สถานทีเ่ ลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจาจังหวัด และคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่
จัดประชุม
2 ธ.ค. 61
10.00 น.

สถานทีจ่ ดั ประชุม
โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ถ.สุขุมวิท 103
ซอยอุดมสุข 17 แขวงบางนา เขตบางนา
กทม.

ผูด้ าเนินการ

โทรศัพท์

นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์

094-879-1979

หมายเหตุ

สถานทีเ่ ลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจาจังหวัด และคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
ภาคเหนือ
จังหวัด
กาแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
นครสวรรค์

น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก

วันที่
จัดประชุม
4 ธ.ค. 61
9.00 น.
3 ธ.ค. 61
13.30 น.
3 ธ.ค. 61
13.00 น.
3 ธ.ค. 61
9.00 น.
1 ธ.ค. 61

2 ธ.ค. 61
17.00 น.
2 ธ.ค. 61
9.00 น.
2 ธ.ค. 61
9.00 น.
3 ธ.ค. 61
10.00 น.

สถานทีจ่ ดั ประชุม

ผูด้ าเนินการ

โทรศัพท์

ศาลาเอนกประสงค์บ้านโน่นม่วง อาเภอ
นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
หอประชุมประจาหมู่บ้านทุง่ ดุก หมู่ 4 ต.
นางสาวมิรันตี บุญแก้ ว
เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ลานประชุม ชั้น1 โรงแรมโรยัลพรรณราย นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร
เชียงใหม่
สานักงานพรรคประชาธิปัตย์ โครงการแม่
น.ส.สายฝน ทองสุก
เมยซิต้ ี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์
นางบังอร ไหมขาว
จังหวัดนครสวรรค์ 605/79 ถ.เอกมหาชัย
หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.
นครสวรรค์
145 หมู่6 ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
วริศรา เงินสร้ อย

081-973-6109

213 สานักงานสาขาอาเภอเชียงม่วน อ.
เชียงม่วน จ.พะเยา
วัดบ้ านใหม่ 152 หมู่ท่ี 8 ต.รังนก อ.สาม
ง่าม จ.พิจิตร
สานักงาน 79/2 ม.6 ต.ดินทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก

นางสายสมร บุญมีตระกูล

081-172-6484

นายอาวุธ เดชอุปการ

086-925-7539

นางระเบย เมืองยม

085-800-9833
094-636-2717

หมายเหตุ

090-994-8751
080-235-6551
081-407-0222
081-688-2889

093-682-7702

จัดตั้งสาขาพรรค

เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง

2 ธ.ค. 61
9.00 น.
1 ธ.ค. 61
9.00 น.
3 ธ.ค. 61
9.00 น.
3 ธ.ค. 61

ลาพูน

3 ธ.ค. 61
15.00 น.

สุโขทัย

3 ธ.ค. 61
9.00 น.
2 ธ.ค. 61

อุตรดิตถ์

ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ 118
ม.15 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สานักงานพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดแพร่
128 หมู่ 2 ต.เหมืองหม้ อ อ.เมือง จ.แพร่
222 บ้ านชานเมือง หมู่ 12 ต.ปางหมู อ.
เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
17/1 ซอย 11 ถนนนาก่วม ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลาปาง
สานักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัด
ลาพูน ๖๑/๑ ม.๑๐ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.
ลาพูน
สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศจากัด
ผู้ประสานงาน : ภัทรพงษ์ ตั้งเบญจผล
222 หมู่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

นางอัญชลี สายคาเลิศ

082-394-6856

นายพีรศักดิ์ บุญนิธพิ ันธุ์

089-191-6829

นายสมบัติ ยะสินธุ์

081-884-6199

น.ส.ธัญรดา เยาวสกุลมาศ

087-356-3831

นายทวี หมื่นสิทธิโรจน์

087-495-0595

นายภัทรพงษ์ ตั้งเบญจผล

089-011-1598

นายอรรณพ วงศ์สถาน

091-843-9898

จัดตั้งสาขาพรรค

สถานทีเ่ ลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจาจังหวัด และคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
ภาคอีสาน
จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา

วันที่
จัดประชุม
2 ธ.ค.61
13.00 น.

สถานทีจ่ ดั ประชุม

ผูด้ าเนินการ

โทรศัพท์

สานักงานคลินิคกฎหมายเพื่อชาวบ้ าน (บลู
เฮาส์กาฬสินธุ)์ หมู่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
ศาลาชุมชนเทพารักษ์ 5 เทศบาลนคร
ขอนแก่น
541 หมู่ 13 ต.ส้ มป่ อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

นายชอบเรียน วงศ์ศิริ

087-220-6982

นายจิตติ เชิดชู

084-518-0342

นายไถง ครอบบัวบาน

091-828-4482

วัดโพธิสาราม บ้ านบง ต.โพนจาน อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม
ห้ องประชุมหินทราย เทศบาลตาบลพิมาย
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นายเทวินทร์ ตติยะรัตน์ดิลก

064-936-4259

นายวิมล มะลิลา

081-878-2541

3 ธ.ค.61
14.30 น.

121 หมู่ 2 ถ.โชคชัย ต.ประโคนชัย อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์

นายภูมิสิทธิ์ มาประจง

081-442-7943

4 ธ.ค.61
23.00 น.

ลานอเนกประสงค์ วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย บ้ าน
หนองเอี่ยมดง ต.นา้ เที่ยง อ.คาชะอี จ.
มุกดาหาร

2 ธ.ค.61
17.00 น.
4 ธ.ค.61
9.00 น.
3 ธ.ค.61
14.00 น.
4 ธ.ค.61
10.00 น.

บึงกาฬ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร

หมายเหตุ

ยโสธร
ร้ อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ

7 ธ.ค.61
9.00 น.
3 ธ.ค.61
10.00 น.

วัดพุทธสามัคคีบุรีเลย (วัดดอย) หมู่ 7 ต.
เมือง อ.เมือง จ.เลย
32 หมู่ 4 บ้ านปราง ต.ดองกาเม็ด อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

3 ธ.ค.61
13.00 น.

บ้ านท่าเรือ หมู่ 2 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

4 ธ.ค.61
15.00 น.
4 ธ.ค.61
13.30 น.
2 ธ.ค.61
17.00 น.
6 ธ.ค.61
9.00น.

บ้ านหนองทุง่ มน หมู่ท่ี 3 ต.เมืองใหม่ อ.
ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
สานักงาน 9 หมู่ 6 ต.โคกกลาง อ.ลือ
อานาจ จ.อานาจเจริญ
ศาลาวัดศิริวนาราม บ้ านโคกกลาง ม.3 ต.
บ้ านตาด อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี
สานักงานสาขาพรรค 516 หมู่ 4 ถนนแจ้ ง
สนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

นายยงยุทธ ทิพรส

081-873-2544

น.ส.มยุรี ศรีพิพัฒน์

081-877-3309

นายคาสิงห์ ชอบมี

091-019-5982

นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น

081-837-4060

นายไชยยศ จิรเมธากร

081-638-9999

นายวิจิตร กาหลง

081-878-8189

สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

จัดตั้งสาขาพรรค

จัดตั้งสาขาพรรค

สถานทีเ่ ลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจาจังหวัด และคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
ภาคกลาง
จังหวัด
กาญจนบุรี
จันทบุรี

วันที่
จัดประชุม
3 ธ.ค.61
12.00 น.
3 ธ.ค.61
16.00 น.

ฉะเชิงเทรา

2 ธ.ค.61
13.30 น.

ชลบุรี

3 ธ.ค.61
16.00 น.
3 ธ.ค.61
14.00 น.
3 ธ.ค.61
13.30 น.
2 ธ.ค. 61
10.00 น.
3 ธ.ค.61
10.00 น.

ชัยนาท
ตราด
นครนายก
นครปฐม

สถานทีจ่ ดั ประชุม

ผูด้ าเนินการ

โทรศัพท์

166 ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
สานักงานอาคารหน้ าตลาดนัดหนองสีงา
88/7 หมู่ 3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.
จันทบุรี
ห้ องประชุม ร.ร.ก้ อนแก้ วพิทยาคม 38
หมู่ 4 ต.ก้ อนแก้ ว อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา
361/1 หมู่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.
ชลบุรี
179 หมู่ 11 ต.บ้ านเชี่ยน อ.หันคา จ.
ชัยนาท
ร้ านอาหารเฟื่ องฟ้ า อ.เมือง จ.ตราด

นายศรชัย พวงจาเจียก

098-270-0063

นายชาติชาย วรพิพัฒน์

086-366-6089

นายอมรชัย ปิ่ นเจริญ

095-729-6865

นายไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

091-456-9990

นายประชา ยอดวานิช

081-8372292

นายประทีป เลขาพันธ์

081-863-4526

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์

081-822-5223

พันโทสินธพ แก้ วพิจิตร

081-568-5555

18/1 หมู่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.
นครนายก
ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์
(นครปฐม) ตรงข้ ามห้ างโลตัส 753 ถ.
เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม

หมายเหตุ

นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

3 ธ.ค.61
14.00 น.
3 ธ.ค..61
12.00น.
2 ธ.ค.61
10.00 น.
5 ธ.ค.61
17.30 น.
5 ธ.ค.61
7.00 น.
4 ธ.ค. 61
11:00 น.
4 ธ.ค. 61
14.00 น.
3 ธ.ค.61
10.00 น.
3 ธ.ค.61
10.00 น.
4 ธ.ค. 61
17:00 น.
5 ธ.ค.61
11.00 น.
2 ธ.ค.61
10.00 น.

อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาพิทกั ษ์น
นทเขต อ.ไทรน้ อย นนทบุรี
สานักงานพรรคประชาธิปัตย์ หมู่บ้านวัง
ทองธานี อ.คูคต จ.ปทุมธานี
179/11 ม.11 ต.หนองตาแต้ ม อ.ปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางบ้ าน หมู่ 2 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.
ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
139/96 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้ อย อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขาพรรคเพชรบุรี อ.เมือง 103 ม.3 ต.
ต้ นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ห้ องประชุม โรงแรมมาดิน่า ระยอง อ.
เมือง จ.ระยอง
80/22 ถนนคฑาธร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
29/1-4 ซอยศรีสรุ ิโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง ลพบุรี
ที่ทาการสาขาพรรคสมุทรปราการ ถนน
สายลวด ซอย 4 ต.ปากนา้ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ
สานักงานรังสิมา 77/13 หมู่ 1 ต.
หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

นายสัมฤทธิ์ ด้ วงโสน

098-259-2685

ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง

081-812-7889

นายชวลิต รัตนสุทธิกุล

081-357-3756

น.ส.เยาวลักษมิ์ โตอนันต์

087-001-1555

ว่าที่ ร.ต.พลัฏฐ์ มงคลเชื้อ
ทอง
นายอรรถพร พลบุตร

061-545-4596

นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย

081-636-8377

นางกัลยา ศิริเนาวกุล

081-925-4411

นายวีระศักดิ์ วิสฐิ ศักดิ์ชัย

081-852-3942

ดร.กวีฉัฎฐ ศีลปพิพัฒน์

083-884-7777

น.ส.รังสิมา รอดรัศมี

084-651-3535

นายริทธิเมธ ทับสุวรรณ

084-722-4884

จัดตั้งสาขาพรรค

090-991-2416
จัดตั้งสาขาพรรค

สระแก้ ว

5 ธ.ค.61
10.30 น.

สระบุรี

5 ธ.ค.61
11.00 น.

สิงห์บุรี

4 ธ.ค. 61
17:00 น.
5 ธ.ค.61
17.00 น.
6 ธ.ค.61
14.00 น.
3 ธ.ค.61
13.00 น.

สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อุทยั ธานี

ห้ องประชุมสานักงานศิลปะหินทราย
19/4 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ ว
อารมณ์รีสอร์ท 3/5 ม.9 ต.ขุนโขลน
(สระบุรี-ลพบุรี) อ.พระพุทธบาท จ.
สระบุรี
82/3 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงท์บุรี
123 หมู่ 5 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี
อาคารพาณิชย์ 36/14 ถ.ลาท่าแดง หมู่ 2
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อนห้ วยขา
แข้ ง 36 หมู่ 10 บ้ านห้ วยขาแข้ ง ต.ระบา
อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี

นายพรพล เอกอรรถพร

081-649-7131

นายชูศักดิ์ จึงพานิช

089-188-1888

นายวุฒิวัตร เหล่าสุขสมบูรณ์

061-569-2269

นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร

081-290-7376

นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ

062-604-9698

นายวิทยา จันทร์สม

062-206-1233

สถานทีเ่ ลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจาจังหวัด และคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
ภาคใต้
จังหวัด
กระบี่

วันที่
จัดประชุม
3 ธ.ค. 61
10.00 น.

ชุมพร

1 ธ.ค. 61
13.00 น.

ตรัง

1 ธ.ค. 61
14.00 น.
5 ธ.ค. 51
13.00 น.

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง

2 ธ.ค. 61
9.30 น.
2 ธ.ค. 61
9.00 น.
2 ธ.ค. 61
13.30 น.
2 ธ.ค. 61
13.00 น.

สถานทีจ่ ดั ประชุม

ผูด้ าเนินการ

ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต
นายสาคร เกี่ยวข้ อง
1 จ.กระบี่ 77 หมู่ท่ี 4 ถนนกระบี่-เขา
ทอง ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ อ.ท่า
แซะ 197 หมู่ท่ี 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร
สานักงาน ส.ส.สุกจิ อัตโถปกรณ์ 15 หมู่ นายแพทย์สกุ จิ อัตโถปกรณ์
5 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
สานักงาน ส.ส.ชินวรณ์ บุญยเกียรติ 3/1
นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
หมู่ท่ี 8 ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง จ.
นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค มัสยิดนูร์อมี าน หมู่
นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
6 ตาบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โรงแรมเรนโบว์แมนชั่น ต.สะบารัง อ.
เมือง จ.ปัตตานี
ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์
68/2 หมู่ท่ี 3 ต.ถา้ นา้ ผุด อ.เมือง จ.พังงา
โรงแรมชัยคณาธานี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์

หมายเหตุ

081-547-5555

087-012-4900
089-915-4972

จัดตั้งสาขาพรรค

ภูเก็ต

2 ธ.ค. 61
13.30 น.

ยะลา

2 ธ.ค.61
10.00 น.
2 ธ.ค.61
9.30 น.
2 ธ.ค. 61
13.30 น.
3 ธ.ค. 61
13.30 น.
2 ธ.ค.61
13.30 น.

ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

สานักงาน ส.ส.อัญชลี วานิช เทพบุตร
65/8 หมู่ท่ี 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.
ภูเก็ต (ข้ างสนามสุระกุล)
11/8 หมู่ท่ี 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
โรงแรมเดอะกาล่า ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง
ห้ องประชุมการะเกดแกรนด์ ชั้น 3
โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จ.สงขลา
345 หมู่ 1 ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล
โรงแรมวังใต้ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร

จิระ ขวัญเกื้อ

081-766-1572

นายฮอชาลี ม่าเหร็ม

089-599-1582

จัดตั้งสาขาพรรค

