เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 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 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
๒๒๒๒/๖ ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๒ นายชัย ชิดชอบ
๓๐/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓ นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
๓/๑๙๖ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๔ นางนาที รัชกิจประการ
๗๒๒ หมู่ที่ ๙ ตําบลนาปะขอ
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
๕ นายศุภชัย ใจสมุทร
๘๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าข้าม
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๖ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
๑๔๘/๑ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๗ นายเพิ่มพูน ทองศรี
๑๒๖/๑๒ - ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๘ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๘/๔ ซอยสุโขทัย ๑ (สุโขทัย ๕ เดิม)
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
๙ นางสาวศรีวรรณ เทียมประเสริฐ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลชําผักแพว
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๐ นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์
๑๑ นายประเวช รัตนเพียร
๑๒ นายสุรชัย สุทธิธรรม
๑๓ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
๑๔ นายทวีวฒ
ั น์ ฤทธิฤ์ าชัย
๑๕ นางศุภาธินันท์ ไถวสินธุ์
๑๖ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
๑๗ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
๑๘ นางชนากานต์ ยืนยง
๑๙ ร้อยตรี กฤษฎา การุญ
๒๐ นายณัฐพล เกียรติวินยั สกุล
๒๑ นายฉัตรชัย ศิลาพร
๒๒ พลเอก ดุสิต เครือใย
๒๓ นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
๒๔ นายมานพ ปัตนวงศ์

หน้า ๗๑
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๙๗๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓๓๓/๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลหมูสี
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๑๔๙ ถนนชลบุรี - บ้านบึง ตําบลบ้านบึง
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๓๙๑ ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๓๐๕/๓ ถนนสุขเกษม ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒๘ หมู่ที่ ๙ ตําบลเหล่า
อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลปะหลาน
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑๕ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
๙๙/๔๓ หมู่ที่ ๘ ตําบลบางคูวัด
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๔๔/๑ ถนนเทศบาล ๒ ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
๒๖/๑๔ - ๑๕ ซอยมโนราห์ ตําบลท่าหิน
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑๔ ถนนเจริญทรัพย์ ตําบลหนองแค
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
๕๔/๒ ถนนมิตรภาพ ตําบลปากเพรียว
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลชุมเห็ด
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑ ถนนยะกัง ๑ ตําบลบางนาค
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๒๕ นายคําตา แคนบุญจันทร์
๒๖ นายสมควร ทองสุกใส
๒๗ นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
๒๘ นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
๒๙ นางสาววาสินีพร พลเยี่ยม
๓๐ นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
๓๑ นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา
๓๒ นายโกศล เหมพลชม
๓๓ นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
๓๔ นายไกรวัลย์ เกษมศิลป์
๓๕ นายฉัตรชัย ชูแก้ว
๓๖ นายอวยชัย สุขรัตน์
๓๗ นายอธิวัฒน์ สอนเนย
๓๘ นายธนกร วังบุญคงชนะ

หน้า ๗๒
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลดอนอะราง
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
๔๔/๗ หมู่ที่ ๓ ตําบลกะเปอร์
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๕๘/๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลดอนตรอ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙/๖ ถนนควนขนุน ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒๘ หมู่ที่ ๑๗ ตําบลนาอุดม
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖๑/๔๒ ถนนศรีอทุ ัย ตําบลอุทัยใหม่
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๗๓๑ ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๑๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลโพนบก
อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
๖๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลเวียงใต้
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลสําโรง
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
๓๓/๓๔ ซอยพหลโยธิน ๖
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๔๐๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลม่วง อําเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
๖๐๕/๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๓๙ นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว
๔๐ นายสนั่น สุขรมย์
๔๑ นางสาวอริสรา ตาวงศ์
๔๒ นางสาวเอื้ออิศรา หมื่นแสน
๔๓ นายจิรเดช ซามาเละ
๔๔ พันตํารวจโท ณรงค์ โพธิจักร
๔๕ นางศริยา ใจสมุทร
๔๖ นายพิพัฒน์ วีระถาวร
๔๗ นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร
๔๘ นายสมเกียรติ กิจเจริญ
๔๙ นายสมชัย ตั้งปวิทยา
๕๐ นายสุนทร โนราช
๕๑ นายอําพันธ์ ไทยสนิท

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๐๓ ถนนมงคลประชา ๒
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
๒๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
๒๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลกลางดง
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
๓๔ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลโพธิ์ใหญ่
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕/๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลลุโบะบือซา
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๒๐๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลนิเวศน์
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๗/๕๘ ถนนรัษฎา ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๘๘ ซอยเทพนิมิตร ๒ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๑๕๑/๑๐ ถนนนครไชยศรี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๒๒๔ หมู่ที่ ๕ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๒๕/๑๔๙ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
๒๘๗ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
๖๙ ตรอกอมร ตําบลบางนาค
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๕๒ นายประชา อัศวนิเวศน์
๕๓ นายณัฐพล เจริญวงค์
๕๔ นายมานะ พรสุรัตน์
๕๕ นายเกษม ลีละยุวพันธ์
๕๖ นายมูฮํามัดนาเซ กอร์เดร์
๕๗ นายสนิท วัฒนสุข
๕๘ ดาบตํารวจ กรณ์ วราธรรมกุล
๕๙ นายคําก่าย กองพร
๖๐ นางจิดาภา ฮดฤาชา
๖๑ นายณัฐพล งามเหลา
๖๒ นายธนัช นาคจันทึก
๖๓ นายประยงค์ โม้สี
๖๔ นายประเสริฐ ชินศรี
๖๕ นายวีระชัย จูห้อง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๘๕ ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๓๐/๑๘ หมู่ที่ ๔ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
๑๒๓/๓๔ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางคูวัด
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๑๗๕/๔ ซอยสุขุมวิท ๓๙ (พร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๑/๗ หมู่ที่ ๑ ตําบลบันนังสาเรง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๖๖ หมู่ที่ ๘ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
๑๗๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลรัตนวาปี
กิ่งอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
๒๔ หมู่ที่ ๒๐ ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
๙๐ หมู่ที่ ๔ ตําบลนาโป่ง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๖/๑๐๗ ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๓๐๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองบัวบาน
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓๓/๔ หมู่ที่ ๖ ตําบลดงสวรรค์
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๔๕ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลนิคมห้วยผึ้ง
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๘๐ หมู่ที่ ๖ ตําบลวังกระแจะ
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๖๖ นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ
๖๗ นางสกุลลักษณ์ ศักดาพิทักษ์
๖๘ นายสถาพร โคตบุตร
๖๙ นายธรรมบุตร เกียรติกอบสุข
๗๐ นางสาวนุชชาวดี พันธ์สวัสดิ์
๗๑ นางชวนพิศ พันธ์เพียร
๗๒ นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์
๗๓ นางนิยา คงพิบูลย์
๗๔ นายประสิทธิ์ จิตรจุน
๗๕ นางสาวมณฑาทิพย์ จุฑานนท์
๗๖ นายศักดา จริงจิตร
๗๗ นายธนัท ลาชโรจน์
๗๘ นางสาวเพ็ญศรี อินอุ่นโชติ
๗๙ นายวรนิต วินทะไชย
๘๐ นางสาวศศิพร อุษณวศิน

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๘๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลนาดี
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
๙๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลนาโป่ง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๑๒๗ ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๘๙/๑๑๖๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๘๙/๑๑๖๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๗๐ หมู่ที่ ๕ ตําบลกรับใหญ่
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๑๘ หมู่ที่ ๗ ตําบลลาดบัวขาว
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๑๒๑ ถนนค่ายหลวง ตําบลบ้านโป่ง
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท
๓๒/๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลหางน้ําสาคร
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๒๕๓/๑ ถนนห้วยยอด ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑๑๖ หมู่ที่ ๘ ตําบลท่าข้าม
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๗๓/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลกุดธาตุ
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น
๑ ถนนศรีเทวา ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๘/๖๗ หมู่ที่ ๘ ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๘๑ นางสาวน้ําอ้อย รู้แสวง

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๖๔ หมู่ที่ ๓ ตําบลซับสนุ่น
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๘๒ นายสาโรช วัฒนสโรช
๑๑/๑ ซอยอุบล - ตระการ ๑๐
ถนนอุบล - ตระการ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
๘๓ นายสุพล สุขศรีมั่งมี
๕๑๖/๔๙ ซอยพญานาค
แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๘๔ นายกฤษฎาพัฒน์ แจ้งจรรยาวงศ์ ๓๑๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลแพรกษาใหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
๘๕ นายยุทธพงษ์ สิทธิ
๕๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านโคก
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
๘๖ นายไพรวัลย์ มีหิริ
๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลเก่ากลอย
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
๘๗ ว่าที่ร้อยตรี ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม ๑๘๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลเขาคราม
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๘๘ นายจีรวรพัฒน์ เขียวสี
๙๗ หมู่ที่ ๙ ตําบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
๘๙ นายซายุตี สะอุ
๕๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลบาเระใต้
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๙๐ นางสาวณัฐนันท์ พินทอง
๓๕๙/๓ ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๙๑ นายดลหร่อหมาน อุสมาน
๖๒๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ขรี
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๒ นายธีระพงษ์ สีวิลัย
๓๕๙/๖ ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๙๓ นางสาวนุชนารถ แซ่บ้าง

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๒๑๗ หมู่ที่ ๓ ตําบลไม้เรียง
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๔ ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา มาน้อย
๒๔ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลเขาคีริส
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
๙๕ นายปรีชา จบดี
๑๕๕/๑๕๙ ซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๑๑
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๙๖ นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
๔๗๓/๕๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
๙๗ นางสาวเพ็ญนภา ทุมลา
๕๒ หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๙๘ ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ ขาวสะอาด ๑๐๕/๕๒ หมู่ที่ ๑ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๙๙ นางสาวไพวรรณ สิทธิกัน
๙๖ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๑๐๐ ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล รอดเจริญสุข ๘๙/๑๐๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑๐๑ นางสาวลักขณา มณีรัตน์
๓๕๙/๓ ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๑๐๒ นายวัชรา ฉิมเงิน
๖/๔๔ ซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๓๗
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๑๐๓ นายวินัย สมบัติ
๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
๑๐๔ นางสาววิรัตา ขวัญแพ
๓๑/๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๑๐๕ นางสาวกัญญวรรณ ปิ่นเงิน
๓๑๗/๒๐ ซอยลาดพร้าว ๙๔
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๐๖ นายอนุรักษ์ แก้วฉาง
๑๐๗ นายสราวุธ รามณรงค์
๑๐๘ นางสาวสุกัญญา สุขรุ่ง
๑๐๙ นางสาวสุทิศา สุทธิมาลย์
๑๑๐ นายสุริยา วาสะรัมย์
๑๑๑ นายสุวิทย์ พรมขุนทด
๑๑๒ นางสาวเสาวคนธ์ คํานวนจิตต์
๑๑๓ นายศิวกร แสนวงษา
๑๑๔ นางสาวอัญชลี ชวนชื่น
๑๑๕ นางสาวอัญชลี เหลี่ยมสูงเนิน
๑๑๖ นายอัศนีย์ สายสุวรรณ
๑๑๗ นางสาวอัญชนา เทพนาคิน
๑๑๘ นายวิพรสกุล แก้วพิทักษ์
๑๑๙ นายวัชระ ลูกหยี

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๐๓ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลทุ่งหว้า
อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
๗๐/๓๙ ซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๓๗
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๑๖ ซอย ๔/๖ ถนนไชยบุรี
ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๓๔ หมู่ที่ ๗ ตําบลคลองใหญ่
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๒๙/๒๕ ซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๓๗
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๔๐๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลวังยายทอง
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
๒๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลคลองใหม่
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
๘๙/๓๙๔ ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
๓๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองลาน
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตําบลเสมา
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๔๑ หมู่ที่ ๖ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
๑๖ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบึงบัว
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
๔๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลโพรงจระเข้
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
๙๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลคลองยาง
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๙ ก
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑๒๐ นางสาวภริดา พุ่มประดิษฐ์
๑๒๑ นายชัยวัฒน์ เสมหล่ํา
๑๒๒ นายพิภพ ช้อยวงค์งาม
๑๒๓ นายสมาน สําราญวงษ์
๑๒๔ นายเอกชัย กุ้งทอง
๑๒๕ นายมารุต มัสยวาณิช

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๘๕ ซอยลาดพร้าว ๑๓๒ (วัดกลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๑๓ หมู่ที่ ๔ ตําบลโนนสัง
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๙/๗๓ ซอยโพธิ์แก้ว ๔ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๘๑ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลหนองโพนงาม
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๕๓/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางสัก
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๓๓๓ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลค่ายบกหวาน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

