ที่ต้ งั ที่ทำกำรสำขำพรรค และสถำนที่ทำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด พรรคประชำธิปัตย์
ภำคเหนือ
ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

สถำนที่

1

กำแพงเพชร

นำยพรชัย อำรยะทรงศักดิ์

081-973-6109

244/1 ม.5 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

2

เชียงรำย

น.ส.มิรันตี บุญแก้ ว

090-994-8751

43 ม.4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140

3

เชียงใหม่

นำยพรชัย จิตรนวเสถียร

061-791-9999

3/5 ถ.อักษดำภร ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4

ตำก

นำยถิรยุทธ ฉันติกุล

081-407-6385

7/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5

พะเยำ

นำยกิจจำ คนต่ำ

064-195-8530

213 ม.2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 56160

6

พิจิตร

นำยอำวุธ เดชอุปกำร

086-925-7539

7

นำงระเบย เมืองยม

085-800-9833

8

พิษณุโลก
(สำขำพรรค)
นครสวรรค์

94/9 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
66000
79/2 หมู่ 6 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

นำยสงกรำนต์ จิตสุทธิภำกร

081-688-2156

605/79 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000

9

น่ำน

นำยอดิศักดิ์ ภิมำลย์

096-716-1051

545/1 ม.4 ถ.น่ำน-พะเยำ ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

10

นำยพีรศักดิ์ บุญนิธพิ ันธุ์

089-191-6829

128 หมู่ 2 ต.เหมืองหม้ อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

11

แพร่
(สำขำพรรค)
เพชรบูรณ์

นำยเจษฎำ โสภำ

088-150-5557

61 ม.1 ต.หนองสว่ำง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

12

แม่ฮ่องสอน

นำยสมบัติ ยะสินธุ์

081-884-6199

222 บ้ ำนชำนเมือง ม.12 ต.ปำงหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.
แม่ฮ่องสอน 58000

13

ลำปำง

นำงขนิษฐำ นิภำเกษม

089-770-5003

14

ลำพูน

นำยขยัน วิพรหมชัย

081-960-8699

106/4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปำง-นำว ต.พระบำท อ.เมืองลำปำง จ.
ลำปำง 52000
209 ม.11 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150

15

สุโขทัย

นำยภัทรพงษ์ ตั้งเบญจผล

089-011-1598

78/53 ม.2 ต.บ้ ำนกร่ำง อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

16

อุตรดิตถ์

นำยอรรณพ วงค์สถำน

091-843-9898

222 ม.1 ต.งิ้วงำม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ที่ต้ งั ที่ทำกำรสำขำพรรค และสถำนที่ทำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด พรรคประชำธิปัตย์
ภำคอีสำน
ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

สถำนที่

1

กำฬสินธุ์

นำงกษมำ วงศ์ศิริ

063-016-2599

153 ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธุ์ 46150

2

ขอนแก่น

นำยจิตติ เชิดชู

084-518-0342

99/1-99/2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

3

ชัยภูมิ

นำยไถง ครอบบัวบำน

091-828-4482

4

นครพนม

นำย ธเทวินทร์ ตติยะรัตน์ดิลก

064-936-4259

541 ม.13 ต.ส้ มป่ อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
1 ถ.โพธิ์ศรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5

นครรำชสีมำ

นำยวิมล มะลิลำ

081-878-2541

30/1 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

6

บุรีรัมย์

น.ส.สุภำภรณ์ จึงรุ่งเรืองรัตน์

086-772-5115

7

มหำสำรคำม

นำยเชวงศักดิ์ พลลำภ

086-230-7320

8

มุกดำหำร

นำงบังอร ปะอุ

087-241-0115

121 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
31140
246/1 ถ.มหำชัยดำริห์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.
มหำสำรคำม 44000
74 ม.9 ต.นำ้ เที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดำหำร 49110

9

ยโสธร

นำงสำวณิรัฐกำนต์ ศรีลำภ

090-537-9000

394/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

10

ร้ อยเอ็ด

นำยทินกร อ่อนประทุม

086-646-9666

11

เลย

นำยสว่ำง ธนสำรวิบูรณ์

081-708-4565

179 ม.7 บ้ ำนโนนสะอำด ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้ อยเอ็ด
45000
113 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

12

ศรีสะเกษ

061-442-6622

32 ม.4 บ้ ำนตรำง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

13

สกลนคร

นำยเฉลียว จันครำ
นำยพงษ์ศักดิ์ สุทธิคีรี

089-992-5278

653 ม.20 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

14

สุรินทร์

นำยคำสิงห์ ชอบมี

091-019-5982

27/8 ม.7 ต.สลัดได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

15

หนองคำย

นำงสำวกันยรัตน์ ศรีหวัง

095-169-9669

16

บึงกำฬ

นำยปรวรรษ หวำยฤทธิ์

091-865-3051

566/567 ม.6 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย
43000
61 หมู่2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

17

หนองบัวลำภู

นำยอภินันท์ แวววงศ์

063-902-1328

33 ม.3 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

18

อุดรธำนี

นำยไชยยศ จิรเมธำกร

081-638-9999

89 ม.5 ต.วังทอง อ.บ้ ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190

19

อุบลรำชธำนี
(สำขำพรรค)
อำนำจเจริญ
(สำขำพรรค)

นำยวิจิตร กำหลง

081-878-8189

516 หมู่ 4 ต. เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

นำยอภิวัฒน์ เงินหมื่น

081-837-4060

9 หมู่ 6 ต. โคกกลำง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ 11000

20

ที่ต้ งั ที่ทำกำรสำขำพรรค และสถำนที่ทำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด พรรคประชำธิปัตย์
ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

สถำนที่

1

กรุงเทพฯ

นำยทวีโชค อ๊อกกังวำล

099-179-2756

431 ถ.อุดมสุข แขวงบำงนำ ข.บำงนำ จ.กรุงเทพฯ 10260

2

กำญจนบุรี

น.ส เพชรมณี โตเอี่ยม

097-047-2963

166 ต.แสงชูโต อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 70190

3

จันทบุรี

นำยพิสษิ ฐ์ เจนจัดกำร

082-201-8546

88/7 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี 22160

4

ฉะเชิงเทรำ

นำยทินภัทร ภุมรินธำรง

081-931-6355

10 ม.3 ต.ก้ อนแก้ ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

5

ชลบุรี

น.ส.บุณยวีร์ วชิรวงศ์ภิญโญ

081-567-2278

361/1 ม.5 ต.ท่ำบุญมี อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

6

ชัยนำท

นำยชูชำติ ไหมทอง

081-040-7365

211 ม.11 ต.บ้ ำนเซี่ยน อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

7

ตรำด

นำยศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์

084-707-7717

8

นครนำยก

นำยสกลชัย อิสระเสนำรักษ์

098-456-2926

45/62 โครงกำรตรำดเซ็นเตอร์ ถ.เทศบำล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด
จ.ตรำด 23000
140/1 ต.ท่ำช้ ำง อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

9

นครปฐม

นำยสุนทร แก้ วพิจิตร

081-822-0022

753 ถ.เพชรเกษม ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

10

นนทบุรี

นำยณัฏฐพร จันทร์แก้ ว

081-919-7107

99 ม.5 ต.ไทรน้ อย อ.ไทรน้ อย จ.นนทบุรี 11150

11

ปทุมธำนี

นำงนภัสนันท์ วิสฤตำภำ

081-987-7682

12

ปรำจีนบุรี

น.ส.เยำวลักษมิ์ โตอนันต์

087-001-1555

801/276-277 ม.วังทองธำนี ถ.พหลโยธิน ต.คูคด อ.ลำลูกกำ จ.
ปทุมธำนี 12130
221 ม.2 ตลำดเทศบำล ต.ประจันตคำม อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุรี
25130

13

ประจวบคิรีขันธ์
(สำขำพรรค)
เพชรบุรี

นำยชวลิต รัตนสุทธิกุล

081-944-1553

นำยณัฐวัฒน์ สัจจริงธนำภำ

096-289-7115

179/11 หมู่ 11 ต. หนองตำแต้ ม อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์
77120
103 ม.3 ต.ต้ นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

นำยสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์

081-636-8377

115/33 หมู่ 4 ต. ตะพง อ.เมือง จ. ระยอง 21000

16

ระยอง
(สำขำพรรค)
รำชบุรี

นำยชัยวัฒน์ จะวะนะ

085-292-9259

80/22 ถ.คธำทร ต.หน้ ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

17

ลพบุรี

นำยวีระศักดิ์ วิสฐิ ศักดิ์ชัย

081-852-3942

29/1-4 ซ.ศรีสรุ ิโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

18

สมุทรปรำกำร

นำยพิศิษฐ์ รมย์ทอง

081-334-4639

19

สมุทรสงครำม

นำยศิริโรช องค์ปรีชำชำญ

065-493-1356

21 ซ.4 (ภำณุรังษี) ถ.สำยลวด ต.ปำกนำ้ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.
สมุทรปรำกำร 10270
77/13 ม.1 ต.ลำดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

20

สมุทรสำคร

นำยริทธิเมธ ทับสุวรรณ

084-722-4884

175 ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 75000

21

สระแก้ ว

นำยสงครำม ผลเกิด

089-248-7570

19/4 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว 27120

22

สระบุรี

นำยสิทธิชัย จรำนุพันธ์

081-697-2386

25/1 ม.41 ต.หนองไข่นำ้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

23

สิงห์บุรี

นำยวุฒิวัฒน์ เหล่ำสุขสมบูรณ์

061-569-2269

949/27 ต.บำงพุทรำ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

24

สุพรรณบุรี

นำยสมัชชำ บุญญำอรุณเนตร

081-792-2287

123 ม.5 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

25

อยุธยำ

นำงธัญทิพย์ ธีรโรจน์บุญยกร

098-982-8223

26

อ่ำงทอง

นำยสุทศั น์ คันธำนุรักษ์

081-853-4032

27

อุทยั ธำนี

นำงพรรณิภำ จันทร์สม

097-972-3218

139/128 ม.7 ต.เชียงรำกน้ อย อ.บำงประอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ
13160
53 ถ.อ่ำงทอง-โพธิ์ทอง ต.ตลำดหลวง อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง
14000
999/2 ม.2 ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก จ.อุทยั ธำนี 61160

14
15

ที่ต้ งั ที่ทำกำรสำขำพรรค และสถำนที่ทำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด พรรคประชำธิปัตย์
ภำคใต้
ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

สถำนที่

1

กระบี่

นำยบุญลือ ผิวดี

080-003-8277

77 ม.4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

2

ชุมพร

นำยอนุชำ ดีบุก

089-874-8775

197 ม.6 ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

3

ตรัง

นำยสมพงษ์ ชูสวุ รรณ

091-821-2932

15 ม.5 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4

ปัตตำนี

นำยหมุดตอฝำ เอียดขำว

086-966-5499

115/3 ถ.โรงอ่ำง ต.สะบำรัง อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

5

089-915-4972

7/2 หมู่ 4 ต. ช้ ำงกลำง อ. ช้ ำงกลำง จ. นครศรีธรรมรำช 80250

6

นครศรีธรรมรำช นำยวิชิตร บุญชูเกียรติ
(สำขำพรรค)
นรำธิวำส
นำยอภัย อำรอมะ

089-738-4599

7 ม.10 ต.ลำภู อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

7

พัทลุง

นำยสุพัฒ ชำตรี

081-897-1914

128 ม.9 ต.ท่ำมิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

8

ภูเก็ต

นำยวีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์

083-175-5899

65/8 ม.5 ถ.วิชิตสงครำม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

9

ยะลำ

นำยอำลี ดูดิง

090-482-4852

11/8 ม.5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลำ 95110

10

ระนอง

นำยสมเกียรติ ชิดเอื้อ

093-587-6875

11

พังงำ

น.ส. มยุรี พิกุลผล

081-597-8388

77/15 ซ.ภักดี ถ.ท่ำเมือง ต.เขำนิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
85000
68/2 ม.3 ต.ถำ้ นำ้ ผุด อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ 82000

12

สตูล

นำยอำพล ย่ำเหล่

089-599-1582

345 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

13
14

สงขลำ
(สำขำพรรค)
สุรำษฎร์ธำนี

นำยจีระ ขวัญเกื้อ

081-766-1572

นำยพำสกร จรูญรัตน์

081-894-1554

99/19 หมู่ 4 ซ. สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน ภำค 12 ถ. สงขลำ-นำทวี
ต. เขำรูปช้ ำง อ. เมือง จ. สงขลำ 90000
22/116 ถ.รำษฎร์อุทศิ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี
84000

