เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ไ ด้มีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จานวน ๓๔๙ เขตเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และได้คานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รบั
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่
๑

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคพลังประชารัฐ

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
๑. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
๒. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
๓. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๔. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
๕. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
๖. นายสันติ กีระนันทน์
๗. นายวิรชั รัตนเศรษฐ
๘. นายสันติ พร้อมพัฒน์
๙. นายสุพล ฟองงาม
๑๐. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
๑๑. นายเอกราช ช่างเหลา
๑๒. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
๑๓. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๑

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคพลังประชารัฐ

๒

พรรคอนาคตใหม่

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
๑๔. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
๑๕. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒวิ รรักษ์
๑๖. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
๑๗. นายวิเชียร ชวลิต
๑๘. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
๒. นายปิยบุตร แสงกนกกุล
๓. นางสาววรรณวิภา ไม้สน
๔. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
๕. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
๖. พลโท พงศกร รอดชมภู
๗. นางสาวพรรณิการ์ วานิช
๘. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
๙. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
๑๐. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
๑๑. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
๑๒. นายสุรชัย ศรีสารคาม
๑๓. นายชานาญ จันทร์เรือง
๑๔. นายอภิชาติ ศิริสุนทร
๑๕. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
๑๖. นายรังสิมันต์ โรม
๑๗. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
๑๘. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
๑๙. นายวินท์ สุธีรชัย
๒๐. นายไกลก้อง ไวทยการ
๒๑. นายสุเทพ อู่อ้น
๒๒. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๒

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคอนาคตใหม่

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
๒๓. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
๒๔. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
๒๕. นายคารม พลพรกลาง
๒๖. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร
๒๗. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
๒๘. นายคาพอง เทพาคา
๒๙. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
๓๐. พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
๓๑. นายนิรามาน สุไลมาน
๓๒. นายนิติพล ผิวเหมาะ
๓๓. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓๔. นายวิรชั พันธุมะผล
๓๕. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
๓๖. นายวรภพ วิริยะโรจน์
๓๗. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
๓๘. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
๓๙. พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
๔๐. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๔๑. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ
๔๒. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๔๓. รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
๔๔. นายองค์การ ชัยบุตร
๔๕. นายสาลี รักสุทธี
๔๖. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
๔๗. นายธีรัจชัย พันธุมาศ
๔๘. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
๔๙. นางสาวณธีภสั ร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
๕๐. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๓

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคประชาธิปัตย์

๔

พรรคภูมิใจไทย

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
๑. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
๒. นายชวน หลีกภัย
๓. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
๔. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
๕. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๖. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
๗. นายกรณ์ จาติกวณิช
๘. นายจุติ ไกรฤกษ์
๙. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๐. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๑๑. นายอิสสระ สมชัย
๑๒. นายอัศวิน วิภูศิริ
๑๓. นายเกียรติ สิทธีอมร
๑๔. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๑๕. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
๑๖. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
๑๗. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
๑๘. นายอภิชัย เตชะอุบล
๑๙. นายวีระชัย วีระเมธีกุล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายชัย ชิดชอบ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นางนาที รัชกิจประการ
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
นายทรงศักดิ์ ทองศรี
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๔

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคภูมิใจไทย

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
๙. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
๑๐. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
๑๑. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๑๒. นายศุภชัย ใจสมุทร

๕

พรรคเสรีรวมไทย

๑. พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
๒. นายวัชรา ณ วังขนาย
๓. นายวิรัตน์ วรศสิริน
๔. นายเรวัต วิศรุตเวช
๕. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๖. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา
๗. นายเพชร เอกกาลังกุล
๘. นางสาวธนพร โสมทองแดง
๙. นายอาไพ กองมณี
๑๐. พลตารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี

๖

พรรคชาติไทยพัฒนา

๑. นายวราวุธ ศิลปอาชา
๒. นายธีระ วงศ์สมุทร
๓. นายนิกร จานง
๔. นายนพดล มาตรศรี

๗

พรรคเศรษฐกิจใหม่

๑. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
๒. นายสุภดิช อากาศฤกษ์
๓. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
๔. นายภาสกร เงินเจริญกุล
๕. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
๖. นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคประชาชาติ
พรรคเพื่อชาติ

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
๑. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
๒. นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
๓. นายอารี ไกรนรา
๔. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
๕. นางลินดา เชิดชัย
พรรครวมพลังประชาชาติไทย ๑. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
๒. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
๓. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
๔. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
พรรคชาติพัฒนา
๑. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
๒. นายดล เหตระกูล
พรรคพลังท้องถิ่นไท
๑. นายชัชวาลล์ คงอุดม
๒. นายโกวิทย์ พวงงาม
๓. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ๑. นายดารงค์ พิเดช
๒. นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธารง
พรรคพลังปวงชนไทย
นายนิคม บุญวิเศษ
พรรคพลังชาติไทย
พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
พรรคประชาภิวัฒน์
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
พรรคไทยศรีวิไลย์
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
พรรคพลังไทยรักไทย
นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง
พรรคประชานิยม
พลตารวจเอก ยงยุทธ เทพจานงค์
พรรคประชาธรรมไทย
นายพิเชษฐ สถิรชวาล
พรรคประชาชนปฏิรูป
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
พรรคพลเมืองไทย
นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

หมำยเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก
ลำดับที่
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่อพรรคกำรเมือง
พรรคประชาธิปไตยใหม่
พรรคพลังธรรมใหม่
พรรคไทรักธรรม

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
นายสุรทิน พิจารณ์
นายระวี มาศฉมาดล
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หมำยเหตุ

