เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่พ รรคประชาราช ไดยื่ น บั ญชี ร ายชื่ อ ผู สมั ค รรับ เลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
แบบสัดสวน ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๖ กลุม จังหวัด จํานวน ๕๙ คน
ตามลําดับ ดังนี้
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
นายก่ําชุง ประภากรแกวรัตน
๑๑๔/๖ หมู ๑ ตําบลละหาน
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒ นางวันทิพย นิธศิ พันธ
๘๒ หมู ๔ ตําบลดงกลาง
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๓
นายวิชัย วิสิทธิ์
๗๐ หมู ๓ ตําบลวังหิน
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
๔
นายประเสริฐ สระคู
๘ ถนนพระองคดํา ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๕ นายชิน เต็งเจริญกุล
๑๗๘/๓๐ หมู ๔ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
๖
นายธนภัทร บุญประทักษเวช
๒ ซอยสามล ๑ ตําบลตาคลี
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๗ พลตรี เจริญ สุดโสภา

ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๘๙/๑๕ หมู ๗ แขวงบางไผ
เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
๘
นางสาวศรีรัตน ฤกษพิชัย
๒๐๕ หมู ๔ ตําบลถนนใหญ
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๙
นายเพิ่มเกียรติ สัณฑมาศ
๓๙ หมู ๓ ตําบลแกงโสภา
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๑๐ นายธนากร ทองจํารูญ
๙๖/๑ หมู ๑ ตําบลบานกอก
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
กลุมจังหวัดที่ ๓ (๑. จังหวัดอํานาจเจริญ ๒. จังหวัดมุกดาหาร ๓. จังหวัดนครพนม ๔. จังหวัดสกลนคร
๕. จั งหวัดกาฬสินธุ ๖. จังหวั ดมหาสารคาม ๗. จังหวั ดหนองคาย ๘. จั งหวั ดอุ ดรธานี ๙. จังหวั ด
หนองบัวลําภู ๑๐. จังหวัดเลย)
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑

นายพยุง ช่ําชอง

๒

พันตํารวจโท ชื่น สุขศิริ

๓

นางละมอม บํารุงบุญ

๔

นายยนต วงศพัฒน

๕

นายเสรี ประเลลัย

๖

นายสุวิทย แสงสิริวัฒนะ

๑๓ ซอยศรีสวัสดิ์ดําเนิน ๒๗
ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
๑๘ หมู ๖ ตําบลกูสันตรัตน
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๖๗ หมู ๑๔ ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
๔๓ หมู ๓ ตําบลบอใหญ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
๑๓๔ หมู ๑๐ ตําบลโคกกอ
อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
๑๐๑ หมู ๒ ตําบลภูปอ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๗ นายบุรินทร พันธุจรุง
๘

-

๙

นายสรรชัย แดนวงศ

๑๐

นางสาวรุงทิวา เพิ่มสินธุ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๓๓ หมู ๒ ตําบลไผ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
-

หมายเหตุ

๖๑ หมู ๑ ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ
๖๑ หมู ๑ ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ

กลุมจังหวัดที่ ๔ (๑. จังหวัดบุรีรัมย ๒. จังหวัดสุรินทร ๓. จังหวัดศรีสะเกษ ๔. จังหวัดอุบลราชธานี
๕. จังหวัดยโสธร ๖. จังหวัดรอยเอ็ด)
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๑
นายมานะ มหาสุวีระชัย

๒

นายศักย มหาสุวีระชัย

๓

นายชาญชัย ปทุมวรชาติ

๔

นายแสงอรุณ มีรสล้ํา

๕

นายสมยศ ศรีภักดี

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๓๗๐/๑ ถนนราชการรถไฟ
ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
๓๗๐/๑ ถนนราชการรถไฟ
ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
๖๓๔,๖๓๖ ถนนหลักเมือง
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
๑๕๐/๑๑ หมู ๑๖ ตําบลนอกเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
๓๗๓/๒ ถนนราชการรถไฟ
ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๖
นางสาวทองไส โปรงจิต
๗
๘
๙
๑๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๔๐ หมู ๘ ตําบลทุงไชย
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
นายสมชาย โรจนวณิชชากร
๕๘ หมู ๑๕ ตําบลทุงสวาง
อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
วาที่รอยตรี เทวารัณย สระคูพนั ธ ๑๐๘ หมู ๒ ตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
นายนาวี บุญประสม
๑๒๙ หมู ๙ ตําบลกุดลาด
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
นายเกียรติศักดิ์ คํามุงคุล
๗๕ หมู ๘ ตําบลธาตุ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

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

๔
๕

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายเสนาะ เทียนทอง

ที่อยูตามทะเบียนบาน

๙๙๙ หมู ๑๐ ตําบลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
นายทินวุฒิ กุลดิลก
๑๑/๒ หมู ๖ ตําบลคมบาง
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พลตํารวจตรี เสกสันต อุนสําราญ ๑๕/๑ ถนนบาน กม. ๒ ฝงขวา
ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว
นายรุงเพชร ผาสุข
๑๑๕ หมู ๓ ตําบลจันทนิมิต
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
นายสถิตย สวินทร
๑๕๔/๑ หมู ๔ แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๖

นางกานดา มงคลหลา

๗

นายฐานบุญสง พรหมสูตร

๘

พลตรี สําราญ สายพิณ

๙

นางสาวสายใจ ภูออน

๑๐

นายพลพิสิทธิ์ แจวจันทึก

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๓๑๕ ซอยรวมศิริมิตร แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
๘๘๘/๑๒ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
๓๕/๒๔๔ หมู ๑ ตําบลบานใหม
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๒๓ ซอย ๑ ถนนเทศบาล ๑๗
ตําบลสระแกว อําเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว
๔๔๒/๓ หมู ๒ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายสมบัติ เมทะนี

๒

นายสุรพล ศรวิเศษ

๓

พันตํารวจเอก รัชพล ทองออน

๔

นายเสนาะ บุญสมเชื้อ

๕

นายอรรถกร โพธิสมภรณ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๖๔๖ ซอยลาดพราว ๗๑
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพ ฯ
๗๕/๒๑ หมู ๕ ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓๑๙/๑ ซอยมหาดไทย ๑
ถนนลาดพราว ๑๒๒ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
๓๕/๑๑๐ หมู ๑๓ ตําบลบางแกว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๖/๒ หมู ๑ ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๖
นางสาววันทนีย พรงาม
๗

นายธนาวุฒิ ทิพยประเสริฐ

๘

นายโกศล หกสุวรรณ

๙

นางพิมพพจี ชูติกมลธรรม

๑๐

นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๔๓๕ ถนนสิรินธร แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
๒๒๓/๒๓ หมู ๒ ตําบลบางเพรียง
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๗/๒๙๘ หมู ๘ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
๖๓ ตรอกนอมจิตต แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
๑๙๙ ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ

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

นายสุทัศน อินทชาติ

๒

นายวิชัย จิตรชุม

๓

นายลิขิต ชูเรืองสุข

๔

นางสาวอโนมา วรรณเพชร

๕

นายสมศักดิ์ ชาญพล

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๖๒ หมู ๓ ตําบลเสม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
๑๖๓/๘ หมู ๗ ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๙๙/๕๐๖ หมู ๘ ตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๗๑/๒๙๔ หมู ๗ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ
๑๙๓ หมู ๗ ตําบลกุแหระ
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๖

นางสาวสุภาพร หนูดรุณ

๗

นายประสิทธิ์ คงทอง

๘

นายสุภนัย จันทจิตต

๙

นายสวัสดิ์ เวชพราหมณ

๑๐

นายภิชาญ ดีทอง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๖๒๒/๗๔ ซอยริมคลองชักพระ
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ
๗๐/๓ หมู ๔ ตําบลสามตําบล
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔/๑๖๑๗ หมู ๑๓ ตําบลบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๒๓๕/๒ ถนนธราธิบดี ตําบลทาขาม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
๓๕ หมู ๓ ตําบลพุนพิน อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

