เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
บัด นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ ผลรวมคะแนนเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ และได้คํานวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อพรรคการเมือง
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
หมายเหตุ
ที่
๑
พรรคเพื่อไทย
๑. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
(จํานวน ๕๐ คน) ๒. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
๓. นายเสนาะ เทียนทอง
๔. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
๕. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
๖. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
๗. นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
๘. พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
๙. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๑๐. นายบัณฑูร สุภัควณิช
๑๑. นายสันติ พร้อมพัฒน์
๑๒. พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
๑๓. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
๑๔. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
๑๕. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๘ ก
ลําดับ
ที่

ชื่อพรรคการเมือง
พรรคเพื่อไทย
(จํานวน ๕๐ คน)

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
นายวัฒนา เมืองสุข
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
นายสุนัย จุลพงศธร
นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
นายคณวัฒน์ วศินสังวร
นายอัสนี เชิดชัย
นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
นายวิรัช รัตนเศรษฐ
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
นางสาวสุนทรี ชัยวิรตั นะ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
นายสมพล เกยุราพันธุ์
นายพงศกร อรรณนพพร
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
นางรังสิมา เจริญศิริ
นายเชิดชัย ตันติศริ ินทร์
นายกานต์ กัลป์ตินันท์
นายธนิก มาสีพิทักษ์

หมายเหตุ

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๘ ก
ลําดับ
ที่

๒

ชื่อพรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์
(จํานวน ๔๑ คน)

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นายนิยม วรปัญญา
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
นายเวียง วรเชษฐ์
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายประวัฒน์ อุตโมท
นายชวน หลีกภัย
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายกรณ์ จาติกวณิช
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์
นายไพฑูรย์ แก้วทอง
นายอิสสระ สมชัย
นายเจริญ คันธวงศ์
นายอลงกรณ์ พลบุตร
นายอาคม เอ่งฉ้วน
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายถวิล ไพรสณฑ์
พันเอก วินัย สมพงษ์
นางผุสดี ตามไท
นายปัญญวัฒน์ บุญมี
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๘ ก
ลําดับ
ที่
๒

๓

๔

๕

๖

ชื่อพรรคการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์
(จํานวน ๔๑ คน)

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
พรรคภูมิใจไทย
๑.
(จํานวน ๔ คน)
๒.
๓.
๔.
พรรครักประเทศไทย ๑.
(จํานวน ๔ คน)
๒.
๓.
๔.
พรรคชาติไทยพัฒนา ๑.
(จํานวน ๔ คน)
๒.
๓.
๔.
๑.
พรรคชาติพฒ
ั นา
เพื่อแผ่นดิน
๒.
(จํานวน ๒ คน)

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นางอานิก อัมระนันทน์
นายโกวิทย์ ธารณา
นายอัศวิน วิภูศิริ
นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
นายเกียรติ สิทธีอมร
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
นายประกอบ จิรกิติ
นายพีรยศ ราฮิมมูลา
นายกษิต ภิรมย์
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
นายวัชระ เพชรทอง
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
นางนาที รัชกิจประการ
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์
นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน
นายชุมพล ศิลปอาชา
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
นายยุทธพล อังกินันทน์
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

หมายเหตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๘ ก
ลําดับ
ที่
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อพรรคการเมือง
พรรคพลังชล
(จํานวน ๑ คน)
พรรครักษ์สันติ
(จํานวน ๑ คน)
พรรคมาตุภูมิ
(จํานวน ๑ คน)
พรรคมหาชน
(จํานวน ๑ คน)

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
๑. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
๑. ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
๑. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
๑. นายอภิรัต ศิรินาวิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

