เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
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

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

๒

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

๓

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

๔

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

๕

นายชัยเกษม นิติสิริ

๖

ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง

๗

นายเสนาะ เทียนทอง

๓๘/๙ ซอยนวมินทร์ ๑๑๑
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๒๗๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
๒๔/๒๒ ซอยลาดพร้าว ๑๙ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๖๘ ถนนศิริธร ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๖๒/๙๙๙ หมู่ที่ ๘ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๒ ซอยเอกชัย ๑๑๙ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
๙๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๘

พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก

๙

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

๑๐

นายปลอดประสพ สุรัสวดี

๑๑

นายโภคิน พลกุล

๑๒

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

๑๓

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

๑๔

นายนพดล ปัทมะ

๑๕

นายสันติ พร้อมพัฒน์

๑๖

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

๑๗

นายไชยา สะสมทรัพย์

๑๘

นายวราเทพ รัตนากร

๑๙

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

๒๐

นายจตุพร พรหมพันธุ์

๒๑

นายภูมิธรรม เวชยชัย

๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านเลื่อน
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๑๕๙/๔๑ ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๒๒๑ ซอยสุขุมวิท ๒๐ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๒ หมู่ที่ ๖ ตําบลคลองเขื่อน
อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
๙/๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒ ซอยเรืองฤทธิ์ ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๒๕๒/๓๙๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๔๘/๖๙๙ หมู่ที่ ๔ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๑๒/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๑๐ ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๙๓ หมู่ที่ ๔ ตําบลระหาน
กิ่งอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
๓๓๗/๗๒ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๗๘/๔๗ ซอยลาดพร้าว ๑๐๒ (เปี่ยมจันทร์)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
๙๙๕/๒๕ ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗
๒๘
๒๙

๓๐

๓๑
๓๒

ชื่อ - สกุล
นายชูศักดิ์ ศิรินิล

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๑๗/๖๔ ซอยรัชประภา ๒ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
๑๐๐/๔๔๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลไทรม้า
อําเภอเมืองนนทบุรี จงหวัดนนทบุรี
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
๗๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
๖๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลสวนใหญ่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายวิรัช รัตนเศรษฐ
๘ ซอยโนนสูง - มิตรภาพ ซอย ๑
ถนนโนนสูง - มิตรภาพ ตําบลโนนสูง
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
๘๙ หมู่ที่ ๔ ตําบลป่าสัก
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
๖๘๙ ถนนโสภา ตําบลบางปรอก
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นายคณิน บุญสุวรรณ
๒๕/๓๘ ซอยสุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
นายพนัส ทัศนียานนท์
๖๕/๒ ซอยพระราม ๖ ซอย ๒๘
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นายสุชน ชาลีเครือ
๗/๕๐ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ ๑๑๙/๑๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลนครสวรรค์ตก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๓๓

นายสุนัย จุลพงศธร

๓๔

นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์

๓๕

นายเหวง โตจิราการ

๓๖

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

๓๗

นายพิชิต ชื่นบาน

๓๘

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

๓๙

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

๔๐

นายอดิศร เพียงเกษ

๔๑

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

๔๒

นายเกรียง กัลป์ตินันท์

๔๓

นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๓ - ๕ ถนนแสงสันติสุข ตําบลชุมแสง
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๑๓๗/๒๕๑ ซอยวิภาวีดรังสิต ๔๑
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
๒๐๐๓/๓ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๓๒ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลสําโรง
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบางม่วง
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๑๘๐ ซอยรามอินทรา ๒๓ แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๔๔๑/๑๒ ถนนศุภกิจ ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๕๐ หมู่ที่ ๒๕ ตําบลศิลา
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๕/๑๕๕ ซอยอารีย์ ๕ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๔๕๘ ถนนเทพโยธี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๓/๙๔๐ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๔๔

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

๔๕

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

๔๖

นายพงศกร อรรณนพพร

๔๗

นายก่อแก้ว พิกุลทอง

๔๘

นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ

๔๙

นายพายัพ ปั้นเกตุ

๕๐

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

๕๑

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

๕๒

พลตํารวจตรี เกษม รัตนสุนทร

๕๓

นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท

๕๔

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

๕๕

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๗๓/๖๐ ก ถนนยุติธรรม ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๕๐๒/๑๘๔ ซอยเดชะตุงคะ ๑
ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลหนองสองห้อง
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
๒๘๙/๕๓๙ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
๗๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
๔๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลสิงห์
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๔๔๔ ซอยสุขุมวิท ๙๓ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
๙๙/๙๙ ซอยยาสูบ ๒ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๓๔๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑๐๗ หมู่ที่ ๘ ตําบลเชียงบาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
๘๘๘ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๕๖

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

๕๗

นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร

๕๘

นายวัฒนา เมืองสุข

๕๙

นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

๖๐

นายอัสนี เชิดชัย

๖๑

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

๖๒

นางรังสิมา เจริญศิริ

๖๓

นายมิตติ ติยะไพรัช

๖๔

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์

๖๕

นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

๖๖

นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๒๕๓ หมู่ที่ ๒๔ ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒๖๓ หมู่ที่ ๑๗ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
๗๗/๗๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านพระ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๗๙ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านใหญ่
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑๐๖๙ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๔๔๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลพนมสารคาม
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๓ หมู่ที่ ๖ ตําบลดอนหว่าน
อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
๒๖/๒๘ ซอยรัชประชา ๒ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๙๔ หมู่ที่ ๘ ตําบลนาดี
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๔๔/๓ ซอย ๔ ถนนประชาราษฎร์
ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
๙๙ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๖๗

นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

๖๘

นายธนิก มาสีพิทักษ์

๖๙

พันตํารวจโท ไวพจน์
อาภรณ์รัตน์

๗๐

นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ

๗๑

นายกมล บันไดเพชร

๗๒

นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์

๗๓

นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร

๗๔

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

๗๕

-

๗๖

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

๗๗

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

๗๘

นายประวัฒน์ อุตโมท

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๓๕๕ ถนนประจันตเขต ตําบลนางรอง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๗๑/๕๘ หมู่ที่ ๔ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒๕๔/๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลสระแก้ว
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
๒๕๐/๒๙๕ ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๑๒๔/๑๔๘๒ หมู่ที่ ๔ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒๐/๑๐ หมู่ที่ ๘ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลคลองคะเชนทร์
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
๓๖/๒๓๗ ซอยรามอินทรา ๕๕/๘
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร
๕๓๓ ถนนศรีสุรยิ วงศ์ ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลพลอยแหวน
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๗๙

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล

๘๐

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

๘๑

นายสมพล เกยุราพันธุ์

๘๒

นายกาย วิชัยดิษฐ์

๘๓

นายโสภณ เพชรสว่าง

๘๔

นายประสงค์ บูรณ์พงศ์

๘๕

นายดิสทัต คําประกอบ

๘๖

นายเวียง วรเชษฐ์

๘๗

นายดนุพร ปุณณกันต์

๘๘

นายนิยม วรปัญญา

๘๙

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

๙๐

นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๑๗๙ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
๖๐๐/๑๔๑๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๑๓๔ ซอยลาดพร้าว ๑ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๒๓๒ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๒ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๔๖ ถนนสุวิชาดําริ ตําบลถนนหัก
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕๒ - ๑๕๔ ถนนบํารุงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลนครสวรรค์ออก
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวช้าง
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๘๘ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๒๔๔ หมู่ที่ ๖ ตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑๙๘/๓๓ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบางพลีใหญ่
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๕๕๑ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๙๑

นายธวัชชัย สุทธิบงกช

๙๒

พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง

๙๓

-

๙๔

-

๙๕

นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์

๙๖

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

๙๗

นายรชตะ ด่านกุล

๙๘

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

๙๙

นางนลินี ทวีสิน

๑๐๐ นายธงทอง นิพัทธรุจิ
๑๐๑ นายสุรชัย เบ้าจรรยา
๑๐๒ นางสาวมาลินี อินฉัตร

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๘๓ ซอยสุขุมวิท ๘๑ แขวงพระโขนง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๕๕ ซอยพหลโยธิน ๖๓ แยก ๒
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
๑๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลนาคํา
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
๘/๕๖ ซอยประดิพัทธ์ ๑๕
ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลด่านขุนทด
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๙๙๙/๕๑ หมู่ที่ ๒ แขวงตลาดบางเขต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๑๙/๘ ซอยพาสนา ๓ แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๕๖/๒๐ หมู่ที่ ๑๓ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๙๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลขามป้อม
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
๗๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลพิมายเหนือ
อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๐๓ นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
๑๐๔
๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

๑๑๓

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๕๕ - ๕๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลบรบือ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นายอลงกรณ์ ทวีรักษา
๑๑๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นายกานต์ กัลป์ตินันท์
๑๘๗/๑ หมู่ที่ ๑๘ ตําบลไร่น้อย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๑๖๐/๒๘๘ - ๒๘๙ ถนนแสงชูโต
ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
๓/๑๙๖ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ ๒๑๕/๑ ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
๔๖๑ ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
๔๑/๗๐ หมู่ที่ ๓ แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลศอมัด ๑๓๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
๑๑๐๘/๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต ๘๙/๓๓๘ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๐ ก
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

๑๑๔ นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์
๑๑๕ นายวิสา คัญทัพ
๑๑๖ นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง
๑๑๗ นายนัจมุดดีน อูมา
๑๑๘

-

๑๑๙ พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
๑๒๐ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
๑๒๑ ว่าที่ร้อยตรี อับดุลฮาฟิซ หิเล
๑๒๒ นายวิชัย เทียนถาวร
๑๒๓ พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๑๒๔ พลตํารวจตรี ลัทธสัญญา
เพียรสมภาร
๑๒๕ นายวิบูลย์ แช่มชื่น

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

๓๙/๒๒ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๗๕
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
๑๙๙/๗๕ ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
๖๙ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลดวนใหญ่ อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ
๕ ถนนระแงะมรรคา ตําบลตันหยงมัส
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๙๙/๙๙ หมู่ที่ ๒ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยลาดปลาเค้า ๓๕ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
๓๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา
๑๙๙ - ๑๙๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางมัญ
อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒๙ ซอยรามอินทรา ๓ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๒๒๒/๓๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๑๗
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๓๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

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

หมายเหตุ

