เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่ พ รรคชาติ ไ ทย ได ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ 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

๑

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ

๒

พลตํารวจเอก ประสาน วงศใหญ

๓

นายอานนท เที่ยงตรง

๔

นายวิพัฒน คงมาลัย

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๙/๕๔๘ ซอยพหลโยธิน ๒๑
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
๕๐/๗๒๕ ถนนหวยแกว
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
๑๘๑/๒๓๖ หมู ๓ ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๒๓๔ หมูที่ ๒ ตําบลไผขวาง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล ๖๙๒/๑๐๕ ซอยพญานาค
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ
นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
๗๔ หมูที่ ๑๑ แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพ ฯ
พลตรี พิชิต มีผดุง
๒๘๔/๔ หมูที่ ๙ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นางพรศิริ ธนะสังข อินทุโศภน
๕๑ หมูที่ ๒ ตําบลเจริญราษฎร
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
นายวรเศรษฐ ฐิตกุลเศรษฐ
๑๓/๓ หมูที่ ๖ ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นางรวงทิพย กันใจมา
๒๓/๑ ถนนประดิษฐจองคํา
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายอัศวิน วิภูศิริ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๘๙/๑๐ ถนนราชวิถี แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

๒

นายธีระวัฒน ศิริวันสาณฑ

๔๐/๑-๔ ถนนสารนิธิ์ ตําบลตาคลี
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

๓

นายธีรพันธ วีระยุทธวัฒนะ

๑๕๓ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๔

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
พลเอก เสถียร มีใจสืบ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๓/๑๒๒๖ ซอยพหลโยธิน ๔๘ หมู ๘
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย

๕

นายณรงค ปฏิบัติสรกิจ

๖

นายอาทิตย สุภา

๗

นายทวีศักดิ์ ทวมทํา

๘

นายพิเชษฐ ชัยวัน

๙

นายรพีพัฐ องควิศิษฐ

๑๐

นางสาวจีรภา ลอยเมฆ

เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
๑๕๑ ซอยติวานนท ๕๔ ตําบลทาทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒ หมู ๑๐ ตําบลปอแดง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน
๒๙๙ หมู ๒ ตําบลคอกควาย
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
๕๔ หมู ๒ ตําบลทุงโพ
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๒๑/๗๗ หมู ๑๑ ตําบลวัดไทร
อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
๘๕ หมู ๗ ตําบลยางตาล
อําเภอโกรกพระ 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

นายอวยชัย วะทา

๒

นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๓๒๙ ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน
ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
๓๐๙/๓๐ ถนนทุงศรีเมือง
ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๓

นายพัฒนา โตะชาลี

๔

นายอุทิศ นวลมณี

๕

นายวิชิต แสนแกว

๖

นางสุรภาธนันท นิธิยศจิระโชติ

๗

พันตํารวจโท ถวิล ลอสายออ

๘

นางสาวกัลยารัตน ศิริกุล

๙

นางเทียนทอง ไชยกําบัง

๑๐

นายนิพนธ คําภีระ

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๗๒ หมู ๕ ตําบลหนองบอ
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๒๕๘ ถนนเปรมปรีดา
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
๑ หมู ๑๖ ตําบลหวยเตย
กิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
๓๐/๓๕ ซอยทานผูหญิงพหล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
๙๔ หมู ๗ ตําบลศรีสําราญ
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
๓๒๒/๗ ถนนกุดยางสามัคคี
ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
๗๕ หมู ๑๒ ตําบลหลุบ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
๒๑๙ หมู ๑๙ ตําบลศรีสุข
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๑

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน

๒

นางกรองกาญจน วีสมหมาย

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๙๘/๓๒๔ หมู ๕ ตําบลบางคูเวียง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๙๙๙/๗ ถนนขุขันธ ตําบลเมืองใต
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๓

นายบรรจง พงศศาสตร

๔

นายเอกพจน กฤตยเรืองโรจน

๕

นายโกมินทร พิมพจนั ทร

๖

นางนิตยา สารรัตน

๗

นายปรีชา เดชะคําภู

๘

นางอรุณี บุญศิริธรรมชัย

๙

นางมยุรา อุทัยศรี

๑๐

นางสาวอารียาพร พรมสาร

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน

หมายเหตุ

๑๕๕/๒๒ ซอยอุดมสุข ๔๗
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ
๑๔๗/๒๒ ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย
๑๓๓ หมู ๒ ตําบลนาคํา
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี
๕๕ หมู ๓ ตําบลสองคอน
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
๒๑๙/๑๐ หมู ๔ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
๓๘๗/๑-๓ ถนนเทศบาล
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
๙๙ หมู ๑๖ ตําบลสีแกว
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๘/๖ หมู ๘ ตําบลโพธิ์
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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
นายอรรคพล สรสุชาติ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๙/๑๘ ซอยพาสนา ๓ ถนนเอกมัย
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
๒ นายวินัย วิรยิ กิจจา

๓

นายเกษม สรศักดิ์เกษม

๔

นายเชาวน มณีวงษ

๕

นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

๖

นายอมร อนันตชัย

๗

นายสมาน กลิ่นเกษร

๘

นายณรงค กาญจนานนท

๙

นางวิรตี ธรธนาอัศว

๑๐

นายสากล ศรีวันทา

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๖๙/๖ หมู ๘ ถนนติวานนท
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
๖๙๑/๑๙ ซอยอัศวิน ๑
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอัมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพ ฯ
๓๖/๒ ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๔๙ หมู ๑ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ
๙๙/๙ หมู ๔ ตําบลบอ อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
๓๖/๓ หมู ๖ ตําบลบางใหญ
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
๒๖๓/๒ ซอยอินทรภรณ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ ฯ
๑๓๔/๑๒๓ ถนนประชาราษฎร ๑
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
๑๘๘/๒ ถนนคลองบางจาก
แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ

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

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๔๔/๕๕ หมู ๗ แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

๒

นายธรรมา ปนสุกาญจนะ

๓

พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท

๔

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล

๕

พลตํารวจโท วัฒนชัย วารุณประภา

๖

นายชัยวัฒน พสกภักดี

๗

นางสาวอรุณี ศรีโต

๘

พลตรีหญิง อรนันท หาญยุทธ

๙

นายประสาน ประวัติรุงเรือง

๑๐

นายรัฐชทรัพย นิชิดา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑๖ ซอยลาดพราว ๑๑๕ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ
๔๐๑/๑๙๐๑ ซอยพัฒนาการ ๓๐
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ ฯ
๙๙๙/๒ หมู ๖ ตําบลเทพารักษ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
๑๓/๑ ซอยราชวิถี ถนนราชวิถี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ
๗ ตรอก ๕ ซอยสุดจิตตนิเวศน ๑
หมู ๖ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ ฯ
๒๐/๑๕ หมู ๒ ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๒๗๓/๔ หมู ๔ ซอยแจงวัฒนะ ๖
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพ ฯ
๕๗ ซอยประชานุกูล ๑ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
๔๓/๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

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
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

๒

นายประภัตร โพธสุธน

๓

นายจองชัย เที่ยงธรรม

๔

นางบุปผา รอบรู

๕

นายสุชิน ควรสงวน

๖

พลตํารวจตรี พงศชัย สุขะหุต

๗

นายวิรัช วัฒนไกร

๘

นายยงยุทธ นพเกตุ

๙

นายราเชนทร ยอดยิ่ง

๑๐

นายนนทนันท บัวบาน

๒๙๗ ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
๑๑๓ หมู ๑ ตําบลวังน้ําซับ
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๔ หมู ๕ ตําบลบานกราง
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๔/๒ ซอยเจตนจําลอง ๓/๑
ถนนบริพัตร ตําบลทาราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๑๑ หมู ๒ ตําบลดอนทอง
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๖๕/๓ หมู ๔ ตําบลวังตะกอ
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๓๐๙/๒ หมู ๖ ตําบลอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘๐ หมู ๔ ตําบลบางแกว
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง
๑๑๓ หมู ๙ ถนนทาแซะ-ปะทิว
ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
๒๙/๑ หมู ๑ ตําบลตลิ่งชัน
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

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
ที่อยูตามทะเบียนบาน
หมายเหตุ
๑

นายนิกร จํานง

๒

นายมูฮํามัดซูลฮัน ลามะทา

๓

นายทวีพงษ วิชัยดิษฐ

๔

นายวรรโณ เวชศาสตร

๕

นายสมภาศ พจนปรีชา

๖

นางสาวจินตนา วรศรี

๗

นายวีรวัฒน วรรณศิริ

๘

นายเจิม อินทรกุล

๙

นายอรุณ สุชาฎา

๙ ซอยเกษมสําราญ ซอย ๔
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ
๑๑๗/๑ ถนนอัตตอธีรียะห
ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
๙๖/๒ หมู ๑๒ แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ
๗๘/๑ หมู ๑๑ ตําบลควนกาหลง
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
๑๖/๒ หมู ๔ ตําบลรามแกว
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๓/๑ หมู ๒ ตําบลแพรกหา
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๑๓ ถนนชางกล ตําบลทาขาม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
๘/๓๗ ซอย ๓ ถนนราษฎรบํารุง
ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
๓๔๖/๒๙ หมู ๔
แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง
กรุงเทพ ฯ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก
ลําดับที่
๑๐

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
นายถิรเดช เพ็ชรกุล

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑ ซอยสามัคคี ๑ ถนนวัฒนา
ตําบลตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

