เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนี้แล้ว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดังนี้
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
ลําดับที่
๑

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

๒

นายชัย ชิดชอบ

๓

นายทรงศักดิ์ ทองศรี

๔

นางนาที รัชกิจประการ

๕

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

๖

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

๗

นายอุทิศ ชูช่วย

๙๒/๓๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
๓๐/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๗๒๒ หมู่ที่ ๙ ตําบลนาปะขอ
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
๒๑/๑ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
๕๕/๑ ถนนนาสาร ตําบลบ่อยาง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๘

-

-

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

๕๘๓/๒ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
นายกมล จิระพันธุ์วาณิช
๑๑๙ ตําบลทะลุชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
นายมารุต มัสยวาณิช
๓๓๓ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลค่ายบกหวาน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
๑๙๐ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลคู้ยายหมี
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ๑๐๐ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
นายกฤษณ์ บุตรเนียร
๓๔/๒ ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
๓๐/๒ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นางพัฒนา สังขทรัพย์
๙๑/๓๑ หมู่ที่ ๙ ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ๑๖๐/๑๕ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์
๓๒๙ หมู่ที่ ๑ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
๔๗๔ หมู่ที่ ๗ ตําบลศรีสงคาม
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่
๒๑

ชื่อ - สกุล

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๒๕

นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ ๙/๙๙ หมูท่ ี่ ๔ ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
นายกฤช อุปจันแพงวงศ์
๘๒ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบ้านยาง
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายอนันต์ โลหะพัฒนบํารุง ๑/๖๘๕ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
นางสุภาวดี งามสมัย
๒๐๘ ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
-

๒๖

นายวัชรินทร์ ทองคําใส

๒๗

นายสนั่น สุขรมย์

๒๘

นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร

๒๙

นายพิพัฒน์ วีระถาวร

๓๐

นายเปรมกมล พาชีรัตน์

๓๑

นายชวลิต บุณญะพานิชสกุล

๓๒

นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น

๓๓

นายอุดม มั่นซิ้ว

๒๒
๒๓
๒๔

๒๔๔/๓/๑ หมู่ที่ ๑๗ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
๒๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
๑๑๕๑/๑๐ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๘๘ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
๗/๒๒๗ หมู่ที่ ๙ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลบางมัญ
อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๕๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
๑๗๗ หมู่ที่ ๑ ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ชื่อ - สกุล
นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๒๙๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
นายธรรมบุตร ตระกูลแสงแก้ว ๘๙/๑๑๖๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายคงศักดิ์ ฉายอรุณ
๗๘/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลวังศาลา อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์
๓๙๑/๖ ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายถาวร ชัยฤกษ์
๗๐๒/๑๔ ตําบลปากเพรียว
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นางสอิ้ง ไถวสินธุ์
๕๑ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมบูรณ์ ก้อนมณี
๔๓๐ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
นายประยุทธ สุวรรณโณ
๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลปากแตระ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นางวิลัดดา ใจสมุทร
๑๐๗/๕๘ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
นายศักดา จริงจิตร
๒๕๓/๑ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
นายวินัย ทองย้อย
๑๙๒/๖๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลแม่เหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายเพิ่มศักดิ์ วรพรรดิศาล
๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
นายสิทธิกร แหยมพันระนัย ๖ หมู่ที่ ๙ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๔๗

-

-

๔๘

นางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์

๔๙

นางศิษฎี หรุ่นศิริ

๕๐

นายปริญ เกษะศิริ

๕๑

นายศักดิ์สิทธิ์ ณัฎฐาคุณากิจ

๕๒

นายไพฑูรย์ สรรเสริญ

๕๓

นายสําราญ บุญเส้ง

๕๔

นายสมศักดิ์ เพชรพฤทธิ์

๕๕

นายยูโสบ แสงแก้ว

๕๖

นายสุจริต ยามาสา

๕๗

นายอาจารย์สมศักดิ์ มากมูล

๕๘

นายสอาด หลังยาหน่าย

๕๙

นายอารีวัฒน์ นวลปาน

๕๐๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลเจ๊ะปิลัง
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๘๒/๖๕๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
๑๑๑/๒๑ แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
๗ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
๑๖๓ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
๗๐ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
๒๑๔/๔ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
๑๔๖ หมู่ที่ ๕ ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลฉลุง อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
๙๙/๔๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลเปร็ง อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
๔๒/๔๐๘ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๖๐

นายธวัช อภิเดชมงคล

๖๑

นายณัฐพล งามเหลา

๖๒

นายภูวดล ธิราชรัมย์

๖๓

นางเปรมกร เจิมจรูญ

๖๔

นายสมบัติ ไชยบุรมย์

๖๕

นายเจริญสุข มังคละคีรี

๖๖

นายไชยชาญ ขวัญเซ่ง

๖๗

นางจันทรกานต์ เพชรรัตน์

๖๘

นางกาญดา มลยงค์

๖๙

นายอซิซ สาเม๊าะ

๗๐

นายอาซีซัน สันหะ

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๗๑

-

๑๕๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
๖/๑๐๗ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหนองใหญ่
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๙/๓๕ หมู่ที่ ๒๒ ตําบลบางหญ้าแพรก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๔๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๖๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองญาติ
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๕๖/๕ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
๗๗ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๓๔๖ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลป่าบอน อําเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
๑๔๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
๗๔ หมู่ที่ ๓ ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
-

๗๒

-

-

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๗๓

-

-

๗๔

นายสุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล

๗๕

นายประหยัด เจียวรัมย์

๗๖

นางประไพ นามผล

๗๗

นายพงษ์ศักดิ์ มีสิทธิ์

๗๘

นางจินดา เทศเรือง

๗๙

นายบุญกาญจน์ มหาราช

๘๐

นายสิทธิกร ธงยศ

๘๑

นางบุญสม แสงแก้ว

๘๒

นายณรัฐ ยานรัมย์

๘๓

นายบุญทัน ถานผดุง

๘๔

นายธงชัย เนื่องจํานงค์

๘๕

นายประจวบ เพชรศรีสุก

๑๕/๔ หมู่ที่ ๕ ตําบลสลักได
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลสามแวง อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
๓๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลมหาสอน อําเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
๘๑/๒ หมู่ที่ ๑๗ ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
๕/๑ หมู่ที่ ๒๒ ตําบลบางหญ้าแพรก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๙๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒๓๙ หมู่ที่ ๕ ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม
๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตําบลปากคม อําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
๓๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลแคนดง อําเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์
๗ หมู่ที่ ๓ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลบัวทอง
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลแวงดง อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๘๖

นายสุพจน์ โพธิ์แสงดา

๘๗

นายเอกวุฒิ โพธิ์แสงดา

๘๘

นายจําเริญ เกษมสิน

๘๙

นายสงิด ภูมิประโคน

๙๐

นางนงนุช ศรีสมุทร

๙๑

นายชุมพล จรรยาอ่อน

๙๒

นายเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์

๙๓

นางสาวธนวรรณ ยศดํา

๙๔

นายพลภัทร แก้วชูด

๙๕

นายสมศักดิ์ เพ็ชรยอดศรี

๙๖

นายเอกหิรัญ ทองวงศ์

๙๗

นายธงชัย หลีสกุล

๙๘

นายนัด โยยรัมย์

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๔๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
๕๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
๓๕๐/๒๐๘ ซอยลาดพร้าว ๒๓ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๒๔๘ หมู่ที่ ๗ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑๓๐๕/๑๑ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
๑๔ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๘๘/๘ หมู่ที่ ๗ ตําบลสมอแข
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๖๓๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
๘๘/๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลคอหงส์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๓๗ หมู่ที่ ๓ ตําบลลําไพล อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
๔๒ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
๑๔๘ หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านกล้วย อําเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
๑๓๒ หมู่ที่ ๑ ตําบลกระสัง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

ชื่อ - สกุล
นางพรรณธิภา ลาหลง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๙/๒๙ หมู่ที่ ๒๒ ตําบลบางหญ้าแพรก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวจําลอง เทียนสว่างชัย ๒๓/๑๐ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบางหญ้าแพรก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายโกมล ลั่นสิน
๖๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลช่อง อําเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
นายสมนึก สานสุข
๖๐ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลสระบัว อําเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์
นายสง่า ทองปาน
๑๖๖ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
นายสุรพล บุตรศรีภูมิ
๒๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
นายประสิทธิ์ แก้วประเสริฐ ๒๗ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นายปรัชญา มาลากุล
๒๙๑ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
ณ อยุธยา
นายพิชัย น้อยพลี
๔๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายชีรา ชาญประโคน
๑๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายราน ชาญประโคน
๘ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายพล บุตรคลอง
๙๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายสมศักดิ์ ศรีสมุทร์
๑๒๖/๖ ซอยลาดกระบัง ๕๒ แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๑๒ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
๑๑๓ นายสิทธิเดช แจ่มผล
๑๑๔ นายกมล นาคคง
๑๑๕ นางสาวเปรมจิระ
เพชรบุญวรรโณ
๑๑๖ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม
๑๑๗ นายประเสริฐ เครือศรี
๑๑๘ นายธงชัย ประประโคน
๑๑๙ นายชาวาลา มุ่งดี
๑๒๐ นางประมวล แย้มเทศ
๑๒๑ นางสมบัติ หลีสกุล
๑๒๒ นายบุญมี ม่วงพาชี
๑๒๓ นายเพชร ริตจัตุรัส
๑๒๔ นางจีระนันต์ แก้วประเสริฐ

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๔๔/๒๔๖ หมู่ที่ ๓ แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
๒๖ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕/๑๙๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลต้นมะม่วง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๔๔ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๔๑/๖๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลคอหงส์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๘๙ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลสะเดา
อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๓๓ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐/๓ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลชอนม่วง อําเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านกล้วย
อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑๑๕/๔ หมู่ที่ ๓ ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๒๖ หมู่ที่ ๒๔ ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๙ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๒๕ นางประดับ คําอ่อน

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ

