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ผู้สมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคเหนือ
พรรคชาติไทยพัฒนา
ที่

จังหวัด

เขต

1

กาแพงเพชร

1

อาเภอเมืองกาแพงเพชร
นางพัทยา เลิศเกิดชัย
(เฉพาะ ตาบลในเมือง ตาบลหนองปลิง ตาบล
อ่างทอง ตาบลเทพนคร ตาบลนครชุม ตาบลคลอง
แม่ลาย ตาบลธามรงค์ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตาบล
วังทอง ตาบลลานดอกไม้ ตาบลคณฑี ตาบลท่าขุน
ราม ตาบลนาบ่อคาและ ตาบลทรงธรรม)

5

กาแพงเพชร

2

1. อาเภอพรานกระต่าย
2. อาเภอลานกระบือ
3. อาเภอโกสัมพีนคร
4. อาเภอไทรงาม (เฉพาะ ตาบลมหาชัย ตาบลพาน
ทอง ตาบลหนองคล้าและ ตาบลหนองทอง)
5. อาเภอเมืองกาแพงเพชร (เฉพาะ ตาบลสระแก้ว)

3

กาแพงเพชร

3

1. อาเภอคลองขลุง
น.ส.ศศิธร ตระกูลศักดิ์
2. อาเภอคลองลาน
3. อาเภอปางศิลาทอง
4. อาเภอเมืองกาแพงเพชร (เฉพาะ ตาบลไตรตรึงษ์)

18

กาแพงเพชร

4

1. อาเภอขาณุวรลักษบุรี
2. อาเภอบึงสามัคคี
3. อาเภอทรายทองวัฒนา
4. อาเภอไทรงาม (ยกเว้น ตาบลมหาชัย ตาบลพาน
ทอง ตาบลหนองคล้าและ ตาบลหนองทอง)

นางประนอม มะลิวัลย์

13

เชียงราย

1

อาเภอเมืองเชียงราย
(ยกเว้น ตาบลท่าสาย ตาบลสันทราย ตาบลป่าอ้อ
ดอนชัย ตาบลห้วยสักและ ตาบลดอยลาน)

น.ส.ฐนิตนันท์ เกตุวงค์ชัย

20

เชียงราย

2

1. อาเภอแม่ลาว 2. อาเภอแม่สรวย
3. อาเภอเวียงป่าเป้า

นายวีรวิชญ์พล กองรัตน์

21

2

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ชื่อ - สกุล

นายไอศูรย์ อินทรังษี

เบอร์
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3

เชียงราย

3

1. อาเภอพาน
นายสุรินทร์ แปงอุ่น
2. อาเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตาบลท่าสาย ตาบล
สันทราย ตาบลป่าอ้อดอนชัย ตาบลห้วยสักและ
ตาบลดอยลาน)

22

เชียงราย

4

1. อาเภอเทิง
3. อาเภอเวียงชัย

นายคงศักดิ์ นาถประเสริฐสกุล

18

เชียงราย

5

1. อาเภอเชียงของ 2. อาเภอเวียงแก่น
3. อาเภอขุนตาล 4. อาเภอพญาเม็งราย
5. อาเภอเชียงแสน (เฉพาะ ตาบลแม่เงิน)

นายธีรพล สุวรรณ

20

เชียงราย

6

1. อาเภอแม่สาย
2. อาเภอเชียงแสน (ยกเว้น ตาบลแม่เงิน)
3. อาเภอดอยหลวง

นายทินกร ชัยศิลปิน

17

เชียงราย

7

1. อาเภอแม่จัน

น.ส.กรวิกา สุวรรณ

18

เชียงใหม่

1

อาเภอเมืองเชียงใหม่

นายวิริยะ ช่วยบารุง

15

เชียงใหม่

2

1. อาเภอสารภี

นายวุฒิพงศ์ โสมนัส

16

เชียงใหม่

3

1. อาเภอสันกาแพง 2. อาเภอดอยสะเก็ด
3. อาเภอแม่ออน

นายรณภูมิ มีฉลาด

29

เชียงใหม่

4

1. อาเภอสันทราย 2. อาเภอพร้าว
3. อาเภอแม่แตง (เฉพาะ ตาบลแม่หอพระ)

นายมหรรณพ รัตนจริงใจ

20

เชียงใหม่

5

1. อาเภอแม่ริม
2. อาเภอสะเมิง
3. อาเภอกัลยาณิวัฒนา
4. อาเภอแม่แตง (ยกเว้น ตาบลแม่หอพระ)

ร.ต.ท.บุญนพ กองงาม

9

เชียงใหม่

6

1. อาเภอไชยปราการ 2. อาเภอเชียงดาว
3. อาเภอเวียงแหง

นางนวพร นุพงค์

6

เชียงใหม่

7

1. อาเภอฝาง 2. อาเภอแม่อาย

นายไพโรจน์ สุวรรณ์

11

เชียงใหม่

8

1. อาเภอสันป่าตอง 2. อาเภอจอมทอง
3. อาเภอแม่วาง
4. อาเภอดอยหล่อ

น.ส.ศรีสุดา รัตนจริงใจ

25

เชียงใหม่

9

1. อาเภอฮอด

นายวินัย สังขวรรณะ

16

2. อาเภอป่าแดด
4. อาเภอเวียงเชียงรุง้

2. อาเภอแม่ฟ้าหลวง

2. อาเภอหางดง

2.อาเภอแม่แจ่ม
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3. อาเภออมก๋อย
4

5

4.อาเภอดอยเต่า

ตาก

1

1.อาเภอเมืองตาก
2.อาเภอบ้านตาก (ยกเว้น ตาบลท้องฟ้าและ ตาบล
เกาะตะเภา)
3.อาเภอวังเจ้า 4.อาเภอสามเงา

นายเศรษฐสิน สีม่วงคาทวีสิน

5

ตาก

2

1.อาเภอแม่สอด (ยกเว้น ตาบลแม่กาษา ตาบลท่า
สายลวดและ ตาบลแม่ปะ)
2.อาเภอพบพระ 3.อาเภออุ้มผาง

นายจันทรัสม์ ศรีสมุทร

6

ตาก

3

1.อาเภอแม่สอด (เฉพาะ ตาบลแม่กาษา ตาบลท่า
สายลวดและ ตาบลแม่ปะ)
2.อาเภอแม่ระมาด
3.อาเภอท่าสองยาง
4.อาเภอบ้านตาก (เฉพาะ ตาบลท้องฟ้าและ ตาบล
เกาะตะเภา)

นายสงกรานต์ พลบูรณ์

12

นครสวรรค์

1

1. อาเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะ ตาบลนครสวรรค์ นายธีรวัฒน์ วัฒนวรวิทย์
ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบล
นครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
ตาบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
ตาบลปากน้าโพ ตาบลวัดไทร ตาบลบางม่วง ตาบล
บ้านมะเกลือ ตาบลบ้านแก่ง ตาบลหนองกรด ตาบล
หนองกระโดนและ ตาบลบึงเสนาท)
2. อาเภอเก้าเลี้ยว (เฉพาะ ตาบลมหาโพธิ)
3. อาเภอลาดยาว(เฉพาะ ตาบลหนองยาว)

8

นครสวรรค์

2

1. อาเภอเมืองนครสวรรค์ (ยกเว้น ตาบลนครสวรรค์ นายพิสิษฐ์ เนียมสุ่ม
ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบล
นครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
ตาบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
ตาบลปากน้าโพ ตาบลวัดไทร ตาบลบางม่วง ตาบล
บ้านมะเกลือ ตาบลบ้านแก่ง ตาบลหนองกรด ตาบล
หนองกระโดนและ ตาบลบึงเสนาท)
2. อาเภอพยุหะคีรี
3. อาเภอโกรกพระ

1
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4. อาเภอชุมแสง (เฉพาะ ตาบลทับกฤชใต้)

6

7

8

นครสวรรค์

3

1. อาเภอบรรพตพิสัย
2. อาเภอชุมแสง (ยกเว้น ตาบลทับกฤชใต้)
3. อาเภอเก้าเลี้ยว (ยกเว้น ตาบลมหาโพธิ)

นายศราวุธ จุลพล

15

นครสวรรค์

4

1. อาเภอหนองบัว
2. อาเภอไพศาลี (ยกเว้น ตาบลตะคร้อ ตาบลสาโรง
ชัยและ ตาบลโพธิ์ประสาท)
3.อาเภอท่าตะโก

นายจรินทร์ มาลัยมาตร์

6

นครสวรรค์

5

1. อาเภอตาคลี 2. อาเภอตากฟ้า
3. อาเภอไพศาลี (เฉพาะ ตาบลตะคร้อ ตาบลสาโรง
ชัยและ ตาบลโพธิ์ประสาท)

นายญาณพันธุ์ ป้องป้อม

21

นครสวรรค์

6

1.อาเภอลาดยาว (ยกเว้น ตาบลหนองยาว)
2. อาเภอแม่วงก์ 3. อาเภอแม่เปิน 4.อาเภอชุมตา
บง

น.ส.ชญาภา บุญเกิดสิงห์

15

น่าน

2

1.อาเภอเวียงสา 2.อาเภอนาน้อย
3.อาเภอนาหมื่น 4.อาเภอแม่จริม
5.อาเภอบ้านหลวง 6.อาเภอสันติสุข

นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล

10

น่าน

3

1.อาเภอปัว
2.อาเภอเชียงกลาง
3.อาเภอสองแคว
4.อาเภอบ่อเกลือ
5.อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 6.อาเภอทุง่ ช้าง

พันตรีสุชิน ยาปัน

10

พิจิตร

2

1. อาเภอตะพานหิน
3. อาเภอดงเจริญ
5. อาเภอสากเหล็ก

2. อาเภอทับคล้อ
4. อาเภอวังทรายพูน

นางณริยา บุญเสรฐ

3

พิจิตร

3

1. อาเภอโพทะเล
3. อาเภอบึงนาราง

2. อาเภอบางมูลนาก
4. อาเภอโพธิ์ประทับช้าง

นายปราโมทย์ ชมประเสริฐ

14

พิษณุโลก

1

อาเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตาบลในเมือง ตาบล
อรัญญิก ตาบลวัดจันทร์ ตาบลบ้านคลอง ตาบล
พลายชุมพล ตาบลท่าทอง ตาบลบึงพระ ตาบลวัด
พริกและ ตาบลวังน้าคู้)

น.ส.พัชรี เอี่ยมอ่อน

22
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9

พิษณุโลก

2

1. อาเภอพรหมพิราม
2. อาเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตาบลไผ่ขอดอน
ตาบลจอมทอง ตาบลมะขามสูง ตาบลปากโทก
ตาบลบ้านกร่าง ตาบลหัวรอ ตาบลสมอแข ตาบล
ดอนทองและ ตาบลบ้านป่า

นายวีระ สุวรรณภูมิ

18

พิษณุโลก

4

1. อาเภอบางระกา 2. อาเภอบางกระทุม่
3. อาเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตาบลงิ้วงามและ
ตาบลท่าโพธิ์)

นายปิยณัฐ ดอนตุ้มไพร

16

พิษณุโลก

5

1. อาเภอนครไทย 2. อาเภอวัดโบสถ์
3. อาเภอชาติตระการ

น.ส.กนกวรรณ ศรีภิรมย์

24

เพชรบูรณ์

1

1. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์(เฉพาะเทศบาลเมือง
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
เพชรบูรณ์เทศบาล ตาบลนางั่วเทศบาล ตาบลท่าพล
ตาบลท่าพล ตาบลสะเดียง ตาบลป่าเลา ตาบลดงมูล
เหล็ก ตาบลบ้านโคกและ ตาบลห้วยใหญ่)
2. อาเภอเขาค้อ
3. อาเภอหล่มสัก (เฉพาะ ตาบลน้ําชุน ตาบลบุง่
น้ําเต้า ตาบลหนองไขว่ ตาบลน้ําก้อและ ตาบลบุ่ง
คล้า

4

เพชรบูรณ์

2

1. อาเภอหล่มเก่า
2. อาเภอน้ําหนาว
3. อาเภอหล่มสัก (ยกเว้น ตาบลน้าชุน ตาบลบุ่ง
น้าเต้า ตาบลหนองไขว่ ตาบลน้าก้อและ ตาบลบุ่ง
คล้า)

นายสนม มาระวัง

12

เพชรบูรณ์

3

1. อาเภอชนแดน
2. อาเภอวังโป่ง
3. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาล ตาบลวัง
ชมภู ตาบลวังชมภู ตาบลห้วยสะแก ตาบลนายม
ตาบลบ้านโตก ตาบลน้าร้อน ตาบลชอนไพร ตาบล
ตะเบาะและ ตาบลนาป่า)

นายสุระ แสนคา

8

เพชรบูรณ์

4

1. อาเภอบึงสามพัน
2. อาเภอหนองไผ่
3. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ตาบลระวิง)
4. อาเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ ตาบลสามแยก)

นายพีระชัย แสนคา

14
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10

แม่ฮ่องสอน

1

ทั้งจังหวัด

นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์

7

11

ลาปาง

1

1. อาเภอเมืองลาปาง (ยกเว้นเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ตาบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลาปางและ
ตาบลบ้านเสด็จ)
2. อาเภอห้างฉัตร

นายชานนท สิทธิไพศาล

15

ลาปาง

2

1. อาเภองาว
3. อาเภอแจ้ห่ม

นายวัชระ กาวิละนันท์

14

ลาปาง

3

1. อาเภอเมืองลาปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ตาบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลาปางและ
ตาบลบ้านเสด็จ)
2. อาเภอแม่เมาะ
3. อาเภอแม่ทะ

นายธงชัย ภูษาคา

15

ลาปาง

4

1. อาเภอเกาะคา
3. อาเภอสบปราบ
5. อาเภอแม่พริก

นางอธิกัญญ์ ทิชัย

4

12

ลาพูน

2

1.อาเภอเวียงหนองล่อง 2.อาเภอบ้านโฮ่ง
3.อาเภอทุ่งหัวช้าง
4.อาเภอลี้
5.อาเภอป่าซาง

นายพุฑฒิพงษ์ ฤาชัย

8

13

สุโขทัย

1

1. อาเภอเมืองสุโขทัย 2. อาเภอศรีสาโรง
3. อาเภอกงไกรลาศ (เฉพาะ ตาบลไกรกลาง ตาบล
ไกรใน ตาบลกกแรตและ ตาบลบ้านใหม่สุขเกษม)

นายนรภัทร อินทิพย์

8

สุโขทัย

2

1. อาเภอทุ่งเสลี่ยม 2. อาเภอบ้านด่านลานหอย นายพิทยา ทับทิมไทย
3. อาเภอคีรีมาศ
4. อาเภอกงไกรลาศ (ยกเว้น ตาบลไกรกลาง ตาบล
ไกรใน ตาบลกกแรตและ ตาบลบ้านใหม่สุขเกษม)

7

อุตรดิตถ์

1

1.อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
3.อาเภอลับแล

19

14

2. อาเภอวังเหนือ
4. อาเภอเมืองปาน

2. อาเภอเสริมงาม
4. อาเภอเถิน

2.อาเภอตรอน

น.ส.สุมาลี กลิ่นลอย

