังหวัดแพร ๗. จังหวัดลําปาง ๘. จังหวัดลําพูน ๙. จังหวัดสุโขทัย ๑๐. จังหวัดตาก
๑๑. จังหวัดกําแพงเพชร)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายเอนก เหลาธรรมทัศน

๒

นายเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์

๓

-

๔

นายอาคม ตุลาดิลก

๕

นายปฐมรัตน มโนกุลอนันต

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๙๑/๑๖ ถนนสุขุมวิท ๕๓ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ
๖๒๙/๒๐ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๒๙๐/๕ หมู ๕ ตําบลเวียง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
๗๙/๒๘-๒๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๖

นายอัครเดช สุภัคกุล

๗

นางสาวพิกุล จงบริบูรณ

๘

นางสาวิณี ไทยกลา

๙

นางสาววิมล อนุสรณเสรี

๑๐

นายสมชัน วงศคํามา

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๒๐๘ หมู ๔ ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง
๕๔/๒ หมู ๘ ตําบลบานแกง อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๖๓๙ หมู ๑ ตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓๑๙/๑๑๓ หมู ๔ ตําบลหนองจอม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๓๑๒/๑ หมู ๙ ตําบลทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัดอุตรดิตถ ๒. จังหวัดพิษณุโลก ๓. จังหวัดพิจิตร ๔. จังหวัดนครสวรรค
๕. จังหวัดอุทัยธานี ๖. จังหวัดลพบุรี ๗. จังหวัดเพชรบูรณ ๘. จังหวัดชัยภูมิ ๙. จังหวัดขอนแกน)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์

๒

นางอมรา นิโรจน

๓

นายวิโรจน วิบูลยรัตน

๔

นายประสงค มงคลศิริ

๕

นายสมภพ เจิมขุนทด

๖

พันเอก ประไพ สิงหพรหม

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๑๙/๑๒ หมู ๓ ตําบลหัวดง อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ง. ๘๘/๘๖ ถนนดาวดึงส ตําบลปากน้ําโพ
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
๒๑๐ หมู ๖ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค
๕๓/๑ ถนนณรงควิถี ตําบลอุทัยใหม
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๓๙๘/๕๕ หมู ๙ ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
๕ หมู ๙ ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นายศักดิ์ดา เปรมจิตต

๘

นายอากร นันทมานนท

๙

พันเอก สิงหนาท โพธิ์กล่ํา

๑๐

นางณัชชา ดํารงโภวรรณ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๑๙/๑ หมู ๑ ตําบลทับคลอ อําเภอทับคลอ
จังหวัดพิจิตร
๑๓๙/๑ หมู ๑ ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑๙๖ หมู ๔ ตําบลคุงตะเภา อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
๙๐๖ หมู ๙ ตําบลนครสวรรคตก อําเภอ
เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

กลุมจังหวัดที่ ๓ (๑. จังหวัดอํานาจเจริญ ๒. จังหวัดมุกดาหาร ๓. จังหวัดนครพนม ๔. จังหวัดสกลนคร
๕. จังหวัดกาฬสินธุ ๖. จังหวัดมหาสารคาม ๗. จังหวัดหนองคาย ๘. จังหวัดอุดรธานี ๙. จังหวัด
หนองบัวลําภู ๑๐. จังหวัดเลย)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายโชคสมาน สีลาวงษ

๒

นายธนชาติ ไชยทองพันธุ

๓

นายหัสดี นาคะอินทร

๔

นายสุริยา ธงอาษา

๕
๖

นายชัชวาล มัททวีวงศ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๒๒๑/๑ หมู ๒ ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
๑๕๔ หมู ๙ ตําบลคอใต อําเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
๗๗ หมู ๕ ตําบลนิคมน้ําอูน อําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร
๘๔ หมู ๑๑ ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
๔๙๕๖/๔๘ ซอยลาดพราว ๑๐๑
(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นายไพฑูรย คัชรินทร

๘

นางรัชนก เหมพลชม

๙

นางจินตนา นุมวงศ

๑๐

นางสาวรัตนา เรืองศิริเวชกิจ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๒๕/๑๐๕ ซอยลาดพราว ๘๗ (จันทราสุข)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ ฯ
๙๓/๓ ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔๔๐/๑ หมู ๑๑ ตําบลหมากแขง อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๑๗๒/๔ ถนนประจักษศิลปาคม
ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

กลุมจังหวัดที่ ๔ (๑. จังหวัดบุรีรัมย ๒. จังหวัดสุรินทร ๓. จังหวัดศรีสะเกษ ๔. จังหวัดอุบลราชธานี
๕. จังหวัดยโสธร ๖. จังหวัดรอยเอ็ด)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

๒

นายวิโรจน แสงมณี

๓

นางสาวเย็นจิตร ชินนาค

๔

นายวรนิต วินทะไชย

๕

พลตํารวจตรี สุธี
สุทธิศิริวัฒนะ
นายประมวล อุนใจ

๖

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๖๐/๒๖๒ ซอย ๑๕ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
๒๔๑ หมู ๑ ตําบลพิมาย อําเภอปรางกู
จังหวัดศรีสะเกษ
๙๘/๑๙๓ หมู ๑๑ ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๑ หมู ๑ ตําบลหนองแกว
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
๒๑๙/๑๔๕ หมู ๕ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
๒๕๗ หมู ๗ ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นายยุทธชัย ครองสิน

๘

พันตรี วริทธิกร กันเมล

๙

นายฉลาด มะเสนะ

๑๐

-

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๙๙ หมู ๗ ตําบลตาดทอง อําเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๒๗๔ หมู ๑๔ ตําบลเหนือเมือง อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
๕๕ หมู ๕ ตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด
-

กลุมจังหวัดที่ ๕ (๑. จังหวัดสระแกว ๒. จังหวัดนครราชสีมา ๓. จังหวัดปทุมธานี ๔. จังหวัดนครนายก
๕. จังหวัดปราจีนบุรี ๖. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๗. จังหวัดชลบุรี ๘. จังหวัดระยอง ๙. จังหวัดจันทบุรี
๑๐. จังหวัดตราด)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

๒

นายวิรัช รัตนเศรษฐ

๓
๔

พลตํารวจตรี เถลิงศักดิ์
สุคนธมาน
นายประทีป กรีฑาเวช

๕

นายนาวี ศรีนชุ ศาสตร

๖

นายอารักษ ไชยริปู

๗

นายกิตติธร วงศไตรรัตน

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๓๙ ซอยประชาชื่น ๑๒ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
๘ ซอยโนนสูง-มิตรภาพ ซอย ๑
ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตําบลโนนสูง
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒๗๘/๒ ซอยมิตรภาพ ๘ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒๒๒ หมู ๒ ตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๘๔ ถนนเทศบาล ๑๐ ตําบลบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
๑๖ ถนนวิวัฒน ตําบลบางกระแจะ
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒๒๒ หมู ๒ ตําบลปากน้ํากระแส
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๘

นายยอดยิ่ง พันธุศรีนคร

๙

พลตรี สมาน เกษรอินทร

๑๐

นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๒๖๓ หมู ๑๗ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
๓๖ หมู ๑๔ ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
๑๕/๒ หมู ๕ ตําบลหวยทับมอญ กิ่งอําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

กลุมจังหวัดที่ ๖ (๑. กรุงเทพมหานคร ๒. จังหวัดนนทบุรี ๓. จังหวัดสมุทรปราการ)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายประพาส ลิมปะพันธุ

๒

นายสมคาด สืบตระกูล

๓

นายประเชิญ ปยะปญจนิตย

๔

นายสุรัฐ ศิลปอนันต

๕

นายนิติรัฐ พัฒนกุล

๖

นายทศพร หงสนันทน

๗

นายชํานาญ มารคเซียน
วีรวรรณ
นายธนภัทร
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายเอกเพชร ชันซื่อ

๘
๙

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๒๒ ถนนหนาเมือง ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๔/๑๑๙๓ หมู ๔ แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพ ฯ
๑๗/๑๑๗ หมู ๓ แขวงบางแคเหนือ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
๓๒๙ ซอยองครักษ แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
๒๐๕/๒๑๐ หมู ๖ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพ ฯ
๕/๑ ซอยแยกสามมิตร แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ
๓๓ ซอยสุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ
๒๔/๔๕ ซอยรามอินทรา ๕๕/๘ แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
๒๕๘ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๑๐

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายชาญ คราประยูร

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๕๑/๑๕๕ หมู ๑ แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพ ฯ

กลุมจังหวัดที่ ๗ (๑. จังหวัดระนอง ๒. จังหวัดชุมพร ๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๔. จังหวัดเพชรบุรี
๕. จังหวัดราชบุรี ๖. จังหวัดสมุทรสงคราม ๗. จังหวัดสมุทรสาคร ๘. จังหวัดนครปฐม ๙. จังหวัด
กาญจนบุรี ๑๐. จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑. จังหวัดชัยนาท ๑๒. จังหวัดสิงหบุรี ๑๓. จังหวัดอางทอง
๑๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕. จังหวัดสระบุรี)
ลําดับที่
๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายเฉลิมชัย แยมกลีบบัว

ที่อยูตามทะเบียนบาน

๔๙ หมู ๘ ตําบลผักไห อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสมชาย อิ่มอุดมศักดิ์
๔๘ หมู ๔ ตําบลสระกะเทียม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายภูมินทร พลีคาม
๓๕/๒ หมู ๒ ตําบลลุมพลี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธนบูรณ เจริญพร
๑๒๕ หมู ๙ ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
นายถวัลย อริยพฤกษ
๓๑ หมู ๒ ตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายมนตรี ดวงทองคํา
๑๔/๒ หมู ๑ ตําบลทาผา อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
นางสาววีรรฎา ประดิษฐเรืองชาญ ๔/๑ หมู ๒ ตําบลปากแรต อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
นางสาวสายฝน ประเสริฐ
๖/๓ หมู ๒ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ที่อยูตามทะเบียนบาน

๙

-

-

๑๐

-

-

หมายเหตุ

กลุม จังหวัดที่ ๘ (๑. จังหวัดสุราษฎรธานี ๒. จังหวัดพังงา ๓. จังหวัดภูเก็ต ๔. จังหวัดกระบี่
๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖. จังหวัดตรัง ๗. จังหวัดพัทลุง ๘. จังหวัดสตูล ๙. จังหวัดสงขลา
๑๐. จังหวัดปตตานี ๑๑. จังหวัดยะลา ๑๒. จังหวัดนราธิวาส)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายมุคตาร กีละ

๒

นายสมัคร สําเภารัตน

๓

นายสุขสันต เกษตรกาลาม

๔

นายบาเฉด หวังโสะ

๕

นายทศภณ หนักแนน

๖

นายรุสดี แวบือซา

๗

นายศิรพล วัตตะสิงห

๘

-

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๗๓/๒ หมู ๕ ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
๒๐๖/๓ หมู ๒ ตําบลไมขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
๕๑ ซอย ๒๐ (นิพัทธสงเคราะห ๑) ตําบล
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๔๒/๘ หมู ๑ ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
๒๙๗ หมู ๓ ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
๙๓/๒ หมู ๑ ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี
๒๐/๑๗ หมู ๒ ตําบลเขารูปชาง อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
-

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๙

นายชาญยุทธ นพคุณ

๑๐

นายสะอูดี ละบายดีมัญ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑/๒ หมู ๓ ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
๑ หมู ๑๒ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

