เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชี
รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนี้แล้ว
ดั งนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู 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 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๓๘/๙ ซอยนวมินทร์ ๑๑๑ แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๒ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
๒๓๒ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๒ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓ ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง ๑๒ ซอยเอกชัย ๑๑๙ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
๔ นายเสนาะ เทียนทอง
๙๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๕ พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก ๖ ถนนพานพร้าว ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๖ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
๒๕๒/๑ ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
๗ นายปลอดประสพ สุรัสวดี
๒๒๑ ซอยสุขุมวิท ๒๐ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๘ นายจตุพร พรหมพันธุ์
๑๗๘/๔๗ ซอยลาดพร้าว ๑๐๒ (เปี่ยมจันทร์)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
๙ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๓๓๗/๗๒ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๐ นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๑๑๐๘/๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
๔๖๓/๘๓ ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒๔/๒๒ ซอยลาดพร้าว ๑๙ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายบัณฑูร สุภัควณิช
๗/๓๔๘ ซอยวิภาวดีรังสิต ๓๖ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
๙๐/๗ หมู่ที่ ๑ ตําบลบางรักใหญ่
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
นายสันติ พร้อมพัฒน์
๔๘/๖๙๙ หมู่ที่ ๔ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลกุดน้ําใส อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๙๙/๙๙ หมู่ที่ ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
๑๐๓/๒ หมู่ที่ ๘ ตําบลดอนเกาะกา
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายเหวง โตจิราการ
๒๐๐๓/๓ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
๖๘ ถนนศิริธร ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล ๑๐๘ ซอยพระรามเก้า ๔๗ (ถนนเสรี ๖)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
นายวัฒนา เมืองสุข
๗๗/๗๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านพระ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
๔๔/๕๕ หมู่ที่ ๗ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๒๔ ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
๒๕

นางสาวภูวนิดา คุนผลิน

๒๖

นายสุนัย จุลพงศธร

๒๗

นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

๒๘

นายคณวัฒน์ วศินสังวร

๒๙

นายอัสนี เชิดชัย

๓๐

นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร

๓๑

พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

๓๒

นายวิรัช รัตนเศรษฐ

๓๓

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

๓๔

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

๓๕

นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์

๓๖

นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๐๐ ถนนขุมทอง - ลําต้อยติ่ง แขวงขุมทอง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
๕๗๓/๒๑ ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
๓ - ๕ ถนนแสงสันติสุข ตําบลชุมแสง
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๓๔๒/๒ ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๖๒๒ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน)
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
๑๐๖๙ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๑๐๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลคลองคะเชนทร์
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑๔/๕๒ หมู่ที่ ๔ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๘ ซอยโนนสูง - มิตรภาพ ซอย ๑
ถนนโนนสูง - มิตรภาพ ตําบลโนนสูง
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๒ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลสําโรง
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๙๙ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
๑๑๙/๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลนครสวรรค์ตก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๓๗ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
๓๘

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

๓๙

นายสมพล เกยุราพันธุ์

๔๐

นายพงศกร อรรณนพพร

๔๑

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

๔๒

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

๔๓

นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

๔๔

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

๔๕

นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล

๔๖

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

๔๗

นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ

๔๘

นายพายัพ ปั้นเกตุ

๔๙

นางรังสิมา เจริญศิริ

๕๐

นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

๕๑

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๗๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
๙๙/๙๙ ซอยยาสูบ ๒ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๓๔ ซอยลาดพร้าว ๑ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลหนองสองห้อง
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
๒๑/๑ หมู่ที่ ๔ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๔๔๔ ซอยสุขุมวิท ๙๓ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
๒๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑๖๓ ถนนบรมอาสน์ ตําบลท่าอิฐ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๖๑ ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
๕๐๒/๑๘๔ ซอยเดชะตุงคะ ๑ ถนนเดชะตุงคะ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๒๕๐ หมู่ที่ ๒๕ ตําบลศิลา
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลสิงห์ อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
๓๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลดอนหว่าน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๑๒๓/๙๔๐ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๘๗/๑ หมู่ที่ ๑๘ ตําบลไร่น้อย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๕๒ นายธนิก มาสีพิทักษ์
๕๓

นายพิชิต ชื่นบาน

๕๔

นายก่อแก้ว พิกุลทอง

๕๕

นายนิยม วรปัญญา

๕๖

นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก

๕๗

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

๕๘

นายเวียง วรเชษฐ์

๕๙

นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์

๖๐

นายวิเชียร ขาวขํา

๖๑

นายประวัฒน์ อุตโมท

๖๒

นายดนุพร ปุณณกันต์

๖๓

นายยุรนันท์ ภมรมนตรี

๖๔

นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

๖๕

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๗๑/๕๘ หมู่ที่ ๔ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
๒๘๙/๕๓๙ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
๒๔๔ หมู่ที่ ๖ ตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑/๑๙ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๔๔๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลพนมสารคาม
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวช้าง
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
๗๓ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหนองหัวคู อําเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
๑๔๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลเขาวงกต
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
๘๘ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๖๙/๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๘ หมู่ที่ ๔ ตําบลสัน ทราย อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
๓๓/๑ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๖๖ นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๗๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาบ่อคํา
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๑๔/๕ ถนนเทศาประดิษฐ์ ตําบลหนองแสง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นายธวัชชัย สุทธิบงกช
๑๔ ซอยบางนา - ตราด ๔๖ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๓๖/๒๓๗ ซอยรามอินทรา ๕๕/๘
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
๕๕ - ๕๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวมาลินี อินฉัตร
๗๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลพิมายเหนือ
อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
๕๔๙/๖ ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายเอกธนัช อินทร์รอด
๔๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
นายถิรชัย วุฒิธรรม
๔๓/๑๖๔ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
๖๐๐/๑๔๑๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด ๑๓๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
นายกมล บันไดเพชร
๑๒๔/๑๔๘๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นางฉวีวรรณ คลังแสง
๑๒๐ หมู่ที่ ๑๗ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายโสภณ เพชรสว่าง
๔๖ ถนนสุวิชาดําริ ตําบลถนนหัก
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๘๑ นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
๘๒

นายสถิรพร นาคสุข

๘๓

นายประแสง มงคลศิริ

๘๔

นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์

๘๕

นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์

๘๖

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล

๘๗

นายสุรชัย เบ้าจรรยา

๘๘

นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

๘๙

นายธนาธร โล่ห์สุนทร

๙๐

พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง

๙๑

พลตํารวจตรี ไพฑูรย์ เชิดมณี

๙๒

นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ

๙๓

นายประสพ บุษราคัม

๙๔

นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
๔๑๘/๔ ถนนวิทยะธํารงค์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๘๙/๑๔๓ หมู่ที่ ๙ ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓๓๖ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าสาย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒๐/๑๐ ซอยพหลโยธิน ๓๒
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
๖๔ ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๙๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น
๑๒๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองสองห้อง
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
๗๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
๕๕ ซอยพหลโยธิน ๖๓ แยก ๒
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๑๖๘/๒๐๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๙๐ หมู่ที่ ๙ ตําบลบุ่งมะแลง
อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๒ หมู่ที่ ๘ ตําบลผักตบ อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
๗๗๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลช่องสามหมอ
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๙๕ นายปิยะ อังกินันทน์
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๙๙/๙ หมู่ที่ ๘ ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
๑๐๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลด่าน อําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
นายประเกียรติ นาสิมมา
๖๙/๒๕๗ หมู่ ที่ ๘ ตํ า บลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายวิบูลย์ แช่มชื่น
๑๓๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยตํารวจโท เชาวรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ ๒๙๗/๒ - ๓ - ๔ ถนนเพชรเกษม
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
๓๑ ซอยประชาอุทิศ ๙๗/๑ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
นายสมบัติ เมทะนี
๘ ซอยสังคมสงเคราะห์ ๖ แยก ๒
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
๑๑๗ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นายถนอม สมผล
๕๗๙/๑ ถนนกําจัดภัย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นายธนกฤต ชะเอมน้อย
๕๘ หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองจอก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๑๖๐/๒๘๘ - ๒๘๙ ถนนแสงชูโต
ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
๑๑๙ หมู่ที่ ๘ ตําบลสระนกแก้ว
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
๑๙ ซอยลาดปลาเค้า ๓๕ แขวงจระเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๐๙ นายสุเทพ สายทอง
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
พลตํารวจตรี เกษม รัตนสุนทร ๓๔๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
๒/๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
นายบัวสอน ประชามอญ
๑๗๗ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
นายวัลลภ สุปริยศิลป์
๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว
จังหวัดน่าน
นายเรวัต สิรินุกุล
๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
นายพิทยา พุกกะมาน
๓๐๕/๓๐๖ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นางพรรณี แสงสันต์
๓๗ ถนนคําลือ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
นายกล่ําคาน ปาทาน
๑๒๓๙/๗ ถนนวิจิตรนคร ตําบลเมืองเหนือ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
๒๘/๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางแก้ว
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์
๑๗/๑๗๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบางพลีใหญ่
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ ๖/๑๗ ถนนสี่ศรัทธา ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
๘/๕๖ ซอยประดิพัทธ์ ๑๕ ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
๔๑๐/๗ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๒๓ พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
๑๒๔ นายพิชัย นริพทะพันธุ์
๑๒๕ นางนลินี ทวีสิน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๕๙/๑๕ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๕๘๘/๙ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๙/๘ ซอยพาสนา ๓ แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

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

หมายเหตุ

