หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

๙ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ไดรั บผลรวมคะแนนเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
แบบสัดสวนของแตละกลุมจังหวัด และไดคํานวณสัดสวนเพื่อหาผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสว นตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละกลุมจังหวัด 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
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อพรรคการเมือง
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
นายสมชาย
วงศสวัสดิ์
นายสมพงษ
อมรวิวัฒน
พันตํารวจโท กานต
เทียนแกว
นายสัมพันธ
เลิศนุวัฒน
นายเทอดพงษ
ไชยนันทน
นายสามารถ
ราชพลสิทธิ์

หมายเหตุ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก
ลําดับที่ ชื่อพรรคการเมือง
๘ ประชาธิปตย
๙ ประชาธิปตย
๑๐ เพื่อแผนดิน

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
พลเอก พิชาญเมธ
มวงมณี
นายสุรสิทธิ์
ตรีทอง
นายสุรเดช
ยะสวัสดิ์

หมายเหตุ

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัดอุตรดิตถ ๒. จังหวัดพิษณุโลก ๓. จังหวัดพิจิตร ๔. จังหวัดนครสวรรค
๕. จังหวัดอุทัยธานี ๖. จังหวัดลพบุรี ๗. จังหวัดเพชรบูรณ ๘. จังหวัดชัยภูมิ ๙. จังหวัดขอนแกน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อพรรคการเมือง
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
เพื่อแผนดิน
ชาติไทย

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
นายสันติ
พรอมพัฒน
นายชูศักดิ์
ศิรินิล
นายสุนัย
จุลพงศธร
นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ
นายสุชน
ชามพูนท
นางมาลินี
สุขเวชชวรกิจ
นายพุฒิพงศ
สงวนวงศชัย
นายสมเกียรติ
ศรลัมพ
นายอัศวิน
วิภูศิริ

หมายเหตุ

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

-

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
นายศรีเมือง
เจริญศิริ
นายสุขุมพงศ
โงนคํา
-

หมายเหตุ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

๙ มกราคม ๒๕๕๑

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน

๕

พลังประชาชน

นายกิตติศักดิ์

หัตถสงเคราะห

๖

พลังประชาชน

นายเทวฤทธิ์

นิกรเทศ

๗

พลังประชาชน

นายวีระ

รักความสุข

๘

ประชาธิปตย

นายสุทัศน

เงินหมื่น

๙

ประชาธิปตย

นางรัชฎาภรณ

แกวสนิท

๑๐

เพื่อแผนดิน

พลตํารวจเอก ประชา

พรหมนอก

หมายเหตุ

กลุมจังหวัดที่ ๔ (๑. จังหวั ดบุรีรัมย ๒. จังหวัดสุริ นทร ๓. จังหวั ดศรีสะเกษ ๔. จังหวั ดอุบลราชธานี
๕. จังหวัดยโสธร ๖. จังหวัดรอยเอ็ด)
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน

๑

พลังประชาชน

นายสุรพงษ

สืบวงศลี

๒

พลังประชาชน

นายชัย

ชิดชอบ

๓

พลังประชาชน

นายเพิ่มพูน

ทองศรี

๔

พลังประชาชน

นายอดิศักดิ์

โภคกุลกานนท

๕

พลังประชาชน

พลตํารวจเอก วิรุฬห

พื้นแสน

๖

พลังประชาชน

นายพฤฒิชัย

วิริยะโรจน

๗

ประชาธิปตย

นายวิฑูรย

นามบุตร

๘

ประชาธิปตย

นายดนัย

นพสุวรรณวงศ

๙

เพื่อแผนดิน

นายวัลลภ

ไทยเหนือ

๑๐

ชาติไทย

นายวีระศักดิ์

โควสุรัตน

หมายเหตุ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

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
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อพรรคการเมือง
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
รวมใจไทยชาติพัฒนา
เพื่อแผนดิน
ประชาราช

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
นายไกรศักดิ์
ชุณหะวัณ
นายสมเกียรติ
พงษไพบูลย
พันเอก วินัย
สมพงษ
นายภุชงค
รุงโรจน
นายวิรุฬ
เตชะไพบูลย
นายสมพล
เกยุราพันธุ
นายอัสนี
เชิดชัย
พลเอก เชษฐา
ฐานะจาโร
นายปุระพัฒน
วิเศษจินดาวัฒนา
นายเสนาะ
เทียนทอง

หมายเหตุ

กลุมจังหวัดที่ ๖ (๑. จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒. จังหวัดนนทบุรี ๓. จังหวัดสมุทรปราการ)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อพรรคการเมือง
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
ประชาธิปตย
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
เพื่อแผนดิน

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ
นายเจริญ
คันธวงศ
หมอมราชวงศสุขุมพันธ บริพัตร
นางผุสดี
ตามไท
นายประกอบ
จิรกิติ
นายสมัคร
สุนทรเวช
รอยตํารวจเอก เฉลิม
อยูบํารุง
นายมิ่งขวัญ
แสงสุวรรณ
นายจตุพร
พรหมพันธุ
หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต

หมายเหตุ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

กลุม จังหวัดที่ ๗ (๑. จังหวัดระนอง ๒. จังหวัดชุม พร ๓. จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ ๔. จังหวัด
เพชรบุรี ๕. จังหวัดราชบุรี ๖. จังหวัดสมุทรสงคราม ๗. จังหวัดสมุทรสาคร ๘. จังหวัดนครปฐม
๙. จังหวัดกาญจนบุรี ๑๐. จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑. จังหวัดชัยนาท ๑๒. จังหวัดสิงหบุรี ๑๓. จังหวัด
อางทอง ๑๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕. จังหวัดสระบุรี)
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน

๑

ประชาธิปตย

พลตรี มนูญกฤต

รูปขจร

๒

ประชาธิปตย

นายนิพนธ

วิสิษฐยุทธศาสตร

๓

ประชาธิปตย

นายสุวโรช

พะลัง

๔

ประชาธิปตย

นายอรรถพร

พลบุตร

๕

ประชาธิปตย

นายปญญวัฒน

บุญมี

๖

พลังประชาชน

นายไชยา

สะสมทรัพย

๗

พลังประชาชน

พลตรี ศรชัย

มนตริวัต

๘

พลังประชาชน

รอยตํารวจโท เชาวริน

ลัทธศักดิ์ศิริ

๙

ชาติไทย

นางสาวกัญจนา

ศิลปอาชา

๑๐

ชาติไทย

นายประภัตร

โพธสุธน

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

ชื่อพรรคการเมือง

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน

๑

ประชาธิปตย

นายชวน

หลีกภัย

๒

ประชาธิปตย

นายบัญญัติ

บรรทัดฐาน

๓

ประชาธิปตย

นายไตรรงค

สุวรรณคีรี

๔

ประชาธิปตย

นายจุรินทร

ลักษณวิศิษฏ

๕

ประชาธิปตย

นายชํานิ

ศักดิเศรษฐ

หมายเหตุ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ลําดับที่

รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวน

ชื่อพรรคการเมือง

๙ มกราคม ๒๕๕๑

๖

ประชาธิปตย

นายนิพนธ

บุญญามณี

๗

ประชาธิปตย

นายพีรยศ

ราฮิมมูลา

๘

ประชาธิปตย

นางสาวเฉลิมลักษณ

เก็บทรัพย

๙

พลังประชาชน

นายอารีเพ็ญ

อุตรสินธุ

๑๐

เพื่อแผนดิน

นายมานพ

ปตนวงศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

