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ผู้สมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคใต้
พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่

จังหวัด

เขต

1 นครศรีธรรมราช

1

นครศรีธรรมราช

2

นครศรีธรรมราช

3

นครศรีธรรมราช

4

นครศรีธรรมราช
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นครศรีธรรมราช
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นครศรีธรรมราช

7

นครศรีธรรมราช

8

2

กระบี่

1

กระบี่

2

ชื่อ - สกุล
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช(เฉพาะ ตําบล นายวิโรจน์ พรหมสุด
ท่าไร่ ตําบลปากนคร ตําบลบางจาก ตําบล
ไชยมนตรี ตําบลมะม่วงสองต้น ตําบลโพธิ์
เสด็จ ตําบลท่าเรือ ตําบลท่าซักและ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
1.อําเภอปากพนัง 2.อําเภอเชียรใหญ่ นายมณี เหมทานนท์
3.อําเภอหัวไทร
1.อําเภอพระพรหม
นายชยุต หนูสาย
2.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
3.อําเภอชะอวด 4.อําเภอจุฬาภรณ์
นายสมยศ หนูหนอง
1.อําเภอทุ่งสง
2.อําเภอบางขัน
2.อําเภอถ้ําพรรณรา นายจอมไกร สวัสดิวงศ์
4.อําเภอพิปูน
นายสิรบิ รรณจบ คงใหม่
1.อําเภอร่อนพิบลู ย์ 2.อําเภอลานสกา
3.อําเภอช้างกลาง 4.อําเภอนาบอน
1.อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้น
นายนิติศาสตร์ ทองสมัคร
ตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร ตําบลบางจาก
ตําบลไชยมนตรี ตําบลมะม่วงสองต้น
ตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลท่าเรือ ตําบลท่าซัก
และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
2.อําเภอท่าศาลา
นายวัชนะ งามขํา
1.อําเภอสิชล
2.อําเภอขนอม
1.อําเภอทุ่งใหญ่
3.อําเภอฉวาง

3.อําเภอนบพิตํา 4.อําเภอพรหมคีรี
1.อําเภอเมืองกระบี่ 2.อําเภออ่าวลึก
3.อําเภอปลายพระยา
4.อําเภอเขาพนม (เฉพาะ ตําบลหน้าเขา
และ ตําบลเขาดิน)
1.อําเภอเหนือคลอง 2.อําเภอคลองท่อม
3.อําเภอเกาะลันตา 4.อําเภอลําทับ
5.อําเภอเขาพนม (ยกเว้น ตําบลหน้าเขา

เบอร์
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นายไชยา ดําดี
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นายประหยัด สายนุ้ย
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และ ตําบลเขาดิน)
3

สตูล

1

สตูล

2

4

พังงา

1

5

สงขลา

1

สงขลา

3

สงขลา

4

สงขลา

6

สงขลา

7

สงขลา

8

ชุมพร

1

6

นายนิพนธ์ มรรคาเขต
1.อําเภอเมืองสตูล 2.อําเภอควนโดน
3.อําเภอควนกาหลง (เฉพาะ ตําบลทุง่ นุ้ย)
1.อําเภอควนกาหลง (ยกเว้น ตําบลทุ่งนุ้ย) นายจรัล สุวรรณรัตน์
2.อําเภอละงู
3.อําเภอท่าแพ
4.อําเภอทุ่งหว้า 5.อําเภอมะนัง
นายเจือ สิริพร
ทั้งจังหวัด
อําเภอเมืองสงขลา
1. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะ ตําบลคูเต่า
ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งใหญ่ ตําบลท่าข้าม
ตําบลน้ําน้อย ตําบลควนลัง ตําบลทุ่ง
ตําเสาและ ตําบลคอหงส์)
2. อําเภอนาหม่อม
1. อําเภอระโนด 2. อําเภอกระแสสินธุ์
3. อําเภอสทิงพระ
4. อําเภอสิงหนคร (ยกเว้น ตําบลปากรอ
ตําบลป่าขาด ตําบลทํานบ ตําบลชิงโค
ตําบลหัวเขาและ ตําบลสทิงหม้อ)
1. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลพะตง
และตําบลบ้านพรุ)
2. อําเภอคลองหอยโข่ง
3. อําเภอสะเดา (ยกเว้นตําบลสํานักแต้ว
และตําบลสํานักขาม)
1.อําเภอนาทวี 2. อําเภอสะบ้าย้อย
3. อําเภอสะเดา (เฉพาะ ตําบลสํานักแต้ว
และ ตําบลสํานักขาม)
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นายธารณ์เทพ ขุนแก้ว

12

นายสุรินทร์ คําคง

7

นายจรัญ อรุณพันธุ์

6

นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ

10

นายอับดุลอาซิซ หลีสหัด

13

นายอะหลี สอระมัน
1. อําเภอจะนะ 2. อําเภอเทพา
1.อําเภอเมืองชุมพร (ยกเว้น ตําบลวังใหม่ นายเกรียงศักดิ์ จังคสุต
ตําบลบ้านนา ตําบลหาดพันไกร ตําบลบาง
ลึกและ ตําบลถ้ําสิงห์)
2.อําเภอสวี (ยกเว้น ตําบลเขาทะลุและ
ตําบลเขาค่าย)
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7

8

9

ชุมพร

2

1.อําเภอเมืองชุมพร (เฉพาะ ตําบลวังใหม่
ตําบลบ้านนา ตําบลหาดพันไกร ตําบลบาง
ลึกและ ตําบลถ้ําสิงห์)
2.อําเภอท่าแซะ
3.อําเภอปะทิว
1.อําเภอสวี (เฉพาะ ตําบลเขาทะลุและ
ตําบลเขาค่าย)
2.อําเภอหลังสวน 3.อําเภอละแม
4.อําเภอพะโต๊ะ
5.อําเภอทุ่งตะโก
1.อําเภอเมืองตรัง 2.อําเภอนาโยง
3.อําเภอย่านตาขาว (เฉพาะ ตําบลนา
ชุมเห็ดและ ตําบลโพรงจระเข้)
1.อําเภอห้วยยอด 2.อําเภอรัษฎา
3.อําเภอวังวิเศษ 4.อําเภอสิเกา
5.อําเภอกันตัง (เฉพาะ ตําบลโคกยาง)
1.อําเภอกันตัง (ยกเว้น ตําบลโคกยาง)
2.อําเภอปะเหลียน
3.อําเภอหาดสําราญ
4.อําเภอย่านตาขาว (ยกเว้น ตําบลนา
ชุมเห็ดและ ตําบลโพรงจระเข้)
1. อําเภอเมืองนราธิวาส
2. อําเภอตากใบ

นายหาญรบ ตุงคะเสน

11

ชุมพร

3

นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ

1

ตรัง

1

นายสันต์ชัย นิลสวัสดิ์

11

ตรัง

2

นายศรายุทธ นุ่นทอง

3

ตรัง

3

นายณิชเชฏฐ์ นิลสวัสดิ์

33

นราธิวาส

1

นายวาร์มูฮําหมัด บินแวดาโอะ

17

นราธิวาส

2

1. อําเภอสุไหงโก-ลก
3. อําเภอสุไหงปาดี

นายอาร์มาน อารอมะ

15

นราธิวาส

3

1. อําเภอระแงะ
2. อําเภอจะแนะ
3. อําเภอเจาะไอร้อง 4. อําเภอสุคิริน

นายสุรินทร์ หะยีหมัด

11

นราธิวาส

4

ปัตตานี

1

ปัตตานี

2

นายอดิศร เย็ง
1. อําเภอบาเจาะ 2. อําเภอยี่งอ
3. อําเภอรือเสาะ 4. อําเภอศรีสาคร
1. อําเภอเมืองปัตตานี
นายสนิท นาแว
2. อําเภอยะหริง่ (เฉพาะ ตําบลบางปู
ตําบลแหลมโพธิ์ ตําบลตะโละกาโปร์
ตําบลยามู ตําบลราตาปันยัง ตําบลตาแกะ
ตําบลปิยามุมัง ตําบลตะโละ ตําบลตาลี
อายร์และ ตําบลปุลากง)
1. อําเภอหนองจิก 2. อําเภอโคกโพธิ์
นายเอกอนันต์ วันอารีย์สกุล
3. อําเภอแม่ลาน

2. อําเภอแว้ง
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ปัตตานี

3

ปัตตานี

4

พัทลุง

1

พัทลุง

2

พัทลุง

3

ภูเก็ต

1

ภูเก็ต

2

ยะลา

1

ยะลา

2

ยะลา

3

1. อําเภอกรงปินัง
3. อําเภอธารโต

13

ระนอง

1

ทั้งจังหวัด

14

สุราษฎร์ธานี

1

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

10

11

12

1. อําเภอปะนาเระ 2. อําเภอสายบุรี นายอับดุลรามัน มะยูโซะ
3. อําเภอไม้แก่น
4. อําเภอกะพ้อ
5. อําเภอยะหริง่ (ยกเว้น ตําบลบางปู
ตําบลแหลมโพธิ์ ตําบลตะโละกาโปร์
ตําบลยามู ตําบลราตาปันยัง ตําบลตาแกะ
ตําบลปิยามุมัง ตําบลตะโละ ตําบลตาลี
อายร์และ ตําบลปุลากง)
1. อําเภอยะรัง 2. อําเภอมายอ
นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์
3.อําเภอทุ่งยางแดง
1.อําเภอเมืองพัทลุง 2.อําเภอเขาชัยสน นายสุทธิชัย หนูนวล

18

1.อําเภอควนขนุน
3.อําเภอศรีบรรพต
นครินทร์
1.อําเภอปากพะยูน
3.อําเภอกงหรา
5.อําเภอบางแก้ว

2.อําเภอป่าพะยอม นางสาวกรรณิการ์ สุขทอง
4.อําเภอศรี

11

2.อําเภอป่าบอน
4.อําเภอตะโหมด

นางอนงค์ เชาวนะกิจ

12

อําเภอเมืองภูเก็ต(ยกเว้น ตําบลเกาะแก้ว
ตําบลราไวย์และ ตําบลกะรน)
1.อําเภอถลาง 2.อําเภอกะทู้
3.อําเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะ ตําบลเกาะ
แก้ว ตําบลราไวย์และ ตําบลกะรน)
1. อําเภอเมืองยะลา (ยกเว้น ตําบลบุดี
ตําบลเปาะเส้งและ ตําบลบันนังสําเรง)
2. อําเภอยะหา (เฉพาะ ตําบลยะหา
ตําบลตาชีและ ตําบลบาโงยซิแน)
1. อําเภอเมืองยะลา (เฉพาะ ตําบลบุดี
ตําบลเปาะเส้งและ ตําบลบันนังสําเรง)
2. อําเภอรามัน
3. อําเภอยะหา (ยกเว้น ตําบลยะหา
ตําบลตาชีและ ตําบลบาโงยซิแน)
4. อําเภอกาบัง

นายจิรทีป นาวารักษ์

6

นายณรงค์ สิงห์ฆาฬะ

4

นายมะดิง เย็ง

1

นายแวหะมะ แวมะมิง

13

2. อําเภอบันนังสตา นายชาญชัย บารูเลิศ
4. อําเภอเบตง
พันตํารวจโทอรุณ ศิริคณินทร์
นายสมคิด กษมาพันธุ์

19
1

6
19
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สุราษฎร์ธานี

2

สุราษฎร์ธานี

3

สุราษฎร์ธานี

4

สุราษฎร์ธานี

5

สุราษฎร์ธานี

6

1.อําเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้น ตําบลทุ่งรัง
ตําบลช้างซ้าย ตําบลช้างขวา ตําบลป่าร่อน
และ ตําบลคลองสระ)
2. อําเภอดอนสัก
3. อําเภอเกาะสมุย
4. อําเภอเกาะพะงัน
1. อําเภอกาญจนดิษฐ์(เฉพาะ ตําบลทุง่ รัง
ตําบลช้างซ้าย ตําบลช้างขวา ตําบลป่าร่อน
และ ตําบลคลองสระ)
2. อําเภอบ้านนาสาร
3. อําเภอเวียงสระ
1. อําเภอพุนพิน 2. อําเภอบ้านนาเดิม
3. อําเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้น ตําบลท่า
ขนอน ตําบลน้ําหักและ ตําบลบ้านยาง)
4. อําเภอเคียนซา (ยกเว้น ตําบลบ้าน
เสด็จ)
1.อําเภอพระแสง 2. อําเภอชัยบุรี
3. อําเภอพนม 4. อําเภอบ้านตาขุน
5. อําเภอเคียนซา (เฉพาะ ตําบลบ้าน
เสด็จ)
1.อําเภอไชยา
2. อําเภอท่าชนะ
3. อําเภอท่าฉาง 4. อําเภอวิภาวดี
5. อําเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะ ตําบลท่า
ขนอน ตําบลน้ําหักและ ตําบลบ้านยาง)

นายเจริญ จันทรา

2

นายสุรัช ตันจรูญ

5

นายนพพล รักณรงค์

8

นายสวัสดิ์ วิเชียรพร

1

นายพิสัณห์ ทองโมถ่าย

15

