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๑ พรรคพลังชาติไทย นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒ พรรคประชาไทย นายบุญยงค์ จันทร์แสง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓ พรรคพลังประชารัฐ นายชวน ชูจันทร์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ พรรคประชาชนปฏิรูป นายธนพัฒน์ สุขเกษม ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๕ พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๖ พรรคประชาชาติ นายสุรพล นาควานิช ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๗ พรรคชาวนาไทย นายสัมฤทธิ์ แก้วทน ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๘ พรรคพัฒนาไทย นายโสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๙ พรรคเครือข่ายประชาชนไทย นายธนานินทร์ ชะฎาแก้ว ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๑ พรรคพลังพลเมืองไทย นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒ พรรคพลังธรรมใหม่ น.พ.ระวี มาศฉมาดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๓ พรรคไทยเอกภาพ นายโสรัจจ์ ดาศรี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๔ พรรคประชาภิวัฒน์ พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๕ พรรคสหประชาไทย นายสพันธ์นัณ เยี่ยมเมธากร ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖ พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๗ พรรคชาติพันธุไ์ทย นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๘ พรรคภูสยาม (ชื่อเดิมรักษ์แผ่นดินไทย) นายวิริยะ ช่วยบ ารุง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๙ พรรคแผ่นดินธรรม นายกรณ์ มีดี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๐ พรรคเพือ่ชาติไทย ว่าที ่พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๑ พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๒ พรรคประชานิยม นางสาวภิญญดา ไพรัช ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๓ พรรคพลังสยาม นายวิษณุ อินทรพยุง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๔ พรรคสยามธิปัตย์ นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๕ พรรคของประชาชน นายสุรวัชร สังขฤกษ์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๖ พรรคพลังอีสาน นายทนงศักด์ิ วงศ์ณรัตน์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๗ พรรครวมใจไทย นายนพดล อมรเวช ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๘ พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้ยื่นค าขอ
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๒๙ พรรคประชามติ นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๐ พรรคพลังไทยยุคใหม่ (ขอถอน) นายมนัส คงสะอาด ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๑ พรรคไทยรุ่งเรือง นายฉัตรชัย แนวพญา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๒ พรรคเพือ่สตรีไทย นางสาวรวิภา กองแก้ว ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๓ พรรครากแก้วไทย พ.ต.อ. รักษิต ศักด์ิผิวฝาด ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๔ พรรคน  าใจไทย นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๕ พรรคไทยเสรีประชาธิปไตย นายมณฑล บุญวรรณ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๖ พรรคสร้างชาติ (ชื่อเดิมคนสร้างชาติ) นายล้วน นามสอน ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๗ พรรครวมไทยใหม่ นายบุญสวยโสภณ สกุลกิจเจริญชัย ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๘ พรรคสามัญชน นายปธานิน กล่อมเอี ยง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๙ พรรคสยามไทยแลนด์ นายสยามบารมี บารมีสยาม ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๐ พรรคปฏิรูปประเทศไทย (ไม่แก้ไข สิ นผล) นายนันธวัฒน์ ปรารภกุล ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๑ พรรคเห็นแก่ชาติ (ชื่อเดิมเห็นแก่ตัว) นายกริช ตรรกบุตร ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๒ พรรคภาคีเครือข่ายไทย นายกิตติศักด์ิ  กุนอก ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๓ พรรคพลังปวงชนไทย นายพันธุศั์กด์ิ ซาบุ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๔ พรรคพัฒนาประเทศไทย ว่าทีร้่อยตรี อติโรจ บุญใย ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๕ พรรคไทยธรรม นายอรุณชัย  ยะพันธ์ชัย ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๖ พรรคพลังแรงงานไทย นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๗ พรรคพัฒนาแผ่นดิน นายสุนทร สุทธิธาทิพย์ 7 มีนาคม ๒๕๖๑

๔๘ พรรคผึ งหลวง นายวิษณุ แผลงประพันธ์ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑

๔๙ พรรคประชารัฐยั่งยืน นายปิยะณัฐ ประเสริฐนู ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๐ พรรคพลังสตรี นางสาวณฐมน ฐิติชญานัน ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๑ พรรคเพือ่คนไทย (เพือ่ฅนไทย) นายสุรพจน์ เพชรกรรพุม ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๒ พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย นายสมัคร พรมวาด ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๓ พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๔ พรรคมติประชา นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๕ พรรคไทยสาธุชน นางสาวรัชฎาภรณ์  ธารธนศักด์ิ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑

56 พรรคพลังศรัทธา พลเอก อนันตร์ บุญร าไพ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๑
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๕๗ พรรคพลังลูกหนี ไทย นายวิชิต ชนะพันธ์ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๑

58 พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๑

๕๙ พรรคเพือ่ศักด์ิศรีประชาชน นายวัน สุวรรณพงษ์ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

60 พรรคพลังรัก พันตรีภรัณ กิตติวัฒน์ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๑ พรรคน าไทยพัฒนา ร.ต. พิบูณเพิม่  ธนบุณยเกียรต์ิ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๒ พรรคไทยก้าวข้าม นายเกียรติศักด์ิ ภักดีเดโชชัย ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

63 พรรคคนรุ่นใหม่  (ชื่อเดิมประชาธิปไตย (ไทย) นายสุธี ปีขาล ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๔ พรรคพลังแผ่นดินทอง นายอนุวัฒน์  วิใจเงิน ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

65 พรรคสุบาล นายประสาร เศรษฐนันท์ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๖ พรรคอุดมคติ นายสุกิจ ศุภกิจเจริญ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๑

67 พรรคเกียน (ชื่อเดิมเกรียน) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๘ พรรคธรรมาธิปัตย์ นายบุญสิน หยกทิพย์ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๑

๖๙ พรรคสยามพัฒนา พล.อ อธิชาติ เจริญยิ่ง ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๑

70 พรรคพันปี ธรรมดีเพือ่แผ่นดิน นายธีรพงษ์ พริ งกลาง ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๑

๗๑ พรรคพึง่ตนเอง นายทวีลาภ แสไพศาล ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

72 พรรคพลังเสียงประชาชน นายมีชัย ไพรสิงห์ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

๗๓ พรรคธรรมาชีพ นางสมพร ทองตะนุนาม ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

74 พรรคไทยอาสา ว่าที ่ร.อ. อมร ย่อจันทร์ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

75 พรรคไทยเจริญรุ่งเรือง นายวีรชัช  สายดวง ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑

76 พรรคฐานรากไทย นายภักดี เหล่าลาภะ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑

77 พรรคเผ่าไทยพัฒนา นายพินิจ สุพรรณนนท์ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑

78 พรรคพัฒนาชาติ นายพงศ์ศักร์ ฉันทสิริสวัสด์ิ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑

79 พรรคไทยรวมไทย นายจรูญ ดอกไม้ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

80 พรรคไทยร่มเย็น นายธนัช โพธิพุกกณะ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

81 พรรคพลังประชาไท นายเสน่ห์ ปุริสาย ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

82 พรรคราษฏร์วิถี นายพรหมภูเบศวร์ิ  พรหมเมศ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

83 พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

84 พรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย นางสาวกันธิชา ฉิมศิริ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
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85 พรรครวมพลัง (ชื่อเดิมรวมพลังไท) นายมาริษ คุณากร ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

86 พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย นายรัฐพล ตุลวรรธนะ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

87 พรรคพลังไทยรักไทย นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

88 พรรคเกษตรวิถีไทย (ขอถอน) นายชวนนท์ ศิริบาล ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

89 พรรคปฏิรูปแผ่นดิน บุญชนะ บุญเลิศ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

90 พรรคการน าใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ นายสมาน ศรีงาม ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

91 พรรคราชศาสตร์ หม่อมหลวงภูดิศ ศุขสวัสด์ิ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑

92 พรรครักไทย (ชื่อเดิมไทย ) นายชยพัฒน์ มหาวรสิทธิกุล 30 มีนาคม  ๒๕๖๑

93 พรรคชูชาติไทย ร.อ. จักวาล ตั งภากรณ์ 30 มีนาคม  ๒๕๖๑

94 พรรคพลังโคราช นายอนันต์กรณ์ เพศประเสริฐ 30 มีนาคม  ๒๕๖๑

95 พรรคเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ นายเรืองเวช เพียซ้าย ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑

96 พรรคพัฒนาชุมชนไทย นายไพบูลย์ ตั งมีลาภ 30 มีนาคม  ๒๕๖๑

97 พรรคพลังแห่งธรรม นายอ๊อด บุญพา 30 มีนาคม  ๒๕๖๑

98 พรรคใต้ร่มธรรมาธิปไตย นายเพชรทองดี     เพชรประพันธ์ 3 เมษายน ๒๕๖๑

99 พรรคโพธิศิ์วิไลซ์ นายพัสไสว     แก้วน  า 18 เมษายน ๒๕๖๑

100 พรรคสร้างสรรค์ประชาไทย นายคณิศร กิตติกรณ์ปรีดา 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑

101 พรรคไทย ไทย ไทย นายวินัย  สุนันท์คณาภรณ์  3 พฤษภาคม ๒๕๖๑

102 พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก  23 พฤษภาคม ๒๕๖๑

103 พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทร์ภักด์ิ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑

104 พรรคไทยใหม่ ว่าทีร้่อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑

105 พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายทวีศักด์ิ         ณ  ตะกั่วทุง่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑

106 พรรคพลังสังคม นายธาราดร         พรหมสุทธิ์ 28 พฤษภาคม 2561

107 พรรคชาวไทยรวย นายกฤติวัฒน์   กิตติกาญจนวัฒน์ 1 มิถุนายน 2561

108 พรรคพลังไทยเพือ่คนไทย นายวิชัย  แก้วทอง 6 มิถุนายน 2561

109 พรรคเพือ่นไทย นายสิระ               พิมพ์กลาง 8 มิถุนายน 2561

110 พรรคปวงประชา นายสมจิตต์          พัชณีย์ 8 มิถุนายน 2561

111 พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ 15 มิถุนายน 2561

112 พรรคเพือ่พลังไทย นายสมหวัง           หมื่นแสน 20 มิถุนายน 2561



         สรุปขอ้มลูการยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมอืงและนายทะเบียนรับค าขอไว้ด าเนินการ

                              ส านักกิจการพรรคการเมอืง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ล าดบัที่ ชื่อพรรคการเมอืง วันทีย่ื่นค าขอผู้ยื่นค าขอ
113 พรรคปฏิรูปประเทศไทย (ยื่นใหม่หลังค าขอ

ฯ สิ นผล)
นายนันธวัฒน์       ปรารภกุล 25 มิถุนายน 2561

114 พลังทักษิณ (เกิน 180 วัน สิ นผล) นายนิวัติ                แสงเนตร 28 มิถุนายน 2561

115 พลังครูไทย นายวิทธยา        บริบูรณ์ทรัพย์ 26 กรกฎาคม 2561

116 พลังเพือ่ไทย นางสาวชญานันท์    สุขสายันต์ 1 สิงหาคม 2561

117 พรรคเกษตรวิถีไทย (ยื่นใหม่หลังขอถอน) นายชวนนท์ ศิริบาล 10 สิงหาคม 2561

118 พรรคพลังไทยยุคใหม่ (ยื่นใหม่หลังขอถอน) นายมนัส คงสะอาด 16 สิงหาคม 2561

119 พรรคอนุรักษ์ก้าวหน้า นางกฤษณา        ทองอินทร์ 19 กันยายน 2561

120 พรรคพลเมืองใหม่ นายอภิมุข อิ่มมณี 28 กันยายน 2561

121 พรรคประชาไทยก้าวหน้า นายบัญญัติ       ทองประสงค์ 28 กันยายน 2561

122 พรรคเพือ่ไทยพัฒนา นายชีระวิทย์      บุญไชยธนินท์ 19 ตุลาคม 2561

123 พรรคมหาโพธิ นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ 30 ตุลาคม 2561

124 พรรคไทยมั่นคง พันตรียุทธศาสตร์  แก้วค าแสน 6 พฤศจิกายน 2561

125 พรรคไทยคุณธรรม นายกัษณ คินิมาน 3 มกราคม 2562

126 พรรคส านึกไทย นายประยูร กูลจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562

127 พรรคพลังทักษิณ (ยื่นใหม่หลังค าขอสิ นผล) นายนิวัติ                แสงเนตร 11 มีนาคม 2562

128 พรรควัวชนสร้างชาติ พ.ต.ท. อธิศ ภักดีนามฉวี 26 มีนาคม 2562

129 พรรควิชั่นใหม่ สิบโทฐานันดร ปัททุม  10 พฤษภาคม 2562

130 พรรคไทยชอบธรรม นายเมธี กาญวัฒนะกิจ 15 พฤษถาคม 2562

131 พรรคเศรษฐกิจก้าวหน้า พันต ารวจเอก รักษิต ศักด์ิผิวฝาด 29 พฤษภาคม 2562

132 พรรคพลังอนาคต นายจักรพงษ์       ประจวบเหมาะ 30 พฤษภาคม 2562

ขอ้มลู ณ วันที ่20  มถุินายน 2562


