เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่พ รรคชาติไทยพัฒ นาได้ยื่น บัญ ชีร ายชื่อ ผู้สมัค รรับเลือกตั้ง สมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัด นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณ สมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนี้แล้ว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชี
รายชื่อ ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นายบรรหาร ศิลปอาชา

๒

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

๓

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

๔

นายนิกร จํานง

๕

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศริ ิกุล

๖

นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๔๖/๒๗ ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๙๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๗/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลม่วงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๙ ซอยเกษมสําราญ ๑ ซอย ๔
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๖๑ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
๑๖ ซอยลาดพร้าว ๑๑๕ (ศานตินิเวศ)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๗

นายยุทธนา โพธสุธน

๘

นายสรชัด สุจิตต์

๙

นายเกษม สรศักดิ์เกษม

๑๐

ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร

๑๑

นายเจรจา เที่ยงธรรม

๑๒

นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

๑๓

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล

๑๔

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

๑๕

นายเสน่ห์ ขาวโต

๑๖

นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล

๑๗

นายธรรมรัต หวั่งหลี

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ตําบลวังน้ําซับ
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒๒ ถนนมาลัยแมน ตําบลท่าพี่เลี้ยง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐๕/๘๑ ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๕
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๘/๘๑ ซอยลาดปลาเค้า ๗๗
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลศรีประจันต์
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒๕ ถนนบางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
๘๘๘/๘ หมู่ที่ ๕ ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๕๔/๘๖ ถนนสามเสน แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลตะขบ
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๗/๕ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลม่วงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒๖/๑ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๘

นายกมล จิตระวัง

๑๙

นายถาวร จําปาเงิน

๒๐

นายวิรัช วัฒนไกร

๒๑

-

๒๒

นายสําราญ พลายจั่น

๒๓

นายปรีชา จั่นเพชร

๒๔

นายสมพงษ์ บ่างตระกูล

๒๕

นายเดชา ยิ้มวิลัย

๒๖

นางฐิติพร จิตรเนื่อง

๒๗

นางสิรยา สุวานิช

๒๘

นางสาวขนิษฐา ขําวังยาง

๒๙

จ่าสิบเอก สวาสดิ์ กําปั่นทอง

๓๐

นางน้ําวุ้น มาลัย

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๙๐๒ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพูน
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๕๖/๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๐๙/๒ หมู่ที่ ๖ ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๖๘/๑๕ ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๑๐๒ หมู่ที่ ๙ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๔๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลศาลาแดง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลอ่างแก้ว อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
๑๐๖ หมู่ที่ ๕ ตําบลบางพลับ
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๑๒๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลมงคลธรรมนิมิต
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
๖๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๓๑

นางสาวภารดี ทับศฤงฆรา

๓๒

นางประไพ ชูเชิด

๓๓

นางกนกวรรณ ธิยะ

๓๔

นางลั่นทม ชูชีพ

๓๕

นายทรงวุฒิ กาแก้ว

๓๖

นายวรฐ สุนทรนนท์

๓๗

นางสาววิจิตติพร
อภิบาลภูวนารถ

๓๘

นายไพศาล ชโนวรรณ

๓๙

นายมูฮํามัดซูลฮัน ลามะทา

๔๐

นายสมภาศ พจนปรีชา

๔๑

นายสมคิด กฤษณะวณิช

๔๒

นายวัฒนา ลิ้มสุริวงศ์

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๗๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลหลักฟ้า อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
๖๗/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลอินทประมูล
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๔๓ หมู่ที่ ๘ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๗๐ หมู่ที่ ๙ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตําบลโคกพุทรา
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๔๒ ซอยนักกีฬาแหลมทอง ๒
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
๒๕ ซอยรามคําแหง ๑๖ (แม้นเขียน ๒)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๕๖ หมู่ที่ ๓ ตําบลน้ําน้อย
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๑๗/๑ ถนนอัตตอฮีรียะห์ ตําบลบาเจาะ
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๐/๔๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๙๙/๒๐๓ ซอยรามอินทรา ๑๔ แยก ๒๒
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๔๓

นายนิทัศน์ สัญจร

๔๔

นางฐปนัตร์ ศรีพะเนิน

๔๕

นายเจษฎา ศรีเมือง

๔๖

นายวันชัย พานิชกรณ์

๔๗

นายอัลเลียซ สะอิ

๔๘

นายไพโรจน์ แก้วเนียม

๔๙

นายวันอัสรี สติรักษ์

๕๐

นายทวีป ทองธวัช

๕๑

นายมุนตาด บิลังโหลด

๕๒

นายเสริม พฤกษวานิช

๕๓

นายอิสะมาแอ เจะดือเระ

๕๔
๕๕

นายบุญส่ง จิ๋วเจริญ

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๓/๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขารูปช้าง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑๗๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลเกาะแต้ว
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๗๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลจะทิ้งพระ
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๓๘ ถนนบ้านถอน ตําบลบาเจาะ
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลควนชะลิก
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลแว้ง อําเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส
๖๗ หมู่ที่ ๒ ตําบลการะเกด
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐ ถนนอาลีซู ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
๑๒๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๗/๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลกะมิยอ
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๕๕๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านกร่าง
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

ชื่อ - สกุล
นายสําเริง ผลโภชน์

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๓๙/๕ หมู่ที่ ๗ ตําบลเขาดิน
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุมล โค้วอุดมประเสริฐ
๘๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองหญ้าไซ
อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายนอง จําปาเงิน
๔๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลย่านยาว
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายโกศัย วงษ์เงินหอม
๒๒๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลดอนปรู
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมควร ศรีคํา
๑๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลดอนเจดีย์
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสกาวเดือน กัลปนายุทธ ๕๘/๓๐ หมู่ที่ ๗ ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา
๒๐๐/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นายประสาท สมใจเพ็ง
๕๔ ถนนขุนศรีวิชัย ตําบลท่าพี่เลี้ยง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวพิมพ์พร เจริญพานิชเสรี ๒๐ หมู่ที่ ๗ ตําบลสระแก้ว
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางเรณู ทัศนพันธุ์
๒๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลดอนตาล
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางภัคสิตา ขจีรัตน์วัฒนา
๕๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวจิตนิภา เซี่ยงฉิน
๒๖๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวณัฐริน พันธ์สุข
๑๖๖ หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองบ่อ
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๖๙

นางสาวบังอร เชื้อดี

๗๐

นายอนัน ชาวบ้านใหม่

๗๑

นางสุนันทา พ่อค้า

๗๒

นายแตงไทย คงวงษ์

๗๓
๗๔
๗๕

นายสมคิด วงษ์สร้อยสน
-

๗๖

นายสงวน เรืองขจร

๗๗

นายราเมศร์ ทองกลับ

๗๘

นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ

๗๙

นายสุรินทร์ สุขจ้อง

๘๐

นายพีรพงศ์ อิศรภักดี

๘๑

นายสาโรจน์ ยงเยี่ยงพันธุ์

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๕๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๙๗ หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลบางตะเคียน
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๙๘ หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๗ หมู่ที่ ๑ ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลควนหนองคว้า
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖๙ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลร่อนพิบูลย์
อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๗๕/๑ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒๘๙/๔ ถนนวงศาโรจน์ ตําบลอุทัยใหม่
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๘๒

นางศรีหฤทัย เจริญรัตน์

๘๓

นายปรีชา เหล่าแช่ม

๘๔

นายจุลภัทร รัตนกิจ

๘๕

นายประยุทธ สุขวารี

๘๖

นายรุ่ง ทั่งถิน

๘๗

นายสุทน กีตา

๘๘

นางทิฆัมพร พิลึก

๘๙

นายธวัชชัย จงดี

๙๐

นายอัครพล สงวนพงษ์

๙๑

นายสิทธิชยั ตันติรังสี

๙๒

นายอนันต์ วัฒโน

๙๓

-

๙๔

นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๙/๘ ถนนวงศาโรจน์ ตําบลอุทัยใหม่
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑๔๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลเขาบางแกรก
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๕๒๑/๑๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลเขาบางแกรก
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๑๐๖ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
๒๘๙ หมู่ที่ ๙ ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลสุขฤทัย
อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลเมืองการุ้ง
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๒๖๕ ถนนมาตยาวงษ์ ตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๒๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๓๐ ถนนกําแพงเมือง ตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลต้นมะพร้าว
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๔๐๒ หมู่ที่ ๓ ตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๙๕

นางมยุรา อุทัยศรี

๙๖

นางสาวปราณี สืบพันธ์โพธิ์

๙๗

นางสาวภัทรวดี ขันธ์ดวง

๙๘

นางสาววรางค์ลักษณ์ ยศสังข์

๙๙

นางสาวจารุณี ปิตะบูรณ์

๑๐๐ นางดารณี เลศะวานิช
๑๐๑ นางสาวปิยะดา ศรีสว่าง
๑๐๒ นางภัลภา แปเพ็ง
๑๐๓ นางสมร จตุเทน

๑๐๔ นายพงศ์พิสิฏฐ์ ศรีมันตระ

๑๐๕ นายมนตรี บุตรชา

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๙๙ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลสีแก้ว
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๗๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลโพธิ์สัย
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙๖/๒๖ ซอย ๑๒ (ราชการดําเนิน)
ถนนราชการดําเนิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองผือ
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลสิงห์โคก
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๕๘/๕๘ หมู่ที่ ๖ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๑๖ ถนนสุริยเดชบํารุง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒/๑๗ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลเหนือเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๗ - ๒๗/๑ - ๒๗/๒ ถนนสุขเกษม
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๖ ซอย ๑๐ (รณชัยชาญยุทธ)
ถนนรณชัยชาญยุทธ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕๐ หมู่ที่ ๒๒ ตําบลสีแก้ว
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๐๖ นางสาวรัตติญา อนุนิวัฒน์
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๕๔ หมู่ที่ ๙ ตําบลขอนแก่น
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวจุฬาทิพย์ คําภักดี
๒๘/๒ ถนนเสนาเริ่มคิด ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นางไพรทูน โคตรชัย
๒๓๖ หมู่ที่ ๑๙ ตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวนาถฤดี โทรัตน์
๓๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลสีแก้ว
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวอนงค์ ลาพานิช
๒๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสิระ กลั่นผล
๕๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลวังกระแจะ
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
พันตํารวจโท ชลิต สิงหรัตนศิริ ๒๖๐ ถนนทิพากร ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายอนันต์ แพทยานนท์
๑๙๗/๕๓ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี
๑๙/๕ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นายนนทน์นันทน์ บัวบ์บานน์ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลตลิ่งชัน
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นางณชนาถ ไชยเทพ
๓๓๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลสันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางวัลภา ปัญญากาบ
๓๓๓/๑๙๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลสันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสุพจน์ จําปา
๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๑๑๙ นางสาวพอฤทัย ปัญญากาบ
๑๒๐ นางนภสร ปินไชยพัฒน์
๑๒๑ นางสาวบุญญาภัสสร์
ศักดิ์ธนานนท์
๑๒๒ นายบุญทรง ยุตธิ รรม
๑๒๓ นายสุพิน สุนใจ
๑๒๔ นายสุชาติ บัวซอย
๑๒๕ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร

๓๓๓/๑๙๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลสันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๔๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลลวงเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๒๓ ถนนคชสาร ตําบลช้างคลาน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลร้องวัวแดง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
๑๗๐ หมู่ที่ ๕ ตําบลลวงเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลลวงเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๓๒/๑๖ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางม่วง
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

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

หมายเหตุ

