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ผู้สมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคกลาง
พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่
จังหวัด
1 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เขต
1
3
4
5

2 จันทบุรี
จันทบุรี

1
2

จันทบุรี

3

3 ฉะเชิงเทรา

2

4 ชัยนาท

1

ชัยนาท

2

5 ชลบุรี

1

ชลบุรี

2

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
1. อําเภอเมืองกาญจนบุรี 2. อําเภอศรีสวัสดิ์
1. อําเภอท่ามะกา 2. อําเภอพนมทวน
1. อําเภอเลาขวัญ 2. อําเภอห้วยกระเจา
3. อําเภอหนองปรือ 4. อําเภอบ่อพลอย
1. อําเภอทองผาภูมิ 2. อําเภอสังขละบุรี
3. อําเภอไทรโยค
1.อําเภอเมืองจันทบุรี 2.อําเภอแหลมสิงห์
1.อําเภอท่าใหม่
2.อําเภอนายายอาม
3.อําเภอแก่งหางแมว 4.อําเภอเขาคิชฌกูฏ
1.อําเภอโป่งน้ําร้อน 2.อําเภอขลุง
3.อําเภอมะขาม
4.อําเภอสอยดาว
1. อําเภอพนมสารคาม (เฉพาะ ตําบลเขาหิน
ซ้อน ตําบลหนองยาวและ ตําบลบ้านซ่อง)
2. อําเภอบางคล้า
3. อําเภอคลองเขื่อน
4. อําเภอราชสาส์น
5. อําเภอบางน้ําเปรี้ยว (ยกเว้น ตําบลศาลา
แดงและ ตําบลโพรงอากาศ)
1.อําเภอเมืองชัยนาท
2.อําเภอสรรพยา
3.อําเภอมโนรมย์
4.อําเภอวัดสิงห์ (เฉพาะ ตําบลมะขามเฒ่า
ตําบลหนองน้อย ตําบลหนองบัว ตําบลหนอง
ขุ่นและเทศบาล ตําบลวัดสิงห์)
1.อําเภอสรรคบุรี
2.อําเภอหันคา
3.อําเภอเนินขาม 4.อําเภอหนองมะโมง
5.อําเภอวัดสิงห์ (ยกเว้น ตําบลมะขามเฒ่า
ตําบลหนองน้อย ตําบลหนองบัว ตําบลหนอง
ขุ่นและเทศบาล ตําบลวัดสิงห์)
อําเภอเมืองชลบุรี
(ยกเว้น ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลมะขาม
หย่ง ตําบลบ้านโขด ตําบลบางทราย ตําบล
หนองไม้แดง ตําบลคลองตําหรุ ตําบลดอนหัว
ฬ่อและ ตําบลบ้านสวน)
1. อําเภอเมืองชลบุรี
(เฉพาะ ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลมะขาม
หย่ง ตําบลบ้านโขด ตําบลบางทราย ตําบล

ชื่อ - สกุล
นายสนธิชัย สีสันต์
นายกําพล มาเทศ
นายนิพนธ์ พูลสมบัติ

เบอร์
14
15
19

นายมงคล แก้วสระแสน

16

นายสมปอง โสมภีร์
นายสัมพันธ์ จันทร์ดํา

13
15

นายสุชีพ ทองสร้าง

16

นายธาเอก อัศววิภาส

7

นายประสิทธิ์ แพ่งกลิ่น

17

นายมานัฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล

15

นายนันทพัทธ์ สิทธิ์อมรพร

15

นางสาวเมธ์วดี เชื้อผู้ดี

17
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ชลบุรี

3

ชลบุรี

4

ชลบุรี

5

ชลบุรี

6

ชลบุรี

7

ชลบุรี
6 ตราด
7 นครปฐม

8
1
1

นครปฐม

2

นครปฐม

3

นครปฐม

4

หนองไม้แดง ตําบลคลองตําหรุ ตําบลดอนหัว
ฬ่อและ ตําบลบ้านสวน)
2. อําเภอพานทอง (ยกเว้น ตําบลมาบโป่งและ
ตําบลหนองหงษ์)
1. อําเภอพนัสนิคม 2. อําเภอเกาะจันทร์
3. อําเภอพานทอง (เฉพาะ ตําบลมาบโป่งและ
ตําบลหนองหงษ์)
1. อําเภอบ้านบึง 2. อําเภอบ่อทอง
3. อําเภอหนองใหญ่
1. อําเภอศรีราชา (ยกเว้น ตําบลทุ่งสุขลาและ
ตําบลบึง)
2. อําเภอเกาะสีชัง
1. อําเภอศรีราชา (เฉพาะ ตําบลทุง่ สุขลาและ
ตําบลบึง)
2. อําเภอบางละมุง (ยกเว้น ตําบลหนองปรือ
ตําบลโป่ง ตําบลห้วยใหญ่และ ตําบลเขาไม้
แก้ว)
อําเภอบางละมุง
(เฉพาะ ตําบลหนองปรือ ตําบลโป่ง ตําบลห้วย
ใหญ่และ ตําบลเขาไม้แก้ว)
อําเภอสัตหีบ
ทั้งจังหวัด
อําเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะ ตําบลพระปฐมเจดีย์ ตําบลนครปฐม
ตําบลลําพยา ตําบลบ่อพลับ ตําบลหนองปาก
โลง ตําบลสนามจันทร์ ตําบลห้วยจรเข้ ตําบล
โพรงมะเดือ่ ตําบลหนองดินแดง ตําบลสวน
ป่าน ตําบลสระกะเทียม ตําบลวังตะกู ตําบล
วังเย็น ตําบลพระประโทนและ ตําบลบาง
แขม)
1. อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะ ตําบลบ้าน
ยาง ตําบลทัพหลวง ตําบลหนองงูเหลือม
ตําบลตาก้อง ตําบลทุ่งน้อยและ ตําบลมาบ
แค)
2. อําเภอกําแพงแสน
1. อําเภอบางเลน
2. อําเภอดอนตูม
3. อําเภอพุทธมณฑล
1. อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะ ตําบลดอน
ยายหอม ตําบลสามควายเผือก ตําบลธรรม
ศาลาและ ตําบลถนนขาด)
2. อําเภอนครชัยศรี

นายกฤติเดช วงศ์สุนพรัตน์

16

นายประทุม สะไรรักษ์

3

นายจักกฤษ บุญเกิด

17

นายอิศรยุช พวงศิริ

17

นายปรีชา รุ่งโชติอนันต์

17

พลเรือตรี พลูสุข บุนนาค
นายวีระชัย จูห้อง
นายอานันท์ จันทร์สุทธิ

16
17
11

นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์

17

นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร

15

นายอนุชา สะสมทรัพย์

6
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3. อําเภอสามพราน (เฉพาะ ตําบลตลาด
จินดา ตําบลคลองจินดาและ ตําบลบางช้าง)
นครปฐม

5

8 นนทบุรี

1

นนทบุรี

2

นนทบุรี

3

นนทบุรี

4

นนทบุรี

5

นนทบุรี

6

9 ปทุมธานี

1

ปทุมธานี

2

ปทุมธานี

5

อําเภอสามพราน(ยกเว้น ตําบลตลาดจินดา
ตําบลคลองจินดาและ ตําบลบางช้าง)
1. อําเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะ ตําบลท่าทราย
ตําบลบางกระสอและ ตําบลบางเขน)
2. อําเภอปากเกร็ด (เฉพาะ ตําบลบางพลับ
ตําบลอ้อมเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ดและ ตําบล
ท่าอิฐ)
อําเภอเมืองนนทบุร(ี ยกเว้น ตําบลท่าทราย
ตําบลบางกระสอและ ตําบลบางเขน)
1. อําเภอบางกรวย
2. อําเภอบางใหญ่ (เฉพาะ ตําบลบ้านใหม่
ตําบลบางแม่นางและ ตําบลบางใหญ่)

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

17

นายวรเวช เจ็ดสี

22

นายปรเมศวร์ กุมารบุญ

8

น.ส.พรหมพร พราห์มพร

14

อําเภอปากเกร็ด(ยกเว้น ตําบลบางพลับ ตําบล
อ้อมเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ดและ ตําบลท่าอิฐ)
1. อําเภอบางบัวทอง (เฉพาะ ตําบลพิมลราช
ตําบลโสนลอย ตําบลบางรักพัฒนาและ ตําบล
บางรักใหญ่)
2. อําเภอบางใหญ่ (ยกเว้น ตําบลบ้านใหม่
ตําบลบางแม่นางและ ตําบลบางใหญ่)
1. อําเภอไทรน้อย
2. อําเภอบางบัวทอง (ยกเว้น ตําบลพิมลราช
ตําบลโสนลอย ตําบลบางรักพัฒนาและ ตําบล
บางรักใหญ่)
1. อําเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะ ตําบลบางป
รอก ตําบลบ้านฉาง ตําบลบางขะแยง ตําบล
บางคูวัด ตําบลบางหลวง ตําบลบางเดื่อ ตําบล
บ้านใหม่และ ตําบลบางกะดี)
2. อําเภอลาดหลุมแก้ว
1. อําเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้น ตําบลบางป
รอก ตําบลบ้านฉาง ตําบลบางขะแยง ตําบล
บางคูวัด ตําบลบางหลวง ตําบลบางเดื่อ ตําบล
บ้านใหม่และ ตําบลบางกะดี)
2. อําเภอสามโคก
3. อําเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมือง
คลองหลวง)
1. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะ ตําบลบึงยีโ่ ถ)
2. อําเภอลําลูกกา (ยกเว้น ตําบลคูคต)

นายจุมพล เตชศรีสุธี

13

นายสุเทพ นิลน้อย

1

นายยงยุทธ แก้วน้อย

5

นายไพบูลย์ คีตะโกเศศ

14

นายเจนณรงค์ ภูวนารถวัฒนา

14

นายสดใส โรจนวิชัย

11
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ปทุมธานี

6

10 ปราจีนบุรี

3

11 พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

1
2

พระนครศรีอยุธยา

3

พระนครศรีอยุธยา

4

12 เพชรบุรี

1

เพชรบุรี
เพชรบุรี

2
3

13 ระยอง

1

ระยอง

2

ระยอง

3

ระยอง

4

16 ราชบุรี

1

1. อําเภอคลองหลวง (เฉพาะ ตําบลคลองห้า
ตําบลคลองหกและ ตําบลคลองเจ็ด)
2. อําเภอหนองเสือ
3. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะ ตําบลรังสิต ตําบลลํา
ผักกูด ตําบลบึงสนั่นและ ตําบลบึงน้ํารักษ์)
1.อําเภอนาดี
2.อําเภอกบินทร์บุรี (ยกเว้น ตําบลลาด
ตะเคียน ตําบลหาดนางแก้ว ตําบลวังดาล
ตําบลนนทรีและ ตําบลนาแขม)
1. อําเภอพระนครศรีอยุธยา 2. อําเภออุทัย
1. อําเภอบางปะหัน 2. อําเภอมหาราช
3. อําเภอท่าเรือ
4. อําเภอนครหลวง
5. อําเภอภาชี
6. อําเภอบ้านแพรก
1. อําเภอบางปะอิน 2. อําเภอบางไทร
3. อําเภอวังน้อย
1. อําเภอเสนา
2. อําเภอบางซ้าย
3. อําเภอผักไห่
4. อําเภอบางบาล
5. อําเภอลาดบัวหลวง
1. อําเภอเมืองเพชรบุรี
2. อําเภอบ้านแหลม (ยกเว้น ตําบลบ้านแหลม
ตําบลบางตะบูนและ ตําบลบางตะบูนออก)
1. อําเภอชะอํา 2. อําเภอท่ายาง
1. อําเภอเขาย้อย
2. อําเภอบ้านลาด
3. อําเภอหนองหญ้าปล้อง
4. อําเภอแก่งกระจาน
5. อําเภอบ้านแหลม (เฉพาะ ตําบลบ้านแหลม
ตําบลบางตะบูนและ ตําบลบางตะบูนออก)
อําเภอเมืองระยอง
(ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุดเทศบาล
ตําบลทับมาและเทศบาล ตําบลเนินพระ)
1. อําเภอแกลง
2. อําเภอวังจันทร์
3. อําเภอเขาชะเมา
1. อําเภอบ้านค่าย 2. อําเภอปลวกแดง
3. อําเภอนิคมพัฒนา
1. อําเภอเมืองระยอง (เฉพาะเทศบาลเมือง
มาบตาพุด เทศบาล ตําบลทับมาและเทศบาล
ตําบลเนินพระ)
2.อําเภอบ้านฉาง
อําเภอเมืองราชบุรี(ยกเว้น ตําบลน้ําพุ ตําบล
ห้วยไผ่ ตําบลดอนแร่และ ตําบลอ่างทอง)

นายไพโรจน์ ใจปลอด

19

นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

7

นายสนธยา พงษ์หาญ
นายนภัทร สุขแสงทอง

23
6

นายสุรเดช แก้วบังเกิด

20

น.ส.วิภาวรรณ แก้วดํา

20

นายยุทธพล อังกินันทน์

6

นายสุขเขตร สุขโข
นางสาวอมรรัตน์ สุขเจริญ

6
9

นายเกียรติศักดิ์ อรัญมิตร

9

นายอรัญ งามเสงี่ยม

22

นายพิทักษ์ ศิริวงศ์

11

นายดาวธง เผือกพิพฒ
ั น์

12

นายวราพงษ์ โพธิ์ทองคํา

18
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ราชบุรี

2

ราชบุรี

3

ราชบุรี
ราชบุรี

4
5

17 ลพบุรี

1

ลพบุรี

2

ลพบุรี

3

ลพบุรี

4

18 สมุทรปราการ

1

สมุทรปราการ

2

สมุทรปราการ

3

สมุทรปราการ

4

1.อําเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะ ตําบลน้ําพุ
ตําบลห้วยไผ่ ตําบลดอนแร่และ ตําบล
อ่างทอง)
2.อําเภอปากท่อ
3.อําเภอสวนผึง้
4.อําเภอวัดเพลง
5.อําเภอบ้านคา
1.อําเภอโพธาราม (ยกเว้น ตําบลบ้านฆ้อง
ตําบลบ้านสิงห์และ ตําบลดอนทราย)
2.อําเภอจอมบึง
อําเภอบ้านโป่ง
1.อําเภอดําเนินสะดวก
2.อําเภอบางแพ
3.อําเภอโพธาราม (เฉพาะ ตําบลบ้านฆ้อง
ตําบลบ้านสิงห์และ ตําบลดอนทราย)
อําเภอเมืองลพบุรี
(เฉพาะ ตําบลเขาสามยอด ตําบลท่าหิน ตําบล
ทะเลชุบศร ตําบลเขาพระงาม ตําบลท่าศาลา
ตําบลโคกตูม ตําบลนิคมสร้างตนเอง ตําบล
ถนนใหญ่ ตําบลกกโก ตําบลป่าตาลและ
ตําบลท่าแค)
1. อําเภอเมืองลพบุรี
(ยกเว้น ตําบลเขาสามยอด ตําบลท่าหิน ตําบล
ทะเลชุบศร ตําบลเขาพระงาม ตําบลท่าศาลา
ตําบลโคกตูม ตําบลนิคมสร้างตนเอง ตําบล
ถนนใหญ่ ตําบลกกโก ตําบลป่าตาลและ
ตําบลท่าแค) 2. อําเภอท่าวุ้ง 3. อําเภอบ้าน
หมี่
1. อําเภอโคกสําโรง 2. อําเภอหนองม่วง
3. อําเภอพัฒนานิคม
1. อําเภอชัยบาดาล 2. อําเภอท่าหลวง
3. อําเภอลําสนธิ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะ ตําบลบางโปรง ตําบลบางด้วน ตําบล
บางเมือง ตําบลท้ายบ้านและ ตําบลปากน้ํา)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะ ตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม่ ตําบล
แพรกษา ตําบลแพรกษาใหม่และ ตําบลท้าย
บ้านใหม่)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะ ตําบลเทพารักษ์ ตําบลสําโรงเหนือ
และ ตําบลบางเมืองใหม่)
อําเภอบางพลี
(ยกเว้น ตําบลหนองปรือและ ตําบลราชาเท
วะ)

นายเด่น สุขอาษา

19

นายประพันธ์ ประสิทธิ์กุล

3

นายภูเบศ โสดสงค์
น.ส.ราตรี เกิดมี

7
24

นายเอนก สนามทอง

9

นายจิตรเทพ หริ่มสง่า

12

ว่าที่ พ.ต.สายัณห์ จันทร์อุดม

9

นางธัญญพัทธ์ ลิมปินันท์วัฒน์

10

น.ส.จีรภรณ์ ฉัตรชุมสาย

9

น.ส.พรภิมล ศรีโฉมงาม

8

นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต

15

นายโสภณ มหาบุญ

15
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สมุทรปราการ

5

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

6
7

19 สมุทรสาคร

1

สมุทรสาคร

2

สมุทรสาคร

3

20 สมุทรสงคราม
22 สระบุรี

1
1

สระบุรี

2

สระบุรี

3

23 สิงห์บรุ ี
24 สุพรรณบุรี

1
1

1. อําเภอบางบ่อ 2. อําเภอบางเสาธง
3. อําเภอบางพลี (เฉพาะ ตําบลหนองปรือ
และ ตําบลราชาเทวะ)
อําเภอพระประแดง(ยกเว้น ตําบลบางจาก)
1. อําเภอพระสมุทรเจดีย์
2. อําเภอพระประแดง (เฉพาะ ตําบลบาง
จาก)
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
(เฉพาะ ตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบล
โกรกกราก ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่า
ทราย ตําบลคอกกระบือ ตําบลโคกขาม
ตําบลพันท้ายนรสิงห์และ ตําบลบางน้ําจืด)
1. อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ตําบลนาดี)
2. อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะ ตําบลอ้อมน้อย
ตําบลสวนหลวง ตําบลตลาดกระทุ่มแบน
ตําบลดอนไก่ดี ตําบลท่าไม้ ตําบลแครายและ
ตําบลคลองมะเดื่อ)
1. อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ตําบลนา
โคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลบ้าน
บ่อ ตําบลชัยมงคล ตําบลบางกระเจ้า ตําบล
บ้านเกาะและ ตําบลท่าจีน)
2. อําเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้น ตําบลอ้อมน้อย
ตําบลสวนหลวง ตําบลตลาดกระทุ่มแบน
ตําบลดอนไก่ดี ตําบลท่าไม้ ตําบลแครายและ
ตําบลคลองมะเดื่อ)
3. อําเภอบ้านแพ้ว
ทั้งจังหวัด
1. อําเภอเมืองสระบุรี
2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
3. อําเภอพระพุทธบาท
1. อําเภอแก่งคอย 2. อําเภอวิหารแดง
3. อําเภอมวกเหล็ก 4. อําเภอวังม่วง
1. อําเภอหนองแค 2. อําเภอหนองแซง
3. อําเภอเสาไห้
4. อําเภอบ้านหมอ
5. อําเภอหนองโดน 6.อําเภอดอนพุด
ทั้งจังหวัด
1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
2. อําเภอบางปลาม้า (เฉพาะ ตําบลจรเข้ใหญ่
ตําบลโคกคราม ตําบลบางปลาม้า ตําบล
องครักษ์ ตําบลตะค่า ตําบลวัดดาว ตําบลบ้าน
แหลมและ ตําบลไผ่กองดิน)

นางพนิธพิชา บางแสงอ่อน

15

นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล
นายสุพจน์ กล้าหาญ

9
15

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์

11

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

2

นายปัญญา ชวนบุญ

4

นางสาววาณิชา โกวิทานนท์
นายชนัตถ์ นันทปัญญา

4
5

นายเสน่ห์ เลาหะพานิช

3

นายปกาศิต หลากสุขถม

17

นายชรินทร์ สิงห์ดี
นายสรชัด สุจิตต์

4
6
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สุพรรณบุรี

2

สุพรรณบุรี

3

สุพรรณบุรี

4

1. อําเภอบางปลาม้า (ยกเว้น ตําบลจรเข้ใหญ่ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
ตําบลโคกคราม ตําบลบางปลาม้า ตําบล
องครักษ์ ตําบลตะค่า ตําบลวัดดาว ตําบลบ้าน
แหลมและ ตําบลไผ่กองดิน)
2. อําเภอสองพี่น้อง
3. อําเภออู่ทอง (เฉพาะ ตําบลเจดีย์ ตําบล
กระจัน ตําบลจรเข้สามพัน ตําบลยุง้ ทะลาย
ตําบลบ้านดอน ตําบลสระยายโสม ตําบลดอน
มะเกลือและ ตําบลสระพังลาน)
1. อําเภออู่ทอง (ยกเว้น ตําบลเจดีย์ ตําบล
นายประภัตร โพธสุธน
กระจัน ตําบลจรเข้สามพัน ตําบลยุง้ ทะลาย
ตําบลบ้านดอน ตําบลสระยายโสม ตําบล
ดอนมะเกลือและ ตําบลสระพังลาน)
2. อําเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะ ตําบลไร่รถ ตําบล
ดอนเจดีย์และ ตําบลหนองสาหร่าย)
3. อําเภอสามชุก
4. อําเภอศรีประจันต์
1. อําเภอด่านช้าง
นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
2. อําเภอเดิมบางนางบวช
3. อําเภอหนองหญ้าไซ
4. อําเภอดอนเจดีย์ (ยกเว้น ตําบลไร่รถ ตําบล
ดอนเจดีย์และ ตําบลหนองสาหร่าย)

2

11

4

