เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่พรรคประชาธิปตย ไดยื่น บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบสัดสวน ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๘ กลุมจังหวัด จํานวน ๘๐ 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
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑
นายเทอดพงษ ไชยนันทน
๖๙๘ ถนนตากสิน ตําบลระแหง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
๔๘/๑ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
๓
พลเอก พิชาญเมธ มวงมณี
๑๕๘ หมู ๒ ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๔
นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
๒๗ ถนนอุดมชาวนิเทศ
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
๕
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
๘ ซอย ๔๓ ถนนเทศา ๒ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๖

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายสุเมธ สุทธภักติ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
ที่อยูตามทะเบียนบาน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ

๑๔๗๘/๑ หมู ๑๒ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
๗ นายโดง แสวงลาภ
๖๑/๑๘๓ หมู ๗ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี
กรุงเทพ ฯ
๘
นางอัมพร พูลสวัสดิ์
๓๑ หมู ๑ ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร
๙
นายพิทักษ ณ นาน
๙๓ หมู ๓ ตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน
๑๐ นายจําเนียร พรหมเพชร ๒๑ หมู ๙ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัดอุตรดิตถ ๒. จังหวัดพิษณุโลก ๓. จังหวัดพิจิตร ๔. จังหวัดนครสวรรค
๕. จังหวัดอุทัยธานี ๖. จังหวัดลพบุรี ๗. จังหวัดเพชรบูรณ ๘. จังหวัดชัยภูมิ ๙. จังหวัดขอนแกน)
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑
นายไพฑูรย แกวทอง
๑ หมู ๘ ตําบลคลองคะเชนทร
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๒ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ ๓๔๐/๑๖๕ ถนนสวรรควิถี
ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
๓
นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ๘/๓-๔ หมู ๒ ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ
๔
นายสัญชัย อินทรสูตร
๑๖๕/๓ ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ําโพ
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
๕ พลเอก ณรงค มหาคุณ ๓๑๖/๕๐ ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๖
นายสุรศักดิ์ ศรีแสงเอก ๓๔ หมู ๔ ตําบลโคกกะเทียม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๗

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายประดิษฐ ทับทิมดี

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
ที่อยูตามทะเบียนบาน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ

๔/๖ ถนนสันคูเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
๘ พันตํารวจเอก ทรงภูมิ แจงเร็ว ๖๗/๑ ถนนศรีเทพ ๑ ตําบลตาคลี
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
๙
พันตํารวจโท วิชิต ศรีไชยวาน ๓๔๑/๔ หมู ๒ ตําบลลานสัก
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๑๐ นายชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล
๑๔๐/๖๑ หมู ๔ แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ
กลุมจังหวัดที่ ๓ (๑. จังหวัดอํานาจเจริญ ๒. จังหวัดมุกดาหาร ๓. จังหวัดนครพนม ๔. จังหวัดสกลนคร
๕. จังหวัดกาฬสินธุ ๖. จังหวัดมหาสารคาม ๗. จังหวัดหนองคาย ๘. จังหวัดอุดรธานี ๙. จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๐. จังหวัดเลย)
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑
นายสุทัศน เงินหมื่น
๙ หมู ๖ ตําบลโคกกลาง อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ
๒ นางรัชฎาภรณ แกวสนิท
๑๑๗/๖ หมู ๖ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
๓ นายวัชรินทร เกตะวันดี
๔๗/๗๐ ถนนมลิวรรณ ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๔ นายประศาสตร ผิวเรืองนนท
๖๙ ซอยนิติรัฐ ถนนเมืองใหม
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
๕ นายมนตรี ทัพขวา
๔ หมู ๙ ตําบลหนองโก อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
๖
นายปยะ พันลํา
๖๔ หมู ๑๖ ตําบลโซ อําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๗ นายไพศาล ดงแสง
๘

นางเบญจมาศ พิมนิสัย

๙

นายสุรชัย ทิพยมาตร

๑๐

นายบุญชวย พัตภักดิ์

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๔๗๐ หมู ๑ ตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๙๖ หมู ๘ ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ
๑๐๖ หมู ๓ ตําบลกวนวัน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๒๒ หมู ๑๖ ตําบลหนองจิก
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ

กลุมจังหวัดที่ ๔ (๑. จังหวัดบุรีรัมย ๒. จังหวัดสุรินทร ๓. จังหวั ดศรีสะเกษ ๔. จังหวั ดอุบลราชธานี
๕. จังหวัดยโสธร ๖. จังหวัดรอยเอ็ด)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายวิฑูรย นามบุตร

๒

นายดนัย นพสุวรรณวงศ

๓

นางจันทรเพ็ญ สายปน

๔

นายประสงค สุภาสัย

๕

นางสาวจันทรพร ขันโมลี

๖

นางพิมพร สุนทรา

๗

นางพิศมัย จึงจิตรักษ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๖๕-๑๖๖-๑๖๗ หมู ๕ ตําบลเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕๗ หมู ๙ ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
๕๒/๔๐๑ หมู ๑๐ ตําบลหวยบง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
๔๑ หมู ๑๑ ตําบลสลักได
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
๘๕๘ หมู ๒๐ ตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
๒๒๕ ถนนรัตนเขต ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๘๔ หมู ๕ ตําบลมวงสามสิบ
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๘

นายศรีเมือง วัฒนาชีพ

๙

นางสาวอภิรดี สุพรรณฝาย

๑๐

นางรัตนากร ขันอาสา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๒๓/๑ ถนนอิสาณ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
๗ หมู ๑๐ ตําบลสําโรงทาบ
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
๒๒๖/๓๗ หมู ๑๘ ตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

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

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

๒

นายสมเกียรติ พงษไพบูลย

๓

พันเอก วินัย สมพงษ

๔

นายภุชงค รุงโรจน

๕

นายธงชัย อนันตกูล

๖

พลเรือเอก นาวี ศานติกะนาวิน

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๔๗๔ หมู ๑ ตําบลสุรนารี
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๗๓๘ ถนนสุรนารายณ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๙ ซอยนอมจิต แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
๑๖๕/๓๑๓ หมู ๓ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒๑๖ ซอยสุขุมวิท ๖๓
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ
๒๔/๓ ซอย ส. เกียรติชัย ๑
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นายแสนคม อนามพงษ

๘

พลอากาศเอก ธานี บวรพัฒนคุณ

๙

รอยโท ปรีชา แจมจิรารักษ

๑๐

นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๘๒ ถนนเทศบาลสาย ๒
ตําบลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๗๙ ซอยรังสิต-นครนายก ๔๔
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
๓๑ ซอยพระยาตรัง ๓ ถนนพระยาตรัง
ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
๒๔๒/๒ หมู ๒ ตําบลเพ
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

๒

นายเจริญ คันธวงศ

๓

หมอมราชวงศสุขุมพันธ บริพัตร

๔

นางผุสดี ตามไท

๕

นายประกอบ จิรกิติ

๖

นายบุรณัชย สมุทรักษ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๓๒ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ
๓๕๗ ซอยจันทน ๑๖ แขวงทุงวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพ ฯ
๓๕๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ
๒๑ ซอยนวธานี ๘ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ
๙/๓๐ หมู ๓ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
๔๒๕/๑๒๙ ซอยสีลม ๕ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นางอานิก อัมระนันทน

๘

นายประกอบ สังขโต

๙

นายอิสรา สุนทรวัฒน

๑๐

นายชีวเวช เวชชาชีวะ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๒๗๕/๑ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๕/๑๓ หมู ๕ ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๕๐/๔๔๘ หมู ๖ ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๔๑ ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร 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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

พลตรี มนูญกฤต รูปขจร

๒

นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร

๓

นายสุวโรช พะลัง

๔

นายอรรถพร พลบุตร

๕

นายปญญวัฒน บุญมี

๖

นายบรรพต ตนธีรวงศ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๗๗/๒๕ ถนนเทศบาล ๔
ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
๓๐๗/ข หมู ๒ ตําบลปาโมก
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
๙๒ ซอย ๕ ถนนเขาเงิน ตําบลขันเงิน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๙๐/๘ ถนนราชดําริห ตําบลทาราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๙๒ หมู ๗ ตําบลพระประโทน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๙/๘๗ หมู ๗ ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๗

นางน้ําผึ้ง สุขเสอี่ยม

๘

นายประจักษชัย ณ สงขลา

๙

นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร

๑๐

นายธวัช มนูธรรมธร

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๔๔/๑ หมู ๓ ตําบลปกเตียน
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
๘๙/๑ หมู ๓ ตําบลบานบึง อําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี
๑๑/๑๐๔ หมู ๔ แขวงบางไผ
เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
๒๒๕ ถนนพานิชเจริญ ตําบลทาราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

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

นายชวน หลีกภัย

๒

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

๓

นายไตรรงค สุวรรณคีรี

๔

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

๕

นายชํานิ ศักดิเศรษฐ

๖

นายนิพนธ บุญญามณี

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๘๓ ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒๒/๑๑๖ ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลตลาด
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
๙๖/๑ หมู ๓ ตําบลเขามีเกียรติ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๘๖ หมู ๔ ตําบลทายเหมือง
อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
๑๐๕/๑ หมู ๕ ตําบลสามตําบล
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๙/๑๙ หมู ๔ ตําบลเขารูปชาง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

๗

นายพีรยศ ราฮิมมูลา

๘

นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย

๙

นายโกเมศ ขวัญเมือง

๑๐

นายภูเบศ จันทนิมิ

๖๗-๖๘ หมู ๓ ตําบลบูกิต
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
๑๖/๑๔ ถนนพระบารมี ตําบลปาตอง
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต
๔๗/๔๗ ถนนดอนนก ตําบลตลาด
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
๑๕๔/๖ หมู ๘ ตําบลบานา
อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

