เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่พรรครั กเมื องไทย ไดยื่น บัญชี รายชื่อผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
แบบสัดสวน ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๓ กลุมจังหวัด จํานวน ๒๙ 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

นายรัตนชาติ เขื่อนเวียงสา

๒

นายพันธิ์ศักดิ์ ชูทอง

๓

นายวุฒิไกร รัตนวิชัย

๔

นายองอาจ สายลังกา

๕

นายสุพจน อินทจักร

๖๑ หมู ๓ ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
๔๑๐ หมู ๑ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๒๐๖ หมู ๒ ตําบลแมออ อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
๓๔๕ หมู ๑๒ ตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๑๑๙ หมู ๑ ตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๖

นายประวิช บุญเปง

๗

นายนนทวัฒนชัย ไขกา

๘

นายบัญชา สุริยะ

๙

นายธนบดี อินตะวงศ

๑๐

นางภาวนา กันจินะ

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๕๔ หมู ๒ ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๑๒๘ หมู ๖ ตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๙๘ หมู ๕ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
๗๐ หมู ๑ ตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๔๒ หมู ๘ ตําบลดอยลาน
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายวรัญชัย โชคชนะ

๒

นายกรณิช ศรีสัจจา

๓

นายมหาไชย มหาวงศานนท

๔

-

๕

นางสาวจุฑามาศ รอดสวัสดิ์

๖

นางอุทัยวรรณ ปตถาวะโร

๗

นายสุปญญา สุคันธารุณ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๖๙/๑๗ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ ฯ
๒๙๒/๑ เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
๘๐/๒๑ ซอยพระยาสุเรนทร ๑๕
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ
๒๒๙/๑๑ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑
เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ
๕๖/๗๕ หมู ๙ ถนนรามอินทรา
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
๗๒๒ ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๘

นายวิทยา จังกอบพัฒนา

๙

นายเฉลิมชัย มาตราช

๑๐

นางนลทิพย เลิศฤกษชัย

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๒๗/๕๖ หมู ๒ แขวงหนองคางพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ
๓๔๕/๒ ซอยวงศสวาง ๑๗ เขตบางซื่อ
กรุงเทพ ฯ
๒๐๕/๑๒๒ ซอยศรีพรสวรรค
ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายสรายุทธ สาครธีระพงค

๒

นายธนชัย สุยอย

๓

นายสุรเชษฏ ภูวพานิช

๔

นายพุทธิพงศ รัตนภิรมย

๕

นายมนัส ศรีสุข

๖

นายเฮง พาณิชเมืองทองดี

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑ หมู ๔ ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๑/๒๙๔ หมู ๖ ตําบลคลองมะเดือ
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๑๘๙ หมู ๗ ตําบลอางทอง
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๓๐๐/๓๓๔ ญ ถนนนรราชอุทศิ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
๑๔/๒ หมู ๙ ตําบลดอนตูม
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
๓/๑๓ หมู ๘ ตําบลบอพลับ
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ที่อยูตามทะเบียนบาน

๗

นางสาวปวีณา ศรีจันทรา

๘

นางสาวปุณยาพร เปยสมุทร

๙

นางสาวสุวรรณี เปยสมุทร

๑๐

นางสาวสิริลักษณ ปานสมุทร

๑๙/๑ ตําบลโกรกกราก
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
๓๐/๑ หมู ๓ ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
๓๐/๑ หมู ๓ ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
๕๗/๑ หมู ๑ ตําบลทาทราย
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

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

หมายเหตุ

