เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ พ รรคประชาธิ ปัต ย์ ไ ด้ ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัด นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณ สมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนี้แล้ว
ดังนั้ น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
ที่
๑
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
๓๒ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๒
นายชวน หลีกภัย
๑๘๓ ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๓
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
๒๒/๑๑๖ ถนนราษฎร์อุทิศ ตําบลตลาด
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
๖๙๘ ถนนตากสิน ตําบลระแหง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๕
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
๘๖ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขวา)
ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา
๖
นายกรณ์ จาติกวณิช
๒๓/๒ ซอยเย็นอากาศ ๓
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
๗
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๔๓ ซอยสุขุมวิท ๖๘ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๘

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

๙

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

๑๐

นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์

๑๑

นายไพฑูรย์ แก้วทอง

๑๒

นายอิสสระ สมชัย

๑๓

นายเจริญ คันธวงศ์

๑๔

นายอลงกรณ์ พลบุตร

๑๕

นายอาคม เอ่งฉ้วน

๑๖

นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

๑๗

นายสุทัศน์ เงินหมื่น

๑๘

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

๑๙

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

๒๐

นายวิฑูรย์ นามบุตร

ชื่อ - สกุล

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๙๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๒๔ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๙๖/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลเขามีเกียรติ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลสามตําบล
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลคลองคะเชนทร์
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๓๕๗ ซอยจันทน์ ๑๖ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๑๗ ซอยวัฒนธรรม ๔ ถนนพระทรง
ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
๗๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลทับปริก อําเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่
๓๐๗/ข หมู่ที่ ๒ ตําบลป่าโมก
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๙ หมู่ที่ ๖ ตําบลโคกกลาง
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
๒๔๐/๘๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
๑๔๒๔/๑๖๔ ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
๑๖๕ - ๑๖๖ - ๑๖๗ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๒๑

นายถวิล ไพรสณฑ์

๒๒

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

๒๓

พันเอก วินัย สมพงษ์

๒๔

นายสุวโรช พะลัง

๒๕

นางผุสดี ตามไท

๒๖

นายปัญญวัฒน์ บุญมี

๒๗

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์

๒๘

นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์

๒๙

นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

๓๐

นายนิพนธ์ บุญญามณี

๓๑

นางอานิก อัมระนันทน์

๓๒

นายโกวิทย์ ธารณา

๓๓

นายอัศวิน วิภูศิริ

๓๔

นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

ชื่อ - สกุล

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๔๑/๑๙ ซอยชื่นประชา แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๘๗/๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลแม่ยางร้อง
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
๑๑๙ ซอยน้อมจิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
๙๒ ซอย ๕ ถนนเขาเงิน ตําบลขัน เงิ น
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๒๑ ซอยนวธานี ๘ แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
๙๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลพระประโทน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๔๘/๑ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
๔๒๕/๑๒๔ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
๑๖๕/๓๑๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๙๙/๑๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๒๗๕/๑ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๔๖ ซอยเพชรเกษม ๖๒/๔ แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
๑๘๙/๑๐ ถนนราชวิถี แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕๗ - ๕๙ ถนนแสงชูโต ๒๓ ตําบลท่าเรือ
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๓๕

นายเกียรติ สิทธีอมร

๓๖

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย

๓๗

นายกนก วงษ์ตระหง่าน

๓๘

พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี

๓๙

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์

๔๐

นายประกอบ จิรกิติ

๔๑

นายพีรยศ ราฮิมมูลา

๔๒

นายกษิต ภิรมย์

๔๓

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

๔๔

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

๔๕

นายวัชระ เพชรทอง

๔๖

นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์

ชื่อ - สกุล

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๔๖๖/๑๕ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
๑๗๐๔ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
๒๑/๓๔ ซอยสุขุมวิท ๒๙ (หลักเขตต์)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๑๕๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
๓๐ ซอยแฉล้มนิมิตร ๕ แยก ๕
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
๙/๓๐ หมู่ที่ ๓ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๗๐/๑๙ ถนนสายเอเชี ย ตํ า บลบ้ า นพรุ
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๙/๑๓ ซอยกิ่งชํานาญอักษร
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๓๑ ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๑๑๗/๖ หมู่ที่ ๖ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๔/๑๓๘ ซอยหมู่บ้านชัยพฤกษ์
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
๘๖ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขวา)
ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

ชื่อ - สกุล
นายอิสรา สุนทรวัฒน์

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๕๐/๔๔๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
๕๐/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนกะโรม
ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ๘๗๘/๙ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
๓๔/๒๐๘ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๓๖
ถนนโชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
๒๙/๔๕๔ หมู่ที่ ๙ ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ๑๖/๑๔ ถนนพระบารมี ตํ า บลป่ า ตอง
อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
นายดนัย นพสุวรรณวงศ์
๑๕๗ หมู่ที่ ๙ ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายธิติ มหบุญพาชัย
๒๐๒ - ๒๐๔ ถนนบํารุงราษฎร์
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
๑๒๙/๙๒ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางรักน้อย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
๒๗ ถนนอุดมชาวนิเทศ ตําบลจองคํา
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายยุพ นานา
๓๑/๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
๓๔๐/๑๖๕ ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากน้ําโพ
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นายสัญชัย อินทรสูต
๑๖๕/๓ ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ําโพ
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

ชื่อ - สกุล
นายบรรพต ต้นธีรวงศ์

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๙/๘๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลสวนใหญ่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
๓๖/๑๓ หมู่ที่ ๑๑ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
นายสืบแสง พรหมบุญ
๑๖๗ ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ ๒
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
นายอภิชัย เตชะอุบล
๑๘ ซอยสาทร ๑๑ แยก ๙
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
นายวีระชัย ถาวรทนต์
๕๘/๖๒ หมู่ที่ ๓ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
นายอภินันท์ ช่วยบํารุง
๑๒๑/๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลระแหง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายประกอบ สังข์โต
๕/๑๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลสวนใหญ่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายเกรียงยศ สุดลาภา
๘๔/๑ ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
นายสุริยะ ศึกษากิจ
๖/๑๐๗ ซอยมหาดเล็กหลวง ๒
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พลเรือเอก นาวี ศานติกะนาวิน ๒๔/๓ ซอย ส.เกียรติชัย ๑
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
นายชีวเวช เวชชาชีวะ
๑๔๑ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
๙๐/๑๒๓ หมู่ที่ ๘ ตําบลบางครุ
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

ชื่อ - สกุล
นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๒๐๖ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๒
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
นายพรพล เอกอรรถพร
๑๖๗ ถนน กม. ๕ ฝั่งขวาและคลองลึก
ตํา บลอรั ญ ประเทศ อํา เภออรัญ ประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ๗๓๘ ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
๓๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายคํารณ ณ ลําพูน
๑๙๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลดู่ใต้
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
๔๗/๗๐ ถนนมลิวรรณ ตําบลกุดป่อง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นายจีรพงศ์ พวงทอง
๒๑๕/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลบ้านกาศ
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายราเมศ รัตนะเชวง
๒๓ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่นางขาว
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นางรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไข่ขาว ๑๗๖๘ ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์
๒๙๑ - ๒๙๓ ถนนพระรามที่ ๓
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ๑๖๖/๖๖ ตรอกวัดราชาธิวาส
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
นายภูเบศ จันทนิมิ
๔๘ ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

ชื่อ - สกุล
นายแสนคม อนามพงษ์

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๑๓ ซอยมหาราช ๑ ถนนมหาราช
ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
นายสุธรรม นทีทอง
๘๓๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
นายสรวิศ ขุนจันทร์
๑๙/๐๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๕๐๔ ถนนประชาราษฎร์ ๒ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา
๓/๙๖ ซอยพหลโยธิน ๒๑ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายสุธี กรกมลพฤกษ์
๗ ซอยสุโขทัย ๑ (สุโขทัย ๕ เดิม)
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย ๕๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
๓๓๓ ซอยสุรนารายณ์ ๓ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
พลเรือโท เชษฐ โกมลฐิติ
๖๖ หมู่ที่ ๖ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี
นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา
๘๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านบึง
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
นายสกล เขมะพรรค
๓๙/๒๒ ซอยลาดปลาเค้า ๖๐
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
นายสําเร็จ ภูนิคม
๑ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลต้า อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวจันทรพร ขันโมลี

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๘๕๘ หมู่ที่ ๒๐ ตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช
๒๒๕๐/๑๐๖ ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
นางเตือนใจ นุอุปละ
๑๙๓ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านโนนพิบูลย์
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
๑๑๕/๒ หมู่ที่ ๑ ตําบลชุมเห็ด
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายภราดร กลางบุรัมย์
๑๖ ซอย ๒๘ (รณชัยชาญยุทธ)
ถนนรณชัยชาญยุทธ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุทัศน์ พรหมรัตน์
๑๘๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงเนียม
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายประสงค์ สุภาสัย
๔๑ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลสลักได
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์
๑๔๔/๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลตะเคียนเตี้ย
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย ๖๐ ถนนศรีสัชนาลัย ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร ๗๐ ซอยปุณณวิถี ๒๗ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
๘๓/๓๗๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางเมืองใหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
นายธวัช มนูธรรมธร
๑/๑ ซอยจันทน์ ๑๘/๗ แยก ๘
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๑๐๙

นายกษิเดช กุลจิตติพร

๑๑๐

นายขภัช นิมมานเหมินท์

๑๑๑

นายวัชระ สนธิชัย

๑๑๒

นายรัฐไกร เอกเพชร

๑๑๓

นายเอกมล อนันตกูล

๑๑๔

นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ

๑๑๕

พลเอก ณรงค์ มหาคุณ

๑๑๖

นายชุบ ชัยฤทธิไชย

๑๑๗

นายมาร์โค เจริญใจ

๑๑๘

นายครูนิตย์ ปิงเมือง

๑๑๙

พันตํารวจโท วิชิต ศรีไชยวาน

๑๒๐

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร

๑๒๑

นางสาวปานระพี แก้วภราดัย

ชื่อ - สกุล

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๗๕/๗ ซอยยาสูบ ๒ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๙๙ ถนนเจริญราษฎร์ ตําบลวัดเกต
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๑๑๐ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๔/๒๐ ซอยคลองลําเจียก ๙
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
๔๓ ซอยสมปรารถนา แยก ๒
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๕๐/๑๓๘ ซอยคุ้มเกล้า ๖ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๑๖/๕๐ ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๗๖๖ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๒๕/๓ ถนนบัวใหญ่ ๑ ตําบลบัวใหญ่
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๑๓๑/๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าวังทอง
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๓๔๑/๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลลานสัก
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๑๗๓/๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
๑๘๕/๑๑ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ที่
๑๒๒

นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย

๑๒๓

นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา

๑๒๔

นางนิภา พริ้งศุลกะ

๑๒๕

นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

ชื่อ - สกุล

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๓๒๗ หมู่ที่ ๙ ตําบลโพธิ์
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๘๙๘ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด
อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
๔ ถนนหมอสกนธ์ ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓๙ - ๑๔๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

