รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพือ่ ธรรม ตามมติคณะกรรมการสรรหา
ครั้งที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

อาชีพ/ตาแหน่ งปัจจุบัน

1

ดร.นลินี ทวีสิน

ปริ ญญาเอก Regent University Virginia

ธุรกิจส่วนตัว

2

นายธานิ นทร์ สุ ภาแสน

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้าราชการบานาญ

3

ดร.ปณชัย แดงอร่ าม

ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประธานบริ ษทั พี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด

4

พล ต.ต.จรัญ ชิตะปั ญญา

ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยนิ ดา้

ข้าราชการบานาญ

5

นายณัฎฐ์ รุ่ งเรื อง

ปริ ญญาตรี วิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่

ธุรกิจส่วนตัว

6

ร.ต.ท.สมปอง เพ็งหนู

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ข้าราชการบานาญ ที่ปรึ กษาบริ ษทั เอ็มเคเอส
รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

อาชีพ/ตาแหน่ งปัจจุบัน

7

นายดอแม็ง โต๊ะเต๊ะ

ปริ ญญาเอก กศน

ประธานสวัสดิการ ดร.ป๋ าโต๊ะ

8

นายณัฐศิลป์ จงสงวน

ปริ ญญาโท eastern illinois university

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พริ นซิเพิล เวนเจอร์ จากัด

9

ร.ต.ท.สุ รพล วรรณโชติ

ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รับราชการ

10

นายชัยภัทร ตรี อุดม

ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

ครู ชานาญการ

11

นายพูนชัย จิรากร

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ

ธุรกิจส่วนตัว

12

นายดนุพล มีชยั ชนะ

มัธยมต้น โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา

ธุรกิจส่วนตัว

13

ดร.แวอาแซ เซ็งยี

ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัย UP. ประเทศอินเดีย

ผูจ้ ดั การ AIA

14

นายทรงรัก นิ ตยาชิต

ปริ ญญาตรี วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

ผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยบิ้ว สตรอง จากัด

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

อาชีพ/ตาแหน่ งปัจจุบัน

15

นายพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

ปริ ญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริ ษทั รี ไวว่า จากัด

16

นายธวัชชัย ผลสะอาด

ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัทรสวนดุสิต

หัวหน้าสานักงานธวัชชัยทนายความ

17

นายอดุลย์ อารี หะหมัด

ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจส่วนตัว

18

นางสาวพิมพ์วลัญน์ แวสื อแม

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อาจารย์แนะแนว

19

นายอาหะมะ เจ๊ะอุมา

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ออร์วา๊ ป กรุ๊ ป จากัด

20

นายมะลีเป็ ง สาและ

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจส่วนตัว

นายธี ระศักดิ์ วีระจินตวงศ์

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคนิ คอุบลราชธานี

คณะทางานที่ปรึ กษา รมช.ว่าการกระทรวง
คมนาคม

นางภัทร์ รวี ศุภปภาดา

ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
โรงเรี ยนผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ข้าราชการบานาญ

21
22

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

อาชีพ/ตาแหน่ งปัจจุบัน

23

นายก้อเหลด หวนรุ่ ง

ปริ ญญาตรี วิทยาลัยครู ภูเก็ต

ทาสวน

24

นายปคุณา เอี่ยมสะอาด

ประถมศึกษา โรงเรี ยนชุมชนวัดวังจิก

องค์การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

25

นายอุดมเกียรติ รัตนเมืองงาว

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานบริ ษทั บริ ษทั แกรนด์ แซท มีเดีย จากัด

26

นายภูเทพ ศิทศั เทวากูน

มัธยมปลาย โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่ งเขต พรรคเพื่อธรรม ตามมติคณะกรรมการสรรหา
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

1
2

สุ ราษฎร์ธานี

นางณัฐทิตา ทองช่วย

สุ ราษฎร์ธานี

๑
๒

นายสิ ทธิ ชยั สุวรรณดวง

3

สุ ราษฎร์ธานี

๓

นายอวยชัย สมัยชูเกียรติ

พืน้ ที่
อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี
๑. อําเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตําบลทุ่งรัง ตําบลช้างซ้าย ตําบลช้างขวา
ตําบลป่ าร่ อน และตําบลคลองสระ)
๒. อําเภอดอนสัก
๓. อําเภอเกาะสมุย
๔. อําเภอเกาะพะงัน
๑. อําเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตําบลทุ่งรัง ตําบลช้างซ้าย ตําบลช้างขวา
ตําบลป่ าร่ อน และตําบลคลองสระ)
๒. อําเภอบ้านนาสาร
๓. อําเภอเวียงสระ

4

สุ ราษฎร์ธานี

๔

นายพรหมพชร นาเมือง

๑. อําเภอพุนพิน
๒. อําเภอบ้านนาเดิม
๓. อําเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตําบลท่าขนอน ตําบลนํ้าหัก และตําบลบ้านยาง)
๔. อําเภอเคียนซา (ยกเว้นตําบลบ้านเสด็จ)

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

5

สุ ราษฎร์ธานี

๕

นายมนต์ชยั วรรณโชติ

พืน้ ที่
๑. อําเภอพระแสง
๒. อําเภอชัยบุรี
๓. อําเภอพนม
๔. อําเภอบ้านตาขุน
๕. อําเภอเคียนซา (เฉพาะตําบลบ้านเสด็จ)

6

สุ ราษฎร์ธานี

๖

นายปัญญา เผือกภูมิ

๑. อําเภอไชยา
๒. อําเภอท่าชนะ
๓. อําเภอท่าฉาง
๔. อําเภอวิภาวดี
๕. อําเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตําบลท่าขนอน ตําบลนํ้าหัก และตําบลบ้านยาง)

7

นครศรี ธรรมราช

๑

นายภิญโญ ชูสุวรรณ์

อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช (เฉพาะตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร
ตําบลบางจาก ตําบลไชยมนตรี ตําบลมะม่วงสองต้น ตําบลโพธิ์ เสด็จ
ตําบลท่าเรื อ ตําบลท่าซัก และเทศบาลนคร นครศรี ธรรมราช)

8

นครศรี ธรรมราช

๒

นางรัชนี วรรณ อินทร์ สุวรรณ

๑. อําเภอปากพนัง
๒. อําเภอเชี ยรใหญ่
๓. อําเภอหัวไทร

ลาดับ
9

จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

เขต

ชื่อ - นามสกุล

๓

นายพีระ เรื องช่วย

10

นครศรี ธรรมราช

๔

นายสุ ธรรม โฉมทอง

11

นครศรี ธรรมราช

๖

นายกันตพงศ์ พิบูลย์

12

นครศรี ธรรมราช

๗

นายเสริ มศักดิ์ จโนภาส

13

นครศรี ธรรมราช

๘

ส.ต.อ.อนันต์ ตักเตือน

พืน้ ที่
๑. อําเภอพระพรหม
๒. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓. อําเภอชะอวด
๔. อําเภอจุฬาภรณ์
๑. อําเภอทุ่งสง
๒. อําเภอบางขัน
๑. อําเภอร่ อนพิบูลย์
๒. อําเภอลานสกา
๓. อําเภอช้างกลาง
๔. อําเภอนาบอน
๑. อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช
(ยกเว้นตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร ตําบลบางจาก ตําบลไชยมนตรี
ตําบลมะม่วงสองต้น ตําบลโพธิ์ เสด็จ ตําบลท่าเรื อ ตําบลท่าซัก
และเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช)
๒. อําเภอท่าศาลา
๑. อําเภอสิ ชล
๒. อําเภอขนอม
๓. อําเภอนบพิตาํ
๔. อําเภอพรหมคีรี

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

14

พัทลุง

๑

นายสมเสริ ม ชูรักษ์

พืน้ ที่
๑. อําเภอเมืองพัทลุง
๒. อําเภอเขาชัยสน

15

พัทลุง

๒

นายพิสิฐ จงเจตน์

๑. อําเภอควนขนุน
๒. อําเภอป่ าพะยอม
๓. อําเภอศรี บรรพต
๔. อําเภอศรี นคริ นทร์

16

พัทลุง

๓

นายภคพล แสงอุบล

๑. อําเภอปากพะยูน
๒. อําเภอป่ าบอน
๓. อําเภอกงหรา
๔. อําเภอตะโหมด
๕. อําเภอบางแก้ว

17

สงขลา

๑

นายศักดา แก้วมณี

18

สงขลา

๒

นายจําแลง มงคลนิ สภกุล

อําเภอเมืองสงขลา
อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลหาดใหญ่ ตําบลคลองแห
และตําบลคลองอู่ตะเภา)

19

สงขลา

๓

นายกิตติโชติ เถี้ยมดํา

๑. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลคูเต่า ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งใหญ่
ตําบลท่าข้าม ตําบลนํ้าน้อย ตําบลควนลัง ตําบลทุ่งตําเสา และตําบลคอหงส์)
๒. อําเภอนาหม่อม

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

20

สงขลา

๔

นายนิคม อยูท่ อง

พืน้ ที่
๑. อําเภอระโนด
๒. อําเภอกระแสสิ นธุ์
๓. อําเภอสทิงพระ
๔. อําเภอสิ งหนคร (ยกเว้นตําบลปากรอ ตําบลป่ าขาด ตําบลทํานบ
ตําบลชิ งโค ตําบลหัวเขา และตําบลสทิงหม้อ)

21

สงขลา

๕

นายสุ ภทั ร ภัทรนิ ตย์

๑. อําเภอสิ งหนคร (เฉพาะตําบลปากรอ ตําบลป่ าขาด ตําบลทํานบ
ตําบลชิ งโค ตําบลหัวเขา และตําบลสทิงหม้อ)
๒. อําเภอควนเนียง
๓. อําเภอบางกลํ่า
๔. อําเภอรัตภูมิ

22

สงขลา

๖

นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์

๑. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลพะตง ตําบลบ้านไร่ และตําบลบ้านพรุ)
๒. อําเภอคลองหอยโข่ง
๓. อําเภอสะเดา (ยกเว้นตําบลสํานักแต้ว และตําบลสํานักขาม)

23

สงขลา

๗

นางอรพินท์ แก้วศรี

๑. อําเภอนาทวี
๒. อําเภอสะบ้าย้อย
๓. อําเภอสะเดา (เฉพาะตําบลสํานักแต้ว และตําบลสํานักขาม)

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

24

สงขลา

๘

นางพิมพ์ภินนั ท์ บูเอียด

พืน้ ที่
๑. อําเภอจะนะ
๒. อําเภอเทพา

25

ยะลา

๑

นายบือราเฮง หะยีหะมะ

๑. อําเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง)
๒. อําเภอยะหา (เฉพาะตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน)

26

ยะลา

๒

นายนิมะซอเร วิชา

๑. อําเภอเมืองยะลา (เฉพาะตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง)
๒. อําเภอรามัน
๓. อําเภอยะหา (ยกเว้นตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน)
๔. อําเภอกาบัง

27

ยะลา

๓

นายมะรู ดิน กระโด

๑. อําเภอกรงปิ นัง
๒. อําเภอบันนังสตา
๓. อําเภอธารโต
๔. อําเภอเบตง

28

ปัตตานี

๑

นายบัญญัติ มะเด็ง

๑. อําเภอเมืองปัตตานี
๒. อําเภอยะหริ่ ง (เฉพาะตําบลบางปู ตําบลแหลมโพธิ์
ตําบลตะโละกาโปร์ ตําบลยามู ตําบลราตาปั นยัง ตําบลตาแกะ
ตําบลปิ ยามุมงั ตําบลตะโละ ตําบลตาลีอายร์ และตําบลปุลากง)

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

29

ปัตตานี

๒

นายอนุวตั ร ดอเลาะเซาะ

พืน้ ที่
๑. อําเภอหนองจิก
๒. อําเภอโคกโพธิ์
๓. อําเภอแม่ลาน

30

ปัตตานี

๓

นายเจะดิง ดาเล็ง

๑. อําเภอปะนาเระ
๒. อําเภอสายบุรี
๓. อําเภอไม้แก่น
๔. อําเภอกะพ้อ
๕. อําเภอยะหริ่ ง (ยกเว้นตําบลบางปู ตําบลแหลมโพธิ์ ตําบลตะโละกาโปร์
ตําบลยามู ตําบลราตาปั นยัง ตําบลตาแกะ ตําบลปิ ยามุมงั ตําบลตะโละ
ตําบลตาลีอายร์ และตําบลปุลากง)

31

ปัตตานี

๔

นายยูโซะ หามะ

๑. อําเภอยะรัง
๒. อําเภอมายอ
๓. อําเภอทุ่งยางแดง

32

นราธิ วาส

๑

นายอิบรอเฮ็ม บินมามะ

๑. อําเภอเมืองนราธิวาส
๒. อําเภอตากใบ

33

นราธิ วาส

๒

นายมะหามัด ฮามิ

๑. อําเภอสุ ไหงโก-ลก
๒. อําเภอแว้ง
๓. อําเภอสุ ไหงปาด

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

34

นราธิ วาส

๓

นายพิเศรษฐ์ สงนาวา

พืน้ ที่
๑. อําเภอระแงะ
๒. อําเภอจะแนะ
๓. อําเภอเจาะไอร้อง
๔. อําเภอสุ คิริน

35

นราธิ วาส

๔

นายสุ วิชช์ ศรี สุวรรณ

๑. อําเภอบาเจาะ
๒. อําเภอยีง่ อ
๓. อําเภอรื อเสาะ
๔. อําเภอศรี สาคร

36

ตรัง

๑

นายธนัตถ์ อนันต์

๑. อําเภอเมืองตรัง
๒. อําเภอนาโยง
๓. อําเภอย่านตาขาว (เฉพาะตําบลนาชุมเห็ด และตําบลโพรงจระเข้)

37

ตรัง

๒

นายประดิษฐ์ จันทร์ สง

๑. อําเภอห้วยยอด
๒. อําเภอรัษฎา
๓. อําเภอวังวิเศษ
๔. อําเภอสิ เกา
๕. อําเภอกันตัง (เฉพาะตําบลโคกยาง)

ลาดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อ - นามสกุล

38

ตรัง

๓

นายอวิรุทธิ์ กิ้มเท่ง

พืน้ ที่
๑. อําเภอกันตัง (ยกเว้นตําบลโคกยาง)
๒. อําเภอปะเหลียน
๓. อําเภอหาดสําราญ
๔. อําเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตําบลนาชุมเห็ด และตําบลโพรงจระเข้)

39

สตูล

๑

นายเลส มรรคาเขต

๑. อําเภอเมืองสตูล
๒. อําเภอควนโดน
๓. อําเภอควนกําหลง (เฉพาะตําบลทุ่งนุย้ )

40

สตูล

๒

นายยากาศ บิลหมัด

๑. อําเภอควนกําหลง (ยกเว้นตําบลทุ่งนุย้ )
๒. อําเภอละงู
๓. อําเภอทํ่าแพ
๔. อําเภอทุ่งหวํ้า
๕. อําเภอมะนัง

41

พังงา

๑

นายขจรศักดิ์ เครื อยศ

ทั้งจังหวัด

42

ชุมพร

๑

นายประดิษฐ์ ขําขาว

๑. อําเภอเมืองชุมพร (ยกเว้นตําบลวังใหม่ ตําบลบ้านนา
ตําบลหาดพันไกร ตําบลบางลึก และตําบลถํ้าสิ งห์)
๒. อําเภอสวี (ยกเว้นตําบลเขาทะลุ และตําบลเขาค่าย)

