รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
จังหวัดชัยภูมิ
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายวสันต์ กล้าแท้
นางศศกรณ์ อินทรชัยศรี
นางสังกา แสงฤทธิ์
นายเด่นชัย สิงห์กระโจม
นายสถิต ชนะชัย
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
นายศิริศักดิ์ ธงทอง
นายอุทาม ตาปราบ
นายสุพิน ศรวิเศษ
นางบุญยากาญจน์ ยืนชีวิตวราโชค
นายอดิศักดิ์ ประสานเชื้อ
นางสาวนัฏฐิกา โล่ห์วีระ
นายชูเกียรติ หนูสลุง
นายโสโชค สูโ้ นนตาด
นายดารงค์ ศรีวงษ์ชัย
นายสัมพันธ์ ศรีนอก
นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์
นายวันชัย ลือมงคล
นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
นางมาลินี ชูสกุล
พลตรีกฤษฏ์ พรมเฮียง
นางสาวกชพร เบ้าลี
นางทองนาคกาทองทุ่ง
นายสรนันท์ ศรีวงษ์
นายสงคราม สายชาลี
นายคมกริช ธงภักดิ์
นางรุ่งรัตน์ อุดมรักษ์
นายสมหมาย ต่อชีพ

สังกัดพรรค
พลังประชารัฐ
ประชานิยม
ชาติไทยพัฒนา
พลังไทยรักไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
เพื่อไทย
สยามพัฒนา
ทางเลือกใหม่
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
ประชาภิวัฒน์
ประชาธิปัตย์
พลังท้องถิ่นไท
อนาคตใหม่
เพื่อคนไทย
เพื่อนไทย
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
ไทยธรรม
ชาติพัฒนา
พลังแรงงานไทย
ประชาชนปฏิรูป
กลาง
พลังปวงชนไทย
เพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธรรมไทย

หมายเหตุ

2
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายวันชัย สบายจิตต์
นางสมพิศ โชติเสวตร
นายประยงค์ อุตอามาตย์
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นายประยุทธ พุทธบุรี
นายรัญชน์ บัวชมภู
นายสุพจน์ มั่นหมาย
นายบรรเทิง หมู่โยธา
นายนิคม เมฆวงค์ษา
นายเผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต
นางเทียมจันทร์ ชานาญวงศ์

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายถวัลย์ หงษ์ไทย
นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์
นายมิตรชัย แก้วทน
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
นายสุริยะ สิทธิ์กลาง
นางปราณี ดารงพันธ์
นางสาวณิรารัช วรรณจงคา
นายฤชากฤษณ์ สุวรรณชัย
นายเอกชัย อังกลมเกลียว
นายไถง ครอบบัวบาน
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นางดาวเรือง ยอดวงศ์
นางสาววาสนา อยู่ภักดี
นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
นายญาณกร แก้วสารภูมิ
นายซุง การกะสัง

สังกัดพรรค

หมายเหตุ

มหาชน
ประชาไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยรักษาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังชาติไทย
พลังรัก
พลังประชาธิปไตย
ผึ้งหลวง
ประชากรไทย
ไทรักธรรม

สังกัดพรรค
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
พลังชาติไทย
พลังประชารัฐ
ประชาไทย
ประชาภิวัฒน์
พลังท้องถิ่นไท
ประชานิยม
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ไทยธรรม
เพื่อนไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ชาติพัฒนา
พลังไทยรักไทย

หมายเหตุ

3
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายไพโรจน์ วงงาน
นางสาวรัชนก ชวดชัยภูมิ
นายอุดม ลีหัวสระ
นางสาวปรีดาพร คุ้มไข่น้า
นายปรีชา พงษ์จตุรา
นายนฤชา แก้วสิงห์
นายนิรวัช ครองบัวบาน
นายจรูญ ยศวิมลโสภา
นายสมชาย วรภักดี
นายนาชัย พันธุ์โชคอนันต์
นางเพ็ญพรรณ หิรัญเกิด
นายจตุภูมิ จิตตะคาม
นายอรุณ บริบูรณ์
นางยุพิน มะลัยขวัญ
นายโสภณ ศรีดานุช
นางอุ่นเรือน ศิริชาติ
นางสาวดาริกา อุชาดี
นายสะอาด คุ้มไข่น้า
นายสนัด ขาวดี
นายบุญส่ง กว้างนอก
นายสุขสันต์ เนื่องชุมพล

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายจาปี พั่วสาโรง
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศิริสุวรรณ
นายประทวน เรืองจาบ
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
พันตารวจโทสุราษ แก้ววังปา
นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร

สังกัดพรรค

หมายเหตุ

อนาคตใหม่
พลังแรงงานไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
เพื่อแผ่นดิน
ชาติไทยพัฒนา
ทางเลือกใหม่
พลังปวงชนไทย
เพื่อชาติ
ประชาชนปฏิรูป
ประชาธิปไตยใหม่
ประชากรไทย
มหาชน
ครูไทยเพื่อประชาชน
ประชาธรรมไทย
ภาคีเครือข่ายไทย
พลังรัก
ผึ้งหลวง
พลังประชาธิปไตย
พลังศรัทธา
รักท้องถิ่นไทย
ไทรักธรรม

สังกัดพรรค
ชาติพัฒนา
ไทยธรรม
พลังท้องถิ่นไท
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย

หมายเหตุ

4
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายพัชรพล วชิระพานิชกุล
นายกฤษณ์ดนัย หมู่สะแก
นายสุริยา ฉิมพาลี
นายวิญญา นามพฤทธิ์
นายสาโรจน์ คาพิทักษ์
นายสมศักดิ์ ปะสีกัง
นายณัฐพนธ์ โรจนวิริยางกูร
นายสันติภาพ จันทร์โท
นายสยาม ไทยประสงค์
นายสหรัฐ ละจินดาวงศ์
นายณภัทร ละแมนชัย
นายคาผัส ศรีเสริมวงค์
นายอุทัย ประเสริฐศรี
นายสุระศักดิ์ ชื่นจรัสพรสกุล
นายทรงเศรษฐวสิฏฐ์ คาหลาย
นายแสง ก่องนอก
นางวีณาวรรณ เงินวิจิตรไพศาล
นางอมรรัตน์ วรภักดี
นายนรันต์ เนินทราย
นางสาวนงลักษณ์ จิตตะคาม
ร้อยตารวจโทวีระชัย วิชัยสุชาติ
นางสร้อยสุดา นาคอนุเคราะห์
นายเด่นธนากร พชรปัญโญภาส
นายสุรชัย กาเนิดคา
นายวีระ ถนอมธรรม
นางสาวปิยพร ดวงจันทร์
นายเอกวุฒิ พุทธแสน
นางสาวอมราพร ไพรวัลย์
นายสมพงค์ เวียงแก้ว
นางสาวนุชฤทัย พยัคฆพล

สังกัดพรรค
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาภิวัฒน์
ประชานิยม
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อนไทย
เศรษฐกิจใหม่
ทางเลือกใหม่
พลังไทยรักไทย
เพื่อคนไทย
พลังแรงงานไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
อนาคตใหม่
เพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปไตยใหม่
เพื่อชาติ
ประชาชนปฏิรูป
ประชากรไทย
มหาชน
พลังปวงชนไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ภาคีเครือข่ายไทย
ไทยรักษาชาติ
ประชาไทย
พลังประชาธิปไตย
ผึ้งหลวง
พลังศรัทธา
แทนคุณแผ่นดิน
ไทรักธรรม

หมายเหตุ

5
เขตเลือกตั้งที่ 4
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายชยนนท์ คาเบ้า
นายบุญทัน ฝาชัยภูมิ
นายวิชิต วรสิงห์
นายปิติภูมิ พึ่งภูมิ
นายวิสิฏฐ์ ฦานาม
นางสาวคณารัตน์ พรมเดื่อ
นายสุขสันต์ ชื่นจิตร
นางสุเนตร์ หิรัญเกิด
นายมานะ โลหะวณิชย์
นายนล ฦๅชา
นายราชัน วรรณจงคา
นายบุญมี พ่อยอดรัก
นางนิตยา มะโนชัย
นายจรัญ ชูช่วย
นางรัฐภัทร์ เบ้าทุมมา
นางสาวศิริกาญน์ เพชรล้า
นางสาวกรองแก้ว ฦาชา
นายชัยชาญ จรรย์โกมล
นายบุญเรือง ไชยสงค์
นายไพฑูรย์ พูนประสิทธิ์
นายสุพิน เวฬุวัน
นายปราโมทย์ อาราษฎร์
นายสนธยา สีน้าย้อม
นายมงคล พรมเดื่อ
นายวรวรรธน์ จันทร์ทรานราศรี
นายทรงศักดิ์ มุ่งวิชา
นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์
นายณัฐพงษ์ พรมจมร
นายนิคม วงษ์ดินดา
นายสวัสดิ์ ปานจารูญ

สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ทางเลือกใหม่
ภูมิใจไทย
ประชานิยม
เพื่อนไทย
พลังประชารัฐ
ไทยธรรม
เพื่อไทย
ประชาภิวัฒน์
พลังท้องถิ่นไท
เสรีรวมไทย
พลังแรงงานไทย
ประชาชนปฏิรูป
อนาคตใหม่
รวมพลังประชาชาติไทย
ชาติพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปไตยใหม่
พลังปวงชนไทย
เพื่อแผ่นดิน
เศรษฐกิจใหม่
ประชากรไทย
พลเมืองไทย
ประชาชาติ
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยรักษาชาติ
มหาชน
ประชาธรรมไทย
พลังไทสร้างชาติ

หมายเหตุ

6
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
เขตเลือกตั้งที่ 5
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์
นายปัญญา จันทะสุทโท
นางเกษร บุราณ
นายปัญญา ทะนารี
นางสาวพิมพ์นภา จรัสกาย
นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายสุเทพ เนาว์โอโล

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พันตารวจโท เฉลิม ฦๅชา
นายรฐนนท์ เชื้อสามารถ
นายเสถียร เที่ยงตรง
นายนพดล แกมคา
ร้อยตารวจโทชาติภูมิ ทวีสัตย์
นางอรนุช ผลภิญโญ
นายสมาส แก้วจิรพันธ์
นายมนตรี แก้วกามา
นายบุญเลิศ ตลับทอง
นายสมชัย ชัยมาตร์
ว่าที่ร้อยตรีธาดา รัตนาธิวัฒน์
นายพศิน แก้วสารภูมิ
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
นายจักรพงษ์ เชื้อไพบูลย์
นายประทีป พลมณี
นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
นายบรรเจิด นราพล
นายพีระพล ติ้วสุวรรณ
นางกงใจ จรัสพันธ์
นายชวลิต เหล่าอูด

สังกัดพรรค

หมายเหตุ

เพื่อชาติ
ผึ้งหลวง
พลังศรัทธา
พลังชาติไทย
แทนคุณแผ่นดิน
รักท้องถิ่นไทย
ไทรักธรรม

สังกัดพรรค
เศรษฐกิจใหม่
พลังไทยรักไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ไทยธรรม
อนาคตใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ประชานิยม
พลังธรรมใหม่
เพื่อนไทย
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนา
เพื่อไทย
ประชาไทย
เพื่อคนไทย
ภูมิใจไทย
พลังท้องถิ่นไท
พลังประชารัฐ
ประชาภิวัฒน์
รวมพลังประชาชาติไทย

หมายเหตุ

7
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
เขตเลือกตั้งที่ 6
หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสายยนต์ พรมคุณ
นางสาวกรุงรัตน์ รถเพชร
นายชัยยุทธ จรรย์โกมล
นายสาคร เพิ่มพูน
นายปัญญา โสโพธิ์ทอง
นายประเสริฐ บุญโยธา
นายศรีปราโมทย์ ปริเตนัง
นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณบน
นางสาวรุ่งธิวา ต่อพันธุ์
นายเทพอุดม ภิญโญศรี
นายประดิษฐ์ หีบปัสสา
นางสาวสุรัญญี มุ่งจันทึก
นางสาวสุภร สวัสดิ์ศรี
นายบุญทัน บุสทิพย์
นายประกิจ อุเทน
นางนิภาพร เพ็งคุ้ม
นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์
นายประยนต์ นวลอนันต์
นายศักดิ์ดาวุฒิ ทันไธสง
นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองดี

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นางกชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์
นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ
นายธนาชัย นิธิวรัญญู
นายพัฒน์ภิรมย์ พิชิตวนคาม
นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ
นายธนภัทร ยอดเสรณี
นางจุรีพร เหล่าชานิ

สังกัดพรรค

หมายเหตุ

เพื่อแผ่นดิน
ประชาชนปฏิรูป
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ทางเลือกใหม่
ประชากรไทย
พลเมืองไทย
มหาชน
ครูไทยเพื่อประชาชน
ประชาธรรมไทย
พลังไทสร้างชาติ
ไทยรักษาชาติ
พลังชาติไทย
ภาคีเครือข่ายไทย
พลังรัก
พลังประชาธิปไตย
ผึ้งหลวง
แทนคุณแผ่นดิน
ไทรักธรรม

สังกัดพรรค
พลังไทยรักไทย
ภูมิใจไทย
ประชานิยม
ชาติไทยพัฒนา
ทางเลือกใหม่
ประชาไทย
เพื่อนไทย

หมายเหตุ
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หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายประชา ลีพิลา
นางไพวรรณ์ ตันวิเศษ
นายสากล มาชัยภูมิ
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ
นายพงศ์พิบูลย์ ฉายแสง
นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม
นายปฐมพัฒน์ ผาทอง
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
นายจอมจักรภพ เอกกุล
นายกิติพร เศรษฐภูมิภักดี
นายวิรัตน์ สูงภูเขียว
นางกมลวรรณ โคจานงค์
นายอภิชิต ดวงธิสาร
นายบุญฤทธิ์ บุสทิพย์
นางสาวกัลยา พิลาออน
นายสัมพันธ์ ประทุมเวียง
นายสมศักดิ์ ทวีชีพ
นายผดุงชาติ แก้วแกมเกษ
นายวิชวัช ฉ่าสันเทียะ
นางสาวเมธาวี เหลื่อมศรีจันทร์
นายธนันชัย หิรัญเกิด
นายทองสุข ชัยมงคล
นายอรรณพ คุณเศรษฐ
นายสหวัช ทวีเงิน
นายนิรันดร์ โพธิ
นายสัญญา นาคคา
นายยุทธศาสตร์ ศุภซื่อสงวน
นายวีระ กุลภัสสรสุทธิ์
นายวิเศษ ศรีทุมมา
นายสิทธิ์ พงษ์สุพรรณ

สังกัดพรรค
พลังท้องถิ่นไท
ไทยธรรม
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ประชาภิวัฒน์
ชาติพัฒนา
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ประชาชาติ
พลังแรงงานไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
อนาคตใหม่
พลังชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
ประชาชนปฏิรูป
เพื่อแผ่นดิน
เพื่อชาติ
พลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทย
เศรษฐกิจใหม่
ประชากรไทย
ประชาธรรมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ประชาธิปไตยใหม่
ไทยรักษาชาติ
ภาคีเครือข่ายไทย
พลังไทสร้างชาติ
ผึ้งหลวง
พลังประชาธิปไตย
ไทรักธรรม

หมายเหตุ

9
สรุปจานวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ชัยภูมิ
เขต
1
2
3
4
5
6
รวม

4-ก.พ.-62
24
21
21
18
23
23
130

5-ก.พ.-62
3
5
3
3
3
4
21

วันที่
6-ก.พ.-62
2
2
2
3
3
2
14

7-ก.พ.-62
4
2
4
6
4
5
25

8-ก.พ.-62
6
7
6
7
7
3
36

รวม
39
37
36
37
40
37
226

