
ลําดับ จังหวัด เขตการเลือกตั้ง คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเลข พรรค
1 กระบี่ 1 นาย วรวงค์ ระฆังทอง 1 ประชาภิวัฒน์
2 กระบี่ 1 นาย แสงชัย วสุนธรา 2 พลังประชารัฐ
3 กระบี่ 1 นาย สมพร จันทร์อ่อน 3 ไทยรักษาชาติ 
4 กระบี่ 1 นาย สมคิด แซ่ฮ่อ 4 ประชาธิปไตยใหม่
5 กระบี่ 1 นาย วศิน สิริเกียรติกุล 5 เสรีรวมไทย
6 กระบี่ 1 นาย จุรุพงค์ โชคไพศาล 6 ชาติพัฒนา
7 กระบี่ 1 นาย ไชยา ดําดี 7 ชาติไทยพัฒนา
8 กระบี่ 1 นาง วิชญาดา บุญฤทธ์ิ 8 แทนคุณแผ่นดิน
9 กระบี่ 1 ร.ต.อ. นิตินัย พรหมเจริญ 9 พลังธรรมใหม่
10 กระบี่ 1 ว่าท่ี พ.ต. กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ 10 ภูมิใจไทย
11 กระบี่ 1 นาย จักรพรรดิ สุคนธกนิษฐ 11 รวมพลังประชาชาติไทย
12 กระบี่ 1 พ.ต.ท. สมมาตร เกลี้ยงสิน 12 ประชานิยม
13 กระบี่ 1 นาย สุทัศ แก้วแสวง 13 พลังท้องถ่ินไท
14 กระบี่ 1 นาง วาสนา แซ่ฉ่ัว 14 พลังชาติไทย
15 กระบี่ 1 นาย ยุทธนา อ่าวลึกน้อย 15 อนาคตใหม่
16 กระบี่ 1 นาย ทวีเกียรติ ใจดี 16 ประชาชาติ
17 กระบี่ 1 นาย ไพบูลย์ เกกินะ 17 เพื่อชาติ
18 กระบี่ 1 นาย สาคร เก่ียวข้อง 18 ประชาธิปัตย์
19 กระบี่ 1 นาย สมใจ นวลนุ่น 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
20 กระบี่ 1 นาย รุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง 20 ครูไทยเพื่อประชาชน
21 กระบี่ 2 นาย สมัชชา เอ่งฉ้วน 1 พลังประชารัฐ
22 กระบี่ 2 นาย อัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ 2 เพื่อไทย
23 กระบี่ 2 นาย สฤษฏ์พงษ์ เก่ียวข้อง 3 ภูมิใจไทย
24 กระบี่ 2 นาย นุกูล จินดาวงษ์ 4 พลังธรรมใหม่
25 กระบี่ 2 นาย สวัสดิ์ พยายาม 5 ประชาชาติ
26 กระบี่ 2 นางสาว กมลชนก ราชไมตรี 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
27 กระบี่ 2 นาย สถาปนา ดวงน้ําแก้ว 7 เสรีรวมไทย
28 กระบี่ 2 ว่าท่ีพันตรี เจ๊ะห้าสัน ยะลา 8 ชาติพัฒนา
29 กระบี่ 2 นาย ภิญโญ สายนุ้ย 9 ครูไทยเพื่อประชาชน
30 กระบี่ 2 นาย ร้อหมาด คลองมดคัน 10 ประชานิยม
31 กระบี่ 2 นาย ประพันธ์ แก้วทอง 11 อนาคตใหม่
32 กระบี่ 2 นาย อริษฎ์พล เอกธนากุลพัชร 12 แทนคุณแผ่นดิน
33 กระบี่ 2 นาย สุชีน เอ่งฉ้วน 13 ประชาธิปัตย์
34 กระบี่ 2 นาย ประหยัด สายนุ้ย 14 ชาติไทยพัฒนา
35 กระบี่ 2 นาย กฤษฎีกา มณีมัย 15 ประชาธิปไตยใหม่
36 กระบี่ 2 นาย เสน่ห์ บุญรัตนะ 16 พลังชาติไทย
37 กระบี่ 2 นาย ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน 17 รวมพลังประชาชาติไทย
38 กระบี่ 2 นาย เฉลิมวัฒน์ อินทร์จันทร์ 18 เพื่อชาติ
39 กระบี่ 2 นาย ภูเมฆ สุวรรณเนาว์ 19 พลังท้องถ่ินไท
40 กระบี่ 2 นาย สุริยา บุญทอง 20 ไทยรักษาชาติ 
41 กระบี่ 2 นาย ภควัฒน์ บุผ่อง 21 ประชาชนปฏิรูป
42 กรุงเทพมหานคร 1 นางสาว ณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข 1 ไทยศรีวิไลย์
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43 กรุงเทพมหานคร 1 นาย ธเนษฐ เศรษฐาวาณิช 2 พลังท้องถ่ินไท
44 กรุงเทพมหานคร 1 นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ 3 ประชาธิปัตย์
45 กรุงเทพมหานคร 1 นาย กรีณรงค์ ชาตรี 4 ชาติไทยพัฒนา
46 กรุงเทพมหานคร 1 นาง ดรัณภัทร วิชชาวุธ 5 ประชาชนปฏิรูป
47 กรุงเทพมหานคร 1 นาย รวีโชติ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 6 ประชาชาติ
48 กรุงเทพมหานคร 1 นาย เตช เตชะพัฒน์สิริ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
49 กรุงเทพมหานคร 1 นาย อนุสรณ์ เกษมวรรณ 8 ชาติพัฒนา
50 กรุงเทพมหานคร 1 นางสาว ลีลาวดี วัชโรบล 9 เพื่อไทย
51 กรุงเทพมหานคร 1 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ 10 เพื่อชาติ
52 กรุงเทพมหานคร 1 นางสาว นพมาศ การุญ 11 อนาคตใหม่
53 กรุงเทพมหานคร 1 นาย กอบชัย ชยามฤต 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
54 กรุงเทพมหานคร 1 นาย ทวีพร อนุตรพงษ์สกุล 13 ภูมิใจไทย
55 กรุงเทพมหานคร 1 นางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ 14 พลังประชารัฐ
56 กรุงเทพมหานคร 1 นาย ธนชาต เมฆวันวรา 15 ประชาภิวัฒน์
57 กรุงเทพมหานคร 1 นาย วิเชียร โมไนยกุล 16 เพื่อแผ่นดิน
58 กรุงเทพมหานคร 1 ร้อยเอก วัชราภรณ์ สังวรโยธิน 17 เสรีรวมไทย
59 กรุงเทพมหานคร 1 นางสาว วิสุดา จงสกุลชัย 18 ประชานิยม
60 กรุงเทพมหานคร 2 นาย ณัฏฐพัชร์ กวินกนกกัลป์ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
61 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ 2 พลังประชารัฐ
62 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว อุไร อนันตสิน 3 ภูมิใจไทย
63 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 4 ประชาธิปัตย์
64 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว พัสวี ภัทรพุทธากร 5 อนาคตใหม่
65 กรุงเทพมหานคร 2 นาง ชัญญา บุญเกิด 6 เสรีรวมไทย
66 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว ภัทรกันย์ กิจวิชา 7 เพื่อชาติ
67 กรุงเทพมหานคร 2 นาง พิมพาภรณ์ พานทอง 8 ประชาชาติ
68 กรุงเทพมหานคร 2 นาย นพรุจ วรชิตวุฒิกุล 9 พลังประชาธิปไตย
69 กรุงเทพมหานคร 2 หม่อมหลวง ณัฏฐพล เทวกุล 10 ไทยรักษาชาติ 
70 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว ศิรภัสสร พิเนตร 11 ชาติไทยพัฒนา
71 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว นิธินันท์ นิธิวชิระพงศ์ 12 ประชาชนปฏิรูป
72 กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว ปุณฐ์นัฐย์ดา อิสริยาพร 13 ชาติพัฒนา
73 กรุงเทพมหานคร 2 นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 14 เพื่อแผ่นดิน
74 กรุงเทพมหานคร 2 นาย ธีระ ธรรมลักขณา 15 ประชาภิวัฒน์
75 กรุงเทพมหานคร 3 นาย พงษ์พิสุทธิฎฎ จินตโสภณ 1 ไทยรักษาชาติ 
76 กรุงเทพมหานคร 3 นาย สกนธ์ กัปปิยจรรยา 2 ประชาภิวัฒน์
77 กรุงเทพมหานคร 3 นาย เนวินธ์ุ ช่อชัยทิพฐ์ 3 พลังประชารัฐ
78 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาว ปณตพร โอฬารฤทธ์ิธินันท์ 4 ประชาชนปฏิรูป
79 กรุงเทพมหานคร 3 นาย จุมพล จันทร์จิระ 5 รวมพลังประชาชาติไทย
80 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาว ธิมล ไตรรัตน์วิโรจน์ 6 พลังท้องถ่ินไท
81 กรุงเทพมหานคร 3 นาง นงลักษณ์ ติรกาญจนา 7 พลังธรรมใหม่
82 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาว วิลนันต์ จันธนนิโรจน์ 8 ประชาชาติ
83 กรุงเทพมหานคร 3 นาย ศิระรังษี ปารมีอิทธิวงษ์ 9 ชาติไทยพัฒนา
84 กรุงเทพมหานคร 3 นาย สันติ วิชัยพล 10 เพื่อชาติ
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85 กรุงเทพมหานคร 3 นาย ไสว ทัศนีย์ภาพ 11 เสรีรวมไทย
86 กรุงเทพมหานคร 3 นาย ณฐพนธ์ คงศิลา 12 ภูมิใจไทย
87 กรุงเทพมหานคร 3 หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล 13 ประชาธิปัตย์
88 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาว วรรณวรี ตะล่อมสิน 14 อนาคตใหม่
89 กรุงเทพมหานคร 3 นาย เอกรัฐ เลิศรัตนชัยกิจ 15 ชาติพัฒนา
90 กรุงเทพมหานคร 3 นาย ปฐวี ชัยวัฒน์ 16 ประชานิยม
91 กรุงเทพมหานคร 4 นาย บุญเลิศ นุ้ยเมือง 1 เพื่อชาติ
92 กรุงเทพมหานคร 4 นาย กรณ์ จตุวิมล 2 อนาคตใหม่
93 กรุงเทพมหานคร 4 นางสาว เดือนเพ็ญ ยวงสูงเนิน 3 เสรีรวมไทย
94 กรุงเทพมหานคร 4 นาย พิรสุต จันทรานุวัฒน์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
95 กรุงเทพมหานคร 4 นาย เอกราช หวังนุช 5 ภูมิใจไทย
96 กรุงเทพมหานคร 4 นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 6 พลังประชารัฐ
97 กรุงเทพมหานคร 4 นางสาว เมลิสา มหาพล 7 ชาติพัฒนา
98 กรุงเทพมหานคร 4 นาย มีชัย ออสุวรรณ 8 ประชาชาติ
99 กรุงเทพมหานคร 4 นาย นรินทร์ โกศลรุ่งเรือง 9 ประชาภิวัฒน์
100 กรุงเทพมหานคร 4 นาย ศุลฤกษ์ ธนาพัชรมนฑ์ 10 ไทยศรีวิไลย์
101 กรุงเทพมหานคร 4 นาย อนุชา บูรพชัยศรี 11 ประชาธิปัตย์
102 กรุงเทพมหานคร 4 นาย สมชาย ชีวเกรียงไกร 12 ประชาชนปฏิรูป
103 กรุงเทพมหานคร 4 นาย จักรกรินทร์ สิงหนุต 13 มหาชน
104 กรุงเทพมหานคร 4 นางสาว สกุลทิพย์ วิชญาโนทัย 14 ชาติไทยพัฒนา
105 กรุงเทพมหานคร 5 นาย ยงยุทธ วงศ์ธีระสูตร 1 ชาติพัฒนา
106 กรุงเทพมหานคร 5 นางสาว อรพินทร์ เพชรทัต 2 พลังประชารัฐ
107 กรุงเทพมหานคร 5 นาย อภิเดช ชยานนท์เกสรี 3 ประชาชาติ
108 กรุงเทพมหานคร 5 นาย ธัชพงศ์ ชูดํา 4 ภูมิใจไทย
109 กรุงเทพมหานคร 5 นาย สมชาย ดุรงค์เดช 5 ประชาชนปฏิรูป
110 กรุงเทพมหานคร 5 นางสาว ณฐบดี อภิญญาตกุล 6 ไทยศรีวิไลย์
111 กรุงเทพมหานคร 5 นาย กฤต เลิศเศรษฐการ 7 เสรีรวมไทย
112 กรุงเทพมหานคร 5 นาย อดิศร โพธ์ิอ่าน 8 อนาคตใหม่
113 กรุงเทพมหานคร 5 นาย ธนา ชีรวินิจ 9 ประชาธิปัตย์
114 กรุงเทพมหานคร 5 นาง กรรธิมา สันติสุข 10 พลังธรรมใหม่
115 กรุงเทพมหานคร 5 นาย สุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
116 กรุงเทพมหานคร 5 นาย ศุภศักดิ์ บุญญะสุต 12 ประชาภิวัฒน์
117 กรุงเทพมหานคร 5 นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 13 เพื่อไทย
118 กรุงเทพมหานคร 5 นางสาว สาวิตรี สาทสุทธิ 14 เพื่อชาติ
119 กรุงเทพมหานคร 5 นาย จักรทิพย์ ปัทมะทิน 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
120 กรุงเทพมหานคร 6 นาย อนุชาญ กวางทอง 1 ภูมิใจไทย
121 กรุงเทพมหานคร 6 นาย ภูวพัฒน์ ชนะสกล 2 เสรีรวมไทย
122 กรุงเทพมหานคร 6 นาย ประพนธ์ เนตรรังษี 3 เพื่อไทย
123 กรุงเทพมหานคร 6 รตท. รพีพจน์ เจิมเทียนชัย 4 ประชาชนปฏิรูป
124 กรุงเทพมหานคร 6 นาย สังวน เจิมแป้น 5 ประชานิยม
125 กรุงเทพมหานคร 6 นาย ณัฏฐ์ปิยะ กุลจิรารวีนิภา 6 ชาติพัฒนา
126 กรุงเทพมหานคร 6 นาง ดวงกมล ดวงสร้อยทอง 7 รวมพลังประชาชาติไทย
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127 กรุงเทพมหานคร 6 นาย คริส โปตระนันทน์ 8 อนาคตใหม่
128 กรุงเทพมหานคร 6 นาย พีรชาติ ยุกตานนท์ 9 ชาติไทยพัฒนา
129 กรุงเทพมหานคร 6 นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 10 ประชาธิปัตย์
130 กรุงเทพมหานคร 6 นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์ 11 พลังประชารัฐ
131 กรุงเทพมหานคร 6 นาย ไชยา ประดิษฐธรรม 12 เพื่อชาติ
132 กรุงเทพมหานคร 6 นาย วิโรจน์ เจษฎาดิลก 13 ประชาชาติ
133 กรุงเทพมหานคร 6 นาย เอนก นาคดิลก 14 ประชาภิวัฒน์
134 กรุงเทพมหานคร 6 นาย รุจชรินทร์ ทองใหญ่ 15 พลังท้องถ่ินไท
135 กรุงเทพมหานคร 6 นาย พิชัย บุราวาศ 16 ไทยศรีวิไลย์
136 กรุงเทพมหานคร 6 นาย สุรภาส วิเชียร 17 ภราดรภาพ
137 กรุงเทพมหานคร 6 พลตํารวจตรี สุริยะ อยู่เย็น 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
138 กรุงเทพมหานคร 7 นาย ธัญญธํารง อัศวนนท์ 1 ประชาชาติ
139 กรุงเทพมหานคร 7 นาย พรมงคล ศรีดี 2 ประชาชนปฏิรูป
140 กรุงเทพมหานคร 7 นาย ปิยะชาติ อํานวยเวช 3 อนาคตใหม่
141 กรุงเทพมหานคร 7 นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 4 พลังประชารัฐ
142 กรุงเทพมหานคร 7 นาย กัษณ เข็มเพ็ชร 5 ประชาภิวัฒน์
143 กรุงเทพมหานคร 7 นาย วิโรจน์ จิตรอบอารีย์ 6 ชาติพัฒนา
144 กรุงเทพมหานคร 7 นาย วรินทร สิรรมย์ 7 เสรีรวมไทย
145 กรุงเทพมหานคร 7 นาย ปฐมพร ทิมเพชร 8 ชาติไทยพัฒนา
146 กรุงเทพมหานคร 7 นางสาว กฤษยากร สรชัย 9 ไทยศรีวิไลย์
147 กรุงเทพมหานคร 7 นาย สมชาติ อ่อนประดิษฐ์ 10 เพื่อแผ่นดิน
148 กรุงเทพมหานคร 7 นาย กันตพล กิตติธากรณ์ 11 รวมพลังประชาชาติไทย
149 กรุงเทพมหานคร 7 นาง พิมพ์อร คงอุดม 12 พลังท้องถ่ินไท
150 กรุงเทพมหานคร 7 นางสาว โพยมราษี ฤกษ์สําราญ 13 เพื่อชาติ
151 กรุงเทพมหานคร 7 นาย อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ 14 ภูมิใจไทย
152 กรุงเทพมหานคร 7 นาย คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 15 ประชาธิปัตย์
153 กรุงเทพมหานคร 7 พลโทหญิง พงษ์รุจี ศิริวัฒนะ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
154 กรุงเทพมหานคร 7 ร.ต.อ. วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ 17 เพื่อไทย
155 กรุงเทพมหานคร 7 นาย พีรยุทธ อินทรสุวรรณ 18 ประชานิยม
156 กรุงเทพมหานคร 7 พันเอก สันติ โอเงิน 19 พลังศรัทธา
157 กรุงเทพมหานคร 8 นางสาว วีรินทร์ ตันเสรีสกุล 1 เพื่อชาติ
158 กรุงเทพมหานคร 8 นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 2 พลังประชารัฐ
159 กรุงเทพมหานคร 8 นาง จิณณา สืบสายไทย 3 ภูมิใจไทย
160 กรุงเทพมหานคร 8 นาย ศิรธันย์ แสงสินธุศร 4 ประชาชาติ
161 กรุงเทพมหานคร 8 นาย สิทธา แจ้งสุข 5 ประชาภิวัฒน์
162 กรุงเทพมหานคร 8 ร้อยโท สุณิสา ทิวากรดํารง 6 เพื่อไทย
163 กรุงเทพมหานคร 8 นางสาว ปิณญาดา ตันติมนตรี 7 เสรีรวมไทย
164 กรุงเทพมหานคร 8 นาย กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก 8 ชาติพัฒนา
165 กรุงเทพมหานคร 8 นาย ผนึก ธัญรส 9 พลังธรรมใหม่
166 กรุงเทพมหานคร 8 นางสาว วราไพรินทร์ ธนวริสพร 10 ชาติไทยพัฒนา
167 กรุงเทพมหานคร 8 นาย เจษฎา ศรีสุข 11 รวมพลังประชาชาติไทย
168 กรุงเทพมหานคร 8 นาย ธนเดช เพ็งสุข 12 อนาคตใหม่
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169 กรุงเทพมหานคร 8 นาย ปราช จันทองจีน 13 ประชาชนปฏิรูป
170 กรุงเทพมหานคร 8 นาย ทนงศักดิ์ รักอารมณ์ 14 ไทยศรีวิไลย์
171 กรุงเทพมหานคร 8 นางสาว วันสว่าง เต็มชํานาญ 15 พลังท้องถ่ินไท
172 กรุงเทพมหานคร 8 นาย สรรเสริญ สมะลาภา 16 ประชาธิปัตย์
173 กรุงเทพมหานคร 8 นางสาว ณัฐภรณ์ ชมตระกูล 17 ประชานิยม
174 กรุงเทพมหานคร 9 พลตรี เจริญ สุดโสภา 1 ชาติไทยพัฒนา
175 กรุงเทพมหานคร 9 นาย สุรชาติ เทียนทอง 2 เพื่อไทย
176 กรุงเทพมหานคร 9 นางสาว นันทวัน อินธิแสง 3 ประชาชาติ
177 กรุงเทพมหานคร 9 นาง ประภัสสร ชูทอง 4 เพื่อชาติ
178 กรุงเทพมหานคร 9 นาย วิชัย สังข์ประไพ 5 ประชาธิปัตย์
179 กรุงเทพมหานคร 9 นาย สิระ เจนจาคะ 6 พลังประชารัฐ
180 กรุงเทพมหานคร 9 นาย บวรกิตติ์ สันทัด 7 ภูมิใจไทย
181 กรุงเทพมหานคร 9 นาย ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ 8 ชาติพัฒนา
182 กรุงเทพมหานคร 9 นาย ศุภกร จงนภาศิริกูร 9 พลังท้องถ่ินไท
183 กรุงเทพมหานคร 9 นาย ธัชชา ภิรมย์ชาติ 10 ประชาชนปฏิรูป
184 กรุงเทพมหานคร 9 นาย สุรวัช สุนทรศารทูล 11 รวมพลังประชาชาติไทย
185 กรุงเทพมหานคร 9 นาย กฤษณุชา สรรเสริญ 12 อนาคตใหม่
186 กรุงเทพมหานคร 9 นาย ปัณณธร รัตน์ภูริเดช 13 เสรีรวมไทย
187 กรุงเทพมหานคร 9 นาย พิชิต จันทร์ประเสริฐ 14 ประชาภิวัฒน์
188 กรุงเทพมหานคร 9 นาย วีรพัส เทพา 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
189 กรุงเทพมหานคร 9 นาย ฐิตินันต์ ชวนอยู่ 16 ประชานิยม
190 กรุงเทพมหานคร 10 นาย การุณ โหสกุล 1 เพื่อไทย
191 กรุงเทพมหานคร 10 นางสาว นิกก้ี จ้อยเอม 2 ภูมิใจไทย
192 กรุงเทพมหานคร 10 นางสาว กัญญาภัค ปัญญวัต 3 รวมพลังประชาชาติไทย
193 กรุงเทพมหานคร 10 นาย เฉลิมพล อุตรัตน์ 4 เสรีรวมไทย
194 กรุงเทพมหานคร 10 นาย ชนภัทท์ จันทรุเบกษา 5 ชาติพัฒนา
195 กรุงเทพมหานคร 10 นาง พนารัตน์ ยุกตานนท์ 6 ชาติไทยพัฒนา
196 กรุงเทพมหานคร 10 นางสาว กุฎารัศม์ิ กุลฉัตร 7 เพื่อชาติ
197 กรุงเทพมหานคร 10 ว่าท่ีร้อยตรี กุลเชษฐ จีระออน 8 ไทยศรีวิไลย์
198 กรุงเทพมหานคร 10 นาย กนก โพธิสุวรรณ 9 ประชาชนปฏิรูป
199 กรุงเทพมหานคร 10 นาย ชาลี ชินรุจน์ 10 พลังท้องถ่ินไท
200 กรุงเทพมหานคร 10 นาย ธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ 11 ประชาธิปัตย์
201 กรุงเทพมหานคร 10 นาย วัชรเดช รูปขจร 12 ประชาชาติ
202 กรุงเทพมหานคร 10 นาง กนกนุช กลิ่นสังข์ 13 พลังประชารัฐ
203 กรุงเทพมหานคร 10 นาย ณฐกร วรอุไร 14 ประชาภิวัฒน์
204 กรุงเทพมหานคร 10 นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ วัดสังข์ 15 สยามพัฒนา
205 กรุงเทพมหานคร 10 นาย แพ ทับทิมเพ็ชร 16 ประชานิยม
206 กรุงเทพมหานคร 10 นาย ธนากร ชินอุดมพร 17 อนาคตใหม่
207 กรุงเทพมหานคร 10 นาง ทัศนีย์ พันธ์ุเพียร 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
208 กรุงเทพมหานคร 11 นาย อรรถภพ ว่องธนวณิช 1 ประชาชาติ
209 กรุงเทพมหานคร 11 นาย ธัชนนท์ สว่างศรี 2 รวมพลังประชาชาติไทย
210 กรุงเทพมหานคร 11 นาย สําราญ พีระเพ็ญกุล 3 ประชาภิวัฒน์
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211 กรุงเทพมหานคร 11 นาย ชูเดช พันทวี 4 เสรีรวมไทย
212 กรุงเทพมหานคร 11 นางสาว พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์ 5 พลังธรรมใหม่
213 กรุงเทพมหานคร 11 นาย แปลก มาลีสี 6 ชาติไทยพัฒนา
214 กรุงเทพมหานคร 11 นาย อิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ 7 พลังประชารัฐ
215 กรุงเทพมหานคร 11 นาย สมชาย เวสารัชตระกูล 8 ประชาธิปัตย์
216 กรุงเทพมหานคร 11 นาย ภาคิน นิธิโชติการ 9 เพื่อชาติ
217 กรุงเทพมหานคร 11 นาย ฉัตรวัชร์ ศรีธนะเวทย์ 10 ภูมิใจไทย
218 กรุงเทพมหานคร 11 นางสาว สุมาตร จงนบกลาง 11 ประชาชนปฏิรูป
219 กรุงเทพมหานคร 11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 12 เพื่อไทย
220 กรุงเทพมหานคร 11 นาย นิกม์ แสงศิรินาวิน 13 อนาคตใหม่
221 กรุงเทพมหานคร 11 นาย ศักดิ์ชาย อินทะแพทย์ 14 พลังท้องถ่ินไท
222 กรุงเทพมหานคร 11 พลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ 15 ชาติพัฒนา
223 กรุงเทพมหานคร 12 นาย เอราวัณ วานิชย์หานนท์ 1 อนาคตไทย
224 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ 2 พลังธรรมใหม่
225 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ปิยะพงษ์ สาครเย็น 3 เพื่อชาติ
226 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ณัฐกร ม่ันจิตต์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
227 กรุงเทพมหานคร 12 นาย สมศักดิ์ ภมรเรวดี 5 ชาติพัฒนา
228 กรุงเทพมหานคร 12 นาย รัฐพงศ์ ระหงษ์ 6 ประชาธิปัตย์
229 กรุงเทพมหานคร 12 นาง วริยดา สาสิงห์ 7 ชาติไทยพัฒนา
230 กรุงเทพมหานคร 12 นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง 8 เพื่อไทย
231 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ประสพโชค ธรรมรักษา 9 พลังท้องถ่ินไท
232 กรุงเทพมหานคร 12 นาย มนตรี บุญจรัส 10 ประชาชาติ
233 กรุงเทพมหานคร 12 นางสาว ปราณี เชื้อเกตุ 11 ภูมิใจไทย
234 กรุงเทพมหานคร 12 นางสาว นพวรรณ หัวใจม่ัน 12 พลังประชารัฐ
235 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ธนกฤต ธนิศราพงศ์ 13 เสรีรวมไทย
236 กรุงเทพมหานคร 12 นาย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
237 กรุงเทพมหานคร 12 นาง ธีติมา พวงเพชรลาภ 15 มหาชน
238 กรุงเทพมหานคร 12 นาย ปรีดา ลิ้มนนทกุล 16 ประชาชนปฏิรูป
239 กรุงเทพมหานคร 13 นาง พิมานมาศ ภิญญาวัฒน์ 1 เพื่อชาติ
240 กรุงเทพมหานคร 13 นาย เกตินิคม กฤษณะเศรณี 2 รวมพลังประชาชาติไทย
241 กรุงเทพมหานคร 13 นาย อรรถ ชาญวิชัย 3 เพื่อแผ่นดิน
242 กรุงเทพมหานคร 13 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย จีรพรชัย 4 ชาติไทยพัฒนา
243 กรุงเทพมหานคร 13 นาย ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส 5 เพื่อไทย
244 กรุงเทพมหานคร 13 นาย อัครกฤษ นุ่นจันทร์ 6 ภูมิใจไทย
245 กรุงเทพมหานคร 13 นาย พรประชา พรรษาสกุล 7 พลังธรรมใหม่
246 กรุงเทพมหานคร 13 นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ 8 ประชาธิปัตย์
247 กรุงเทพมหานคร 13 นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ 9 พลังประชารัฐ
248 กรุงเทพมหานคร 13 นางสาว ณิชชา บุญลือ 10 อนาคตใหม่
249 กรุงเทพมหานคร 13 นาย สมธีร์ แก้วกา 11 ประชาภิวัฒน์
250 กรุงเทพมหานคร 13 นาย พรเทพ จันทรนิภ 12 ชาติพัฒนา
251 กรุงเทพมหานคร 13 นาย กร ศิรินาม 13 พลังท้องถ่ินไท
252 กรุงเทพมหานคร 13 นาง วรลักษณ์ ศรีสอาด 14 ประชาชาติ
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253 กรุงเทพมหานคร 13 นาย ภัทรวรรธน์ ประวาหะนาวิน 15 ประชาชนปฏิรูป
254 กรุงเทพมหานคร 13 นาย อภินันท์ ปลอดเปลี่ยว 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
255 กรุงเทพมหานคร 14 นาย สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 1 ประชาชาติ
256 กรุงเทพมหานคร 14 นางสาว อัญชัญ ชูสกุล 2 ภราดรภาพ
257 กรุงเทพมหานคร 14 นาง ฉวีวรรณ อ่ิมชื่น 3 ประชาภิวัฒน์
258 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ทัฬอิญ จิรเปรมธนิก 4 เสรีรวมไทย
259 กรุงเทพมหานคร 14 นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 5 เพื่อไทย
260 กรุงเทพมหานคร 14 นาย พรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ 6 ประชาธิปัตย์
261 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ณปภัช จําปา 7 ชาติพัฒนา
262 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ชูชีพ ตรีโภคา 8 ภูมิใจไทย
263 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ณริช ผลานุรักษา 9 พลังประชารัฐ
264 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ศุภชัย กุลโชควณิช 10 อนาคตใหม่
265 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ปองเดช ภิรมย์ 11 ชาติไทยพัฒนา
266 กรุงเทพมหานคร 14 นาย อํานวย อินทสร 12 พลังธรรมใหม่
267 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ประทีป มุสิกชาติ 13 ประชาชนปฏิรูป
268 กรุงเทพมหานคร 14 นาย แมน เจริญวัลย์ 14 รวมพลังประชาชาติไทย
269 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ชวิศ ชุมพล 15 เพื่อชาติ
270 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ตฤณธัป เทพประสิทธ์ิ 16 ไทยศรีวิไลย์
271 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ณัฐวรรธน์ ถิระวัฒน์ 17 มหาชน
272 กรุงเทพมหานคร 14 นาย ธรรมศักดิ์ เติมจิตรอารีย์ 18 ประชานิยม
273 กรุงเทพมหานคร 14 ว่าท่ี ร.ท. วีรพล วงษ์มะเซาะ 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
274 กรุงเทพมหานคร 15 นาย ธนัตถ์ ธนากิจอํานวย 1 ประชาธิปัตย์
275 กรุงเทพมหานคร 15 นาย อิงควัศ อมาตยกุล 2 อนาคตใหม่
276 กรุงเทพมหานคร 15 นางสาว กัญญฌัช พรารักษ์ 3 พลังท้องถ่ินไท
277 กรุงเทพมหานคร 15 นาย สุรินทร์ งามขํา 4 ประชานิยม
278 กรุงเทพมหานคร 15 ว่าท่ี ร.ต. ศิริชัย เอมสอาด 5 ประชาภิวัฒน์
279 กรุงเทพมหานคร 15 นาย วิชาญ มีนชัยนันท์ 6 เพื่อไทย
280 กรุงเทพมหานคร 15 นาย พงศ์ไพศาล มะลูลีม 7 ภูมิใจไทย
281 กรุงเทพมหานคร 15 นาย สําคัญต่อชาติ เอ่ียมอํ่า 8 เพื่อชาติ
282 กรุงเทพมหานคร 15 นาย กันตชนม์ ศิวะพิมล 9 ชาติพัฒนา
283 กรุงเทพมหานคร 15 นาย พัลลภ มีพันธ์ 10 ประชาชนปฏิรูป
284 กรุงเทพมหานคร 15 นาง ทัศนีย์ ชลายนเดชะ 11 ประชาชาติ
285 กรุงเทพมหานคร 15 นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ 12 พลังประชารัฐ
286 กรุงเทพมหานคร 15 นาย คณิต สุขรัตน์ 13 เสรีรวมไทย
287 กรุงเทพมหานคร 15 นาย กอบชัย ซาบุตร 14 ชาติไทยพัฒนา
288 กรุงเทพมหานคร 15 นาย บัณฑิตพงศ์ พรพิรุณ 15 ไทยศรีวิไลย์
289 กรุงเทพมหานคร 15 นางสาว ภัทพร ธนวัฒน์ธาดา 16 รวมพลังประชาชาติไทย
290 กรุงเทพมหานคร 16 นาย ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ 1 ประชาชาติ
291 กรุงเทพมหานคร 16 นาย นพฤทธ์ิ แพทยานนท์ 2 ภราดรภาพ
292 กรุงเทพมหานคร 16 นาย เทวา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3 ชาติไทยพัฒนา
293 กรุงเทพมหานคร 16 นาย บุญมี พิบูลย์คณารักษ์ 4 ภูมิใจไทย
294 กรุงเทพมหานคร 16 นาย นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ 5 เสรีรวมไทย
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295 กรุงเทพมหานคร 16 นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์ 6 เพื่อไทย
296 กรุงเทพมหานคร 16 นาย ธนพล นิมิตตานนท์ 7 ประชาชนปฏิรูป
297 กรุงเทพมหานคร 16 ว่าท่ีร้อยตํารวจตรี กอบโชค บุญจันทร์ 8 ประชาภิวัฒน์
298 กรุงเทพมหานคร 16 นาย ปริญญา มานวงค์ 9 ชาติพัฒนา
299 กรุงเทพมหานคร 16 นาย กิตติศักดิ์ ทาทิพย์ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
300 กรุงเทพมหานคร 16 นางสาว เกศกานดา อินช่วย 11 พลังประชารัฐ
301 กรุงเทพมหานคร 16 นาง ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง 12 ประชาธิปัตย์
302 กรุงเทพมหานคร 16 นาย วาทิศ ธนกิจกาศมณี 13 อนาคตใหม่
303 กรุงเทพมหานคร 16 นาย ธนพล ธราพร 14 พลังท้องถ่ินไท
304 กรุงเทพมหานคร 17 นางสาว จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล 1 อนาคตใหม่
305 กรุงเทพมหานคร 17 นาย เทเวศวร์ ทองศรี 2 พลังปวงชนไทย
306 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ชุมพล พุฒซ้อน 3 พลังประชาธิปไตย
307 กรุงเทพมหานคร 17 นาย วสันต์ มีวงษ์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
308 กรุงเทพมหานคร 17 นาย สมัย เปลี่ยนเดชา 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
309 กรุงเทพมหานคร 17 นางสาว เบญญาภา เกษประดิษฐ 6 ประชาธิปัตย์
310 กรุงเทพมหานคร 17 นาย เสนาะ เพ็ชบุรี 7 เสรีรวมไทย
311 กรุงเทพมหานคร 17 นาย สุรชัย เปล่งแสง 8 ภูมิใจไทย
312 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 9 เพื่อไทย
313 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ศิริพงษ์ รัสมี 10 พลังประชารัฐ
314 กรุงเทพมหานคร 17 นาย พูนลาภ สุมะนะ 11 พลังธรรมใหม่
315 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ภูวกร รัตนพานิช 12 ประชาชนปฏิรูป
316 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ชัชชัย ธรรมแสงสีเงิน 13 ชาติพัฒนา
317 กรุงเทพมหานคร 17 นาง บุษบา พุ่มพวง 14 พลังท้องถ่ินไท
318 กรุงเทพมหานคร 17 นาย วิภาค ตันติกิจชาญชัย 15 ประชานิยม
319 กรุงเทพมหานคร 17 นาย อวยชัย ปิยธรรมชัย 16 ชาติไทยพัฒนา
320 กรุงเทพมหานคร 17 นาย เพชรพงษ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ 17 เพื่อชาติ
321 กรุงเทพมหานคร 17 นาย ธนวัฒน์ พุกอุย 18 ไทยศรีวิไลย์
322 กรุงเทพมหานคร 17 นางสาว พลอยปภัค เจนวิวัฒน์สกุล 19 ภราดรภาพ
323 กรุงเทพมหานคร 18 นาย วิสูตร สําเร็จวาณิชย์ 1 พลังประชารัฐ
324 กรุงเทพมหานคร 18 นาย วันชัย รัตนขจรไชย 2 เสรีรวมไทย
325 กรุงเทพมหานคร 18 นาย เชาวฤทธ์ิ ทรงนวรัตน์ 3 ชาติไทยพัฒนา
326 กรุงเทพมหานคร 18 นาย ธนวัฒน์ ศรีสุข 4 ประชาชาติ
327 กรุงเทพมหานคร 18 นาวาอากาศตรี ปุญณัฐส์ นําพา 5 พลังท้องถ่ินไท
328 กรุงเทพมหานคร 18 นาย บุญเกิด โรจนดิษฐ์ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
329 กรุงเทพมหานคร 18 นาย พุฒิพรชัย พัฒนาบุญไพบูลย์ 7 พลังธรรมใหม่
330 กรุงเทพมหานคร 18 นาย สมศักดิ์ ศรีสมุทร์ 8 ภูมิใจไทย
331 กรุงเทพมหานคร 18 นาย อนันต์ ฤกษ์ดี 9 ประชาธิปัตย์
332 กรุงเทพมหานคร 18 นาย ณเดโช ตันต้นตระกูล 10 ชาติพัฒนา
333 กรุงเทพมหานคร 18 นาย เอกฤทธิ เจียกขจร 11 อนาคตใหม่
334 กรุงเทพมหานคร 18 นาย มัธชัยยะ อุ่นซิม 12 ประชาภิวัฒน์
335 กรุงเทพมหานคร 18 นาย สนองพล การะเกษ 13 เพื่อชาติ
336 กรุงเทพมหานคร 18 นาย สุเทพ บรรจง 14 รวมพลังประชาชาติไทย
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337 กรุงเทพมหานคร 18 นางสาว ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ 15 เพื่อไทย
338 กรุงเทพมหานคร 18 นาย กันตพงศ์ เกิดเจริญ 16 ประชานิยม
339 กรุงเทพมหานคร 19 นาย วิตต์ ก้องธรนินทร์ 1 เพื่อไทย
340 กรุงเทพมหานคร 19 นาย แมน สมจิตต์ 2 ประชาภิวัฒน์
341 กรุงเทพมหานคร 19 นาย สุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา 3 อนาคตใหม่
342 กรุงเทพมหานคร 19 นาย วันชัย รัตนเมธีดล 4 เพื่อแผ่นดิน
343 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ปราโมทย์ บุญชู 5 รวมพลังประชาชาติไทย
344 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ตะวัน กาญจนะโกมล 6 เพื่อชาติ
345 กรุงเทพมหานคร 19 นาย นพดล วรศรี 7 ชาติไทยพัฒนา
346 กรุงเทพมหานคร 19 นาย สามารถ หวังพิทักษ์ 8 ภูมิใจไทย
347 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 9 พลังประชารัฐ
348 กรุงเทพมหานคร 19 นาง เขมจิรา พชรจรวยพร 10 ชาติพัฒนา
349 กรุงเทพมหานคร 19 นางสาว มัทนา ศรีกระจ่าง 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
350 กรุงเทพมหานคร 19 นาง คําออน แก้วอินศรี 12 ประชาชนปฏิรูป
351 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ทวี พัฒนาบุญไพบูลย์ 13 พลังธรรมใหม่
352 กรุงเทพมหานคร 19 นาง นาถยา แดงบุหงา 14 ประชาธิปัตย์
353 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ไพฑูรย์ ดาณีสมัน 15 พลังท้องถ่ินไท
354 กรุงเทพมหานคร 19 นาย ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล 16 เสรีรวมไทย
355 กรุงเทพมหานคร 20 นางสาว นภาพัฒน์ เอนกพงษ์ 1 เพื่อชาติ
356 กรุงเทพมหานคร 20 นาย มณฑล โพธ์ิคาย 2 อนาคตใหม่
357 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ศตคุณ จูฑะพุทธิ 3 เสรีรวมไทย
358 กรุงเทพมหานคร 20 นาย อธิภพ บัวเผื่อน 4 ประชาภิวัฒน์
359 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ณฐกร แพรไพศาล 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
360 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ธันวา ไกรฤกษ์ 6 พลังประชารัฐ
361 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ธกร เลาหพงศ์ชนะ 7 ไทยรักษาชาติ 
362 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ณรงค์ จงแจ่มฟ้า 8 รวมพลังประชาชาติไทย
363 กรุงเทพมหานคร 20 นาย พงษ์สวัสดิ์ วงศ์ธีระสูตร 9 ชาติพัฒนา
364 กรุงเทพมหานคร 20 นาย บัญญัติ ทองประสงค์ 10 ประชาชนปฏิรูป
365 กรุงเทพมหานคร 20 นาย สามารถ มะลูลีม 11 ประชาธิปัตย์
366 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ตอฮา นาคนาวา 12 ประชาชาติ
367 กรุงเทพมหานคร 20 นาย ณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ 13 ภูมิใจไทย
368 กรุงเทพมหานคร 20 นาย วรทัศน์ ทิมกระจ่าง 14 ชาติไทยพัฒนา
369 กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์ 1 เพื่อชาติ
370 กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว จักรีรัตน์ แสงวารี 2 พลังประชารัฐ
371 กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว วาสนา คร้ามวงษ์ 3 ชาติไทยพัฒนา
372 กรุงเทพมหานคร 21 นาย ศุภโชติ บริสุทธ์ิพงศ์ 4 พลังธรรมใหม่
373 กรุงเทพมหานคร 21 นาย สมเกียรติ ถนอมสินธ์ุ 5 อนาคตใหม่
374 กรุงเทพมหานคร 21 นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 6 ประชาธิปัตย์
375 กรุงเทพมหานคร 21 นาย ทวีพงศ์ สุธรรมพันธ์ุ 7 ประชาชาติ
376 กรุงเทพมหานคร 21 นาย สมัย โกกเจริญพงศ์ 8 ภูมิใจไทย
377 กรุงเทพมหานคร 21 นาย ศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ 9 เสรีรวมไทย
378 กรุงเทพมหานคร 21 นาง นัทธมน จิระคุณ 10 ประชาชนปฏิรูป
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379 กรุงเทพมหานคร 21 นาย ชยุต ฐิติทรงภพ 11 ประชาภิวัฒน์
380 กรุงเทพมหานคร 21 นาย กวีวงศ์ อยู่วิจิตร 12 ไทยรักษาชาติ 
381 กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว ชัญญา พงศ์ผลิน 13 ประชานิยม
382 กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว สวิชญา วาทะพุกกะณะ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
383 กรุงเทพมหานคร 22 นาย โชคชัย อินทรประเสริฐ 1 พลังท้องถ่ินไท
384 กรุงเทพมหานคร 22 นาย ฤทธ์ิกร เทศน์สาลี 2 รวมพลังประชาชาติไทย
385 กรุงเทพมหานคร 22 นาย สมชาย จรุญวงษ์ 3 ทางเลือกใหม่
386 กรุงเทพมหานคร 22 นาย วันชัย ชัยณรงค์โลกา 4 เสรีรวมไทย
387 กรุงเทพมหานคร 22 นาย จิรเสกข์ วัฒนมงคล 5 ชาติไทยพัฒนา
388 กรุงเทพมหานคร 22 พันตํารวจโท วัลลภ ณ นคร 6 ประชาชาติ
389 กรุงเทพมหานคร 22 นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 7 อนาคตใหม่
390 กรุงเทพมหานคร 22 นาย อโนชา สกุลธนพันธ์ 8 ไทยศรีวิไลย์
391 กรุงเทพมหานคร 22 นาย สุรพล เมฆะอํานวยชัย 9 ชาติพัฒนา
392 กรุงเทพมหานคร 22 นาง สราริน ชาลีวรรณ 10 ไทยรักษาชาติ 
393 กรุงเทพมหานคร 22 นาย ศันสนะ สุริยะโยธิน 11 พลังประชารัฐ
394 กรุงเทพมหานคร 22 ร้อยตํารวจโท บุญทวี คณโฑแก้ว 12 ประชาภิวัฒน์
395 กรุงเทพมหานคร 22 นางสาว สายรุ้ง ปิ่นโมรา 13 ภูมิใจไทย
396 กรุงเทพมหานคร 22 นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 14 ประชาธิปัตย์
397 กรุงเทพมหานคร 22 เรือเอก สํารวม บุญทัน 15 เพื่อชาติ
398 กรุงเทพมหานคร 22 นาย มนต์สัณฑ์ อรรถปรีชาพล 16 แผ่นดินธรรม
399 กรุงเทพมหานคร 22 นาย จุมพฏ กระบวนยุทธ เลขะพันธ์ฎ 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
400 กรุงเทพมหานคร 22 นางสาว กวินรัตน์ หิรัญศิริภาคย์ 18 ประชานิยม
401 กรุงเทพมหานคร 23 นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี 1 อนาคตใหม่
402 กรุงเทพมหานคร 23 นาย อัครกิตติ์ ซิ้มเจริญ 2 ภราดรภาพ
403 กรุงเทพมหานคร 23 นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ 3 ภูมิใจไทย
404 กรุงเทพมหานคร 23 นาง นันทพร วีรกุลสุนทร 4 ประชาธิปัตย์
405 กรุงเทพมหานคร 23 นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ 5 พลังประชารัฐ
406 กรุงเทพมหานคร 23 นาย ธวัชชัย ทองสิมา 6 เพื่อไทย
407 กรุงเทพมหานคร 23 นาย ศิวะศักย์ แนวจันทร์ 7 ประชาชาติ
408 กรุงเทพมหานคร 23 นาย สินธิชัย บุญประกอบ 8 เพื่อชาติ
409 กรุงเทพมหานคร 23 นาย วีระศักดิ์ แจ่มแจ้ง 9 รวมพลังประชาชาติไทย
410 กรุงเทพมหานคร 23 นาย ธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล 10 เสรีรวมไทย
411 กรุงเทพมหานคร 23 นางสาว กชนารา เล้าสมบูรณ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
412 กรุงเทพมหานคร 23 นาย อดุลย์ วุฒิเนตร 12 พลังท้องถ่ินไท
413 กรุงเทพมหานคร 23 นางสาว สุพัตรา สําเร็จสุข 13 ประชาชนปฏิรูป
414 กรุงเทพมหานคร 23 นาย สราวุฒิ วิรุฬห์ธนวงศ์ 14 ชาติพัฒนา
415 กรุงเทพมหานคร 24 นางสาว มณีวรรณ เกตุบุญลือ 1 เสรีรวมไทย
416 กรุงเทพมหานคร 24 นาย วสุ วงษ์เจริญ 2 รวมพลังประชาชาติไทย
417 กรุงเทพมหานคร 24 นาย ดุสิต ศาสนอนันต์ 3 ประชาชาติ
418 กรุงเทพมหานคร 24 นาย ทศพร ทองศิริ 4 อนาคตใหม่
419 กรุงเทพมหานคร 24 นาย อมรศักดิ์ สินเหลือ 5 ชาติไทยพัฒนา
420 กรุงเทพมหานคร 24 นาย ไกรเสริม โตทับเท่ียง 6 พลังประชารัฐ
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421 กรุงเทพมหานคร 24 นาย ชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์ 7 พลังท้องถ่ินไท
422 กรุงเทพมหานคร 24 นาย ไสว โชติกะสุภา 8 ภูมิใจไทย
423 กรุงเทพมหานคร 24 นาง วิฬารี สว่างพลกรัง 9 เพื่อชาติ
424 กรุงเทพมหานคร 24 นาย สุเมธี วรรณศิริกุล 10 ชาติพัฒนา
425 กรุงเทพมหานคร 24 นาย สัญชัย อยู่ไพศาล 11 พลังธรรมใหม่
426 กรุงเทพมหานคร 24 นาย สาทร ม่วงศิริ 12 ประชาธิปัตย์
427 กรุงเทพมหานคร 24 นางสาว นพสรัญ วรรณศิริกุล 13 ไทยรักษาชาติ 
428 กรุงเทพมหานคร 24 นางสาว วรมน เล็กใบ 14 ประชาชนปฏิรูป
429 กรุงเทพมหานคร 24 นาย สุขเกษม แพรมณี 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
430 กรุงเทพมหานคร 24 นางสาว มนมนัส ศิวรังสรรค์ 16 ประชานิยม
431 กรุงเทพมหานคร 25 นาย สมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูร 1 ภูมิใจไทย
432 กรุงเทพมหานคร 25 นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 2 อนาคตใหม่
433 กรุงเทพมหานคร 25 นาย นิวัฒน์ ไชยม่ิง 3 เสรีรวมไทย
434 กรุงเทพมหานคร 25 นางสาว ปิยะพัชร์ เนตรน้อยสกุล 4 ชาติไทยพัฒนา
435 กรุงเทพมหานคร 25 นาย ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ 5 พลังประชารัฐ
436 กรุงเทพมหานคร 25 นาย คมกร เกียรติวิทยากุล 6 รวมพลังประชาชาติไทย
437 กรุงเทพมหานคร 25 นาย สวัสดิ์ จําปาศรี 7 พลังท้องถ่ินไท
438 กรุงเทพมหานคร 25 นาย สากล ม่วงศิริ 8 ประชาธิปัตย์
439 กรุงเทพมหานคร 25 นาย ประเสริฐ ทองลือ 9 ประชาภิวัฒน์
440 กรุงเทพมหานคร 25 นางสาว กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ 10 ไทยรักษาชาติ 
441 กรุงเทพมหานคร 25 นาย สุไพรพล ช่วยชู 11 เพื่อชาติ
442 กรุงเทพมหานคร 25 นาย ไพรัช เศวกวงศ์ 12 ไทยศรีวิไลย์
443 กรุงเทพมหานคร 25 นาย ศรายุทธ สุขะวัลลิ 13 ชาติพัฒนา
444 กรุงเทพมหานคร 26 นางสาว วีรญา อังศุธรถาวริน 1 รวมพลังประชาชาติไทย
445 กรุงเทพมหานคร 26 นาย สมยศ ลักษณะสมบูรณ์ 2 พลังท้องถ่ินไท
446 กรุงเทพมหานคร 26 นาย หน่ึง ช่วยชู 3 ประชานิยม
447 กรุงเทพมหานคร 26 นาย เศษฐวิชช์ ศิริโภคานุสรณ์ 4 เพื่อชาติ
448 กรุงเทพมหานคร 26 ว่าท่ี ร.ต. ธนกร เจียโหงว 5 เสรีรวมไทย
449 กรุงเทพมหานคร 26 นาย อนุรักษ์ อมรเมตตาจิต 6 ไทยศรีวิไลย์
450 กรุงเทพมหานคร 26 นาย สมชาย พวงมาลัย 7 ภราดรภาพ
451 กรุงเทพมหานคร 26 พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ 8 ประชาธิปัตย์
452 กรุงเทพมหานคร 26 นาย กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ 9 อนาคตใหม่
453 กรุงเทพมหานคร 26 นาย ชัยนันท์ ขันทะชา 10 ชาติพัฒนา
454 กรุงเทพมหานคร 26 นางสาว ศศิยา บุตรเนียร 11 ประชาชนปฏิรูป
455 กรุงเทพมหานคร 26 นาย ศิลปชัย บุญราย 12 ภูมิใจไทย
456 กรุงเทพมหานคร 26 นาย วัน อยู่บํารุง 13 เพื่อไทย
457 กรุงเทพมหานคร 26 นาย วัชระ กรรณิการ์ 14 พลังประชารัฐ
458 กรุงเทพมหานคร 26 นาย ก่อเกียรติ ขันทอง 15 ชาติไทยพัฒนา
459 กรุงเทพมหานคร 26 นาย สิครินทร์ ดามพ์วิจิตร 16 ประชาภิวัฒน์
460 กรุงเทพมหานคร 27 นาย ยุทธนา โตอาจ 1 ชาติพัฒนา
461 กรุงเทพมหานคร 27 นาย ธนธัส สาสิงห์ 2 ชาติไทยพัฒนา
462 กรุงเทพมหานคร 27 พันตํารวจโท วันชัย ฟักเอ้ียง 3 เพื่อไทย
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463 กรุงเทพมหานคร 27 นาย ปกาสิต ตราชื่นต้อง 4 ภูมิใจไทย
464 กรุงเทพมหานคร 27 นาย วิษุวัต เจริญขวัญเมือง 5 ประชาชาติ
465 กรุงเทพมหานคร 27 นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน 6 ไทยศรีวิไลย์
466 กรุงเทพมหานคร 27 นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ 7 อนาคตใหม่
467 กรุงเทพมหานคร 27 นาย เอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ 8 ประชาธิปัตย์
468 กรุงเทพมหานคร 27 นาย อํานาจ การสมจิตร์ 9 ประชาชนปฏิรูป
469 กรุงเทพมหานคร 27 นาย บุญรุ่ง เต๋งจงดี 10 พลังท้องถ่ินไท
470 กรุงเทพมหานคร 27 นางสาว เกศศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 เสรีรวมไทย
471 กรุงเทพมหานคร 27 นางสาว อุมาทิณี ลกกะบูน 12 รวมพลังประชาชาติไทย
472 กรุงเทพมหานคร 27 นาย มิตรศิลป์ ธิกะ 13 ประชาภิวัฒน์
473 กรุงเทพมหานคร 27 นางสาว บุณณดา สุปิยพันธ์ุ 14 พลังประชารัฐ
474 กรุงเทพมหานคร 27 นางสาว สุวลักษณ์ พวงมาลัย 15 ภราดรภาพ
475 กรุงเทพมหานคร 27 นาย บุญลือ นุ้ยเมือง 16 เพื่อชาติ
476 กรุงเทพมหานคร 28 นาย จิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล 1 ภูมิใจไทย
477 กรุงเทพมหานคร 28 นาย สมเจตต์ มากสมบูรณ์ 2 ชาติไทยพัฒนา
478 กรุงเทพมหานคร 28 นาย วัฒนา เมืองสุข 3 เพื่อไทย
479 กรุงเทพมหานคร 28 นาย กฤชนนท์ อัยยปัญญา 4 พลังประชารัฐ
480 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ปรเมศวร์ นาคเทวัญ 5 รวมพลังประชาชาติไทย
481 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ปรีชา วัชระนัย 6 ประชาชาติ
482 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ศิริพงศ์ มหศิริไพศาล 7 เพื่อชาติ
483 กรุงเทพมหานคร 28 นางสาว เยาวภา บุรพลชัย 8 ชาติพัฒนา
484 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 9 อนาคตใหม่
485 กรุงเทพมหานคร 28 นาง อรอนงค์ คล้ายนก 10 ประชาธิปัตย์
486 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ประจักษ์ มนต์ประเสริฐ 11 ประชาชนปฏิรูป
487 กรุงเทพมหานคร 28 พลตํารวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิช 12 เสรีรวมไทย
488 กรุงเทพมหานคร 28 นาย ณัฐพล ศิริสว่าง 13 ประชาภิวัฒน์
489 กรุงเทพมหานคร 28 นางสาว ชวัลรัตน์ เข็มหนู 14 พลังท้องถ่ินไท
490 กรุงเทพมหานคร 29 นาย จิรพัฒน์ สัจยากร 1 เสรีรวมไทย
491 กรุงเทพมหานคร 29 นาย สราวุธ ยุติโยธิน 2 เพื่อชาติ
492 กรุงเทพมหานคร 29 นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์ 3 ประชาธิปัตย์
493 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ปริญญา กิจย่ิงยง 4 ประชาชาติ
494 กรุงเทพมหานคร 29 นางสาว ปัณย์วีร์ อิสริยาพร 5 ชาติพัฒนา
495 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล 6 อนาคตใหม่
496 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ภัทรพล หมดมลทิน 7 ประชาชนปฏิรูป
497 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ชูชาติ ย้ิมงาม 8 ภูมิใจไทย
498 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา 9 พลังท้องถ่ินไท
499 กรุงเทพมหานคร 29 น.อ. ประพันธ์ โชติอาภรณ์ ร.น. 10 พลังธรรมใหม่
500 กรุงเทพมหานคร 29 นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา 11 เพื่อไทย
501 กรุงเทพมหานคร 29 นาย วันชัย เวชพานิช 12 ประชาภิวัฒน์
502 กรุงเทพมหานคร 29 นางสาว ปุณฐิภาภัคร์ สุวรรณราช 13 ชาติไทยพัฒนา
503 กรุงเทพมหานคร 29 นาย กชพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ 14 รวมพลังประชาชาติไทย
504 กรุงเทพมหานคร 29 นาย ณพงศ์ นพเกตุ 15 พลังประชารัฐ
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505 กรุงเทพมหานคร 30 นาย สมพงษ์ สวัสดิสุข 1 รวมพลังประชาชาติไทย
506 กรุงเทพมหานคร 30 นาย คุ้ง จารึกเสถียร 2 ชาติพัฒนา
507 กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว แพรวพรรณ สวนพราย 3 ชาติไทยพัฒนา
508 กรุงเทพมหานคร 30 นาย ณัฐชนน จิตต์สง่า 4 อนาคตไทย
509 กรุงเทพมหานคร 30 นาย เพิ่มพร ตุทานนท์ 5 ภูมิใจไทย
510 กรุงเทพมหานคร 30 นาย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ 6 เพื่อไทย
511 กรุงเทพมหานคร 30 นาย ย่ิงยงค์ จิตเพียรธรรม 7 เสรีรวมไทย
512 กรุงเทพมหานคร 30 นาย จักรพันธ์ พรนิมิตร 8 พลังประชารัฐ
513 กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด 9 พลังท้องถ่ินไท
514 กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว รัชดา ธนาดิเรก 10 ประชาธิปัตย์
515 กรุงเทพมหานคร 30 นาย มนูญ นกยูงทอง 11 ประชาชนปฏิรูป
516 กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว รัชนก ศรีทองแท้ 12 เพื่อชาติ
517 กรุงเทพมหานคร 30 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐฐากูร ศรีธนกฤตชโยดม 13 ประชาชาติ
518 กรุงเทพมหานคร 30 นาย อมรเทพ หวังแก้ว 14 เพื่อแผ่นดิน
519 กรุงเทพมหานคร 30 นาย ธนบดี อินทวีโร 15 ประชานิยม
520 กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว วรินดา วราพันธ์ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
521 กาญจนบุรี 1 นาย พัฒน์พงศ์ จันทร์อัมพร 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
522 กาญจนบุรี 1 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ 2 พลังประชารัฐ
523 กาญจนบุรี 1 นาย ธีรชัย ชุติมันต์ 3 ภูมิใจไทย
524 กาญจนบุรี 1 ว่าท่ีร้อยตํารวจโท ไพฑูรย์ สังข์ทอง 4 ประชานิยม
525 กาญจนบุรี 1 นาย ธนพัต ทองใบ 5 พลังท้องถ่ินไท
526 กาญจนบุรี 1 นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร 6 เพื่อชาติ
527 กาญจนบุรี 1 นาย กิติศักดิ์ อินชูกูล 7 รวมพลังประชาชาติไทย
528 กาญจนบุรี 1 นาย เศษฐวิชช์ อัครกิจวราสกุล 8 เสรีรวมไทย
529 กาญจนบุรี 1 พลตรี ไชยันต์ อินทสะอาด 9 ไทยศรีวิไลย์
530 กาญจนบุรี 1 นาย อาศุชิน เป้าอารีย์ 10 ประชาธิปัตย์
531 กาญจนบุรี 1 นางสาว วรสุดา สุขารมณ์ 11 ไทยรักษาชาติ 
532 กาญจนบุรี 1 นาย โกสัญญา ภุมรินทร์ 12 ประชาภิวัฒน์
533 กาญจนบุรี 1 นางสาว วิลัยพันธ์ พุทธรักษา 13 ภราดรภาพ
534 กาญจนบุรี 1 นาย สนธิชัย สีสันต์ 14 ชาติไทยพัฒนา
535 กาญจนบุรี 1 นางสาว นาฎอนงค์ โคกคํา 15 ไทยรุ่งเรือง
536 กาญจนบุรี 2 นาง มนรัตน์ สารภาพ 1 ไทยรักษาชาติ 
537 กาญจนบุรี 2 นาย ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร 2 ประชาธิปัตย์
538 กาญจนบุรี 2 นาย แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ 3 เสรีรวมไทย
539 กาญจนบุรี 2 นางสาว พจรินทร์ รู้หลัก 4 ไทยศรีวิไลย์
540 กาญจนบุรี 2 นาย ประหยัด กัณสูตร 5 ประชาภิวัฒน์
541 กาญจนบุรี 2 นาย เสรี นาเจริญ 6 อนาคตใหม่
542 กาญจนบุรี 2 นาย สมเกียรติ วอนเพียร 7 พลังประชารัฐ
543 กาญจนบุรี 2 นาย สาทิตย์ จีนาภักดิ์ 8 ภูมิใจไทย
544 กาญจนบุรี 2 นาย ยุทธนา ยางสวย 9 พลังท้องถ่ินไท
545 กาญจนบุรี 2 นาย ภูษิต กาญจนไตรภพ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
546 กาญจนบุรี 2 นาง อรัญญา คณากรณ์ 11 เพื่อชาติ
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547 กาญจนบุรี 2 นาย วิเดช อินทร์เกลี้ยง 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
548 กาญจนบุรี 2 สิบตํารวจโท ศิวะ ผิวเหลือง 13 ประชานิยม
549 กาญจนบุรี 2 นางสาว ลูกเจ๊ียบ ศรีเหรา 14 ไทยรุ่งเรือง
550 กาญจนบุรี 3 ดาบตํารวจ สมบูรณ์ สัตยากุล 1 ประชานิยม
551 กาญจนบุรี 3 นาย ชูเกียรติ อาจปักษา 2 ไทยรักษาชาติ 
552 กาญจนบุรี 3 นาย ไชยธิษณ์ ลอพิริยะกุล 3 ไทยศรีวิไลย์
553 กาญจนบุรี 3 นาย จิม เท่ียงตรง 4 อนาคตใหม่
554 กาญจนบุรี 3 นาย ปารเมศ โพธารากุล 5 ประชาธิปัตย์
555 กาญจนบุรี 3 นาย จักรกฤษ แย้มสรวล 6 เสรีรวมไทย
556 กาญจนบุรี 3 พลตํารวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ 7 พลังประชารัฐ
557 กาญจนบุรี 3 นาย ธวัชชัย วงษ์ไทย 8 เพื่อชาติ
558 กาญจนบุรี 3 นาย พรรษา สายทอง 9 ชาติพัฒนา
559 กาญจนบุรี 3 นาย ปัณณทัต ตันบุญเสริม 10 พลังท้องถ่ินไท
560 กาญจนบุรี 3 นาย ศุภกร ภู่สุวรรณ 11 ประชาภิวัฒน์
561 กาญจนบุรี 3 นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน 12 ภูมิใจไทย
562 กาญจนบุรี 3 นาย บุญณรงค์ รักษาวงษ์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
563 กาญจนบุรี 3 ว่าท่ีร้อยตํารวจโท สัมฤทธ์ิ จันทร์มา 14 พลังปวงชนไทย
564 กาญจนบุรี 3 นาย กําพล มาเทศ 15 ชาติไทยพัฒนา
565 กาญจนบุรี 3 นางสาว มานนท์ พุ่มพวง 16 ไทยรุ่งเรือง
566 กาญจนบุรี 4 นาง สุมัทธนา สังข์เงิน 1 ชาติพัฒนา
567 กาญจนบุรี 4 นาย เฉลิมชัย ปัณฑะโชติ 2 เสรีรวมไทย
568 กาญจนบุรี 4 พลโท ทํานุ โพธ์ิงาม 3 ประชาธิปัตย์
569 กาญจนบุรี 4 นาย สุพัฒน์ บุญมาก 4 พลังท้องถ่ินไท
570 กาญจนบุรี 4 นาย บุญเกิด อินสว่าง 5 พลังปวงชนไทย
571 กาญจนบุรี 4 นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 6 พลังประชารัฐ
572 กาญจนบุรี 4 นาย สามารถ คงอาจหาญ 7 เพื่อชาติ
573 กาญจนบุรี 4 นาย สันติชัย จีระพัฒน์ 8 ไทยรักษาชาติ 
574 กาญจนบุรี 4 นาย พีรพัฒน์ เหลืองสําราญจิตต์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
575 กาญจนบุรี 4 นาย ยศพัทธ์ เหลืองสดใส 10 อนาคตใหม่
576 กาญจนบุรี 4 นาย อนุเทพ ตระกูลอ่ิมน้อย 11 ภูมิใจไทย
577 กาญจนบุรี 4 นาย สุนทร บุญวงษ์ 12 ประชาชาติ
578 กาญจนบุรี 4 นาย ธวัชชัย พิกุลแก้ว 13 ประชาไทย
579 กาญจนบุรี 4 นาย ไพรัส ศรีเร่ิมสกุล 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
580 กาญจนบุรี 4 นาง มณีแสง หลําพา 15 ไทยศรีวิไลย์
581 กาญจนบุรี 4 ร.ต.ต. อดิศักดิ์ สุวรรณรัฐ 16 ประชานิยม
582 กาญจนบุรี 4 นาย ภูษิต เปียสวน 17 ประชาภิวัฒน์
583 กาญจนบุรี 4 นาย นพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย 18 พลังธรรมใหม่
584 กาญจนบุรี 4 นาย นิพนธ์ พูลสมบัติ 19 ชาติไทยพัฒนา
585 กาญจนบุรี 4 นาย เช้ง โคกคํา 20 ไทยรุ่งเรือง
586 กาญจนบุรี 5 นาย สมเกียรติ นาคศรีโภชน์ 1 พลังท้องถ่ินไท
587 กาญจนบุรี 5 นาย อานนท์ ถนอมวงษ์ 2 ภูมิใจไทย
588 กาญจนบุรี 5 นาย ขจร ทองสุก 3 พลังประชาธิปไตย
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589 กาญจนบุรี 5 นาย ประเทือง กรุดทอง 4 เสรีรวมไทย
590 กาญจนบุรี 5 นาย สรเลข บุญเกตุ 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
591 กาญจนบุรี 5 นาย ไสว บัวบาน 6 อนาคตใหม่
592 กาญจนบุรี 5 นาย พีระภัทร์ ยวงเงิน 7 ชาติพัฒนา
593 กาญจนบุรี 5 นาย ฐนันดร อุดมสินค้า 8 เพื่อชาติ
594 กาญจนบุรี 5 นาย พนม โพธ์ิแก้ว 9 ไทยรักษาชาติ 
595 กาญจนบุรี 5 นาย สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 10 ประชาธิปัตย์
596 กาญจนบุรี 5 นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ 11 พลังประชารัฐ
597 กาญจนบุรี 5 นาง มนฤดี สุขเกษม 12 รวมพลังประชาชาติไทย
598 กาญจนบุรี 5 นาย นรพล คงนานดี 13 ประชาภิวัฒน์
599 กาญจนบุรี 5 นาย สุรินทร์ สุรินก้อน 14 ไทยศรีวิไลย์
600 กาญจนบุรี 5 พันตํารวจเอก ฐานันดร์ นาคขําพันธ์ 15 ประชานิยม
601 กาญจนบุรี 5 นาย มงคล แก้วสระแสน 16 ชาติไทยพัฒนา
602 กาญจนบุรี 5 นาย นิล เชื้อทอง 17 ไทยรุ่งเรือง
603 กาฬสินธ์ุ 1 นาย ปิยรัฐ จงเทพ 1 อนาคตใหม่
604 กาฬสินธ์ุ 1 นาย ฉลอง ฆารเลิศ 2 พลังประชารัฐ
605 กาฬสินธ์ุ 1 นาย พนมพร เขตอนันต์ 3 เพื่อชาติ
606 กาฬสินธ์ุ 1 นาย วิษณุ เยาวนิจ 4 เสรีรวมไทย
607 กาฬสินธ์ุ 1 นาย อภิชาติ มาตรา 5 ประชานิยม
608 กาฬสินธ์ุ 1 นางสาว อรษา วงษา 6 ประชาชนปฏิรูป
609 กาฬสินธ์ุ 1 นาย วิรัช พิมพะนิตย์ 7 ภูมิใจไทย
610 กาฬสินธ์ุ 1 นาย ศรัณย์ ฆารพร 8 พลังท้องถ่ินไท
611 กาฬสินธ์ุ 1 นาย สุวิทย์ นันอําไพ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
612 กาฬสินธ์ุ 1 นาย ธนัท จิตรลดานนท์ 10 พลังปวงชนไทย
613 กาฬสินธ์ุ 1 นาย จักรี กองอุดม 11 เศรษฐกิจใหม่
614 กาฬสินธ์ุ 1 นาง บุญร่ืน ศรีธเรศ 12 เพื่อไทย
615 กาฬสินธ์ุ 1 นาย สุรชาติ สุขบรม 13 ประชาไทย
616 กาฬสินธ์ุ 1 นาย ประสิทธ์ิ แสงมณี 14 ประชาธิปัตย์
617 กาฬสินธ์ุ 1 นางสาว ดาวัลย์ ปิ่นคํา 15 ประชาภิวัฒน์
618 กาฬสินธ์ุ 2 นาย วินิจ วงศ์กาฬสินธ์ุ 1 ประชาภิวัฒน์
619 กาฬสินธ์ุ 2 นาย พลเชฏฐ์ นรพิตรพิบูล 2 ประชานิยม
620 กาฬสินธ์ุ 2 นาย ประวิทย์ ภูจ่าพล 3 ประชาธิปัตย์
621 กาฬสินธ์ุ 2 นาย วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง 4 พลังท้องถ่ินไท
622 กาฬสินธ์ุ 2 นาย มีชัย ไขแสง 5 ประชาไทย
623 กาฬสินธ์ุ 2 นาย สมนึก ภูวศานต์ 6 เสรีรวมไทย
624 กาฬสินธ์ุ 2 นาย กิตติพร อินทะสีดา 7 อนาคตใหม่
625 กาฬสินธ์ุ 2 นาย ชานุวัฒน์ วรามิตร 8 พลังประชารัฐ
626 กาฬสินธ์ุ 2 นาย พงษพ์ลิน มาตย์เหลี่ยม 9 รวมพลังประชาชาติไทย
627 กาฬสินธ์ุ 2 นาง พิชชานันท์ ผลวาด 10 ประชาชนปฏิรูป
628 กาฬสินธ์ุ 2 นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 11 เพื่อไทย
629 กาฬสินธ์ุ 2 นาย อดิศร เสนานาค 12 เพื่อชาติ
630 กาฬสินธ์ุ 2 นาย โชติ ภูหัวตลาด 13 ชาติไทยพัฒนา
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631 กาฬสินธ์ุ 2 นาง วันเพ็ญ เศรษฐรักษา 14 ภูมิใจไทย
632 กาฬสินธ์ุ 2 นาย เสกสรร ภูสาไสย 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
633 กาฬสินธ์ุ 3 นาง วิไลวรรณ ผิวคํา 1 พลังปวงชนไทย
634 กาฬสินธ์ุ 3 นาง ฐานิดา อนุอัน 2 ประชาชนปฏิรูป
635 กาฬสินธ์ุ 3 นางสาว ฐานมญ มาตรา 3 เศรษฐกิจใหม่
636 กาฬสินธ์ุ 3 นาย สัมพันธ์ ภูแป้ง 4 ประชาธิปัตย์
637 กาฬสินธ์ุ 3 นาย จําเนียร ภูปัญญา 5 ประชาภิวัฒน์
638 กาฬสินธ์ุ 3 นาย จรวย ปู่หลุ่น 6 เสรีรวมไทย
639 กาฬสินธ์ุ 3 นาย เสถียร ญานสาร 7 เพื่อชาติ
640 กาฬสินธ์ุ 3 นางสาว วันเพ็ญ วรรณจักร์ 8 เพื่อคนไทย
641 กาฬสินธ์ุ 3 นาย ดนุพล ผือโย 9 ภูมิใจไทย
642 กาฬสินธ์ุ 3 นาย ชญาดล ฆารเจริญ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
643 กาฬสินธ์ุ 3 นาย ภูมินทร์ อินธิศร 11 ชาติไทยพัฒนา
644 กาฬสินธ์ุ 3 นาย ศรายุทธ ภูภักดี 12 ประชาไทย
645 กาฬสินธ์ุ 3 นาย สุรักษ์ จุตาทิศ 13 อนาคตใหม่
646 กาฬสินธ์ุ 3 นาย ทักษิณ พันธฤทธ์ิ 14 ประชานิยม
647 กาฬสินธ์ุ 3 นาย คมเดช ไชยศิวามงคล 15 เพื่อไทย
648 กาฬสินธ์ุ 3 นาย จําลอง ภูนวนทา 16 พลังประชารัฐ
649 กาฬสินธ์ุ 3 นาย สุรพงษ์ ลักษวุธ 17 พลังท้องถ่ินไท
650 กาฬสินธ์ุ 4 นาย เดชสําราญ ญาณกาย 1 ภูมิใจไทย
651 กาฬสินธ์ุ 4 นาย พีระเพชร ศิริกุล 2 เพื่อไทย
652 กาฬสินธ์ุ 4 นาย ปราเสริฐ เคนสุโพธ์ิ 3 ประชาภิวัฒน์
653 กาฬสินธ์ุ 4 นาย ทองหลอม ถิตย์สิทธ์ิ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
654 กาฬสินธ์ุ 4 นาย ชอบเรียน วงศ์ศิริ 5 ประชาธิปัตย์
655 กาฬสินธ์ุ 4 นาย กุลดิลก สระแก้ว 6 ชาติพัฒนา
656 กาฬสินธ์ุ 4 นาย อริยวัตร โพธิสุวรรณ 7 ชาติไทยพัฒนา
657 กาฬสินธ์ุ 4 นาย ประพันธ์ พบูประภาพ 8 อนาคตใหม่
658 กาฬสินธ์ุ 4 นาย พล ทองสถิตย์ 9 พลังธรรมใหม่
659 กาฬสินธ์ุ 4 นาย อนุชา สิงหะดี 10 พลังปวงชนไทย
660 กาฬสินธ์ุ 4 นาย ชนะภัย น้อยวิลาศ 11 เพื่อนไทย
661 กาฬสินธ์ุ 4 ดร. สิทธิศักดิ์ พัฒนชัย 12 พลังประชารัฐ
662 กาฬสินธ์ุ 4 นาง วรรณา พันธ์ุแสง 13 ประชานิยม
663 กาฬสินธ์ุ 4 ด.ต. อภิเดช ไทยแท้ 14 สยามพัฒนา
664 กาฬสินธ์ุ 4 นาย นิติพงษ์ ภูติโส 15 พลังท้องถ่ินไท
665 กาฬสินธ์ุ 4 นาย โชคชัย บํารุง 16 เสรีรวมไทย
666 กาฬสินธ์ุ 4 นาย อําพร บรรณสาร 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
667 กาฬสินธ์ุ 4 นางสาว ยุบล ศรีเสนา 18 ไทยศรีวิไลย์
668 กาฬสินธ์ุ 4 ร้อยตรี ปกรณ์ นัยอรชร 19 ประชาไทย
669 กาฬสินธ์ุ 5 นาย สมัคร เยาวกรณ์ 1 ภูมิใจไทย
670 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ชาญชนะ อินทรเสนา 2 ประชาธิปัตย์
671 กาฬสินธ์ุ 5 นางสาว พิมพ์นิภา อุบลเลิศเจริญ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
672 กาฬสินธ์ุ 5 นาง พรศิลป์ คชคิรี 4 ประชานิยม
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673 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ไชยภัทร สุวรรณเพ็ชร 5 ชาติพัฒนา
674 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ศุภชัย วิมานไพจิตร 6 พลังท้องถ่ินไท
675 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ยุทธนา กองอุดม 7 เศรษฐกิจใหม่
676 กาฬสินธ์ุ 5 นาย เติมศักดิ์ ชิณโสม 8 เสรีรวมไทย
677 กาฬสินธ์ุ 5 นางสาว พิชญาภา จันทวัติ 9 เพื่อชาติ
678 กาฬสินธ์ุ 5 นาย นิพนธ์ ศรีธเรศ 10 พลังประชารัฐ
679 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ทองพูล พลพุทธา 11 อนาคตใหม่
680 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ประเสริฐ บญุเรือง 12 เพื่อไทย
681 กาฬสินธ์ุ 5 นาย สุนทร ภูศรีฐาน 13 เพื่อคนไทย
682 กาฬสินธ์ุ 5 นาย คมสันต์ ดลรัศมี 14 ประชาไทย
683 กาฬสินธ์ุ 5 นาย ประสิทธ์ิ วรรณโนมัย 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
684 กาฬสินธ์ุ 5 นาย อริยพล เทอํารุง 16 ประชาภิวัฒน์
685 กําแพงเพชร 1 นาย ชัยวุฒิ แสงทองไพบูลย์ 1 ภราดรภาพ
686 กําแพงเพชร 1 นาย ประเสริฐ เลิศจรัสกุลถาวร 2 รวมพลังประชาชาติไทย
687 กําแพงเพชร 1 นาย สุเกียรติ ศรีประทุม 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
688 กําแพงเพชร 1 นาย ชินโนรส วิทยากาญจน์ 4 ประชาชนปฏิรูป
689 กําแพงเพชร 1 นาง พัทยา เลิศเกิดชัย 5 ชาติไทยพัฒนา
690 กําแพงเพชร 1 นาย ทองใบ ทูลฉลอง 6 ประชาภิวัฒน์
691 กําแพงเพชร 1 นางสาว ปนัดดา ธนูชัย 7 พลังไทยรักไทย
692 กําแพงเพชร 1 นาย ธนกฤต เลื่องปุ้ย 8 แผ่นดินธรรม
693 กําแพงเพชร 1 พันตํารวจโท ทวีวัชร ปิติปภาดา 9 เสรีรวมไทย
694 กําแพงเพชร 1 นาย สํารวย มนทอง 10 เพื่อนไทย
695 กําแพงเพชร 1 นาย วีระศักดิ์ สุ่นสา 11 เพื่อไทย
696 กําแพงเพชร 1 นาย สมพงษ์ ปรางค์ทอง 12 เพื่อชาติ
697 กําแพงเพชร 1 นาย เกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล 13 ภูมิใจไทย
698 กําแพงเพชร 1 นาย วิวัฒน์ อุ่นสวัสดิพงษ์ 14 พลังท้องถ่ินไท
699 กําแพงเพชร 1 นาย ไผ่ ลิกค์ 15 พลังประชารัฐ
700 กําแพงเพชร 1 นาย ธิติ มหบุญพาชัย 16 ประชาธิปัตย์
701 กําแพงเพชร 1 นาย ศิวสรรค์ กล้ากสิกิจ 17 อนาคตใหม่
702 กําแพงเพชร 1 นาย สุวทัย นาชัยเงิน 18 ไทยศรีวิไลย์
703 กําแพงเพชร 1 นาย ณัฐวุฒิ กาหา 19 ประชานิยม
704 กําแพงเพชร 2 นาย พเยาว์ เมฆพินธ์ุ 1 ภราดรภาพ
705 กําแพงเพชร 2 นางสาว อรณิชา พะโยม 2 พลังท้องถ่ินไท
706 กําแพงเพชร 2 นาย ไอศูรย์ อินทรังษี 3 ชาติไทยพัฒนา
707 กําแพงเพชร 2 นาย สุขวิชชาญ มุสิกุล 4 ประชาธิปัตย์
708 กําแพงเพชร 2 นาย ณัฐสันต์ นันทวัฒน์ 5 แผ่นดินธรรม
709 กําแพงเพชร 2 นาย ภัทรพล ศรีสวัสดิ์ 6 ประชาชนปฏิรูป
710 กําแพงเพชร 2 นาย สุรักษ์ ทองดํา 7 รวมพลังประชาชาติไทย
711 กําแพงเพชร 2 นาย วัศพล เลิศธันยนันท์ 8 ชาติพัฒนา
712 กําแพงเพชร 2 นาย คฑาหัตถ์ พลอาจ 9 พลังไทยรักไทย
713 กําแพงเพชร 2 นาย สมชาย ชัยพิทักษ์ 10 เพื่อชาติ
714 กําแพงเพชร 2 นาย สุวิทย์ บุศศรีเจริญ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย



ลําดับ จังหวัด เขตการเลือกตั้ง คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเลข พรรค

รายช่ือจํานวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ประจําวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

715 กําแพงเพชร 2 นาย กุศล อวบอ่อน 12 ประชานิยม
716 กําแพงเพชร 2 พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 13 พลังประชารัฐ
717 กําแพงเพชร 2 นาย ทวิน แป้นจันทร์ 14 เสรีรวมไทย
718 กําแพงเพชร 2 นาย ประยูร นามมนตรี 15 ประชาภิวัฒน์
719 กําแพงเพชร 2 นาย สุพจน์ เดชะผล 16 ภูมิใจไทย
720 กําแพงเพชร 2 นาย อดุลรัตน์ แสงประชุม 17 เพื่อไทย
721 กําแพงเพชร 2 นาย บุญยัง โพธ์ิพฤกษ์ 18 เพื่อนไทย
722 กําแพงเพชร 2 นาย ติณณ์ ศรีงาม 19 อนาคตใหม่
723 กําแพงเพชร 3 นาย วัชระพลศิ์ สุพรรณนานา 1 เพื่อชาติ
724 กําแพงเพชร 3 นาย สําราญ ศรีแปงวงค์ 2 ประชาธิปัตย์
725 กําแพงเพชร 3 นาย อนันต์ ผลอํานวย 3 พลังประชารัฐ
726 กําแพงเพชร 3 นาย สมัย สุนุรัตน์ 4 พลังไทยรักไทย
727 กําแพงเพชร 3 นาย พุทธา เชียงสีทอง 5 ชาติพัฒนา
728 กําแพงเพชร 3 นาย พงษ์ศิลป์ รินทไชย 6 เพื่อแผ่นดิน
729 กําแพงเพชร 3 นางสาว พรสุดา กุลนาดา 7 ประชานิยม
730 กําแพงเพชร 3 นาง พจณิชา  นาก้อนทอง 8 พลังท้องถ่ินไท
731 กําแพงเพชร 3 นาย วิฑูรย์ จ๋ิวนุช 9 ภูมิใจไทย
732 กําแพงเพชร 3 นางสาว ฐิติรัตน์ ตั้งสกุล 10 ประชาภิวัฒน์
733 กําแพงเพชร 3 นาย ชัยยัญ ทองมี 11 รวมพลังประชาชาติไทย
734 กําแพงเพชร 3 นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล 12 เพื่อไทย
735 กําแพงเพชร 3 นาย พชรพงศ์ เลาหพิบูลรัตนา 13 เสรีรวมไทย
736 กําแพงเพชร 3 นาย ถวิล คมวงษา 14 แผ่นดินธรรม
737 กําแพงเพชร 3 นาย อรุโณทัย ชุมเสน 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
738 กําแพงเพชร 3 นาย สําเภา ปันทีโป 16 ไทยศรีวิไลย์
739 กําแพงเพชร 3 นาย จํานง จิตรทาน 17 อนาคตใหม่
740 กําแพงเพชร 3 นางสาว ศศิธร ตระกูลศักดิ์ 18 ชาติไทยพัฒนา
741 กําแพงเพชร 3 นาย หรรษา สีแดง 19 ประชาชนปฏิรูป
742 กําแพงเพชร 4 นาง อรวรรณ เชียงสีทอง 1 ชาติพัฒนา
743 กําแพงเพชร 4 นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย 2 พลังประชารัฐ
744 กําแพงเพชร 4 นาย วัลชัย ขอนทอง 3 เสรีรวมไทย
745 กําแพงเพชร 4 นาย ปราโมทย์ ประธรรมสาร 4 แผ่นดินธรรม
746 กําแพงเพชร 4 นาย วรรณลพ คล้ายเจียม 5 พลังท้องถ่ินไท
747 กําแพงเพชร 4 นาย ปรีชา เพ็งภู่ 6 เพื่อไทย
748 กําแพงเพชร 4 นาย พัฒน์ รินทไชย 7 เพื่อแผ่นดิน
749 กําแพงเพชร 4 นาย กิจติการต์ ชุมเสน 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
750 กําแพงเพชร 4 นาย สนาม พะสะภาค 9 ประชาภิวัฒน์
751 กําแพงเพชร 4 นาย เจริญ สามงามยา 10 รวมพลังประชาชาติไทย
752 กําแพงเพชร 4 นาง พินนุรัตน์ ชัยพิทักษ์ 11 เพื่อชาติ
753 กําแพงเพชร 4 นาย วินัย เดชศรี 12 ภูมิใจไทย
754 กําแพงเพชร 4 นาง ประนอม มะลิวัลย์ 13 ชาติไทยพัฒนา
755 กําแพงเพชร 4 นาย พลเดช ศรีแปงวงค์ 14 ประชาธิปัตย์
756 กําแพงเพชร 4 นาย ธานันท์ หล่าวเจริญ 15 ไทยรักษาชาติ 
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757 กําแพงเพชร 4 นาย ภูกิจ เยาวธนโชค 16 อนาคตใหม่
758 กําแพงเพชร 4 นาย ปริญญา จันดาแก้ว 17 ประชานิยม
759 กําแพงเพชร 4 นาย ชัยยศ แสนกล้า 18 ไทยศรีวิไลย์
760 ขอนแก่น 1 นาย ภพธร แก้วขัน 1 พลังประชารัฐ
761 ขอนแก่น 1 นาย ฐิตินันท์ แสงนาค 2 อนาคตใหม่
762 ขอนแก่น 1 นาย สานิตย์ สุภเลิศ 3 ประชาธิปไตยใหม่
763 ขอนแก่น 1 ร.ต. เรืองชัย พลเสนา 4 เพื่อไทยพัฒนา
764 ขอนแก่น 1 พ.ต.อ. กิตติกูร กาญจนสกุล 5 เสรีรวมไทย
765 ขอนแก่น 1 นาย จุมพล สวัสดิผล 6 ประชาภิวัฒน์
766 ขอนแก่น 1 นาย เร่ิม สามหมอ 7 เพื่อนไทย
767 ขอนแก่น 1 นาย ปรีชา สีวงษ์ 8 พลังท้องถ่ินไท
768 ขอนแก่น 1 นาย รังสฤษดิ์ เส่งมูล 9 สยามพัฒนา
769 ขอนแก่น 1 นาย จักริน พัฒน์ดํารงจิตร 10 เพื่อไทย
770 ขอนแก่น 1 นาง ลักษณา แกล้วกล้าหาญ 11 ชาติไทยพัฒนา
771 ขอนแก่น 1 นาย จิตติ เชิดชู 12 ประชาธิปัตย์
772 ขอนแก่น 1 นาย วิฑูรย์ กมลนฤเมธ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
773 ขอนแก่น 1 นาย อนุชา ทองยา 14 ประชานิยม
774 ขอนแก่น 1 นาย โตบูรพา สิมมาทัน 15 ประชาชาติ
775 ขอนแก่น 1 นาง คําปอน วงศ์สละ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
776 ขอนแก่น 1 นาย ปพน ทุมพัฒน์ 17 แผ่นดินธรรม
777 ขอนแก่น 1 นาย บุญคง ดวงจันคํา 18 ภูมิใจไทย
778 ขอนแก่น 1 นาง จารุณี ศรีชา 19 เพื่อแผ่นดิน
779 ขอนแก่น 1 นาย สวาท ฮาดภักดี 20 เศรษฐกิจใหม่
780 ขอนแก่น 1 นางสาว พิตตินันท์ รู้กิจ 21 ชาติพัฒนา
781 ขอนแก่น 1 นาง พัชรา เคนไชยวงศ์ 22 พลังไทยรักไทย
782 ขอนแก่น 1 นาย ทวีศักดิ์ บุญระมี 23 พลังปวงชนไทย
783 ขอนแก่น 2 นาย ถ่ินไทย ไชยฤทธิเดช 1 ชาติพัฒนา
784 ขอนแก่น 2 นาย วรพจน์ วงศ์สง่า 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
785 ขอนแก่น 2 นาย กิตติพงษ์ เต็มยงค์ 3 ภูมิใจไทย
786 ขอนแก่น 2 นาย เข็มพร มาตสมบัติ 4 ประชาภิวัฒน์
787 ขอนแก่น 2 นาย วัฒนา ช่างเหลา 5 พลังประชารัฐ
788 ขอนแก่น 2 ร.ต. ลานบุญ สีลา 6 เศรษฐกิจใหม่
789 ขอนแก่น 2 นาย สันชัย ทะคง 7 อนาคตใหม่
790 ขอนแก่น 2 นาย สมบุญ ยะมุลณี 8 เพื่อนไทย
791 ขอนแก่น 2 นาย อัษฎาวุธ วงษ์ชัย 9 ประชานิยม
792 ขอนแก่น 2 นาย ธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ 10 เสรีรวมไทย
793 ขอนแก่น 2 นาย สุพัฒน์ ปัสสาคร 11 รวมพลังประชาชาติไทย
794 ขอนแก่น 2 นาย อุทัย หานนท์ 12 ชาติไทยพัฒนา
795 ขอนแก่น 2 นาย ศุภฤกษ์ พุทธโพธ์ิศรี 13 พลังท้องถ่ินไท
796 ขอนแก่น 2 นาง ปดิวรัดดา ปะกังพะลัง 14 ประชาชนปฏิรูป
797 ขอนแก่น 2 นาง จริยา อนันต์สุวรรณชัย 15 พลเมืองไทย
798 ขอนแก่น 2 นาง อรอนงค์ สาระผล 16 เพื่อไทย
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799 ขอนแก่น 2 นาง ชนุช พันธุวร 17 สยามพัฒนา
800 ขอนแก่น 2 พ.ต.ท. ปฏิณญา วิเชฎฐพงษ์ 18 ประชาธิปัตย์
801 ขอนแก่น 2 นาย นพรัตน์ สีดาคํา 19 พลังธรรมใหม่
802 ขอนแก่น 2 นาย ทวีพล วงศ์ใหญ่ 20 แผ่นดินธรรม
803 ขอนแก่น 2 นาย สุรินทร์ ศรวิเศษ 21 เพื่อแผ่นดิน
804 ขอนแก่น 3 นาย จตุพร เจริญเชื้อ 1 เพื่อไทย
805 ขอนแก่น 3 นาย เติมวิทย์ ศรีวงษา 2 เสรีรวมไทย
806 ขอนแก่น 3 นาย กิตติ คําแก่นคูณ 3 พลังประชารัฐ
807 ขอนแก่น 3 นาย สุเดชา แก้วคําหาร 4 รวมพลังประชาชาติไทย
808 ขอนแก่น 3 นาย คําสิงห์ แก้ววิใส 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
809 ขอนแก่น 3 นาย ทินภัทร กระแสร์ 6 ประชานิยม
810 ขอนแก่น 3 นาย บุญเรือง แก้วใส 7 พลังธรรมใหม่
811 ขอนแก่น 3 นาย นรเศรษฐ์ ศรีเงิน 8 ประชาธิปัตย์
812 ขอนแก่น 3 นาง ปิยรัตน์ จันทะสอน 9 เพื่อไทยพัฒนา
813 ขอนแก่น 3 นาง วิไล โสภา 10 ชาติพัฒนา
814 ขอนแก่น 3 นาง กรรณิการ์ สืบสารคาม 11 ภูมิใจไทย
815 ขอนแก่น 3 นาย สิทธา กล้าหาญ 12 ชาติไทยพัฒนา
816 ขอนแก่น 3 นาย วรินทร ผดุงมัย 13 เพื่อนไทย
817 ขอนแก่น 3 นาย สถาพร ระวิสิทธ์ิ 14 ประชาภิวัฒน์
818 ขอนแก่น 3 นาย นันท์มนัส สีโยธา 15 เศรษฐกิจใหม่
819 ขอนแก่น 3 น.ส. ประเทืองทิพย์ เค้าสิม 16 พลังปวงชนไทย
820 ขอนแก่น 3 นาย เพ็ญศิลป์ นามบุรินทร์ 17 พลังท้องถ่ินไท
821 ขอนแก่น 3 นาย ชัชวาล อภิรักษ์ม่ันคง 18 อนาคตใหม่
822 ขอนแก่น 3 นาง สายใจ ภูผาคุณ 19 ภาคีเครือข่ายไทย
823 ขอนแก่น 3 น.ส. ชนาภา หันจางสิทธ์ิ 20 ประชาชนปฏิรูป
824 ขอนแก่น 3 น.ส. อ้อยฤดี สันทร 21 พลังไทยรักไทย
825 ขอนแก่น 3 นาย สุริยา บุบผาโสภา 22 เพื่อแผ่นดิน
826 ขอนแก่น 3 นาย คมกฤษ แสนกุล 23 ประชาธิปไตยใหม่
827 ขอนแก่น 4 นาย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม 1 อนาคตใหม่
828 ขอนแก่น 4 นาย เรืองยศ บุตราช 2 ชาติพัฒนา
829 ขอนแก่น 4 นาย ฉลวย หล่องบุศรี 3 สยามพัฒนา
830 ขอนแก่น 4 นาย วินัย ประวันนา 4 ประชาภิวัฒน์
831 ขอนแก่น 4 นาย ประยุทธ ไชยชาติ 5 ประชาธิปไตยใหม่
832 ขอนแก่น 4 นาย เอกภักดิ์ คลังกลาง 6 เพื่อไทยพัฒนา
833 ขอนแก่น 4 นาย ถาวร สรรสมบัติ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
834 ขอนแก่น 4 นาย พิชิต สุรพล 8 พลังประชารัฐ
835 ขอนแก่น 4 ร้อยตรี วาน สีพั้ว 9 พลังไทยรักไทย
836 ขอนแก่น 4 นาย อนนท์ สีสมบัติ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
837 ขอนแก่น 4 นาย วิญญู เจริญสุข 11 ประชานิยม
838 ขอนแก่น 4 นาย ฉัตรชัย ข้อยุ่น 12 ภูมิใจไทย
839 ขอนแก่น 4 พันตํารวจโท เปลี่ยน นามพรมมา 13 ชาติไทยพัฒนา
840 ขอนแก่น 4 นาง มุกดา พงษ์สมบัติ 14 เพื่อไทย
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841 ขอนแก่น 4 นาย สุพจน์ ทองเน้ือขาว 15 เสรีรวมไทย
842 ขอนแก่น 4 นาย วัน สุวรรณพงษ์ 16 เศรษฐกิจใหม่
843 ขอนแก่น 4 นาย กฤษณา เผ่าบ้านฝาง 17 เพื่อนไทย
844 ขอนแก่น 4 ดาบตํารวจ บุญเหลือ แก่งสันเทียะ 18 พลังท้องถ่ินไท
845 ขอนแก่น 4 นาย นิพนธ์ ไชยโสดา 19 พลังธรรมใหม่
846 ขอนแก่น 4 นาย พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 20 รวมใจไทย
847 ขอนแก่น 4 นาย ไพจิตร วงค์หนองแล้ง 21 เพื่อแผ่นดิน
848 ขอนแก่น 4 นาย ทองดี ทะกอง 22 แผ่นดนิธรรม
849 ขอนแก่น 4 นางสาว ชุติมณฑน์ รักษาพล 23 ประชาชนปฏิรูป
850 ขอนแก่น 4 นาย บุญเลิศ กาพย์แก้ว 24 พลังปวงชนไทย
851 ขอนแก่น 5 นาย พิชิตชัย โคตรชัย 1 ประชาธิปไตยใหม่
852 ขอนแก่น 5 นาย วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ 2 ประชาธิปัตย์
853 ขอนแก่น 5 นาย นฤเบศ ปาปะขัง 3 เพื่อนไทย
854 ขอนแก่น 5 นาย จิรจิตติ์ นามจันดี 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
855 ขอนแก่น 5 นาย วิชัย อินทรประสิทธ์ิ 5 อนาคตใหม่
856 ขอนแก่น 5 นาย ทรงศกัดิ์ บุ้งทอง 6 เพื่อไทยพัฒนา
857 ขอนแก่น 5 นาย ภาควัต ศรีสุรพล 7 เพื่อไทย
858 ขอนแก่น 5 นาย บุญธรรม รักษาสิทธ์ิ 8 ภูมิใจไทย
859 ขอนแก่น 5 นาย สุรพงศ์ ขันขวา 9 รวมพลังประชาชาติไทย
860 ขอนแก่น 5 นาย สุภีรชัย ภิญโญดม 10 เสรีรวมไทย
861 ขอนแก่น 5 ว่าท่ี ร.ต. โกวิทย์ บุตรลําภู 11 ชาติพัฒนา
862 ขอนแก่น 5 นาย คําสิงห์ โนนทิง 12 ประชาชาติ
863 ขอนแก่น 5 นาย นิติรัฐ เวียงนนท์ 13 ประชาภิวัฒน์
864 ขอนแก่น 5 นาย บุญจันทร์ เช้าวันดี 14 ชาติไทยพัฒนา
865 ขอนแก่น 5 นาย วิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 15 พลังประชารัฐ
866 ขอนแก่น 5 นางสาว สุภาพร ศรีภา 16 พลังท้องถ่ินไท
867 ขอนแก่น 5 นาง วิมลพร สุวรรณแสนทวี 17 สยามพัฒนา
868 ขอนแก่น 5 นาย ถวิล ชารินทร์ 18 ประชานิยม
869 ขอนแก่น 5 นาย อิสระ บุตรโพธ์ิ 19 พลังไทยรักไทย
870 ขอนแก่น 5 นาย ชัยรัตน์ มาสอน 20 เศรษฐกิจใหม่
871 ขอนแก่น 5 นาย ดําริห์ จันทร์วัน 21 ประชาชนปฏิรูป
872 ขอนแก่น 5 นาย เกษม แก้วน้อย 22 ทางเลือกใหม่
873 ขอนแก่น 5 นางสาว รติรัตน์ ไชยหาญ 23 เพื่อแผ่นดิน
874 ขอนแก่น 6 นาย ดิลกเทพ กุลน้อย 1 ประชาธิปัตย์
875 ขอนแก่น 6 นาย บุญศรี เคนม่ิง 2 ชาติไทยพัฒนา
876 ขอนแก่น 6 นาย สานิตย์ พระโบราณ 3 อนาคตใหม่
877 ขอนแก่น 6 นาย ปณิธาน แต่งสุวรรณ 4 ประชานิยม
878 ขอนแก่น 6 นาย สิงหภณ ดีนาง 5 เพื่อไทย
879 ขอนแก่น 6 นาย ชลธิช มณีแสง 6 เสรีรวมไทย
880 ขอนแก่น 6 นาย ภิเภก คําชมภู 7 ประชาธิปไตยใหม่
881 ขอนแก่น 6 นาย สมพงษ์ ปู่เพ็ง 8 พลังประชารัฐ
882 ขอนแก่น 6 นาง พยงค์ ศรีภา 9 พลังท้องถ่ินไท
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883 ขอนแก่น 6 นาย อารีย์ พฤฒิสาร 10 รวมพลังประชาชาติไทย
884 ขอนแก่น 6 นาย ประสิทธ์ิ มหาแก้ว 11 เพื่อนไทย
885 ขอนแก่น 6 นาย ประดิษฐ พันธ์โชติ 12 เพื่อไทยพัฒนา
886 ขอนแก่น 6 นาย ธนายุทธ บุดดาเวียง 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
887 ขอนแก่น 6 นาย ธนกฤษ อธิรชานนท์ 14 ประชาชาติ
888 ขอนแก่น 6 พันตํารวจเอก อุดร ชาญนุวงศ์ 15 เพื่อชาติ
889 ขอนแก่น 6 นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ ศรีจันทร์ดี 16 เศรษฐกิจใหม่
890 ขอนแก่น 6 นาย นิกร พลเรือง 17 ชาติพัฒนา
891 ขอนแก่น 6 นาย ศุภพัชร์ชัย จันทร์หอม 18 ภูมิใจไทย
892 ขอนแก่น 6 นาย สาคร ศรีตาแสน 19 เพื่อแผ่นดิน
893 ขอนแก่น 7 นาย เจริญ แสงฤทธ์ิ 1 เพื่อไทยพัฒนา
894 ขอนแก่น 7 ร.ต.ต. รับเสด็จ ยศติณเธียร 2 ชาติไทยพัฒนา
895 ขอนแก่น 7 นาย สมชาย ขุนจันทร์ 3 ภูมิใจไทย
896 ขอนแก่น 7 นาย เกษม โสภา 4 ชาติพัฒนา
897 ขอนแก่น 7 นาย นาวิน คําเวียง 5 ประชาชาติ
898 ขอนแก่น 7 นาย เคน เภชัยภูมิ 6 พลังธรรมใหม่
899 ขอนแก่น 7 นาย สมศักดิ์ คุณเงิน 7 พลังประชารัฐ
900 ขอนแก่น 7 นาย ศิริ ประพรต 8 ทางเลือกใหม่
901 ขอนแก่น 7 นาย สมควร ไกรพน 9 อนาคตใหม่
902 ขอนแก่น 7 พ.ต.ท. ทรงเดช ผาจันทร์ 10 เสรีรวมไทย
903 ขอนแก่น 7 นาย พชรธรณ์พงษ์ แสงสิงห์ 11 ประชาภิวัฒน์
904 ขอนแก่น 7 นาย เกริกฤทธ์ิ แจ้งพรมมา 12 ประชาธิปไตยใหม่
905 ขอนแก่น 7 นาย ชัย ยอดรัก 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
906 ขอนแก่น 7 นาย ภมิูบดี วิเชฏฐพงษ์ 14 ประชาธิปัตย์
907 ขอนแก่น 7 นาย โกมล สําแดง 15 รวมพลังประชาชาติไทย
908 ขอนแก่น 7 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข 16 เพื่อไทย
909 ขอนแก่น 7 นาย ดิษยภัทร ไชยพิเดช 17 ประชานิยม
910 ขอนแก่น 7 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีภา 18 พลังท้องถ่ินไท
911 ขอนแก่น 7 นาย สมชาย โพธ์ิพันเรือ 19 แผ่นดินธรรม
912 ขอนแก่น 7 นาย ภาวัต เนาว์โสภา 20 เศรษฐกิจใหม่
913 ขอนแก่น 7 นางสาว ปรียารัตน์ ปะกังพลัง 21 ประชาชนปฏิรูป
914 ขอนแก่น 7 นาย สมหวัง พรมโสภา 22 ประชาธรรมไทย
915 ขอนแก่น 7 นาย บุญสินธ์ มีกลางแสน 23 เพื่อแผ่นดิน
916 ขอนแก่น 8 นาย สุพนธ์ แสงอรุณ 1 พลังธรรมใหม่
917 ขอนแก่น 8 นาย สมชาย มีสิงห์ 2 เสรีรวมไทย
918 ขอนแก่น 8 นาย พงษ์พิชญ์ ชํากรม 3 ภูมิใจไทย
919 ขอนแก่น 8 นาย ประวิทย์ ทองอุทัยศรี 4 ประชานิยม
920 ขอนแก่น 8 นาย บุญชวน แก้วน้อย 5 ทางเลือกใหม่
921 ขอนแก่น 8 นาย ประกอบ แก้วชัยภูมิ 6 อนาคตใหม่
922 ขอนแก่น 8 นาย ทัศนะ เศรษฐภกัดี 7 ชาติพัฒนา
923 ขอนแก่น 8 นาย ภัทรากร สืบวงษา 8 พลเมืองไทย
924 ขอนแก่น 8 นาย พงศธร งานไว 9 ประชาธิปัตย์
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925 ขอนแก่น 8 นาย คจิตร พงษ์คําพันธ์ 10 สยามพัฒนา
926 ขอนแก่น 8 นาย วรพล เปรมโยธิน 11 รวมพลังประชาชาติไทย
927 ขอนแก่น 8 นาย เดชา สุนาโท 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
928 ขอนแก่น 8 นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร 13 เพื่อไทย
929 ขอนแก่น 8 นาย ธรรมชาติ บรรเทา 14 ชาติไทยพัฒนา
930 ขอนแก่น 8 นาย สมพร ศรีวงษ์ 15 พลังท้องถ่ินไท
931 ขอนแก่น 8 นาย วีระ ศรีล้อม 16 เศรษฐกิจใหม่
932 ขอนแก่น 8 นาย สุรชัย หาญชิน 17 ประชาชาติ
933 ขอนแก่น 8 นาย คงฤทธ์ิ อัศวพัฒนากูล 18 พลังประชารัฐ
934 ขอนแก่น 8 นาย สมพงษ์ รัตนัง 19 พลังไทยรักไทย
935 ขอนแก่น 8 นาง ณัธฐิกานต์ รูปพรม 20 เพื่อนไทย
936 ขอนแก่น 8 นาย อํานวย จุ้มใหญ่ 21 เพื่อไทยพัฒนา
937 ขอนแก่น 9 นาย จารุวัฒน์ ศิริวัจนพร 1 ภูมิใจไทย
938 ขอนแก่น 9 ร้อยตรี ธัชชัย ปลื้มชิงชัย 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
939 ขอนแก่น 9 นาย ปกาญจน์ นพศรี 3 ชาติไทยพัฒนา
940 ขอนแก่น 9 นาย สุวพนธ์ คาํสังวาลย์ 4 พลังท้องถ่ินไท
941 ขอนแก่น 9 นาย วงเดือน จันดา 5 พลังธรรมใหม่
942 ขอนแก่น 9 นาย เกียรติศิริกุล ทึนรส 6 ทางเลือกใหม่
943 ขอนแก่น 9 นาย สิริชัย ศิริมงคล 7 ประชานิยม
944 ขอนแก่น 9 นาย สุรเดช ไสยกิจ 8 สยามพัฒนา
945 ขอนแก่น 9 นาย วรเดช เศรษฐภักดี 9 ชาติพัฒนา
946 ขอนแก่น 9 นางสาว ภัทราพร รุ่งพรเทวี 10 เสรีรวมไทย
947 ขอนแก่น 9 นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ 11 เพื่อไทย
948 ขอนแก่น 9 นาย ฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ 12 ประชาธรรมไทย
949 ขอนแก่น 9 นาย วิระศักดิ์ สายทอง 13 รวมพลังประชาชาติไทย
950 ขอนแก่น 9 นาย วาสนา ไชยศึก 14 พลังประชารัฐ
951 ขอนแก่น 9 นาง วันเพ็ญ ชินรินทร์ 15 ประชาภิวัฒน์
952 ขอนแก่น 9 นาย พานุห์ ประทุมชัย 16 อนาคตใหม่
953 ขอนแก่น 9 นาย นิติพัชร์ พิงคารักษ์ 17 ประชาธิปัตย์
954 ขอนแก่น 9 นาย โกฏิ พรพา 18 เพื่อนไทย
955 ขอนแก่น 9 นาง บุณยนุช ธัญยาเตชสุนทร 19 พลังไทยรักไทย
956 ขอนแก่น 9 นาย ทศทัศน์ ภัทรธนวงสิทธิ 20 ประชาธิปไตยใหม่
957 ขอนแก่น 9 นาย สุรศักดิ์ พรมมา 21 รวมใจไทย
958 ขอนแก่น 9 นาย อดิษ สุวรรณผา 22 แผ่นดินธรรม
959 ขอนแก่น 9 นาย จตุรงค์ ด้วงทา 23 ประชาชนปฏิรูป
960 ขอนแก่น 9 ร.ต.ท. สงวน คมขาว 24 พลังปวงชนไทย
961 ขอนแก่น 9 นาย กัมปนาท พรมประทุม 25 เพื่อแผ่นดิน
962 ขอนแก่น 9 นาย อานนท์ ฐานะ 26 เพื่อไทยพัฒนา
963 ขอนแก่น 9 นางสาว จรรณฐพร ประจันตะเสน 27 เศรษฐกิจใหม่
964 ขอนแก่น 10 นาย อาทิตย์ กรุงพลี 1 เพื่อนไทย
965 ขอนแก่น 10 นาย เจริญ แซ่เต็ง 2 พลังประชารัฐ
966 ขอนแก่น 10 นาย บัลลังก์ อรรณนพพร 3 เพื่อไทย
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967 ขอนแก่น 10 นาย พูนทรัพย์ บุญทอง 4 เศรษฐกิจใหม่
968 ขอนแก่น 10 นาย คุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว 5 รวมพลังประชาชาติไทย
969 ขอนแก่น 10 นางสาว ธนาภา ผายพิมพ์ 6 ชาติไทยพัฒนา
970 ขอนแก่น 10 นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ 7 พลังท้องถ่ินไท
971 ขอนแก่น 10 นางสาว สุรภา ปลัดพรมมา 8 พลังไทยรักไทย
972 ขอนแก่น 10 นาย นพรุจ เอ่นลุน 9 รวมใจไทย
973 ขอนแก่น 10 นาย ทองอินทร์ ร่วมแก้ว 10 พลังธรรมใหม่
974 ขอนแก่น 10 นาย ธนดร จันทร์โสม 11 ประชานิยม
975 ขอนแก่น 10 นาย ชนัญชัย ศิริมงคล 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
976 ขอนแก่น 10 นาย โพธ์ิคํา ป้องปาน 13 ประชาภิวัฒน์
977 ขอนแก่น 10 นางสาว กัลยารัตน์ กิตติกัลยานันท์ 14 อนาคตใหม่
978 ขอนแก่น 10 นาย วีระ พลรักษา 15 ประชาธิปัตย์
979 ขอนแก่น 10 นาย องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 16 ภูมิใจไทย
980 ขอนแก่น 10 นาย คงกฤษฎิ์ บางปา 17 เสรีรวมไทย
981 ขอนแก่น 10 นาย ยุทธศาสตร์ พหลทัพ 18 ชาติพัฒนา
982 ขอนแก่น 10 นาง ปราณี พงศ์ศิริวัฒนกุล 19 ประชาธิปไตยใหม่
983 ขอนแก่น 10 นาย วีระ ครองผล 20 เพื่อแผ่นดิน
984 ขอนแก่น 10 นาย ชัยธัช โทแก้ว 21 เพื่อไทยพัฒนา
985 จันทบุรี 1 นาย มงคล ศรีคําแหง 1 ภูมิใจไทย
986 จันทบุรี 1 นาย จิรชัย เขาหนองบัว 2 ไทยรักษาชาติ 
987 จันทบุรี 1 นาย ศาสตราวัต สกุลนาธรรม 3 เพื่อชาติ
988 จันทบุรี 1 นาย ปิติพัฒน์ โรจน์ธนารันต์ 4 ประชาภิวัฒน์
989 จันทบุรี 1 นาย อัศจรรย์ อานามวงษ์ 5 พลังท้องถ่ินไท
990 จันทบุรี 1 พันตํารวจโท สําเร็จ ใจสุทธิ 6 เสรีรวมไทย
991 จันทบุรี 1 นางสาว บุศรา ไชยรัตน์ติเวช 7 ประชาธรรมไทย
992 จันทบุรี 1 นาย ไพโรจน์ ลิมป์ธนวงศ์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
993 จันทบุรี 1 นางสาว ปวีณา จริยฐิติพงศ์ 9 ประชาธิปัตย์
994 จันทบุรี 1 นาย สันติ พลอยล้อมเพชร 10 พลเมืองไทย
995 จันทบุรี 1 นาย สุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
996 จันทบุรี 1 นาย ฐนภัทร กิตติวงศา 12 อนาคตใหม่
997 จันทบุรี 1 นาย สมปอง โสมภีร์ 13 ชาติไทยพัฒนา
998 จันทบุรี 2 นาย ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 1 พลังประชารัฐ
999 จันทบุรี 2 นาย มานะ ชนะสิทธ์ิ 2 ไทยรักษาชาติ 
1000 จันทบุรี 2 นาย จารึก ศรีอ่อน 3 อนาคตใหม่
1001 จันทบุรี 2 นาย อ๊อด ไกรนิวรณ์ 4 ประชาธรรมไทย
1002 จันทบุรี 2 นาย สุชาติ บุญสิทธ์ิ 5 ประชาธิปไตยใหม่
1003 จันทบุรี 2 นางสาว มัชฌิมา สารเจริญ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1004 จันทบุรี 2 นาย สรรเพ็ชร พัฒนสิงห์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
1005 จันทบุรี 2 นาย สุพรชัย สายพานิช 8 พลังท้องถ่ินไท
1006 จันทบุรี 2 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ แสนหาญ 9 ประชาภิวัฒน์
1007 จันทบุรี 2 นาย ธนกร โฉมเฉลา 10 เสรีรวมไทย
1008 จันทบุรี 2 นาย มนตรี พงษ์เจริญ 11 ภูมิใจไทย
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1009 จันทบุรี 2 เรือตรี เสกสรรค์ ทองศรี 12 ไทยศรีวิไลย์
1010 จันทบุรี 2 นาย บุญภูวนาถ เจ๊ะหมวก 13 ฐานรากไทย
1011 จันทบุรี 2 นาย โรจนะ สวัสดี 14 ประชาชนปฏิรูป
1012 จันทบุรี 2 นาย สัมพันธ์ จันทร์ดํา 15 ชาติไทยพัฒนา
1013 จันทบุรี 2 นาย ชาติชาย วรพิพัฒน์ 16 ประชาธิปัตย์
1014 จันทบุรี 2 นาย มารุต พิสุทธิพันธ์พงศ์ 17 เพื่อชาติ
1015 จันทบุรี 3 นางสาว เพียงตะวัน ชิ้นประยูรณ์ 1 ประชานิยม
1016 จันทบุรี 3 นาย กฤษณพันธ์ุ พันธศรีนิธิศ 2 ประชาธรรมไทย
1017 จันทบุรี 3 พันตํารวจตรี ประสิทธ์ิ บุญเจริญ 3 เพื่อชาติ
1018 จันทบุรี 3 นาย ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา 4 ภูมิใจไทย
1019 จันทบุรี 3 นาย ชัยพร วรลี 5 ประชาภิวัฒน์
1020 จันทบุรี 3 นาย สมหมาย สรรพคุณ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1021 จันทบุรี 3 นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน 7 อนาคตใหม่
1022 จันทบุรี 3 นาย อิศวะ เทียนหลง 8 พลังท้องถ่ินไท
1023 จันทบุรี 3 นาย เกรียงเดช เข็มทอง 9 ไทยรักษาชาติ 
1024 จันทบุรี 3 นาย ชรัตน์ เนรัญชร 10 ประชาธิปัตย์
1025 จันทบุรี 3 นาย แสนคม อนามพงษ์ 11 พลังประชารัฐ
1026 จันทบุรี 3 นาย วชิรวิชญ์ จันทร์เขียว 12 เสรีรวมไทย
1027 จันทบุรี 3 นาย สมชาย คีรีธาร 13 รวมพลังประชาชาติไทย
1028 จันทบุรี 3 นาย ประจักษ์ ปัตตะ 14 ประชาธิปไตยใหม่
1029 จันทบุรี 3 นาย วัลลภ นุชวงษ์ 15 ไทยศรีวิไลย์
1030 จันทบุรี 3 นาย สุชีพ ทองสร้าง 16 ชาติไทยพัฒนา
1031 ฉะเชิงเทรา 1 นาย อุมัธ หวังสาสุข 1 เพื่อนไทย
1032 ฉะเชิงเทรา 1 นาง ฐิติมา ฉายแสง 2 ไทยรักษาชาติ 
1033 ฉะเชิงเทรา 1 พันตํารวจโท ชอบ เขียวจันทร์ 3 เสรีรวมไทย
1034 ฉะเชิงเทรา 1 นาย ณภัทร ผดุงเจริญโชติ 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1035 ฉะเชิงเทรา 1 นาย ธนนท์ พรอินทร์ 5 ประชาภิวัฒน์
1036 ฉะเชิงเทรา 1 นาย วัชระ ปิ่นเจริญ 6 ประชาธิปัตย์
1037 ฉะเชิงเทรา 1 นาย ณัชพล ตันเจริญ 7 ภูมิใจไทย
1038 ฉะเชิงเทรา 1 นาย ชัยวัฒน์ ศรีคชา 8 พลังท้องถ่ินไท
1039 ฉะเชิงเทรา 1 นาย บุญเลิศ ไพรินทร์ 9 พลังประชารัฐ
1040 ฉะเชิงเทรา 1 นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ 10 อนาคตใหม่
1041 ฉะเชิงเทรา 1 นาย วินัย ส้มทับทัย 11 ประชาชนปฏิรูป
1042 ฉะเชิงเทรา 1 นาย อนันต์ บุญสวน 12 ประชาธิปไตยใหม่
1043 ฉะเชิงเทรา 2 นาย อมรชัย ปิ่นเจริญ 1 ประชาธิปตัย์
1044 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ทํานอง เข็มมลทา 2 ประชาภิวัฒน์
1045 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ศิริพงษ์ นวพาณิชย์ 3 อนาคตใหม่
1046 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 4 พลังประชารัฐ
1047 ฉะเชิงเทรา 2 นาย เปี่ยมโกมล โสภณคุณพินิจ 5 ไทยรักษาชาติ 
1048 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ธราพงษ์ จ่ันแก้ว 6 ภูมิใจไทย
1049 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ธาเอก อัศววิภาส 7 ชาติไทยพัฒนา
1050 ฉะเชิงเทรา 2 นางสาว สุปรานี ท่ัวทิพย์ 8 เสรีรวมไทย
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1051 ฉะเชิงเทรา 2 นาย สุขสรรค์ พรหมสุวรรณ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1052 ฉะเชิงเทรา 2 นาย สมชัย อัศวชัยโสภณ 10 เพื่อไทย
1053 ฉะเชิงเทรา 2 นาย อุหมัด ปาทาน 11 เพื่อนไทย
1054 ฉะเชิงเทรา 2 นาย กันตภณ อยู่เป็นสุข 12 รวมพลังประชาชาติไทย
1055 ฉะเชิงเทรา 2 ร.ต. ชาติชาย เกียรติแก้วคํา 13 พลังประชาธิปไตย
1056 ฉะเชิงเทรา 2 นาย สําราญ นพศิริ 14 ประชาชนปฏิรูป
1057 ฉะเชิงเทรา 2 นาย นิกร แซ่โอ่ว 15 ประชานิยม
1058 ฉะเชิงเทรา 3 นาย พิเชษฐ สุขทรัพย์อนันต์ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1059 ฉะเชิงเทรา 3 นาย ณพงศธร แก้วคํา 2 เสรีรวมไทย
1060 ฉะเชิงเทรา 3 นาย สุนทร โยสิงห์ธนังกูล 3 อนาคตใหม่
1061 ฉะเชิงเทรา 3 นาย ประโยชน์ อินทสุวรรณ์ 4 ประชาภิวัฒน์
1062 ฉะเชิงเทรา 3 นาย สุชาติ ตันเจริญ 5 พลังประชารัฐ
1063 ฉะเชิงเทรา 3 นาย สายัณห์ นิราช 6 เพื่อไทย
1064 ฉะเชิงเทรา 3 นาย ภิญโญ เนียมสงค์ 7 ทางเลือกใหม่
1065 ฉะเชิงเทรา 3 นาย อดุลย์ แสงจันทร์ 8 ไทยรักษาชาติ 
1066 ฉะเชิงเทรา 3 นาย ฐิติภูมิ นันทา 9 พลังท้องถ่ินไท
1067 ฉะเชิงเทรา 3 นาย ฉัตรชัย เข็มทอง 10 ประชาธิปัตย์
1068 ฉะเชิงเทรา 3 นางสาว ศักศรี รดพิรุณ 11 ประชาชนปฏิรูป
1069 ฉะเชิงเทรา 3 นาย รส มะลิผล 12 ภูมิใจไทย
1070 ฉะเชิงเทรา 3 นาย อนุรักษ์ บัวแก้ว 13 ประชาธิปไตยใหม่
1071 ฉะเชิงเทรา 4 นาย ชาติชาย ม่ันคง 1 เพื่อชาติ
1072 ฉะเชิงเทรา 4 นาย ชํานาญ เกิดโสภา 2 ประชาธิปัตย์
1073 ฉะเชิงเทรา 4 นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 3 อนาคตใหม่
1074 ฉะเชิงเทรา 4 พลตํารวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ 4 พลังประชารัฐ
1075 ฉะเชิงเทรา 4 นาย ภักดี เจริญวรชัย 5 พลังท้องถ่ินไท
1076 ฉะเชิงเทรา 4 นาย วุฒิพงศ์ ฉายแสง 6 ไทยรักษาชาติ 
1077 ฉะเชิงเทรา 4 นาย สายชล ยอดใจเย็น 7 เสรีรวมไทย
1078 ฉะเชิงเทรา 4 นาง วาสนา อารีราษฎร์ 8 ประชาชนปฏิรูป
1079 ฉะเชิงเทรา 4 นางสาว วีร์ณัฏฐา ทองเชื้อ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1080 ฉะเชิงเทรา 4 นาย อิบรฮีม ปาทาน 10 เพื่อนไทย
1081 ฉะเชิงเทรา 4 นาย กฤษดา สื่อสุวรรณ 11 ประชาภิวัฒน์
1082 ชลบุรี 1 นาย บรรจบ รุ่งโรจน์ 1 ภูมิใจไทย
1083 ชลบุรี 1 นาย เดชา ศกุนตนาคลาภ 2 ชาติพัฒนา
1084 ชลบุรี 1 นาย สรัลชา ศรีชลวัฒนา 3 ประชาธิปัตย์
1085 ชลบุรี 1 นาย เชวงศักดิ์ เอ่ียมสําอางค์ 4 เศรษฐกิจใหม่
1086 ชลบุรี 1 นาย ไพทูรย์ บางหรง 5 สังคมประชาธิปไตยไทย
1087 ชลบุรี 1 นาย สุชาติ ชมกลิ่น 6 พลังประชารัฐ
1088 ชลบุรี 1 นาย อัคระ เส็งก่ิง 7 เสรีรวมไทย
1089 ชลบุรี 1 นางสาว ปิยะพร ธนาป่ินชยั 8 อนาคตใหม่
1090 ชลบุรี 1 นาง ปิยธิดา พรประเสริฐผล 9 ประชาภิวัฒน์
1091 ชลบุรี 1 นาย จําโนทย์ ปล้องอุดม 10 เพื่อไทย
1092 ชลบุรี 1 นาย ทวีศักดิ์ สวัสดี 11 พลังท้องถ่ินไท
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1093 ชลบุรี 1 นาย สมพร โชคชัยชาญวุฒิ 12 พลังชาติไทย
1094 ชลบุรี 1 นางสาว บุษรินทร์ อารีรอบ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
1095 ชลบุรี 1 นางสาว นงลักษณ์ คงนมนาน 14 เพื่อชาติ
1096 ชลบุรี 2 จ่าสิบเอก กูณฑ์ จีนประชา 1 รวมพลังประชาชาติไทย
1097 ชลบุรี 2 นาย อรรถเวทย์ ชยางศุ 2 เสรีรวมไทย
1098 ชลบุรี 2 นาย ชัยเล็ก สุวานิชย์ 3 ชาติพัฒนา
1099 ชลบุรี 2 นาย สรายุทธ วงษ์แสงทอง 4 เพื่อไทย
1100 ชลบุรี 2 ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง 5 พลังประชารัฐ
1101 ชลบุรี 2 นาย นิพนธ์ แจ่มจํารัส 6 อนาคตใหม่
1102 ชลบุรี 2 นางสาว เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ 7 ประชาธิปัตย์
1103 ชลบุรี 2 นาย ณัฐวัตร หวังสุดดี 8 สังคมประชาธิปไตยไทย
1104 ชลบุรี 2 นาย มานิตย์ ภาวสุทธ์ิ 9 ภูมิใจไทย
1105 ชลบุรี 2 นางสาว มะลิวัลย์ โกสุมภ์ 10 พลังท้องถ่ินไท
1106 ชลบุรี 2               ร.ท. ธนัท อโสโก 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1107 ชลบุรี 2 นาง อรุณี พวงนุช 12 ประชานิยม
1108 ชลบุรี 2 นาย ณัฐวุฒิ รัตนประสพ 13 ประชาภิวัฒน์
1109 ชลบุรี 2 นางสาว นุจรี แก้วอุไร 14 พลังชาติไทย
1110 ชลบุรี 2 เรือเอก สุพจน์ ทวนไธสง 15 เพื่อชาติ
1111 ชลบุรี 2 นาง ทิพย์วรรณ มูลศาสตร์ 16 เศรษฐกิจใหม่
1112 ชลบุรี 3 นาย พงศ์กรณ์ บุญอุตสาหะ 1 ประชาภิวัฒน์
1113 ชลบุรี 3 นาย ไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล 2 รวมพลังประชาชาติไทย
1114 ชลบุรี 3 นางสาว รินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ 3 เพื่อไทย
1115 ชลบุรี 3 นาย ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ 4 ประชาธิปัตย์
1116 ชลบุรี 3 นาย ลิขิต อัศวจารุวรรณ 5 เสรีรวมไทย
1117 ชลบุรี 3 นาย เสมอ ทองหยวก 6 ชาติพัฒนา
1118 ชลบุรี 3 นาย ภูวนาถ กาศสกุล 7 อนาคตใหม่
1119 ชลบุรี 3 นาย รณเทพ อนุวัฒน์ 8 พลังประชารัฐ
1120 ชลบุรี 3 นาย ประมวล เอมเปีย 9 ภูมิใจไทย
1121 ชลบรีุ 3 นาย มเหศวร แก้วนารี 10 ประชานิยม
1122 ชลบุรี 3 นาย เชิด นามสงคราม 11 สังคมประชาธิปไตยไทย
1123 ชลบุรี 3 นาย อุทัย เทพบุตร 12 พลังท้องถ่ินไท
1124 ชลบุรี 3 นางสาว ลาวัลย์ ย่ังยืน 13 ไทยรุ่งเรือง
1125 ชลบุรี 3 นาย ธเนศร์ เจริญชัย 14 ประชาชนปฏิรูป
1126 ชลบุรี 3 นางสาว สุดารัตน์ แซ่ตั๊น 15 พลังชาติไทย
1127 ชลบุรี 4 นาย สรวุฒิ เน่ืองจํานงค์ 1 พลังประชารัฐ
1128 ชลบุรี 4 นาย พายุ เน่ืองจํานงค์ 2 ประชาธิปัตย์
1129 ชลบุรี 4 นาย ประทุม สะไรรักษ์ 3 ชาติไทยพัฒนา
1130 ชลบุรี 4 นาย ม่ันเศรษฐ์ ไตรชลาสินธ์ุ 4 ประชานิยม
1131 ชลบุรี 4 นาย สุรชัย ยอดใจเย็น 5 เสรีรวมไทย
1132 ชลบุรี 4 นาย จักรพล วชิรเสวีกุล 6 รวมพลังประชาชาติไทย
1133 ชลบุรี 4 นาย ภิญโญ ตั๊นวิเศษ 7 ภูมิใจไทย
1134 ชลบุรี 4 นาย ชวการ พิมพ์ตะคุ 8 สังคมประชาธิปไตยไทย
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1135 ชลบุรี 4 นาย สุรพัฒน์ ไพรอร่าม 9 ชาติพัฒนา
1136 ชลบุรี 4 นาย สมชาย เน่ืองจํานงค์ 10 อนาคตใหม่
1137 ชลบุรี 4 นาย จักร อินทรวิชัย 11 พลังท้องถ่ินไท
1138 ชลบุรี 4 นาย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง 12 เพื่อไทย
1139 ชลบุรี 4 นาย อดิศักดิ์ เน่ืองจํานงค์ 13 ประชาภิวัฒน์
1140 ชลบุรี 4 นาง บังอร พ่อค้าพานิช 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1141 ชลบุรี 4 นาย สันติ ถนอมเน้ือ 15 พลังชาติไทย
1142 ชลบุรี 4 นาย บัญญัติ เย็นใจเฉ่ือย 16 เพื่อชาติ
1143 ชลบุรี 5 ร้อยตํารวจโท ธงชัย นกหงษ์ 1 ไทยรักษาชาติ 
1144 ชลบุรี 5 นาย ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ 2 ประชาธิปัตย์
1145 ชลบุรี 5 นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท 3 อนาคตใหม่
1146 ชลบุรี 5 นางสาว อังคณา สุริปัญโญ 4 ชาติพัฒนา
1147 ชลบุรี 5 นาย พันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา 5 พลังประชารัฐ
1148 ชลบุรี 5 นาย มงคล ไตรพาน 6 สังคมประชาธิปไตยไทย
1149 ชลบุรี 5 นาย เกษม เหลืองอ่อน 7 ภูมิใจไทย
1150 ชลบุรี 5 นาย พงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง 8 เสรีรวมไทย
1151 ชลบุรี 5 นาย ประดิษฐ์ แพรกทอง 9 รวมพลังประชาชาติไทย
1152 ชลบุรี 5 นางสาว ชัญญาพรรณ ศรีสุขจิรานนท์ 10 เศรษฐกิจใหม่
1153 ชลบุรี 5 นาย อุดร บุญปก 11 ประชานิยม
1154 ชลบุรี 5 นาย บดินทร์ ผาสุข 12 ประชาภิวัฒน์
1155 ชลบุรี 5 นาย ธนัช ธาราศักดิ์ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1156 ชลบุรี 5 นาย ธนกร ช่อดารา 14 เพื่อชาติ
1157 ชลบุรี 5 นางสาว นิพาดา จันทร์ฉาย 15 พลังท้องถ่ินไท
1158 ชลบุรี 5 นาย จักรกริช จิตต์สมุทร 16 พลังชาติไทย
1159 ชลบุรี 6 นาย สุนทร ศุภธีระนนท์ 1 ภูมิใจไทย
1160 ชลบุรี 6 นาง พจนารถ แก้วผลึก 2 ประชาธิปัตย์
1161 ชลบุรี 6 นาย นันทปรีชา คงทอง 3 รวมพลังประชาชาติไทย
1162 ชลบุรี 6 นาย อิทธิพล คุณปลื้ม 4 พลังประชารัฐ
1163 ชลบุรี 6 นาย จรัส คุ้มไข่นํ้า 5 อนาคตใหม่
1164 ชลบุรี 6 นางสาว สุภัชกัญ รพีรัชต์ 6 เสรีรวมไทย
1165 ชลบุรี 6 นาย รัฐนันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน 7 ประชาภิวัฒน์
1166 ชลบุรี 6 นางสาว นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ 8 ไทยรักษาชาติ 
1167 ชลบุรี 6 นาย เฉลิมพล ผลาพรม 9 สังคมประชาธิปไตยไทย
1168 ชลบุรี 6 นาย ณัชพล แก่นนาคํา 10 ชาติพัฒนา
1169 ชลบุรี 6 นาง ภัทรานิษฐ์ วริษฐ์พิชาพร 11 ประชานิยม
1170 ชลบุรี 6 นาย ธนินท์รัฐ ภัคธรรมศิษฐ์ 12 พลังท้องถ่ินไท
1171 ชลบุรี 6 นาย รังสรรค์ วงษ์กวีวัฒนกูล 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1172 ชลบุรี 6 นางสาว ผกามาส ช่วงชิง 14 เพื่อชาติ
1173 ชลบุรี 6 นาย กษิฐ์ิเดช พิชะยะพัฒน์ 15 ประชาชนปฏิรูป
1174 ชลบุรี 7 นาย พีรพัทธ์ ธีรธันยรัก 1 รวมพลังประชาชาติไทย
1175 ชลบุรี 7 นาย อนุชา แก่ค้างพลู 2 สังคมประชาธิปไตยไทย
1176 ชลบุรี 7 นาย ษรกฤต ผลลูกอินทร์ 3 ไทยรักษาชาติ 
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1177 ชลบุรี 7 นาย สุรใจ อัตตนาถ 4 ชาติพัฒนา
1178 ชลบุรี 7 นาย สุไอนี เจริญสุข 5 เสรีรวมไทย
1179 ชลบุรี 7 นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ 6 พลังประชารัฐ
1180 ชลบุรี 7 นาย รักเกียรติ กิจธรรมเจริญ 7 ประชาภิวัฒน์
1181 ชลบุรี 7 นาย จักกฤช ไกรมาตย์ 8 ประชาธิปัตย์
1182 ชลบุรี 7 นาย นิวัฒน์ ธรรมสาธิต 9 ประชานิยม
1183 ชลบุรี 7 นาย อําพล จันทร์เทียน 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1184 ชลบุรี 7 นาย ปพน ประยูรหงษ์ 11 ภูมิใจไทย
1185 ชลบุรี 7 นาย ตะวัน แจ่มกระจ่าง 12 พลังท้องถ่ินไท
1186 ชลบุรี 7 นางสาว กวินนาถ ตาคีย์ 13 อนาคตใหม่
1187 ชลบุรี 7 นาย สุจินต์ หนองใหญ่ 14 พลังชาติไทย
1188 ชลบุรี 7 นาวาโท สุทัศน์ วงศ์ปรีดี 15 เพื่อชาติ
1189 ชลบุรี 8 นาย อนุชา ชุบสัมฤทธ์ิ 1 ชาติพัฒนา
1190 ชลบุรี 8 นาย ไมตรี สอยเหลือง 2 ประชาธิปัตย์
1191 ชลบุรี 8 นาย พอสกัณห์ ธนฤกษ์ม่ันคง 3 ประชานิยม
1192 ชลบุรี 8 นาย ธเนศพล เอกกลาง 4 เสรีรวมไทย
1193 ชลบุรี 8 นางสาว พรทิพย์ แสนทวีสุข 5 สังคมประชาธิปไตยไทย
1194 ชลบุรี 8 นางสาว นิชนันท์ วังคะฮาต 6 ไทยรักษาชาติ 
1195 ชลบุรี 8 พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง 7 ภูมิใจไทย
1196 ชลบุรี 8 นาย สะถิระ เผือกประพันธ์ุ 8 พลังประชารัฐ
1197 ชลบุรี 8 นาย อภิสัณห์ วัฒนานิรันดร์กุล 9 รวมพลังประชาชาติไทย
1198 ชลบุรี 8 นาย วิทวัส สามารถ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1199 ชลบุรี 8 นาย สุรสิทธ์ิ ทะวะลัย 11 อนาคตใหม่
1200 ชลบุรี 8 พลเรือตรี ธรรมนูญ กสิโกศล 12 พลังชาติไทย
1201 ชลบุรี 8 นางสาว ปารย์รวี ศรีโสม 13 เศรษฐกิจใหม่
1202 ชัยนาท 1 นาง ปิยนุช ปาปี 1 ประชาชาติ
1203 ชัยนาท 1 นาย ณัฐพงศ์ นวลแสง 2 อนาคตใหม่
1204 ชัยนาท 1 นาย ประชา ยอดวานิช 3 ประชาธิปัตย์
1205 ชัยนาท 1 นาย ภูวภัท เมธากีรติกร 4 ภูมิใจไทย
1206 ชัยนาท 1 นาย สุภัทร์ประกร อํ่าสกุล 5 เพื่อชาติ
1207 ชัยนาท 1 นาย สน่ัน ทองปาน 6 เสรีรวมไทย
1208 ชัยนาท 1 นาย สุชาติ อัมพานนท์ 7 ไทยศรีวิไลย์
1209 ชัยนาท 1 นาย สกณภัทร เรืองคุ้ม 8 รวมพลังประชาชาติไทย
1210 ชัยนาท 1 นาย พรหมมิน สีตบุตร 9 เพื่อไทย
1211 ชัยนาท 1 นาย สมชาย สิทธิบรวงษ์ 10 ไทยรักษาชาติ 
1212 ชัยนาท 1 นาย อนุชา นาคาศัย 11 พลังประชารัฐ
1213 ชัยนาท 1 นาย อนนต์ สิงหะสุริยะ 12 พลังท้องถ่ินไท
1214 ชัยนาท 1 นาย กฤติเดช กิตติศาลโชติไพบูลย์ 13 ประชานิยม
1215 ชัยนาท 1 นาย วิชิต กลัดสุข 14 ประชาภิวัฒน์
1216 ชัยนาท 1 นาย บุรินทร์ จิรวัฒน์จรรยา 15 ประชาชนปฏิรูป
1217 ชัยนาท 2 นางสาว มุกรวี บุญงาม 1 พลังประชาธิปไตย
1218 ชัยนาท 2 นาย จิระ  เมธีวิวัฒน์ 2 เพื่อชาติ
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1219 ชัยนาท 2 นาย สนธยา ภูษัต 3 ประชาธิปัตย์
1220 ชัยนาท 2 นาย วิชาญ วงษ์พานิช 4 อนาคตใหม่
1221 ชัยนาท 2 นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา 5 พลังประชารัฐ
1222 ชัยนาท 2 นาย ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง 6 ไทยรักษาชาติ 
1223 ชัยนาท 2 นาย สมชัย ชัยรัตนงามเดช 7 ประชาภิวัฒน์
1224 ชัยนาท 2 นาย ไพบูลย์ เมตตาสุต 8 ประชานิยม
1225 ชัยนาท 2 นางสาว ปณิตา อิทธิวรธาดา 9 รวมพลังประชาชาติไทย
1226 ชัยนาท 2 นาย ธนพนธ์ แพ่งสภา 10 พลังท้องถ่ินไท
1227 ชัยนาท 2 พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทร์ทับ 11 เสรีรวมไทย
1228 ชัยนาท 2 นาย ธนบดี คุ้มชนะ 12 ภูมิใจไทย
1229 ชัยนาท 2 นาง ไขแสง หอมรส 13 ประชาชนปฏิรูป
1230 ชัยนาท 2 นาย ปัญญา สุขนิล 14 ชาติพัฒนา
1231 ชัยภูมิ 1 นาย วสันต์ กล้าแท้ 1 พลังประชารัฐ
1232 ชัยภูมิ 1 นาง ศศกรณ์ อินทรชัยศรี 2 ประชานิยม
1233 ชัยภูมิ 1 นาง สังกา แสงฤทธ์ิ 3 ชาติไทยพัฒนา
1234 ชัยภูมิ 1 พนัจ่าอากาศตรี เด่นชัย สิงห์กระโจม 4 พลังไทยรักไทย
1235 ชัยภูมิ 1 นาย สถิต ชนะชัย 5 รวมพลังประชาชาติไทย
1236 ชัยภูมิ 1 นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 6 เพื่อไทย
1237 ชัยภูมิ 1 นาย ศิริศักดิ์ ธงทอง 7 สยามพัฒนา
1238 ชัยภูมิ 1 นาย อุทาม ตาปราบ 8 ทางเลือกใหม่
1239 ชัยภูมิ 1 นาย สุพิน ศรวิเศษ 9 เพื่อชาติ
1240 ชัยภูมิ 1 นาง บุญยากาญจน์ ยืนชีวิตวราโชค 10 ประชาชาติ
1241 ชัยภูมิ 1 นาย อดิศักดิ์ ประสานเชื้อ 11 ประชาภิวัฒน์
1242 ชัยภูมิ 1 นางสาว นัฏฐิกา โล่ห์วีระ 12 ประชาธิปัตย์
1243 ชัยภูมิ 1 นาย ชูเกียรติ หนูสลุง 13 พลังท้องถ่ินไท
1244 ชัยภูมิ 1 นาย โสโชค สู้โนนตาด 14 อนาคตไทย
1245 ชัยภูมิ 1 นาย ดํารงค์ ศรีวงษ์ชัย 15 เพื่อคนไทย
1246 ชัยภูมิ 1 นาย สัมพันธ์ ศรีนอก 16 เพื่อนไทย
1247 ชัยภูมิ 1 นาย ธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ 17 เศรษฐกิจใหม่
1248 ชัยภูมิ 1 นาย วันชัย ลือมงคล 18 เสรีรวมไทย
1249 ชัยภูมิ 1 นาย ประสิทธ์ิ ชัยวิรัตนะ 19 ภูมิใจไทย
1250 ชัยภูมิ 1 นาง มาลินี ชูสกุล 20 ไทยธรรม
1251 ชัยภูมิ 1 พลตรี กฤษฏ์ พรมเฮียง 21 ชาติพัฒนา
1252 ชัยภูมิ 1 นางสาว กชพร เบ้าลี 22 พลังแรงงานไทย
1253 ชัยภูมิ 1 นาง ทองนาค กาทองทุ่ง 23 ประชาชนปฏิรูป
1254 ชัยภูมิ 1 นาย สรนันท์ ศรีวงษ์ 24 กลาง
1255 ชัยภูมิ 2 นาย ถวัลย์ หงษ์ไทย 1 เสรีรวมไทย
1256 ชัยภูมิ 2 นาย อรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ 2 เพื่อไทย
1257 ชัยภูมิ 2 นาย มิตรชัย แก้วทน 3 พลังชาติไทย
1258 ชัยภูมิ 2 นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ 4 พลังประชารัฐ
1259 ชัยภูมิ 2 นาย สุริยะ สิทธ์ิกลาง 5 ประชาไทย
1260 ชัยภูมิ 2 นาง ปราณี ดํารงพันธ์ 6 ประชาภิวัฒน์
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1261 ชัยภูมิ 2 นางสาว ณิรารัช วรรณจงคํา 7 พลังท้องถ่ินไท
1262 ชัยภูมิ 2 นาย ฤชากฤษณ์ สุวรรณชัย 8 ประชานิยม
1263 ชัยภูมิ 2 นาย เอกชัย อังกลมเกลียว 9 เศรษฐกิจใหม่
1264 ชัยภูมิ 2 นาย ไถง ครอบบัวบาน 10 ประชาธิปัตย์
1265 ชัยภูมิ 2 นางสาว สุนทรี ชัยวิรัตนะ 11 ภูมิใจไทย
1266 ชัยภูมิ 2 นาง ดาวเรือง ยอดวงศ์ 12 ไทยธรรม
1267 ชัยภูมิ 2 นางสาว วาสนา อยู่ภักดี 13 เพื่อนไทย
1268 ชัยภูมิ 2 นางสาว ปาริชาติ ชาลีเครือ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1269 ชัยภูมิ 2 นาย ญาณกร แก้วสารภูมิ 15 ชาติพัฒนา
1270 ชัยภูมิ 2 นาย ซุง การกะสัง 16 พลังไทยรักไทย
1271 ชัยภูมิ 2 นาย ไพโรจน์ วงงาน 17 อนาคตใหม่
1272 ชัยภูมิ 2 นางสาว รัชนก ชวดชัยภูมิ 18 พลังแรงงานไทย
1273 ชัยภูมิ 2 นาย อุดม ลีหัวสระ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
1274 ชัยภูมิ 2 นางสาว ปรีดาพร คุ้มไข่นํ้า 20 เพื่อแผ่นดิน
1275 ชยัภูมิ 2 นาย ปรีชา พงษ์จตุรา 21 ชาติไทยพัฒนา
1276 ชัยภูมิ 3 นาย จําปี พั่วสําโรง 1 ชาติพัฒนา
1277 ชัยภูมิ 3 นางสาว เพ็ญทิพย์ ศิริสุวรรณ 2 ไทยธรรม
1278 ชัยภูมิ 3 นาย ประทวน เรืองจาบ 3 พลังท้องถ่ินไท
1279 ชัยภูมิ 3 นาย สัมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ 4 พลังประชารัฐ
1280 ชัยภูมิ 3 พันตํารวจโท สุราษ แก้ววังปา 5 เสรีรวมไทย
1281 ชัยภูมิ 3 นาย อนันต์ ลิมปคุปตถาวร 6 เพื่อไทย
1282 ชัยภูมิ 3 นาย พัชรพล วชิระพานิชกุล 7 ภูมิใจไทย
1283 ชัยภูมิ 3 นาย กฤษณ์ดนัย หมู่สะแก 8 ประชาธิปัตย์
1284 ชัยภูมิ 3 นาย สุริยา ฉิมพาลี 9 ประชาภิวัฒน์
1285 ชัยภูมิ 3 นาย วิญญา นามพฤทธ์ิ 10 ประชานิยม
1286 ชัยภูมิ 3 นาย สาโรจน์ คําพิทักษ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
1287 ชัยภูมิ 3 นาย สมศักดิ์ ปะสีกัง 12 เพื่อนไทย
1288 ชัยภูมิ 3 นาย ณัฐพนธ์ โรจนวิริยางกูร 13 เศรษฐกิจใหม่
1289 ชัยภูมิ 3 นาย สันติภาพ จันทร์โท 14 ทางเลือกใหม่
1290 ชัยภูมิ 3 นาย สยาม ไทยประสงค์ 15 พลังไทยรักไทย
1291 ชัยภูมิ 3 นาย สหรัฐ ละจินดาวงศ์ 16 เพื่อคนไทย
1292 ชัยภูมิ 3 นาย ณภัทร ละแมนชัย 17 พลังแรงงานไทย
1293 ชัยภูมิ 3 นาย คําผัส ศรีเสริมวงค์ 18 รวมพลังประชาชาติไทย
1294 ชัยภูมิ 3 นาย อุทัย ประเสริฐศรี 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1295 ชัยภูมิ 3 นาย สุระศักดิ์ ชื่นจรัสพรสกุล 20 อนาคตใหม่
1296 ชัยภูมิ 3 นาย ทรงเศรษฐวสิฏฐ์ คําหลาย 21 เพื่อแผ่นดิน
1297 ชัยภูมิ 4 นาย ชยนนท์ คําเบ้า 1 ประชาธิปัตย์
1298 ชัยภูมิ 4 นาย บุญทัน ฝาชัยภูมิ 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1299 ชัยภูมิ 4 นาย วิชิต วรสิงห์ 3 ทางเลือกใหม่
1300 ชัยภูมิ 4 นาย ปิติภูมิ พึ่งภูมิ 4 ภูมิใจไทย
1301 ชัยภูมิ 4 นาย วิสิฏฐ์ ฦานาม 5 ประชานิยม
1302 ชัยภูมิ 4 นางสาว คณารัตน์ พรมเดื่อ 6 เพื่อนไทย
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1303 ชัยภูมิ 4 นาย สุขสันต์ ชื่นจิตร 7 พลังประชารัฐ
1304 ชัยภูมิ 4 นาง สุเนตร์ หิรัญเกิด 8 ไทยธรรม
1305 ชัยภูมิ 4 นาย มานะ โลหะวณิชย์ 9 เพื่อไทย
1306 ชัยภูมิ 4 นาย นล ฦๅชา 10 ประชาภิวัฒน์
1307 ชัยภูมิ 4 นาย ราชัน วรรณจงคํา 11 พลังท้องถ่ินไท
1308 ชัยภูมิ 4 นาย บุญมี พ่อยอดรัก 12 เสรีรวมไทย
1309 ชัยภูมิ 4 นาง นิตยา มะโนชัย 13 พลังแรงงานไทย
1310 ชัยภมิู 4 นาย จรัญ ชูช่วย 14 ประชาชนปฏิรูป
1311 ชัยภูมิ 4 นาง รัฐภัทร์ เบ้าทุมมา 15 อนาคตใหม่
1312 ชัยภูมิ 4 นางสาว ศิริกาญน์ เพชรล้ํา 16 รวมพลังประชาชาติไทย
1313 ชัยภูมิ 4 นางสาว กรองแก้ว ฦาชา 17 ชาติพัฒนา
1314 ชัยภูมิ 4 นาย ชัยชาญ จรรย์โกมล 18 ชาติไทยพัฒนา
1315 ชัยภูมิ 5 พันตํารวจตรี เฉลิม ฦๅชา 1 เศรษฐกิจใหม่
1316 ชัยภูมิ 5 นาย รฐนนท์ เชื้อสามารถ 2 พลังไทยรักไทย
1317 ชยัภูมิ 5 นาย เสถียร เท่ียงตรง 3 ประชาธิปัตย์
1318 ชัยภูมิ 5 นาย นพดล แกมคํา 4 ประชาชาติ
1319 ชัยภูมิ 5 ร้อยตํารวจโท ชาติภูมิ ทวีสัตย์ 5 ไทยธรรม
1320 ชัยภูมิ 5 นาง อรนุช ผลภิญโญ 6 อนาคตใหม่
1321 ชัยภูมิ 5 นาย สมาส แก้วจิรพันธ์ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1322 ชัยภูมิ 5 นาย มนตรี แก้วกํามา 8 ประชานิยม
1323 ชัยภูมิ 5 นาย บุญเลิศ ตลับทอง 9 พลังธรรมใหม่
1324 ชัยภูมิ 5 นาย สมชัย ชัยมาตร์ 10 เพื่อนไทย
1325 ชัยภูมิ 5 ว่าท่ีร้อยตรี ธาดา รัตนาธิวัฒน์ 11 เสรีรวมไทย
1326 ชัยภูมิ 5 นาย พศิน แก้วสารภูมิ 12 ชาติพัฒนา
1327 ชัยภูมิ 5 นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 13 เพื่อไทย
1328 ชัยภูมิ 5 นาย จักรพงษ์ เชื้อไพบูลย์ 14 ประชาไทย
1329 ชัยภูมิ 5 นาย ประทีป พลมณี 15 เพื่อคนไทย
1330 ชัยภูมิ 5 นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ 16 ภูมิใจไทย
1331 ชัยภูมิ 5 นาย บรรเจิด นราพล 17 พลังท้องถ่ินไท
1332 ชัยภูมิ 5 นาย พีระพล ติ้วสุวรรณ 18 พลังประชารัฐ
1333 ชัยภูมิ 5 นาง กงใจ จรัสพันธ์ 19 ประชาภิวัฒน์
1334 ชัยภูมิ 5 นาย ชวลิต เหล่าอูด 20 รวมพลังประชาชาติไทย
1335 ชัยภูมิ 5 นาย สายยนต์ พรมคุณ 21 เพื่อแผ่นดิน
1336 ชัยภูมิ 5 นางสาว กรุงรัตน์ รถเพชร 22 ประชาชนปฏิรูป
1337 ชัยภูมิ 5 นาย ชัยยุทธ จรรย์โกมล 23 ชาติไทยพัฒนา
1338 ชัยภูมิ 6 นาง กชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์ 1 พลังไทยรักไทย
1339 ชัยภูมิ 6 นางสาว เพชราพร ภูมิรัตนประพิณ 2 ภูมิใจไทย
1340 ชัยภูมิ 6 นาย ธนาชัย นิธิวรัญญู 3 ประชานิยม
1341 ชัยภูมิ 6 นาย พัฒน์ภิรมย์ พิชิตวนคาม 4 ชาติไทยพัฒนา
1342 ชัยภูมิ 6 นาย ณรงฤทธ์ิ มอบสันเทียะ 5 ทางเลือกใหม่
1343 ชัยภูมิ 6 นาย ธนภัทร ยอดเสรณี 6 ประชาไทย
1344 ชัยภูมิ 6 นาง จุรีพร เหล่าชํานิ 7 เพื่อนไทย
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1345 ชัยภูมิ 6 นาย ประชา ลีพิลา 8 พลังท้องถ่ินไท
1346 ชัยภูมิ 6 นาง ไพวรรณ์ ตันวิเศษ 9 ไทยธรรม
1347 ชัยภูมิ 6 นาย สากล มาชัยภูมิ 10 ประชาธิปัตย์
1348 ชัยภูมิ 6 นาย อภิสิทธ์ิ เวียนวิเศษ 11 พลังประชารัฐ
1349 ชัยภูมิ 6 นาย พงศ์พิบูลย์ ฉายแสง 12 ประชาภิวัฒน์
1350 ชัยภูมิ 6 นาย สุรพงษ์ ศรีรักธรรม 13 ชาติพัฒนา
1351 ชัยภูมิ 6 นาย ปฐมพัฒน์ ผาทอง 14 เสรีรวมไทย
1352 ชัยภูมิ 6 นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 15 เพื่อไทย
1353 ชัยภูมิ 6 นาย จอมจักรภพ เอกกุล 16 ประชาชาติ
1354 ชัยภูมิ 6 นาย กิติพร เศรษฐภูมิภักดี 17 พลังแรงงานไทย
1355 ชัยภูมิ 6 นาย วิรัตน์ สูงภูเขียว 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1356 ชัยภูมิ 6 นาง กมลวรรณ โคจํานงค์ 19 อนาคตใหม่
1357 ชัยภูมิ 6 นาย อภิชิต ดวงธิสาร 20 พลังชาติไทย
1358 ชัยภูมิ 6 นาย บุญฤทธ์ิ บุสทิพย์ 21 รวมพลังประชาชาติไทย
1359 ชัยภูมิ 6 นางสาว กัลยา พิลาออน 22 ประชาชนปฏิรูป
1360 ชัยภูมิ 6 นาย สัมพันธ์ ประทุมเวียง 23 เพื่อแผ่นดิน
1361 ชุมพร 1 นาย ทนายเสือธนพล สุขปาน 1 ไทยรักษาชาติ 
1362 ชุมพร 1 นาย สุชีพ ท้าวเชื้อลาว 2 พลังท้องถ่ินไท
1363 ชุมพร 1 นาย เกษมสันต์ วงศ์สุวัฒน์ 3 ทางเลือกใหม่
1364 ชุมพร 1 นาย จเด็จ ครูศากยวงศ์ 4 เสรีรวมไทย
1365 ชุมพร 1 นาย ชวลิต อาจหาญ 5 พลังประชารัฐ
1366 ชุมพร 1 นาง สุวิชาดา พุทธเกิด 6 ชาติพัฒนา
1367 ชุมพร 1 นาย ชุมพล จุลใส 7 ประชาธิปัตย์
1368 ชุมพร 1 นาย สุรพล เมฆนิติ 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1369 ชุมพร 1 นาย เกรียงศักดิ์ จังคสุต 9 ชาติไทยพัฒนา
1370 ชุมพร 1 นาย สมชาย ทองพูล 10 ภูมิใจไทย
1371 ชุมพร 1 นาย ชาญวิทย์ ใจสว่าง 11 อนาคตใหม่
1372 ชุมพร 1 นางสาว หน่ึงฤทัย พันกุ่ม 12 กรีน
1373 ชุมพร 1 นาย จเรย์ พรหมมาตย์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
1374 ชุมพร 1 นาย วรพันธ์ สุขประวิทย์ 14 เพื่อชาติ
1375 ชุมพร 2 นาง วันทนา นาคสิงห์คราญ 1 อนาคตใหม่
1376 ชุมพร 2 นาย อภิศักดิ์ ศรีเผด็จ 2 กรีน
1377 ชุมพร 2 นาย พิเชษฐ์ ศรีสดใส 3 เสรีรวมไทย
1378 ชุมพร 2 นาย สมบูรณ์ หนูนวล 4 พลังประชารัฐ
1379 ชุมพร 2 นาย สันต์ แซ่ตั้ง 5 รวมพลังประชาชาติไทย
1380 ชุมพร 2 นาย นิพล แดงลาศ 6 ภูมิใจไทย
1381 ชุมพร 2 นาย มนตรี พรหมฤทธ์ิ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1382 ชุมพร 2 นาย สราวุธ อ่อนละมัย 8 ประชาธิปัตย์
1383 ชุมพร 2 นาย ธนภัทร ประสิทธ์ิ 9 ทางเลือกใหม่
1384 ชุมพร 2 ด.ต. ประดิษฐ์ ขําขาว 10 เพื่อธรรม
1385 ชุมพร 2 นาย หาญรบ ตุงคะเสน 11 ชาติไทยพัฒนา
1386 ชุมพร 2 นาย ภาณุมาศ เพ็ชรคีรี 12 ประชาชาติ
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1387 ชุมพร 2 นาย อํานาจ อินทนา 13 ไทยรักษาชาติ 
1388 ชุมพร 2 ดร. รุจินาถ ศรีสุวรรณ 14 เพื่อไทย
1389 ชุมพร 2 นาย อํานาจ ณรงค์น้อย 15 พลังท้องถ่ินไท
1390 ชุมพร 2 พ.อ. พรพจน์ โชติ ณ ภาลัย 16 เพื่อชาติ
1391 ชุมพร 2 นาย ธวัช นุ้ยรัตน์ 17 ประชาชนปฏิรูป
1392 ชุมพร 2 นาย กิตติศักดิ์ รุ่งแดง 18 พลังไทยรักไทย
1393 ชุมพร 3 นาย เบญจางค์ นิยมธรรมชาติ 1 ชาติไทยพัฒนา
1394 ชุมพร 3 นางสาว ปวีณา อินทมาตย์ 2 พลังท้องถ่ินไท
1395 ชุมพร 3 นาย เสริมสุข ไฝขาว 3 ประชาชาติ
1396 ชุมพร 3 นาย ปฐมพัทธ์ วงศ์สุวัฒน์ 4 ทางเลือกใหม่
1397 ชุมพร 3 นาย ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์ 5 พลังประชารัฐ
1398 ชุมพร 3 นาย ไตรฤกษ์ มือสันทัด 6 เพื่อไทย
1399 ชุมพร 3 นาย เฉลิมพล พวงบุปผา 7 อนาคตใหม่
1400 ชุมพร 3 นาย ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ 8 ประชาธิปัตย์
1401 ชุมพร 3 นางสาว มินทร์รฐา ปัญจพลวราธรณ์ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1402 ชุมพร 3 นาย ประพันธ์ ศรีสวัสดิ์ 10 ภูมิใจไทย
1403 ชุมพร 3 นาย จัตุรนต์ คชสีห์ 11 เพื่อชาติ
1404 ชุมพร 3 นาย อนุวัฒน์ ฮวดศิริ 12 ไทยรักษาชาติ 
1405 ชุมพร 3 นาย ภิญโญ ฤทธิชัย 13 เสรีรวมไทย
1406 ชุมพร 3 นาย ภัสรศักย์ คงบุญจรณบูรณ์ 14 ประชานิยม
1407 ชุมพร 3 นาย พีรพงศ์ แซ่หลี 15 กรีน
1408 ชุมพร 3 นาย ชัยวัฒน์ ขวัญโต 16 ประชาชนปฏิรูป
1409 เชียงราย 1 นาย สามารถ แก้วมีชัย 1 เพื่อไทย
1410 เชียงราย 1 นาย นรินทร์ อภิวงค์ 2 ครูไทยเพื่อประชาชน
1411 เชียงราย 1 นางสาว สุวรรณี แซ่ซุ่น 3 พลังธรรมใหม่
1412 เชียงราย 1 นาย มงคล กันทะเตียน 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1413 เชียงราย 1 นาง รัตนา จงสุทธานามณี 5 พลังประชารัฐ
1414 เชียงราย 1 นาย เอกภพ เพียรพิเศษ 6 อนาคตใหม่
1415 เชียงราย 1 นาย อุดมเดช ดวงแก้ว 7 พลังท้องถ่ินไท
1416 เชียงราย 1 นาย ธวัชชัย อภิวงค์ 8 ประชาธิปัตย์
1417 เชียงราย 1 นาย ยุทธชัย ไอ่ดอ 9 ประชาภิวัฒน์
1418 เชียงราย 1 นาย ชเยศ เทพวัลย์ 10 เพื่อชาติ
1419 เชียงราย 1 ร้อยตํารวจเอก ภรัณยู ไชยวงค์ 11 เสรีรวมไทย
1420 เชียงราย 1 จ่าสิบเอก ชยากร สิทธิธัญกิจ 12 ภราดรภาพ
1421 เชียงราย 1 นาง พัทธนันท์ หัตถะผะสุ 13 พลังชาติไทย
1422 เชียงราย 1 ร้อยตํารวจตรี เหลือ ปะโนรัมย์ 14 ประชานิยม
1423 เชียงราย 1 นาง ธนัฏธมน จันตุ้ย 15 รวมพลังประชาชาติไทย
1424 เชียงราย 1 นาย นิติธร สมสิทธ์ิ 16 ภูมิใจไทย
1425 เชียงราย 1 นาย อาศิษฐ มณีรัตน์ 17 เพื่อแผ่นดิน
1426 เชียงราย 1 นาย สิทธิพร สามคํา 18 ชาติพัฒนา
1427 เชียงราย 2 นาย พิเชษฐ์ สุหอม 1 เพื่อชาติ
1428 เชียงราย 2 นาย  ิชินกร ก้าววิทยาคม 2 อนาคตใหม่
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1429 เชียงราย 2 นาย ศุภกร พรหมธิ 3 ชาติพัฒนา
1430 เชียงราย 2 นาย ชัยธวัช สิทธิสม 4 เสรีรวมไทย
1431 เชียงราย 2 นาย กฤตชนะ ทิวาคํา 5 พลังธรรมใหม่
1432 เชียงราย 2 พ.ต.อ. รัฐพล น้อยช่างคิด 6 พลังประชารัฐ
1433 เชียงราย 2 นางสาว ชนกพร อุย่ี 7 พลังชาติไทย
1434 เชียงราย 2 นางสาว รัชนีกร สวามิวัศดิ์ 8 ประชานิยม
1435 เชียงราย 2 นางสาว บุญพา คุ้มสุข 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1436 เชียงราย 2 นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 10 เพื่อไทย
1437 เชียงราย 2 นาย ณัฐพงศ์ คงอมรพนา 11 ภราดรภาพ
1438 เชียงราย 2 นาง อรอนงค์ แสนยากุล 12 พลังท้องถ่ินไท
1439 เชียงราย 2 นาย กฤษฎิ์ฏิพงษ์ นามวงศ์ 13 ประชาธิปัตย์
1440 เชียงราย 2 นาย ไอใจ ปู่หม่ือ 14 ประชาภิวัฒน์
1441 เชียงราย 2 นาย ภาณุพงศ์ คําทา 15 ประชาชาติ
1442 เชียงราย 2 นาย รชต แสนพิศ 16 เพื่อแผ่นดิน
1443 เชียงราย 2 นาย สิทธ์ิวโรจน์ สีสิงห์ 17 รวมพลังประชาชาติไทย
1444 เชียงราย 2 นาย เฐนก เป็งขวัญ 18 ครูไทยเพื่อประชาชน
1445 เชียงราย 3 นาย บุญถ่ิน นวลใหม่ 1 พลังประชารัฐ
1446 เชียงราย 3 นางสาว พิมพ์ประภา กันทาซาว 2 ประชาภิวัฒน์
1447 เชียงราย 3 นาย นิเทศน์ คําเป็ก 3 ภราดรภาพ
1448 เชียงราย 3 นาย เจริญ บุญเลิศ 4 อนาคตใหม่
1449 เชียงราย 3 นาย ชัยชนะ สุวรรณเชษฐา 5 พลังท้องถ่ินไท
1450 เชียงราย 3 นาย ทองรัก อธิกุลสินธ์ 6 ชาติพัฒนา
1451 เชียงราย 3 นาย สุวัฒน์ พลเย่ียม 7 เพื่อแผ่นดิน
1452 เชียงราย 3 นาย จิรายุ เผ่ากา 8 เพื่อชาติ
1453 เชียงราย 3 นาย ภควัต บัวอินทร์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
1454 เชียงราย 3 นาง ปราณี ราชคมน์ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1455 เชียงราย 3 นาย เด็ดดวง พรมตัน 11 เสรีรวมไทย
1456 เชียงราย 3 นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ 12 เพื่อไทย
1457 เชียงราย 3 นาย สิงห์ ใจรัตน์ 13 พลังธรรมใหม่
1458 เชียงราย 3 นาง ลัดดา วิชารัตน์ 14 พลังชาติไทย
1459 เชียงราย 3 นาย เขมกร ปัญจขันธ์ 15 ประชานิยม
1460 เชียงราย 3 นาย ประดษิฐ์ ศรีอ้วน 16 ประชาธิปัตย์
1461 เชียงราย 3 นาย มนต์ชัย มาลัย 17 ครูไทยเพื่อประชาชน
1462 เชียงราย 3 นาย พิเชษฐ์ สาระทะ 18 ภูมิใจไทย
1463 เชียงราย 4 นาย รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ 1 อนาคตใหม่
1464 เชียงราย 4 นาย เสงี่ยม แสนพิช 2 พลังประชารัฐ
1465 เชียงราย 4 พันโท สมฤทธ์ิ หน่อท้าว 3 พลังชาติไทย
1466 เชียงราย 4 นาย จีระศักดิ์ ร่มพนาธรรม 4 ประชาชาติ
1467 เชียงราย 4 ส.อ. สมศักดิ์ พรมภิยะ 5 เพื่อชาติ
1468 เชียงราย 4 นาย สัจจธรรม นนท์ภู 6 พลังท้องถ่ินไท
1469 เชียงราย 4 นาย ชัยภักดิ์ แสงสุวรรณ 7 ชาติพัฒนา
1470 เชียงราย 4 นางสาว พนิดา มะโนธรรม 8 ประชาภิวัฒน์
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1471 เชียงราย 4 นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 9 เพื่อไทย
1472 เชียงราย 4 นาย เกษตรนพ ยามี 10 เสรีรวมไทย
1473 เชียงราย 4 นางสาว ศศิมณี สิทธิขันแก้ว 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1474 เชียงราย 4 นาย ทินกร แกล้วกล้า 12 ประชาธิปัตย์
1475 เชียงราย 4 นาย สุรชาติ ผิวแดง 13 ภราดรภาพ
1476 เชียงราย 4 นางสาว ศศิวิมล แซ่จ๋าว 14 พลังธรรมใหม่
1477 เชียงราย 4 นาย กฤชกร สิทธิขันแก้ว 15 ประชานิยม
1478 เชียงราย 4 นาย ธวัชชัย จรูญชาติ 16 รวมพลังประชาชาติไทย
1479 เชียงราย 4 นาย วิวัฒน์ สิงห์ใจ 17 ภูมิใจไทย
1480 เชียงราย 4 นาย คงศักดิ์ นาถประเสริฐสกุล 18 ชาติไทยพัฒนา
1481 เชียงราย 5 นาย บําเพ็ญ บินไทยสงค์ 1 เสรีรวมไทย
1482 เชียงราย 5 นาง ปภพรรณ เด่นรัตนตระกูล 2 ประชาภิวัฒน์
1483 เชียงราย 5 นาง เหมยฮิน แซ่แจว 3 พลังธรรมใหม่
1484 เชียงราย 5 นางสาว มิรันตี บุญแก้ว 4 ประชาธิปัตย์
1485 เชียงราย 5 นาย ประหยัด เสียงดัง 5 อนาคตใหม่
1486 เชียงราย 5 นางสาว จันทร์ฉาย แซ่พ่าน 6 รักษ์ธรรม
1487 เชียงราย 5 นาย บัวสอน ประชามอญ 7 พลังประชารัฐ
1488 เชียงราย 5 ร.ต.อ. ดอน สมควร 8 ภราดรภาพ
1489 เชียงราย 5 นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 9 เพื่อไทย
1490 เชียงราย 5 นาย นพดล รักมนุษย์ 10 พลเมืองไทย
1491 เชียงราย 5 นาย วัชรพงศ์ จอมวงศ์ 11 ชาติพัฒนา
1492 เชียงราย 5 นาย ละอาด เจริญพร 12 ครูไทยเพื่อประชาชน
1493 เชียงราย 5 นาย สมบูรณ์ ร่มพนาธรรม 13 พลังท้องถ่ินไท
1494 เชียงราย 5 นาย สมนึก มาลัย 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1495 เชียงราย 5 นาย พงษ์ทร ชยาตุลชาต 15 เพื่อชาติ
1496 เชียงราย 5 นาง สุดา หาญเจริญชัยกุล 16 ประชาชาติ
1497 เชียงราย 5 นาย สมาน สุทธิสม 17 ประชานิยม
1498 เชียงราย 5 นาย สมชาติ ศรีจันทร์ดี 18 พลังชาติไทย
1499 เชียงราย 5 นาย ม้วน ชัยราช 19 รวมพลังประชาชาติไทย
1500 เชียงราย 5 นาย ธีรพล สุวรรณ 20 ชาติไทยพัฒนา
1501 เชียงราย 6 นาย พีรเดช คําสมุทร 1 อนาคตใหม่
1502 เชียงราย 6 นาง ภัทรวัลย์ ผลไพบูลย์ 2 ชาติพัฒนา
1503 เชียงราย 6 นาย ดวงคํา ใจเฝือ 3 พลังชาติไทย
1504 เชียงราย 6 นาง ทองมา ศรีสด 4 ประชาภิวัฒน์
1505 เชียงราย 6 นางสาว วิภาพันธ์ ใจลังกาแก้ว 5 พลังท้องถ่ินไท
1506 เชียงราย 6 นางสาว สุนิศา แดนแก้วรัตน์ 6 ประชาชาติ
1507 เชียงราย 6 นาย กฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ 7 ภราดรภาพ
1508 เชียงราย 6 นาย ศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี 8 พลังประชารัฐ
1509 เชียงราย 6 นาย นรินทร์ ทารัตน์ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1510 เชียงราย 6 นาย อนุภาส ปฏิเสน 10 เพื่อชาติ
1511 เชียงราย 6 นาง สุภาพ ยาปะโลหิต 11 ประชาธิปัตย์
1512 เชียงราย 6 นาย อิทธิเดช แก้วหลวง 12 เพื่อไทย
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1513 เชียงราย 6 นาย ธีระวุฒิ คงเอียง 13 พลังธรรมใหม่
1514 เชียงราย 6 นาย ศิริพงษ์ มาณะศรี 14 เสรีรวมไทย
1515 เชียงราย 6 นาย อ่อนจันทร์ ปิตตาสังข์ 15 รวมพลังประชาชาติไทย
1516 เชียงราย 6 นางสาว สุภาภรณ์ ก๋าใจ 16 ภูมิใจไทย
1517 เชียงราย 7 นาย ผจญ ใจกล้า 1 พลังประชารัฐ
1518 เชียงราย 7 นาย กิตติชัย เมืองมา 2 เพื่อชาติ
1519 เชียงราย 7 นาย อัครเดช สมพบ 3 เสรีรวมไทย
1520 เชียงราย 7 นาย กล้าหาญ ร้อยต้นแก้จน 4 พลังท้องถ่ินไท
1521 เชียงราย 7 นาย สุกิจ ชุ่มใจ 5 พลังปวงชนไทย
1522 เชียงราย 7 นาย บุญสม วันเด็น 6 ภราดรภาพ
1523 เชียงราย 7 นางสาว ละออง ติยะไพรัช 7 เพื่อไทย
1524 เชียงราย 7 นาย พุทธสวาท จาอินต๊ะ 8 พลังชาติไทย
1525 เชียงราย 7 นาง จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม 9 อนาคตใหม่
1526 เชียงราย 7 นาย เทพบุตร แปงสนิท 10 ชาติพัฒนา
1527 เชียงราย 7 นาย เอกณัฏฐ์ อ่องรอง 11 ประชาภิวัฒน์
1528 เชียงราย 7 นาย นําชัย อนันท์เดชา 12 ประชาธิปัตย์
1529 เชียงราย 7 นาย เจียวจ้ิน แซ่ลี 13 พลังธรรมใหม่
1530 เชียงราย 7 นาง สังวาลย์ เจริญสุข 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1531 เชียงราย 7 นาย ประยงค์ เภารัตน์ 15 เพื่อแผ่นดิน
1532 เชียงราย 7 นางสาว แสงระวี จูเปาะ 16 ประชานิยม
1533 เชียงราย 7 นาง วันดี ศรีจันทร์ 17 รวมพลังประชาชาติไทย
1534 เชียงราย 7 นางสาว กรวิกา สุวรรณ 18 ชาติไทยพัฒนา
1535 เชียงราย 7 นาง ภาวิณี อ่ินแก้ว 19 ครูไทยเพื่อประชาชน
1536 เชียงใหม่ 1 นาย สุรศักดิ์ แซ่โค้ว 1 รวมพลังประชาชาติไทย
1537 เชียงใหม่ 1 นาย ธัญญะ ผลธัญญา 2 ประชาภิวัฒน์
1538 เชียงใหม่ 1 นาย ชาญชัย เชาวนางกูร 3 ประชาชาติ
1539 เชียงใหม่ 1 นาง ไพลิน เซลามัน 4 พลังธรรมใหม่
1540 เชียงใหม่ 1 นาย สมหมาย อินเพลา 5 ไทยศรีวิไลย์
1541 เชียงใหม่ 1 นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 6 เพื่อไทย
1542 เชียงใหม่ 1 นางสาว สุพรรษา ก่ิงไทยสง 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1543 เชียงใหม่ 1 นาย สมกฤต บุญไชย 8 ประชานิยม
1544 เชียงใหม่ 1 นางสาว ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ 9 อนาคตใหม่
1545 เชียงใหม่ 1 นาย อานนท์ วีระมาชา 10 ภูมิใจไทย
1546 เชียงใหม่ 1 นาย พรชัย จิตรนวเสถียร 11 ประชาธิปัตย์
1547 เชียงใหม่ 1 นาย กฤษณพงษ์ พรมบึงรํา 12 เพื่อชาติ
1548 เชียงใหม่ 1 นาย มหวรรณ กะวัง 13 เสรีรวมไทย
1549 เชียงใหม่ 1 จ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร 14 พลังท้องถ่ินไท
1550 เชียงใหม่ 1 นาย วิริยะ ช่วยบํารุง 15 ชาติไทยพัฒนา
1551 เชียงใหม่ 1 นาย พจนารถ ศรียารัณย 16 พลังประชารัฐ
1552 เชียงใหม่ 1 นาย จํารูญ ขันทะศรีมา 17 พลังชาติไทย
1553 เชียงใหม่ 1 นาง นุชนาถ เกตุแก้ว 18 เพื่อแผ่นดิน
1554 เชียงใหม่ 2 นางสาว นฤมล วะไลศรี 1 รวมพลังประชาชาติไทย
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1555 เชียงใหม่ 2 นางสาว ณัชชา โปธาย่ี 2 อนาคตใหม่
1556 เชียงใหม่ 2 นาย สมัย ประดิษฐ์ 3 ประชาภิวัฒน์
1557 เชียงใหม่ 2 นาย ธนเชษฐ นามวงค์ 4 เสรีรวมไทย
1558 เชียงใหม่ 2 นาง ศรีพรรณ์ เขียวทอง 5 พลังประชารัฐ
1559 เชียงใหม่ 2 นาย นพคุณ รัฐผไท 6 เพื่อไทย
1560 เชียงใหม่ 2 พ.ต.อ. อดุลย์ สมนึก 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1561 เชียงใหม่ 2 นาย อุดมศักดิ์ คําปวน 8 ภูมิใจไทย
1562 เชียงใหม่ 2 นาย วัชรกรณ์ กันธิ 9 รวมใจไทย
1563 เชียงใหม่ 2 นาย อารุณ วงศ์แก้ว 10 พลังธรรมใหม่
1564 เชียงใหม่ 2 นาย เกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงศกร 11 ประชาชาติ
1565 เชียงใหม่ 2 นาย ธนัท จันทร์ดี 12 แผ่นดินธรรม
1566 เชียงใหม่ 2 นาง รุจีพัชร สว่างวงค์ 13 พลังท้องถ่ินไท
1567 เชียงใหม่ 2 นาย วิวัฒน์ กิตติพรพานิช 14 ประชาธิปัตย์
1568 เชียงใหม่ 2 นาย สมบูรณ์ กิติ 15 ประชานิยม
1569 เชียงใหม่ 2 นาย วุฒิพงศ์ โสมนัส 16 ชาติไทยพัฒนา
1570 เชียงใหม่ 2 นาง มารศรี นาคเฉลิม 17 พลังชาติไทย
1571 เชียงใหม่ 2 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล 18 เพื่อชาติ
1572 เชียงใหม่ 3 นาย นริศ พนากําเนิด 1 พลังท้องถ่ินไท
1573 เชียงใหม่ 3 นาย สุจินต์ เข่ือนวงค์วิน 2 เสรีรวมไทย
1574 เชียงใหม่ 3 นาย วุฒธิไกร จินาวา 3 ประชานิยม
1575 เชียงใหม่ 3 นาย เอกลักษณ์ พุงขาว 4 พลังธรรมใหม่
1576 เชยีงใหม่ 3 นาย เกษม อินทะวงค์ 5 ไทยศรีวิไลย์
1577 เชียงใหม่ 3 นาย ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 6 พลังชาติไทย
1578 เชียงใหม่ 3 นาย นเรศ วงค์คม 7 รวมพลังประชาชาติไทย
1579 เชียงใหม่ 3 พันเอก ศรัณย์ แสนพรหม 8 อนาคตใหม่
1580 เชียงใหม่ 3 นาย อารีย์ นาคสุข 9 ชาติพัฒนา
1581 เชียงใหม่ 3 นาย ศิวนาถ จุฬารักษ์ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1582 เชียงใหม่ 3 นาง วิมลลักษณ์ บุญรัตนพิริยะ 11 ประชาภิวัฒน์
1583 เชียงใหม่ 3 นางสาว สิริมน โฉมจันทร์ 12 เพื่อชาติ
1584 เชียงใหม่ 3 นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม 13 เพื่อไทย
1585 เชียงใหม่ 3 นาย วีระวุฒิ เทพเรือง 14 ประชาธิปัตย์
1586 เชียงใหม่ 3 นาย นิคม เงินถา 15 ภูมิใจไทย
1587 เชียงใหม่ 3 นาย พรชัย อรรถปรียางกูร 16 พลังประชารัฐ
1588 เชียงใหม่ 3 นาง ชมจันทร์ ตาลคํามูล 17 เพื่อแผ่นดิน
1589 เชียงใหม่ 4 นาย สิงห์คํา ไชยวัง 1 ประชาภิวัฒน์
1590 เชยีงใหม่ 4 นาย ชลิต ชนินทร์อารักษ์ 2 อนาคตใหม่
1591 เชียงใหม่ 4 นาย อติเทพ วันทา 3 พลังธรรมใหม่
1592 เชียงใหม่ 4 นาง ก่ิงกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 4 พลังประชารัฐ
1593 เชียงใหม่ 4 นาย รัชพล มหายศ 5 ภูมิใจไทย
1594 เชียงใหม่ 4 นาย สังคม แสนบุดดี 6 เสรีรวมไทย
1595 เชียงใหม่ 4 นางสาว มาลี ปันทอย 7 พลังชาติไทย
1596 เชียงใหม่ 4 นางสาว กัลยา แก้วมา 8 ประชาธิปัตย์
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1597 เชียงใหม่ 4 นาย ไตรภพ แซ่ย่าง 9 พลังท้องถ่ินไท
1598 เชียงใหม่ 4 นาย วิทยา ทรงคํา 10 เพื่อไทย
1599 เชียงใหม่ 4 นาย สมใจ นิลเกตุ 11 แผ่นดินธรรม
1600 เชียงใหม่ 4 นาย วาริสต์ ม่วงป่า 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1601 เชียงใหม่ 4 นาย บุญล้อม ถวาย 13 ชาติพัฒนา
1602 เชียงใหม่ 4 นาย ศุภฤกษ์ สมมิตร 14 ประชานิยม
1603 เชียงใหม่ 4 นาย ดนัยเทพ ดวงบาล 15 รวมพลังประชาชาติไทย
1604 เชียงใหม่ 4 นาย นฤเทพ พึ่งไทย 16 ประชาชาติ
1605 เชียงใหม่ 4 นาย แดงสองแคว รุจนาภินันท์ 17 เพื่อชาติ
1606 เชียงใหม่ 4 นาย สิทธิ อาษากิจ 18 ประชาชนปฏิรูป
1607 เชียงใหม่ 5 นาย ดํารงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์ 1 เพื่อชาติ
1608 เชียงใหม่ 5 นาย ไกรวิชญ์ ติภาวัง 2 พลังชาติไทย
1609 เชียงใหม่ 5 นาย ทนงศักดิ์ หัวหน้า 3 พลังธรรมใหม่
1610 เชียงใหม่ 5 นาย ประวิทย์ ศรีคงยศ 4 ไทยศรีวิไลย์
1611 เชียงใหม่ 5 นาย สรเดช มานะมีเงินทอง 5 พลังท้องถ่ินไท
1612 เชียงใหม่ 5 ร.ต.ท. วิทยา สิงห์มณี 6 อนาคตใหม่
1613 เชียงใหม่ 5 นาย เชาวศักดิ์ สมวงค์ 7 ประชาภิวัฒน์
1614 เชียงใหม่ 5 นาง อุดมพร ปรานมนตรี 8 เสรีรวมไทย
1615 เชียงใหม่ 5 ร้อยตํารวจโท บุญนพ กองงาม 9 ชาติไทยพัฒนา
1616 เชียงใหม่ 5 นาย จิรายุศ กําธรพิทักษ์ 10 ประชาชาติ
1617 เชียงใหม่ 5 นางสาว ปิยะฉัตร มูลหน่อ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1618 เชียงใหม่ 5 นาง จันทร์ทกานต์ ฤทธ์ิงาม 12 รวมพลังประชาชาติไทย
1619 เชียงใหม่ 5 นาย ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ 13 ประชาชนปฏิรูป
1620 เชียงใหม่ 5 นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เพื่อไทย
1621 เชียงใหม่ 5 ว่าท่ีร.ท. วิศธร เถาตระกูล 15 ประชาธิปัตย์
1622 เชียงใหม่ 5 นาย เกรียงกมล ศรีมา 16 ภูมิใจไทย
1623 เชียงใหม่ 5 นางสาว เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ 17 พลังประชารัฐ
1624 เชียงใหม่ 5 นาย สุรพล คําขาว 18 พลังไทยรักไทย
1625 เชียงใหม่ 5 นาย กรินท์ บุญตันสา 19 ประชานิยม
1626 เชียงใหม่ 5 นาย สมบูรณ์ ยาวิเลิศ 20 แผ่นดินธรรม
1627 เชียงใหม่ 5 นาย ประกิต บุญเลิศ 21 ยางพาราไทย
1628 เชียงใหม่ 6 นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 1 เพื่อไทย
1629 เชียงใหม่ 6 นาย บุญมา กิติใจ 2 เพื่อชาติ
1630 เชียงใหม่ 6 นาย ก้องหล้า ชัยยะ 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1631 เชียงใหม่ 6 นาย คมกฤชญ์ ปฐมนุส์พงศ์ 4 พลังธรรมใหม่
1632 เชียงใหม่ 6 นาย สันติ ตันสุหัช 5 พลังประชารัฐ
1633 เชียงใหม่ 6 นาง นวพร นุพงศ์ 6 ชาติไทยพัฒนา
1634 เชียงใหม่ 6 นาง ชนัดดา เรือนสอน 7 พลังชาติไทย
1635 เชียงใหม่ 6 นาย ธนะยศกร์ อรรถสุภาพงศ์ 8 ประชาภิวัฒน์
1636 เชียงใหม่ 6 นาย ชยดล พรหมมะจักร 9 พลังปวงชนไทย
1637 เชียงใหม่ 6 นาย ธีรพันธ์ สุริวรรณ 10 อนาคตใหม่
1638 เชียงใหม่ 6 นาย ธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ 11 เสรีรวมไทย
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1639 เชียงใหม่ 6 นาย สุรีพงศ์ วงค์วาริยา 12 รวมพลังประชาชาติไทย
1640 เชียงใหม่ 6 นาย วิศิษฎ์ วัชรินทร์ 13 ประชาธิปัตย์
1641 เชียงใหม่ 6 นาย แสวง กาศรีวิชัย 14 ภูมิใจไทย
1642 เชียงใหม่ 6 นางสาว สุกัณทา อินหวัน 15 ประชาชาติ
1643 เชียงใหม่ 6 นาย สมปอง มาลัย 16 ไทยศรีวิไลย์
1644 เชียงใหม่ 6 นาย เฉลิม บุญวุฒิ 17 เพื่อแผ่นดิน
1645 เชียงใหม่ 6 นาย ธีรภัทร พิสูจน์ 18 ประชานิยม
1646 เชียงใหม่ 6 นาย สมพงษ์ ภานุวัฒน์รังษี 19 พลังท้องถ่ินไท
1647 เชียงใหม่ 7 นาย ปณิธาน ทิพย์ดารารัตน์ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1648 เชียงใหม่ 7 นาย เฉลิม ลาภิวงค์ 2 พลังท้องถ่ินไท
1649 เชียงใหม่ 7 นาย สุวิจักขณ์ ทองสนิท 3 ชาติพัฒนา
1650 เชียงใหม่ 7 จ.ส.ต. วัฒนะ ณ เชียงใหม่ 4 เสรีรวมไทย
1651 เชียงใหม่ 7 นาย ชาญชัย ศรีวชิรพันธ์ 5 ประชาภิวัฒน์
1652 เชียงใหม่ 7 นางสาว พฤษภา ปฐมนุพงศ์ 6 พลังธรรมใหม่
1653 เชียงใหม่ 7 นาย ไกร ดาบธรรม 7 ภูมิใจไทย
1654 เชียงใหม่ 7 นาย อินสม เตปิน 8 เพื่อชาติ
1655 เชียงใหม่ 7 นาย ประสิทธ์ิ ขันคํา 9 รวมพลังประชาชาติไทย
1656 เชียงใหม่ 7 นางสาว พรรณิภา ปินตานา 10 ประชานิยม
1657 เชียงใหม่ 7 นาย ไพโรจน์ สุวรรณ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
1658 เชียงใหม่ 7 นาย ประสิทธ์ิ วุฒินันชัย 12 เพื่อไทย
1659 เชียงใหม่ 7 นาย ศักดิ์สทิธ์ มหาโชดก 13 ไทยศรีวิไลย์
1660 เชียงใหม่ 7 นาย ปิติพงษ์ สืบสาย 14 พลังชาติไทย
1661 เชียงใหม่ 7 นาย พรเลิศ ก๋าวินจันทร์ 15 ประชาธิปัตย์
1662 เชียงใหม่ 7 นาย นราสิญจน์ ปัญญาศิลปวิทยา 16 อนาคตใหม่
1663 เชียงใหม่ 8 นาย พัณณาศีส น้อยนางจม 1 เสรีรวมไทย
1664 เชียงใหม่ 8 นางสาว วรณัน อ้นท้วม 2 ประชาธิปัตย์
1665 เชียงใหม่ 8 นาย จรูญ กันทา 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1666 เชียงใหม่ 8 นาย นเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ 4 พลังประชารัฐ
1667 เชียงใหม่ 8 นาง พชรพร สุใจคํา 5 พลังท้องถ่ินไท
1668 เชียงใหม่ 8 นาย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ 6 ภูมิใจไทย
1669 เชียงใหม่ 8 นางสาว ปานสิริ แสงคง 7 พลังชาติไทย
1670 เชียงใหม่ 8 นาย สุรพล เกียรติไชยากร 8 เพื่อไทย
1671 เชียงใหม่ 8 นางสาว ศรีนวล บุญลือ 9 อนาคตใหม่
1672 เชียงใหม่ 8 นาย คณาชุพงษ์ ผดุงกิจ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
1673 เชียงใหม่ 8 นาย ธีระยุทธ ไชยวงค์ 11 พลังธรรมใหม่
1674 เชียงใหม่ 8 นาย บุญสม หลุยจําวัล 12 ประชาภิวัฒน์
1675 เชียงใหม่ 8 นาย ไตรวิทย์ แซ่ยะ 13 ประชาชาติ
1676 เชียงใหม่ 8 นาย ทักษิณ กันทา 14 เพื่อชาติ
1677 เชียงใหม่ 8 นาย ศรัญย์ ปัญญา 15 ประชานิยม
1678 เชียงใหม่ 9 นาย นวพล คีรีรักษ์สกุล 1 ประชาธิปัตย์
1679 เชียงใหม่ 9 นาย พัฒนพงษ์ อินต๊ะนนท์ 2 พลังธรรมใหม่
1680 เชียงใหม่ 9 นาย โยฮัน ศิลป์มิตรภาพ 3 พลังท้องถ่ินไท
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1681 เชียงใหม่ 9 นาย ภูวนัตถ์ วนาไพร 4 รวมพลังประชาชาติไทย
1682 เชียงใหม่ 9 นาย วิจิตร กูลเรือน 5 ภูมิใจไทย
1683 เชียงใหม่ 9 นาย ศุภชัย สร้อยเพชร 6 พลังชาติไทย
1684 เชียงใหม่ 9 นาย พนอม นาสมจิตร 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1685 เชียงใหม่ 9 นาย ศักดา กูลสวัสดิ์มงคล 8 ประชาชาติ
1686 เชียงใหม่ 9 นาย ศรีเรศ โกฎคําลือ 9 เพื่อไทย
1687 เชียงใหม่ 9 นาย นรพล ตันติมนตรี 10 พลังประชารัฐ
1688 เชียงใหม่ 9 นาย ยงยุทธ ขันทะสมีา 11 เพื่อชาติ
1689 เชียงใหม่ 9 นาย เฉลิมพงษ์ พัฒนาศาสตร์กุล 12 ประชาภิวัฒน์
1690 เชียงใหม่ 9 นาง สุกัญญา แก้วหน้อย 13 ไทยศรีวิไลย์
1691 เชียงใหม่ 9 นาย ธันยนิตย์ ปุณณจิตต์ 14 เสรีรวมไทย
1692 เชียงใหม่ 9 นาย สุนทร มาลีการุณกิจ 15 อนาคตใหม่
1693 เชียงใหม่ 9 นาย วินัย สังขวรรณะ 16 ชาติไทยพัฒนา
1694 เชียงใหม่ 9 นาย ถาวร ธิมะโน 17 ประชานิยม
1695 เชียงใหม่ 9 นาย ดุสิต วณีสอน 18 ประชาธิปไตยใหม่
1696 ตรัง 1 นางสาว จิตรเลขา เลอพิพัฒวรพงศ์ 1 คลองไทย
1697 ตรัง 1 นาย จิราเจตณ์ อ่อนมาก 2 ประชาชนปฏิรูป
1698 ตรัง 1 นางสาว ฐิติรัตน์ สิทธิชัย 3 ประชาธิปไตยใหม่
1699 ตรัง 1 นาย นิพันธ์ ศิริธร 4 พลังประชารัฐ
1700 ตรัง 1 นาย อลงกรณ์ คงฉาง 5 พลังธรรมใหม่
1701 ตรัง 1 นาย ธนัตถ์ อนันต์ 6 เพื่อธรรม
1702 ตรัง 1 นาย อภิรักษ์ สังข์ทอง 7 อนาคตใหม่
1703 ตรัง 1 นาย ณรงค์ ดําเอียด 8 พลังไทยรักไทย
1704 ตรัง 1 นาย ปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร 9 ทางเลือกใหม่
1705 ตรัง 1 นาย ทวีศักดิ์ คีรีรัตน์ 10 ประชาชาติ
1706 ตรัง 1 นาย สันต์ชัย นิลสวัสดิ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
1707 ตรัง 1 นาย รัตน์ ภู่กลาง 12 ไทยรักษาชาติ 
1708 ตรัง 1 นาย จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 13 ภูมิใจไทย
1709 ตรัง 1 นาย สุกิจ อัถโถปกรณ์ 14 ประชาธิปัตย์
1710 ตรัง 1 นาย เรวัต ชูวงศ์ทวิพงศ์ 15 เสรีรวมไทย
1711 ตรัง 1 นาย ชาลี กางอ่ิม 16 พลังท้องถ่ินไท
1712 ตรัง 1 นาย ทวี จันทร์ฝาก 17 ชาติพัฒนา
1713 ตรัง 1 นาง สตรีรัตน์ ล่ําทรัพย์ 18 ประชานิยม
1714 ตรัง 1 นาย ธวัฎน์ ว่องวรานนท์ 19 กรีน
1715 ตรัง 2 นาย ทวี ปรังพันธ์ 1 ประชาชาติ
1716 ตรัง 2 นาย วิโรจน์ ทองโอเอ่ียม 2 พลังประชารัฐ
1717 ตรัง 2 นาย ศรายุทธ นุ่นทอง 3 ชาติไทยพัฒนา
1718 ตรัง 2 นาย โชคดี คีรีก้ิน 4 พลังท้องถ่ินไท
1719 ตรัง 2 นาย ก้องกฤษณ์ อ่อนร้ฎท่ี 5 ชาติพัฒนา
1720 ตรัง 2 นาย นิพนธ์ ทองส่งโสม 6 พลังไทยรักไทย
1721 ตรัง 2 นาย สิริพงษ์ สุจิตราภรณ์ 7 คลองไทย
1722 ตรัง 2 นาย วิจัย น้อยหนู 8 พลังธรรมใหม่
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1723 ตรัง 2 นาย ประดิษฐ์ จันทร์สง 9 เพื่อธรรม
1724 ตรัง 2 นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย 10 ประชาธิปัตย์
1725 ตรัง 2 นาย สง จันทร์สุขศรี 11 เสรีรวมไทย
1726 ตรัง 2 นาย วิสิษฐ์ สังขโชติ 12 ประชาชนปฏิรูป
1727 ตรัง 2 นาย คมสรร ต้องหุ้ย 13 ไทยรักษาชาติ 
1728 ตรัง 2 นาย ปองศักดิ์ ชอบทํากิจ 14 อนาคตใหม่
1729 ตรัง 2 นาย สมพร ขวัญศรีสุทธ์ิ 15 ประชาธิปไตยใหม่
1730 ตรัง 2 นาง ณัฐพร ธรรมเนียม 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1731 ตรัง 2 นาย อนันต์ รองพล 17 เพื่อชาติ
1732 ตรัง 3 นาย มงคลสิษฐ์ มีสุข 1 เสรีรวมไทย
1733 ตรัง 3 นาย นิรุตติ์ รอดริน 2 ไทยรักษาชาติ 
1734 ตรัง 3 นาย อวิรุทธ์ิ ก้ิมเท่ง 3 เพื่อธรรม
1735 ตรัง 3 นางสาว สุกัญญา ช่วยด้วง 4 ชาติพัฒนา
1736 ตรัง 3 ร้อยเอก พัฒน์พงษ์ คงผลาญ 5 ภูมิใจไทย
1737 ตรัง 3 นาย ยศวัฒน์ ธีรัตม์วัฒนากุล 6 อนาคตใหม่
1738 ตรัง 3 นาย นราวุธ คงปาน 7 ประชาชนปฏิรูป
1739 ตรัง 3 นาย อนิวัฒน์ ศรีสุข 8 พลังธรรมใหม่
1740 ตรัง 3 นาย ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ 9 พลังประชารัฐ
1741 ตรัง 3 นาย สมหมาย จันทรมาศ 10 ประชาธิปไตยใหม่
1742 ตรัง 3 น.ส. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ 11 ประชาธิปัตย์
1743 ตรัง 3 นาย วิชิต กุลจิ 12 ทางเลือกใหม่
1744 ตรัง 3 นาย เนติวิทย์ ขาวดี 13 ประชาชาติ
1745 ตรัง 3 นาย กษิดฐิ แต่งสวน 14 ประชานิยม
1746 ตราด 1 นาย ไกรสีห์ รัตนเศียร 1 ชาติพัฒนา
1747 ตราด 1 นางสาว พัชรี มนัสสนิท 2 เพื่อชาติ
1748 ตราด 1 นาย ธีระ สลักเพชร 3 ประชาธิปัตย์
1749 ตราด 1 นาย วุฒิกร โลหะคุปต์ 4 พลังประชารัฐ
1750 ตราด 1 นาย ไสว ชัยบุญเรือง 5 ประชานิยม
1751 ตราด 1 นาย สัมภาษณ์ อัศวภูมิ 6 พลังท้องถ่ินไท
1752 ตราด 1 นาย วศิน พงษ์ศิริ 7 ภูมิใจไทย
1753 ตราด 1 นาย ทินวัฒน์ เจียมอุย 8 ไทยรักษาชาติ 
1754 ตราด 1 นาย ศักดินัย นุ่มหนู 9 อนาคตใหม่
1755 ตราด 1 พล.ต.ต. สุรศักดิ์ รมยานนท์ 10 ประชาชาติ
1756 ตราด 1 นาย เอกอรุณ มีวรรณ 11 ทางเลือกใหม่
1757 ตราด 1 นาย คมศักดิ์ ศักดิ์เพชรพลอย 12 เสรีรวมไทย
1758 ตราด 1 นาย กิตติธัช ไชยอรรถ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
1759 ตราด 1 นาย กร่ิม หาญพัฒน์ 14 ไทยศรีวิไลย์
1760 ตราด 1 นาย อําพร แพทย์ศาสตร์ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1761 ตราด 1 นาย รัฐ ศิริสิทธ์ิ 16 ประชาภิวัฒน์
1762 ตราด 1 นาย วีระชัย จูห้อง 17 ชาติไทยพัฒนา
1763 ตาก 1 นาย นัสชัย มูลสาย 1 อนาคตใหม่
1764 ตาก 1 นาย เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ 2 ประชาธิปัตย์
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1765 ตาก 1 นาย ณพล ชยานนท์ภักดี 3 เพื่อชาติ
1766 ตาก 1 นาย ไพศาล ชมภู 4 พลังท้องถ่ินไท
1767 ตาก 1 นาย เศรษฐสิน สีม่วงคําทวีสิน 5 ชาติไทยพัฒนา
1768 ตาก 1 จ่าสิบตรี ศรีทอง ศรีธิทอง 6 เสรีรวมไทย
1769 ตาก 1 นาย สุริยา แก้วเสน 7 ประชาธรรมไทย
1770 ตาก 1 นาย ประสงค์ นามเสถียร 8 ภูมิใจไทย
1771 ตาก 1 นาย ชัยยุทธ แสงนุช 9 ไทยรักษาชาติ 
1772 ตาก 1 นาย ธนัสถ์ ทวีเก้ือกูลกิจ 10 พลังประชารัฐ
1773 ตาก 1 นาย เอนก สีหมอก 11 ประชาภิวัฒน์
1774 ตาก 2 นางสาว บุบผาวรรณ บุญชู 1 ประชานิยม
1775 ตาก 2 นาง หยดฝน ผู้กําจัด 2 รวมพลังประชาชาติไทย
1776 ตาก 2 นาย เงินตรา ท้ังเกสร 3 อนาคตใหม่
1777 ตาก 2 นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 4 ประชาธิปัตย์
1778 ตาก 2 นาย ฑีฆะพล ทวีเก้ือกูลกิจ 5 พลังประชารัฐ
1779 ตาก 2 นาย จันทรัสม์ ศรีสมุทร 6 ชาติไทยพัฒนา
1780 ตาก 2 นาย ญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ 7 ประชาภิวัฒน์
1781 ตาก 2 พันตํารวจโท ปรีชา โพธิยา 8 เสรีรวมไทย
1782 ตาก 2 นาย วราทิต ไชยนันทน์ 9 ไทยรักษาชาติ 
1783 ตาก 2 นาย ณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ 10 พลังท้องถ่ินไท
1784 ตาก 2 นาย มานิต เกิดมูล 11 ประชาธรรมไทย
1785 ตาก 2 นาย วิรัตน์ ธงชัยธนากุล 12 สังคมประชาธิปไตยไทย
1786 ตาก 2 นาย ธีรยุทธ วงษ์แหวน 13 เพื่อชาติ
1787 ตาก 2 ว่าท่ีพันตรี มังกร รําพรรณนิยม 14 พลังชาติไทย
1788 ตาก 3 นาย เสน่ห์ วินิจชอบ 1 ประชาธรรมไทย
1789 ตาก 3 พ.ต.ท. ปฐมพงษ์ ก่อพาราภิรมย์ 2 เสรีรวมไทย
1790 ตาก 3 นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข 3 พลังประชารัฐ
1791 ตาก 3 นาง ศิริกุล อนุตรพงศ์ 4 ไทยรักษาชาติ 
1792 ตาก 3 นาย อมรเทพ นันตาสาย 5 เพื่อชาติ
1793 ตาก 3 นางสาว วารี ฉันพลันรังสี 6 ประชาภิวัฒน์
1794 ตาก 3 ดร. สุกัลยา โชคบํารุง 7 ภูมิใจไทย
1795 ตาก 3 นาย ธนิตพล ไชยนันทน์ 8 ประชาธิปัตย์
1796 ตาก 3 ดร. ชัยณรงค์ มะเดชะ 9 เพื่อไทย
1797 ตาก 3 นางสาว อบเชย กันใจ 10 ประชานิยม
1798 ตาก 3 นาย อภิสิทธ์ิ สายธารอิสระ 11 อนาคตใหม่
1799 ตาก 3 นาย สงกรานต์ พลบูรณ์ 12 ชาติไทยพัฒนา
1800 นครนายก 1 นาย ธนภัทร พุฒซ้อน 1 เสรีรวมไทย
1801 นครนายก 1 นาย รพีพงศ์ วิริยะกุลมงคล 2 ประชานิยม
1802 นครนายก 1 นาง มาริสา บํารุง 3 ประชาภิวัฒน์
1803 นครนายก 1 จ่าสิบเอก ธนวัฒน์ เสือสวย 4 เพื่อชาติ
1804 นครนายก 1 นาย รัชฏะ สมรทินกร 5 ชาติพัฒนา
1805 นครนายก 1 นาย นิรัฐ นิภานันท์ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1806 นครนายก 1 นาย สมพงษ์ สายทอง 7 พลังประชารัฐ
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1807 นครนายก 1 นาย สุริยา ดวงจิตร 8 ประชาธิปไตยใหม่
1808 นครนายก 1 นาย วุฒิชัย กิตติธเนศวร 9 เพื่อไทย
1809 นครนายก 1 ว่าท่ีร้อยตรี นิคม พุ่มพิจิตร์ 10 พลังท้องถ่ินไท
1810 นครนายก 1 นาย สกลชัย อิสระเสนารักษ์ 11 ประชาธิปัตย์
1811 นครนายก 1 นาย สันทัด ระงับทุกข์ 12 พลังปวงชนไทย
1812 นครนายก 1 นาย ธนานุพงษ์ มีมา 13 พลเมืองไทย
1813 นครนายก 1 นาย มูมัด ม่ันคง 14 ประชาชาติ
1814 นครนายก 1 นาง ปวีนา ศุขวัฒน์ 15 ภูมิใจไทย
1815 นครปฐม 1 นาย สุเทพ กฤษณพิพัฒน์ 1 ประชาภิวัฒน์
1816 นครปฐม 1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร 2 ประชาธิปัตย์
1817 นครปฐม 1 นาง ธนธรณ์ จันทร์เชย 3 ชาติพัฒนา
1818 นครปฐม 1 นาย ธนกร เชาวนเมธา 4 พลังประชารัฐ
1819 นครปฐม 1 นางสาว ธนัญญา พันธ์ุการรุ่ง 5 ไทยรักษาชาติ 
1820 นครปฐม 1 นาย พงศ์ธวัช เศรษฐพินิจ 6 เสรีรวมไทย
1821 นครปฐม 1 นาย สุปรีย์ แสงสว่าง 7 ไทยศรีวิไลย์
1822 นครปฐม 1 นางสาว รัชณีย์กร เทศมณี 8 ประชานิยม
1823 นครปฐม 1 นางสาว สาวิกา ลิมปะสวัุณณะ 9 อนาคตใหม่
1824 นครปฐม 1 นาย ฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ 10 ภูมิใจไทย
1825 นครปฐม 1 นาย อานันท์ จันทร์สุทธิ 11 ชาติไทยพัฒนา
1826 นครปฐม 1 นางสาว พัชรวีร์ นิลพันธ์ุ 12 เพื่อชาติ
1827 นครปฐม 1 นาย ปราโมทย์ เพชรมีศรี 13 พลังท้องถ่ินไท
1828 นครปฐม 1 นาย ศุภโชค กิมเชียง 14 พลังชาติไทย
1829 นครปฐม 1 นาย วีระกุล โรจนโพธ์ิ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1830 นครปฐม 1 พันตํารวจเอก วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 16 รวมพลังประชาชาตไิทย
1831 นครปฐม 1 นาย บรรจง ประทุมมาภรณ์ 17 ประชาชนปฏิรูป
1832 นครปฐม 2 นาย สมคิด เปี่ยมคล้า 1 ประชาธิปัตย์
1833 นครปฐม 2 นาย ธนภัทร สีดา 2 ไทยรักษาชาติ 
1834 นครปฐม 2 นาย สุขสมนึก คงแจ่ม 3 พลังท้องถ่ินไท
1835 นครปฐม 2 นาย ภาคิน สวนแก้ว 4 อนาคตใหม่
1836 นครปฐม 2 นาย ไพรัตน์ แช่มละออ 5 ไทยศรีวิไลย์
1837 นครปฐม 2 นาย ปัญญวัฒน์ คชศิลา 6 รวมพลังประชาชาติไทย
1838 นครปฐม 2 นาง กัลยาภัสร์ ปิยาอมรชัยสกุล 7 ภูมิใจไทย
1839 นครปฐม 2 นาย รัฐกร เจนกิจณรงค์ 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1840 นครปฐม 2 พ.ต.อ. วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ 9 พลังประชารัฐ
1841 นครปฐม 2 พ.ต.อ. ภัทรพล เล่าเปี่ยม 10 เสรีรวมไทย
1842 นครปฐม 2 ร.ต.ต. ปภังกร อภิญญาณัฐกุล 11 ประชานิยม
1843 นครปฐม 2 นาย กอบกิตติ มุ่งดี 12 เพื่อชาติ
1844 นครปฐม 2 ร.ต.อ. วิเชียร พยุหเกียรติ 13 ประชาภิวัฒน์
1845 นครปฐม 2 นางสาว พัสมนต์ อัครภูวสุรนันท์ 14 ชาติพัฒนา
1846 นครปฐม 2 นาย ประวิทย์ ยางหลวง 15 ประชาชนปฏิรูป
1847 นครปฐม 3 นาย ประสาท ยาจิตร์ 1 ภูมิใจไทย
1848 นครปฐม 3 ร.ต.ท. ธาดา ชาญปรีชา 2 ประชานิยม
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1849 นครปฐม 3 น.ส. ณิชชาพัทธ์ บุญเจริญ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
1850 นครปฐม 3 น.ส. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 4 อนาคตใหม่
1851 นครปฐม 3 นาย สุธรรม เข็มแข็งปรีชานนท์ 5 ชาติพัฒนา
1852 นครปฐม 3 นาย พิสิษฐ์ จันทร์เรือง 6 ประชาภิวัฒน์
1853 นครปฐม 3 นาย วินัย วิจิตรโสภณ 7 ไทยรักษาชาติ 
1854 นครปฐม 3 นาย ชวินชยาทิต ภาณุหสตังไทรแก้ว 8 ประชาธิปัตย์
1855 นครปฐม 3 น.ส. วันทิพย์ หิรัญธนาอังกูร 9 เสรีรวมไทย
1856 นครปฐม 3 นาย อชิรวิชญ์ มาตา 10 เพื่อชาติ
1857 นครปฐม 3 นาย สมภพ ปานฉิม 11 พลังท้องถ่ินไท
1858 นครปฐม 3 นาย ปรัชญา บุตรพันธ์ 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1859 นครปฐม 3 นาย พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า 13 พลังประชารัฐ
1860 นครปฐม 3 นาย กันตภณ ปทุมารักษ์ 14 ไทยศรีวิไลย์
1861 นครปฐม 4 นาย สุกิจ ลาภเจริญวงศ์ 1 ประชานิยม
1862 นครปฐม 4 นาย สาโรจน์ จุ้ยเจริญ 2 อนาคตใหม่
1863 นครปฐม 4 พันตํารวจเอก ทองดาํ เสนาะพิน 3 ชาติพัฒนา
1864 นครปฐม 4 นาย สุธิชาติ สุขสี 4 พลังท้องถ่ินไท
1865 นครปฐม 4 นาย สาธิต น้อยเรือน 5 ภูมิใจไทย
1866 นครปฐม 4 นาย อนุชา สะสมทรัพย์ 6 ชาติไทยพัฒนา
1867 นครปฐม 4 นาย ธนกร กิจสาระภักดี 7 เพื่อชาติ
1868 นครปฐม 4 นาย อนุชิต ปฐมพงศ์พิทักษ์ 8 เสรีรวมไทย
1869 นครปฐม 4 นาย ธนัชภันธ์ ร่มธิติรัตน์ 9 ไทยรักษาชาติ 
1870 นครปฐม 4 นางสาว คณิภา ดีประเสริฐ 10 ไทยศรีวิไลย์
1871 นครปฐม 4 นาย ธรรมรัตน์ บุรี 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1872 นครปฐม 4 นางสาว วิภาดา คชศิลา 12 รวมพลังประชาชาติไทย
1873 นครปฐม 4 นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13 พลังประชารัฐ
1874 นครปฐม 4 นาย สมชาย มณีรัตน์ 14 ประชาธิปัตย์
1875 นครปฐม 4 นาย ธนพล คงพากเพียร 15 ประชาภิวัฒน์
1876 นครปฐม 5 นาง ธนัญจา รดแป้น 1 ภูมิใจไทย
1877 นครปฐม 5 นาย สุรชัย อนุตธโต 2 ประชาธิปัตย์
1878 นครปฐม 5 นาง ลาวัลย์ สิงห์สถิต 3 เสรีรวมไทย
1879 นครปฐม 5 ร.ต.ท. สามารถ อําไพ 4 ประชานิยม
1880 นครปฐม 5 นาย ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 5 พลังประชารัฐ
1881 นครปฐม 5 นาย ลลิต กิจสมัคร 6 พลังชาติไทย
1882 นครปฐม 5 นาย อาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
1883 นครปฐม 5 นาย วรทัศน์ บุญประคอง 8 ประชาภิวัฒน์
1884 นครปฐม 5 นาย มนตรี บุญประคอง 9 ไทยรักษาชาติ 
1885 นครปฐม 5 นางสาว สุพาพร ปานฉิม 10 พลังท้องถ่ินไท
1886 นครปฐม 5 นาย ประสม วงศ์วัฒน์ 11 ไทยศรีวิไลย์
1887 นครปฐม 5 นาง ประนอม เภาด้วง 12 ชาติพัฒนา
1888 นครปฐม 5 นาย เกรียงศักดิ์ ทองดี 13 เพื่อชาติ
1889 นครปฐม 5 นาย แถม เพ็งหนุน 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1890 นครปฐม 5 นาง จุมพิตา จันทรขจร 15 อนาคตใหม่
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1891 นครปฐม 5 นาย พงษ์ศิริ สุธานันท์ 16 ประชาชนปฏิรูป
1892 นครพนม 1 นาย มะณี กุลบุตร 1 ประชาภิวัฒน์
1893 นครพนม 1 นาย ธงทิพย์ชลิต แห่สถิตย์ 2 พลังประชารัฐ
1894 นครพนม 1 นาย สิงหา พงษ์สังข์ 3 พลังท้องถ่ินไท
1895 นครพนม 1 นาย ธนากร นิลสาขา 4 อนาคตใหม่
1896 นครพนม 1 นาย วิจิตร ชินสาร 5 เพื่อคนไทย
1897 นครพนม 1 นาย สังคม สีวังพล 6 เสรีรวมไทย
1898 นครพนม 1 นาง รัตนา ทิพย์เสถียร 7 เพื่อชาติ
1899 นครพนม 1 นาย รัชพล วงก์วรโชติ 8 ชาติไทยพัฒนา
1900 นครพนม 1 นางสาว กมลรัตน์ สูญราช 9 ประชาธิปไตยใหม่
1901 นครพนม 1 นางสาว วลุนยุพา ประกาลัง 10 ประชานิยม
1902 นครพนม 1 นาย สุรชัย ไชยนาน 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1903 นครพนม 1 นาย ศุภชัย โพธ์ิสุ 12 ภูมิใจไทย
1904 นครพนม 1 นาย สุนทร ชาสงวน 13 ชาติพัฒนา
1905 นครพนม 1 นางสาว นริชเนตร ภูชุม 14 ประชาชนปฏิรูป
1906 นครพนม 1 นาง กุหลาบ นครชัยกุล 15 รวมพลังประชาชาติไทย
1907 นครพนม 1 นาย จตุรภัทร ข้อจัตุรัส 16 ประชาชาติ
1908 นครพนม 1 นาย เฉลมิชัย โกษาแสง 17 พลังธรรมใหม่
1909 นครพนม 1 นาย สุริน ไตริน 18 ประชาธิปัตย์
1910 นครพนม 1 นาย ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ 19 เพื่อไทย
1911 นครพนม 1 นาย บุรี วรรณวงศ์ 20 พลังปวงชนไทย
1912 นครพนม 2 นาย เฉลิม กล้าหาญ 1 ประชานิยม
1913 นครพนม 2 นาง มนพร เจริญศรี 2 เพื่อไทย
1914 นครพนม 2 นาย เศวต ทินกูล 3 เพื่อชาติ
1915 นครพนม 2 นาง รัศมี ไชยต้นเทือก 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1916 นครพนม 2 นาย เสน่ คํามุงคุณ 5 พลังท้องถ่ินไท
1917 นครพนม 2 ว่าท่ี  ร.ต. ถิรวัฒน์ จําปาไชยศรี 6 เพื่อคนไทย
1918 นครพนม 2 นาย ดวงใจ เชื้อคําเพ็ง 7 ประชาภิวัฒน์
1919 นครพนม 2 นาย ธเทวินทร์ ตติยะรัตน์ดิลก 8 ประชาธิปัตย์
1920 นครพนม 2 นาย อารมณ์ เวียงด้าน 9 ภูมิใจไทย
1921 นครพนม 2 นางสาว ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ 10 พลังประชารัฐ
1922 นครพนม 2 นาย มิตร ไชยสุระ 11 เสรีรวมไทย
1923 นครพนม 2 นาย พนมศิลป์ เจริญราษฎร์ 12 อนาคตใหม่
1924 นครพนม 2 นาย เรืองชัย วงษ์อุระ 13 ชาติไทยพัฒนา
1925 นครพนม 2 ว่าท่ีร้อยโท ไกรภพ นครชัยกุล 14 รวมพลังประชาชาติไทย
1926 นครพนม 2 นาย จําลอง บัวสาย 15 พลังธรรมใหม่
1927 นครพนม 2 นาย ยุทธพงษ์ เจริญพันธ์ 16 ชาติพัฒนา
1928 นครพนม 2 นาย วุฒิชัย ชินบูรณ์ 17 พลังปวงชนไทย
1929 นครพนม 3 นาง ธนิสากุศลิน ศรีธนเดชณินธร 1 ประชานิยม
1930 นครพนม 3 นาย เข็มชาติ ทรัพยสิทธ์ิ 2 เพื่อคนไทย
1931 นครพนม 3 นาย นารายณ์ ไชยมาตย์ 3 ชาติไทยพัฒนา
1932 นครพนม 3 นางสาว เกศราพร ศิริผลา 4 เสรีรวมไทย
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1933 นครพนม 3 นาย อลงกต มณีกาศ 5 พลังประชารัฐ
1934 นครพนม 3 นาย ไพจิต ศรีวรขาน 6 เพื่อไทย
1935 นครพนม 3 นาย เรืองสุข จิตมาตย์ 7 ชาติพัฒนา
1936 นครพนม 3 นาย ศุภกิจ โพธ์ิศรีมีสุข 8 ประชาธิปัตย์
1937 นครพนม 3 นาย อดุลศักดิ์ ไชยมนตรี 9 ภูมิใจไทย
1938 นครพนม 3 นาง ปราณี แสนมิตร 10 อนาคตใหม่
1939 นครพนม 3 นาย บุญเรือง ตะวังทัน 11 พลังธรรมใหม่
1940 นครพนม 3 นาง ปริศนา เชื้อคําเพ็ง 12 ประชาภิวัฒน์
1941 นครพนม 3 นาง กานต์ฐิรัช ราชวงศ์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
1942 นครพนม 3 นาย หนุ่มเก้าเก้า พานิชดี 14 เพื่อชาติ
1943 นครพนม 3 นาย วาดี ไชยต้นเทือก 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1944 นครพนม 4 ร้อยตรี หมอนชัย เชื้อคําเพ็ง 1 ประชานิยม
1945 นครพนม 4 นาย ชวลิต วิชยสุทธ์ิ 2 เพื่อไทย
1946 นครพนม 4 นาย ภูษิต จันดี 3 พลังธรรมใหม่
1947 นครพนม 4 นาย วิลัย ยศสุริยะชัย 4 ภูมิใจไทย
1948 นครพนม 4 นาง ศิริพร อยู่ประเสริฐ 5 เสรีรวมไทย
1949 นครพนม 4 นาย อุดร ลาดบาศรี 6 ประชาภวัิฒน์
1950 นครพนม 4 นาย ธงชัย นายกชน 7 ประชาธิปัตย์
1951 นครพนม 4 นาย ชูกัน กุลวงษา 8 พลังประชารัฐ
1952 นครพนม 4 นางสาว สุมาลี พูลศิริกุล 9 เพื่อคนไทย
1953 นครพนม 4 จ่าสิบตรี ประดิษฐ์ สาริยา 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1954 นครพนม 4 นาย อมต แก่นงาม 11 รวมพลังประชาชาติไทย
1955 นครพนม 4 นาย ณฐชนม์ แสนสุภา 12 พลังท้องถ่ินไท
1956 นครพนม 4 นาย สมคิด สีดาจันทร์ 13 ประชาธิปไตยใหม่
1957 นครพนม 4 นางสาว จารุวรรณ เจริญพันธ์ 14 ชาติพัฒนา
1958 นครพนม 4 นาย พิศาล บุพศิริ 15 อนาคตใหม่
1959 นครพนม 4 นางสาว ศศิวิมล พฤกพัฒนาชัย 16 ประชาชนปฏิรูป
1960 นครพนม 4 นาย พัฒนา โต๊ะชาลี 17 ชาติไทยพัฒนา
1961 นครพนม 4 นาย จีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ 18 ประชาชาติ
1962 นครพนม 4 นาย วันไสว ฝาระมี 19 เพื่อชาติ
1963 นครราชสีมา 1 นาย อนุชิต คําพิรานนท์ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
1964 นครราชสีมา 1 นาย อัคคชา พรหมสูตร 2 ประชาชาติ
1965 นครราชสีมา 1 นาย ธวัศชา เดชสุภา 3 ประชาภิวัฒน์
1966 นครราชสีมา 1 นาย นัฐพล ประสาทไทย 4 เพื่อชาติ
1967 นครราชสีมา 1 นาง วารินทร์ทิพย์ ธีรดนย์ศิริกุล 5 เสรีรวมไทย
1968 นครราชสีมา 1 นาย ธงชัย ลืออดุลย์ 6 ชาติพัฒนา
1969 นครราชสีมา 1 นาย อดุลย์ อยู่ยืน 7 ภูมิใจไทย
1970 นครราชสีมา 1 นาย กฤศกร จิตดนัย 8 รวมพลังประชาชาติไทย
1971 นครราชสีมา 1 นาย วรพงศ์ โสมัจฉา 9 อนาคตใหม่
1972 นครราชสีมา 1 นาย จักรวุธ ไตรวัลลภ 10 ไทยธรรม
1973 นครราชสีมา 1 ร้อยตํารวจเอก สุปชัย อินทรักษา 11 เพื่อไทย
1974 นครราชสีมา 1 นาย อมร แก้วสุข 12 เศรษฐกิจใหม่
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1975 นครราชสีมา 1 นาย ชุบ ชัยฤทธิไชย 13 ประชาธิปัตย์
1976 นครราชสีมา 1 นาย วราวุฒิ แท่นแก้ว 14 ประชานิยม
1977 นครราชสีมา 1 พลตรี ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ 15 ประชาชนปฏิรูป
1978 นครราชสีมา 1 นางสาว ปิยทิพย์ หม่ันมา 16 เพื่อนไทย
1979 นครราชสีมา 1 นาย เกษม ศุภรานนท์ 17 พลังประชารัฐ
1980 นครราชสีมา 1 ร้อยตรี พงศภัค ภูริสิทธิพล 18 พลังสังคม
1981 นครราชสีมา 1 ดาบตํารวจ บัวผิน ม่วงดี 19 พลังท้องถ่ินไท
1982 นครราชสีมา 1 นาย สมนึก งามสะอาด 20 เพื่อแผ่นดิน
1983 นครราชสีมา 1 นาย ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ 21 ชาติไทยพัฒนา
1984 นครราชสีมา 2 นาย ประดิษฐ์ ทองจุ่น 1 พลังธรรมใหม่
1985 นครราชสีมา 2 นาย จําเนียร จันทร์โพธ์ิ 2 เพื่อนไทย
1986 นครราชสีมา 2 นาย พัลลภ เสนาดี 3 อนาคตใหม่
1987 นครราชสีมา 2 นาย จามร คงกระพันธ์ 4 เศรษฐกิจใหม่
1988 นครราชสีมา 2 นาง ณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์ 5 ประชาธิปัตย์
1989 นครราชสีมา 2 นาย สมชัย ปล้องพุดซา 6 ประชาชาติ
1990 นครราชสีมา 2 นาย สุธรรม พรสันเทียะ 7 เพื่อไทย
1991 นครราชสีมา 2 นาย ลบพาล ธีระบุตร 8 ภูมิใจไทย
1992 นครราชสีมา 2 นาย ประพิศ นวมโคกสูง 9 พลังประชารัฐ
1993 นครราชสีมา 2 นาย บุญชรัสม์ิ ทินราช 10 เพื่อชาติ
1994 นครราชสีมา 2 นาย นันทวัฒน์ กมลวัทน์ 11 เสรีรวมไทย
1995 นครราชสีมา 2 ร้อยตํารวจเอก อนันต์ มนต์สันเทียะ 12 ประชานิยม
1996 นครราชสีมา 2 นาย ศักดิ์ฤทธ์ิ ปักษา 13 ไทยธรรม
1997 นครราชสีมา 2 นาย ลัดทา ชนะภัย 14 รวมพลังประชาชาติไทย
1998 นครราชสมีา 2 นาย ไตรรัตน์ ปะหูปะปา 15 ประชาภิวัฒน์
1999 นครราชสีมา 2 พันตรี ประจักษ์ ประเมศรี 16 ประชาชนปฏิรูป
2000 นครราชสีมา 2 นาง นิทรา จารุธํารง 17 รวมใจไทย
2001 นครราชสีมา 2 นาย วัชรพล โตมรศักดิ์ 18 ชาติพัฒนา
2002 นครราชสีมา 2 นางสาว อารยา รุจิวรรณ์ 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2003 นครราชสีมา 3 นาย ทวีรัช จันทน์เดชา 1 เศรษฐกิจใหม่
2004 นครราชสีมา 3 นาย กิตติชัย ผอนนอก 2 ประชาภิวัฒน์
2005 นครราชสีมา 3 นาง สุดาวดี พูลวรสกุล 3 อนาคตใหม่
2006 นครราชสีมา 3 นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข 4 ชาติพัฒนา
2007 นครราชสีมา 3 นางสาว นุชจรินทร์ อินทรชัย 5 ประชาชนปฏิรูป
2008 นครราชสีมา 3 นาง ฎาริกา เจริญจิตต์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
2009 นครราชสีมา 3 นาย จําเนียร แกล้วกล้า 7 เสรีรวมไทย
2010 นครราชสีมา 3 นาง สมคิด เมธาวิรัตน์ 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2011 นครราชสีมา 3 นาย รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ 9 ภูมิใจไทย
2012 นครราชสีมา 3 นาย สมนึก ศรีสันเทียะ 10 ประชาชาติ
2013 นครราชสีมา 3 นาย สมศักดิ์ รอดผึ้ง 11 เพื่อชาติ
2014 นครราชสีมา 3 นาง จันทิมา โกสินทร์รักษา 12 พลังประชารัฐ
2015 นครราชสีมา 3 นาย ชนิด จงสูงเนิน 13 เพื่อนไทย
2016 นครราชสีมา 3 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง 14 เพื่อไทย
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2017 นครราชสีมา 3 นาย ยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล 15 ประชานิยม
2018 นครราชสีมา 3 นาย ชัชเวศย์ เหิมหาญ 16 ไทยธรรม
2019 นครราชสีมา 3 นาย เกษม รังสุวรรณ์ 17 ประชาธิปัตย์
2020 นครราชสีมา 3 นาย ปฏิยุทธ์ ชีไธสง 18 พลังไทยรักไทย
2021 นครราชสีมา 4 นาย จักรกฤช ผาสุขมูล 1 เพื่อไทย
2022 นครราชสีมา 4 นางสาว เขมิณทรา ก้านพลูกลาง 2 พลังปวงชนไทย
2023 นครราชสีมา 4 นางสาว นิภาวดี ศรีสันเทียะ 3 ประชาชาติ
2024 นครราชสีมา 4 นาย รุณ ทองสุขนอก 4 เพื่อนไทย
2025 นครราชสมีา 4 นาย ถาวร หวังหามกลาง 5 เสรีรวมไทย
2026 นครราชสีมา 4 นาย ไพฑูรย์ คงจันทร์ 6 ประชาภิวัฒน์
2027 นครราชสีมา 4 นาย สามารถ โปร่งสันเทียะ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2028 นครราชสีมา 4 นาย ธนภัทร ชองรัมย์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
2029 นครราชสีมา 4 นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 9 พลังประชารัฐ
2030 นครราชสีมา 4 นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล 10 ภูมิใจไทย
2031 นครราชสีมา 4 นาย สิทธิชัย พุฒกลาง 11 ชาติพัฒนา
2032 นครราชสีมา 4 นาย สุรินทร์ วาจาสิทธ์ิ 12 ประชานิยม
2033 นครราชสีมา 4 นาย จรัญ เสาวกุล 13 ประชาธิปัตย์
2034 นครราชสีมา 4 นาย ทักษิณ เข่ือนโคกสูง 14 เพื่อชาติ
2035 นครราชสีมา 4 พันเอก วิเชียร สามสูงเนิน 15 ประชาชนปฏิรูป
2036 นครราชสีมา 4 นาย สนม ปะทักขินัง 16 ไทยธรรม
2037 นครราชสีมา 4 นาย ปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ 17 อนาคตใหม่
2038 นครราชสีมา 5 นางสาว สุวรรณรัตน์ อ่อนอ่ิม 1 ไทยธรรม
2039 นครราชสีมา 5 นาย สิทธิชัย เจริญใจ 2 ประชาธิปัตย์
2040 นครราชสีมา 5 นาย ดอกไม้ กุลนอก 3 พลังธรรมใหม่
2041 นครราชสีมา 5 นาย จรัส อังศุธรารักษ์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
2042 นครราชสีมา 5 นาย พิเชฎฐ์ ชัยศรี 5 ภูมิใจไทย
2043 นครราชสีมา 5 นาย นพรัตน์ แก้วหิน 6 ประชาธรรมไทย
2044 นครราชสีมา 5 นาย ธํารงศักดิ์ ไสยราม 7 ประชาชาติ
2045 นครราชสีมา 5 นาง อรทัย พลวิเศษ 8 พลังประชารัฐ
2046 นครราชสีมา 5 นาย จักรพงษ์ รักชาติไทย 9 เพื่อชาติ
2047 นครราชสีมา 5 นาย เสรี แสงทองเขียว 10 เสรีรวมไทย
2048 นครราชสีมา 5 นาย สันติ พรหมกรณ์ 11 รักษผ์ืนป่าประเทศไทย
2049 นครราชสีมา 5 นาย บุญธรรม พลศรี 12 ประชานิยม
2050 นครราชสีมา 5 นาย ยงยุทธ คําประพันธ์ 13 ชาติพัฒนา
2051 นครราชสีมา 5 นาย สมาน ทินราช 14 ประชาภิวัฒน์
2052 นครราชสีมา 5 นาย ไพรระดี ผายพลพฤกษ์ 15 เพื่อนไทย
2053 นครราชสีมา 5 นาย โกศล ปัทมะ 16 เพื่อไทย
2054 นครราชสีมา 5 นาย ฉัตร เหล่ากําพี้ 17 อนาคตใหม่
2055 นครราชสีมา 5 นาย ธีรศักดิ์ ขําผักแว่น 18 ประชาชนปฏิรูป
2056 นครราชสีมา 5 นาย ปิยะพงษ์ จินดามุข 19 พลังปวงชนไทย
2057 นครราชสมีา 5 นาย ภานุมาศ แก้วนอก 20 ชาติไทยพัฒนา
2058 นครราชสีมา 6 นาย จอมศิริ แปกลาง 1 ประชาภิวัฒน์



ลําดับ จังหวัด เขตการเลือกตั้ง คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเลข พรรค

รายช่ือจํานวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ประจําวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

2059 นครราชสีมา 6 นาย ประสิทธ์ิ ทองนาเมือง 2 ชาติพัฒนา
2060 นครราชสีมา 6 นาย เสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
2061 นครราชสีมา 6 นาย ประยูร ลันไธสง 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2062 นครราชสีมา 6 นาย วิโรจน์ วัฒนากลาง 5 ประชาชาติ
2063 นครราชสีมา 6 นาย เอนก ปักนอก 6 ไทยธรรม
2064 นครราชสีมา 6 นาย สมศรี คําคูณ 7 เศรษฐกิจใหม่
2065 นครราชสีมา 6 นาย ประธาน คงเรืองราช 8 อนาคตใหม่
2066 นครราชสีมา 6 นาย สมชาย ภิญโญ 9 เพื่อไทย
2067 นครราชสีมา 6 นาย ราเมศ เรืองธนานุรักษ์ 10 ภูมิใจไทย
2068 นครราชสีมา 6 นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ 11 พลังประชารัฐ
2069 นครราชสีมา 6 นาย บุญเหนือ พุทธบุรี 12 ประชานิยม
2070 นครราชสีมา 6 นาย ล่ําซํา ขวาเมือง 13 เพื่อนไทย
2071 นครราชสีมา 6 นาย ทักษิณ จันทรวิจิตร 14 เพื่อชาติ
2072 นครราชสีมา 6 นาย สุนทร สียางนอก 15 เสรีรวมไทย
2073 นครราชสีมา 6 นาย ประสพ หวังล้อมกลาง 16 ประชาธิปัตย์
2074 นครราชสีมา 6 นาย ดํารง เล้าสกุล 17 พลังท้องถ่ินไท
2075 นครราชสีมา 6 นาย ใจกลาง แก้วเกิด 18 ประชาชนปฏรูิป
2076 นครราชสีมา 6 นาย คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล 19 ชาติไทยพัฒนา
2077 นครราชสีมา 6 นาย นัฐพันษ์ ข่าขันมะลี 20 พลังธรรมใหม่
2078 นครราชสีมา 6 ร้อยตรี ทองใบ พันโนราช 21 ทางเลือกใหม่
2079 นครราชสีมา 6 นาง ชนิดา พันธ์ุดี 22 พลังปวงชนไทย
2080 นครราชสีมา 7 นาย วิชัย ขอหม่ันกลาง 1 เพื่อนไทย
2081 นครราชสีมา 7 นาย ทิพงษ์ รักษ์ศรี 2 อนาคตใหม่
2082 นครราชสีมา 7 นาย เวโรจน์ โชติศิวะพลบุญชู 3 ประชาชาติ
2083 นครราชสีมา 7 พนัตํารวจโท สถาพร นิยะโมสถ 4 ประชานิยม
2084 นครราชสีมา 7 นาย วันชัย ก้องเจริญพาณิชย์ 5 ประชาธิปัตย์
2085 นครราชสีมา 7 นาย นิรันดร ชัยศรี 6 ชาติพัฒนา
2086 นครราชสีมา 7 นาย สุริยันต์ กลิ่นดอน 7 ประชาภิวัฒน์
2087 นครราชสีมา 7 นาย จรูญพงศ์ พันธ์ุศรีนคร 8 เพื่อไทย
2088 นครราชสีมา 7 นาย วิทยา ดวงใจ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2089 นครราชสีมา 7 นาย กลวัชร อ้ึงสวัสดิ์ 10 ภูมิใจไทย
2090 นครราชสีมา 7 นาง ริญญา ปะทักขินัง 11 ไทยธรรม
2091 นครราชสีมา 7 นาย ฐานันดร นาคนกแก้ว 12 ประชาชนปฏิรูป
2092 นครราชสีมา 7 นาย กมลพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา 13 เสรีรวมไทย
2093 นครราชสีมา 7 นาย แสง โชตินอก 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2094 นครราชสีมา 7 นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ 15 พลังประชารัฐ
2095 นครราชสีมา 7 นาย จิรยุทธ บุญแต่ง 16 ชาติไทยพัฒนา
2096 นครราชสีมา 7 นาย ทักษิณ เชื้อจันอัด 17 เพื่อชาติ
2097 นครราชสีมา 7 นางสาว ธีรพร กลางพิมาย 18 พลังท้องถ่ินไท
2098 นครราชสีมา 8 นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี 1 ภูมิใจไทย
2099 นครราชสีมา 8 นาย วิทวัส ประสมพล 2 ประชาภิวัฒน์
2100 นครราชสีมา 8 นาย แทนคุณ สนศักดิ์ 3 เสรีรวมไทย
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2101 นครราชสีมา 8 นาย วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ 4 ประชาธรรมไทย
2102 นครราชสีมา 8 นาย สุพจน์ จันทร์พรม 5 รวมพลังประชาชาติไทย
2103 นครราชสีมา 8 นาย ล้อม สงไพล 6 ประชาชนปฏิรูป
2104 นครราชสีมา 8 นาย ชาติตระการ ยอดสง่า 7 ประชานิยม
2105 นครราชสีมา 8 นาย ธฤทธ์ิ ดอกไธสง 8 เพื่อชาติ
2106 นครราชสีมา 8 นาย ประชาธิปไตย คําสิงห์นอก 9 เพื่อไทย
2107 นครราชสีมา 8 นาย นิธิศ บุญมีศิริทิพงศ์ 10 ประชาธิปัตย์
2108 นครราชสีมา 8 นาย เกริกฤทธ์ิ โชติธาพพิัฒน์ 11 ชาติไทยพัฒนา
2109 นครราชสีมา 8 นาย ชัชชวาลย์ ตวยกระโทก 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2110 นครราชสีมา 8 นาย ชัยรัตน์ ดายดัสกร 13 เพื่อนไทย
2111 นครราชสีมา 8 นาย วิชิต สุปะมา 14 ไทยธรรม
2112 นครราชสีมา 8 นาย หนูแดง คุ้มกัน 15 อนาคตใหม่
2113 นครราชสีมา 8 นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ 16 พลังประชารัฐ
2114 นครราชสีมา 8 นาย ซีมอน ชินวงศ์ 17 พลังธรรมใหม่
2115 นครราชสีมา 8 นาย สนิท ดวงสุนทร 18 พลังท้องถ่ินไท
2116 นครราชสีมา 8 นาย ศุภณัฏฐ์ หงษวิ์จิตปรีชา 19 ประชาธิปไตยใหม่
2117 นครราชสีมา 9 นาย จํานงค์ กันสําโรง 1 ประชาธิปัตย์
2118 นครราชสีมา 9 พันเอกหญิง รัชฎาบูรณ์ บุตรเนียร 2 ประชาชนปฏิรูป
2119 นครราชสีมา 9 นาย อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 3 เพื่อไทย
2120 นครราชสีมา 9 นาย องอาจ พฤกษ์พนาเวศ 4 ชาติพัฒนา
2121 นครราชสีมา 9 นาย คงศิริ ประไพพงษ์ 5 พลังท้องถ่ินไท
2122 นครราชสีมา 9 นาย สุรเนตร ดอกคํา 6 ประชาภิวัฒน์
2123 นครราชสีมา 9 นาย ประมวล ชุมกว้าง 7 รักษ์ผืนปา่ประเทศไทย
2124 นครราชสีมา 9 นาย วุฒิพร ฟักกระโทก 8 รวมพลังประชาชาติไทย
2125 นครราชสีมา 9 นาย นพสิทธ์ิ สิโรจน์รัตนกุล 9 เพื่อนไทย
2126 นครราชสีมา 9 นาย อํานวย คร่อมกระโทก 10 เพื่อชาติ
2127 นครราชสีมา 9 นางสาว ภัทท์ชนก คีรีธนากูล 11 ไทยธรรม
2128 นครราชสีมา 9 นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 12 พลังประชารัฐ
2129 นครราชสีมา 9 นาย ธนยศ โปร่งกระโทก 13 เศรษฐกิจใหม่
2130 นครราชสีมา 9 นาย อนันต์ สินมานนท์ 14 อนาคตใหม่
2131 นครราชสีมา 9 นาย พิเชษฐ์ ปิติเสรีวงศ์ 15 ประชาธรรมไทย
2132 นครราชสีมา 9 นาย อภิชา เลิศพชรกมล 16 ภูมิใจไทย
2133 นครราชสีมา 9 นาย สุพจน์ ติสันเทียะ 17 ประชานิยม
2134 นครราชสีมา 9 นาย อนาวัทย์ ประสาทไทย 18 เสรีรวมไทย
2135 นครราชสีมา 9 ดาบตํารวจ สามารถ ด้วงตะก่ัว 19 ประชาชาติ
2136 นครราชสีมา 10 นาย จอน องกระโทก 1 ประชาธรรมไทย
2137 นครราชสีมา 10 นาย สุภรณ์ อัตถาวงศ์ 2 พลังประชารัฐ
2138 นครราชสีมา 10 นาย พรชัย อํานวยทรัพย์ 3 ภูมิใจไทย
2139 นครราชสีมา 10 นาย ชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาล 4 ชาติพัฒนา
2140 นครราชสีมา 10 นาย ธีรวิชญ์ วงษ์วีรสุวรรณ 5 ประชาภิวัฒน์
2141 นครราชสีมา 10 พ.ต.อ. ปฏิวัติ นาคํา 6 เพื่อไทย
2142 นครราชสีมา 10 นาย ชุติมันต์ ทีปต์กฤติพงศ์ 7 เสรีรวมไทย
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2143 นครราชสีมา 10 นาย วรศักดิ์ ค้ําชู 8 ประชาชาติ
2144 นครราชสีมา 10 นาง วิลาวรรณ ดวงกระโทก 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2145 นครราชสีมา 10 นาย ทองคูณ ช่างกระโทก 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2146 นครราชสีมา 10 นาง พลินภัสส์ พิทักษ์ภูพันธ์ 11 อนาคตใหม่
2147 นครราชสีมา 10 นาย ครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์ 12 ประชานิยม
2148 นครราชสีมา 10 นางสาว ย่ิงลักษณ์ เพชรรักษา 13 เพื่อชาติ
2149 นครราชสีมา 10 นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ 14 ประชาธิปัตย์
2150 นครราชสีมา 10 นาย กิทติทัช ประสิทธ์ินอก 15 เพื่อนไทย
2151 นครราชสีมา 10 นาย บุญเหลียน ผาสุข 16 แผ่นดินธรรม
2152 นครราชสีมา 11 นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม 1 พลังประชารัฐ
2153 นครราชสีมา 11 นาย ชาญชัย เจตนาดี 2 ประชาชนปฏิรูป
2154 นครราชสีมา 11 นาย ไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ 3 ชาติพัฒนา
2155 นครราชสีมา 11 นาย ไพบูลย์ ธุระพันธ์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
2156 นครราชสีมา 11 นาย วรพล บวรลัทธพล 5 เพื่อไทย
2157 นครราชสีมา 11 นาย พนม คนรู้ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2158 นครราชสมีา 11 นาย ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา 7 ประชาธิปัตย์
2159 นครราชสีมา 11 นาย นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล 8 ภูมิใจไทย
2160 นครราชสีมา 11 นาย สมาพล พิลาธิวัฒน์ 9 ประชาภิวัฒน์
2161 นครราชสีมา 11 นาย วิชัย เจียมจิตรธรรม 10 ประชาชาติ
2162 นครราชสีมา 11 นาย เสนีย์ หาญศรี 11 เสรีรวมไทย
2163 นครราชสีมา 11 นางสาว กลิ่นผกา ทับทิมธงไชย 12 ประชานิยม
2164 นครราชสีมา 11 นาย เสรี ศรีงาม 13 เพื่อนไทย
2165 นครราชสีมา 11 นาย ภูวกร ปัญญาปิติโสภณ 14 ไทยธรรม
2166 นครราชสีมา 11 นาย ภูวิท พิมพ์ทญากร 15 เศรษฐกิจใหม่
2167 นครราชสีมา 11 นาย ภูดิส ทามนตรี 16 อนาคตใหม่
2168 นครราชสีมา 11 นาย สนธยา ชะวาลา 17 เพื่อชาติ
2169 นครราชสีมา 12 นาย มิชา พงษ์สว่าง 1 ภูมิใจไทย
2170 นครราชสีมา 12 นาย สําเริง เกตุทองคํา 2 ไทยธรรม
2171 นครราชสีมา 12 นาง สมศรี สัตย์แสง 3 ประชานิยม
2172 นครราชสีมา 12 นาย กิตติศักดิ์ ศิลปเปียซื่อ 4 เพื่อชาติ
2173 นครราชสีมา 12 นาย ศิรสิทธ์ิ เลิศด้วยลาภ 5 เพื่อไทย
2174 นครราชสีมา 12 นาย สุชาติ อํานวยมงคลพร 6 ประชาธิปัตย์
2175 นครราชสีมา 12 สิบเอก ศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ 7 เสรีรวมไทย
2176 นครราชสีมา 12 นาง เกสร ปันรัตน์ทน 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2177 นครราชสีมา 12 นาย ภควัตร สิริรุ่งโรจน์วิทยา 9 เพื่อนไทย
2178 นครราชสีมา 12 นาย ประสงค์ จงกลณี 10 อนาคตใหม่
2179 นครราชสีมา 12 นาง สถิดา เซิลแบร์ 11 รวมพลังประชาชาติไทย
2180 นครราชสีมา 12 นาย พงษ์ศิริ กุสุมภ์ 12 ชาติพัฒนา
2181 นครราชสีมา 12 นาย อัฏฐกร อินทร์ศร 13 พลังประชารัฐ
2182 นครราชสีมา 12 นาย อภิสิทธ์ิ อริยเดช 14 ประชาภิวัฒน์
2183 นครราชสีมา 12 นาย สมานกิจ ชูนาคเขียน 15 ประชาชนปฏิรูป
2184 นครราชสีมา 12 นาย สหพล ภูพรหมเจริญ 16 เศรษฐกิจใหม่
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2185 นครราชสีมา 12 นาย โชคชัย เลิศสุวรรณกุล 17 พลังท้องถ่ินไท
2186 นครราชสีมา 13 นาย สุทธิศักดิ์ แก้วดก 1 ประชาภิวัฒน์
2187 นครราชสีมา 13 นาย สุเมธี จันทสิทธ์ิ 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2188 นครราชสีมา 13 นาย สําเร็จ วงศ์ศักดา 3 ชาติพัฒนา
2189 นครราชสีมา 13 นาย ธีระศักดิ์ ศรีอภัย 4 เพื่อนไทย
2190 นครราชสีมา 13 นาย ธีระศักดิ์ เข็มมะลัง 5 ประชานิยม
2191 นครราชสีมา 13 นาง จิตติพร พยัคฆชัยวรกุล 6 ประชาชนปฏรูิป
2192 นครราชสีมา 13 จ่าสิบตรี เฉลิม เทียนขุนทด 7 ประชาธิปัตย์
2193 นครราชสีมา 13 นาย รชตะ ด่านกุล 8 เพื่อไทย
2194 นครราชสีมา 13 นาย จําลอง ครุฑขุนทด 9 พลังประชารัฐ
2195 นครราชสีมา 13 นาย ชาติ พิทยาภักดี 10 รวมพลังประชาชาติไทย
2196 นครราชสีมา 13 นาย วิสิทธ์ิ พิทยาภรณ์ 11 ภูมิใจไทย
2197 นครราชสีมา 13 นาย ชาญชาย ศรีจันทึก 12 เสรีรวมไทย
2198 นครราชสีมา 13 นาย วรพจน์ บุ่นจันทึก 13 อนาคตใหม่
2199 นครราชสีมา 13 นาย บุญมี ถนอมพลกรัง 14 เพื่อชาติ
2200 นครราชสีมา 13 จ่าสิบตํารวจ บันลือ เขาโคกกรวด 15 ประชาชาติ
2201 นครราชสีมา 13 นาย จําลอง บุญเอก 16 เศรษฐกิจใหม่
2202 นครราชสีมา 14 นาย สมยศ กกขุนทด 1 ประชานิยม
2203 นครราชสีมา 14 นาย ณัฐพงศ์ แถมวัฒนะ 2 พลังท้องถ่ินไท
2204 นครราชสีมา 14 นาง เพ็ญศรี เม้ียนกลาง 3 รวมพลังประชาชาติไทย
2205 นครราชสีมา 14 นาย สมบูรณ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 4 เพื่อชาติ
2206 นครราชสีมา 14 นาย พจน์ เจริญสันเทียะ 5 พลังประชารัฐ
2207 นครราชสีมา 14 นาย ไพศาล เกียรติชัยพัฒน 6 ภูมิใจไทย
2208 นครราชสีมา 14 นาย ฉัตรธรรม หร่ายกลาง 7 พลังสังคม
2209 นครราชสีมา 14 นาย ปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง 8 อนาคตใหม่
2210 นครราชสีมา 14 นาง จรรยา รัตนรักษ์ 9 พลังธรรมใหม่
2211 นครราชสีมา 14 พันตํารวจตรี บดินทร์ เกตุธนสารพิพิธ 10 ประชาชาติ
2212 นครราชสีมา 14 นาย สุชาติ ภิญโญ 11 เพื่อไทย
2213 นครราชสีมา 14 นาย สิทธิพงษ์ ระหาญนอก 12 ประชาธิปัตย์
2214 นครราชสีมา 14 นาย เจริญ ประสิทธ์ินอก 13 เพื่อนไทย
2215 นครราชสมีา 14 นาย ชนะพล ศรีแสง 14 เสรีรวมไทย
2216 นครราชสีมา 14 นาย ธนูชัย อัตตานุชิต 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2217 นครราชสีมา 14 นาย อุทัย ม่ิงขวัญ 16 ชาติพัฒนา
2218 นครราชสีมา 14 นาย อิทธิกร เดสันเทียะ 17 รวมใจไทย
2219 นครราชสีมา 14 นาย กุลพิสิฐ สถิตย์ขวาไทย 18 ประชาภิวัฒน์
2220 นครราชสีมา 14 นาย สมยศ พัดเกาะ 19 ประชาชนปฏิรูป
2221 นครศรีธรรมราช 1 นาง สุภาพ ขุนศรี 1 ภูมิใจไทย
2222 นครศรีธรรมราช 1 นาย กรณ์ สาพรเจริญ 2 อนาคตใหม่
2223 นครศรีธรรมราช 1 นางสาว นริศา อดิเทพวรพันธ์ุ 3 ประชาธิปัตย์
2224 นครศรีธรรมราช 1 นาย นัฎฐ์ประชา เก้ือสกุล 4 พลังท้องถ่ินไท
2225 นครศรีธรรมราช 1 นาย ภิญโญ ชูสุวรรณ์ 5 เพื่อธรรม
2226 นครศรีธรรมราช 1 นาง พิมพ์ใจ เมธีภัทรกุล 6 ประชานิยม
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2227 นครศรีธรรมราช 1 นาง สุพิชฌาย์ โอ่เรือง 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2228 นครศรีธรรมราช 1 นาย พิเชฐ กวีวงศ์ประวัติ 8 ไทยรักษาชาติ 
2229 นครศรีธรรมราช 1 นาย รงค์ บุญสวยขวัญ 9 พลังประชารัฐ
2230 นครศรีธรรมราช 1 จ่าสิบเอก รุ่งวิทย์ มีภพ 10 ชาติพัฒนา
2231 นครศรีธรรมราช 1 นาย วิโรจน์ พรหมสุด 11 ชาติไทยพัฒนา
2232 นครศรีธรรมราช 1 นางสาว รัชดา สังข์กรด 12 คลองไทย
2233 นครศรีธรรมราช 1 นาย พิตรธนวัตร สุวรรณวัฒน์ 13 รวมใจไทย
2234 นครศรีธรรมราช 1 นาย สาคร ศรีไกรทัย 14 เสรีรวมไทย
2235 นครศรีธรรมราช 1 นาย ประเสริฐ ลิมปนัดดา 15 ประชาธรรมไทย
2236 นครศรีธรรมราช 1 ว่าท่ีร้อยตรี สัญญา ฉายาวิก 16 กรีน
2237 นครศรีธรรมราช 1 นาง ดวงจันทร์ เพรสคอทท์ 17 เพื่อชาติ
2238 นครศรีธรรมราช 1 นาย บุญฤกษ์ ณ นคร 18 ประชาภิวัฒน์
2239 นครศรีธรรมราช 1 นาย จิรชัย เชาวลิต 19 ประชาชาติ
2240 นครศรีธรรมราช 2 นาย วันฤทธ์ิ นาไร 1 เพื่อแผ่นดิน
2241 นครศรีธรรมราช 2 นาย สมปอง จันทร์ศรี 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2242 นครศรีธรรมราช 2 นาย มณี เหมทานนท์ 3 ชาติไทยพัฒนา
2243 นครศรีธรรมราช 2 นาย ชัยยุทธ ขวัญเก้ือ 4 เพื่อชาติ
2244 นครศรีธรรมราช 2 นาย ภิญโญ เพชรแก้ว 5 รวมพลังประชาชาติไทย
2245 นครศรีธรรมราช 2 นาย ทวิวัส เหลี่ยมดี 6 อนาคตใหม่
2246 นครศรีธรรมราช 2 นาย รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา 7 ไทยรักษาชาติ 
2247 นครศรีธรรมราช 2 นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง 8 พลังประชารัฐ
2248 นครศรีธรรมราช 2 นางสาว รุ่งทิพย์ บุญญา 9 ประชาธรรมไทย
2249 นครศรีธรรมราช 2 นาย นิคม หนูแสง 10 ประชาธิปไตยใหม่
2250 นครศรีธรรมราช 2 นาย สุจินต์ รังสิมันตุชาติ 11 พลังท้องถ่ินไท
2251 นครศรีธรรมราช 2 นาย ปฏิพน ชนะณรงค์ 12 ประชาภิวัฒน์
2252 นครศรีธรรมราช 2 นางสาว รวิสรา ทิศนุ่น 13 ภูมิใจไทย
2253 นครศรีธรรมราช 2 นาง รัชนีวรรณ อินทร์สุวรรณ 14 เพื่อธรรม
2254 นครศรีธรรมราช 2 นาย วิทยา แก้วภราดัย 15 ประชาธิปัตย์
2255 นครศรีธรรมราช 2 นาย ฐปกรณ์ มีล่อง 16 กรีน
2256 นครศรีธรรมราช 2 ดาบตํารวจ วีระพงศ์ หนูเขียว 17 ชาติพัฒนา
2257 นครศรีธรรมราช 2 นาย ธีรวุฒิ ยุติธรรม 18 คลองไทย
2258 นครศรีธรรมราช 2 นาย ดุสิต ไทรทอง 19 ประชาชาติ
2259 นครศรีธรรมราช 2 นาง ชนิตร์นันท์ แก้วพะเนิน 20 ประชานิยม
2260 นครศรีธรรมราช 2 นาย พยอม ศรีวิทยารัตน์ 21 ประชาชนปฏิรูป
2261 นครศรีธรรมราช 3 นาย ภาณุวัชร วงศ์พลาย 1 ประชานิยม
2262 นครศรีธรรมราช 3 นาย ณัฐกิตติ์ หนูรอด 2 ไทยรักษาชาติ 
2263 นครศรีธรรมราช 3 นางสาว โสรยา จันทร์ศรี 3 คลองไทย
2264 นครศรีธรรมราช 3 นางสาว นิตยา เฉลิมวรรณ 4 พลังท้องถ่ินไท
2265 นครศรีธรรมราช 3 ว่าท่ี ร.ท. สน่ัน พิบูลย์ 5 ภูมิใจไทย
2266 นครศรีธรรมราช 3 นาย นรินทร์ เหลือสม 6 อนาคตใหม่
2267 นครศรีธรรมราช 3 นาย ป่วน นาคแป้น 7 ชาติพัฒนา
2268 นครศรีธรรมราช 3 พ.ต.อ. เจียร ชูหนู 8 ประชาธรรมไทย
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2269 นครศรีธรรมราช 3 นาย อาญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ 9 พลังประชารัฐ
2270 นครศรีธรรมราช 3 นาย ม่ันเศรษฐ์ กวีดิลกภัทร์ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
2271 นครศรีธรรมราช 3 นาย เทพไท เสนพงศ์ 11 ประชาธิปัตย์
2272 นครศรีธรรมราช 3 นาย ทัตธน แก้วทอง 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2273 นครศรีธรรมราช 3 นาย สุธรรม พรหมเรือง 13 ประชาภิวัฒน์
2274 นครศรีธรรมราช 3 นาย ชยุต หนูสาย 14 ชาติไทยพัฒนา
2275 นครศรีธรรมราช 3 นาย วิจิตร ศรีสว่าง 15 พลังชาติไทย
2276 นครศรีธรรมราช 3 นาย สมนึก หนูแสง 16 ประชาธิปไตยใหม่
2277 นครศรีธรรมราช 3 นาย จิตรกร บัวจันทร์ 17 ไทยรุ่งเรือง
2278 นครศรีธรรมราช 3 นาย ธรรมรัตน์ นาคสัน 18 ประชาชาติ
2279 นครศรีธรรมราช 3 ดาบตํารวจ จตุพร วิริยะพงศ์ 19 เพื่อชาติ
2280 นครศรีธรรมราช 3 จ่าสิบตรี สัจจพล อ่อนภักดี 20 เพื่อแผ่นดิน
2281 นครศรีธรรมราช 4 นาย เจือ รัตนพันธ์ุ 1 พลังชาติไทย
2282 นครศรีธรรมราช 4 นาง สมถวิล เต็มภาชนะ 2 ประชาภิวัฒน์
2283 นครศรีธรรมราช 4 นาย ฉลองชัย หอมหวล 3 เพื่อชาติ
2284 นครศรีธรรมราช 4 นาย วิโรจน์ วงศเ์มฆ 4 ชาติพัฒนา
2285 นครศรีธรรมราช 4 นาย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล 5 ภูมิใจไทย
2286 นครศรีธรรมราช 4 นาย โอฬาร สุตตะนาคา 6 อนาคตใหม่
2287 นครศรีธรรมราช 4 นาย ดนัย ทิพย์ยาน 7 รวมพลังประชาชาติไทย
2288 นครศรีธรรมราช 4 นาง ภัคชัญญา นวลใย 8 ถ่ินกาขาวชาววิไล
2289 นครศรีธรรมราช 4 นางสาว กัญจณิตฐ์ แร่ทอง 9 ประชานิยม
2290 นครศรีธรรมราช 4 นาย ภูมิไท ดีเป็นแก้ว 10 พลังประชารัฐ
2291 นครศรีธรรมราช 4 นาย ธาตรี คําแหง 11 พลังท้องถ่ินไท
2292 นครศรีธรรมราช 4 นาย ประกอบ รัตนพันธ์ 12 ประชาธิปัตย์
2293 นครศรีธรรมราช 4 นาย สมมิตร รัตนกระจ่าง 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2294 นครศรีธรรมราช 4 นาย เสรี นาคเกิด 14 ประชาธรรมไทย
2295 นครศรีธรรมราช 4 นาย สมยศ หนูหนอง 15 ชาติไทยพัฒนา
2296 นครศรีธรรมราช 4 นาย ย่ิงยศ พิพัฒน์ผล 16 กรีน
2297 นครศรีธรรมราช 4 นาย ฟ้าแต่ง พงษ์ขันตรี 17 คลองไทย
2298 นครศรีธรรมราช 4 นาย สุธรรม โฉมทอง 18 เพื่อธรรม
2299 นครศรีธรรมราช 4 นาย มนัส อินทรสุวรรณ 19 ไทยรักษาชาติ 
2300 นครศรีธรรมราช 4 นาย เสกข์ นุ่นสง 20 เพื่อแผ่นดิน
2301 นครศรีธรรมราช 4 นาย ศภุศร รัตนบุรี 21 พลังธรรมใหม่
2302 นครศรีธรรมราช 4 นาย สุชาติ สุขมณี 22 ประชาชนปฏิรูป
2303 นครศรีธรรมราช 5 นาย จอมไกร สวัสดิวงศ์ 1 ชาติไทยพัฒนา
2304 นครศรีธรรมราช 5 นาย สุวุฒิ สมทรัพย์ 2 คลองไทย
2305 นครศรีธรรมราช 5 นาย วัชระ ประเสริฐสุข 3 กรีน
2306 นครศรีธรรมราช 5 นาย วราโชติ มณีอ่อน 4 พลังท้องถ่ินไท
2307 นครศรีธรรมราช 5 นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 5 ประชาธิปัตย์
2308 นครศรีธรรมราช 5 นาย กันตพงศ์ ไกรนรา 6 ประชาภิวัฒน์
2309 นครศรีธรรมราช 5 นาย กระวี หวานแก้ว 7 ภูมิใจไทย
2310 นครศรีธรรมราช 5 นาง กชพร ราชรักษ์ 8 ไทยรักษาชาติ 
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2311 นครศรีธรรมราช 5 นาย ปรีชา ยะโส 9 ประชาชนปฏิรูป
2312 นครศรีธรรมราช 5 ร.ต.ท. ประสาร สุขกาย 10 เสรีรวมไทย
2313 นครศรีธรรมราช 5 นาย สุรสิทธ์ิ จงจิตร 11 ชาติพัฒนา
2314 นครศรีธรรมราช 5 นาย กันตพงศ์ พิบูลย์ 12 เพื่อธรรม
2315 นครศรีธรรมราช 5 นาย ธนกฤต ไกรสิทธ์ิ 13 ประชาชาติ
2316 นครศรีธรรมราช 5 นาย สมบัติ บํารุงศรี 14 ประชานิยม
2317 นครศรีธรรมราช 5 นาง สุชิลา สุขเร่ือง 15 พลังธรรมใหม่
2318 นครศรีธรรมราช 5 นาย คมเดช มัชฌิมวงศ์ 16 พลงัประชารัฐ
2319 นครศรีธรรมราช 5 นาย สน่ัน พลรัฐธนาสิทธ์ิ 17 เพื่อชาติ
2320 นครศรีธรรมราช 5 นาย อภิกษณา สวนกูล 18 อนาคตใหม่
2321 นครศรีธรรมราช 5 นาย สมศักดิ์ สุขทิพย์ 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2322 นครศรีธรรมราช 5 ดาบตํารวจ วิรัตน์ อัจฉริยะปัญญา 20 ประชาธรรมไทย
2323 นครศรีธรรมราช 5 นาย ศรายุธ ขวัญเมือง 21 รวมพลังประชาชาติไทย
2324 นครศรีธรรมราช 5 นาย ทิว วงศ์สวัสดิ์ 22 ถ่ินกาขาวชาววิไล
2325 นครศรีธรรมราช 5 นาย บัญชา สุมา 23 เพื่อแผ่นดิน
2326 นครศรีธรรมราช 6 นาย สิริบรรณจบ คงใหม่ 1 ชาติไทยพัฒนา
2327 นครศรีธรรมราช 6 นาย วิสวะ รัตนุกูล 2 ประชาชนปฏิรูป
2328 นครศรีธรรมราช 6 นางสาว เมธินี โอฬาร์ชน 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2329 นครศรีธรรมราช 6 นาย อรรถพงศ์ สุวรรณวัฒน์ 4 รวมใจไทย
2330 นครศรีธรรมราช 6 นาย จิระศักดิ์ อยู่พิทักษ์ 5 เสรีรวมไทย
2331 นครศรีธรรมราช 6 นาย พิทยา ชุมภูทอง 6 ภูมิใจไทย
2332 นครศรีธรรมราช 6 นาย นัสสรณ์ อัครโชติพัฒนกุล 7 ประชาธรรมไทย
2333 นครศรีธรรมราช 6 นาย เอกชัย ควรศิริ 8 อนาคตใหม่
2334 นครศรีธรรมราช 6 นาย ภูวสิษฏ์ ทองสง 9 เพื่อชาติ
2335 นครศรีธรรมราช 6 นาย ปราโมทย์ เพชรานนท์ 10 ประชาภิวัฒน์
2336 นครศรีธรรมราช 6 นาย อนันต์ รัตนสุภา 11 ชาติพัฒนา
2337 นครศรีธรรมราช 6 นาย วิชัย วิเชียรมณี 12 พลังท้องถ่ินไท
2338 นครศรีธรรมราช 6 นาย ชัยชนะ เดชเดโช 13 ประชาธิปัตย์
2339 นครศรีธรรมราช 6 นางสาว มะลิวัลย์ ดาศรี 14 คลองไทย
2340 นครศรีธรรมราช 6 จ.ส.อ. ประกอบ แต้มสีทอง 15 ไทยรักษาชาติ 
2341 นครศรีธรรมราช 6 นาง มุกดาวรรณ เลื่องสนิีล 16 พลังประชารัฐ
2342 นครศรีธรรมราช 6 ว่าท่ี ร.ต. สานนท์ บุญมี 17 รวมพลังประชาชาติไทย
2343 นครศรีธรรมราช 6 นาง ภัฎฐมณฑ์ เพชรเรือนทอง 18 ประชานิยม
2344 นครศรีธรรมราช 6 นาย วิชาญ มีแสง 19 กรีน
2345 นครศรีธรรมราช 7 นาย นิติศาสตร์ ทองสมัคร 1 ชาติไทยพัฒนา
2346 นครศรีธรรมราช 7 นาย สายัณห์ ยุติธรรม 2 พลังประชารัฐ
2347 นครศรีธรรมราช 7 นาย วัชระ ถาวรพราหมณ์ 3 พลังท้องถ่ินไท
2348 นครศรีธรรมราช 7 นาย ไพรี สมแสง 4 ประชานิยม
2349 นครศรีธรรมราช 7 นาย สมนึก พราหมณ์นาค 5 คลองไทย
2350 นครศรีธรรมราช 7 นาย ธนา รุ่งนิรันดรกุล 6 เพื่อชาติ
2351 นครศรีธรรมราช 7 นาง ปราณี บุรินสุวรรณ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2352 นครศรีธรรมราช 7 นาย สุเทพ หนูรอด 8 ภูมิใจไทย
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2353 นครศรีธรรมราช 7 นาย ปราโมทย์ มะหมัด 9 ไทยรักษาชาติ 
2354 นครศรีธรรมราช 7 นาย สมเกียรติ พิทักษ์ 10 ประชาธิปไตยใหม่
2355 นครศรีธรรมราช 7 นาย พชร สงประเสริฐ 11 เสรีรวมไทย
2356 นครศรีธรรมราช 7 นาย สําราญ เวทยาวงศ์ 12 กรีน
2357 นครศรีธรรมราช 7 นาย ชัยณรงค์ คงย่อง 13 อนาคตใหม่
2358 นครศรีธรรมราช 7 นาง ธนาภรณ์ อ่อนภักดี 14 พลังธรรมใหม่
2359 นครศรีธรรมราช 7 นาย อรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ 15 รวมพลังประชาชาติไทย
2360 นครศรีธรรมราช 7 นาย สมพงค์ มากชุม 16 ประชาธรรมไทย
2361 นครศรีธรรมราช 7 นาย สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ 17 ประชาธิปัตย์
2362 นครศรีธรรมราช 7 นาย ราเชน หัตถประดิษฐ 18 ประชาภิวัฒน์
2363 นครศรีธรรมราช 7 นาย พิเชษฐ์ ดารากัย 19 ประชาชาติ
2364 นครศรีธรรมราช 7 นาย เสริมศักดิ์ จโนภาส 20 เพื่อธรรม
2365 นครศรีธรรมราช 7 นาย วิเชียร สุขพันธ์ุ 21 ชาติพัฒนา
2366 นครศรีธรรมราช 7 นาย สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ 22 เพื่อแผ่นดิน
2367 นครศรีธรรมราช 8 สิบตํารวจเอก อนันต์ ตักเตือน 1 เพื่อธรรม
2368 นครศรีธรรมราช 8 นางสาว วาสนา ธงรอด 2 ชาติพฒันา
2369 นครศรีธรรมราช 8 นาย วิภาค ศรีจันทร์ 3 ไทยรักษาชาติ 
2370 นครศรีธรรมราช 8 นาย เปรมศักดิ์ ศรีสว่าง 4 ประชาชาติ
2371 นครศรีธรรมราช 8 นางสาว วีรวรรณ พูนภิญโญ 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2372 นครศรีธรรมราช 8 นาย นิภา ฝั่งชลจิตต์ 6 เพื่อชาติ
2373 นครศรีธรรมราช 8 นาย จักรกฤช บริรักษ์ 7 พลังประชารัฐ
2374 นครศรีธรรมราช 8 สิบตํารวจตรี วรพันธ์ ทองหมัน 8 เสรีรวมไทย
2375 นครศรีธรรมราช 8 นาย กัณฑ์อเนก เรืองศรี 9 ประชาธิปไตยใหม่
2376 นครศรีธรรมราช 8 นาย สุทธิพันธ์ นุรักษ์ 10 พลังธรรมใหม่
2377 นครศรีธรรมราช 8 พันตํารวจโท สุชาติ ชนะคุ้ม 11 ประชาธรรมไทย
2378 นครศรีธรรมราช 8 นาย สุทัศน์ ดาราไกย 12 คลองไทย
2379 นครศรีธรรมราช 8 นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 13 ประชาธิปัตย์
2380 นครศรีธรรมราช 8 นาย กิตติศักดิ์ สวัสดิสาร 14 ภูมิใจไทย
2381 นครศรีธรรมราช 8 นางสาว กัญญาณี สนธิคุณ 15 ประชาภิวัฒน์
2382 นครศรีธรรมราช 8 นาย ภูริณัฐ ใจสนุก 16 อนาคตใหม่
2383 นครศรีธรรมราช 8 นาย ธัชศักดิ์ ขนอม 17 ประชานิยม
2384 นครศรีธรรมราช 8 นาย วัชนะ งามขํา 18 ชาติไทยพัฒนา
2385 นครศรีธรรมราช 8 นาย เพิ่มศักดิ์ หนูทอง 19 พลังท้องถ่ินไท
2386 นครศรีธรรมราช 8 นางสาว วนาทิพย์ อธิคมานนท์ 20 รวมพลังประชาชาติไทย
2387 นครสวรรค์ 1 นาย ไชยรัชต์ บัวเทศ 1 ภูมิใจไทย
2388 นครสวรรค์ 1 พลตํารวจตรี วิฑูรย์ คลังพลอย 2 เสรีรวมไทย
2389 นครสวรรค์ 1 นาย ศรัญ ฤกษ์อัตการ 3 อนาคตใหม่
2390 นครสวรรค์ 1 นาย วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ 4 พลังปวงชนไทย
2391 นครสวรรค์ 1 นาย ณสรวง ผิวผ่อง 5 ประชาภิวัฒน์
2392 นครสวรรค์ 1 นาง ชุติปภา ประสิทธิเกตุ 6 ประชานิยม
2393 นครสวรรค์ 1 นางสาว บุษญา ตั้งภากรณ์ 7 เพื่อไทย
2394 นครสวรรค์ 1 นาย ธีรวัฒน์ วัฒนวรวิทย์ 8 ชาติไทยพัฒนา
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2395 นครสวรรค์ 1 นาง ภิขณิสา ภูมิมเหศวร 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2396 นครสวรรค์ 1 นาย วชิรธร ศรีสินทนุ 10 ชาติพัฒนา
2397 นครสวรรค์ 1 นาย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร 11 ประชาธิปัตย์
2398 นครสวรรค์ 1 นาย ธีรพงษ์ โอบอ้อม 12 เพื่อชาติ
2399 นครสวรรค์ 1 ร้อยตํารวจโท ชุมพล ช่วยไทย 13 ประชาธิปไตยใหม่
2400 นครสวรรค์ 1 นาย ภิญโญ นิโรจน์ 14 พลังประชารัฐ
2401 นครสวรรค์ 1 นาย สรพงษ์ งามขํา 15 พลังท้องถ่ินไท
2402 นครสวรรค์ 1 นาย อนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2403 นครสวรรค์ 1 นาง นทิตรฎา จันทรตัน 17 เศรษฐกิจใหม่
2404 นครสวรรค์ 2 นาย พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม 1 ชาติไทยพัฒนา
2405 นครสวรรค์ 2 นาย วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ 2 เพื่อไทย
2406 นครสวรรค์ 2 นาย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย 3 ภูมิใจไทย
2407 นครสวรรค์ 2 นาย กฤต ชูชาติ 4 ชาติพัฒนา
2408 นครสวรรค์ 2 ร.ต.ท. นัทที คู่ควร 5 ประชานิยม
2409 นครสวรรค์ 2 นาย ประชุม สังฆารมย์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
2410 นครสวรรค์ 2 นาย วีระกร คําประกอบ 7 พลังประชารัฐ
2411 นครสวรรค์ 2 นาย เสรี หาเเก้ว 8 อนาคตใหม่
2412 นครสวรรค์ 2 นาย นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา 9 ประชาธิปัตย์
2413 นครสวรรค์ 2 ว่าท่ี ร.ต. เดชภพ เพียรเกาะ 10 ประชาธิปไตยใหม่
2414 นครสวรรค์ 2 ด.ต. ธีรศักดิ์ ก้อนจันทร์เทศ 11 เพื่อชาติ
2415 นครสวรรค์ 2 นาย กัญจน์นที ศรีทับทิม 12 ประชาภิวัฒน์
2416 นครสวรรค์ 2 พ.ต.ท. มณฑล เหมพิจิตร 13 เสรีรวมไทย
2417 นครสวรรค์ 2 ร.ต.อ. เชาว์ เหล่าอินทร์ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2418 นครสวรรค์ 2 นาย ศราวุธ โพธ์ิภาค 15 ประชาชนปฏิรูป
2419 นครสวรรค์ 3 นาย สัญญา นิลสุพรรณ 1 พลังประชารัฐ
2420 นครสวรรค์ 3 พ.ท. สุรชาติ ประภัสสร 2 เพื่อชาติ
2421 นครสวรรค์ 3 ร.ต.ต. วรจําเริญ วรทอง 3 ภูมิใจไทย
2422 นครสวรรค์ 3 นาย สุพจน์ โพธ์ิอ่อน 4 รวมพลังประชาชาติไทย
2423 นครสวรรค์ 3 นาย ถมยา บุญกลิ่นขจร 5 ประชานิยม
2424 นครสวรรค์ 3 นาย สมทรง นิลประยูร 6 ประชาธิปัตย์
2425 นครสวรรค์ 3 นาย พิชญธร รอดบํารุง 7 อนาคตใหม่
2426 นครสวรรค์ 3 นาย อํานาจ ยืนยง 8 ชาติพัฒนา
2427 นครสวรรค์ 3 นาง ณัฎฐนิชา เหลือกาฬ 9 พลังท้องถ่ินไท
2428 นครสวรรค์ 3 นาย สัญชัย วงษ์สุนทร 10 เพื่อไทย
2429 นครสวรรค์ 3 นาย สมเวียง โพธ์ิพึ่ง 11 ประชาธิปไตยใหม่
2430 นครสวรรค์ 3 นาง กัลย์ชพร รอดบํารุง 12 เสรีรวมไทย
2431 นครสวรรค์ 3 นางสาว ศศิกัญชณา จิตร์ชนะ 13 พลังชาติไทย
2432 นครสวรรค์ 3 นาง มะลิวัลย์ ดิษสละ 14 ประชาภิวัฒน์
2433 นครสวรรค์ 3 นาย ศราวุธ จุลพล 15 ชาติไทยพัฒนา
2434 นครสวรรค์ 3 นาย สิน เนตรสน 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2435 นครสวรรค์ 4 ร.ต.ท. สัมฤทธ์ิ นุชเฉย 1 เสรีรวมไทย
2436 นครสวรรค์ 4 นาย ธนิศร ชีวาธีรเดช 2 ชาติพัฒนา
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2437 นครสวรรค์ 4 นางสาว รัตติกา แก้วขจร 3 รวมพลังประชาชาติไทย
2438 นครสวรรค์ 4 นาย มานพ ศรีผึ้ง 4 ภูมิใจไทย
2439 นครสวรรค์ 4 นาย ไพโรจน์ กอบทอง 5 ประชานิยม
2440 นครสวรรค์ 4 นาย จรินทร์ มาลัยมาตร์ 6 ชาติไทยพัฒนา
2441 นครสวรรค์ 4 นาย บูรพา ผู้ภักดี 7 อนาคตใหม่
2442 นครสวรรค์ 4 นาย สุเทพ ก้อนจันทร์เทศ 8 เพื่อชาติ
2443 นครสวรรค์ 4 นาย อํานาจ ลายภูษา 9 พลังประชารัฐ
2444 นครสวรรค์ 4 นาย สมปอง เฟื่องจันทร์ 10 ประชาภิวัฒน์
2445 นครสวรรค์ 4 พ.ต.ท. นุกูล แสงศิริ 11 เพื่อไทย
2446 นครสวรรค์ 4 นาย สมชาย เพ็ชรจินดา 12 ประชาธิปัตย์
2447 นครสวรรค์ 4 นาย มนัส ก้อนทอง 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2448 นครสวรรค์ 4 นางสาว กรกนก มนต์ฉนวน 14 ภราดรภาพ
2449 นครสวรรค์ 4 นาย สุรินทร์ พิลึก 15 ประชาชนปฏิรูป
2450 นครสวรรค์ 5 นางสาว เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ 1 ชาติพัฒนา
2451 นครสวรรค์ 5 นางสาว อนุสรา ป่านแก้ว 2 รวมพลังประชาชาติไทย
2452 นครสวรรค์ 5 ร้อยตรี ชัยยศ ตันฑะเสน 3 ประชาภิวัฒน์
2453 นครสวรรค์ 5 นาย อนุชิต แก้วต้น 4 ทางเลือกใหม่
2454 นครสวรรค์ 5 นางสาว วาสุชา จตุรพรชาติชาย 5 เพื่อชาติ
2455 นครสวรรค์ 5 นาย ทรงธรรม ขจรชัยธนัง 6 ภูมิใจไทย
2456 นครสวรรค์ 5 นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์ 7 เพื่อไทย
2457 นครสวรรค์ 5 จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง 8 พลังประชารัฐ
2458 นครสวรรค์ 5 นาย บรรหาญ ครุธหอม 9 อนาคตใหม่
2459 นครสวรรค์ 5 นาย นริศ ไพบูลย์ 10 ประชานิยม
2460 นครสวรรค์ 5 นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ 11 ประชาธิปัตย์
2461 นครสวรรค์ 5 นาง ศรัญพัทร อัครสถิตพงศ์ 12 ประชาชาติ
2462 นครสวรรค์ 5 นาย เสนาะ ทาทอง 13 เสรีรวมไทย
2463 นครสวรรค์ 5 นาวาอากาศเอก ผาแดง สุวรรณวรวงศ์ 14 สยามพัฒนา
2464 นครสวรรค์ 5 เรืออากาศตรี ชัยภัทร พ่วงแพ 15 ประชาชนปฏิรูป
2465 นครสวรรค์ 5 นาย ประสพโชค เหล่าอินทร์ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2466 นครสวรรค์ 6 นางสาว กานดา ดิษสละ 1 ประชาภิวัฒน์
2467 นครสวรรค์ 6 นาย อภิสิทธ์ิ อินทสิทธ์ิ 2 เพื่อไทย
2468 นครสวรรค์ 6 นางสาว อุษา ธํารงค์ศักดิ์คุณ 3 ประชาธิปัตย์
2469 นครสวรรค์ 6 ร้อยตํารวจโท ธรัตนชัย เฉลยคาม 4 เพื่อชาติ
2470 นครสวรรค์ 6 นาย สํารอง เย่ียงยงค์ 5 ภูมิใจไทย
2471 นครสวรรค์ 6 ว่าท่ีร้อยโท ภูวพัศ เวสานุชาติ 6 พลังท้องถ่ินไท
2472 นครสวรรค์ 6 นาย วสันต์ โพธ์ิเนียร 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2473 นครสวรรค์ 6 นาย นิโรธ สุนทรเลขา 8 พลังประชารัฐ
2474 นครสวรรค์ 6 นาย ประสาท ตันประเสริฐ 9 ชาติพัฒนา
2475 นครสวรรค์ 6 นาย ขวัญรุ้ง วันเกลี้ยง 10 รวมพลังประชาชาติไทย
2476 นครสวรรค์ 6 นาย เสรี แจ้งจิต 11 อนาคตใหม่
2477 นครสวรรค์ 6 ดาบตํารวจ ภาวัต อ่อนน้อม 12 ประชานิยม
2478 นครสวรรค์ 6 นาย อภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ 13 ประชาธิปไตยใหม่
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2479 นครสวรรค์ 6 นางสาว สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ 14 เสรีรวมไทย
2480 นครสวรรค์ 6 นางสาว ชญาภา บุญเกิดสิงห์ 15 ชาติไทยพัฒนา
2481 นครสวรรค์ 6 นาย บุญย้ิม กระจาย 16 พลังชาติไทย
2482 นครสวรรค์ 6 นาย ธงชัย มาเม่น 17 ภราดรภาพ
2483 นนทบุรี 1 นาย นิทัศน์ ศรีนนท์ 1 เพื่อไทย
2484 นนทบุรี 1 ร้อยตํารวจเอก พิชัย ปกป้อง 2 พลังท้องถ่ินไท
2485 นนทบุรี 1 นาย เกียรติภัส จําปาทองวิรัตน์ 3 ภูมิใจไทย
2486 นนทบุรี 1 นาย ก้องเกียรติ จ่ันเพิ้ง 4 เพื่อชาติ
2487 นนทบุรี 1 นาง เจริญ เร่ียวแรง 5 พลังประชารัฐ
2488 นนทบุรี 1 นางสาว วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา 6 ประชาธิปัตย์
2489 นนทบุรี 1 นางสาว จริยา มหายศนันทน์ 7 อนาคตใหม่
2490 นนทบุรี 1 นางสาว สิริ ภู่สิงห์ 8 ประชาภิวัฒน์
2491 นนทบุรี 1 นาย ศุภชัย นาคศรีจันทร์ 9 ชาติพัฒนา
2492 นนทบุรี 1 นาย ธนดล เพชรบุรีกุล 10 เสรีรวมไทย
2493 นนทบรีุ 1 นาง ญาดา ศรีหาภาค 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2494 นนทบุรี 1 นาง พิธชานันท์ อ่อนละมูล 12 ประชานิยม
2495 นนทบุรี 1 นาง ชมน์ธนาฒย์ ชาติศิริทรัพย์ 13 ทางเลือกใหม่
2496 นนทบุรี 1 นาย จิณาพัฒน์ บุญเกตุ 14 ประชาชนปฏิรูป
2497 นนทบุรี 1 นาย สมเกียรติ น่ิมเจริญ 15 ประชาชาติ
2498 นนทบุรี 1 นาง รักศรี แสงทองไพบูลย์ 16 ภราดรภาพ
2499 นนทบุรี 2 นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ 1 เพื่อไทย
2500 นนทบุรี 2 นาย เฉลิมพล นิยมสินธ์ุ 2 ประชาธิปัตย์
2501 นนทบุรี 2 นาย ฉลอง เร่ียวแรง 3 พลังประชารัฐ
2502 นนทบุรี 2 นาย สนธยา แสงส่อง 4 ชาติพัฒนา
2503 นนทบุรี 2 ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 5 ทางเลือกใหม่
2504 นนทบุรี 2 นาย นิติวัชร์ ธนจิรพิทักษ์ 6 พลังท้องถ่ินไท
2505 นนทบุรี 2 นาย อํานาจ เพ็ชร์สว่าง 7 เพื่อชาติ
2506 นนทบุรี 2 นาย ปรเมศวร์ กุมารบุญ 8 ชาติไทยพัฒนา
2507 นนทบุรี 2 นาย วิชยุตม์ รอดศิลป์ 9 ภูมิใจไทย
2508 นนทบุรี 2 นาย โกญจนาท สุมโนพรหม 10 เสรีรวมไทย
2509 นนทบุรี 2 ว่าท่ี ร.ต. ขัตติยะ ภุมรินทร์ 11 ประชาภิวัฒน์
2510 นนทบุรี 2 นาย ประชา มีเหม็ง 12 อนาคตใหม่
2511 นนทบุรี 2 นาย กิตติ โสภณสังฆกิจ 13 พลเมืองไทย
2512 นนทบุรี 2 นาย ฐานะพัฒน์ รองรัตน์ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2513 นนทบุรี 3 นาย วสุ ผันเงิน 1 เสรีรวมไทย
2514 นนทบุรี 3 นาย ติยศ อภัยภักดิ์ 2 พลังท้องถ่ินไท
2515 นนทบุรี 3 นาย วิทูร กรุณา 3 ภูมิใจไทย
2516 นนทบุรี 3 นาย อนุสรณ์ แก้ววิเชียร 4 อนาคตใหม่
2517 นนทบุรี 3 นาย กฤษกร อัจฉริยะประสิทธ์ิ 5 ประชาธิปัตย์
2518 นนทบุรี 3 นาย เกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ 6 ทางเลือกใหม่
2519 นนทบุรี 3 นาย อนุศักดิ์ เรืองชู 7 พลังประชารัฐ
2520 นนทบุรี 3 นาย ธํารงเกียรติ ส่องศิริ 8 เพื่อชาติ
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2521 นนทบุรี 3 นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ 9 เพื่อไทย
2522 นนทบุรี 3 นาย ชยพล เทพรัตน์ 10 ประชาภิวัฒน์
2523 นนทบุรี 3 นาย ปราโมทย์ เหล่าสุนทรวณิช 11 ประชาชนปฏิรูป
2524 นนทบุรี 3 นาย โกมุท เหมะรัต 12 รวมพลังประชาชาติไทย
2525 นนทบุรี 3 นาย อิทธิพล คงพสิษฐ์พร 13 พลเมืองไทย
2526 นนทบุรี 3 นางสาว พรหมพร พราห์มพร 14 ชาติไทยพัฒนา
2527 นนทบุรี 3 นาย ธรรมเนียบ มีแก้ว 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2528 นนทบุรี 3 นาย ธรรมยุทธ สุทธิวิชา 16 ประชาชาติ
2529 นนทบุรี 3 นาย ชวิน กุลประเสริฐ 17 ชาติพัฒนา
2530 นนทบุรี 3 นางสาว พิชญาภา เพชรพันธ์ 18 พลังธรรมใหม่
2531 นนทบุรี 4 นาย ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ 1 อนาคตใหม่
2532 นนทบุรี 4 นาย มนัส ผลพิบูลย์ 2 พลังท้องถ่ินไท
2533 นนทบุรี 4 นาย ทองใบ เสริฐสอน 3 รวมพลังประชาชาติไทย
2534 นนทบุรี 4 นาย วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ 4 ประชาธิปัตย์
2535 นนทบุรี 4 นาย อนุชิต สุวรรณธาดา 5 ชาติพัฒนา
2536 นนทบุรี 4 นาย อํานวย สุขขี 6 เพื่อแผ่นดิน
2537 นนทบุรี 4 นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร 7 เพื่อไทย
2538 นนทบุรี 4 นาย ณรงค์ จันทนประดิษฐ 8 พลังประชารัฐ
2539 นนทบุรี 4 นางสาว สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ 9 ภูมิใจไทย
2540 นนทบุรี 4 นาง ชนิตา จอมพงษ์ 10 ประชาภิวัฒน์
2541 นนทบุรี 4 นาย ประดิษฐ์ แน่วแน่ 11 ทางเลือกใหม่
2542 นนทบุรี 4 นาย เทพธาดา กรอบบาง 12 เสรีรวมไทย
2543 นนทบรีุ 4 นาย จุมพล เตชศรีสุธี 13 ชาติไทยพัฒนา
2544 นนทบุรี 4 นาย สมบูรณ์ สนิท 14 เพื่อชาติ
2545 นนทบุรี 4 นาย วันชัย บุนนาค 15 ประชาชาติ
2546 นนทบุรี 5 นาย สุเทพ นิลน้อย 1 ชาติไทยพัฒนา
2547 นนทบุรี 5 นาย อภิชา อําไพจิตต์ 2 พลังท้องถ่ินไท
2548 นนทบุรี 5 นาย ไพฑูรย์ พึ่งเพ็ง 3 ประชาภิวัฒน์
2549 นนทบุรี 5 นาย ณัฐพัชร์ ทิมดี 4 ภูมิใจไทย
2550 นนทบุรี 5 นาย จําลอง ขําสา 5 ประชาธิปัตย์
2551 นนทบุรี 5 นาย วันชัย เจริญนนทสิทธ์ิ 6 เพื่อไทย
2552 นนทบุรี 5 นาย ปิยภูมิ ศักดาพงศ์ 7 เพื่อชาติ
2553 นนทบุรี 5 นาย ทศพล เพ็งส้ม 8 พลังประชารัฐ
2554 นนทบุรี 5 นาย ทชากร ศักดาบูรณโภคิน 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2555 นนทบุรี 5 นาย ปราโมทย์ พันธุเกตุ 10 อนาคตใหม่
2556 นนทบุรี 5 นางสาว กัญญนันทน์ ยศวัตชยานันท์ 11 ประชาชนปฏิรูป
2557 นนทบุรี 5 พันโท โกมล ปานนาค 12 ชาติพัฒนา
2558 นนทบุรี 5 นาย เสนอ ทรัพย์เย็น 13 เสรีรวมไทย
2559 นนทบุรี 5 นาง เพ็ชรรัตน์ บุญประเสริฐ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2560 นนทบุรี 5 นาย วัชรินทร์ ป้อมหิน 15 ประชานิยม
2561 นนทบุรี 5 นาย อัศนินท์ พิศาลอัครภัทร์ 16 ทางเลือกใหม่
2562 นนทบุรี 6 นาง ก่ิงกาญจน์ ภู่ทองตระกูล 1 ประชาชนปฏิรูป
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2563 นนทบุรี 6 นาย จําลอง ช่วยรอด 2 อนาคตใหม่
2564 นนทบุรี 6 นางสาว ณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง 3 ชาติพัฒนา
2565 นนทบุรี 6 นาย ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ 4 เพื่อไทย
2566 นนทบุรี 6 นาย ยงยุทธ แก้วน้อย 5 ชาติไทยพัฒนา
2567 นนทบุรี 6 นาย ปรีชา สุบิน 6 พลังประชารัฐ
2568 นนทบุรี 6 นาย บุญหลง อาจจิต 7 ประชาภิวัฒน์
2569 นนทบุรี 6 นาย กิตติกร รุ่งสว่าง 8 เพื่อชาติ
2570 นนทบุรี 6 นาย สุนทร บัวกลิ่น 9 ทางเลือกใหม่
2571 นนทบุรี 6 นางสาว พิมพ์พัชชา หยิมการุณ 10 ภูมิใจไทย
2572 นนทบุรี 6 นาย ณัฐวุฒิ อินแดง 11 เสรีรวมไทย
2573 นนทบุรี 6 นาย สัมฤทธ์ิ ด้วงโสน 12 ประชาธิปัตย์
2574 นนทบุรี 6 นาย รวิชญ์ มันมือเสือ 13 รวมใจไทย
2575 นนทบุรี 6 นาย ปฐม กัลยาณธรรม 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2576 นนทบุรี 6 นาง วรลักษณ์ ติมลตรี 15 ประชานิยม
2577 นนทบุรี 6 นางสาว อนุสรา มู่ฮัมหมัด 16 ประชาชาติ
2578 นนทบุรี 6 นางสาว ปัญญดา ญาณวิชรา 17 รวมพลังประชาชาติไทย
2579 นนทบุรี 6 นาย ละไม คํามีมา 18 ประชาธิปไตยใหม่
2580 นราธิวาส 1 นาย ต่วนโซะ มือกะหามะ 1 เพื่อไทย
2581 นราธิวาส 1 นาย สหรัฐ มุณีรัตน์ 2 ไทยรักษาชาติ 
2582 นราธิวาส 1 นาย มาหะมะรอปี เจ๊ะแว 3 ประชาชาติ
2583 นราธิวาส 1 นาย มะฮัสตี มะแซสะอิ 4 ภูมิใจไทย
2584 นราธิวาส 1 นาย วัชระ ยาวอหะซัน 5 พลังประชารัฐ
2585 นราธิวาส 1 นาย มูซอพัรคอยรุดดีน อาลี 6 อนาคตใหม่
2586 นราธิวาส 1 นาง สมหวัง รัตนมณี 7 พลังปวงชนไทย
2587 นราธิวาส 1 ดาบตํารวจ มโณ วารีวะนิช 8 รวมพลังประชาชาติไทย
2588 นราธิวาส 1 นาย อิบรอเฮ็ม บินมามะ 9 เพื่อธรรม
2589 นราธิวาส 1 นาย กูอาเซ็ม กูจินามิง 10 ประชาธิปัตย์
2590 นราธิวาส 1 นาย สุริยา ทองลือ 11 พลังท้องถ่ินไท
2591 นราธิวาส 1 นางสาว ยูมีรา ดาราม่ัน 12 เพื่อคนไทย
2592 นราธิวาส 1 นาย อับดุลหาดี เจะมามะ 13 ประชาธรรมไทย
2593 นราธิวาส 1 นาย มะซอเรย์ ยากา 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2594 นราธิวาส 1 นาย สมาแอ อับดุลดานิง 15 ประชาภิวัฒน์
2595 นราธิวาส 1 นาย มาหะมะสุกือรี มะแซ 16 ประชาธิปไตยใหม่
2596 นราธิวาส 1 นาย วาร์มูฮําหมัด บินแวดาโอะ 17 ชาติไทยพัฒนา
2597 นราธิวาส 1 นาย ฮาซัน หะแว 18 คลองไทย
2598 นราธิวาส 1 นางสาว อมรรัตน์ เข็มขาว 19 แผ่นดินธรรม
2599 นราธิวาส 2 นาย วสันต์ แวอุเซ็ง 1 ภูมิใจไทย
2600 นราธิวาส 2 นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 2 พลังประชารัฐ
2601 นราธิวาส 2 นาย มะหามัด ฮามิ 3 เพื่อธรรม
2602 นราธิวาส 2 นาย สุรเชษฐ์ แวอาแซ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
2603 นราธิวาส 2 นางสาว ซําซียะห์ ดือเระ 5 เพื่อชาติ
2604 นราธิวาส 2 นาย เจ๊ะซู ตาเหย็บ 6 ประชาธิปัตย์
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2605 นราธิวาส 2 นาย สมพร จันทร์ชู 7 ไทยรักษาชาติ 
2606 นราธิวาส 2 นาย บือราฮัน เจ๊ะสมอเจ๊ะ 8 คลองไทย
2607 นราธิวาส 2 นางสาว อาณีซา อัสสัมตุลา 9 เสรีรวมไทย
2608 นราธิวาส 2 นางสาว สสิธร สะนิ 10 เพื่อคนไทย
2609 นราธิวาส 2 นาย สารี สะมะแอ 11 ประชาชาติ
2610 นราธิวาส 2 นาย แวดอเลาะ ยูโซะ 12 พลังท้องถ่ินไท
2611 นราธิวาส 2 นาย ซีดิ นิมะ 13 ชาติพัฒนา
2612 นราธิวาส 2 ว่าท่ีร้อยตรี มูฮําหมัดอัคมัล อาลี 14 ประชาธิปไตยใหม่
2613 นราธิวาส 2 นาย อาร์มาน อารอมะ 15 ชาติไทยพัฒนา
2614 นราธิวาส 2 นาย มูฮัมหมัดซัยฟูดีน ดอเลาะ 16 อนาคตใหม่
2615 นราธิวาส 2 นาย มูฮํามัดนิรันดร เลาะนะ 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2616 นราธิวาส 2 นาย มนัส ว่องไว 18 พลังปวงชนไทย
2617 นราธิวาส 2 นาย เลาะ หามะ 19 ประชาภิวัฒน์
2618 นราธิวาส 2 นาย เกียรติ์ สุขแดงพรหม 20 เพื่อแผ่นดิน
2619 นราธิวาส 3 นาย พิเศรษฐ์ สงนาวา 1 เพื่อธรรม
2620 นราธิวาส 3 นาย กูเฮง ยาวอหะซัน 2 ประชาชาติ
2621 นราธิวาส 3 นาย สุกรี ซูเฟียน 3 เพื่อไทย
2622 นราธิวาส 3 นาย ไซนูดิง ยาลา 4 เสรีรวมไทย
2623 นราธิวาส 3 นาย อาแซ สะบูดิง 5 พลังปวงชนไทย
2624 นราธิวาส 3 นาย ใซดี เจ๊ะหามะ 6 ประชาธิปัตย์
2625 นราธิวาส 3 นาย ฮาเซ็ง มาหะ 7 ภูมิใจไทย
2626 นราธิวาส 3 นาย รํารี มามะ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
2627 นราธิวาส 3 นาย ตูวันอิบราฮีม ตูวันสะราวี 9 ชาติพัฒนา
2628 นราธิวาส 3 นาย สมัย ฮารง 10 เพื่อคนไทย
2629 นราธิวาส 3 นาย สุรินทร์ หะยีหมัด 11 ชาติไทยพัฒนา
2630 นราธิวาส 3 นาย อาดือนัง แกมะ 12 พลังท้องถ่ินไท
2631 นราธิวาส 3 นาย อานีรัน ยูนุ๊ 13 ประชาภิวัฒน์
2632 นราธิวาส 3 นาย เกรียงศักดิ์ มะมิง 14 ประชาธิปไตยใหม่
2633 นราธิวาส 3 นาย ยูโซ๊ะ ดอเล๊าะ 15 อนาคตใหม่
2634 นราธิวาส 3 นาย อัสรี เจ๊ะอาลี 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2635 นราธิวาส 3 นาย ฮารงค์ เซ็นนุดีน 17 คลองไทย
2636 นราธิวาส 4 นาย โฅไมนี ดารายีสาฮอ 1 ประชาธิปัตย์
2637 นราธิวาส 4 นาย สุรียา ยีลูมา 2 พลังประชารัฐ
2638 นราธิวาส 4 นาย มะสาเร บือราเฮงบลูกา 3 เพื่อคนไทย
2639 นราธิวาส 4 นาย สุกรี มะเต๊ะ 4 ภูมิใจไทย
2640 นราธิวาส 4 นาง ใอนี ระเซีย 5 ประชาธรรมไทย
2641 นราธิวาส 4 นาย มะยูนัน มามะ 6 พลังปวงชนไทย
2642 นราธิวาส 4 นาย ต่วนอัรซู ดือมุงกาป๊ะ 7 พลังท้องถ่ินไท
2643 นราธิวาส 4 นาย มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง 8 เพื่อไทย
2644 นราธิวาส 4 นาย เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2645 นราธิวาส 4 นาย นิมิง นิโซ๊ะ 10 เสรีรวมไทย
2646 นราธิวาส 4 นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 11 ประชาชาติ
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2647 นราธิวาส 4 นาย อดิศร เย็ง 12 ชาติไทยพัฒนา
2648 นราธิวาส 4 นางสาว อาซีซะ ลือโมะ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2649 นราธิวาส 4 นาย สุวิชช์ ศรีสุวรรณ 14 เพื่อธรรม
2650 นราธิวาส 4 นาย เตาฟีก ลีฆะ 15 อนาคตใหม่
2651 นราธิวาส 4 นาย อดุลย์เลาะห์ ลาสารี 16 คลองไทย
2652 น่าน 1 พล.ต.ต. วีระชัย บั้งเงิน 1 ประชาภิวัฒน์
2653 น่าน 1 นาง วาสนา ยศสอน 2 พลังปวงชนไทย
2654 น่าน 1 นาย สมจิตร ไชยสลี 3 ประชาธิปไตยใหม่
2655 น่าน 1 นาง สิริทร รามสูต 4 เพื่อไทย
2656 น่าน 1 นาย เกษม รุณใจ 5 ภราดรภาพ
2657 น่าน 1 นาย สันติภาพ อินทรพัฒน์ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2658 น่าน 1 นาย อานนท์ ตันตระกูล 7 พลังประชารัฐ
2659 น่าน 1 นาย  ิกิตติพงศ์ ดวงพิกุล 8 พลังท้องถ่ินไท
2660 น่าน 1 นาย อดิศักดิ์ ภิมาลย์ 9 ประชาธิปัตย์
2661 น่าน 1 นาย ราเชนทร์ กาบคํา 10 เพื่อชาติ
2662 น่าน 1 นาย โสภณ ไพรวัลย์บริบูรณ์ 11 ประชาชาติ
2663 น่าน 1 นาย บรรจง มหาวงศนันท์ 12 เสรีรวมไทย
2664 น่าน 1 นาย ณัฏฐกิตติ์ อินต๊ะจักร์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
2665 น่าน 1 นาย ธงชัย สว่างวงษ์ 14 เพื่อแผ่นดิน
2666 น่าน 1 นาย เสมียน ธรรมลังกา 15 อนาคตใหม่
2667 น่าน 2 ดาบตํารวจ อนุวัฒน์ ท้าวเชียง 1 เพื่อชาติ
2668 น่าน 2 นาย ธนู ภัทรวรากุล 2 ประชาชาติ
2669 น่าน 2 นาย ณฐกร พุฒตรง 3 พลังปวงชนไทย
2670 น่าน 2 นาย วัชรินทร์ อินต๊ะวิชัย 4 รวมพลังประชาชาติไทย
2671 น่าน 2 นาย เสริฐ เจริญดี 5 พลังประชารัฐ
2672 น่าน 2 นาย ชลน่าน ศรีแก้ว 6 เพื่อไทย
2673 น่าน 2 นาย จาตุรนต์ อินนาอัคราคุณ 7 ประชาธิปัตย์
2674 น่าน 2 นาย สวงษ์ ใหม่จันทร์ 8 ภราดรภาพ
2675 น่าน 2 สิบตํารวจโท สมาน บุตรราช 9 ประชาภิวัฒน์
2676 น่าน 2 นาย ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล 10 ชาติไทยพัฒนา
2677 น่าน 2 นาย ชมพล พรมกามินทร์ 11 เพื่อแผ่นดิน
2678 น่าน 2 นาง วราภรณ์ บุญศัพย์ 12 พลังท้องถ่ินไท
2679 น่าน 2 นาย จีระสิทธ์ิ แสงประจักษ์ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2680 น่าน 2 นาย สุขวิชณ์ิ มาไชย 14 เสรีรวมไทย
2681 น่าน 2 นาย สุรวุฒิ อินนะใจ 15 อนาคตใหม่
2682 น่าน 2 นาย หฤษฏกูล ชูดิษยสกุล 16 ประชาชนปฏิรูป
2683 น่าน 3 นาย สมพงษ์ พิมพ์มาศ 1 ประชาภิวัฒน์
2684 น่าน 3 นาย พลายปัญญา อยู่เอนก 2 เพื่อแผ่นดิน
2685 น่าน 3 นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ 3 เพื่อไทย
2686 น่าน 3 ร้อยตํารวจโท ศรศักดิ์ เคร่งครัด 4 เสรีรวมไทย
2687 น่าน 3 นาย ต่วน ไชยโย 5 เพื่อชาติ
2688 น่าน 3 นาย สําเริง แก้วเทพ 6 ประชาธิปัตย์
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2689 น่าน 3 นาย ถนอม ใหม่กันทะ 7 ประชาธิปไตยใหม่
2690 น่าน 3 นาย นิติต่วน ยะแสง 8 พลังปวงชนไทย
2691 น่าน 3 นาย คุณดร งามธุระ 9 พลังประชารัฐ
2692 น่าน 3 นาย สุชิน ยาปัน 10 ชาติไทยพัฒนา
2693 น่าน 3 นาย ปัทฎิญญา ปัญญาวิเศษกาล 11 ภราดรภาพ
2694 น่าน 3 นาย โสภณ ศรีมาเหล็ก 12 พลังท้องถ่ินไท
2695 น่าน 3 นาย ยก บุญอินทร์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
2696 น่าน 3 นาย สันติภาพ แซ่คํา 14 ประชาชาติ
2697 น่าน 3 นาย จักรกริศน์ ปันศิริ 15 อนาคตใหม่
2698 บึงกาฬ 1 นาย สมนึก พิทูลทอง 1 รวมพลังประชาชาติไทย
2699 บึงกาฬ 1 นาย สุวิทย์ นาคลา 2 พลังท้องถ่ินไท
2700 บึงกาฬ 1 นาง แว่นฟ้า ทองศรี 3 ภูมิใจไทย
2701 บึงกาฬ 1 นางสาว วรรักษ์วัลย์ สมบูรณ์ 4 ชาติพัฒนา
2702 บึงกาฬ 1 นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ 5 เพื่อไทย
2703 บึงกาฬ 1 นาย ภูคมิน สายลุน 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2704 บึงกาฬ 1 นาย เกรียงศักดิ์ วงษ์คงคํา 7 พลังประชารัฐ
2705 บึงกาฬ 1 นาย สุทธิณัฐ นามวัน 8 อนาคตใหม่
2706 บึงกาฬ 1 นาย คําแดง สุทธิสาร 9 เพื่อนไทย
2707 บึงกาฬ 1 พ.ต.อ. กิตติพงศ์ สินจิตต์ 10 เสรีรวมไทย
2708 บึงกาฬ 1 นาย กิตติมศักดิ์ พระราช 11 ประชาภิวัฒน์
2709 บึงกาฬ 1 นาย อาทิตย์ อักษรศิริ 12 ประชาชนปฏิรูป
2710 บึงกาฬ 1 นาย ชาญวุฒิ บุตดา 13 เพื่อชาติ
2711 บึงกาฬ 1 นาย ปรวรรษ หวายฤทธ์ิ 14 ประชาธิปัตย์
2712 บึงกาฬ 2 นาย วินัย ติยะบุตร 1 ประชาธิปัตย์
2713 บึงกาฬ 2 นาย จรูญ แสนพิมพ์ 2 ภูมิใจไทย
2714 บึงกาฬ 2 นาย สํารวย ศรีทิน 3 อนาคตใหม่
2715 บึงกาฬ 2 นางสาว ศิริวรรณ ปุดตะศิริวงษ์ 4 พลังท้องถ่ินไท
2716 บึงกาฬ 2 นาย แก้ว พูลเพิ่ม 5 รวมพลังประชาชาติไทย
2717 บึงกาฬ 2 นางสาว อารตี สีมา 6 เสรีรวมไทย
2718 บึงกาฬ 2 นาย นวพล สิริกรรณ์ 7 ประชาภิวัฒน์
2719 บึงกาฬ 2 นาย ไพรวัลย์ อรกุล 8 พลังประชารัฐ
2720 บึงกาฬ 2 นาย ไตรรงค์ ติธรรม 9 เพื่อไทย
2721 บึงกาฬ 2 นาง ประภัสสร ทองปาน 10 ประชาชนปฏิรูป
2722 บึงกาฬ 2 นาย ประหยัด ศรีรัตนขันธ์ 11 เพื่อนไทย
2723 บึงกาฬ 2 นาย บุษบา วงค์ใหญ่ 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2724 บึงกาฬ 2 นาย ไพโรจน์ จิตไพศาล 13 เพื่อชาติ
2725 บุรีรัมย์ 1 นาย ปรีชา ทองคํา 1 ชาติไทยพัฒนา
2726 บุรีรัมย์ 1 นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ 2 ภูมิใจไทย
2727 บุรีรัมย์ 1 พันตํารวจโท กิตตฤิทธ์ิ พูนสวัสดิ์ 3 ไทยรักษาชาติ 
2728 บุรีรัมย์ 1 นาย สุพจน์ เขียมรัมย์ 4 ประชาชนปฏิรูป
2729 บุรีรัมย์ 1 นาย นภดล อังคสุภณ 5 พลังประชารัฐ
2730 บุรีรัมย์ 1 นาย วิชชา จันทร์ชัย 6 ประชาภิวัฒน์
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2731 บุรีรัมย์ 1 นางสาว วันฟ้าสวย ภัทรไชยนันท์ 7 อนาคตใหม่
2732 บุรีรัมย์ 1 นาย ชณชล มะลิซ้อน 8 เสรีรวมไทย
2733 บุรีรัมย์ 1 นาย ชาญชัย โตพฤกษา 9 ประชาธิปัตย์
2734 บุรีรัมย์ 1 นาย สุชาติ นามนุ 10 ชาติพัฒนา
2735 บุรีรัมย์ 1 นาง ศรีสกุล โสภา 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2736 บุรีรัมย์ 1 นาย พรหมพิริยะ โยธิน 12 เพื่อชาติ
2737 บุรีรัมย์ 1 นาง เลขา อินทรสุวรรณ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
2738 บุรีรัมย์ 1 นาย กฤษฎา ชูตาลัด 14 เพื่อนไทย
2739 บุรีรัมย์ 1 นาย คชานนท์ สังสูงเนิน 15 กรีน
2740 บุรีรัมย์ 1 นางสาว นนทกร วัฒนาชีพ 16 พลังท้องถ่ินไท
2741 บุรีรัมย์ 1 นาย นิพนธ์ สุดตา 17 เพื่อแผ่นดิน
2742 บุรีรัมย์ 1 นางสาว จินตนา มูลเค้า 18 ประชาธรรมไทย
2743 บุรีรัมย์ 2 นาย บุญคง นพรัตน์วงศกร 1 รวมพลังประชาชาติไทย
2744 บุรีรัมย์ 2 นาง ปญัทิพา ภาพยนตร์ 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2745 บุรีรัมย์ 2 นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ 3 ภูมิใจไทย
2746 บุรีรัมย์ 2 นาย นาทภูวพัฒน์ ฉัพพรรณธนกูร 4 ประชาชาติ
2747 บุรีรัมย์ 2 นาย ชูศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ 5 เพื่อชาติ
2748 บุรีรัมย์ 2 นาย ธีรวุฒิ ทับทิมหิน 6 ประชาธิปัตย์
2749 บุรีรัมย์ 2 นาย สุรศักดิ์ นาคดี 7 เพื่อไทย
2750 บุรีรัมย์ 2 นาย สมใจ นะตุม 8 ชาติพัฒนา
2751 บุรีรัมย์ 2 นาย วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล 9 พลังประชารัฐ
2752 บุรีรัมย์ 2 นาง ธัญญรัตน์ สุกแสง 10 เสรีรวมไทย
2753 บุรีรัมย์ 2 นางสาว พรสวรรณ์ สีหะวงษ์ 11 ประชาชนปฏิรูป
2754 บุรีรัมย์ 2 นาย จัตุพงษ์ ขันติวงศ์ 12 ประชาภิวัฒน์
2755 บุรีรัมย์ 2 นาย กฤช อุปจันแพงวงศ์ 13 เพื่อนไทย
2756 บุรีรัมย์ 2 นาย ประดิษฐ์ พันธ์ุพินิจ 14 เพื่อแผ่นดิน
2757 บุรีรัมย์ 2 นาย เฉลียว แก้วศรี 15 พลังท้องถ่ินไท
2758 บุรีรัมย์ 3 นาย วิเชียร สุขใหญ่ 1 เพื่อชาติ
2759 บุรีรัมย์ 3 นาย สมบูรณ์ ซารัมย์ 2 ภูมิใจไทย
2760 บุรีรัมย์ 3 นาย สมคิด สินไธสง 3 ประชาธิปัตย์
2761 บุรีรัมย์ 3 นางสาว สิริอร มาตรคําจันทร์ 4 ชาติพัฒนา
2762 บุรีรัมย์ 3 นางสาว เกตน์สิรี พูนทรัพย์ 5 ประชาชนปฏิรูป
2763 บุรีรัมย์ 3 นาย บุญเชียง นาคกูล 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2764 บุรีรัมย์ 3 นาย ภัทรพงศ์ ศุภักษร 7 อนาคตใหม่
2765 บุรีรัมย์ 3 นาย อภิรักษ์ ลิ้มรัตน์ 8 พลังประชารัฐ
2766 บุรีรัมย์ 3 นาย สุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ุ 9 เพื่อนไทย
2767 บุรีรัมย์ 3 นาย ภานุพล ฉาไธสง 10 รวมพลังประชาชาติไทย
2768 บุรีรัมย์ 3 นาย พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ 11 เพื่อไทย
2769 บุรีรัมย์ 3 ร.ต.ท. สมพงษ์ พันธ์ุศรี 12 เสรีรวมไทย
2770 บุรีรัมย์ 3 นางสาว ประกาย ศรีวงค์ 13 เศรษฐกิจใหม่
2771 บุรีรัมย์ 3 นาย ลักก้ี ขําเอนก 14 ชาติไทยพัฒนา
2772 บุรีรัมย์ 3 พ.ต.ท. บุญเลี้ยง กิจคติ 15 ประชาภิวัฒน์
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2773 บุรีรัมย์ 3 นาย ประสาน แก้วดวง 16 เพื่อแผ่นดิน
2774 บุรีรัมย์ 3 นาย ดุสิต บุผาโต 17 กรีน
2775 บุรีรัมย์ 4 นาง สุจินต์ เภสัชชา 1 รวมพลังประชาชาติไทย
2776 บุรีรัมย์ 4 นาย จําลอง ตาทอง 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2777 บุรีรัมย์ 4 นาย ธนพรเทพ สมการณ์เดชากุล 3 เพื่อชาติ
2778 บุรีรัมย์ 4 นาย โสภณ ซารัมย์ 4 ภูมิใจไทย
2779 บุรีรัมย์ 4 ว่าท่ีร้อยโท องอาจ ศิริเมตตาภรณ์ 5 ชาติไทยพัฒนา
2780 บุรีรัมย์ 4 นาย วุฒิชัย สุขพรรณดอน 6 พลังท้องถ่ินไท
2781 บุรีรัมย์ 4 นาย สวัสดิ์ บุราสิทธ์ิ 7 ประชาภิวัฒน์
2782 บุรีรัมย์ 4 นาย เกรียงศักดิ์ โพธิมาศ 8 เพื่อแผ่นดิน
2783 บุรีรัมย์ 4 นาง ลักษมน คู่สกุล 9 ประชาชนปฏิรูป
2784 บุรีรัมย์ 4 นาย ธวัช รักษา 10 เพื่อนไทย
2785 บุรีรัมย์ 4 นาย วิเชียร ไพรบึง 11 ชาติพัฒนา
2786 บุรีรัมย์ 4 นาย ประกิจ พลเดช 12 เพื่อไทย
2787 บุรีรัมย์ 4 นาย ยุทธนา ตีระมาศวณิช 13 พลังประชารัฐ
2788 บุรีรัมย์ 4 นาย อภิชัย สิริสุข 14 อนาคตใหม่
2789 บุรีรัมย์ 4 นาย สมพงษ์ แช่มรัมย์ 15 เสรีรวมไทย
2790 บุรีรัมย์ 4 นาย ปริวัชร มณีเติม 16 ประชาธิปัตย์
2791 บุรีรัมย์ 4 นาง ประนอม วงค์มลฑล 17 กรีน
2792 บุรีรัมย์ 5 นาย อิทธิศกัดิ์ ปาทาน 1 ประชาชาติ
2793 บุรีรัมย์ 5 นาย ชูชัย พลวัน 2 รวมพลังประชาชาติไทย
2794 บุรีรัมย์ 5 นาย วรายุทธ์ มีแก้ว 3 ชาติพัฒนา
2795 บุรีรัมย์ 5 นาย ปรัญชญา ตรีกาญจนา 4 อนาคตใหม่
2796 บุรีรัมย์ 5 นาย สุรพงษ์ พลวัน 5 ชาติไทยพัฒนา
2797 บุรีรัมย์ 5 นาย จักรพงษ์ สงวนชม 6 เพื่อชาติ
2798 บุรีรัมย์ 5 นาย วัชรชัย สุรักษ์ 7 เพื่อนไทย
2799 บรีุรัมย์ 5 นาย สุเทพ ปานกลาง 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2800 บุรีรัมย์ 5 นาย สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข 9 พลังประชารัฐ
2801 บุรีรัมย์ 5 นาย ประเสริฐ เครือศรี 10 ประชาธิปัตย์
2802 บุรีรัมย์ 5 นางสาว สุภาพร พึ่งจันดุม 11 ประชาชนปฏิรูป
2803 บุรีรัมย์ 5 นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา 12 ภูมิใจไทย
2804 บุรีรัมย์ 5 นาย สมชาย พรมวัง 13 เสรีรวมไทย
2805 บุรีรัมย์ 5 นาย พจนารถ ชํานิจ 14 ประชาธรรมไทย
2806 บุรีรัมย์ 5 นาย เสนาะ พรหมสวัสดิ์ 15 ไทยรักษาชาติ 
2807 บุรีรัมย์ 5 ร้อยตํารวจโท ประคอง ไกรคุ้ม 16 ประชาภิวัฒน์
2808 บุรีรัมย์ 5 นาย ภูริพัฒ รักษา 17 ประชาธิปไตยใหม่
2809 บุรีรัมย์ 5 นาย มนต์ศักดิ์ ย่ิงยงยุทธ 18 เพื่อแผ่นดิน
2810 บุรีรัมย์ 6 นาย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน 1 เพื่อไทย
2811 บุรีรัมย์ 6 นาย พีรวัส พันธ์ุสัมฤทธ์ิ 2 พลังประชารัฐ
2812 บุรีรัมย์ 6 นาย วันชนะศักดิ์ ธราดลพิทักษ์ 3 เสรีรวมไทย
2813 บุรีรัมย์ 6 นาย ชาญวิทย์ ชิงชัย 4 ประชาชนปฏิรูป
2814 บุรีรัมย์ 6 นาย ไตรเทพ งามกมล 5 ภูมิใจไทย
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2815 บุรีรัมย์ 6 นาย สมศักดิ์ ศฤงคาร์นันต์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
2816 บุรีรัมย์ 6 นาย ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ 7 ประชาธิปัตย์
2817 บุรีรัมย์ 6 นาย สากล ศรีวันทา 8 เพื่อชาติ
2818 บุรีรัมย์ 6 นาย บุญเรือง โฉมงาม 9 ชาติพัฒนา
2819 บุรีรัมย์ 6 นาย สรเดช บูลย์เดช 10 ประชาภิวัฒน์
2820 บุรีรัมย์ 6 นาย ธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา 11 ชาติไทยพัฒนา
2821 บรีุรัมย์ 6 นาง กรวิกา สุขพรรณดอน 12 พลังท้องถ่ินไท
2822 บุรีรัมย์ 6 นาย ตี๋ แก้วสีจันทร์ 13 ประชาชาติ
2823 บุรีรัมย์ 6 นาย จันทรา แพทย์เมืองจันทร์ 14 เพื่อนไทย
2824 บุรีรัมย์ 6 นาย ธนบูลย์ สายทะเล 15 เศรษฐกิจใหม่
2825 บุรีรัมย์ 6 นางสาว รําพึง สวัสดิ์พูน 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2826 บุรีรัมย์ 6 นาย จําลอง ลําภา 17 ประชาธิปไตยใหม่
2827 บุรีรัมย์ 6 นาง กุสุมา มุ่งเขตกลาง 18 กรีน
2828 บุรีรัมย์ 6 นาย คํานวณ วันโน 19 เพื่อแผ่นดิน
2829 บุรีรัมย์ 6 นาย สุวิทย์ พัวพันธ์ 20 ประชาธรรมไทย
2830 บุรีรัมย์ 7 นาย วรณัฐ ศรีสุริยชัย 1 พลังประชารัฐ
2831 บุรีรัมย์ 7 นาย วัง หนูประโคน 2 เพื่อนไทย
2832 บุรีรัมย์ 7 นาย ราชันย์ ชาญประโคน 3 ประชาธรรมไทย
2833 บุรีรัมย์ 7 นาง รัชตา ฉัตรอังกูร 4 อนาคตใหม่
2834 บุรีรัมย์ 7 นาย วิสิทธ์ิ สุขบรรเทิง 5 เสรีรวมไทย
2835 บุรีรัมย์ 7 นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี 6 ภูมิใจไทย
2836 บุรีรัมย์ 7 นาย ทรงศักดิ์ ประดิษฐโสภณ 7 ประชาชนปฏิรูป
2837 บุรีรัมย์ 7 นาง คํา แพทย์เมืองจันทร์ 8 ชาติพัฒนา
2838 บุรีรัมย์ 7 นาย ภูมิสิทธ์ิ มาประจง 9 ประชาธิปัตย์
2839 บุรีรัมย์ 7 นาง รัมภา ชัยชนะ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2840 บุรีรัมย์ 7 นาย ปรีชา เข็มบุบผา 11 รวมพลังประชาชาติไทย
2841 บุรีรัมย์ 7 นาย ศิโรตม์ บุญข่าย 12 ไทยรักษาชาติ 
2842 บุรีรัมย์ 7 นาย ทรงพล วิชัยกูล 13 เพื่อชาติ
2843 บุรีรัมย์ 7 นาย วิชิต สมศักดิ์ 14 ประชาภิวัฒน์
2844 บุรีรัมย์ 7 นาย วรวุฒิ คงวิเศษ 15 พลังท้องถ่ินไท
2845 บุรีรัมย์ 8 นาย เสนาะ แก้วมุกดา 1 เสรีรวมไทย
2846 บุรีรัมย์ 8 นางสาว อรวรรณ เครือบคนโท 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2847 บุรีรัมย์ 8 นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี 3 ภูมิใจไทย
2848 บุรีรัมย์ 8 นาย วิชัย พะนะลาภ 4 เพื่อชาติ
2849 บุรีรัมย์ 8 นาย ธนาชศิวัฒน์ ติณช์ราฐธิบดี 5 รวมพลังประชาชาติไทย
2850 บุรีรัมย์ 8 นาย สันติ โรจน์สุกิจ 6 ประชาธิปัตย์
2851 บุรีรัมย์ 8 นาย จักรพัฒน์ ชูประทีป 7 เพื่อนไทย
2852 บุรีรัมย์ 8 นาย จําลอง วิชัยรัมย์ 8 ประชาชนปฏิรูป
2853 บุรีรัมย์ 8 นาย วิธันพัศ เฮงวาณิชย์ถิรธนา 9 ไทยรักษาชาติ 
2854 บุรีรัมย์ 8 นาย สมเกียรติ แก้วสิมมา 10 ประชาธิปไตยใหม่
2855 บุรีรัมย์ 8 นาย คมกริช สุริด 11 ชาติพัฒนา
2856 บุรีรัมย์ 8 นาย ประชารัฐ กองพร 12 พลังประชารัฐ
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2857 บุรีรัมย์ 8 นาย อิสรภาพ เหล่านําชัย 13 ประชาภิวัฒน์
2858 บุรีรัมย์ 8 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ชนะค้า 14 กรีน
2859 บุรีรัมย์ 8 นาย อิทธิพล เขียนนิลศิริ 15 พลังท้องถ่ินไท
2860 บุรีรัมย์ 8 นาย บุญเส็ง วิรุณพันธ์ุ 16 เพื่อแผ่นดิน
2861 ปทุมธานี 1 นาง พัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ 1 อนาคตใหม่
2862 ปทุมธานี 1 นาย ละเอียด โอผล 2 เสรีรวมไทย
2863 ปทุมธานี 1 นางสาว อัจจิมา ชูช่วย 3 ประชาภิวัฒน์
2864 ปทุมธานี 1 นาย สุรพงษ์ อ้ึงอัมพรวิไล 4 เพื่อไทย
2865 ปทุมธานี 1 นาย ชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ 5 ภูมิใจไทย
2866 ปทุมธานี 1 นางสาว ศิรดา ทัพวงศ์ 6 พลังท้องถ่ินไท
2867 ปทุมธานี 1 นาย ธรรมสนณ์ เหมือนสร้อย 7 ชาติพัฒนา
2868 ปทุมธานี 1 นาย เอกชัย นาคบุรินทร์ 8 ประชาธิปัตย์
2869 ปทุมธานี 1 นาย สมัย รามัญอุดม 9 พลังประชารัฐ
2870 ปทุมธานี 1 นาย ธนนน ดวงทิตย์ 10 เพื่อชาติ
2871 ปทุมธานี 1 นางสาว ณัชนภาพัชร์ ฐากูรรัตน์มงคล 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2872 ปทุมธานี 1 นางสาว ปิยนุช พุดกล่ํา 12 ประชานิยม
2873 ปทุมธานี 1 นาย นัฐพล กาวินคํา 13 ประชาชาติ
2874 ปทุมธานี 1 นาย ไพบูลย์ ศีตะโกเศศ 14 ชาติไทยพัฒนา
2875 ปทุมธานี 1 นางสาว พิมพ์ชนก กระโจมทอง 15 ประชาชนปฏิรูป
2876 ปทุมธานี 2 นาย กฤชกุศล ส่องแสง 1 ประชาธิปัตย์
2877 ปทุมธานี 2 นาย ภัทรพล จันทรโคตร 2 อนาคตใหม่
2878 ปทุมธานี 2 นาง ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย 3 พลังประชารัฐ
2879 ปทุมธานี 2 นาย พิเชษฐ หาญจางสิทธ์ิ 4 ภูมิใจไทย
2880 ปทุมธานี 2 นาย เฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม 5 รวมพลังประชาชาติไทย
2881 ปทุมธานี 2 นาย ซีฮาบุดดีน หอมจันทร์ 6 ชาติพัฒนา
2882 ปทุมธานี 2 นาย ศุภชัย นพขํา 7 เพื่อไทย
2883 ปทุมธานี 2 นาย ศักดิ์สง่า ชนะภัย 8 เสรีรวมไทย
2884 ปทุมธานี 2 นาย กําพล ดอนไพรเพ็ชร์ 9 ประชาภิวัฒน์
2885 ปทุมธานี 2 นางสาว ทองพิศ สุพร 10 เพื่อชาติ
2886 ปทุมธานี 2 นาย บาดินธ์ มิงสะเมาะ 11 ประชาชาติ
2887 ปทุมธานี 2 นาย ศิรสิทดิ์ บุญเกิด 12 ประชาชนปฏิรูป
2888 ปทุมธานี 2 นาง ลํายอง ไวยรูปี 13 เพื่อนไทย
2889 ปทุมธานี 2 นาย เจนณรงค์ ภูวนารถวัฒนา 14 ชาติไทยพัฒนา
2890 ปทุมธานี 2 นางสาว สุพรรษา ชัยสดมภ์ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2891 ปทุมธานี 2 นาย ชาคริต ศักดิ์ประคอง 16 ประชานิยม
2892 ปทุมธานี 2 นางสาว สิริมา สาระกุล 17 แผ่นดินธรรม
2893 ปทุมธานี 2 นาย กฤติเดช มงคลจ๋ิวกร่าง 18 พลังท้องถ่ินไท
2894 ปทุมธานี 3 นาย ภัทรพล แก้วสกุณี 1 ชาติพัฒนา
2895 ปทุมธานี 3 นาย พนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ 2 เสรีรวมไทย
2896 ปทุมธานี 3 นาย นพนันทร์ หนูเจริญ 3 ภูมิใจไทย
2897 ปทุมธานี 3 นาย ณฤทธ์ิ นาควงษม์ 4 ประชาธิปัตย์
2898 ปทุมธานี 3 นาย พรเทพ จิรกิตตยากร 5 ประชาภิวัฒน์
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2899 ปทุมธานี 3 นางสาว ปัทมพร เจริญอาจ 6 ประชานิยม
2900 ปทุมธานี 3 นาย ศักดิ์ชัย เสาะแสวง 7 พลังประชารัฐ
2901 ปทุมธานี 3 นาย สมศักดิ์ ใจแคล้ว 8 เพื่อไทย
2902 ปทุมธานี 3 นาย บัณฑิต มะลิวัลย์ 9 ประชาชาติ
2903 ปทุมธานี 3 นาย อนาวิล รัตนสถาพร 10 อนาคตใหม่
2904 ปทุมธานี 3 นาย ประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ 11 เพื่อชาติ
2905 ปทุมธานี 4 นางสาว รุ่งฤดี อําภิน 1 ภูมิใจไทย
2906 ปทุมธานี 4 นาง ประภาวัลย์ ปานกลิ่นกุลดิษย์ 2 ประชาภิวัฒน์
2907 ปทุมธานี 4 นาย ณเรศ คุชิตา 3 เสรีรวมไทย
2908 ปทุมธานี 4 นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ 4 เพื่อไทย
2909 ปทุมธานี 4 นางสาว หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ 5 พลังประชารัฐ
2910 ปทุมธานี 4 นาย เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 6 ประชาธิปัตย์
2911 ปทุมธานี 4 นาย ธนยศ ชินพันธ์ุ 7 เพื่อชาติ
2912 ปทุมธานี 4 นาย วรวิทย์ จึงสุระ 8 กลาง
2913 ปทุมธานี 4 นาย ต่อศักดิ์ วงศ์บางชวด 9 ชาติพัฒนา
2914 ปทุมธานี 4 พ.จ.อ. วิชัย หัสดี 10 อนาคตใหม่
2915 ปทุมธานี 4 เรืออากาศโท สุพจน์ อักษรดี 11 ประชาชาติ
2916 ปทุมธานี 4 นาย ทีปพรรธน์ สิงห์ที 12 ประชาธิปไตยใหม่
2917 ปทุมธานี 4 นาย นิทัศน์ สุวรรณพินิศ 13 พลังท้องถ่ินไท
2918 ปทุมธานี 4 นางสาว ธนารัตน์ รักใคร่ 14 ประชานิยม
2919 ปทุมธานี 5 พันเอก มานพ ชมชู 1 อนาคตใหม่
2920 ปทุมธานี 5 นาย จิรชาติ ชายวงษ์ 2 พลังประชารัฐ
2921 ปทุมธานี 5 นาง พัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ 3 ประชาธิปัตย์
2922 ปทุมธานี 5 นาย สายเทพ จันบางพลี 4 ภูมิใจไทย
2923 ปทุมธานี 5 นาย เบาหวิว มณีแจ่ม 5 เพื่อชาติ
2924 ปทุมธานี 5 นาย วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธ์ฎ 6 เสรีรวมไทย
2925 ปทุมธานี 5 นาย เทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี 7 ชาติพัฒนา
2926 ปทุมธานี 5 นาย ชินพัฒน์ สื่อกระแสร์ 8 ประชาชาติ
2927 ปทุมธานี 5 นาง จรรยา สมศิลป์ 9 ประชาภิวัฒน์
2928 ปทุมธานี 5 นางสาว พรพิมล ธรรมสาร 10 เพื่อไทย
2929 ปทุมธานี 5 นาย สดใส โรจนวิชัย 11 ชาติไทยพัฒนา
2930 ปทุมธานี 5 นาย รุจกร บุนนาค 12 รวมพลังประชาชาติไทย
2931 ปทุมธานี 5 นาย ทนงชิต บุญทน 13 ประชาธิปไตยใหม่
2932 ปทุมธานี 5 นางสาว สิญาธร แย้มเนตร 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2933 ปทุมธานี 5 นาง ณิชาภา จันฤาไชย 15 ประชานิยม
2934 ปทุมธานี 5 นาง นวลสวาท กระโจมทอง 16 ประชาชนปฏิรูป
2935 ปทุมธานี 6 นาย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ 1 เพื่อไทย
2936 ปทุมธานี 6 นาย แสวง นันทบุตร 2 พลังท้องถ่ินไท
2937 ปทุมธานี 6 นาย ธนะพงศ์ อุ่นพันธ์หร่ิม 3 เพื่อชาติ
2938 ปทุมธานี 6 นาย ทนง บุญรอด 4 ประชาภิวัฒน์
2939 ปทุมธานี 6 นาย ชวณัฎฐ์ ค้าทันเจริญ 5 ประชาชาติ
2940 ปทุมธานี 6 ว่าท่ี ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี 6 พลังประชารัฐ
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2941 ปทุมธานี 6 นาง วิชาดา พรหมบุตร 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2942 ปทุมธานี 6 นาย วริทธ์ิ ป้องคําพันธ์ 8 ประชาธิปไตยใหม่
2943 ปทุมธานี 6 นาย พิษณุ พลธี 9 ภูมิใจไทย
2944 ปทุมธานี 6 ร.ต.ท. ชาลี ดงแสง 10 เสรีรวมไทย
2945 ปทุมธานี 6 นาย อานนท์ นุ่นสุข 11 ประชาธิปัตย์
2946 ปทุมธานี 6 นาง โสภิตา เจริญกัลป์ 12 อนาคตใหม่
2947 ปทุมธานี 6 นางสาว พิมพ์พิชญา อัครจิรัฏฐิกาล 13 รวมพลังประชาชาติไทย
2948 ปทุมธานี 6 นาย สุทธี ทําละเอียด 14 ชาติพัฒนา
2949 ปทุมธานี 6 นาย กฤตธนวัฒน์ ประทีปะเสน 15 ประชาชนปฏิรูป
2950 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย วิชิต ปลั่งศรีสกุล 1 เพื่อไทย
2951 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย พิจักษณ์ สมทรัพย์ 2 รวมพลังประชาชาติไทย
2952 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ร้อยตํารวจโท ประวิทย์ เกตุบุญลือ 3 ประชานิยม
2953 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย เสน่ห์ เจียรวนานนท์ 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2954 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย สังคม แดงโชติ 5 ภูมิใจไทย
2955 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย สมพงษ์ จิตติพิพัฒน์พงษ์ 6 อนาคตใหม่
2956 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย มนตรี ปาน้อยนนท์ 7 ประชาธิปัตย์
2957 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย สมชาย ปี่แก้ว 8 พลังประชารัฐ
2958 ประจวบคีรีขันธ์ 1 สิบตํารวจโท สําเริง อุ่นยวง 9 เพื่อชาติ
2959 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย พันธ์ศักดิ์ เพชรพิทักษ์ชน 10 เสรีรวมไทย
2960 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย สําเริง รัชตเศรษฐ์ 11 พลังชาติไทย
2961 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย สมพร ประทับทอง 12 พลังท้องถ่ินไท
2962 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย วัชรินทร์ เกาะน้อย 13 ประชาธรรมไทย
2963 ประจวบคีรีขันธ์ 2 พันตํารวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ 1 ประชานิยม
2964 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย พุฒิพัฒน์ เพชรสิทธิพงษ์ 2 เพื่อชาติ
2965 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน 3 ประชาธิปัตย์
2966 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย ปฐมพงศ์ ทะเลน้อย 4 พลังชาติไทย
2967 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย ณรงค์ ศรีทอง 5 พลังท้องถ่ินไท
2968 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย พรเทพ วิสุทธ์ิวัฒนศักดิ์ 6 เพื่อไทย
2969 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย อุดร ออลสัน 7 พลังประชารัฐ
2970 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย ประยุทธ สีเมฆ 8 เสรีรวมไทย
2971 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย เกียรติพงษ์ พิณทอง 9 อนาคตใหม่
2972 ประจวบครีีขันธ์ 2 พันตํารวจโท คมสันต์ วันเปลี่ยนสี 10 ประชาชาติ
2973 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช 1 ประชาธิปัตย์
2974 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย สมพงค์ ท่ังศรี 2 ภูมิใจไทย
2975 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย จรูญ พูนย้ิม 3 พลังธรรมใหม่
2976 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย อภิวัฒน์ กําบัง 4 ไทยรักษาชาติ 
2977 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย ถิรนัย น้อยทับทิม 5 พลังท้องถ่ินไท
2978 ประจวบครีีขันธ์ 3 ร้อยตํารวจเอก เฉลิมศักดิ์ สุวรรณ 6 ประชาธิปไตยใหม่
2979 ประจวบคีรีขันธ์ 3 พันตํารวจโท เอกราช หุ่นงาม 7 เสรีรวมไทย
2980 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย พงษ์ศักดิ์ พลอยแดง 8 รวมพลังประชาชาติไทย
2981 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย วนิชย์ ปักษ์ก่ิงเมือง 9 พลังประชารัฐ
2982 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย ฐานพัฒน์ ทรัพย์คง 10 ประชาธรรมไทย
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2983 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย สิริกร พ่วงพี 11 ประชานิยม
2984 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย สมนึก รุ่งกําจัด 12 เพื่อไทย
2985 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย ธํารงค์ศักดิ์ แสงสุวรรณ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2986 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย เผ่าเทพ หัศไทย 14 พลังชาติไทย
2987 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย สุวรรณ ทองกรอย 15 ประชาชาติ
2988 ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย อนุชา รุ่งมรกต 16 อนาคตใหม่
2989 ปราจีนบุรี 1 นาย อภิชาติ ทันพทุธ 1 เพื่อชาติ
2990 ปราจีนบุรี 1 นาย สุรศักดิ์ หรํ่าเดช 2 เสรีรวมไทย
2991 ปราจีนบุรี 1 นาย เกียรติกร พากเพียรศิลป์ 3 เพื่อไทย
2992 ปราจีนบุรี 1 นางสาว กัญญาณัฐ์ บุญธรรม 4 ทางเลือกใหม่
2993 ปราจีนบุรี 1 นาย ประสันต์ ชาวกัณหา 5 ประชาชนปฏิรูป
2994 ปราจีนบุรี 1 นาย อโนภาส จิตพิทยานุภาพ 6 ประชาภิวัฒน์
2995 ปราจีนบุรี 1 นาย สัมฤทธ์ิ นํ้าแก้ว 7 ประชาธิปัตย์
2996 ปราจีนบุรี 1 นาง กฤษณ์กมล แพงศรี 8 อนาคตใหม่
2997 ปราจีนบุรี 1 นาง อุทัยวดี ตระการเจริญสุข 9 รวมพลังประชาชาติไทย
2998 ปราจีนบุรี 1 นาย อํานาจ วิลาวัลย์ 10 ภูมิใจไทย
2999 ปราจีนบุรี 1 นาย นุกูลกิจ พากเพียรศิลป์ 11 พลังประชารัฐ
3000 ปราจีนบุรี 1 นาย กล้ารณรงค์ กรวยทอง 12 พลังท้องถ่ินไท
3001 ปราจีนบุรี 1 นาย กิตติ จีนศาตร์ 13 เพื่อนไทย
3002 ปราจีนบุรี 1 นาย ธีระวัฒน์ สัตตารัมย์ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3003 ปราจีนบุรี 1 สิบเอก ไพโรจน์ พรหมวิหาร 15 ประชาธิปไตยใหม่
3004 ปราจีนบุรี 1 นาย ภาณุพันธ์ น้าวิลัยเจริญ 16 พลเมืองไทย
3005 ปราจีนบุรี 2 นาย ถวิล สง่าเมือง 1 เสรีรวมไทย
3006 ปราจีนบุรี 2 นางสาว เยาวลักษม์ิ โตอนันต์ 2 ประชาธิปัตย์
3007 ปราจีนบุรี 2 นาย ปริญญา สุรพันธ์ุ 3 เพื่อชาติ
3008 ปราจีนบุรี 2 นาย สนิท คําลือ 4 ประชาชนปฏิรูป
3009 ปราจีนบุรี 2 นาย หรรษธร กําปั่นทอง 5 อนาคตใหม่
3010 ปราจีนบุรี 2 นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ 6 ภูมิใจไทย
3011 ปราจีนบุรี 2 นางสาว เพชร์นภา แซ่ลิ้ม 7 ทางเลือกใหม่
3012 ปราจีนบุรี 2 นาย ธวัชชัย พรหมจันทร์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
3013 ปราจีนบุรี 2 นาย สมเกียรติ คําดํา 9 เพื่อไทย
3014 ปราจีนบุรี 2 นาย สมบัติ สิทธิมงคล 10 พลังประชารัฐ
3015 ปราจีนบุรี 2 นาย จรุต โพธ์ิงาม 11 พลังท้องถ่ินไท
3016 ปราจีนบุรี 2 นาย สรวีย์ ศุภปณิตา 12 ไทยรักษาชาติ 
3017 ปราจีนบุรี 2 นางสาว ภรรษนรร ลอระวี 13 ภราดรภาพ
3018 ปราจีนบุรี 2 นาย ณกรณ์ นึกเว้น 14 ประชาภิวัฒน์
3019 ปราจีนบุรี 2 นาย วิศิษย์ ก้องกังวาล 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3020 ปราจีนบุรี 3 พลตรี วิชัย ร่มสงฆ์ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
3021 ปราจีนบุรี 3 นาง บึง อาสินรัมย์ 2 ทางเลือกใหม่
3022 ปราจีนบุรี 3 นาย พิเชฐ โตมาก 3 ประชาธิปัตย์
3023 ปราจีนบุรี 3 นาย เฉลิม เกียรติบรรจง 4 พลังท้องถ่ินไท
3024 ปราจีนบุรี 3 นาย สุรเดช สิทธิเดชกุลถาวร 5 พลังประชารัฐ
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3025 ปราจีนบุรี 3 นาย คงกฤช หงษ์วิไล 6 เพื่อไทย
3026 ปราจีนบุรี 3 นาย สมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 7 ชาติไทยพัฒนา
3027 ปราจีนบุรี 3 สิบตรี ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ 8 อนาคตใหม่
3028 ปราจีนบุรี 3 พันตรี ชาตินักรบ ขุนวิชิต 9 เสรีรวมไทย
3029 ปราจีนบุรี 3 นาย สฤษดิ์ บุตรเนียร 10 ภูมิใจไทย
3030 ปราจีนบุรี 3 ว่าท่ีพันตรี วรพันธ์ หงษ์ทอง 11 ประชาภิวัฒน์
3031 ปราจีนบุรี 3 นาย กิติวัฒน์ บัวลอย 12 เพื่อชาติ
3032 ปราจีนบุรี 3 นาย ประสิทธ์ิ มานะกรูด 13 ประชาธิปไตยใหม่
3033 ปราจีนบุรี 3 นาย นิวัติ คสะติ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3034 ปราจีนบุรี 3 นาย ปณทัฒ ธนานนท์พาณิช 15 เพื่อนไทย
3035 ปัตตานี 1 นาย วรวิทย์ บารู 1 ประชาชาติ
3036 ปัตตานี 1 นาย ชยันต์ เพชรล้อม 2 ชาติพัฒนา
3037 ปัตตานี 1 นาย บัณฑติ อับดุลบุตร 3 ภูมิใจไทย
3038 ปัตตานี 1 นาย รอมลี แวหะมะ 4 พลังท้องถ่ินไท
3039 ปัตตานี 1 นาย อันวาร์ สาและ 5 ประชาธิปัตย์
3040 ปัตตานี 1 นาย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3041 ปัตตานี 1 นาย สนิท นาแว 7 ชาติไทยพัฒนา
3042 ปัตตานี 1 นาย นฤเบศร์ ขวัญเชื้อ 8 คลองไทย
3043 ปัตตานี 1 นาย มูฮํามัดปาเรซ โลหะสัณห์ 9 พลังประชารัฐ
3044 ปัตตานี 1 นาย รอเสะ เจะหะ 10 ประชานิยม
3045 ปัตตานี 1 นาย อัสมาน โต๊ะมีนา 11 เพื่อไทย
3046 ปัตตานี 1 นาย บัญญัติ มะเด็ง 12 เพื่อธรรม
3047 ปัตตานี 1 นางสาว หายาตี บูสะมัน 13 ประชาภิวัฒน์
3048 ปัตตานี 1 นาย เฟาซี ดอเล๊าะ 14 เสรีรวมไทย
3049 ปัตตานี 1 นาย เจ๊ะมะรูดิง เจ๊ะโซ๊ะ 15 ไทยรักษาชาติ 
3050 ปัตตานี 1 นาง อนัตตา แข็งแรง 16 เพื่อชาติ
3051 ปัตตานี 1 นาย อภิศักดิ์ หะยีมะ 17 อนาคตใหม่
3052 ปัตตานี 1 นาง พารีด๊ะ หมัดเจริญ 18 ไทยธรรม
3053 ปัตตานี 1 นางสาว นิรายา เลาะนะ 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3054 ปัตตานี 2 นาย อับดุลบาซิม อาบู 1 ภูมิใจไทย
3055 ปัตตานี 2 นาย ชาญฤทธ์ิ หนูชูแก้ว 2 คลองไทย
3056 ปัตตานี 2 พันตํารวจโท อนุวัตร ดอเลาะเซาะ 3 เพื่อธรรม
3057 ปัตตานี 2 นาย วันนอร์ หะยีเมาะลอ 4 อนาคตใหม่
3058 ปัตตานี 2 นาย อัดนัน สุหลง 5 เสรีรวมไทย
3059 ปัตตานี 2 นาย มูฮํามัดรอปี หม้อแหล่ 6 พลังท้องถ่ินไท
3060 ปัตตานี 2 นาย มูฮํามัดอารีฟีน จะปะกิยา 7 ประชาชาติ
3061 ปัตตานี 2 นาย อัศมี หยีดาโอะ 8 พลังประชารัฐ
3062 ปัตตานี 2 ดาบตํารวจ อับดุลเลาะ สะนิดอเลาะ 9 ไทยรักษาชาติ 
3063 ปัตตานี 2 นาย อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม 10 ประชาธิปัตย์
3064 ปัตตานี 2 นางสาว โรสร่ี ศรีตุลาการ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3065 ปัตตานี 2 นาย ดอรอหะ สะมุดิง 12 เพื่อชาติ
3066 ปัตตานี 2 นาย นิรันดร์ แวดือราแม 13 ประชาธรรมไทย
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3067 ปัตตานี 2 นาย เอกอนันต์ วันอารีย์สกุล 14 ชาติไทยพัฒนา
3068 ปัตตานี 2 นาย สุดใจ ชุมนุมมณี 15 สยามพัฒนา
3069 ปัตตานี 2 นาย สีฮาบูดิน หะยีมะเด็ง 16 ไทยธรรม
3070 ปัตตานี 2 นางสาว ซาลีฮะ เซ็ง 17 ประชาภิวัฒน์
3071 ปัตตานี 3 นาย เซ็ง ปูเตะ 1 เสรีรวมไทย
3072 ปัตตานี 3 นาย มูฮัมมัดนัสรี เงาะ 2 ไทยรักษาชาติ 
3073 ปัตตานี 3 นาย อนุมัติ ซูสารอ 3 ประชาชาติ
3074 ปัตตานี 3 นางสาว ซาวีย๊ะ หะยีแวและ 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3075 ปัตตานี 3 นาย นาเซร์ พงค์ประเสริฐ 5 เพื่อไทย
3076 ปัตตานี 3 นาย คอเลฟ เจ๊ะนา 6 ประชาธิปัตย์
3077 ปัตตานี 3 นางสาว ยารอน๊ะ มะแซ 7 คลองไทย
3078 ปัตตานี 3 นางสาว รอฮันนี เจะเลาะ 8 ชาติพัฒนา
3079 ปัตตานี 3 นาย นิอิลยัส นิมะ 9 ประชาภิวัฒน์
3080 ปัตตานี 3 นาย นัซรูดดีน ฮัจยีดาโอะ 10 พลังประชารัฐ
3081 ปัตตานี 3 นาย อุสมาน อับดุลเลาะ 11 พลังท้องถ่ินไท
3082 ปัตตานี 3 นาย เจะดิง ดาเล็ง 12 เพื่อธรรม
3083 ปัตตานี 3 นาย อาลีฟ มาแฮ 13 อนาคตใหม่
3084 ปัตตานี 3 นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ 14 ภูมิใจไทย
3085 ปัตตานี 3 ว่าท่ีร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง 15 รวมพลังประชาชาติไทย
3086 ปัตตานี 3 นาย กอเดร์ สือแต 16 เพื่อชาติ
3087 ปัตตานี 3 นาย มะสุกรี สาเมาะ 17 ไทยธรรม
3088 ปัตตานี 4 นาย เจ๊ะโมฮําหมัดอิสฟิตรี เจ๊ะโมง 1 ชาติพัฒนา
3089 ปัตตานี 4 นางสาว รุสณี เอ่ียมเด 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3090 ปัตตานี 4 นาย อับดุลฮารีส อดุลยศาสน์ 3 เสรีรวมไทย
3091 ปัตตานี 4 นาย อันวาร์ สะมาแอ 4 พลังประชารัฐ
3092 ปัตตานี 4 นาย มูฮํามัดอาลาวี บือแน 5 ภูมิใจไทย
3093 ปัตตานี 4 นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 6 ประชาชาติ
3094 ปัตตานี 4 นาย อาหะมะ เวาะผา 7 พลังท้องถ่ินไท
3095 ปัตตานี 4 นาย ฟรีดี เบญอิบรอน 8 ประชาธิปัตย์
3096 ปตัตานี 4 นาย ซาตา อาแวกือจิ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
3097 ปัตตานี 4 นาย วันฮูเซน แวหะยี 10 อนาคตใหม่
3098 ปัตตานี 4 นาย ยูโซะ หามะ 11 เพื่อธรรม
3099 ปัตตานี 4 นาย ประสิทธ์ิ แท่นเอียด 12 เพื่อชาติ
3100 ปัตตานี 4 นาย อิบราเฮม กอตอ 13 ประชานิยม
3101 ปัตตานี 4 นาย อับดุลตอเละ สามอ 14 คลองไทย
3102 ปัตตานี 4 นางสาว ซูไรยา เบ็ญจ์วรรณมาศ 15 ประชาธรรมไทย
3103 ปัตตานี 4 นางสาว นูรฮายาตี บูละ 16 ประชาภิวัฒน์
3104 ปัตตานี 4 นาย สูรียา ฮามะ 17 ไทยธรรม
3105 ปัตตานี 4 นาย อิบรอฮิม ยานยา 18 ไทยรักษาชาติ 
3106 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล 1 เพื่อไทย
3107 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย สมบูรณ์ มีนาค 2 ประชาธิปัตย์
3108 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย เก้ือกูล ด่านชัยวิจิตร 3 ภูมิใจไทย
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3109 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาว อัญชลี วรรณพินทุ 4 พลังท้องถ่ินไท
3110 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย ศุภากร สุขสวัสดิ์ 5 ประชาธิปไตยใหม่
3111 พระนครศรีอยุธยา 1 พ.ต.ท. ชํานาญ โตวงษ์ 6 พลังประชารัฐ
3112 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย กิตติ จูปรางค์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3113 พระนครศรีอยุธยา 1 นาง โฉมเฉลา กระจ่างแสง 8 เพื่อนไทย
3114 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย มนตรี รักษาดี 9 เสรีรวมไทย
3115 พระนครศรีอยุธยา 1 นาย อมรเทพ สุขเนตร์ 10 อนาคตใหม่
3116 พระนครศรีอยุธยา 1 นาง ฐิติมา ธงชัย 11 ประชาภิวัฒน์
3117 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาว ดุจดาว บํารุงกิจ 12 ประชานิยม
3118 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย ชริน วงศ์พันธ์เท่ียง 1 อนาคตใหม่
3119 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย กุมพล สภาวสุ 2 ภูมิใจไทย
3120 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย พันธกานต์ ปทุมวัน 3 พลังท้องถ่ินไท
3121 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย เสวก ทรัพย์กล้า 4 รวมพลังประชาชาติไทย
3122 พระนครศรีอยุธยา 2 นางสาว ฉวี พงษ์พนัศ 5 เสรีรวมไทย
3123 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย นภัทร สุขแสงทอง 6 ชาติไทยพัฒนา
3124 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย ชาตรี อยูฎฎประเสริฐ 7 พลังประชารัฐ
3125 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย สมศักดิ์ สาระชาติ 8 ทางเลือกใหม่
3126 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย นพ ชีวานันท์ 9 เพื่อไทย
3127 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย เอกราช ใกล้สว่าง 10 ประชาธิปัตย์
3128 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย สมยศ ปัญจะ 11 ชาติพัฒนา
3129 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย ธวัช บุญชุ่ม 12 ประชานิยม
3130 พระนครศรีอยุธยา 2 ร้อยตํารวจโท พิพัฒน์ เกตุดี 13 รวมใจไทย
3131 พระนครศรีอยุธยา 2 นาง สุชษา ทองกลัด 14 ประชาภิวัฒน์
3132 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย ชนสิทธ์ิ กุลพญา 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3133 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย อุทัย บ่อสุวรรณ 16 ประชาธิปไตยใหม่
3134 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย คุณานนต์ นงนุช 1 พลังท้องถ่ินไท
3135 พระนครศรีอยุธยา 3 นางสาว พรรณธิวา จันทพรม 2 ชาติพัฒนา
3136 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย อดุลย์ ดาวเรือง 3 พลังประชารัฐ
3137 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ธวัชชัย งามเจริญพุทธศรี 4 เสรีรวมไทย
3138 พระนครศรีอยุธยา 3 ร.ต.ท. สุเมธ เทอดไทย 5 ประชาภิวัฒน์
3139 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ไพฑูรย์ สุขสุภาพ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3140 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย วิทยา บุรณศิริ 7 เพื่อไทย
3141 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล 8 ภูมิใจไทย
3142 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3143 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย หาญณรงค์ ระยะ 10 ประชาชาติ
3144 พระนครศรีอยุธยา 3 ว่าท่ี ร.ต. พลัฏฐ์ มงคลเชื้อทอง 11 ประชาธิปัตย์
3145 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ธนนนท์ สิมมากุล 12 อนาคตใหม่
3146 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย สมัย ถมยา 13 พลังประชาธิปไตย
3147 พระนครศรีอยุธยา 3 นาง กองแก้ว  สิงห์รักษฺ์ 14 ประชานิยม
3148 พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ยุทธนา ไตรอุโภค 15 รวมใจไทย
3149 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย ทนงศักดิ์ วันอยู่ 1 อนาคตใหม่
3150 พระนครศรีอยุธยา 4 ร้อยตํารวจตรี ภักดี คล้ายคง 2 ประชานิยม
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3151 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย วิษณุ อินทรพยุง 3 ชาติพัฒนา
3152 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย มนตรี จันทร 4 พลังท้องถ่ินไท
3153 พระนครศรีอยุธยา 4 นาง ภทรชนก อรรถานิธี 5 รวมใจไทย
3154 พระนครศรีอยุธยา 4 นาง นพวรรณ ภารสาร 6 ประชาภิวัฒน์
3155 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย องอาจ วชิรพงศ์ 7 พลังประชารัฐ
3156 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย ศิวะพันธ์ จันทาวุฒิ 8 ภูมิใจไทย
3157 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย สําเริง การเสถียร 9 เสรีรวมไทย
3158 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย ธนะสิทธ์ิ ภริูทิพาพันธ์กุล 10 รวมพลังประชาชาติไทย
3159 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย จิรทัศ ไกรเดชา 11 เพื่อไทย
3160 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย อาทิตย์เทพมงคล ทองรอด 12 ประชาธิปัตย์
3161 พระนครศรีอยุธยา 4 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรินทร์ สมบูรณ์ 13 ทางเลือกใหม่
3162 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย เสรภณ การสมพรต 14 ประชาธิปไตยใหม่
3163 พระนครศรีอยุธยา 4 นาย จิรภัทร ขุนจิตภักดี 15 พลังประชาธิปไตย
3164 พะเยา 1 ร.ท. อํานวย วรรณมณี 1 ประชาภิวัฒน์
3165 พะเยา 1 นาย ภูวกร ศรีเนียน 2 อนาคตใหม่
3166 พะเยา 1 นาย ทักษิณ กีรติศักดิ์วรกุล 3 เพื่อชาติ
3167 พะเยา 1 นาย ชวนันทร์ เสธา 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3168 พะเยา 1 นาง ทัศนีย์ สมธิ 5 แผ่นดินธรรม
3169 พะเยา 1 นาย ชนแดน กุลปัญญา 6 พลังท้องถ่ินไท
3170 พะเยา 1 นางสาว อรุณี ชํานาญยา 7 เพื่อไทย
3171 พะเยา 1 นาย ไพรัตน์ เสมอเชื้อ 8 พลังปวงชนไทย
3172 พะเยา 1 นาย อนุพงษ์ มาคํา 9 ประชาธิปัตย์
3173 พะเยา 1 นาย ฉัตรชัย ใจเย็น 10 รวมใจไทย
3174 พะเยา 1 นาย ดลธรรม ธรรมเดช 11 เสรีรวมไทย
3175 พะเยา 1 นาย ธนาพัฒน์ เผ่าแก้ว 12 รวมพลังประชาชาติไทย
3176 พะเยา 1 นางสาว ธนิตา ชัยวร 13 ประชานิยม
3177 พะเยา 1 นางสาว ธนพร เจนใจ 14 เพื่อแผ่นดิน
3178 พะเยา 2 นาย ภาณุพล จอมศรี 1 เสรีรวมไทย
3179 พะเยา 2 นาย วิทยา ศรีจันทร์ 2 พลังปวงชนไทย
3180 พะเยา 2 นาย อร่าม จันทร์จม 3 รวมพลังประชาชาติไทย
3181 พะเยา 2 นาย วิสุทธ์ิ ไชยณรุณ 4 เพื่อไทย
3182 พะเยา 2 นาย ขวัญชัย บัวผัด 5 ประชาภิวัฒน์
3183 พะเยา 2 ว่าท่ีร้อยโท ทัศพล มองช่อบิดร 6 ประชาชาติ
3184 พะเยา 2 นาย ปฐมพล ชุมภู 7 พลังท้องถ่ินไท
3185 พะเยา 2 นางสาว อัจฉราวดี สมฤทธ์ิ 8 ประชานิยม
3186 พะเยา 2 นาย พิเชษฐ์ ไชยเนตร 9 เพื่อชาติ
3187 พะเยา 2 นาย กาจพล เอิบสุขสิริ 10 ประชาธิปัตย์
3188 พะเยา 2 นาย นิตรา ใจมูล 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3189 พะเยา 2 นาย บํารุง สักลอ 12 อนาคตใหม่
3190 พะเยา 2 จ่าสิบเอก สุทธิวัฒน์ แสนโอย 13 เพื่อแผ่นดิน
3191 พะเยา 2 นาย เตชิษฐ์ ไวทยกุล 14 รวมใจไทย
3192 พะเยา 2 ร้อยตรี ครองสุข คําภักดี 15 ภราดรภาพ
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3193 พะเยา 3 นาย วิสา บุญนัดดา 1 อนาคตใหม่
3194 พะเยา 3 ร.อ. อนันต์ชัย กันทะคํา 2 ภราดรภาพ
3195 พะเยา 3 นาย สังวาล วรรณประโพธ์ิ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
3196 พะเยา 3 นาย ทักษิณ สิงห์ชัย 4 เพื่อชาติ
3197 พะเยา 3 นาย ไตรวิทย์ สหเจริญชัย 5 ประชาชาติ
3198 พะเยา 3 นาวาโท เอิน กล้าหาญ 6 รวมใจไทย
3199 พะเยา 3 นาย วิเชียร นามอยู่ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3200 พะเยา 3 ร้อยตํารวจเอก ศรานนท์ ใจเดียว 8 เสรีรวมไทย
3201 พะเยา 3 นาย เสมอ อินต๊ะสาร 9 พลังท้องถ่ินไท
3202 พะเยา 3 นาย ยุทธศักดิ์ ยารังษี 10 เพื่อแผ่นดิน
3203 พะเยา 3 นาย ไพโรจน์ ตันบรรจง 11 เพื่อไทย
3204 พะเยา 3 นาย มนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล 12 ประชาธิปัตย์
3205 พะเยา 3 นาย บุญโชติ เรือนสอน 13 พลังปวงชนไทย
3206 พะเยา 3 นาย ชัยยุทธ มานะ 14 ประชาภิวัฒน์
3207 พังงา 1 นาย อนันต์ ทอดท้ิง 1 เพื่อชาติ
3208 พังงา 1 นางสาว นริษรา เพชรพฤทธ์ิ 2 ภูมิใจไทย
3209 พังงา 1 นางสาว กุลชญา นนทรีย์ 3 เพื่อแผ่นดิน
3210 พังงา 1 นาย ชนัญ เรืองผล 4 เสรีรวมไทย
3211 พังงา 1 นาย เจษฎา โกลิบุตร 5 ไทยรักษาชาติ 
3212 พังงา 1 นาย กิตติชัย ประสงค์ผล 6 พลังธรรมใหม่
3213 พังงา 1 นาย โรจน์ศักดิ์ บุญรักษ์ 7 ประชาภิวัฒน์
3214 พังงา 1 นาง กันตวรรณ ตันเถียร 8 ประชาธิปัตย์
3215 พังงา 1 นาย สุรเดช แจวทอง 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3216 พังงา 1 ร.ต.ท. สมคิด เปาะทอง 10 ประชานิยม
3217 พังงา 1 นาย นิยม หศันี 11 ประชาชาติ
3218 พังงา 1 นาย ธรณินทร์ กิตติวรรณาภรณ์ 12 พลังท้องถ่ินไท
3219 พังงา 1 นาย ขจรศักดิ์ เครือยศ 13 เพื่อธรรม
3220 พังงา 1 นาย เจือ สิริพร 14 ชาติไทยพัฒนา
3221 พังงา 1 นาย ชาญวิศว์ บรรจงการ 15 พลังประชารัฐ
3222 พัทลุง 1 นาย สุทธิชัย หนูนวล 1 ชาติไทยพัฒนา
3223 พัทลุง 1 นาย ทวิช ชูบัว 2 เสรีรวมไทย
3224 พัทลุง 1 นางสาว ชุติมา คชพันธ์ 3 อนาคตใหม่
3225 พัทลุง 1 นาย โอภาส หนูชิต 4 รวมพลังประชาชาติไทย
3226 พัทลุง 1 นาย กู้ชาติ ชายเกตุ 5 ประชาชาติ
3227 พัทลุง 1 นาย สมเสริม ชูรักษ์ 6 เพื่อธรรม
3228 พัทลุง 1 นาย พิชัย ศรีนวลขาว 7 เพื่อชาติ
3229 พัทลุง 1 นาย สงคราม ฟองมณี 8 ชาติพัฒนา
3230 พัทลุง 1 นาย ราม มุขช่วย 9 พลังท้องถ่ินไท
3231 พัทลุง 1 นาย ไพรัช ขวัญศรี 10 ไทยรักษาชาติ 
3232 พัทลุง 1 นาง สุพัชรี ธรรมเพชร 11 ประชาธิปัตย์
3233 พทัลุง 1 นาย เสริม ทวีตา 12 คลองไทย
3234 พัทลุง 1 จ.ส.อ. สมจิต เซ่งฮวด 13 ประชาภิวัฒน์
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3235 พัทลุง 1 นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี 14 ภูมิใจไทย
3236 พัทลุง 1 นาย สัมพันธ์ บุญรุ่ง 15 ประชานิยม
3237 พัทลุง 1 นาย พิศาล ปลอดพลัด 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3238 พัทลุง 1 นาย เจริญ ขวัญกลับ 17 พลังธรรมใหม่
3239 พัทลุง 1 นาง พวงเพชร ปานแจ่ม 18 เพื่อแผ่นดิน
3240 พัทลุง 2 นาย สมพร ทองเขียว 1 พลังท้องถ่ินไท
3241 พัทลุง 2 นาย บุญเลิศ เส้งรอด 2 คลองไทย
3242 พัทลุง 2 นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 3 ประชาธิปัตย์
3243 พัทลุง 2 นาย บุญพา เก้ือทอง 4 ประชาชาติ
3244 พัทลุง 2 นาง สุรินทร์ ชูสุข 5 ประชาธรรมไทย
3245 พัทลุง 2 นาย พิสิฐ จงเจตน์ 6 เพื่อธรรม
3246 พัทลุง 2 นาย เกลื่อม พูลสง 7 อนาคตใหม่
3247 พัทลุง 2 นาย อธิคม ขุนแก้ว 8 ไทยรักษาชาติ 
3248 พัทลุง 2 นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ 9 ภูมิใจไทย
3249 พัทลุง 2 นาย ประจวบวิสุทธ์ จันทร์ตรี 10 รวมพลังประชาชาติไทย
3250 พัทลุง 2 นางสาว กรรณิการ์ สุขทอง 11 ชาติไทยพัฒนา
3251 พัทลุง 2 นางสาว ณิชชา แก้วนุ้ย 12 ชาติพัฒนา
3252 พัทลุง 2 นาย ประยุทธ ขาวนุ้ย 13 เสรีรวมไทย
3253 พัทลุง 2 นาย จักรพงค์ พรหมคง 14 เพื่อชาติ
3254 พัทลุง 2 นาย จ้อง ชูทอง 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3255 พัทลุง 2 นาง สมศรี รอดไฝ 16 เพื่อแผ่นดิน
3256 พัทลุง 2 พันเอก ทวี แก้วกลับ 17 เพื่อไทย
3257 พัทลุง 3 นางสาว กัลญา วรกาญจนานนท์ 1 ประชาภิวัฒน์
3258 พัทลุง 3 นาย วีระ ไชยสินโณ 2 คลองไทย
3259 พัทลุง 3 นาย นริศ ขํานุรักษ์ 3 ประชาธิปัตย์
3260 พัทลุง 3 พ.ต.อ. ชมพล ขุนอักษร 4 ไทยรักษาชาติ 
3261 พัทลุง 3 นาย ก้าน แก้วพูล 5 ชาติพัฒนา
3262 พัทลุง 3 นาย สุพัฒน์ ยาชะรัด 6 ทางเลือกใหม่
3263 พัทลุง 3 พ.ต.อ. จําลอง สิริภูวดล 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3264 พัทลงุ 3 นาย ประสิทธ์ิ ฝ้ายเส็ม 8 ประชาชาติ
3265 พัทลุง 3 นาย อํานาจม่ันคง มูสิกะสงค์ 9 เพื่อชาติ
3266 พัทลุง 3 นาย ทนง เรืองแก้ว 10 พลังท้องถ่ินไท
3267 พัทลุง 3 นาย ประเจียด อักษรธรรมกุล 11 เสรีรวมไทย
3268 พัทลุง 3 นาง อนงค์ เชาวนะกิจ 12 ชาติไทยพัฒนา
3269 พัทลุง 3 นาย อุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ 13 อนาคตใหม่
3270 พัทลุง 3 นาย เขมพล อุ้ยตยะกุล 14 ภูมิใจไทย
3271 พัทลุง 3 นาย ภคพล แสงอุบล 15 เพื่อธรรม
3272 พัทลุง 3 นาย สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์ 16 พลเมืองไทย
3273 พัทลุง 3 นาย สุทัศน์ นวลพรหม 17 พลังธรรมใหม่
3274 พัทลุง 3 นาง วราภรณ์ แก้วจันทร์ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3275 พัทลุง 3 นาย ณฐภัทรพล เอียดขาว 19 ประชาธรรมไทย
3276 พัทลุง 3 นาย เพียร สังข์แก้ว 20 เพื่อแผ่นดิน
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3277 พิจิตร 1 นาย พรชัย อินทร์สุข 1 พลังประชารัฐ
3278 พิจิตร 1 นาง ณัฐนารี ไวธัญกรรม 2 ประชานิยม
3279 พิจิตร 1 นาย อาวุธ เดชอุปการ 3 ประชาธิปัตย์
3280 พิจิตร 1 นาย ศุภสิทธ์ิ ศิริเศรษฐ์ 4 อนาคตใหม่
3281 พิจิตร 1 นาย สุมิตร การเท่ียง 5 ครูไทยเพื่อประชาชน
3282 พิจิตร 1 นาย วิบูลย์ เพ็ชรรัตน์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3283 พิจิตร 1 นาง กาญจนา จันทรมณี 7 ประชาชาติ
3284 พิจิตร 1 นาย นรินทร์ บุญวงศ์ 8 เพื่อชาติ
3285 พิจิตร 1 นาย จําเนียร เปี่ยมบุญ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3286 พิจิตร 1 นาย อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร 10 ภูมิใจไทย
3287 พิจิตร 1 นาย นรเศรษฐ์ ทรัพย์ประวัติ 11 พลังปวงชนไทย
3288 พิจิตร 1 นาย วินัย ภัทรประสิทธ์ิ 12 ไทยรักษาชาติ 
3289 พิจิตร 1 นาย ปัญจวิชญ์ บุสดี 13 พลังท้องถ่ินไท
3290 พิจิตร 1 นาย จริยวัตร สกุลพรเจริญ 14 ประชาภิวัฒน์
3291 พิจิตร 1 นางสาว สุปราณี ป้อมสมบูรณ์ 15 เพื่อแผ่นดิน
3292 พิจิตร 1 นาย จักรพงศ์ บุบผา 16 เสรีรวมไทย
3293 พิจิตร 2 นาย ศิริโชค เอ่ียมมี 1 ประชาชาติ
3294 พิจิตร 2 นาย ญาณศรณ์ แถวบุญตา 2 ประชานิยม
3295 พิจิตร 2 นาง ณริยา บุญเสรฐ 3 ชาติไทยพัฒนา
3296 พิจิตร 2 นาย ไพโรจน์ เนตรแสง 4 ภูมิใจไทย
3297 พิจิตร 2 นาย สังเวียน พาลีตา 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3298 พิจิตร 2 นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ 6 พลังประชารัฐ
3299 พิจิตร 2 นาย ปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร 7 ไทยรักษาชาติ 
3300 พิจิตร 2 พันตํารวจโท จํารอง งามลํายวง 8 เพื่อชาติ
3301 พิจิตร 2 นาย กิตติศักดิ์ หมอนเมือง 9 ประชาชนปฏิรูป
3302 พิจิตร 2 นาง เกศกมล ทองดอนน้อย 10 รวมพลังประชาชาติไทย
3303 พิจิตร 2 นาย สมชาย หมอนเมือง 11 พลังปวงชนไทย
3304 พิจิตร 2 นาย ภัทรชัย กําคําเพ็ชร 12 ประชาธิปไตยใหม่
3305 พิจิตร 2 นาย ชนกฤดิ โหมอ่อน 13 เสรีรวมไทย
3306 พิจิตร 2 นาย ดุษฎี บัวเขียว 14 อนาคตใหม่
3307 พิจิตร 2 นาย บุญชอบ สากูต 15 ประชาธิปัตย์
3308 พิจิตร 2 นาย ธานี หม่ันทรัพย์ 16 เพื่อแผ่นดิน
3309 พิจิตร 2 นาย สมบุญ สังข์ทอง 17 พลังท้องถ่ินไท
3310 พิจิตร 2 นาย นาริต เท่ียงธรรม 18 เพื่อนไทย
3311 พิจิตร 3 นาย มานะ วุฑฒยากร 1 พลังท้องถ่ินไท
3312 พิจิตร 3 นาย วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ 2 ภูมิใจไทย
3313 พิจิตร 3 พันเอก มนู ชูจิตร 3 เสรีรวมไทย
3314 พิจิตร 3 นาย ณรงค์ จักขุจันทร์ 4 ประชาธิปัตย์
3315 พิจิตร 3 นาย สุรชาติ ศรีบุศกร 5 พลังประชารัฐ
3316 พิจิตร 3 นางสาว ชนัดดา อนุฤทธ์ิ 6 ประชานิยม
3317 พิจิตร 3 นาย ไพบูลย์ นาคสุข 7 ประชาชาติ
3318 พิจิตร 3 นาง ม่ิงขวัญ พุกเปี่ยม 8 ไทยรักษาชาติ 
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3319 พิจิตร 3 นาย สาทิพ ดิษทับ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
3320 พิจิตร 3 นาง พัชรี ขอจิตต์ 10 อนาคตใหม่
3321 พิจิตร 3 นาย ภาษิต แสงจํานงค์ 11 ครูไทยเพื่อประชาชน
3322 พิจิตร 3 พันตํารวจโท ฐณพล อริวรรณา 12 เพื่อชาติ
3323 พิจิตร 3 นาย บุญเลิศ สุขประมาณ 13 พลังปวงชนไทย
3324 พิจิตร 3 นาย ปราโมทย์ ชมประเสริฐ 14 ชาติไทยพัฒนา
3325 พิจิตร 3 นาง กําไร ท่ังถ่ิน 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3326 พิษณุโลก 1 นาย ธนพล พวงปาริชาต 1 ประชาภิวัฒน์
3327 พิษณุโลก 1 นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา 2 อนาคตใหม่
3328 พิษณุโลก 1 นาง วิเชียร น้อยนํ้าใส 3 เสรีรวมไทย
3329 พิษณุโลก 1 นาย กริช พลเดชวิสัย 4 ภราดรภาพ
3330 พิษณุโลก 1 นาย วรงค์ เดชกิจวิกรม 5 ประชาธิปัตย์
3331 พิษณุโลก 1 น.ท. วุฒิไกร นาคหวัง 6 ประชานิยม
3332 พิษณุโลก 1 นางสาว จุฑาทิพ ยอดเพชร 7 พลังท้องถ่ินไท
3333 พิษณุโลก 1 จ.ส.อ. วัลลภ เพ็งใย 8 ประชาธิปไตยใหม่
3334 พิษณุโลก 1 นาย ทรงวุฒิ  เชื้ฎอน่วม 9 รวมพลังประชาชาติไทย
3335 พิษณุโลก 1 นาง อารีรัตน์ ดีอินทร์ 10 ครูไทยเพื่อประชาชน
3336 พิษณุโลก 1 นาย จักรพรรดิ์ กาญจนธนานนท์ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3337 พิษณุโลก 1 พ.อ. อารีย์ ชูศรี 12 ชาติพัฒนา
3338 พิษณุโลก 1 นาย คณาธิป นาทิพย์ 13 ภูมิใจไทย
3339 พิษณุโลก 1 นาย บวรเดช หล้าแหล่ง 14 ไทยรักษาชาติ 
3340 พษิณุโลก 1 นาย บรรเจิด เพ็งเทศ 15 พลังปวงชนไทย
3341 พิษณุโลก 1 นาง ลัดดา พ่วงไพบูลย์ 16 เพื่อชาติ
3342 พิษณุโลก 1 นาย เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ 17 พลังประชารัฐ
3343 พิษณุโลก 2 พ.ท. ชัยพร คุ้มสุพรรณ 1 ประชาภิวัฒน์
3344 พิษณุโลก 2 นาย ธีระ อํ่าพูล 2 ประชาธิปัตย์
3345 พิษณุโลก 2 ร.ต. ณรงค์ ยาวขันแก้ว 3 อนาคตใหม่
3346 พิษณุโลก 2 นาย นคเรศ ฤทธิรอน 4 เสรีรวมไทย
3347 พิษณุโลก 2 จ.ส.อ. พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร 5 พลังประชารัฐ
3348 พิษณุโลก 2 ร.ต.ต. ศุภชัย ศรีภิรมย์ 6 พลังท้องถ่ินไท
3349 พิษณุโลก 2 นาย ทวี ทองถัน 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3350 พิษณุโลก 2 ร.ต. ภิญโญ จันทร์ศุภวิบูลย์ 8 ประชานิยม
3351 พิษณุโลก 2 นาย ธวัชชัย กันนะพันธ์ุ 9 ชาติพัฒนา
3352 พิษณุโลก 2 นาย กริษณ์ ชุนนะวรรณ์ 10 ครูไทยเพื่อประชาชน
3353 พิษณุโลก 2 พ.ต.อ. เชิดศักดิ์ พูลเผ่าดํารงค์ 11 ภูมิใจไทย
3354 พิษณุโลก 2 นาย ประชุม ปิ่นสกุล 12 ประชาธิปไตยใหม่
3355 พิษณุโลก 2 นาย ทวีเดช กลิ่นกระโทก 13 ประชาชนปฏิรูป
3356 พิษณุโลก 2 นาย นพพล เหลืองทองนารา 14 เพื่อไทย
3357 พิษณุโลก 2 นาย ยอด นาคหวัง 15 เพื่อชาติ
3358 พิษณุโลก 2 นาย เดช นุชเขียว 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3359 พิษณุโลก 2 นาย หลี แสนประสิทธ์ิ 17 เพื่อแผ่นดิน
3360 พิษณุโลก 2 นาย วีระ สุวรรณภูมิ 18 ชาติไทยพัฒนา
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3361 พิษณุโลก 3 นาย เตือน แพงวังทอง 1 ประชาภิวัฒน์
3362 พิษณุโลก 3 นาย มะลิ ทองคําปลิว 2 ครูไทยเพื่อประชาชน
3363 พิษณุโลก 3 นาย ประทีป คงทิพย์ธรีศรี 3 ภราดรภาพ
3364 พิษณุโลก 3 นาย พงษ์มนู ทองหนัก 4 ประชาธิปัตย์
3365 พิษณุโลก 3 ร.ต. สุธนจิรันดร์ มาเดช 5 พลังท้องถ่ินไท
3366 พิษณุโลก 3 นาย โชคดี สายนําพามีลาภ 6 อนาคตใหม่
3367 พิษณุโลก 3 นาย หัสนัยน์ สอนสิทธ์ิ 7 ไทยรักษาชาติ 
3368 พิษณุโลก 3 นาย อนุชา น้อยวงศ์ 8 พลังประชารัฐ
3369 พิษณุโลก 3 นาย ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ 9 เศรษฐกิจใหม่
3370 พิษณุโลก 3 นาย บุญจิณณ์ ยศปัญญา 10 เพื่อชาติ
3371 พิษณุโลก 3 นาย โชคสมาน คุณเฉย 11 ประชาชนปฏิรูป
3372 พิษณุโลก 3 นางสาว พณิชชา พานิชกุล 12 รวมพลังประชาชาติไทย
3373 พิษณุโลก 3 นาย จงกล พลับพลา 13 เสรีรวมไทย
3374 พิษณุโลก 3 นาย วิชัย สิงห์ผาสุข 14 ประชาธิปไตยใหม่
3375 พิษณุโลก 3 นาย ศุภกร อินทร์แผลง 15 ประชานิยม
3376 พิษณุโลก 3 นาง จันทา คําแพง 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3377 พิษณุโลก 3 นาย สุนิตย์ วงค์พานิช 17 เพื่อแผ่นดิน
3378 พิษณุโลก 4 นางสาว อรชุน หว่ันอุทิศ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
3379 พิษณุโลก 4 พ.ต.ท. ปวริศ สอนวิชัย 2 ประชานิยม
3380 พิษณุโลก 4 นาย ประเสริฐ ลาสิทธ์ิ 3 ประชาชนปฏิรูป
3381 พิษณุโลก 4 นาย ศักดิ์ชัย เดชา 4 ภูมิใจไทย
3382 พษิณุโลก 4 นาย พิพัฒน์ พันมา 5 ชาติพัฒนา
3383 พิษณุโลก 4 นาย อัศวิน นิลเต่า 6 พลังประชารัฐ
3384 พิษณุโลก 4 นาย กล้วย สังสีแก้ว 7 พลังท้องถ่ินไท
3385 พิษณุโลก 4 นาย บุรินทร์ เท่ียงตรง 8 เสรีรวมไทย
3386 พิษณุโลก 4 นาย นิยม ช่างพินิจ 9 เพื่อไทย
3387 พิษณุโลก 4 นางสาว มุธิตา ทองคํานุช 10 ประชาธิปัตย์
3388 พิษณุโลก 4 นาย บุญปลูก สนองญาติ 11 ครูไทยเพื่อประชาชน
3389 พิษณุโลก 4 นาย บุญเลิศ ทับทิมทอง 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3390 พิษณุโลก 4 นางสาว ณัฐธยาน์ แสงงาม 13 อนาคตใหม่
3391 พิษณุโลก 4 จ.ส.อ. ภิรมย์ ศิริสานต์ 14 ประชาภิวัฒน์
3392 พิษณุโลก 4 นาย มนูญ ฮวบน้อย 15 ประชาธิปไตยใหม่
3393 พิษณุโลก 4 นาย ปิยณัฐ ดอนตุ้มไพร 16 ชาติไทยพัฒนา
3394 พิษณุโลก 5 นาย ธนู พลเดชวิสัย 1 ภราดรภาพ
3395 พิษณุโลก 5 นาย จินดา เพ็ชรัตน์ 2 ประชานิยม
3396 พษิณุโลก 5 นาย อนันตไชย มาฉิม 3 เพื่อชาติ
3397 พิษณุโลก 5 นาย จิรพันธ์ุ หาญชัยเวธน์ 4 พลังท้องถ่ินไท
3398 พิษณุโลก 5 นาย แปลง บุญอาจ 5 สังคมประชาธิปไตยไทย
3399 พิษณุโลก 5 นาย อมรเทพ พัวทอง 6 อนาคตใหม่
3400 พิษณุโลก 5 นาย เวียน โพตะกาว 7 ชาติพัฒนา
3401 พิษณุโลก 5 นาย คณิศร มาดี 8 ประชาธิปัตย์
3402 พิษณุโลก 5 นาย สุนิพล ดีบ้านคลอง 9 ภูมิใจไทย
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3403 พิษณุโลก 5 นาย เชิด สิรินันต์นุกุล 10 รวมพลังประชาชาติไทย
3404 พิษณุโลก 5 นาย นคร มาฉิม 11 เพื่อไทย
3405 พิษณุโลก 5 นาย สุพจน์ โปร่งจิตร 12 เสรีรวมไทย
3406 พิษณุโลก 5 นาย ชนสิษฏ์ จันทรศร 13 เพื่อแผ่นดิน
3407 พิษณุโลก 5 ร.ต. ชัยวัฒน์ ม่วงพรหม 14 ประชาภิวัฒน์
3408 พิษณุโลก 5 นางสาว สุพัตรา มีศิล 15 พลังชาติไทย
3409 พิษณุโลก 5 นาย มานัส อ่อนอ้าย 16 พลังประชารัฐ
3410 พิษณุโลก 5 นาย ณรงค์ สีตนไชย 17 ประชาธิปไตยใหม่
3411 พิษณุโลก 5 ว่าท่ีร้อยตรี มุกดา จันทะคุณ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3412 พิษณุโลก 5 นาย แทนคุณ แซ่ว่ือ 19 ประชาชาติ
3413 เพชรบุรี 1 นาย มังกร เจริญผล 1 อนาคตใหม่
3414 เพชรบุรี 1 นาย สมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ 2 ประชาธรรมไทย
3415 เพชรบุรี 1 นาย ไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ 3 ภูมิใจไทย
3416 เพชรบุรี 1 ดาบตํารวจ จงจิตร ราโช 4 ประชานิยม
3417 เพชรบุรี 1 นาย สังเวียน โตสุวรรณ์ 5 ไทยรักษาชาติ 
3418 เพชรบุรี 1 นาย ยุทธพล อังกินันทน์ 6 ชาติไทยพัฒนา
3419 เพชรบุรี 1 นาย แถว เนียมกลั่น 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3420 เพชรบุรี 1 นาง ณิชชา พิมพ์สว่าง 8 พลังท้องถ่ินไท
3421 เพชรบุรี 1 นาย กฤษณ์ แก้วอยู่ 9 พลังประชารัฐ
3422 เพชรบุรี 1 นาย อรรถพร พลบุตร 10 ประชาธิปัตย์
3423 เพชรบุรี 1 นางสาว จริน จันทร์ลาด 11 เสรีรวมไทย
3424 เพชรบุรี 1 นาย สุเมธ ฉํ่ามะนา 12 รักษผ์ืนป่าประเทศไทย
3425 เพชรบุรี 1 นาย เอ้ือน เกิดเล 13 พลังปวงชนไทย
3426 เพชรบุรี 1 นาย อามิน คาร 14 เพื่อนไทย
3427 เพชรบุรี 1 นาย ธนภูมิ แสงแสน 15 กรีน
3428 เพชรบุรี 2 นาย ไพฑูร สีสง่า 1 ภูมิใจไทย
3429 เพชรบุรี 2 นาย ธาวิต พ่อเมือง 2 รวมพลังประชาชาติไทย
3430 เพชรบุรี 2 นาย อภิวัตร เงินดี 3 ประชานิยม
3431 เพชรบุรี 2 นาย ฎิชยพงษ์ แช่มเทศ 4 รวมใจไทย
3432 เพชรบุรี 2 นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล 5 พลังประชารัฐ
3433 เพชรบุรี 2 นาย สุขเขตร สุขโข 6 ชาติไทยพัฒนา
3434 เพชรบุรี 2 นาย เสริมส่ง อินทร์ประสิทธ์ิ 7 พลเมืองไทย
3435 เพชรบุรี 2 นาย สุริยะ จันทร์ทอง 8 พลังปวงชนไทย
3436 เพชรบุรี 2 นาง สุธาดา ยอดทองถาวร 9 ประชาธรรมไทย
3437 เพชรบุรี 2 นาย กัมพล สุภาแพ่ง 10 ประชาธิปัตย์
3438 เพชรบุรี 2 นาย กิตติพงษ์ พึ่งแตง 11 อนาคตใหม่
3439 เพชรบุรี 2 นางสาว วรรณพร เกษเดช 12 พลังท้องถ่ินไท
3440 เพชรบุรี 2 นาย หัสพันธ์ เสมเถ่ือน 13 เสรีรวมไทย
3441 เพชรบุรี 2 นาย ประจวบ จันทร์สง่า 14 เพื่อแผ่นดิน
3442 เพชรบุรี 2 นาย อํานาจ ฉํ่ามะนา 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3443 เพชรบุรี 2 นาย อาซิม คาร 16 เพื่อนไทย
3444 เพชรบุรี 3 นาย ศักดิ์ชัย ปี่แก้ว 1 พลังปวงชนไทย
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3445 เพชรบุรี 3 นาย ภาณุมาศ อังกินันทน์ 2 ไทยรักษาชาติ 
3446 เพชรบุรี 3 นาย นิธิศ พุ่มพวง 3 เสรีรวมไทย
3447 เพชรบุรี 3 นาย ชัยณรงค์ ปี่แก้ว 4 พลังท้องถ่ินไท
3448 เพชรบุรี 3 นาย อภิชาติ สุภาแพ่ง 5 ประชาธิปัตย์
3449 เพชรบุรี 3 นาย จิรวัฒน์ พันธ์เผือก 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3450 เพชรบุรี 3 นาย สุชาติ อุสาหะ 7 พลังประชารัฐ
3451 เพชรบุรี 3 นาย อุกฤษ นกกร่ิม 8 เพื่อแผ่นดิน
3452 เพชรบุรี 3 นางสาว อมรรัตน์ สุขเจริญ 9 ชาติไทยพัฒนา
3453 เพชรบุรี 3 นาย ชัยณาม ว่องไว 10 อนาคตใหม่
3454 เพชรบุรี 3 นาย สน่ัน ปัตพี 11 ประชาธรรมไทย
3455 เพชรบุรี 3 ร.ต.ท. โกมล ลบแย้ม 12 ประชานิยม
3456 เพชรบุรี 3 นาย บรรพต กําไลแก้ว 13 ภูมิใจไทย
3457 เพชรบุรี 3 นาง สุชีลา วิริยะภิญโญชีพ 14 พลเมืองไทย
3458 เพชรบุรี 3 นาย อภิสิทธ์ิ เจริญสุข 15 กรีน
3459 เพชรบรูณ์ 1 นาย สว่าง กันยายน 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3460 เพชรบูรณ์ 1 นาย อดิศักดิ์ บํารุงคีรี 2 ประชาชาติ
3461 เพชรบูรณ์ 1 นาย ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล 3 ประชาธิปัตย์
3462 เพชรบูรณ์ 1 นาย วิจิตร พรพฤฒิพันธ์ุ 4 ชาติไทยพัฒนา
3463 เพชรบูรณ์ 1 นาย พนม ผลลอย 5 เสรีรวมไทย
3464 เพชรบูรณ์ 1 นาย ดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ 6 พลังท้องถ่ินไท
3465 เพชรบูรณ์ 1 นาย ธาร คําภักดี 7 เพื่อชาติ
3466 เพชรบูรณ์ 1 นาย ศิรวิทย์ ทองคํา 8 อนาคตใหม่
3467 เพชรบูรณ์ 1 นาย สนอง คําเพราะ 9 ทางเลือกใหม่
3468 เพชรบูรณ์ 1 นาย สุทัศน์ จันทร์แสงศรี 10 เพื่อไทย
3469 เพชรบูรณ์ 1 นาง กุลิสรา เสาธง 11 ประชาภิวัฒน์
3470 เพชรบูรณ์ 1 นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ 12 พลังประชารัฐ
3471 เพชรบูรณ์ 1 นาย จักรพันธ์ฎ ศิริวงศ์ 13 ประชาธิปไตยใหม่
3472 เพชรบูรณ์ 1 นาย บุญติ่ง อุ่นแก้ว 14 รวมพลังประชาชาติไทย
3473 เพชรบูรณ์ 1 นาง ชนัญญา วิลาสินี 15 ประชานิยม
3474 เพชรบูรณ์ 1 นาย สัญชัย วัดบุญเลี้ยง 16 ประชาชนปฏิรูป
3475 เพชรบูรณ์ 1 นาย ธัชพล ดวงพัตรา 17 ภูมิใจไทย
3476 เพชรบูรณ์ 1 ร.ต. จิตศาสตร์ ศรีบรรดิษฐ์ 18 เพื่อแผ่นดิน
3477 เพชรบูรณ์ 2 นาย จักรัตน์ พั้วช่วย 1 พลังประชารัฐ
3478 เพชรบูรณ์ 2 นาย กษิดิ์เดช ชวาลสันตติ 2 ภูมิใจไทย
3479 เพชรบูรณ์ 2 นาย สุรพล จิอู๋ 3 ประชาภิวัฒน์
3480 เพชรบูรณ์ 2 นาย ยุพราช บัวอินทร์ 4 ประชาธิปัตย์
3481 เพชรบูรณ์ 2 นาย พรเทพ เพชรรุ่งทอง 5 อนาคตใหม่
3482 เพชรบูรณ์ 2 นาย อ๊อด คงทน 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3483 เพชรบูรณ์ 2 นางสาว ปรียาภรณ์ นาคเงิน 7 พลังท้องถ่ินไท
3484 เพชรบูรณ์ 2 นางสาว ตรีชฎา ศรีธาดา 8 ไทยรักษาชาติ 
3485 เพชรบูรณ์ 2 นางสาว พิยดา สังข์ทอง 9 รวมพลังประชาชาติไทย
3486 เพชรบูรณ์ 2 นาย จักรพงษ์ ขันตี 10 เสรีรวมไทย
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3487 เพชรบูรณ์ 2 นาย นันท์พิพัชร์ วงศ์มีมา 11 เพื่อชาติ
3488 เพชรบูรณ์ 2 นาย สนม มาระวัง 12 ชาติไทยพัฒนา
3489 เพชรบูรณ์ 2 นาย กิตติศักดิ์ กองคํา 13 ทางเลือกใหม่
3490 เพชรบูรณ์ 3 นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ 1 ภูมิใจไทย
3491 เพชรบูรณ์ 3 นาย ณัฐพล ภาคกุล 2 ประชาธิปัตย์
3492 เพชรบูรณ์ 3 นาย จักรภัทร ชิตพงศ์ 3 ประชานิยม
3493 เพชรบูรณ์ 3 นาย อุไร โคตุทา 4 ประชาชนปฏิรูป
3494 เพชรบูรณ์ 3 นาย ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 5 พลังท้องถ่ินไท
3495 เพชรบูรณ์ 3 นาย กฤษณ์ บุดดีจีน 6 เพื่อชาติ
3496 เพชรบูรณ์ 3 นาย พรรค เม่นบางผึ้ง 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3497 เพชรบูรณ์ 3 นาย สุระ แสนคํา 8 ชาติไทยพัฒนา
3498 เพชรบูรณ์ 3 นาย ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 9 เพื่อไทย
3499 เพชรบูรณ์ 3 นาย แสงเพชร ชาติชํานาญ 10 เสรีรวมไทย
3500 เพชรบูรณ์ 3 นาย หลุย บุญสะอาด 11 อนาคตใหม่
3501 เพชรบูรณ์ 3 นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 12 พลังประชารัฐ
3502 เพชรบูรณ์ 3 นาย สมเกียรติ ขันธรรม 13 ประชาภิวัฒน์
3503 เพชรบูรณ์ 3 นาย กมล แก้วปักษี 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3504 เพชรบูรณ์ 3 นางสาว พรพิมล ใหม่ธรรมพชร 15 ภราดรภาพ
3505 เพชรบูรณ์ 3 นาง เกศแก้ว ศรีบรรดิษฐ์ 16 เพื่อแผ่นดิน
3506 เพชรบูรณ์ 4 พันตํารวจเอก ศุภณัฏฐ์ นามนรเศรษฐ์ 1 ไทยรักษาชาติ 
3507 เพชรบูรณ์ 4 นางสาว พัชรีนิษฐ์ สุขเสถียร 2 ประชาชนปฏิรูป
3508 เพชรบูรณ์ 4 นาย เกรียงไกร เกษาอาด 3 พลังท้องถ่ินไท
3509 เพชรบูรณ์ 4 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สุดทํานอง 4 ประชาธิปัตย์
3510 เพชรบูรณ์ 4 นางสาว ประกายแก้ว จันทร์หอม 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3511 เพชรบูรณ์ 4 นาย ปัณณทัต ปานเงิน 6 ประชาภิวัฒน์
3512 เพชรบูรณ์ 4 นาย ทวีศักดิ์ เชื้อบุญมี 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3513 เพชรบูรณ์ 4 จ่าเอก ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์ 8 ภูมิใจไทย
3514 เพชรบูรณ์ 4 พันจ่าอากาศโท กิตติคุณ นาคะบตุร 9 เพื่อไทย
3515 เพชรบูรณ์ 4 นาย จักรวาลย์ พรมตู้ 10 อนาคตใหม่
3516 เพชรบูรณ์ 4 นาย กฤษณพงศ์ สอนน้อย 11 เสรีรวมไทย
3517 เพชรบูรณ์ 4 นาย สมศักดิ์ สังแตง 12 พลังปวงชนไทย
3518 เพชรบูรณ์ 4 นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 13 พลังประชารัฐ
3519 เพชรบูรณ์ 4 นาย พีระชัย แสนคํา 14 ชาติไทยพัฒนา
3520 เพชรบูรณ์ 4 นาง ละเอียด น้อยทา 15 พลังชาติไทย
3521 เพชรบูรณ์ 4 ร้อยตรี กุล บัวศรี 16 ประชาธิปไตยใหม่
3522 เพชรบูรณ์ 4 นาย บุญเสริม สิงห์ทอง 17 เพื่อชาติ
3523 เพชรบูรณ์ 4 ร้อยตรี กรวัฎฐณกิจ กรอัครินทร์ 18 เพื่อแผ่นดิน
3524 เพชรบูรณ์ 4 นางสาว นะรินวัลย์ คล้ายเดชนิลินัน 19 ทางเลือกใหม่
3525 เพชรบูรณ์ 5 นาย เอ่ียม ทองใจสด 1 พลังประชารัฐ
3526 เพชรบูรณ์ 5 นาย เกรียงไกร ปานสีทอง 2 อนาคตใหม่
3527 เพชรบูรณ์ 5 นาย เหลือ น้อยภู่ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
3528 เพชรบูรณ์ 5 นาย ภฤิศรุ้ง ฉํ่าตะคุ 4 เสรีรวมไทย
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3529 เพชรบูรณ์ 5 นาย สมโภชน์ นวลสาลี 5 ภูมิใจไทย
3530 เพชรบูรณ์ 5 นางสาว กานต์ญาณ์มาศ บํารุงอ่วม 6 ประชาภิวัฒน์
3531 เพชรบูรณ์ 5 นาย ศักรินทร์ พันสมตน 7 แทนคุณแผ่นดิน
3532 เพชรบูรณ์ 5 นาย สิทธิชัย ต๊ะอาจ 8 เพื่อชาติ
3533 เพชรบูรณ์ 5 นาย คฑาเพชร แก่นแก้ว 9 ประชาธิปัตย์
3534 เพชรบูรณ์ 5 นาย มาวิณหุ์ พรหมบุญ 10 ประชาชนปฏิรูป
3535 เพชรบูรณ์ 5 นาย กฤษฎา บัวสุวรรณ์ 11 ไทยรักษาชาติ 
3536 เพชรบูรณ์ 5 นาย มนัส ทองคันทา 12 พลังชาติไทย
3537 เพชรบูรณ์ 5 นาย สุพล เกียมขุนทด 13 ประชาธิปไตยใหม่
3538 เพชรบูรณ์ 5 นาย สุวรรณ์ มูลตา 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3539 เพชรบูรณ์ 5 นาย สุชาติ น้อยคนดี 15 พลังท้องถ่ินไท
3540 เพชรบูรณ์ 5 ร้อยตรี บุญจันทร์ ยืนยง 16 เพื่อแผ่นดิน
3541 แพร่ 1 ด.ต. บุหลัน ราษฎร์คําพรรณ์ 1 พลังประชารัฐ
3542 แพร่ 1 นาย เนาวรัตน์ คณะนัย 2 เศรษฐกิจใหม่
3543 แพร่ 1 ร.ต.ต. สันทัด อุตวรรณา 3 เสรีรวมไทย
3544 แพร่ 1 นาย ธนกฤต ตุ้ยดี 4 เพื่อชาติ
3545 แพร่ 1 ว่าท่ีพันตรี ชาตรี คันธะวงศ์ 5 พลังธรรมใหม่
3546 แพร่ 1 นาง นฤมล บุญคง 6 ประชาภิวัฒน์
3547 แพร่ 1 นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม 7 อนาคตใหม่
3548 แพร่ 1 นาย กฤตภัทร์ อาริยสุธรรม 8 พลังท้องถ่ินไท
3549 แพร่ 1 นาง ธนินจิตรา ศุภศิริ 9 ประชาธิปัตย์
3550 แพร่ 1 นาย ทศพร เสรีรักษ์ 10 ไทยรักษาชาติ 
3551 แพร่ 1 นาย มนู สมจิตร 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3552 แพร่ 2 นาย วิตติ แสงสุพรรณ 1 พลังประชารัฐ
3553 แพร่ 2 ร.ต.ท. ณธีพัฒน์ อมรหิรัญพงษ์ 2 พลังปวงชนไทย
3554 แพร่ 2 นาย ครูเอ๊ียด อินทนรลักษณา 3 เสรีรวมไทย
3555 แพร่ 2 นาย ทักษิณ ฝากมิตร 4 เพื่อชาติ
3556 แพร่ 2 นาย ดนัย พิสุทธ์ิวิริยานันท์ 5 พลังธรรมใหม่
3557 แพร่ 2 ร้อยตํารวจโท สวัสดิ์ แปงขา 6 ประชาภิวัฒน์
3558 แพร่ 2 นาย กฤติดนัย สันแก้ว 7 อนาคตใหม่
3559 แพร่ 2 นาย รบ ถุงคํา 8 พลังท้องถ่ินไท
3560 แพร่ 2 นาย คณาธิป มุดเจริญ 9 ประชาธิปัตย์
3561 แพร่ 2 นาย วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล 10 ไทยรักษาชาติ 
3562 แพร่ 2 นาย ถาวร นาจักร 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3563 แพร่ 2 นาง สิริพร กุลวงศ์ 12 เศรษฐกิจใหม่
3564 ภูเก็ต 1 นาย จุฬา สามารถ 1 พลังท้องถ่ินไท
3565 ภูเก็ต 1 นาย อํานาจ สีฟ้า 2 พลังไทยรักไทย
3566 ภูเก็ต 1 นาย สรนันท์ เสน่ห์ 3 เสรีรวมไทย
3567 ภูเก็ต 1 นาย ธีระเดช พู่นําชัย 4 ประชาชาติ
3568 ภูเก็ต 1 นาย อนุชา ชัชยานุกร 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3569 ภูเก็ต 1 นาย จิรทีป นาวารักษ์ 6 ชาติไทยพัฒนา
3570 ภูเก็ต 1 นาย อรรคพล นนทรีย์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
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3571 ภูเก็ต 1 นาย วิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ 8 อนาคตใหม่
3572 ภูเก็ต 1 นาย ชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ 9 ไทยรักษาชาติ 
3573 ภูเก็ต 1 นาย พีระพงค์ ผลประมูล 10 ประชานิยม
3574 ภูเก็ต 1 นาย ประวิตร์ นาวี 11 พลังธรรมใหม่
3575 ภูเก็ต 1 นาย พลัฏฐ์ จันทรโศภิน 12 เพื่อชาติ
3576 ภูเก็ต 1 นาย เรวัต อารีรอบ 13 ประชาธิปัตย์
3577 ภูเก็ต 1 นาย แนบ สินทอง 14 ภูมิใจไทย
3578 ภูเก็ต 1 นาย ชินสิช ตันเจริญ 15 ประชาภิวัฒน์
3579 ภูเก็ต 1 นาย ชัยพิทักษ์ อ๋ึงสินค้าตระกูล 16 คลองไทย
3580 ภูเก็ต 1 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง 17 พลังประชารัฐ
3581 ภูเก็ต 2 นาย หัสรณ อาวัชนาการกุล 1 ไทยรักษาชาติ 
3582 ภูเก็ต 2 นาย นัทธี ถ่ินสาคู 2 พลังประชารัฐ
3583 ภูเก็ต 2 นาย สันติ เกาะกาวี 3 ประชานิยม
3584 ภูเก็ต 2 นาย ณรงค์ สิงห์ฆาฬะ 4 ชาติไทยพัฒนา
3585 ภูเก็ต 2 นาย เจริญ ถ่ินเกาะแก้ว 5 ประชาชาติ
3586 ภูเก็ต 2 นาย ศุภณัฐ เลื่องลือ 6 อนาคตใหม่
3587 ภูเก็ต 2 นาย สนธยา หลาวหล้าง 7 เพื่อไทย
3588 ภูเก็ต 2 นาย วรธนัท วงศ์นา 8 ประชาภิวัฒน์
3589 ภูเก็ต 2 นาย ทรงยศ เหมหงษ์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
3590 ภูเก็ต 2 นาย ไชยา เอกวานิช 10 พลังปวงชนไทย
3591 ภูเก็ต 2 นาย ชัยยศ ปัญญาไวย 11 ประชาธิปัตย์
3592 ภูเก็ต 2 นาย จักรพงษ์ หัสชัย 12 คลองไทย
3593 ภเูก็ต 2 นาย สันติ อรรถทรัพย์ 13 ภูมิใจไทย
3594 ภูเก็ต 2 นาย ชาญเวช โชติกิจสมบูรณ์ 14 เพื่อชาติ
3595 ภูเก็ต 2 นาย สําพันธ์ สิงห์สีดา 15 พลังท้องถ่ินไท
3596 มหาสารคาม 1 นาย ภคพล ช่างยันต์ 1 อนาคตใหม่
3597 มหาสารคาม 1 นาย สุธี สิทธิชัย 2 ประชาภิวัฒน์
3598 มหาสารคาม 1 นางสาว นงลักษณ์ ทุงจันทร์ 3 พลังประชารัฐ
3599 มหาสารคาม 1 นาย ธนบูรณ์ วิริยะคามินทร์ 4 เสรีรวมไทย
3600 มหาสารคาม 1 นาย ศิธร บรรดา 5 ประชานิยม
3601 มหาสารคาม 1 นาย ธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ 6 ภูมิใจไทย
3602 มหาสารคาม 1 นาย ถม ขาลหมัก 7 ชาติพัฒนา
3603 มหาสารคาม 1 นาย เชวงศักดิ์ พลลาภ 8 ประชาธิปัตย์
3604 มหาสารคาม 1 นาย ประดิษฐ์ วงศ์ศรีอาจ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3605 มหาสารคาม 1 นางสาว ธัญพร อาจสุรินยศพล 10 แผ่นดินธรรม
3606 มหาสารคาม 1 นาย ชุมพร ศรีสารคาม 11 เพื่อคนไทย
3607 มหาสารคาม 1 นาย ชยพล โบราณมูล 12 ประชาชาติ
3608 มหาสารคาม 1 นาย อดิศักดิ์ พานเพ็ง 13 ประชาธิปไตยใหม่
3609 มหาสารคาม 1 นางสาว โสมณุดา สัมมานุช 14 ประชาชนปฏิรูป
3610 มหาสารคาม 1 นาย วิมล อภิวัฒนวรรณ 15 เพื่อนไทย
3611 มหาสารคาม 1 นาย กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 16 เพื่อไทย
3612 มหาสารคาม 1 นาย สุวิทย์ วิชัด 17 สยามพัฒนา
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3613 มหาสารคาม 1 นาย พัฒนรัฐพงศ์ ไลออน 18 เพื่อชาติ
3614 มหาสารคาม 1 นางสาว พลอยไพลิน รัตนเสถียร 19 พลังท้องถ่ินไท
3615 มหาสารคาม 1 นางสาว วราภรณ์ สิทธิจันทร์เสน 20 รวมพลังประชาชาติไทย
3616 มหาสารคาม 1 นาย ดนัยชญาพัฒน์ อุทัยเรือง 21 กลาง
3617 มหาสารคาม 1 นางสาว มยุรา สุวิชา 22 เพื่อไทยพัฒนา
3618 มหาสารคาม 1 นาย พิพัฒนพร ผ่องอําไพโชค 23 ไทยศรีวิไลย์
3619 มหาสารคาม 2 นาย ธนาเดช วิไลแก้ว 1 เพื่อนไทย
3620 มหาสารคาม 2 นาย จารุวิทย์ เจริญพันธ์ 2 เสรีรวมไทย
3621 มหาสารคาม 2 นาย รัฐพงษ์ หงจันทา 3 ประชาภิวัฒน์
3622 มหาสารคาม 2 นาย ลือชัย กองแก้ว 4 ประชาชนปฏิรูป
3623 มหาสารคาม 2 นาย สามารถ อัปปะมะโน 5 ชาติพัฒนา
3624 มหาสารคาม 2 นาย อะดิศักดิ์ สมบัติคํา 6 อนาคตใหม่
3625 มหาสารคาม 2 นาย ชัทชกร ผึ่งบรรหาร 7 เศรษฐกิจใหม่
3626 มหาสารคาม 2 นาง ปรียาพร ปรุงฆ้อง 8 เพื่อคนไทย
3627 มหาสารคาม 2 นาย ทวีศักดิ์ ปะหุปะไพ 9 ประชานิยม
3628 มหาสารคาม 2 นาย โอฬาร นามมุงคุณ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3629 มหาสารคาม 2 นาย สุทธ์ิสวัสดิ์ บัวบาน 11 พลงัประชารัฐ
3630 มหาสารคาม 2 ดร. วิเชียร จงชูวณิชย์ 12 ภูมิใจไทย
3631 มหาสารคาม 2 นาย นิพนธ์ วงศ์พัฒน์ 13 ประชาธิปัตย์
3632 มหาสารคาม 2 นาย ทองพูน รัทนีย์ 14 พลังท้องถ่ินไท
3633 มหาสารคาม 2 นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ 15 เพื่อไทย
3634 มหาสารคาม 2 นาย รณรงค์ ชารีคง 16 เพื่อชาติ
3635 มหาสารคาม 2 นาย สมพร คุ้มพงษ์พันธ์ 17 รวมพลังประชาชาติไทย
3636 มหาสารคาม 2 นาย เย้ือน วารียันต์ 18 ชาติไทยพัฒนา
3637 มหาสารคาม 3 นาย ไพฑูรย์ บัวชิด 1 สยามพัฒนา
3638 มหาสารคาม 3 นาย สุทธิศักดิ์ ยอดสะเทิน 2 เสรีรวมไทย
3639 มหาสารคาม 3 นาย  ่ลัทธชัย  โชคชัยวัฒนากร 3 ภูมิใจไทย
3640 มหาสารคาม 3 นางสาว สิริรัตน์ สีสวัสดิ์ 4 พลังท้องถ่ินไท
3641 มหาสารคาม 3 พ.ต.ท. บารมี วงษ์อินตา 5 อนาคตใหม่
3642 มหาสารคาม 3 นาย พยุง สิงบุดดี 6 ชาติพัฒนา
3643 มหาสารคาม 3 นาย สุนทร สุนทรเลิศธนากุล 7 เพื่อคนไทย
3644 มหาสารคาม 3 ร้อยตํารวจโท สุทัศน์ รักสกุล 8 ประชาภิวัฒน์
3645 มหาสารคาม 3 นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 9 เพื่อไทย
3646 มหาสารคาม 3 นาย ประสงค์ กันหาป้อง 10 ทางเลือกใหม่
3647 มหาสารคาม 3 นาย เดชา ปัสสําราญ 11 พลังประชารัฐ
3648 มหาสารคาม 3 นาย ทองปาน พรมงาม 12 เศรษฐกิจใหม่
3649 มหาสารคาม 3 นางสาว กมลวรรณ มณีศรี 13 ประชาธิปัตย์
3650 มหาสารคาม 3 นาย ฐิติโชติ แก้วสังข์ 14 ประชานิยม
3651 มหาสารคาม 3 นางสาว บุสรา สิงวิสุทธิ 15 ประชาชนปฏิรูป
3652 มหาสารคาม 3 นาย ประสรรค์ แสนเย็น 16 รวมพลังประชาชาติไทย
3653 มหาสารคาม 3 นาย สุวรรณ บุญชัยโย 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3654 มหาสารคาม 3 นาย บุญาบารมีภณ ชิณราช 18 ไทยศรีวิไลย์
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3655 มหาสารคาม 3 นาย วิชาญ ปาสารักษ์ 19 เพื่อนไทย
3656 มหาสารคาม 3 นาย เชี่ยวชาญ ตีชา 20 เพื่อไทยพัฒนา
3657 มหาสารคาม 4 นาย บวร ธุรพันธ์ 1 ชาติพัฒนา
3658 มหาสารคาม 4 นาย ยุทธภพ คําสุโพธ์ิ 2 พลังท้องถ่ินไท
3659 มหาสารคาม 4 นาย สรรพภัญญู ศิริไปล์ 3 ไทยรักษาชาติ 
3660 มหาสารคาม 4 นาย หวัน ชินเชษฐ์ 4 เศรษฐกิจใหม่
3661 มหาสารคาม 4 นาย วิชิต แสนแก้ว 5 ภูมิใจไทย
3662 มหาสารคาม 4 นางสาว ณิชาภา โคตรม่ันคง 6 ทางเลือกใหม่
3663 มหาสารคาม 4 นาย ธนพงษ์ วังสพรรณ์ 7 เพื่อนไทย
3664 มหาสารคาม 4 นาย โกศล คาดพันโน 8 พลังประชารัฐ
3665 มหาสารคาม 4 นาย ปิยะชัย ตุ่ยสิมา 9 ประชาภิวัฒน์
3666 มหาสารคาม 4 นาย ปรีชา ภูศรี 10 ประชาชนปฏิรูป
3667 มหาสารคาม 4 นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 11 เพื่อไทย
3668 มหาสารคาม 4 นาย เศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท 12 ประชาธิปัตย์
3669 มหาสารคาม 4 นาย ชัยพิราม พิมพ์ภูธร 13 เสรีรวมไทย
3670 มหาสารคาม 4 นาย พิบูลย์ จันทศิลป์ 14 อนาคตใหม่
3671 มหาสารคาม 4 พันเอก ดร. สงกรานต์ จันทะปัสสา 15 ไทยศรีวิไลย์
3672 มหาสารคาม 4 นาง รัตนาภรณ์ พิสุทธิพงศ์ 16 รวมพลังประชาชาติไทย
3673 มหาสารคาม 4 นาย อุดร ศิริแก้ว 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3674 มหาสารคาม 4 นาย เตชสิทธ์ิ พิมล 18 สยามพัฒนา
3675 มหาสารคาม 4 นาย โยทิน เถ่ือนม่ิงมาตย์ 19 ชาติไทยพัฒนา
3676 มหาสารคาม 5 นาง ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์ 1 อนาคตใหม่
3677 มหาสารคาม 5 นาย จุลจักร กองพลพรหม 2 ประชาธิปัตย์
3678 มหาสารคาม 5 นาย สุทิน คลังแสง 3 เพื่อไทย
3679 มหาสารคาม 5 นาย ไพบูลย์ รัชโพธ์ิ 4 สยามพัฒนา
3680 มหาสารคาม 5 นาง ทัศนีย์ ปางลิลาศ 5 ประชาชนปฏิรูป
3681 มหาสารคาม 5 นาย รังษี ปัทมามาลย์ 6 เสรีรวมไทย
3682 มหาสารคาม 5 นาย ทองสืบ เลิศล้ํา 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3683 มหาสารคาม 5 นาย ขุนเดช วรกานศ์ ประภาพรพันธ์ 8 เพื่อชาติ
3684 มหาสารคาม 5 นาย เสกสรร ชัยพัฒนเมธี 9 ประชาภิวัฒน์
3685 มหาสารคาม 5 นาย นคร อันทปัญญา 10 พลังประชารัฐ
3686 มหาสารคาม 5 นาย ธนกร อุดรพิมพ์ 11 ภูมิใจไทย
3687 มหาสารคาม 5 นาย สุทธินันท์ สามะหาดไทย 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3688 มหาสารคาม 5 นาย ดาวเรือง พรสีมา 13 เพื่อคนไทย
3689 มหาสารคาม 5 นางสาว ศลิษา เขจรศาสตร์ 14 พลังท้องถ่ินไท
3690 มหาสารคาม 5 นางสาว วีระพันธ์ุ โคตร์ศรีเมือง 15 เศรษฐกิจใหม่
3691 มหาสารคาม 5 นาย สุเทพ จันทะเหลา 16 ทางเลือกใหม่
3692 มหาสารคาม 5 นาย ทองล้วน บุญตา 17 ชาติพัฒนา
3693 มหาสารคาม 5 นาง บรรจง เถ่ือนม่ิงมาตย์ 18 ชาติไทยพัฒนา
3694 มหาสารคาม 5 นาง ดวงใจ บุตรคําโชติ 19 พลังแรงงานไทย
3695 มหาสารคาม 5 นาย ธนพล ซามาตย์ 20 ไทยศรีวิไลย์
3696 มหาสารคาม 5 นาย คณพศ พันธ์ุเทศ 21 ประชานิยม
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3697 มุกดาหาร 1 นาง ยุภาพร คล่องแคล่ว 1 พลังปวงชนไทย
3698 มุกดาหาร 1 นาย วีระพงษ์ ทองผา 2 พลังประชารัฐ
3699 มุกดาหาร 1 ร้อยตํารวจตรี สุเทียน ทองโสม 3 เสรีรวมไทย
3700 มุกดาหาร 1 นาย ขันเพ็ชร์ คําโพธ์ิ 4 เพื่อคนไทย
3701 มุกดาหาร 1 นาย พงษ์ศักดิ์ จันทจวง 5 ประชาชาติ
3702 มุกดาหาร 1 นาย ชัชวาล กลางประพันธ์ 6 พลังท้องถ่ินไท
3703 มุกดาหาร 1 นาย ทรงเกียรติ์ รัตนภูมินทร์ 7 เพื่อนไทย
3704 มุกดาหาร 1 นาย อรรถสิทธ์ิ สุวรรณศรี 8 พลังชาติไทย
3705 มุกดาหาร 1 นางสาว วรินทร์ธร ภูมิบุญชู 9 อนาคตใหม่
3706 มุกดาหาร 1 นาย ทวีทรัพย์ ไชยมุกดา 10 พลังไทยรักไทย
3707 มุกดาหาร 1 นาย พิพัฒน์ พิกุลศรี 11 รวมพลังประชาชาติไทย
3708 มุกดาหาร 1 นาย พนมศักดิ์ เรชิวงศ์ 12 พลังธรรมใหม่
3709 มุกดาหาร 1 นาย อนุสรณ์ โพธ์ิศิริ 13 เพื่อชาติ
3710 มุกดาหาร 1 นาง ก่ิงฟ้า อรพันธ์ 14 ประชานิยม
3711 มุกดาหาร 1 นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ 15 เพื่อไทย
3712 มุกดาหาร 1 นาย อดุลย์ ไชยสุนันท์ 16 ภูมิใจไทย
3713 มุกดาหาร 1 นาย สําเนียง จันทพันธ์ 17 เศรษฐกิจใหม่
3714 มุกดาหาร 1 นางสาว สุภัชชา ศรีสุข 18 ประชาธิปัตย์
3715 มุกดาหาร 1 นาย ชินกร ขวัญเมือง 19 ประชาภิวัฒน์
3716 มุกดาหาร 1 นาย พิต ไชยจักร์ 20 ชาติพัฒนา
3717 มุกดาหาร 2 นาย ทวีศักดิ์ ประทุมลี 1 พลังประชารัฐ
3718 มุกดาหาร 2 นาง ศุภลักษณ์ คําสิงห์ 2 อนาคตใหม่
3719 มุกดาหาร 2 พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ 3 ภูมิใจไทย
3720 มุกดาหาร 2 นาย หาดชัย คนเพียร 4 ประชาชาติ
3721 มุกดาหาร 2 นาย ถนอม สังเกตุ 5 ชาติพัฒนา
3722 มุกดาหาร 2 นาย สังคม อุปคุณ 6 เศรษฐกิจใหม่
3723 มุกดาหาร 2 นาย บรรจง ไชยเพชร 7 เสรีรวมไทย
3724 มุกดาหาร 2 นาย ปราโมทย์ แก่นงาม 8 เพื่อคนไทย
3725 มุกดาหาร 2 นาย ปรีดา คล่องแคล่ว 9 พลังท้องถ่ินไท
3726 มุกดาหาร 2 นาย ธนรัตน์ จูมแพง 10 ประชาธิปัตย์
3727 มุกดาหาร 2 นาง ศรัญญา คืนดี 11 พลังธรรมใหม่
3728 มุกดาหาร 2 นาย ชลชาติ อาจหาญ 12 ประชานิยม
3729 มุกดาหาร 2 นาย วิทยา บุตรดีวงค์ 13 เพื่อชาติ
3730 มุกดาหาร 2 นาย บุญฐิณ ประทุมลี 14 เพื่อไทย
3731 มุกดาหาร 2 นาย สอ คําศิริ 15 ประชาธิปไตยใหม่
3732 มุกดาหาร 2 นาย ประเสริฐทรัพย์ คํานนท์มีฤทธ์ิ 16 พลังไทยรักไทย
3733 มุกดาหาร 2 นาย ฉลอง บุตรกาล 17 ชาติไทยพัฒนา
3734 มุกดาหาร 2 นาย ก้องภพ วิชาธร 18 รวมพลังประชาชาติไทย
3735 มุกดาหาร 2 นาย สนิท พันนุมา 19 เพื่อนไทย
3736 มุกดาหาร 2 นาย สมร รักสะอาด 20 พลังปวงชนไทย
3737 แม่ฮ่องสอน 1 นาย สมจิต สุวรรณบุษย์ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
3738 แม่ฮ่องสอน 1 นาย อํานาจ แสงสกาย 2 ทางเลือกใหม่
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3739 แม่ฮ่องสอน 1 นาง ชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี 3 เพื่อชาติ
3740 แม่ฮ่องสอน 1 นาย วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ 4 เพื่อไทย
3741 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ซัวหย้ี แซ่หัน 5 ประชาชาติ
3742 แม่ฮ่องสอน 1 นาย โอภาส ต้ออาษา 6 แผ่นดินธรรม
3743 แม่ฮ่องสอน 1 นาย สมบูรณ์ ไพรวัลย์ 7 ชาติไทยพัฒนา
3744 แม่ฮ่องสอน 1 นางสาว รัตน์ติการ เสริมเสรี 8 พลังธรรมใหม่
3745 แม่ฮ่องสอน 1 นาย สนธยา มานะจิตต์ 9 ภูมิใจไทย
3746 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ดําริ สุมงคลลาภ 10 ประชาภิวัฒน์
3747 แม่ฮ่องสอน 1 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ชิงชัยพงษ์ 11 พลังท้องถ่ินไท
3748 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ปัญญา จีนาคํา 12 พลังประชารัฐ
3749 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ธนนท์ สารวาท 13 เสรีรวมไทย
3750 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ไพฑูรย์ สําราญไพรวัลย์ 14 ชาติพัฒนา
3751 แม่ฮ่องสอน 1 นาย สมบัติ ยะสินธ์ุ 15 ประชาธิปัตย์
3752 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ชาติชาย ตาหม่ี 16 รักษ์ผืนปา่ประเทศไทย
3753 แม่ฮ่องสอน 1 นาย สวาท หล้าคํา 17 ภราดรภาพ
3754 แม่ฮ่องสอน 1 นาย กิตติศักดิ์ บัวแก้ว 18 ประชานิยม
3755 ยโสธร 1 นาย ณัฐพงษ์ พานิชศิริ 1 อนาคตใหม่
3756 ยโสธร 1 นาย สุรวุธ ลิ้มธนาสวัสดิ์ 2 ชาติพัฒนา
3757 ยโสธร 1 นาย บริภัทธร์ วงษ์ไกร 3 เพื่อชาติ
3758 ยโสธร 1 นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ 4 เพื่อไทย
3759 ยโสธร 1 นาย กฤช พจนา 5 เพื่อนไทย
3760 ยโสธร 1 นาย วิศิษฐ์ เดชเสน 6 ชาติไทยพัฒนา
3761 ยโสธร 1 นาง ศรีสอางค์ เพิ่มพูล 7 ประชาธิปัตย์
3762 ยโสธร 1 นาย ฉาย ตากกระโทก 8 พลังไทยรักไทย
3763 ยโสธร 1 นาย ยุทธนา ยุพฤทธ์ิ 9 ภูมิใจไทย
3764 ยโสธร 1 นาย นิติธร จันทรบุตร 10 สยามพัฒนา
3765 ยโสธร 1 นาย สนุก สิงห์มาตร 11 พลังประชารัฐ
3766 ยโสธร 1 นางสาว กัญญาณัฐ ไตรยสุทธ์ิ 12 ประชาชนปฏิรูป
3767 ยโสธร 1 นาง เพ็ญศรี เหง้าวิชัย 13 เสรีรวมไทย
3768 ยโสธร 1 นาย สมจิตร กันหาวรรค 14 ประชานิยม
3769 ยโสธร 1 นาย ประเดิม อุปยะโส 15 ประชาภิวัฒน์
3770 ยโสธร 1 นาย เปี่ยน หนันทุม 16 รวมพลังประชาชาติไทย
3771 ยโสธร 1 นาย อวยชัย สุทธิอาคาร 17 พลังท้องถ่ินไท
3772 ยโสธร 1 นาย เกียรติชัย มาตะราช 18 พลังธรรมใหม่
3773 ยโสธร 2 นาย รณฤทธิชัย คานเขต 1 พลังประชารัฐ
3774 ยโสธร 2 นาย กริชเพชร พลศรี 2 ประชาธิปัตย์
3775 ยโสธร 2 นาย วรชัย บุตรสิงห์ 3 พลังไทยรักไทย
3776 ยโสธร 2 นาย สรยุทธ ทองขํา 4 พลังท้องถ่ินไท
3777 ยโสธร 2 นางสาว สายน้ําผึ้ง สิริเรืองธนชัย 5 ชาติพัฒนา
3778 ยโสธร 2 นาย ชื่น วงษ์เพ็ญ 6 ภูมิใจไทย
3779 ยโสธร 2 นาย สันติ เก่งหล้า 7 เพื่อนไทย
3780 ยโสธร 2 นาย สงวนศักดิ์ ยางก้อน 8 รวมใจไทย
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3781 ยโสธร 2 นาย บุญแก้ว สมวงศ์ 9 เพื่อไทย
3782 ยโสธร 2 นาย พงศกรณ์ พิลาบุตร 10 เพื่อชาติ
3783 ยโสธร 2 นาย จินดา กุบแก้ว 11 ประชาชนปฏิรูป
3784 ยโสธร 2 พันตํารวจโท ประมวล ตาราช 12 ประชาภิวัฒน์
3785 ยโสธร 2 นาย สุริยะเทพ กตะศิลา 13 รวมพลังประชาชาติไทย
3786 ยโสธร 2 นาย รังสรรค์ กตะศิลา 14 ประชานิยม
3787 ยโสธร 2 นาย กิตติ ดวงแสง 15 อนาคตใหม่
3788 ยโสธร 2 นาย เวียงชัย ขอสุข 16 พลังธรรมใหม่
3789 ยโสธร 3 นาย เชิดศักดิ์ แสงโชติ 1 ประชาชาติ
3790 ยโสธร 3 นาง รวีวัชร์ ขันธรักษ์บวรชัย 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3791 ยโสธร 3 นาย เดชา จันดาพันธ์ 3 อนาคตใหม่
3792 ยโสธร 3 นาย ชัยณรงค์ กองศรีมา 4 เสรีรวมไทย
3793 ยโสธร 3 นาย พิกิฏ ศรีชนะ 5 พลังประชารัฐ
3794 ยโสธร 3 นาย นคร ศรีมันตะ 6 ประชาธิปัตย์
3795 ยโสธร 3 นาย ปวุทธ ขจรวรรณรักษ์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
3796 ยโสธร 3 นาย พิทยา พาลุสุข 8 เพื่อชาติ
3797 ยโสธร 3 นาย ธนกร ไชยกุล 9 เพื่อไทย
3798 ยโสธร 3 นาย อุทัย ขันเงิน 10 ชาติพฒันา
3799 ยโสธร 3 นาย ไมตรี พันธ์ุสวัสดิ์ 11 ประชาภิวัฒน์
3800 ยโสธร 3 นาง พิชญากร เสมอภาค 12 เพื่อนไทย
3801 ยโสธร 3 นาย ชาลี จารุสาร 13 พลังชาติไทย
3802 ยโสธร 3 นาย ธรานนท์ ประดับศรี 14 ภูมิใจไทย
3803 ยโสธร 3 นาย ทวีชัย แสวงผล 15 ประชาธิปไตยใหม่
3804 ยโสธร 3 นาย วิสันต์ เดชเสน 16 ชาติไทยพัฒนา
3805 ยโสธร 3 นาย สมพงษ์ พยุงวงษ์ 17 สยามพัฒนา
3806 ยโสธร 3 นาย วิโรจน์ สุทนต์ 18 ประชานิยม
3807 ยโสธร 3 นาย ไพรวัลย์ บุญศรี 19 ประชาชนปฏิรูป
3808 ยะลา 1 นาย มะดิง เย็ง 1 ชาติไทยพัฒนา
3809 ยะลา 1 นาย สัญญา สุวรรณโพธ์ิ 2 ประชาชาติ
3810 ยะลา 1 นางสาว สุไรดา ยูโซะปลูกา 3 ประชาภิวัฒน์
3811 ยะลา 1 นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ 4 พลังประชารัฐ
3812 ยะลา 1 นาย จิรายุ เบ็ญจวงศ์ 5 อนาคตใหม่
3813 ยะลา 1 นาย นุรดิน อาสาบาโงย 6 ภูมิใจไทย
3814 ยะลา 1 นาย บือราเฮง หะยีหะมะ 7 เพื่อธรรม
3815 ยะลา 1 นาย ภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ 8 ประชาธิปัตย์
3816 ยะลา 1 นาย อดลุย์ สะอิ 9 พลังท้องถ่ินไท
3817 ยะลา 1 นาย ยูซุฟ อับดุรรอฮีม 10 ไทยรักษาชาติ 
3818 ยะลา 1 นาย มุกตาร์ จะปะกิยา 11 เพื่อคนไทย
3819 ยะลา 1 นาย เชล ติ้งคํา 12 รวมพลังประชาชาติไทย
3820 ยะลา 1 นาย วารินทร์ สุคนธชาติ 13 สยามพัฒนา
3821 ยะลา 1 นาย ต่วนอิสเฮาะ โต๊ะนิแต 14 เสรีรวมไทย
3822 ยะลา 1 นาย ยูโซฟ หะยีอาซา 15 ชาติพัฒนา
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3823 ยะลา 1 นาย สุริยา มะหะจิ 16 เพื่อชาติ
3824 ยะลา 1 นางสาว มายีด๊ะ ยะลาแน 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3825 ยะลา 2 นาย ฮัสซัน ดาตู 1 พลังประชารัฐ
3826 ยะลา 2 นาย ไซด์นอน แวหามะ 2 อนาคตใหม่
3827 ยะลา 2 นาย นนทวัฒน์ โต๊ะหนู 3 เสรีรวมไทย
3828 ยะลา 2 นาย ริดวาน มะเต๊ะ 4 ภูมิใจไทย
3829 ยะลา 2 นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา 5 รวมพลังประชาชาติไทย
3830 ยะลา 2 นาย อนุชา เจ๊ะ 6 ประชาภิวัฒน์
3831 ยะลา 2 นาย ธรนินทร์ ยะมาแล 7 พลังท้องถ่ินไท
3832 ยะลา 2 นาย ซูการ์โน มะทา 8 ประชาชาติ
3833 ยะลา 2 นาย สะมาแอ มะดีเย๊าะ 9 เพื่อคนไทย
3834 ยะลา 2 นาย ซูลกือระนัย หะระตี 10 คลองไทย
3835 ยะลา 2 นาย อับดุลเล๊าะ บุวา 11 ประชาธิปัตย์
3836 ยะลา 2 นาย กอเซ็ง จิงดารา 12 ไทยรักษาชาติ 
3837 ยะลา 2 นาย แวหะมะ แวมะมิง 13 ชาติไทยพัฒนา
3838 ยะลา 2 นาย นิมะตอเฮ วิชา 14 เพื่อธรรม
3839 ยะลา 2 นาย อาแว สือเตาะ 15 ชาติพัฒนา
3840 ยะลา 2 นาง ฮามีย๊ะ ลือแม 16 เพื่อชาติ
3841 ยะลา 2 นางสาว สาฮาด๊ะ สาและ 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3842 ยะลา 3 นาย มูหมัด จารง 1 เพื่อคนไทย
3843 ยะลา 3 นาย สอยูวัน อาลีมามะ 2 ภูมิใจไทย
3844 ยะลา 3 นาย หวังหะมะ บือนา 3 พลังประชารัฐ
3845 ยะลา 3 นาย ซอลาฮุดดีน ยาญา 4 รวมพลังประชาชาติไทย
3846 ยะลา 3 นาย อับดุลตอเล็บ มะแตหะ 5 ประชาภิวัฒน์
3847 ยะลา 3 นาย ชาญชัย บารูเลิศ 6 ชาติไทยพัฒนา
3848 ยะลา 3 นาย ฮะหามะ กามะ 7 เสรีรวมไทย
3849 ยะลา 3 นาย มะรูดิน กระโด 8 เพื่อธรรม
3850 ยะลา 3 นาย อับดุลอายี สาแม็ง 9 ประชาชาติ
3851 ยะลา 3 นาย สะตอพา วาแมดีซา 10 สยามพัฒนา
3852 ยะลา 3 นาย ซูไฮมีย์ กามะ 11 คลองไทย
3853 ยะลา 3 นาย ณรงค์ ดูดิง 12 ประชาธิปัตย์
3854 ยะลา 3 นาย วรชัย ชัยพิชญากุล 13 ชาติพัฒนา
3855 ยะลา 3 นาย แวหะมะ แวและ 14 ไทยรักษาชาติ 
3856 ยะลา 3 นาง รอสนะ เจะเละ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3857 ยะลา 3 นางสาว อมีนา หะยีสาเอะ 16 เพื่อชาติ
3858 ยะลา 3 นาย ณรงค์ อาแว 17 อนาคตใหม่
3859 ร้อยเอ็ด 1 นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ 1 ชาติไทยพัฒนา
3860 ร้อยเอ็ด 1 นาย ถนอมรัฐ ชลอเลิศ 2 ประชาชนปฏิรูป
3861 ร้อยเอ็ด 1 นาย สานิต ว่องสัธนพงษ์ 3 พลังประชารัฐ
3862 ร้อยเอ็ด 1 นาย ณรงค์ ประดับสุข 4 ภูมิใจไทย
3863 ร้อยเอ็ด 1 นาย วิชาญ บุตรสอน 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3864 ร้อยเอ็ด 1 นาย อุบล แก้วประสาน 6 ประชาชาติ
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3865 ร้อยเอ็ด 1 นาย สายันต์ อินสอน 7 เศรษฐกิจใหม่
3866 ร้อยเอ็ด 1 นาย บรรจง สาวิสิทธ์ิ 8 พลังท้องถ่ินไท
3867 ร้อยเอ็ด 1 นาย เดชอนันต์ ญาตินิยม 9 พลังธรรมใหม่
3868 ร้อยเอ็ด 1 นาย ภูธเนศ โพธิประสิทธ์ิ 10 ไทยธรรม
3869 ร้อยเอ็ด 1 นาย บุญยัง ถินคําเชิด 11 ประชาภิวัฒน์
3870 ร้อยเอ็ด 1 นาย จําลอง การะดี 12 เพื่อนไทย
3871 ร้อยเอ็ด 1 นาย พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล 13 เสรีรวมไทย
3872 ร้อยเอ็ด 1 นาย วราวงษ์ พันธ์ุศิลา 14 เพื่อไทย
3873 ร้อยเอ็ด 1 พันโท ราชวัติ อัคเสริญ 15 ประชาไทย
3874 ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรี จํารัส สารจันทร์ 16 ประชานิยม
3875 ร้อยเอ็ด 1 นางสาว นภาพร พวงช้อย 17 ประชาธิปัตย์
3876 ร้อยเอ็ด 1 นาย ธนกฤต ชาติอนุลักษณ์ 18 รวมพลังประชาชาติไทย
3877 ร้อยเอ็ด 1 นาย วีระศักดิ์ แสงสว่าง 19 เพื่อชาติ
3878 ร้อยเอ็ด 2 นาย จํารัส สรสาร 1 อนาคตใหม่
3879 ร้อยเอ็ด 2 นางสาว สุดารัตน์ วรรณพัฒน์ 2 ไทยธรรม
3880 ร้อยเอ็ด 2 นาย โกศล เวียงอินทร์ 3 เศรษฐกิจใหม่
3881 ร้อยเอ็ด 2 นาง วัฒนา ซาเหลา 4 ชาติพัฒนา
3882 ร้อยเอ็ด 2 นาย เฉลิมพล ระดาพัฒน์ 5 ชาติไทยพัฒนา
3883 ร้อยเอ็ด 2 นาย ทินกร อ่อนประทุม 6 ประชาธิปัตย์
3884 ร้อยเอ็ด 2 นาย เวชยันต์ ชมภูบุตร 7 เสรีรวมไทย
3885 ร้อยเอ็ด 2 นาย ไพบูลย์ ปัจจัยโค 8 สยามพัฒนา
3886 ร้อยเอ็ด 2 นาย อาภา จันทร์มณฑล 9 เพื่อแผ่นดิน
3887 ร้อยเอ็ด 2 นางสาว นงค์นุช วัฒพจน์ 10 ประชานิยม
3888 ร้อยเอ็ด 2 นาย สุนทร ดวงวงษา 11 พลังธรรมใหม่
3889 ร้อยเอ็ด 2 นาย อภิชาติ รักพงษ์ 12 ประชาภิวัฒน์
3890 ร้อยเอ็ด 2 นาย วีระวัฒน์ โพธ์ิเปี้ยศรี 13 เพื่อชาติ
3891 ร้อยเอ็ด 2 นาย ภัทรพันธ์ สุวรรณศรี 14 เพื่อนไทย
3892 ร้อยเอ็ด 2 นาง รัชนี พลซื่อ 15 พลังประชารัฐ
3893 ร้อยเอ็ด 2 นาย ฉลาด ขามช่วง 16 เพื่อไทย
3894 ร้อยเอ็ด 2 นางสาว บญุยรัตน์ อาษาศึก 17 รวมพลังประชาชาติไทย
3895 ร้อยเอ็ด 2 นาย เกียรติศักดิ์ ไค่นุ่นกา 18 พลังท้องถ่ินไท
3896 ร้อยเอ็ด 2 นางสาว ศิริพร ฉันวิจิตร 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3897 ร้อยเอ็ด 2 นาย สังเวียน พิลาพักตร์ 20 ประชาชนปฏิรูป
3898 ร้อยเอ็ด 2 นาย ธงชัย จันทะคัด 21 ประชาธิปไตยใหม่
3899 ร้อยเอ็ด 2 นาย รัศมี ทิณรัตน์ 22 ประชาไทย
3900 ร้อยเอ็ด 3 นาย นิติกร ขัติยนนท์ 1 รวมพลังประชาชาตไิทย
3901 ร้อยเอ็ด 3 นางสาว วาสินีพร พลเย่ียม 2 ภูมิใจไทย
3902 ร้อยเอ็ด 3 นางสาว ทับทิม ทิพประมวล 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3903 ร้อยเอ็ด 3 นาย เพชร ประสานสุข 4 ไทยธรรม
3904 ร้อยเอ็ด 3 นาย ร่วมภูมิศักดิ์ พลเย่ียม 5 อนาคตใหม่
3905 ร้อยเอ็ด 3 นาย พรหมพันธ์ พลม่ัน 6 สยามพัฒนา
3906 ร้อยเอ็ด 3 นาย พีระประพล พลเยี่ยม 7 เพื่อชาติ
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3907 ร้อยเอ็ด 3 นาย ประสิทธ์ิ เทพโอภาส 8 ชาติพัฒนา
3908 ร้อยเอ็ด 3 นาย นิรมิต สุจารี 9 เพื่อไทย
3909 ร้อยเอ็ด 3 นาย ณรงค์ นาทองคํา 10 ประชาธิปัตย์
3910 ร้อยเอ็ด 3 นาง สุมณฑา เหล่าชัย 11 พลังธรรมใหม่
3911 ร้อยเอ็ด 3 นาย เอกภาพ พลซื่อ 12 พลังประชารัฐ
3912 ร้อยเอ็ด 3 นางสาว ปุณณ์ปวีร์ เขตวิจารย์ 13 เศรษฐกิจใหม่
3913 ร้อยเอ็ด 3 นาย ประยง ชารีดา 14 ประชาชนปฏิรูป
3914 ร้อยเอ็ด 3 นาง จารุณี พลเย่ียม 15 ประชาภิวัฒน์
3915 ร้อยเอ็ด 3 นาย ฉัตรมงคล ชาติพงศธร 16 ชาติไทยพัฒนา
3916 ร้อยเอ็ด 3 พันตํารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์ 17 เสรีรวมไทย
3917 ร้อยเอ็ด 3 นาย ไพบูลย์ แสนมนตรี 18 พลังท้องถ่ินไท
3918 ร้อยเอ็ด 3 นาย โยธิน หนองขุ่นสาร 19 เพื่อนไทย
3919 ร้อยเอ็ด 3 ร้อยตรี เสฏฐพัฒน์ คําแดงไสย์ 20 ประชานิยม
3920 ร้อยเอ็ด 3 นาย ฉลาด มะเสนะ 21 เพื่อแผ่นดิน
3921 ร้อยเอ็ด 4 นาง ศศิธร พรหมชัยนันท์ 1 ภูมิใจไทย
3922 ร้อยเอ็ด 4 นาย สุรนันท์ โคตรภักดี 2 พลังท้องถ่ินไท
3923 ร้อยเอ็ด 4 นาย ชัยชนะ รัตนชัยฤทธ์ิ 3 ชาติพัฒนา
3924 ร้อยเอ็ด 4 นางสาว กรัณฑรัตน์ จันชารา 4 เพื่อแผ่นดิน
3925 ร้อยเอ็ด 4 นาย สุพัฒน์ คําภักดี 5 ประชาภิวัฒน์
3926 ร้อยเอ็ด 4 นาย หาญณรงค์ วงษ์คําแก้ว 6 เสรีรวมไทย
3927 ร้อยเอ็ด 4 นาย วุฒิพงษ์ เวียงนนท์ 7 ประชาชาติ
3928 ร้อยเอ็ด 4 นาย อาทิตย์สุนทร ดีการกระทํา 8 ประชาชนปฏิรูป
3929 ร้อยเอ็ด 4 นาย อดิศร โพธิประสิทธ์ิ 9 ไทยธรรม
3930 ร้อยเอ็ด 4 นาง สุภาพ ติณรัตน์ 10 อนาคตใหม่
3931 ร้อยเอ็ด 4 นาย นพพร โคตรสงคราม 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3932 ร้อยเอ็ด 4 นาย สมชาย อินทรกําแหง 12 พลังธรรมใหม่
3933 ร้อยเอ็ด 4 นางสาว ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย 13 พลังประชารัฐ
3934 ร้อยเอ็ด 4 นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ 14 เพื่อไทย
3935 ร้อยเอ็ด 4 นาย บัญชา ย่อมอารีย์ 15 เพื่อนไทย
3936 ร้อยเอ็ด 4 นางสาว อัญชิสา สีสาร 16 ประชาธิปัตย์
3937 ร้อยเอ็ด 4 นาย อรรถนพ เพียรชนะ 17 ชาติไทยพัฒนา
3938 ร้อยเอ็ด 4 นาย ดํารงค์ จ้อยนุแสง 18 สยามพัฒนา
3939 ร้อยเอ็ด 4 นาย วัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ 19 เพื่อชาติ
3940 ร้อยเอ็ด 4 นาย ยงยุทธ ขัติยนนท์ 20 รวมพลังประชาชาติไทย
3941 ร้อยเอ็ด 4 ว่าท่ีพันโท สัมฤทธ์ิ ถังสูงเนิน 21 ประชานิยม
3942 ร้อยเอ็ด 4 นาย ศุภเดช ไพสาระ 22 เศรษฐกิจใหม่
3943 ร้อยเอ็ด 5 นาย พงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
3944 ร้อยเอ็ด 5 นางสาว จิราพร สินธุไพร 2 เพื่อไทย
3945 ร้อยเอ็ด 5 นาย ชาติชาย อัตภูมิ 3 เพื่อชาติ
3946 ร้อยเอ็ด 5 นาย ดํารงฤทธ์ิ คุณะ 4 พลังธรรมใหม่
3947 ร้อยเอ็ด 5 นาย จิรายุ มณีพันธ์ 5 ประชาธิปัตย์
3948 ร้อยเอ็ด 5 นาย ทวีวัชรวงศ์ นาเมืองรักษ์ 6 เศรษฐกิจใหม่
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3949 ร้อยเอ็ด 5 นาย สมบัติ ขันโมลี 7 ภูมิใจไทย
3950 ร้อยเอ็ด 5 ร้อยตํารวจเอก ประกาศิต มีทอง 8 ประชานิยม
3951 ร้อยเอ็ด 5 นาย สุริยา เสาะสมบูรณ์ 9 ชาติไทยพัฒนา
3952 ร้อยเอ็ด 5 นาย ประจักษ์ ชุมพล 10 ประชาภิวัฒน์
3953 ร้อยเอ็ด 5 นาย อุไร ยาทุม 11 เพื่อนไทย
3954 ร้อยเอ็ด 5 นาย เฉลิมศักดิ์ แสนปาง 12 พลังประชารัฐ
3955 ร้อยเอ็ด 5 นาย โกสินทร์ อินทร์ห้างหว้า 13 พลังท้องถ่ินไท
3956 ร้อยเอ็ด 5 นาย ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ 14 อนาคตใหม่
3957 ร้อยเอ็ด 5 นาย ประจักร์ ธงศรี 15 พลังไทยรักไทย
3958 ร้อยเอ็ด 5 นางสาว นิศารัตน์ ควรสุทธิ 16 ประชาชนปฏิรูป
3959 ร้อยเอ็ด 5 นาย บุญร่วม สร้อยศรี 17 ชาติพัฒนา
3960 ร้อยเอ็ด 5 นางสาว นริศรา จันชารา 18 เพื่อแผ่นดิน
3961 ร้อยเอ็ด 6 นาย เกษม มะรังษี 1 ประชาชาติ
3962 ร้อยเอ็ด 6 นาย อนิวรรตน์ วรเชษฐ์ 2 พลังประชารัฐ
3963 ร้อยเอ็ด 6 พันตํารวจโท ศุภวิทย์ สูติสงค์ 3 เสรีรวมไทย
3964 ร้อยเอ็ด 6 นาย ชํานาญ โพธิคลัง 4 อนาคตใหม่
3965 ร้อยเอ็ด 6 นาย สายันต์ พาลําโกน 5 ชาติไทยพัฒนา
3966 ร้อยเอ็ด 6 นาย ชยกร วรรณวงษ์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3967 ร้อยเอ็ด 6 นาย กิตติ สมทรัพย์ 7 เพื่อไทย
3968 ร้อยเอ็ด 6 นางสาว กัญญาภรณ์ วงศ์โยธา 8 ชาติพัฒนา
3969 ร้อยเอ็ด 6 นาย ไพโรจน์ สระคูพันธ์ุ 9 สยามพัฒนา
3970 ร้อยเอ็ด 6 ร.ต.อ. คงฤทธ์ิ วรรณโพธ์ิ 10 เพื่อนไทย
3971 ร้อยเอ็ด 6 นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ 11 ภราดรภาพ
3972 ร้อยเอ็ด 6 นาย ยุทธพงษ์ ผลาผล 12 พลังไทยรักไทย
3973 ร้อยเอ็ด 6 นาง บุญใจ เพ็ญจันทร์ 13 พลังธรรมใหม่
3974 ร้อยเอ็ด 6 นาย อุเรียน ธุระพันธ์ 14 ประชาภิวัฒน์
3975 ร้อยเอ็ด 6 นาย ประจักษ์ มูลรัตน์ 15 ภูมิใจไทย
3976 ร้อยเอ็ด 6 นาย วิเศษ กรมขันธ์ 16 พลังท้องถ่ินไท
3977 ร้อยเอ็ด 6 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ฉันวิจิตร 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3978 ร้อยเอ็ด 6 นาย อุดมการณ์ หลักคํา 18 เพื่อชาติ
3979 ร้อยเอ็ด 6 นางสาว จันทรพร ขันโมลี 19 ประชาธิปัตย์
3980 ร้อยเอ็ด 6 นาย ทรงฤทธ์ิ ศรีสารคาม 20 ประชานิยม
3981 ร้อยเอ็ด 7 นาย พชร พายุหะรํ่ารวย 1 เพื่อแผ่นดิน
3982 ร้อยเอ็ด 7 นาย วรชาติ คําสวาสดิ์ 2 ประชาภิวัฒน์
3983 ร้อยเอ็ด 7 นาย ใหม่ เสาวงค์ 3 เพื่อชาติ
3984 ร้อยเอ็ด 7 นาย มงคล เทพจรรยา 4 ประชาธิปัตย์
3985 ร้อยเอ็ด 7 นาย วิชิต บุศเนตร 5 สยามพัฒนา
3986 ร้อยเอ็ด 7 นาย ประสิทธ์ิ ลุนคํา 6 รวมพลังประชาชาติไทย
3987 ร้อยเอ็ด 7 นาย สุนทร วรรณสิงห์ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
3988 ร้อยเอ็ด 7 นาย พลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล 8 เสรีรวมไทย
3989 ร้อยเอ็ด 7 นาย มนูธรรม กะตะโท 9 ประชานิยม
3990 ร้อยเอ็ด 7 นางสาว อิศรา ชอบขาย 10 ภูมิใจไทย
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3991 ร้อยเอ็ด 7 นาย จตุรพล อินสอน 11 เศรษฐกิจใหม่
3992 ร้อยเอ็ด 7 นาย ถวิล ชิณภักดิ์ 12 พลังธรรมใหม่
3993 ร้อยเอ็ด 7 นาย ฉลอม เหล่าจ่ัน 13 ไทยธรรม
3994 ร้อยเอ็ด 7 นาย สังวาลย์ บุตตะกะ 14 ประชาชาติ
3995 ร้อยเอ็ด 7 พันจ่าอากาศเอก เจน สุทธะพินทุ 15 ชาติพัฒนา
3996 ร้อยเอ็ด 7 นาย บุญถม อุตเสนา 16 ประชาชนปฏิรูป
3997 ร้อยเอ็ด 7 นาย ชัชวาล แพทยาไทย 17 พลังประชารัฐ
3998 ร้อยเอ็ด 7 นาย ศักดา คงเพชร 18 เพื่อไทย
3999 ร้อยเอ็ด 7 นาย สุทิน ลุยตัน 19 ชาติไทยพัฒนา
4000 ร้อยเอ็ด 7 นาย วรพงษ์ มหาพานต์ 20 อนาคตใหม่
4001 ร้อยเอ็ด 7 นาย เกษม มาลัยศรี 21 พลังท้องถ่ินไท
4002 ร้อยเอ็ด 7 นาย บุญเกิด ใสสูงเนิน 22 เพื่อนไทย
4003 ร้อยเอ็ด 7 นาย เสนัด อุดมทรัพย์ 23 พลังชาติไทย
4004 ระนอง 1 นาย ปรมินทร์ จอมเทพมาลา 1 กรีน
4005 ระนอง 1 นาย บุญยัง คุ้มเพชร 2 ชาติพัฒนา
4006 ระนอง 1 นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 3 ภูมิใจไทย
4007 ระนอง 1 นาย ยืนยง นุ่นลอย 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4008 ระนอง 1 นาย ประโมทย์ เทพนุรักษ์ 5 เสรีรวมไทย
4009 ระนอง 1 นาย สายัณห์ วรวิสุทธ์ิ 6 อนาคตใหม่
4010 ระนอง 1 นาย ชยพล บัวดิษ 7 ประชาชาติ
4011 ระนอง 1 นาย เผด็จ จันทร์บูรณะศิริ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
4012 ระนอง 1 นาย นิพนธ์ ช่วยบรรจง 9 คลองไทย
4013 ระนอง 1 นาย อาณัติ เอ่ียวภู่ 10 พลังปวงชนไทย
4014 ระนอง 1 พลตรี รังสรรค์ ศิริรังษี 11 ไทยรักษาชาติ 
4015 ระนอง 1 นาย พงศกร พรหมสุวรรณ 12 พลังประชารัฐ
4016 ระนอง 1 นาย สุไหรหมาน บรรจบ 13 ประชาภิวัฒน์
4017 ระนอง 1 นาย วิรัช ร่มเย็น 14 ประชาธิปัตย์
4018 ระนอง 1 พันตํารวจโท พิชิต สุนทร 15 เพื่อชาติ
4019 ระนอง 1 พันตํารวจเอก คะนอง เนาว์สุวรรณ 16 ประชานิยม
4020 ระนอง 1 นาย สราวุฒิ แผ่นมณี 17 พลังท้องถ่ินไท
4021 ระนอง 1 พันตํารวจโท นาวิน พยัฆยุทธ์ิ 18 เศรษฐกิจใหม่
4022 ระนอง 1 พันตํารวจโท อรุณ ศิริคณินทร์ 19 ชาติไทยพัฒนา
4023 ระนอง 1 นาย มอฮัมหมาด มาโนต 20 พลงัธรรมใหม่
4024 ระยอง 1 นาย ฉัตรชัย แซ่เลี้ยว 1 พลังท้องถ่ินไท
4025 ระยอง 1 นาย สาธิต ปิตุเตชะ 2 ประชาธิปัตย์
4026 ระยอง 1 นางสาว นวลทิพย์ กิจมานะเมตตามิตร์ 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4027 ระยอง 1 นาย ธนกร สุขเจริญ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
4028 ระยอง 1 นาย มนตรี วงษ์มหา 5 เพื่อชาติ
4029 ระยอง 1 นาย ดนัย วิริยะสหกิจ 6 ภูมิใจไทย
4030 ระยอง 1 นาง สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ 7 อนาคตใหม่
4031 ระยอง 1 นาวาเอก วิทยา วาจิตดล 8 เสรีรวมไทย
4032 ระยอง 1 นาย เกียรติศักดิ์ อรัญมิตร 9 ชาติไทยพัฒนา
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4033 ระยอง 1 เรือตรี วัชรินทร์ รอดนิตย์ 10 ไทยศรีวิไลย์
4034 ระยอง 1 นาย ทวีป ขวัญบุรี 11 พลังประชารัฐ
4035 ระยอง 1 นาย ภีมเดช อมรสุคนธ์ 12 ไทยรักษาชาติ 
4036 ระยอง 1 นาย ศรศักดิ์ รากแก้ว 13 เพื่อไทย
4037 ระยอง 1 นาง สุอารี นิชเกอ 14 ประชาชนปฏิรูป
4038 ระยอง 1 ว่าท่ีร้อยตรี เรืองเกียรติ ศิริประพันธ์รัตน์ 15 เศรษฐกิจใหม่
4039 ระยอง 2 นาง มะลิ กองสุข 1 เพื่อชาติ
4040 ระยอง 2 นาย นพเนตร บุญร่มเย็น 2 พลังท้องถ่ินไท
4041 ระยอง 2 นางสาว ธัชญา จวงสันทัด 3 อนาคตใหม่
4042 ระยอง 2 นาย บัญญัติ เจตนจันทร์ 4 ประชาธิปัตย์
4043 ระยอง 2 นาย ภีม กฤษณะราช 5 พลังประชารัฐ
4044 ระยอง 2 นาย บุญสนอง หิรัญรักษ์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
4045 ระยอง 2 นาย อภิชาติ อภิญ 7 ไทยศรีวิไลย์
4046 ระยอง 2 นาย ประคอง ภมร 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4047 ระยอง 2 นาย บุญชู ใจสุข 9 ภูมิใจไทย
4048 ระยอง 2 นาย บัญญัติ เศียรเขียว 10 ไทยรักษาชาติ 
4049 ระยอง 2 นาย ภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข 11 เสรีรวมไทย
4050 ระยอง 2 นาง มยุรี สุวรรณวิสูตร 12 ประชานิยม
4051 ระยอง 2 นาย มนตรี ตันเงิน 13 พลเมืองไทย
4052 ระยอง 2 นางสาว ชลธิชา สุขแสงเปล่ง 14 เศรษฐกิจใหม่
4053 ระยอง 3 นาย อํานาจ ศรีแสง 1 อนาคตใหม่
4054 ระยอง 3 นาย อนุรัตน์ ทองโต 2 เสรีรวมไทย
4055 ระยอง 3 นาย เสมา สืบตระกูล 3 สังคมประชาธิปไตยไทย
4056 ระยอง 3 ว่าท่ี ร.ท. วินัย พืชพิสุทธ์ิ ร.น. 4 เพื่อชาติ
4057 ระยอง 3 นาย สุทัศน์ จันทสิทธ์ิ 5 ไทยศรีวิไลย์
4058 ระยอง 3 นาย จีรวัฒน์ จันทร์ทอง 6 พลังท้องถ่ินไท
4059 ระยอง 3 นาย กรี ไพรสี 7 ภูมิใจไทย
4060 ระยอง 3 นาย เกรียงไกร ก่ิงทอง 8 เพื่อไทย
4061 ระยอง 3 พ.ต.อ. พณาเจือเพ็ชร กฤษณะราช 9 พลังประชารัฐ
4062 ระยอง 3 นาย มานพ เสถียรเขตต์ 10 ไทยรักษาชาติ 
4063 ระยอง 3 นาย พิทักษ์ ศิริวงศ์ 11 ชาติไทยพัฒนา
4064 ระยอง 3 นาย ธารา ปิตุเตชะ 12 ประชาธิปัตย์
4065 ระยอง 3 นาย ธรรมเนียม เขตนัทธี 13 รวมพลังประชาชาติไทย
4066 ระยอง 3 นาย สหไพศาล ประสมสุข 14 ประชาภิวัฒน์
4067 ระยอง 3 นาย ธนพงศ์พันธ์ ปิดกันภัย 15 ประชานิยม
4068 ระยอง 3 นาย วิรัตน์ มีทรัพย์ทอง 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4069 ระยอง 3 นางสาว แอนนา ผลเจริญ 17 ประชาชนปฏิรูป
4070 ระยอง 4 นางสาว อัจฉรา วรรณชาลี 1 สังคมประชาธิปไตยไทย
4071 ระยอง 4 นาย มณฑล โซ่เจริญธรรม 2 รวมพลังประชาชาติไทย
4072 ระยอง 4 นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ 3 ภมิูใจไทย
4073 ระยอง 4 นาย พัฒนพงศ์ หนูอุดม 4 อนาคตใหม่
4074 ระยอง 4 นาย พีราวิชญ์ ธนสิทธ์ิภัทรภณ 5 เสรีรวมไทย
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4075 ระยอง 4 นาย อุทาน มูลสาร 6 เพื่อชาติ
4076 ระยอง 4 นาย สมพงษ์ โสภณ 7 พลังประชารัฐ
4077 ระยอง 4 นาย กิตติ เกียรติ์มนตรี 8 ประชาธิปัตย์
4078 ระยอง 4 นาย จงรักษ์ ทรงบัณดิษฐ 9 พลังท้องถ่ินไท
4079 ระยอง 4 นาย สุรินทร์ เปาอินทร์ 10 เพื่อไทย
4080 ระยอง 4 นาย จรูญ ภาคมฤกษ์ 11 ไทยศรีวิไลย์
4081 ระยอง 4 นาย ดาวธง เผือกพิพัฒน์ 12 ชาติไทยพัฒนา
4082 ระยอง 4 นาย รอฮีม พัดเย็นใจ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4083 ระยอง 4 นางสาว พิรานันท์ บุญธาราม 14 เศรษฐกิจใหม่
4084 ราชบุรี 1 ร.ต.อ. รัฐภูมิ โพธ์ิศรีดา 1 ประชาภิวัฒน์
4085 ราชบุรี 1 นาง ชญานี เสือเดช 2 เพื่อชาติ
4086 ราชบุรี 1 นาง กัลยา ศิริเนาวกุล 3 ประชาธิปัตย์
4087 ราชบุรี 1 พันโท วรเศรษฐ์ วสุวรเศรษฐ์ 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4088 ราชบุรี 1 นาย ประวิทย์ ลิ้มเจริญ 5 ไทยรักษาชาติ 
4089 ราชบุรี 1 นาย วัณธ์เทวินทร เศวตรฐนโภคิน 6 เสรีรวมไทย
4090 ราชบุรี 1 นาย พนมกร กิจโพธิญาณ 7 ชาติพัฒนา
4091 ราชบุรี 1 นาง เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ 8 ภูมิใจไทย
4092 ราชบุรี 1 นางสาว กุลวลี นพอมรบดี 9 พลังประชารัฐ
4093 ราชบุรี 1 นาย กุลโรจน์ บุญเกิด 10 ประชาชนปฏิรูป
4094 ราชบุรี 1 พ.อ. ยุทธพงศ์ พิณประภัศร์ 11 พลังธรรมใหม่
4095 ราชบุรี 1 นาย สมพงค์ โซเซ็ง 12 ประชานิยม
4096 ราชบุรี 1 นาย วิรัตน์ เอกรุณ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
4097 ราชบุรี 1 นาย ศรราม พรหมากร 14 อนาคตใหม่
4098 ราชบุรี 1 นาย สม อุตสาห์วัน 15 พลังท้องถ่ินไท
4099 ราชบุรี 2 นาย โชคชัย ธนกิจพานิช 1 พลังท้องถ่ินไท
4100 ราชบุรี 2 นาย สมชาย สรสิทธ์ิ 2 อนาคตใหม่
4101 ราชบุรี 2 นาย บุญชอบ ปิ่นทอง 3 เสรีรวมไทย
4102 ราชบุรี 2 นาย พงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ 4 ภูมิใจไทย
4103 ราชบุรี 2 นาย ทองพูน ช้างเพชร 5 พลังธรรมใหม่
4104 ราชบุรี 2 นางสาว พันธ์ุทิพา ตั้งวิจิตรเจนการ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
4105 ราชบุรี 2 พันตํารวจโท สันทัด เจียมสกุล 7 ประชาธิปัตย์
4106 ราชบุรี 2 นาย วัลลภ ผลบุณยรักษ์ 8 ประชานิยม
4107 ราชบุรี 2 นางสาว เมธาวี หงษ์มนัส 9 ไทยรักษาชาติ 
4108 ราชบุรี 2 นาย นิธิภัทร์ ชิณโชติวรสิทธ์ิ 10 ชาติพัฒนา
4109 ราชบุรี 2 นาง บุญย่ิง นิติกาญจนา 11 พลังประชารัฐ
4110 ราชบุรี 2 นาย เรืองยศ ตีวกุล 12 รักษผ์ืนป่าประเทศไทย
4111 ราชบุรี 2 นาง มธุรส จีระ 13 ประชาภิวัฒน์
4112 ราชบุรี 2 นาย ละเอียด บุญเยาว์ 14 ครูไทยเพื่อประชาชน
4113 ราชบุรี 2 นางสาว ศศินันท์ รุ่งกิจเกียรติคุณ 15 แผ่นดินธรรม
4114 ราชบุรี 3 นาย ณัฏฐพัชร์ จันทร์แม้น 1 ไทยรักษาชาติ 
4115 ราชบุรี 3 นาย กล้าหาญ เจริญธรรม 2 ภูมิใจไทย
4116 ราชบุรี 3 นาย ประพันธ์ ประสิทธ์ิกุล 3 ชาติไทยพัฒนา
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4117 ราชบุรี 3 พ.ต. ณรรรร์ สุภาพ 4 พลังท้องถ่ินไท
4118 ราชบุรี 3 นาย ชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ 5 รวมพลังประชาชาติไทย
4119 ราชบุรี 3 นาย วีระ ทองเกิด 6 ประชาภิวัฒน์
4120 ราชบุรี 3 นาย ตระกูล โพธ์ิเรือง 7 ชาติพัฒนา
4121 ราชบุรี 3 นาง ฑิฆัมพร โปร่งจิต 8 ประชานิยม
4122 ราชบุรี 3 นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ 9 ประชาธิปัตย์
4123 ราชบุรี 3 นาง ณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า 10 เสรีรวมไทย
4124 ราชบุรี 3 นาย วรชาติ ภูมิอุไร 11 อนาคตใหม่
4125 ราชบุรี 3 ส.อ. ปริญญา ไพบูลย์สิทธ์ิ 12 เพื่อชาติ
4126 ราชบุรี 3 นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ 13 พลังประชารัฐ
4127 ราชบุรี 3 นาง ลลิตา พุกโสภา 14 พลังธรรมใหม่
4128 ราชบุรี 3 นาย วรายุ ภู่ระหงษ์ 15 พลังประชาธิปไตย
4129 ราชบุรี 4 ร้อยตรี อ้อย เพชรสน 1 เสรีรวมไทย
4130 ราชบุรี 4 นางสาว ภัคศภุางค์ เกียงวรางกูร 2 อนาคตใหม่
4131 ราชบุรี 4 นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 3 ประชาธิปัตย์
4132 ราชบุรี 4 นาย วัฒนา ร่มโพธ์ิ 4 ประชาภิวัฒน์
4133 ราชบุรี 4 นาย สุวัฒน์ อภิกันตสิริ 5 ภูมิใจไทย
4134 ราชบุรี 4 ร.ต.อ. เสน่ห์ เกตุแก้ว 6 ประชานิยม
4135 ราชบุรี 4 นาย ภูเบศ โสดสงค์ 7 ชาติไทยพัฒนา
4136 ราชบุรี 4 นาย สุรพงษ์ เอ่ียมเอม 8 ไทยรักษาชาติ 
4137 ราชบุรี 4 ร.ต. พวน อินทร์ชํานาญ 9 พลังธรรมใหม่
4138 ราชบุรี 4 นาย พรรษวุฒิ ธาดาวิโรจน์ 10 ชาติพัฒนา
4139 ราชบุรี 4 นางสาว ชะวรลัทธ์ิ ชินธรรมมิตร 11 พลังประชารัฐ
4140 ราชบุรี 4 นางสาว จันทราภรณ์ หาโอกาส 12 พลังท้องถ่ินไท
4141 ราชบุรี 4 นาย ศุภากร บุญจันทร์ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4142 ราชบุรี 4 นางสาว เสาวณีย์ น่ิมนุช 14 พลังประชาธิปไตย
4143 ราชบุรี 4 นาย พทิยา ไผ่กอ 15 รวมพลังประชาชาติไทย
4144 ราชบุรี 4 นาง พุทธชาติ มากลัด 16 ไทยรุ่งเรือง
4145 ราชบุรี 5 นาย ชัยโรจน์ เอกอัครอัญธรณ์ 1 ประชาธิปัตย์
4146 ราชบุรี 5 นาย บุญลือ ประเสริฐโสภา 2 ภูมิใจไทย
4147 ราชบุรี 5 นาย ธัญวิทย์ เกลี้ยงเกลา 3 พลังท้องถ่ินไท
4148 ราชบุรี 5 นาย ธวัชชัย จตุรนต์รัศมี 4 ไทยรักษาชาติ 
4149 ราชบุรี 5 นาย โชคชัย เอ่ียมภูมิ 5 ชาติพัฒนา
4150 ราชบุรี 5 นาย สยาม นิลวัฒน์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
4151 ราชบุรี 5 ร.ต.ท. ปรีชา พาด้วง 7 ประชานิยม
4152 ราชบุรี 5 นาย พลกฤต ชื่นจิตร 8 อนาคตใหม่
4153 ราชบุรี 5 นาย สมหมาย แท่นทรัพย์ 9 เสรีรวมไทย
4154 ราชบุรี 5 นาย ประชุมพล สืบนุช 10 ประชาภิวัฒน์
4155 ราชบุรี 5 นางสาว อภิญญา สว่างเมฆ 11 พลังประชารัฐ
4156 ราชบุรี 5 นาย ธนาธาร สมบุญศรี 12 เพื่อชาติ
4157 ราชบุรี 5 นาย อัฐชัย เหมมณี 13 รักษ์ผืนปา่ประเทศไทย
4158 ราชบุรี 5 นางสาว วันเพ็ญ แก่นยางหวาย 14 พลังประชาธิปไตย
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4159 ลพบุรี 1 นาย เตชินณ์ ธาราธนวัต 1 ภูมิใจไทย
4160 ลพบุรี 1 นาย ชยกร มาอินทร์ 2 พลังท้องถ่ินไท
4161 ลพบุรี 1 นาย ธีระวัตร์ พันธ์แก้ว 3 พลังประชาธิปไตย
4162 ลพบุรี 1 นาย ประทวน สุทธิอํานวยเดช 4 พลังประชารัฐ
4163 ลพบุรี 1 ด.ต. เริงศักดิ์ พึ่งคร้าม 5 เพื่อชาติ
4164 ลพบุรี 1 นาย เอกราช แก้วเสมา 6 อนาคตใหม่
4165 ลพบุรี 1 นาย ชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ 7 พลังปวงชนไทย
4166 ลพบุรี 1 นาย พิชัย เกียรติวินัยสกุล 8 เพื่อไทย
4167 ลพบุรี 1 นาย เอนก สนามทอง 9 ชาติไทยพัฒนา
4168 ลพบุรี 1 นาย กวินพัฒน์ วุฒิสุวรรณโภคิน 10 รวมพลังประชาชาติไทย
4169 ลพบุรี 1 พันโท วันทา ล้วนจ๋ิว 11 สยามพัฒนา
4170 ลพบุรี 1 ร้อยตรี ณพปพรรณ สะอาดเอ่ียม 12 ประชาภิวัฒน์
4171 ลพบุรี 1 นางสาว ผ่องศรี ธาราภูมิ 13 ประชาธิปัตย์
4172 ลพบุรี 1 พันเอก โกศล ทองดี 14 เพื่อนไทย
4173 ลพบุรี 1 นาย สุทัศน์ ศรีโสภา 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4174 ลพบุรี 1 จ่าสิบเอก ธงชัย กองคํา 16 เสรีรวมไทย
4175 ลพบุรี 1 พันเอก ปรีชา เพ่งพิศ 17 ประชานิยม
4176 ลพบุรี 2 นาย จรูญ วงษ์ขํา 1 รวมพลังประชาชาติไทย
4177 ลพบุรี 2 นาง ปวีณา นิลแย้ม 2 พลังประชารัฐ
4178 ลพบุรี 2 นางสาว ธนัชชา น้อยเกิด 3 พลังท้องถ่ินไท
4179 ลพบุรี 2 นาย ละออ ศรีรักษา 4 เพื่อชาติ
4180 ลพบุรี 2 นาง ปรียนันท์ อรุณศรี 5 อนาคตใหม่
4181 ลพบุรี 2 พ.ท. ทศเทพ บุญสิลา 6 เสรีรวมไทย
4182 ลพบุรี 2 ดร. สุชาติ ลายนํ้าเงิน 7 เพื่อไทย
4183 ลพบุรี 2 ร.ต. ธนกร กระต่ายจันทร์ 8 สยามพัฒนา
4184 ลพบุรี 2 ดร. ยุวภพ กระเป๋าทอง 9 ประชาธิปัตย์
4185 ลพบุรี 2 นางสาว มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช 10 ภูมิใจไทย
4186 ลพบุรี 2 พลอากาศตรี สุรชาติ เพชรรุ่ง 11 ประชาภิวัฒน์
4187 ลพบุรี 2 นาย จิตรเทพ หร่ิมสง่า 12 ชาติไทยพัฒนา
4188 ลพบุรี 2 นาง ณิรัชญา ศรีอ่ิมอาภร 13 เศรษฐกิจใหม่
4189 ลพบุรี 2 พันตํารวจเอก บัญญัติ ปานขลิบ 14 ประชานิยม
4190 ลพบุรี 2 พันโท ธวัช พ่วงวงษ์ 15 เพื่อนไทย
4191 ลพบุรี 3 นาย พหล วรปัญญา 1 ภูมิใจไทย
4192 ลพบุรี 3 นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 2 เพื่อไทย
4193 ลพบุรี 3 นาง ณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์ 3 สยามพฒันา
4194 ลพบุรี 3 นาย สังวาลย์ คงรอด 4 พลังปวงชนไทย
4195 ลพบุรี 3 นาย วีระยุทธ์ิ คําโพธ์ิ 5 ประชาธิปไตยใหม่
4196 ลพบุรี 3 นาวาอากาศโท นงนุช เพชรรุ่ง 6 ประชาภิวัฒน์
4197 ลพบุรี 3 นาย สุรศักดิ์ ศรีแสงเอก 7 พลังท้องถ่ินไท
4198 ลพบุรี 3 นาย ณฐพงศ์ นรสิงห์ 8 อนาคตใหม่
4199 ลพบุรี 3 ว่าท่ีพันตรี สายัณห์ จันทร์อุดม 9 ชาติไทยพัฒนา
4200 ลพบุรี 3 นาย อานุภาพ วงษ์ขํา 10 รวมพลังประชาชาติไทย
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4201 ลพบุรี 3 นาย ชัชวาล ถึงนาค 11 เสรีรวมไทย
4202 ลพบุรี 3 นาย อํานวย คลังผา 12 พลังประชารัฐ
4203 ลพบุรี 3 นาย พุทธ หอมพิกุล 13 ประชาธิปัตย์
4204 ลพบุรี 3 นาย วิไลย์ ทัศนะ 14 เศรษฐกิจใหม่
4205 ลพบุรี 3 นาย ชูชัย สุขสมบูรณ์วงษ์ 15 เพื่อชาติ
4206 ลพบุรี 3 นาย กชภูมิ ศรีวารี 16 ประชานิยม
4207 ลพบุรี 3 นาย ชัยรัตน์ พัดเงิน 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4208 ลพบุรี 3 นาย สุรเดช ม่ิงตระกูล 18 เพื่อนไทย
4209 ลพบุรี 4 ร้อยตรี วัฒนา ธิกําพร 1 เพื่อชาติ
4210 ลพบุรี 4 นาง สมปอง แดงประเสริฐ 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4211 ลพบุรี 4 นาย ธิติ เรือนใหม่ 3 เสรีรวมไทย
4212 ลพบุรี 4 นาย สน่ัน พรหมสุข 4 เพื่อไทย
4213 ลพบุรี 4 นาย จงรวย สมจิตรนา 5 ประชาธิปัตย์
4214 ลพบุรี 4 นาย สุรินทร์ เมืองช้าง 6 เศรษฐกิจใหม่
4215 ลพบุรี 4 นาย สุรสิทธ์ิ หม่ันเพียร 7 รวมพลังประชาชาติไทย
4216 ลพบุรี 4 นาย สุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธ์ิ 8 พลังประชารัฐ
4217 ลพบุรี 4 นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ 9 ภูมิใจไทย
4218 ลพบุรี 4 นาง ธัญญพัทธ์ ลิมปินันทวัฒน์ 10 ชาติไทยพัฒนา
4219 ลพบุรี 4 นางสาว เพียงกมล พงษ์ประติยานนท์ 11 อนาคตใหม่
4220 ลพบุรี 4 นาย ประสงค์ กํ่าวงษ์ 12 สยามพัฒนา
4221 ลพบุรี 4 นาย บรรเทิง ใจดีเย็น 13 ประชานิยม
4222 ลําปาง 1 นาง ฑิพาฎีพ์ ปวีณาเสถียร 1 อนาคตใหม่
4223 ลําปาง 1 นาง ขนิษฐา นิภาเกษม 2 ประชาธิปัตย์
4224 ลําปาง 1 นาย เอกสิทธ์ิ มานะรุ่งโรจน์ 3 เพื่อแผ่นดิน
4225 ลําปาง 1 นาย ศิระภัทร์ คมสัน 4 ชาติพัฒนา
4226 ลําปาง 1 นาย วิเชียร ขลุ่ยทอง 5 ประชาภิวัฒน์
4227 ลําปาง 1 นาย ชุมพล ปวนชมภู 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4228 ลําปาง 1 นาย จินณ์ ถาคําฟู 7 พลังประชารัฐ
4229 ลําปาง 1 นาย อําพล คําศรีวรรณ 8 พลงัท้องถ่ินไท
4230 ลําปาง 1 นาง ธมลวรรณ จินากุล 9 เสรีรวมไทย
4231 ลําปาง 1 นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร 10 เพื่อไทย
4232 ลําปาง 1 นางสาว สุพรรณ์ อุดสมใจ 11 เพื่อชาติ
4233 ลําปาง 1 นาย นคร โยธาวงศ์ 12 รวมพลังประชาชาติไทย
4234 ลําปาง 1 นาย บริบูรณ์ บุญยู่ฮง 13 ภูมิใจไทย
4235 ลําปาง 1 นาย พลพงศ์ กําหนดศรี 14 ภราดรภาพ
4236 ลําปาง 2 นาย กฤตภพ สติดีนิติวงศ์ 1 อนาคตใหม่
4237 ลําปาง 2 นาย ณรงค์ สูงดี 2 เสรีรวมไทย
4238 ลําปาง 2 นาย ประพัฒน์ วัฒนานุพนธ์ 3 ประชาภิวัฒน์
4239 ลําปาง 2 นาย ดาชัย เอกปฐพี 4 พลังประชารัฐ
4240 ลําปาง 2 นาง ณัฐธภรณ์ คําปาน 5 รวมพลังประชาชาติไทย
4241 ลําปาง 2 นาย ธนาวุฒิ เป็งขวัญ 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4242 ลําปาง 2 นาย ไพโรจน์ โลห์สุนทร 7 เพื่อไทย



ลําดับ จังหวัด เขตการเลือกตั้ง คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเลข พรรค

รายช่ือจํานวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ประจําวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

4243 ลําปาง 2 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์วรกุลกิจ 8 ประชาธิปัตย์
4244 ลําปาง 2 นาย เกชา ใจดี 9 พลังท้องถ่ินไท
4245 ลําปาง 2 ว่าท่ีร้อยตรี นิมิตร บุญยู่ฮง 10 ภูมิใจไทย
4246 ลําปาง 2 นาย ทักษิณ ทัศนา 11 เพื่อชาติ
4247 ลําปาง 2 นาย ประจันต์ สมงอน 12 พลังไทยรักไทย
4248 ลําปาง 2 นาย ภัทรพล ธนภูมิชยกร 13 ภราดรภาพ
4249 ลําปาง 3 นาย ถวิล บ่อนํ้าใจ 1 เสรีรวมไทย
4250 ลําปาง 3 นาย ฐานศักดิ์ ศรีพงษ์ใหญ่ 2 ภูมิใจไทย
4251 ลําปาง 3 นาย วิชัย หม่ืนประจักร์ 3 ประชาภิวัฒน์
4252 ลําปาง 3 นาย นิคม เชาว์กิตติโสภณ 4 ประชาธิปัตย์
4253 ลําปาง 3 นาย บรรจง เวชประชา 5 รวมพลังประชาชาติไทย
4254 ลําปาง 3 นาย คมสัน จิตรม่ัน 6 พลังประชารัฐ
4255 ลําปาง 3 นาย ศรีลัย ท่าคล่อง 7 ชาติพัฒนา
4256 ลําปาง 3 นาย ชลธานี เชื้อน้อย 8 อนาคตใหม่
4257 ลําปาง 3 นาย คณิศร บุรีย์ 9 พลังท้องถ่ินไท
4258 ลําปาง 3 นาย จรัสฤทธ์ิ จันทรสุรินทร์ 10 เพื่อไทย
4259 ลําปาง 3 นาย สุมิตร พรหมปาลิต 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4260 ลําปาง 3 นาย ทักษิณ ชัยยศ 12 เพื่อชาติ
4261 ลําปาง 3 นาย จักรกฤษณ์ สายคําทอน 13 เพื่อแผ่นดิน
4262 ลําปาง 3 นาง ปรียาพร วงษา 14 ภราดรภาพ
4263 ลําปาง 4 ร้อยตํารวจโท สมบูรณ์ กล้าผจญ 1 เสรีรวมไทย
4264 ลําปาง 4 นางสาว พิมดารา ศิริสลุง 2 อนาคตใหม่
4265 ลําปาง 4 นาง สุนี สมมี 3 ภูมิใจไทย
4266 ลําปาง 4 นาง อธิกัญญ์ ทิชัย 4 ชาติไทยพัฒนา
4267 ลําปาง 4 นาย วัฒนา สิทธิวัง 5 พลังประชารัฐ
4268 ลําปาง 4 นาง อําพร โพธ์ิศรี 6 เพื่อชาติ
4269 ลําปาง 4 นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 7 เพื่อไทย
4270 ลําปาง 4 นาย พูลพิชิต โฆษิตชูสวัสดิ์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
4271 ลําปาง 4 นาย บุญธรรม เครือแจ้ 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4272 ลําปาง 4 นาง บุญธรรม จันทะเหลา 10 ประชาภิวัฒน์
4273 ลําปาง 4 นาย ญาณวรุตม์ ธรรมชาติ 11 ประชาธิปัตย์
4274 ลําปาง 4 นาย ณรงค์ อินต๊ะพันธ์ 12 พลังท้องถ่ินไท
4275 ลําปาง 4 นาย ภณเอก วัฒนฤกษ์ปรีชา 13 ภราดรภาพ
4276 ลําพูน 1 นาย สงวน วังธิยอง 1 ภูมิใจไทย
4277 ลําพูน 1 นาย เสรี น้อยโต 2 ประชาภิวัฒน์
4278 ลําพูน 1 นาย วิทวิสิทธ์ิ ปันสวนปลูก 3 อนาคตใหม่
4279 ลําพูน 1 นาย ณณรงค์ วงค์สถาน 4 พลังท้องถ่ินไท
4280 ลําพูน 1 นาง โสภิศ อินทสโร 5 ชาติพัฒนา
4281 ลําพูน 1 นาย นเรศร์ แสงยาสมุทร 6 ประชาชาติ
4282 ลําพูน 1 นาย สุวสันต์ จันทร์ตาธรรม 7 เสรีรวมไทย
4283 ลําพูน 1 นาย มงคล ยองเพชร 8 เพื่อแผ่นดิน
4284 ลําพูน 1 นาย ชุมพล มโนพรม 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
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4285 ลําพูน 1 นาย สงวน พงษ์มณี 10 เพื่อไทย
4286 ลําพูน 1 นางสาว ธุดลกัญจ์ คุณชมภู 11 รวมพลังประชาชาติไทย
4287 ลําพูน 1 นาย นิติธร บุตรดา 12 เพื่อชาติ
4288 ลําพูน 1 นาย ขยัน วิพรหมชัย 13 ประชาธิปัตย์
4289 ลําพูน 1 นาย ชาติชาย เมืองลือ 14 พลังธรรมใหม่
4290 ลําพูน 2 นางสาว อรทัย วงค์ฝั้น 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4291 ลําพูน 2 นาย ทักษิณ เรือนแก้วเทวา 2 เพื่อชาติ
4292 ลําพูน 2 นาย ณัฐวิน อัศวภูวดล 3 ภูมิใจไทย
4293 ลําพูน 2 นาย สุลักษณ์ ปุ๊ดแค 4 ประชาภิวัฒน์
4294 ลําพูน 2 นาย รังสรรค์ มณีรัตน์ 5 เพื่อไทย
4295 ลําพูน 2 นาง ดาราวรรณ บุญชิต 6 พลังปวงชนไทย
4296 ลําพูน 2 นาย สุทกร ศรีวิชัย 7 รวมพลังประชาชาติไทย
4297 ลําพูน 2 นาย พุฑฒิพงษ์ ฤาชัย 8 ชาติไทยพัฒนา
4298 ลําพูน 2 นาย คํา กันทาดง 9 พลังท้องถ่ินไท
4299 ลําพูน 2 นาย อุดม สมรภมิูบูรพา 10 เสรีรวมไทย
4300 ลําพูน 2 พลตรี จิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์ 11 ประชาธิปัตย์
4301 ลําพูน 2 นาย ประสิทธ์ิ รัตนพรหม 12 อนาคตใหม่
4302 ลําพูน 2 นาย ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 13 พลังประชารัฐ
4303 ลําพูน 2 นาย ชินชัย แก้วเรือน 14 ประชาชาติ
4304 ลําพูน 2 นาย ฐิติศักดิ์ แสงใส 15 ยางพาราไทย
4305 ลําพูน 2 นาย กรณ์ดนัย สลีวงค์ 16 พลังธรรมใหม่
4306 เลย 1 นาย วันชัย บุษบา 1 พลังประชารัฐ
4307 เลย 1 นาย ศุภเกียรติ ปิ่นเพชร 2 เสรีรวมไทย
4308 เลย 1 นาย คําภีร์ ประเสริฐ 3 เพื่อนไทย
4309 เลย 1 นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 4 เพื่อไทย
4310 เลย 1 นาง วิภาวรรณ กงภูธร 5 พลังไทยรักไทย
4311 เลย 1 นาย ทินกร ศรีจันทร์ 6 ชาติพัฒนา
4312 เลย 1 นาย ยงยุทธ ทิพรส 7 ประชาธิปัตย์
4313 เลย 1 นาย อุดม อํ่าแย้ม 8 เศรษฐกิจใหม่
4314 เลย 1 ด.ต. ไมตรี วาที 9 อนาคตใหม่
4315 เลย 1 นาย ทศพล พรหมเกตุ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
4316 เลย 1 นาย รัชกฤช ธนกุลชูวงศ์ 11 ประชาชาติ
4317 เลย 1 นาย ทศพล สังขทรัพย์ 12 ภูมิใจไทย
4318 เลย 1 นาย บุญเศรษฐ์ มานะดี 13 ชาติไทยพัฒนา
4319 เลย 1 นาย ท่ี ทิพย์มณี 14 ประชาชนปฏิรูป
4320 เลย 1 ร้อยเอก พิษณุ ถาโคตร 15 พลังธรรมใหม่
4321 เลย 1 นาย ศิวกร วงศาฤชายุส 16 ประชานิยม
4322 เลย 1 นาย เดชา เสนานุช 17 เพื่อชาติ
4323 เลย 2 นาย อิสระ นามวงค์ 1 ประชาชาติ
4324 เลย 2 นาย เทพพิทักษ์ ตั้งตระกูล 2 พลังธรรมใหม่
4325 เลย 2 นาย แสงเดือน ศรีบุรินทร์ 3 ภูมิใจไทย
4326 เลย 2 นาย สุรสีห์ ลานนท์ 4 เศรษฐกิจใหม่
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4327 เลย 2 นาย นิธินันท์ อินทรโฆษิต 5 อนาคตใหม่
4328 เลย 2 นาย สงกรานต์ ธรรมกุล 6 พลังไทยรักไทย
4329 เลย 2 นางสาว รุ่งทิพย์ ดีมุงคุณวัด 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4330 เลย 2 นาย พินิจ สิทธิโห 8 ชาติพัฒนา
4331 เลย 2 นาง เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข 9 พลังประชารัฐ
4332 เลย 2 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยอนันต์ สุขแก่น 10 ประชาชนปฏิรูป
4333 เลย 2 นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 11 เพื่อไทย
4334 เลย 2 นาย ภูริวัจน์ พีรภาว์ธรสิริ 12 รวมพลังประชาชาติไทย
4335 เลย 2 นาย ชูศักดิ์ บัวระภาสิริ 13 เพื่อชาติ
4336 เลย 2 นาย ฉัตรชัย ลีกระจ่าง 14 ประชาธิปัตย์
4337 เลย 2 นางสาว บุญตา ศิริบุตรวัชพล 15 เสรีรวมไทย
4338 เลย 3 จ่าสิบตํารวจ ลําพูน มูลสุวรรณ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
4339 เลย 3 นาย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 2 พลังประชารัฐ
4340 เลย 3 นาย ประจักษ์ ปัญญาคํา 3 พลังปวงชนไทย
4341 เลย 3 นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ 4 ภูมิใจไทย
4342 เลย 3 นาย สันติภาพ เชื้อบุญมี 5 เพื่อไทย
4343 เลย 3 นาย อนุสรณ์ฎ ช้างอินทร์ 6 ประชาชาติ
4344 เลย 3 นาย ธิติ พุทธิมา 7 พลังธรรมใหม่
4345 เลย 3 นางสาว วิลาสินี เดชบํารุง 8 ประชาชนปฏิรูป
4346 เลย 3 นาย บุญแช่ม ดู่ป้อง 9 เสรีรวมไทย
4347 เลย 3 นางสาว สุทธิวรรณ มณีศิวฐานิดา 10 พลังไทยรักไทย
4348 เลย 3 นาง หนูซิน ม่วงจําปา 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4349 เลย 3 นาย สุรยุทธ สุระท้าว 12 อนาคตใหม่
4350 เลย 3 นาย มงคล มงคลบุราณ 13 ชาติพัฒนา
4351 เลย 3 นาย สุเมธ เหมือนศรีชัย 14 เพื่อนไทย
4352 เลย 3 นาง กันตร์ฤทัย จันสุราช 15 ประชานิยม
4353 เลย 3 นาย อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร 16 ประชาธิปัตย์
4354 ศรีสะเกษ 1 นาย ปราชญ์ ชาวสวน 1 รวมพลังประชาชาติไทย
4355 ศรีสะเกษ 1 นาย สมาน อินทร์คํา 2 เศรษฐกิจใหม่
4356 ศรีสะเกษ 1 นาย สมบัติ บุญหนัก 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4357 ศรีสะเกษ 1 นาย ธวัชชัย เพ็งพา 4 ประชาชนปฏิรูป
4358 ศรีสะเกษ 1 นาย ธเนศ เครือรัตน์ 5 เพื่อไทย
4359 ศรีสะเกษ 1 นาย วิสิทธ์ิ ใสกระจ่าง 6 เพื่อชาติ
4360 ศรีสะเกษ 1 นาง ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา 7 ประชาธิปัตย์
4361 ศรีสะเกษ 1 นาย ปีนัง สําเภา 8 เพื่อนไทย
4362 ศรีสะเกษ 1 นาง พิสมัย พละศักดิ์ 9 เสรีรวมไทย
4363 ศรีสะเกษ 1 นาย กล่ําคาน ปาทาน 10 พลังประชารัฐ
4364 ศรีสะเกษ 1 นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 11 ภูมิใจไทย
4365 ศรีสะเกษ 1 นาย ก้าน สามี 12 ประชานิยม
4366 ศรีสะเกษ 1 นาง สมจิตร์ เหลาสิงห์ 13 ประชาภิวัฒน์
4367 ศรีสะเกษ 1 นาย ย่ง บุญเหลี่ยม 14 ประชาชาติ
4368 ศรีสะเกษ 1 นาย พรสิทธ์ิ รักษาทรัพย์ 15 อนาคตใหม่
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4369 ศรีสะเกษ 1 นาย สมพงษ์ กัญญาโพธ์ิ 16 ชาติพัฒนา
4370 ศรีสะเกษ 1 นาย ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล 17 พลังปวงชนไทย
4371 ศรีสะเกษ 1 นาย ชคัตตรัย ประเสริฐ 18 ประชาธิปไตยใหม่
4372 ศรีสะเกษ 2 นาย บุญทอน คําแสนหม่ืน 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4373 ศรีสะเกษ 2 นาย พยัคฆ์ ดวงมาลา 2 ชาติพัฒนา
4374 ศรีสะเกษ 2 นาย สากล ศรีโคตร 3 เพื่อนไทย
4375 ศรีสะเกษ 2 นาย จันทร์ทา เทวา 4 ประชาธิปัตย์
4376 ศรีสะเกษ 2 นางสาว สายรุ้ง เขียวอ่อน 5 ประชาชนปฏิรูป
4377 ศรีสะเกษ 2 นาย สรุชาติ ชาญประดิษฐ์ 6 เพื่อไทย
4378 ศรีสะเกษ 2 นาย กมล แสงเดช 7 เพื่อชาติ
4379 ศรีสะเกษ 2 นาย ธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ 8 อนาคตใหม่
4380 ศรีสะเกษ 2 นาย พิเชฐ บุญเฉลียว 9 พลังประชารัฐ
4381 ศรีสะเกษ 2 นาย จันที ศาลา 10 เสรีรวมไทย
4382 ศรีสะเกษ 2 นาย ทองอนันต์ เกษแก้ว 11 เศรษฐกิจใหม่
4383 ศรีสะเกษ 2 นาย สุริยน ศรีชัย 12 ประชาภิวัฒน์
4384 ศรีสะเกษ 2 นาย ทองจันทร์ ศรีสุธรรม 13 ภูมิใจไทย
4385 ศรีสะเกษ 2 นางสาว ภูริกา สมหมาย 14 ชาติไทยพัฒนา
4386 ศรีสะเกษ 2 ร้อยตํารวจตรี พรศักดิ์ ชิณวงษ์ 15 ประชานิยม
4387 ศรีสะเกษ 2 นาย ประเสริฐ นารี 16 ประชาชาติ
4388 ศรีสะเกษ 2 นาง ฉัตรพิศุทธ์ิ ปลูกพันธ์ 17 รวมพลังประชาชาติไทย
4389 ศรีสะเกษ 3 นาย สมัย ทองสุ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4390 ศรีสะเกษ 3 นาย สุธิบัตร เผื่อแผ่ 2 เพื่อนไทย
4391 ศรีสะเกษ 3 นาย เก้ิง ขุนธิวงศ์ 3 เสรีรวมไทย
4392 ศรีสะเกษ 3 นาย เข่ือง สาพลไพร 4 ประชาชนปฏิรูป
4393 ศรีสะเกษ 3 นาย ธนา กิจไพบูลย์ชัย 5 ภูมิใจไทย
4394 ศรีสะเกษ 3 นาย วีระศักดิ์ ต๋วย คณานิตย์ 6 พลังประชารัฐ
4395 ศรีสะเกษ 3 นาย วัฒนา ถาวร 7 เศรษฐกิจใหม่
4396 ศรีสะเกษ 3 นาย ชาญชัย เพชรประดับ 8 เพื่อชาติ
4397 ศรีสะเกษ 3 นาย คัมน์ชัย สิงห์ซอม 9 ชาติพัฒนา
4398 ศรีสะเกษ 3 นาย วิรัตน์ บุษราคัมวงศ์ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
4399 ศรีสะเกษ 3 นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 11 เพื่อไทย
4400 ศรีสะเกษ 3 นาย บุญคง วิลัยเลิศ 12 ประชาธิปัตย์
4401 ศรีสะเกษ 3 นาย ส่ง ใจเครือ 13 ประชาธิปไตยใหม่
4402 ศรีสะเกษ 3 นาย สุรณัฐ แนบเนียม 14 ชาติไทยพัฒนา
4403 ศรีสะเกษ 3 นาย จํารัสพงษ์ อัศดรรัฐจ์ 15 อนาคตใหม่
4404 ศรีสะเกษ 3 นาย ยอด สีหบุตร 16 ประชานิยม
4405 ศรีสะเกษ 3 นาย สมควร ไก่แก้ว 17 ประชาชาติ
4406 ศรีสะเกษ 4 นาย ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ 1 พลังประชารัฐ
4407 ศรีสะเกษ 4 นาย วัลลภ วันทมาตย์ 2 อนาคตใหม่
4408 ศรีสะเกษ 4 นาย จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 3 เพื่อไทย
4409 ศรีสะเกษ 4 นาง พรปวีณ์ เจริญรัตนาสกุล 4 ประชาชนปฏิรูป
4410 ศรีสะเกษ 4 นางสาว ฐิติพันธ์ ศิริรุ่งคณานันต์ 5 ประชาชาติ
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4411 ศรีสะเกษ 4 นาย อุทัย อุทธาธรณ์ 6 เพื่อชาติ
4412 ศรีสะเกษ 4 นาย กิตติชัย เหลาสิงห์ 7 ประชาภิวัฒน์
4413 ศรีสะเกษ 4 นาย กิติศักดิ์ พ้นภัย 8 ประชาธิปัตย์
4414 ศรีสะเกษ 4 นาย วรรณดี วงษญาติ 9 ชาติพัฒนา
4415 ศรีสะเกษ 4 นาย ภาคภูเบศ พวงมาลี 10 เพื่อนไทย
4416 ศรีสะเกษ 4 นาย พชรพล ผิวผัน 11 ชาติไทยพัฒนา
4417 ศรีสะเกษ 4 นาย อนุบาล ขันทอง 12 เสรีรวมไทย
4418 ศรีสะเกษ 4 ร.ต.ท. ยนต์ ศรีโพธ์ิ 13 ประชานิยม
4419 ศรีสะเกษ 4 นางสาว คําหม่อน สายสุพรรณฐากุล 14 เศรษฐกิจใหม่
4420 ศรีสะเกษ 4 นาย วาสิทธ์ิ พวงสวัสดิ์ 15 รวมพลังประชาชาติไทย
4421 ศรีสะเกษ 4 นาย ประกิจ บุญเจริญ 16 ประชาธิปไตยใหม่
4422 ศรีสะเกษ 4 นาย อุดมสรรพ วิเศษ 17 พลังปวงชนไทย
4423 ศรีสะเกษ 5 นาย อนุวัฒน์ ธรรมพร 1 ภูมิใจไทย
4424 ศรีสะเกษ 5 นาย ธีระ ไตรสรณกุล 2 เพื่อไทย
4425 ศรีสะเกษ 5 นาย อมรเทพ สมหมาย 3 ชาติไทยพัฒนา
4426 ศรีสะเกษ 5 นาย ศุภชัย เลาหวิวัฒน์ 4 ประชาธิปัตย์
4427 ศรีสะเกษ 5 นาย อรรควิช คุโรปการนันท์ 5 พลังประชารัฐ
4428 ศรีสะเกษ 5 นาย วุฒิศักดิ์ คําพันธ์ุ 6 เพื่อชาติ
4429 ศรีสะเกษ 5 นางสาว พัชรีพร วรจักร 7 ประชานิยม
4430 ศรีสะเกษ 5 นาย สมปอง ไตรสี 8 เพื่อนไทย
4431 ศรีสะเกษ 5 นาย สังวาล นันทวงษ์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
4432 ศรีสะเกษ 5 นางสาว เกศินี นันทสิงห์ 10 เศรษฐกิจใหม่
4433 ศรีสะเกษ 5 นาย สวัสดิ์ โพธิสาร 11 เสรีรวมไทย
4434 ศรีสะเกษ 5 นาย สมร ถาวร 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4435 ศรีสะเกษ 5 นาย ถวิล ประดับสุข 13 ประชาภิวัฒน์
4436 ศรีสะเกษ 5 นางสาว ธนาวรรณ โสดาธาตุ 14 อนาคตใหม่
4437 ศรีสะเกษ 5 นาย บุญทัน พรมชื่น 15 ชาติพัฒนา
4438 ศรีสะเกษ 5 นาย ชาญเวช สะใบ 16 ประชาธิปไตยใหม่
4439 ศรีสะเกษ 5 นางสาว ศิริภรณ์ คําศรี 17 ประชาชนปฏิรูป
4440 ศรีสะเกษ 6 นาย สมาน หอมจันทร์ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4441 ศรีสะเกษ 6 นาย อํานาจ สว่างภพ 2 ชาติไทยพัฒนา
4442 ศรีสะเกษ 6 ร้อยตํารวจตรี อังคาร อํานาจวงษ์ 3 ประชานิยม
4443 ศรีสะเกษ 6 นาย ประสิทธ์ิ รัตนพันธ์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
4444 ศรีสะเกษ 6 นาย ถนอม พิมพา 5 ประชาชนปฏิรูป
4445 ศรีสะเกษ 6 นาย สนิท งอมสงัด 6 เศรษฐกิจใหม่
4446 ศรีสะเกษ 6 นาย สนอง ทาหอม 7 ภูมิใจไทย
4447 ศรีสะเกษ 6 นาย วีระพล จิตสัมฤทธ์ิ 8 เพื่อไทย
4448 ศรีสะเกษ 6 นาย อธิป อินฉัตร 9 เพื่อชาติ
4449 ศรีสะเกษ 6 นางสาว มยุรี ศรีวิพัฒน์ 10 ประชาธิปัตย์
4450 ศรีสะเกษ 6 ร้อยตํารวจโท บันเทิง โสมาสุข 11 เสรีรวมไทย
4451 ศรีสะเกษ 6 นาย ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 12 พลังประชารัฐ
4452 ศรีสะเกษ 6 นาย ทิวา อ่อนคํา 13 อนาคตใหม่
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4453 ศรีสะเกษ 6 นาย วิเชียร บุญสมศรี 14 เพื่อนไทย
4454 ศรีสะเกษ 6 นาย สวัสดิ์ เดชกล้า 15 พลังปวงชนไทย
4455 ศรีสะเกษ 6 พันเอก จําเนียร กอกหวาน 16 ชาติพัฒนา
4456 ศรีสะเกษ 6 นาย สุเรียน ศรีดาชาติ 17 ประชาธิปไตยใหม่
4457 ศรีสะเกษ 7 นางสาว กัณญรัตน์ จันทร์ดวง 1 ประชาชนปฏิรูป
4458 ศรีสะเกษ 7 นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 2 ภูมิใจไทย
4459 ศรีสะเกษ 7 นาย มานพ จรัสดํารงนิตย์ 3 เพื่อไทย
4460 ศรีสะเกษ 7 นาย จตุรภัทร ดีรัตน์ 4 อนาคตใหม่
4461 ศรีสะเกษ 7 นาย วรรณา จันทร์หอม 5 เสรีรวมไทย
4462 ศรีสะเกษ 7 นาย ชาญวุฒิ อุทโท 6 เพื่อนไทย
4463 ศรีสะเกษ 7 นาย กฤษณะ บุญเพิ่ม 7 ประชาชาติ
4464 ศรีสะเกษ 7 นาย อ่อนจันทร์ ชิณศรี 8 รวมพลังประชาชาติไทย
4465 ศรีสะเกษ 7 นางสาว พรทิพย์ พิกุลทองทรัพย์ 9 เพื่อชาติ
4466 ศรีสะเกษ 7 นาย สมเกียรติ บัวเกษ 10 เศรษฐกิจใหม่
4467 ศรีสะเกษ 7 นาย เกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย 11 ชาติไทยพัฒนา
4468 ศรีสะเกษ 7 นาย นิมิตร จินาวัลย์ 12 ประชาธิปัตย์
4469 ศรีสะเกษ 7 นาย ทองสูรย์ เจตนา 13 ประชาภิวัฒน์
4470 ศรีสะเกษ 7 นาย ประกาศิต สุพรหมธีรกูร 14 พลังประชารัฐ
4471 ศรีสะเกษ 7 นาย ฉัตรชัย ศรีรอง 15 ชาติพัฒนา
4472 ศรีสะเกษ 7 นาย ทองใส ลุนลา 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4473 ศรีสะเกษ 7 นาย วุฒิชาติ บุญขันธ์ 17 ประชาธิปไตยใหม่
4474 ศรีสะเกษ 7 นาย จิรเมศร์ รังสีจิรภัสร์ 18 ประชานิยม
4475 ศรีสะเกษ 8 นาย ไพทูรย์ เครือแสง 1 ชาติพัฒนา
4476 ศรีสะเกษ 8 นาง รภัสสรณ์ บุญอุ้ย 2 ประชาชนปฏิรูป
4477 ศรีสะเกษ 8 นาย อุทัย ทรงงาม 3 เศรษฐกิจใหม่
4478 ศรีสะเกษ 8 นางสาว วงเดือน พรบุญ 4 เพื่อนไทย
4479 ศรีสะเกษ 8 นาย ฤทธา นันทพันธ์ 5 พลังประชารัฐ
4480 ศรีสะเกษ 8 นาย อาวรณ์ ศรีศิลป์ 6 พลังปวงชนไทย
4481 ศรีสะเกษ 8 นาง รจนา หลักทอง 7 รวมพลังประชาชาติไทย
4482 ศรีสะเกษ 8 นาย พยนต์ ดาวเรือง 8 รวมใจไทย
4483 ศรีสะเกษ 8 นาย จิรเดช ศิลารักษ์ 9 ภูมิใจไทย
4484 ศรีสะเกษ 8 นาย ไชยวัฒน์ อํานวย 10 เสรีรวมไทย
4485 ศรีสะเกษ 8 นาย ศักดิ์ชาย อาจหาญ 11 ประชาธิปไตยใหม่
4486 ศรีสะเกษ 8 นาย ธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา 12 ประชาธิปัตย์
4487 ศรีสะเกษ 8 นาง ผ่องศรี แซ่จึง 13 เพื่อไทย
4488 ศรีสะเกษ 8 นาย จําลอง บุญชม 14 อนาคตใหม่
4489 ศรีสะเกษ 8 นาย เลิศชาย ชาลี 15 ประชาภิวัฒน์
4490 ศรีสะเกษ 8 นาย มงคล หนองเหล็ก 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4491 ศรีสะเกษ 8 พันตํารวจโท สิทธา โสมาลีย์ 17 เพื่อชาติ
4492 ศรีสะเกษ 8 นาย พิพัฒ พิมสมาน 18 ประชาชาติ
4493 ศรีสะเกษ 8 ร้อยตํารวจตรี สว่าง มูลราช 19 ประชานิยม
4494 ศรีสะเกษ 8 นาง ลดาพร ดอยส์ซิง 20 พลังไทยรักชาติ
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4495 สกลนคร 1 นาย สมยศ นาหม่ืนหงษ์ 1 เสรีรวมไทย
4496 สกลนคร 1 นาย อาทิตย์ แสนมะฮุง 2 ภูมิใจไทย
4497 สกลนคร 1 พันเอก วีรศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน 3 พลังไทยรักชาติ
4498 สกลนคร 1 นาง ยุพาวรรณ จักรพิมพ์ 4 ประชาธิปัตย์
4499 สกลนคร 1 น.ท. สน่ัน ชินวงศ์ 5 ประชาภิวัฒน์
4500 สกลนคร 1 นาย เบน ก้ัวพรหม 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4501 สกลนคร 1 นาง พรศรี พรหมภักดี 7 ชาติพัฒนา
4502 สกลนคร 1 นาย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ 8 พลังประชารัฐ
4503 สกลนคร 1 นาง กุลทอง เหล่าหว้าน 9 ประชาชนปฏิรูป
4504 สกลนคร 1 นางสาว ประยูรศรี ทุมคํา 10 พลังธรรมใหม่
4505 สกลนคร 1 นาย อานนท์ โสรินทร์ 11 รวมพลังประชาชาติไทย
4506 สกลนคร 1 นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 12 เพื่อไทย
4507 สกลนคร 1 นาย ภิญโญ ขันติยู 13 อนาคตใหม่
4508 สกลนคร 1 นางสาว พัทธนันท์ อธิภูชนะชัย 14 พลเมืองไทย
4509 สกลนคร 1 ด.ต. ธีระญาณมุนี ศรีสุทโท 15 ประชาธิปไตยใหม่
4510 สกลนคร 1 นาย รชานนท์ ศิรัญญา 16 เพื่อคนไทย
4511 สกลนคร 1 นางสาว วิภาวี ย่ีวาศรี 17 พลังท้องถ่ินไท
4512 สกลนคร 1 นาย ชัยกฤต เผ่าบุญเกิด 18 ประชาชาติ
4513 สกลนคร 1 นาย พลสิทธ์ิ โสบุญ 19 ประชานิยม
4514 สกลนคร 1 นาย ศรีทัศน์ แก่นจําปา 20 เพื่อนไทย
4515 สกลนคร 1 นาย บุญญามี วงค์ศรีดา 21 เศรษฐกิจใหม่
4516 สกลนคร 1 นาย ตันติกร คํามุงคุณ 22 ชาติไทยพัฒนา
4517 สกลนคร 2 นางสาว นิจตะยา คงชุ่มชื่น 1 เสรีรวมไทย
4518 สกลนคร 2 นางสาว ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์ 2 รวมพลังประชาชาติไทย
4519 สกลนคร 2 นาย อนุชิตชัย ชมภูราช 3 ประชาธิปัตย์
4520 สกลนคร 2 นาย ชาญชัย งอยผาลา 4 พลังประชารัฐ
4521 สกลนคร 2 นาง ชลิดา วัฒนะ 5 พลังปวงชนไทย
4522 สกลนคร 2 นาย วิลเลี่ยม พรหมภักดี 6 ชาติพัฒนา
4523 สกลนคร 2 นาย ชาตรี หล้าพรหม 7 ประชาชาติ
4524 สกลนคร 2 นาย ฉลาด ขันธุลา 8 พลังท้องถ่ินไท
4525 สกลนคร 2 นาย หม่ืนศักดิ์ อินธิแสง 9 พลเมืองไทย
4526 สกลนคร 2 นางสาว เขมจิรา ชุมปัญญา 10 เพื่อคนไทย
4527 สกลนคร 2 นาย ภูเบศวร์ เห็นหลอด 11 อนาคตใหม่
4528 สกลนคร 2 นางสาว สุนทรี สุวรรณเรืองฉาย 12 ประชานิยม
4529 สกลนคร 2 นาย ศักดิ์ชัย ฤทธ์ิจันดี 13 ประชาชนปฏิรูป
4530 สกลนคร 2 นาย ดําเกิง วงศ์กาฬสินธ์ุ 14 ภูมิใจไทย
4531 สกลนคร 2 นาย ธีรพงค์ พรมภา 15 พลังธรรมใหม่
4532 สกลนคร 2 นาง พิรุณรักษ์ เร่ิมรักษ์ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4533 สกลนคร 2 ดร. นิยม เวชกามา 17 เพื่อไทย
4534 สกลนคร 2 นาย เฉลิมชัย อุฬารกุล 18 เพื่อชาติ
4535 สกลนคร 2 นาย ชวลิต สอนระวัตร์ 19 ประชาธิปไตยใหม่
4536 สกลนคร 2 นาย กอบชัย กลางสวัสดิ์ 20 เพื่อแผ่นดิน
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4537 สกลนคร 2 นาย ณัฐธนชัย นาวารี 21 ประชาภิวัฒน์
4538 สกลนคร 3 นาย เลิศอุดม นาคโคตรคํา 1 อนาคตใหม่
4539 สกลนคร 3 นาย วีรศักดิ์ พรหมภักดี 2 ชาติพัฒนา
4540 สกลนคร 3 นาย วิชิต โคตรแก้ว 3 พลเมืองไทย
4541 สกลนคร 3 นาย ชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ 4 เพื่อคนไทย
4542 สกลนคร 3 นาย สุรศักดิ์ เดชโฮม 5 ประชาธิปัตย์
4543 สกลนคร 3 นาย อนันท์ เอกวงษา 6 ประชานิยม
4544 สกลนคร 3 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปวงสุข 7 เพื่อแผ่นดิน
4545 สกลนคร 3 นาย จรูญ เหลา่หว้าน 8 ประชาชนปฏิรูป
4546 สกลนคร 3 นาย สมพงษ์ อาจไพรินทร์ 9 พลังประชารัฐ
4547 สกลนคร 3 นาย พัฒนา สัพโส 10 เพื่อไทย
4548 สกลนคร 3 นาง รสสุคนธ์ บุญรักษา 11 ประชาธิปไตยใหม่
4549 สกลนคร 3 นาย สุชาญ สิทธิราช 12 เพื่อชาติ
4550 สกลนคร 3 นางสาว วาสนา ทะจรสมบัติ 13 พลังท้องถ่ินไท
4551 สกลนคร 3 นาย ธนบูลย์ พันทา 14 ประชาชาติ
4552 สกลนคร 3 นาย พูลถนอม ปัตฆาต 15 ภูมิใจไทย
4553 สกลนคร 3 นาย สุทัศน์ ชัยวิเศษ 16 ประชาภิวัฒน์
4554 สกลนคร 3 นาย จํารัส บุษบงค์ 17 เพื่อนไทย
4555 สกลนคร 3 นาย มิตรชัย เวยสาร 18 พลังธรรมใหม่
4556 สกลนคร 3 นาย ชยพล กาญบุตร 19 พลังปวงชนไทย
4557 สกลนคร 3 นาย จักรพงษ์ สุวรรณชัยรบ 20 เสรีรวมไทย
4558 สกลนคร 3 นาย วิจิตร สัพโส 21 รวมพลังประชาชาติไทย
4559 สกลนคร 3 นาย สุรนัย เหมะธุลิน 22 ชาติไทยพัฒนา
4560 สกลนคร 4 นาย เกษียร แก้วอุ่นเรือน 1 พลังไทยรักไทย
4561 สกลนคร 4 นาย ไมตรี พลหาญ 2 เพื่อแผ่นดิน
4562 สกลนคร 4 นาย บุญกาญจน์ ร่มวาปี 3 ประชาธิปไตยใหม่
4563 สกลนคร 4 นาย อิสระ ภูผาแนบ 4 ประชาชาติ
4564 สกลนคร 4 จ่าอากาศเอก ประธาน สุทธิคีรี 5 ประชาธิปัตย์
4565 สกลนคร 4 นาย รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 6 เสรีรวมไทย
4566 สกลนคร 4 นาง ศกุลตลา จันทรทรัพย์ 7 ชาติพัฒนา
4567 สกลนคร 4 นาย วีระชน นามประกาย 8 อนาคตใหม่
4568 สกลนคร 4 นาง สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มพูล 9 พลเมืองไทย
4569 สกลนคร 4 นาง อนุรักษ์ บุญศล 10 เพื่อไทย
4570 สกลนคร 4 นาย บุญรักษ์ วงษาไชย 11 รวมพลังประชาชาติไทย
4571 สกลนคร 4 นาย บัญชา จันทศรี 12 ภมิูใจไทย
4572 สกลนคร 4 นาย วิกาล โสเพ็ง 13 เพื่อชาติ
4573 สกลนคร 4 นาย ณัฐกานต์ ไชยรบ 14 พลังประชารัฐ
4574 สกลนคร 4 นาย ประจักษ์ เวชภัณฑ์ 15 ประชาชนปฏิรูป
4575 สกลนคร 4 นาง อุฬารัตน์ รัตนะเวฬุ 16 พลังธรรมใหม่
4576 สกลนคร 4 นาย ธนวิชญ์ แก่นท้าว 17 พลังท้องถ่ินไท
4577 สกลนคร 4 นาย เศวต ชื่นบุญ 18 เพื่อคนไทย
4578 สกลนคร 4 นาย หนูเตรียม ศรีประทุม 19 ประชาภิวัฒน์
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4579 สกลนคร 4 พันตํารวจโท อุบล วงษ์รักไทย 20 ไทยศรีวิไลย์
4580 สกลนคร 4 นาง สุภาวดี ชมพูพื้น 21 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4581 สกลนคร 4 นาย วีระพันธ์ สุนารักษ์ 22 ประชานิยม
4582 สกลนคร 4 นาย ประยงค์ ไชยพร 23 พลังชาติไทย
4583 สกลนคร 5 นาย บุญรักษา พรมวัง 1 ประชาธิปัตย์
4584 สกลนคร 5 นาย นิเวช แก้วฝ่าย 2 รวมพลังประชาชาติไทย
4585 สกลนคร 5 นาย รังสฤษฎ์ ดาวจันทึก 3 ชาติพัฒนา
4586 สกลนคร 5 นาย วรวุฒิ คอมแพงจันทร์ 4 ภมิูใจไทย
4587 สกลนคร 5 นางสาว สกุณา สาระนันท์ 5 เพื่อไทย
4588 สกลนคร 5 นาง ณิชย์ฐกานต์ อินรีย์ 6 ประชานิยม
4589 สกลนคร 5 นาย สายพันธ์ุ ตงบุญไชย 7 ประชาชนปฏิรูป
4590 สกลนคร 5 นาย อภิชิต ถาบุตร 8 อนาคตใหม่
4591 สกลนคร 5 นาย ประหยัด ธานะราช 9 เพื่อคนไทย
4592 สกลนคร 5 นาย สมาน สุขสุนันท์ 10 เสรีรวมไทย
4593 สกลนคร 5 นาย บุญมี ป้อพระลัพ 11 พลเมืองไทย
4594 สกลนคร 5 นาย ขจรศักดิ์ เบ็ญชัย 12 เพื่อชาติ
4595 สกลนคร 5 นาย เชี่ยวชาญ แก้วคําภา 13 ประชาธิปไตยใหม่
4596 สกลนคร 5 นาย สมศักดิ์ สุขประเสริฐ 14 พลังประชารัฐ
4597 สกลนคร 5 นาง ณัฐสรวง โพธิสุรินทร์ 15 พลังธรรมใหม่
4598 สกลนคร 5 นาย สิริพงษ์ เศษสุวรรณ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4599 สกลนคร 5 นาย สุรพล สารสังข์ 17 ประชาภิวัฒน์
4600 สกลนคร 5 นาย กิติชัย สัตตราช 18 พลังท้องถ่ินไท
4601 สกลนคร 6 นาย อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ 1 พลังประชารัฐ
4602 สกลนคร 6 นาย ยุทธเดช ศรีพรหมทัต 2 อนาคตใหม่
4603 สกลนคร 6 นาง นัฐฐานันท์ ดวงมาลย์ 3 พลเมืองไทย
4604 สกลนคร 6 นาย ธนดล จํารักษา 4 ประชาธิปัตย์
4605 สกลนคร 6 นาย ภานุวัติ ยศรักษา 5 ชาติพัฒนา
4606 สกลนคร 6 นาย เกษม อุประ 6 เพื่อไทย
4607 สกลนคร 6 นาย พีระพงษ์ นิพันธ์ 7 เสรีรวมไทย
4608 สกลนคร 6 นาง สมเจตน์ สํารี 8 ประชาชนปฏิรูป
4609 สกลนคร 6 นาย สุวรรณวาท แก้วคําแสน 9 เพื่อคนไทย
4610 สกลนคร 6 นางสาว ปัญญาริศา ถาวงศ์ 10 ประชาธิปไตยใหม่
4611 สกลนคร 6 นาย ประวิน การุญ 11 ภูมิใจไทย
4612 สกลนคร 6 นาย ประหยัด ไชยตะมาตร์ 12 ประชาภิวัฒน์
4613 สกลนคร 6 นาย ชาวิช จันทร์เกษ 13 ประชานิยม
4614 สกลนคร 6 นาย สรรเพชญ์ อินทรสันติ์ 14 ประชาชาติ
4615 สกลนคร 6 นาย รัตนชัย ไสยกุล 15 พลังท้องถ่ินไท
4616 สกลนคร 6 นาย ปรีชา งิ้วไชยราช 16 เพื่อนไทย
4617 สกลนคร 6 นาย นิทัศน์ รายยวา 17 พลังธรรมใหม่
4618 สกลนคร 6 นาย ประเสริฐ สาขามุละ 18 เพื่อแผ่นดิน
4619 สกลนคร 6 นาย ธัชชัย บรรลือหาญ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
4620 สกลนคร 6 นาย เพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง 20 พลังปวงชนไทย
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4621 สงขลา 1 นาย เอนก ชูชื่น 1 ชาติพัฒนา
4622 สงขลา 1 นาย อําไพ คงเอียง 2 ประชานิยม
4623 สงขลา 1 นาย สุรเชษ บิลสัน 3 รวมพลังประชาชาติไทย
4624 สงขลา 1 นาย ยุทธนา ช่วงมณี 4 เสรีรวมไทย
4625 สงขลา 1 นาย ไพฑูรย์ สรรเสริญ 5 อนาคตใหม่
4626 สงขลา 1 นาย รณภพ วัตตะสิงห์ 6 ประชาชาติ
4627 สงขลา 1 นาย นราเดช คําทัปน์ 7 ภูมิใจไทย
4628 สงขลา 1 นาย วันชัย ปริญญาศิริ 8 พลังประชารัฐ
4629 สงขลา 1 นาย บันเทิง สุวรรณมณี 9 แผ่นดินธรรม
4630 สงขลา 1 นาย สรรเพชญ บุญญามณี 10 ประชาธิปัตย์
4631 สงขลา 1 นาย ศักดา แก้วมณี 11 เพื่อธรรม
4632 สงขลา 1 นาย ธารณ์เทพ ขุนแก้ว 12 ชาติไทยพัฒนา
4633 สงขลา 1 นาง ภัทราวรรณ ขําตรี 13 คลองไทย
4634 สงขลา 1 นาย สําราญ บุญเส้ง 14 ไทยรักษาชาติ 
4635 สงขลา 1 นาย พินิจ บินกาญจน์ 15 พลังธรรมใหม่
4636 สงขลา 1 นางสาว เบญญาภา บุญกําเหนิด 16 ประชาภิวัฒน์
4637 สงขลา 1 นาย ชนะ ชนะพล 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4638 สงขลา 2 ว่าท่ีร้อยตรี เสรีย์ นวลเพ็ง 1 ไทยรักษาชาติ 
4639 สงขลา 2 นาย จํานง มหิตพงษ์ 2 ประชาชาติ
4640 สงขลา 2 นาย ประนอม ละอองแก้ว 3 ชาติพัฒนา
4641 สงขลา 2 นาย ศาสตรา ศรีปาน 4 พลังประชารัฐ
4642 สงขลา 2 นาย ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ 5 ประชาธิปัตย์
4643 สงขลา 2 นาย เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว 6 ภูมิใจไทย
4644 สงขลา 2 นาย นิพัทธ์ภารดากาล ศิริรัตน์ 7 รวมพลังประชาชาติไทย
4645 สงขลา 2 นางสาว เบญญาภรณ์ บุญโรจน์พงศ์ 8 คลองไทย
4646 สงขลา 2 นาย อัครพล ทองพูน 9 อนาคตใหม่
4647 สงขลา 2 นาย ชาญธาดา ปวินท์ธนาธร 10 เสรีรวมไทย
4648 สงขลา 2 นาย คร้ืน บุญสง่ 11 เพื่อชาติ
4649 สงขลา 2 นาย ประเสริฐ สุวรรณวงศ์ 12 พลังท้องถ่ินไท
4650 สงขลา 2 นาย ธิรัชโชติ เกิดสุวรรณ 13 ประชาภิวัฒน์
4651 สงขลา 2 นาย ฐิติพันธ์ุ มัทวพันธ์ุ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4652 สงขลา 2 นาย ชลิตร รัตนะ 15 พลังธรรมใหม่
4653 สงขลา 3 นาย ดีเลิศ ทองแท่นแก้ว 1 ประชานิยม
4654 สงขลา 3 นาย กิตติโชติ เถ้ียมดํา 2 เพื่อธรรม
4655 สงขลา 3 นาง ทัสนันทน์ บุญเกิด 3 คลองไทย
4656 สงขลา 3 นาย ดลเล๊าะ จิสวัสดิ์ 4 ประชาชาติ
4657 สงขลา 3 นาย ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง 5 อนาคตใหม่
4658 สงขลา 3 นาย พยม พรหมเพชร 6 พลังประชารัฐ
4659 สงขลา 3 นาย สุรินทร์ คําคง 7 ชาติไทยพัฒนา
4660 สงขลา 3 นาย สุคนธ์ เรืองกูล 8 ภูมิใจไทย
4661 สงขลา 3 นาย วราพงศ์ หรีรักษ์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
4662 สงขลา 3 นางสาว กชตยา เย็นใจ 10 ชาติพัฒนา
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4663 สงขลา 3 นาย คล่อง ศิริวัฒน์ 11 เสรีรวมไทย
4664 สงขลา 3 นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุบผา 12 ไทยรักษาชาติ 
4665 สงขลา 3 นาย สมคิด จินตรัตน์ 13 แผ่นดินธรรม
4666 สงขลา 3 นางสาว ธนพร ทองชุม 14 ประชาภิวัฒน์
4667 สงขลา 4 นางสาว พลอยรําไพ แก้วแสงอ่อน 1 เสรีรวมไทย
4668 สงขลา 4 นาย กันตินันท์ วัชระวรพงศ์ 2 ชาติพัฒนา
4669 สงขลา 4 ดาบตํารวจ สมศักดิ์ แสงประดับ 3 ไทยรักษาชาติ 
4670 สงขลา 4 นาย ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว 4 ประชาธิปตัย์
4671 สงขลา 4 นาย จตุรเดช พรหมจุติ 5 รวมพลังประชาชาติไทย
4672 สงขลา 4 นาย จรัญ อรุณพันธ์ุ 6 ชาติไทยพัฒนา
4673 สงขลา 4 ร้อยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี 7 พลังประชารัฐ
4674 สงขลา 4 นาง ปรียา เก้ือสกุล 8 คลองไทย
4675 สงขลา 4 นางสาว กุลนิจ กีรติดวงจันทร์ 9 เพื่อไทย
4676 สงขลา 4 นาย นิคม อยู่ทอง 10 เพื่อธรรม
4677 สงขลา 4 นาย ปรีชา บํารุงผล 11 ประชาชาติ
4678 สงขลา 4 นางสาว ชุติกาญจน์ แขวงขาว 12 ประชานิยม
4679 สงขลา 4 นาย ณัฐวุฒิ แสงศรีคํา 13 ภูมิใจไทย
4680 สงขลา 4 นาย อมรเทพ สังข์น้อย 14 อนาคตใหม่
4681 สงขลา 4 นาง เอ้ือมพร บุญมรกต 15 ประชาภิวัฒน์
4682 สงขลา 5 ดาบตํารวจ นวยม สุวรรณะ 1 เสรีรวมไทย
4683 สงขลา 5 นาย ธวัช หนูดํา 2 พลังท้องถ่ินไท
4684 สงขลา 5 นาย สวัสดิ์ หลงอะหลี 3 ไทยรักษาชาติ 
4685 สงขลา 5 นาย สะหาก หมุดตะเหล็บ 4 ประชาชาติ
4686 สงขลา 5 นาย อ่าสัน บูละ 5 ประชานิยม
4687 สงขลา 5 นาย เดชอิศม์ ขาวทอง 6 ประชาธิปัตย์
4688 สงขลา 5 นาย ประพนธ์ บุญวรรโณ 7 เพื่อชาติ
4689 สงขลา 5 นาย คล่อง หลุมเฟ็ต 8 คลองไทย
4690 สงขลา 5 นาย สมชาย เล่งหลัก 9 พลังประชารัฐ
4691 สงขลา 5 นาย สุภัทร ภัทรนิตย์ 10 เพื่อธรรม
4692 สงขลา 5 นาย ปรีชา สุขเกษม 11 รวมพลังประชาชาติไทย
4693 สงขลา 5 นาย จิระยุทธ์ิ ร่วมสุข 12 ภูมิใจไทย
4694 สงขลา 5 นาย อนุชิต พุทธโร 13 อนาคตใหม่
4695 สงขลา 5 นางสาว พรพักตร์ คํามณี 14 ชาติพัฒนา
4696 สงขลา 5 นาง โสภา บุสโร 15 ประชาภิวัฒน์
4697 สงขลา 6 นาย บัณฑิต หวันหีม 1 ประชาชาติ
4698 สงขลา 6 นาย อรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ 2 ไทยรักษาชาติ 
4699 สงขลา 6 นาย ประวิทย์ ทองประสม 3 รวมพลังประชาชาติไทย
4700 สงขลา 6 นาย สัมพันธ์ ละอองจิตต์ 4 อนาคตใหม่
4701 สงขลา 6 นาย อุทัย ขันสิน 5 คลองไทย
4702 สงขลา 6 นาย จรัญ อาษาพันธ์ 6 เสรีรวมไทย
4703 สงขลา 6 นาย จะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ 7 เพื่อธรรม
4704 สงขลา 6 นาย นาบุญ นาวาบุญนิยม 8 พลังธรรมใหม่
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4705 สงขลา 6 นาย ถาวร เสนเนียม 9 ประชาธิปัตย์
4706 สงขลา 6 นาย เฉลิม เหล่าสุวรรณ 10 ชาติไทยพัฒนา
4707 สงขลา 6 นางสาว กมลชนก จันทร์แดง 11 ประชาภิวัฒน์
4708 สงขลา 6 นาย จําลอง แก้วทอง 12 แผ่นดินธรรม
4709 สงขลา 6 นาง อุไร โชติรุ่งโรจน์ 13 ภูมิใจไทย
4710 สงขลา 6 นางสาว กัญฐณณัฐ ศักดิ์สุวรรณ 14 ประชานิยม
4711 สงขลา 6 นาย สมปอง บริสุทธ์ิ 15 พลังประชารัฐ
4712 สงขลา 7 นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเก้ือ 1 ภูมิใจไทย
4713 สงขลา 7 นาย เทียน ตันติวิริยภาพ 2 พลังประชารัฐ
4714 สงขลา 7 นาง อรพินท์ แก้วศรี 3 เพื่อธรรม
4715 สงขลา 7 ร้อยตํารวจตรี ปรีชา สุกใส 4 คลองไทย
4716 สงขลา 7 นาย อับดุลเล๊าะ หลงหนิ 5 ประชาชาติ
4717 สงขลา 7 นาย ชัยกฤต ขุนจัน 6 ประชานิยม
4718 สงขลา 7 นาย สืบศักดิ์ กาญจนา 7 ชาติพัฒนา
4719 สงขลา 7 นาย ศิริโชค โสภา 8 ประชาธิปัตย์
4720 สงขลา 7 นาย มูฮํามัด กาเดร์ 9 ไทยรักษาชาติ 
4721 สงขลา 7 นางสาว จันจิรา สุขัง 10 อนาคตใหม่
4722 สงขลา 7 นาย สุทวี ศรีทองสุข 11 พลังธรรมใหม่
4723 สงขลา 7 นาย สุรษิต ฮวดพรหม 12 รวมพลังประชาชาติไทย
4724 สงขลา 7 นาย อับดุลอาซิซ หลีสหัด 13 ชาติไทยพัฒนา
4725 สงขลา 7 นาย อาหามะ ยายา 14 เสรีรวมไทย
4726 สงขลา 7 นาย อดิศักดิ์ สาหลํา 15 เศรษฐกิจใหม่
4727 สงขลา 8 นาง พิมพ์ภินันท์ บูเอียด 1 เพื่อธรรม
4728 สงขลา 8 นาย อะหลี สอระมัน 2 ชาติไทยพัฒนา
4729 สงขลา 8 นาย อัศวิน สุวิทย์ 3 ประชาชาติ
4730 สงขลา 8 นาย ปรีชา หัดขะเจ 4 ชาติพัฒนา
4731 สงขลา 8 นางสาว วิไลลักษณ์ หลําขุน 5 คลองไทย
4732 สงขลา 8 นาย ทักษ์ดนัย รอดผล 6 รวมพลังประชาชาติไทย
4733 สงขลา 8 นาย ถาวร สังข์สมบูรณ์ 7 พลังธรรมใหม่
4734 สงขลา 8 นาย อภิสิทธ์ิ เพ็ชรประพันธ์ 8 อนาคตใหม่
4735 สงขลา 8 นาย รณภูมิ หอมไชยแก้ว 9 เสรีรวมไทย
4736 สงขลา 8 นาย วสันต์ ชั่งหมาน 10 พลังประชารัฐ
4737 สงขลา 8 นาย ฮ่าหรน หมันหลอ 11 ภูมิใจไทย
4738 สงขลา 8 นาย สุรศักดิ์ มณี 12 ไทยรักษาชาติ 
4739 สงขลา 8 นาย อธิวัตร ใบสะเม๊าะ 13 พลังท้องถ่ินไท
4740 สงขลา 8 พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ 14 ประชาธิปัตย์
4741 สงขลา 8 นาย ศิริชัย ทองบุญช่วย 15 ประชาภิวัฒน์
4742 สงขลา 8 นาย มะแอ มะแซ 16 ประชานิยม
4743 สตูล 1 นาย อิสมาแอล ขุนดํา 1 อนาคตใหม่
4744 สตูล 1 นาย ณรงค์ องสารา 2 พลังปวงชนไทย
4745 สตูล 1 นาย นิพนธ์ มรรคาเขต 3 ชาติไทยพัฒนา
4746 สตูล 1 นาย อิบรอเหม อาดํา 4 ประชาธิปัตย์
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4747 สตูล 1 พันตํารวจโท สุริยา บาราสัน 5 พลังประชารัฐ
4748 สตูล 1 นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ 6 ภูมิใจไทย
4749 สตูล 1 นาย สมหมาย ตุกังหัน 7 พลังท้องถ่ินไท
4750 สตูล 1 นาย ชาตรี เบญจไพบูลย์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
4751 สตูล 1 นาย อสิ มะหะมัดยังกี 9 ไทยรักษาชาติ 
4752 สตูล 1 นาย ยงยุทธ ประสมศรี 10 เพื่อชาติ
4753 สตูล 1 นาย รอสี ใบกาเด็ม 11 ประชาชาติ
4754 สตูล 1 นาย วิภัชภณ สุธากุล 12 เสรีรวมไทย
4755 สตูล 1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภณิชชา จิรบวรภัทร 13 เพื่อแผ่นดิน
4756 สตูล 1 นาง สมทรง ปานช่วย 14 พลังไทยรักไทย
4757 สตูล 1 นาย เสส มรรคาเขต 15 เพื่อธรรม
4758 สตูล 1 นาย หวันอาบีดีน ปะดุกา 16 ประชาภิวัฒน์
4759 สตูล 2 นาย ฟารูก พีรูซอะลี 1 เพื่อชาติ
4760 สตูล 2 นาย สุทัศน์ เอ้ียวเหล็ก 2 ชาติพัฒนา
4761 สตูล 2 นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธ์ิ 3 ภูมิใจไทย
4762 สตูล 2 นาย ไพศาล หลเีส็น 4 ไทยรักษาชาติ 
4763 สตูล 2 นาย จรัล สุวรรณรัตน์ 5 ชาติไทยพัฒนา
4764 สตูล 2 นาย สวาท บินรินทร์ 6 อนาคตใหม่
4765 สตูล 2 นาย สมศักดิ์ ปะลาวัน 7 พลังปวงชนไทย
4766 สตูล 2 นาย ถนอม โส๊ะตรี 8 พลังท้องถ่ินไท
4767 สตูล 2 นาย ยากาศ บิลหมัด 9 เพื่อธรรม
4768 สตูล 2 นาย อดิศักดิ์ รุ่งเรือง 10 พลังประชารัฐ
4769 สตูล 2 นาง ศิริเพ็ญ ฮะอุรา 11 เสรีรวมไทย
4770 สตูล 2 นาย ฮอซาลี ม่าเหร็ม 12 ประชาธิปัตย์
4771 สตูล 2 นาย อานันทธ์สิทธิบูลย์ หยังสู 13 รวมพลังประชาชาติไทย
4772 สตูล 2 นาย วัฒนา เสียงดัง 14 เพื่อแผ่นดิน
4773 สตูล 2 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีจุ้ย 15 ประชานิยม
4774 สตูล 2 ร้อยตํารวจเอก พิภพ แก้วมณีโปรด 16 พลังไทยรักไทย
4775 สตูล 2 นาย บุญโชค คงชู 17 ประชาภิวัฒน์
4776 สตูล 2 นาย สมพร เหมรา 18 ประชาชาติ
4777 สมุทรปราการ 1 นาย ประวิตร เรืองวานิช 1 ประชานิยม
4778 สมุทรปราการ 1 นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม 2 พลังประชารัฐ
4779 สมุทรปราการ 1 นางสาว สุทธิรัตน์ ยังตรง 3 เพื่อไทย
4780 สมุทรปราการ 1 นาย ไพรทูล ยะสีดา 4 ประชาภิวัฒน์
4781 สมุทรปราการ 1 นาย ชนสิษฎ์ ยอดฉิม 5 อนาคตใหม่
4782 สมุทรปราการ 1 นาย กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ 6 ประชาธิปัตย์
4783 สมุทรปราการ 1 นาย จิตติ ยังประภากร 7 ภูมิใจไทย
4784 สมุทรปราการ 1 นางสาว วดี ลาภละมูล 8 ประชาชนปฏิรูป
4785 สมุทรปราการ 1 นางสาว จีรภรณ์ ฉัตรชุมสาย 9 ชาตไิทยพัฒนา
4786 สมุทรปราการ 1 นางสาว พิมพ์วลัญช์ บุตตสืบ 10 พลังปวงชนไทย
4787 สมุทรปราการ 1 นางสาว พรปวีณ์ อภิชาติโรจนสกุล 11 ภราดรภาพ
4788 สมุทรปราการ 1 นาย สายันห์ แสงวงค์ 12 เสรีรวมไทย
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4789 สมุทรปราการ 1 นาย อครพล เทียนชัย 13 รวมพลังประชาชาติไทย
4790 สมุทรปราการ 1 นางสาว ศรีพรรณ ก๋าคํา 14 ประชาธิปไตยใหม่
4791 สมุทรปราการ 2 ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร 1 พลังประชารัฐ
4792 สมุทรปราการ 2 นาย นิพล ศรีภูมิ 2 พลังธรรมใหม่
4793 สมุทรปราการ 2 นาง สริตา กล้าเกิดผล 3 พลังปวงชนไทย
4794 สมุทรปราการ 2 นาย สมยศ สายทอง 4 ประชาชนปฏิรูป
4795 สมุทรปราการ 2 นาย ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ 5 เพื่อไทย
4796 สมุทรปราการ 2 นางสาว นิตยา มีศรี 6 อนาคตใหม่
4797 สมุทรปราการ 2 นาย ศิราสิทธ์ิ ถินนอกธนาวัฒน์ 7 ประชาภิวัฒน์
4798 สมุทรปราการ 2 นางสาว พรภิมล ศรีโฉมงาม 8 ชาติไทยพัฒนา
4799 สมุทรปราการ 2 ดร. ดุสิต พันธ์ุเสือ 9 ประชาธิปัตย์
4800 สมุทรปราการ 2 นาย มาโนช นุชนา 10 เสรีรวมไทย
4801 สมุทรปราการ 2 นาย สุพจน์ มหากิจกําพล 11 ประชานิยม
4802 สมุทรปราการ 2 นางสาว ณัฐญา แก้วงาม 12 พลังท้องถ่ินไท
4803 สมุทรปราการ 2 นาย พุทธชาติ เชื้อไทย 13 ภูมิใจไทย
4804 สมุทรปราการ 2 นาย เอกลักษณ์ ลูมิง 14 รวมพลังประชาชาติไทย
4805 สมุทรปราการ 2 นาย บุญช่วย พรมสกุล 15 เพื่อชาติ
4806 สมุทรปราการ 2 นาย ธราธร เบญจรัตนพรรณ 16 ประชาธิปไตยใหม่
4807 สมุทรปราการ 3 นาย ชัยวิทย์ พิศาลรวิพงษ์ 1 เพื่อชาติ
4808 สมุทรปราการ 3 พันตํารวจเอก อนุช เหล่าศรี 2 พลังประชาธิปไตย
4809 สมุทรปราการ 3 นาย ชินโชติ แสงสังข์ 3 ภูมิใจไทย
4810 สมุทรปราการ 3 นางสาว หน่ึงสตรี ตุ่ยไชย 4 อนาคตใหม่
4811 สมุทรปราการ 3 นาง ศุภธิดา วิเศษชาติ 5 ประชาภิวัฒน์
4812 สมุทรปราการ 3 นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ 6 พลงัท้องถ่ินไท
4813 สมุทรปราการ 3 นาย พศร ตรุวิทยาคม 7 พลังปวงชนไทย
4814 สมุทรปราการ 3 นางสาว สาริกา ไชยแก้ว 8 รวมพลังประชาชาติไทย
4815 สมุทรปราการ 3 นางสาว สรชา วีรชาติวัฒนา 9 ประชาธิปัตย์
4816 สมุทรปราการ 3 นาย สุชาติ มธุรส 10 ประชานิยม
4817 สมุทรปราการ 3 นาย เดชา กําไรศิลป์ 11 พลังธรรมใหม่
4818 สมุทรปราการ 3 นางสาว ภริม พูลเจริญ 12 พลังประชารัฐ
4819 สมุทรปราการ 3 นาย ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย 13 เพื่อไทย
4820 สมุทรปราการ 3 นาย สมพงษ์ สนธิภักดี 14 เสรีรวมไทย
4821 สมุทรปราการ 3 นาย ชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต 15 ชาติไทยพัฒนา
4822 สมุทรปราการ 3 นาง เพ็ญพิมล สิทธิชโลธร 16 ประชาธิปไตยใหม่
4823 สมุทรปราการ 4 นาย สมคิด น่ิมละออ 1 พลังประชาธิปไตย
4824 สมุทรปราการ 4 นาย ชัยณรงค์ ชัยอาสา 2 ประชาภิวัฒน์
4825 สมุทรปราการ 4 นาย ประสบผล เตียวองอาจกุล 3 พลังธรรมใหม่
4826 สมุทรปราการ 4 นาย ปราโมทย์ แปลกโฉมฉิน 4 พลังปวงชนไทย
4827 สมุทรปราการ 4 นาย เกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ 5 ภูมิใจไทย
4828 สมุทรปราการ 4 นาย อัฏฐพล สิงห์ธนวัฒน์ 6 เพื่อแผ่นดิน
4829 สมุทรปราการ 4 นาย วุฒินันท์ บุญชู 7 อนาคตใหม่
4830 สมุทรปราการ 4 นางสาว เสาวลักษณ์ ฤกษ์นาวี 8 ประชาชนปฏิรูป
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4831 สมุทรปราการ 4 นาย ปิยะ นาคทรัพย์ 9 ประชาธิปัตย์
4832 สมุทรปราการ 4 นาย วรชัย เหมะ 10 เพื่อไทย
4833 สมุทรปราการ 4 นาย ภัคเดช วันวงษ์ 11 เสรีรวมไทย
4834 สมุทรปราการ 4 นาย นิยม บุญเต่าน้อย 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4835 สมุทรปราการ 4 นาย จาตุรนต์ นกขม้ิน 13 พลังประชารัฐ
4836 สมุทรปราการ 4 นาย สายัณต์ ทวีผล 14 พลังท้องถ่ินไท
4837 สมุทรปราการ 4 นาย โสภณ มหาบุญ 15 ชาติไทยพัฒนา
4838 สมุทรปราการ 4 นาย ชนัต อภิชาติโยธิน 16 ประชาธิปไตยใหม่
4839 สมุทรปราการ 5 นาย รังสรรทญ์ คงเทียน 1 พลังท้องถ่ินไท
4840 สมุทรปราการ 5 นาย วินิตย์ ไชยสรรกิจ 2 ประชานิยม
4841 สมุทรปราการ 5 นาย ประสาน จ่างูเหลือม 3 ภูมิใจไทย
4842 สมุทรปราการ 5 นาย ธนาพล ชัยสิทธิโยธิน 4 ประชาชนปฏิรูป
4843 สมุทรปราการ 5 นาย ประสิทธ์ิ อนุเคราะห์ 5 ประชาภิวัฒน์
4844 สมุทรปราการ 5 นาย วินัย รุ่งปราการ 6 พลังปวงชนไทย
4845 สมุทรปราการ 5 นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก 7 พลังประชารัฐ
4846 สมุทรปราการ 5 นาย ณรงค์ศักดิ์ รอดบรรจบ 8 พลังประชาธิปไตย
4847 สมุทรปราการ 5 นาย มานะ บุญนาค 9 เสรีรวมไทย
4848 สมุทรปราการ 5 นาย ภัทรธนาวัฒย์ สาลีรัชตะธรรม 10 พลังธรรมใหม่
4849 สมุทรปราการ 5 นาง สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 11 เพื่อไทย
4850 สมุทรปราการ 5 นาย ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์ 12 ประชาธิปัตย์
4851 สมุทรปราการ 5 นาย ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ 13 อนาคตใหม่
4852 สมุทรปราการ 5 นาย สุขสันต์ อักษรชู 14 รวมพลังประชาชาติไทย
4853 สมุทรปราการ 5 นาง พนิธพิชา บางแสงอ่อน 15 ชาติไทยพัฒนา
4854 สมุทรปราการ 5 นาย ศรีพงษ์ ไชยสุวรรณ 16 ประชาธิปไตยใหม่
4855 สมุทรปราการ 5 นาย ต่อพันธ์ เมฆทอง 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4856 สมุทรปราการ 6 นาย ทรงวุฒิ ศรีดาวเรือง 1 พลังธรรมใหม่
4857 สมุทรปราการ 6 นาย นาวี แสงวิมาน 2 ชาติพัฒนา
4858 สมุทรปราการ 6 นาง นฤมล ธารดํารงค์ 3 เพื่อไทย
4859 สมุทรปราการ 6 นาย พงษ์กฤต มิตรประชาปราณี 4 เสรีรวมไทย
4860 สมุทรปราการ 6 นาย ประจักษ์ ตันติรัศมี 5 ประชาธิปัตย์
4861 สมุทรปราการ 6 นาย สิรวิทย์ ฉํ่าตุ๋ย 6 พลงัท้องถ่ินไท
4862 สมุทรปราการ 6 นาย ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา 7 อนาคตใหม่
4863 สมุทรปราการ 6 นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 8 พลังประชารัฐ
4864 สมุทรปราการ 6 นาย ธนกฤต แพโชติรัตนะกุล 9 ชาติไทยพัฒนา
4865 สมุทรปราการ 6 นางสาว ศิรินุช คีตะนิธินันท์ 10 เพื่อชาติ
4866 สมุทรปราการ 6 นางสาว เรวดี รัศมิทัต 11 ภูมิใจไทย
4867 สมุทรปราการ 6 นาง ม่ิงขวัญ นาคบัลลังค์ 12 ประชานิยม
4868 สมุทรปราการ 6 นาย เชาว์ คล้ายเจริญ 13 ประชาชนปฏิรูป
4869 สมุทรปราการ 6 นาย ภูมินริศร์ ปทุมพงศ์โสธร 14 ประชาภิวัฒน์
4870 สมุทรปราการ 6 นาย ชัยรัตน์ กล่ําแสง 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4871 สมุทรปราการ 6 นาย ปฐวี ธนาคม 16 พลังปวงชนไทย
4872 สมุทรปราการ 7 นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ 1 พลังประชารัฐ
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4873 สมุทรปราการ 7 นาย เถลิงยศ บุตุคํา 2 เพื่อชาติ
4874 สมุทรปราการ 7 นาง นันทวรรณ ประสพดี 3 เพื่อไทย
4875 สมุทรปราการ 7 นาวาตรี สาธิต เทศกิจ 4 ประชาชนปฏิรูป
4876 สมุทรปราการ 7 นางสาว วิมลรัตน์ บุญบํารุงศิลปหรรษา 5 ทางเลือกใหม่
4877 สมุทรปราการ 7 นาย จํานงค์ แสงวิมาน 6 ชาติพัฒนา
4878 สมุทรปราการ 7 นาย สมยศ ประกอบผล 7 ประชาธิปัตย์
4879 สมุทรปราการ 7 นางสาว นํ้าค้าง ศรทอง 8 ประชาภิวัฒน์
4880 สมุทรปราการ 7 นาย เดชะ เรืองเกษม 9 ประชานิยม
4881 สมุทรปราการ 7 นาย วิชัยยุตม์ โอบนิธิสุรดิษ 10 เสรีรวมไทย
4882 สมุทรปราการ 7 นาย เทพณรงค์ จันทร์คง 11 รวมพลังประชาชาติไทย
4883 สมุทรปราการ 7 นาย จรัญ แสงวัฒน์ 12 พลังท้องถ่ินไท
4884 สมุทรปราการ 7 นาย คณินทร์ อธิศักดิ์ชานนท์ 13 อนาคตใหม่
4885 สมุทรปราการ 7 นาง พรนิภา บุญศักดิ์เฉลิม 14 ประชาธิปไตยใหม่
4886 สมุทรปราการ 7 นาย สุพจน์ กล้าหาญ 15 ชาติไทยพัฒนา
4887 สมุทรปราการ 7 นาย อ่อนสี โมฆรัตน์ 16 พลังธรรมใหม่
4888 สมุทรสงคราม 1 นาย ธนธัส ขุนนุช 1 เพื่อชาติ
4889 สมุทรสงคราม 1 นาย สุเทพ เจริญจวง 2 พลเมืองไทย
4890 สมุทรสงคราม 1 นาง ประไพพักตร์ พิทักษ์ 3 ประชาภิวัฒน์
4891 สมุทรสงคราม 1 นางสาว วาณิชา โกวิทานนท์ 4 ชาติไทยพัฒนา
4892 สมุทรสงคราม 1 นาง สุกานดา ปานะสุทธะ 5 พลังประชารัฐ
4893 สมุทรสงคราม 1 นาย ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี 6 ไทยรักษาชาติ 
4894 สมุทรสงคราม 1 นาย ณรงค์ เวชการ 7 เสรีรวมไทย
4895 สมุทรสงคราม 1 นาย ดิเรกฤทธ์ิ เล็กสกุล 8 อนาคตใหม่
4896 สมุทรสงคราม 1 นาวาโทหญิง ลาํเจียก วงษ์ไทย 9 ทางเลือกใหม่
4897 สมุทรสงคราม 1 นาย สมชาย ตันประเสริฐ 10 ภูมิใจไทย
4898 สมุทรสงคราม 1 นาย วีระ วิจิตรโชติ 11 ประชานิยม
4899 สมุทรสงคราม 1 นางสาว รังสิมา รอดรัศมี 12 ประชาธิปัตย์
4900 สมุทรสงคราม 1 นาย อําพร ทองนุช 13 ประชาธรรมไทย
4901 สมุทรสงคราม 1 นาย ประกอบ แสงจันทร์ 14 เพื่อไทย
4902 สมุทรสาคร 1 นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก 1 อนาคตใหม่
4903 สมุทรสาคร 1 นาย นิมิตร ทิพย์จรูญ 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4904 สมุทรสาคร 1 นางสาว อัจฉรา สรวารี 3 ไทยรักษาชาติ 
4905 สมุทรสาคร 1 นางสาว กาลดาว รักษาธิกรณ์ 4 ประชาภิวัฒน์
4906 สมุทรสาคร 1 นาย สนธิญา สวัสดี 5 รวมพลังประชาชาติไทย
4907 สมุทรสาคร 1 นาย บรรพต อินคชสาร 6 เสรีรวมไทย
4908 สมุทรสาคร 1 นาวสาว ณฐมน ขุนนุช 7 เพื่อชาติ
4909 สมุทรสาคร 1 นางสาว ณัชทริชา ปรีณาภานนท์ 8 พลเมืองไทย
4910 สมุทรสาคร 1 นาย อภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ 9 ภูมิใจไทย
4911 สมุทรสาคร 1 นาง จุรีสิณฑ์ เจริญวดี 10 พลังธรรมใหม่
4912 สมุทรสาคร 1 นาย อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 11 ชาตไิทยพัฒนา
4913 สมุทรสาคร 1 นาย กุลวัชร หงษ์คู 12 ประชาธิปัตย์
4914 สมุทรสาคร 1 นาย อัคคเดช สุวรรณชัย 13 พลังประชารัฐ
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4915 สมุทรสาคร 1 นางสาว ปาริชาติ อินธิแสง 14 ไทยศรีวิไลย์
4916 สมุทรสาคร 1 นาย ภราดร หมุยจินดา 15 พลังท้องถ่ินไท
4917 สมุทรสาคร 1 นางสาว กรรณิการ์ ปวงกิจจา 16 พลังไทยรักชาติ
4918 สมุทรสาคร 2 นาย ทิวา ขําศิริ 1 ไทยศรีวิไลย์
4919 สมุทรสาคร 2 นาย อภิชาต โพธ์ิถนอม 2 ชาติไทยพัฒนา
4920 สมุทรสาคร 2 นาย ณัฐภัทร์ พูลสวัสดิ์ 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4921 สมุทรสาคร 2 นาย กชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล 4 ประชาภิวัฒน์
4922 สมุทรสาคร 2 นาย สรยุทธ ปลื้มถนอม 5 พลเมืองไทย
4923 สมุทรสาคร 2 นาย สมศักดิ์ รัตนศรีอําไพพงศ์ 6 พลังท้องถ่ินไท
4924 สมุทรสาคร 2 นาย ณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ 7 เสรีรวมไทย
4925 สมุทรสาคร 2 นาย ธานี ฉํ่าคร้าม 8 เพื่อชาติ
4926 สมุทรสาคร 2 นาย กันต์กวี ทับสุวรรณ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
4927 สมุทรสาคร 2 นาง อมรทิพย์ ศรีกลั่น 10 ภูมิใจไทย
4928 สมุทรสาคร 2 นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร 11 ประชาธิปัตย์
4929 สมุทรสาคร 2 นาย พลภวัฒน์ ชํานาญวาด 12 ไทยรักษาชาติ 
4930 สมุทรสาคร 2 นาย มาโนช เอ่ียมประเสริฐ 13 พลังประชารัฐ
4931 สมุทรสาคร 2 นาย สมัคร ป้องวงษ์ 14 อนาคตใหม่
4932 สมุทรสาคร 3 นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 1 พลังประชารัฐ
4933 สมุทรสาคร 3 นาย เอนก กุลกรรณ์ 2 เสรีรวมไทย
4934 สมุทรสาคร 3 พลตรี ก้องไทย ทะสดวก 3 พลังธรรมใหม่
4935 สมุทรสาคร 3 นาย ปัญญา ชวนบุญ 4 ชาติไทยพัฒนา
4936 สมุทรสาคร 3 นาง ปรียานุช ทรงประกอบ 5 เพื่อชาติ
4937 สมุทรสาคร 3 นาย ไพฑูรย์ หิรัญการ 6 อนาคตใหม่
4938 สมุทรสาคร 3 นางสาว ณิฐชานันท์ อภิธนวัชญ์ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4939 สมุทรสาคร 3 พ.ต.อ. วิเลข ศรีนิเวศน์ 8 เพื่อไทย
4940 สมุทรสาคร 3 นาย บุญเลื่อน คงเพ็ชร 9 พลเมืองไทย
4941 สมุทรสาคร 3 นาย นิติรัฐ สุนทรวร 10 ประชาธิปัตย์
4942 สมุทรสาคร 3 นางสาว ณัฐจิราภา อินหอม 11 ประชาภิวัฒน์
4943 สมุทรสาคร 3 นางสาว วาสนา ทรัพย์ธํารงค์ 12 รวมพลังประชาชาติไทย
4944 สมุทรสาคร 3 นาย บูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ 13 ภูมิใจไทย
4945 สมุทรสาคร 3 นาย ธนภณ พรมพา 14 ไทยศรีวิไลย์
4946 สมุทรสาคร 3 นาย จําลอง หมุยจินดา 15 พลังท้องถ่ินไท
4947 สระแก้ว 1 นาย ฐานิสร์ เทียนทอง 1 พลังประชารัฐ
4948 สระแก้ว 1 นาย ประสิทธ์ิ ดวงแก้ว 2 ประชาชนปฏิรูป
4949 สระแก้ว 1 นาย มานะ ล่าโสตร์ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
4950 สระแก้ว 1 นาย อาทิติ งามวงษ์ 4 ประชาธิปัตย์
4951 สระแก้ว 1 นาง ทองใบ ท่ามะณี 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4952 สระแก้ว 1 นาย ปิยพจน์ ตุลาชม 6 อนาคตใหม่
4953 สระแก้ว 1 นาย เทียนทอง สิงห์รัก 7 เพื่อนไทย
4954 สระแก้ว 1 นาย สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ 8 เสรีรวมไทย
4955 สระแก้ว 1 นาย บรรเจิด พัฒโนทัย 9 เพื่อชาติ
4956 สระแก้ว 1 นาย สนธิเดช เทียนทอง 10 เพื่อไทย
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4957 สระแก้ว 1 นาย สุด เจริญดง 11 ประชาธิปไตยใหม่
4958 สระแก้ว 1 นาย ภัทรพล มานะสร้าง 12 พลังท้องถ่ินไท
4959 สระแก้ว 1 นาย สุระพง ธรรมวรางกูร 13 ภูมิใจไทย
4960 สระแก้ว 1 นาย บุญสิน จันทะสอน 14 เศรษฐกิจใหม่
4961 สระแก้ว 1 นาย วัชระศักดิ์ สมบัติ 15 ไทยศรีวิไลย์
4962 สระแก้ว 1 นาย คุณเดช บุญจันทร์ 16 เพื่อแผ่นดิน
4963 สระแก้ว 2 นาย เลื่อน อินทร์ทิพย์ 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4964 สระแก้ว 2 นาย วรเชษฐ์ สิทธิจันทร์ 2 รวมพลังประชาชาติไทย
4965 สระแก้ว 2 นาย ไสว แก้วภักดี 3 ประชาชนปฏิรูป
4966 สระแก้ว 2 นางสาว อัคลีมา คลังเพชร 4 เสรีรวมไทย
4967 สระแก้ว 2 พ.ต.อ. พายัพ ทองชื่น 5 เพื่อไทย
4968 สระแก้ว 2 นาย ยุทธชัย รําไพวรรณ์ 6 อนาคตใหม่
4969 สระแก้ว 2 พลเอก ชวลิต สาลีติ๊ด 7 ประชาธิปัตย์
4970 สระแก้ว 2 นาย สมบูรณ์ ถายะเดช 8 ประชาธิปไตยใหม่
4971 สระแก้ว 2 นางสาว ธัญยรัตน์ ไทชญานุวัฒน์ 9 เพื่อชาติ
4972 สระแก้ว 2 นางสาว ตรีนุช เทียนทอง 10 พลังประชารัฐ
4973 สระแก้ว 2 นาง พรผกาจิตร์ เพิ่มพิมพา 11 พลังท้องถ่ินไท
4974 สระแก้ว 2 นางสาว ณฤดี ภัคพีรพงษ์ 12 เพื่อนไทย
4975 สระแก้ว 2 นาย ศรราม ศรีคํา 13 ไทยศรีวิไลย์
4976 สระแก้ว 2 นาย ฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร 14 เศรษฐกิจใหม่
4977 สระแก้ว 2 นางสาว ศิริวรรณ บุญทัด 15 ภูมิใจไทย
4978 สระแก้ว 2 นางสาว อัญชัญ บุศย์นํ้าเพ็ชร 16 เพื่อแผ่นดิน
4979 สระแก้ว 3 นาย สรวงศ์ เทียนทอง 1 เพื่อไทย
4980 สระแก้ว 3 นาย สอาด คํามาก 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
4981 สระแก้ว 3 นาย วีรวิทย์ กรเศรษฐี 3 เพื่อนไทย
4982 สระแก้ว 3 พันตํารวจโท สมนึก กิจมานะ 4 ประชาธิปไตยใหม่
4983 สระแก้ว 3 นาง ดรุณี ประยูรวงษ์ 5 เสรีรวมไทย
4984 สระแก้ว 3 นางสาว สุนันทรัตน์ มุกตรี 6 อนาคตใหม่
4985 สระแก้ว 3 นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ 7 พลังประชารัฐ
4986 สระแก้ว 3 นาย พรพล เอกอรรถพร 8 ประชาธิปัตย์
4987 สระแก้ว 3 นาย ปิยะณัฐ ถือพุดซา 9 รวมพลังประชาชาติไทย
4988 สระแก้ว 3 นาย สมพิษ แพนลิ้นฟ้า 10 เพื่อชาติ
4989 สระแก้ว 3 นางสาว พานทิพย์ศิริ เพิ่มพิมพา 11 พลังท้องถ่ินไท
4990 สระแก้ว 3 นาย อาทิตย์ บังกระโทก 12 ไทยศรีวิไลย์
4991 สระแก้ว 3 นาย วิฑูรย์ แก้วทองดี 13 เพื่อแผ่นดิน
4992 สระบุรี 1 พ.ต.ท. ไพศาล มงคลวงษ์ 1 เสรีรวมไทย
4993 สระบุรี 1 นาย เรืองฤทธ์ิ มาลีการ 2 พลังท้องถ่ินไท
4994 สระบุรี 1 นาย นันทวัชร ก่ีสง่า 3 ประชาธิปัตย์
4995 สระบุรี 1 นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย 4 พลังประชารัฐ
4996 สระบุรี 1 นาย ชนัตถ์ นันทปัญญา 5 ชาติไทยพัฒนา
4997 สระบุรี 1 นาย สหัส อมรรัตนานนท์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
4998 สระบุรี 1 นาย นคร อุทัยกัณฑ์ 7 ชาติพัฒนา
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4999 สระบุรี 1 นาย วิทูลย์ แก้วสุวรรณ 8 อนาคตใหม่
5000 สระบุรี 1 พันตํารวจโท นรงค์ แสวงจิตร์ 9 สยามพัฒนา
5001 สระบุรี 1 นางสาว เกศรินทร์ ศิริภาภรณ์ 10 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5002 สระบุรี 1 นาย พรพันธ์ เจริญรัศมี 11 เพื่อไทย
5003 สระบุรี 1 นาย อานนท์ โพธิพุฒ 12 เศรษฐกิจใหม่
5004 สระบุรี 1 นาย ปุนภพ คงเจริญเขต 13 เพื่อแผ่นดิน
5005 สระบุรี 2 นาย อรรถพล วงษ์ประยูร 1 เพื่อไทย
5006 สระบุรี 2 ร้อยตํารวจเอก นคร เพิ่มพูล 2 ประชานิยม
5007 สระบุรี 2 นาย เสน่ห์ เลาหะพานิช 3 ชาติไทยพัฒนา
5008 สระบุรี 2 นาย เจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย 4 รวมพลังประชาชาติไทย
5009 สระบุรี 2 นาย กอบเกียรติ ศิริภาภรณ์ 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5010 สระบุรี 2 นางสาว นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ 6 อนาคตใหม่
5011 สระบุรี 2 นาย พลกฤต ปุญญอมรศรี 7 ภูมิใจไทย
5012 สระบุรี 2 นาย สมบัติ อํานาคะ 8 พลังประชารัฐ
5013 สระบุรี 2 นาย พงศกร คําภีระ 9 สยามพัฒนา
5014 สระบุรี 2 นาย ปรีดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ 10 เสรีรวมไทย
5015 สระบุรี 2 นาย อมร อมรรัตนานนท์ 11 ประชาธิปัตย์
5016 สระบุรี 2 นาย ภูริทัต คชวงค์ 12 พลังท้องถ่ินไท
5017 สระบุรี 2 นาย ชัยวัฒน์ วัธนเวคิน 13 ชาติพัฒนา
5018 สระบุรี 2 นาย ไพรัตน์ กลิ่นหม่ืนไวย์ 14 เศรษฐกิจใหม่
5019 สระบุรี 2 นาย บรรพต แจ้งสว่าง 15 เพื่อนไทย
5020 สระบุรี 2 นาง รวิพัชร์ สว่างสาลี 16 ประชาชนปฏิรูป
5021 สระบุรี 3 นาย องอาจ วงษ์ประยูร 1 เพื่อไทย
5022 สระบุรี 3 นาย ทิวุฒิ บุญเก้ือ 2 รวมพลังประชาชาติไทย
5023 สระบุรี 3 นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 3 ภูมิใจไทย
5024 สระบุรี 3 นาย กฤษณ์ขจร เจริญลาภ 4 เสรีรวมไทย
5025 สระบุรี 3 นาย วีรพล ถนอมพิชัย 5 พลังท้องถ่ินไท
5026 สระบุรี 3 นาย ชูศักดิ์ จึงพานิช 6 ประชาธิปัตย์
5027 สระบุรี 3 นาย เจษฎา สุนารี 7 สยามพัฒนา
5028 สระบุรี 3 นาย ภานุวัฒน์ แสงเรือง 8 ชาติพัฒนา
5029 สระบุรี 3 นาย ปริญญา วันทา 9 พลังประชารัฐ
5030 สระบุรี 3 นาย อิสระชัย บุษบงค์ 10 พลังชาติไทย
5031 สระบุรี 3 นาย ถวิล อนันตมี 11 เศรษฐกิจใหม่
5032 สระบุรี 3 ร้อยตรี สุกมล ถนอมพิชัย 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5033 สระบุรี 3 สิบตํารวจเอก พนมศิลป์ ก้อนศิลา 13 อนาคตใหม่
5034 สิงห์บุรี 1 นาย อนุรักษ์ พานิชพิบูลย์ 1 ภูมิใจไทย
5035 สิงห์บุรี 1 นาย วัชรินทร์ เรืองฤทธ์ิกูล 2 รวมพลังประชาชาติไทย
5036 สิงห์บุรี 1 นาง วรรณาต ดอกไม้ทอง 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5037 สิงห์บุรี 1 นาย ชารินทร์ สิงห์ดี 4 ชาติไทยพัฒนา
5038 สิงห์บุรี 1 นาย สุรสาล ผาสุข 5 เพื่อไทย
5039 สิงห์บุรี 1 นาย วันเฉลิม แสงสว่าง 6 เสรีรวมไทย
5040 สิงห์บุรี 1 นาย ธนกร ย้ิมจู 7 เพื่อนไทย
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5041 สิงห์บุรี 1 นาย ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ 8 อนาคตใหม่
5042 สิงห์บุรี 1 นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 9 พลังประชารัฐ
5043 สิงห์บุรี 1 นาย ภูวเดช มังสาทอง 10 เพื่อชาติ
5044 สิงห์บุรี 1 นาย สุเทพ รุ่งโรจน์ 11 พลังท้องถ่ินไท
5045 สิงห์บุรี 1 นาย ศิวกรวิศิษฎ์ อ่วมป่วน 12 ชาติพัฒนา
5046 สิงห์บุรี 1 นางสาว พนม ดีสุข 13 ประชาภิวัฒน์
5047 สิงหบ์ุรี 1 ว่าท่ีร้อยเอก ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ 14 พลังปวงชนไทย
5048 สิงห์บุรี 1 นาย สาโรจน์ พันธาสุ 15 ประชาธิปัตย์
5049 สุโขทัย 1 นาย ยรรยง ศรีตะวัน 1 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5050 สุโขทัย 1 นาย เอนก ตุ๊ดกัน 2 เสรีรวมไทย
5051 สุโขทัย 1 นาย อภิรักษ์ อินดี 3 ไทยศรีวิไลย์
5052 สุโขทัย 1 นาย มนัส จันโท 4 ประชานิยม
5053 สุโขทัย 1 นาง ทุเรียน สุปินะ 5 เพื่อชาติ
5054 สุโขทัย 1 นาย วิรัตน์ วิริยะพงษ์ 6 ประชาธิปัตย์
5055 สุโขทัย 1 นาย ธีระวัฒน์ สายด้วง 7 พลังท้องถ่ินไท
5056 สุโขทัย 1 ว่าท่ีร้อยตรี นรภัทร อินทิพย์ 8 ชาติไทยพัฒนา
5057 สุโขทัย 1 นาย รุ่ง โตงิ้ว 9 ประชาภิวัฒน์
5058 สุโขทัย 1 นาย ประศาสตร์ ทองปากนํ้า 10 เพื่อไทย
5059 สุโขทัย 1 นางสาว ปณัฐชา เรืองโต 11 รวมพลังประชาชาติไทย
5060 สุโขทัย 1 นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ 12 พลังประชารัฐ
5061 สุโขทัย 1 นาย สุวิทย์ ทองสงค์ 13 ภูมิใจไทย
5062 สุโขทัย 1 นาย บุญธรรม ชาวเขียววงศ์ 14 ชาติพัฒนา
5063 สุโขทัย 1 นาย ศิวกร บางเกตุ 15 อนาคตใหม่
5064 สุโขทัย 1 นางสาว นพรัตน์ มากโภคา 16 ภราดรภาพ
5065 สุโขทัย 1 นาย วุฒิ พาลีขันธ์ 17 ประชาธิปไตยใหม่
5066 สุโขทัย 1 นางสาว อรพิณ หริมเทพาธิป 18 ประชาชนปฏิรูป
5067 สุโขทัย 1 นาย ธนดล อ่อนกล 19 เพื่อแผ่นดิน
5068 สโุขทัย 2 นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง 1 พลังประชารัฐ
5069 สุโขทัย 2 นาย คมศร เอ่ียมสนิท 2 ไทยศรีวิไลย์
5070 สุโขทัย 2 ร.ต.อ.หญิง สมหวัง หมีเทศ 3 พลังท้องถ่ินไท
5071 สุโขทัย 2 นาย สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล 4 ประชาธิปัตย์
5072 สุโขทัย 2 นาง อาภรณ์ ธิกรณ์ 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5073 สุโขทัย 2 นาย ประเดิม ปั่นป่วน 6 ชาติพัฒนา
5074 สุโขทัย 2 นาย พิทยา ทับทิมไทย 7 ชาติไทยพัฒนา
5075 สุโขทัย 2 นาย พนาสันต์ สุนันต๊ะ 8 เพื่อชาติ
5076 สุโขทัย 2 นาย เสกสรรค์ ฉัตรตระกูล 9 เสรีรวมไทย
5077 สุโขทัย 2 นาย สมคิด ตาบุตรวงศ์ 10 ประชานิยม
5078 สุโขทัย 2 นาย ณัฐพล เครืออุ่นเรือน 11 ประชาภิวัฒน์
5079 สุโขทัย 2 นาย ศุภชัย โตนดดง 12 รวมพลังประชาชาติไทย
5080 สุโขทัย 2 นาย อรุณ สุภาพร 13 เพื่อไทย
5081 สุโขทัย 2 นาง ปารีณา กาวงศ์ 14 เพื่อแผ่นดิน
5082 สุโขทัย 2 นาย เกียรติศักดิ์ ต้นประสงค์ 15 ภูมิใจไทย
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5083 สุโขทัย 2 นาย สุเทพ อุ่นเหมือน 16 ประชาธิปไตยใหม่
5084 สุโขทัย 2 นาย นิกร บุญรอด 17 ประชาชนปฏิรูป
5085 สุโขทัย 2 นางสาว เบญจวรรณ สาระมนต์ 18 อนาคตใหม่
5086 สุโขทัย 3 นาย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล 1 พลังประชารัฐ
5087 สุโขทัย 3 นาย สะอาด กาฟัก 2 พลังปวงชนไทย
5088 สุโขทัย 3 นาย อารยะ ชุมดวง 3 เพื่อไทย
5089 สุโขทัย 3 นาย ประพันธ์ บริสุทธ์ิ 4 ประชานิยม
5090 สุโขทัย 3 นางสาว ทัศนา บัวคํา 5 เสรีรวมไทย
5091 สุโขทัย 3 นาย นครินทร์ คมขํา 6 ชาติพัฒนา
5092 สุโขทัย 3 นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธ์ุ 7 ภูมิใจไทย
5093 สุโขทัย 3 นาย บุญม่ัน นาคจรูญ 8 พลังท้องถ่ินไท
5094 สุโขทัย 3 นาย คุณภาพ เหมือนเพชร 9 ประชาภิวัฒน์
5095 สุโขทัย 3 นาง อภิชญา อรุณวิง 10 รวมพลังประชาชาติไทย
5096 สุโขทัย 3 นาย โด่ง แสวงลาภ 11 ประชาธิปัตย์
5097 สุโขทัย 3 นาย มานะ ปาโส 12 ไทยศรีวิไลย์
5098 สุโขทัย 3 นาย ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ 13 อนาคตใหม่
5099 สุโขทัย 3 นาย สายหยุด นามกร 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5100 สุโขทัย 3 นางสาว รัชดาภรณ์ กําเนิด 15 ประชาธิปไตยใหม่
5101 สุโขทัย 3 นาง ณรัชช์อร บุณรอด 16 ประชาชนปฏิรูป
5102 สุโขทัย 3 นาย หิรัญพศุตม์ จันร์เต็ม 17 เพื่อชาติ
5103 สุพรรณบุรี 1 นาย ขวัญชัย เหลืองพิทักษ์ 1 รวมใจไทย
5104 สุพรรณบุรี 1 นาย อิสระ บุญญาอรุณเนตร 2 ประชาธิปัตย์
5105 สุพรรณบุรี 1 นาย สุพจน์ ดอกลําเจียก 3 พลังท้องถ่ินไท
5106 สุพรรณบุรี 1 นางสาว ไปรยา สอ้ิงทอง 4 สยามพัฒนา
5107 สุพรรณบุรี 1 นาย ชลิต จิตตนาคินทร์ 5 เสรีรวมไทย
5108 สุพรรณบุรี 1 นาย สรชัด สุจิตต์ 6 ชาติไทยพัฒนา
5109 สุพรรณบุรี 1 นาง อําพรรัตน์ สุนทรวิภาต 7 ชาติพัฒนา
5110 สุพรรณบุรี 1 นาย อัศวรักษ์ ผดุงชีวิต 8 อนาคตใหม่
5111 สุพรรณบุรี 1 นาย ศุภกิจ กลิ่นหอม 9 พลังประชารัฐ
5112 สุพรรณบุรี 1 นาย สุวรรณ โพธ์ิสิงห์ 10 พลังธรรมใหม่
5113 สุพรรณบุรี 1 นาย ทวิชช์ ซังยืนยง 11 ประชาภิวัฒน์
5114 สุพรรณบุรี 1 นาย ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ 12 ไทยรักษาชาติ 
5115 สุพรรณบุรี 1 นาง รัตนา สมบูรณ์วิทย์ 13 รวมพลังประชาชาติไทย
5116 สุพรรณบุรี 1 นาย อดุลย์ ศรีดี 14 ภูมิใจไทย
5117 สุพรรณบุรี 1 นาย สุเทพ วังกรานต์ 15 เศรษฐกิจใหม่
5118 สุพรรณบุรี 1 นาย ศักดิ์ชัย เจริญวัย 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5119 สุพรรณบุรี 2 นาย ธนศักดิ์ อินทร์น้อย 1 รวมพลังประชาชาติไทย
5120 สุพรรณบุรี 2 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 2 ชาติไทยพัฒนา
5121 สุพรรณบุรี 2 นาย ไพรัช อบเชย 3 พลังธรรมใหม่
5122 สุพรรณบุรี 2 นาย เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ 4 ไทยรักษาชาติ 
5123 สุพรรณบุรี 2 นาย จตุพล สิงห์มรกต 5 รวมใจไทย
5124 สุพรรณบุรี 2 นาย พรเทพ ทัศนสุวรรณ 6 พลังท้องถ่ินไท
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5125 สุพรรณบุรี 2 นาย พงศ์พิชาญ ดามาพงศ์ 7 พลังประชารัฐ
5126 สุพรรณบุรี 2 นางสาว สุดใจ เอ่ียมสอาด 8 เสรีรวมไทย
5127 สุพรรณบุรี 2 นาย บัณฑิต หงษ์ว่อง 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5128 สุพรรณบุรี 2 นาย วิรัช ชัยรอด 10 ภูมิใจไทย
5129 สุพรรณบุรี 2 นาย ชินพรรธน์ ธันยวิโรจน์ 11 สยามพัฒนา
5130 สุพรรณบุรี 2 นาย สุชาติ ฤทธิเดช 12 ชาติพัฒนา
5131 สุพรรณบุรี 2 นาย วิสุทธ์ิ สุนทรวิภาต 13 ประชาธิปัตย์
5132 สุพรรณบุรี 2 นาย แสงชัย อํานวยวัฒนกุล 14 ประชาภิวัฒน์
5133 สุพรรณบุรี 2 นาย สุเมธ เรืองเดช 15 อนาคตใหม่
5134 สุพรรณบุรี 2 นางสาว ภรณ์พัฒนา อุบาลี 16 เพื่อชาติ
5135 สุพรรณบุรี 3 พล.ต.ต. มณฑล มีอนันต์ 1 ประชาธิปัตย์
5136 สุพรรณบุรี 3 นาย สมควร เณรจาที 2 รวมพลังประชาชาติไทย
5137 สุพรรณบุรี 3 นาย จองชัย เท่ียงธรรม 3 ภูมิใจไทย
5138 สุพรรณบุรี 3 นาย อํานาจ ศรีสุราษฎร์ 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5139 สุพรรณบุรี 3 นาย ยุทธนา ลับบัวงาม 5 พลังประชารัฐ
5140 สุพรรณบุรี 3 นาย ธนพิสิฐ ว่องจิรารัศม์ิ 6 รวมใจไทย
5141 สุพรรณบุรี 3 นาย ทวีศักดิ์ ฐานบัญชา 7 อนาคตใหม่
5142 สุพรรณบุรี 3 นาย อติโรจน์ สุขสวัสดิ์ 8 ประชาภิวัฒน์
5143 สุพรรณบุรี 3 นาย ณมนต์ เรืองสวัสดิ์ 9 พลังธรรมใหม่
5144 สุพรรณบุรี 3 พ.ต.ท. สีหราช อยู่สุวรรณ 10 เสรีรวมไทย
5145 สุพรรณบุรี 3 นาย ประภัตร โพธสุธน 11 ชาติไทยพัฒนา
5146 สุพรรณบุรี 3 นาย เทียนชัย ปิ่นวิเศษ 12 ไทยรักษาชาติ 
5147 สุพรรณบุรี 3 นางสาว นพรัตน์ แจ่มจํารัส 13 ชาติพัฒนา
5148 สุพรรณบุรี 3 นาย กําจัด ใจดี 14 เศรษฐกิจใหม่
5149 สุพรรณบุรี 4 นาย ไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์ 1 ไทยรักษาชาติ 
5150 สุพรรณบุรี 4 นาย ประชุม กาฬษร 2 พลังธรรมใหม่
5151 สุพรรณบุรี 4 นาย สานัน สถาปกาญพงศ์ 3 เสรีรวมไทย
5152 สุพรรณบุรี 4 นาย เสมอกัน เท่ียงธรรม 4 ชาติไทยพัฒนา
5153 สุพรรณบุรี 4 นาย สหรัฐ กุลศรี 5 เพื่อไทย
5154 สุพรรณบุรี 4 นาย สังวร แตงทอง 6 อนาคตใหม่
5155 สุพรรณบุรี 4 จ.ส.อ. วัฒนชัย เจริญศรี 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5156 สุพรรณบุรี 4 นาย สุขสันต์ คงคา 8 ประชาภิวัฒน์
5157 สุพรรณบุรี 4 นาย เอกนรินทร์ คําทอง 9 ประชาธิปัตย์
5158 สุพรรณบุรี 4 นาย นิมิตร สมบูรณ์วิทย์ 10 รวมพลังประชาชาติไทย
5159 สุพรรณบุรี 4 นาย มาโนต แพพิพัฒน์ 11 ชาติพัฒนา
5160 สุพรรณบุรี 4 พ.ต.ท. ราชศักดิ์ คงสว่าง 12 ภูมิใจไทย
5161 สุพรรณบุรี 4 นางสาว เครือจรรย์ เรือนทองคํา 13 พลังท้องถ่ินไท
5162 สุพรรณบุรี 4 นางสาว กัลยาณี เฉวียงวาศ 14 เพื่อชาติ
5163 สุราษฎร์ธานี 1 นาย สมบูรณ์ ทองพัฒน์ 1 ภูมิใจไทย
5164 สุราษฎร์ธานี 1 นาง วิมลทิพย์ สังข์นคร 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5165 สุราษฎร์ธานี 1 นาย สุมาตร อินทรมณี 3 เสรีรวมไทย
5166 สุราษฎร์ธานี 1 นางสาว ตฤณ ล่อใจ 4 ประชาชาติ
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5167 สุราษฎร์ธานี 1 นาง ณัฐทิตา ทองช่วย 5 เพื่อธรรม
5168 สุราษฎร์ธานี 1 นาย ธีรพงศ์ศักดิ์ เมืองราม 6 อนาคตใหม่
5169 สุราษฎร์ธานี 1 นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 7 ประชาธิปัตย์
5170 สุราษฎร์ธานี 1 นางสาว ปรียาวรรณ คงบุญมี 8 พลังท้องถ่ินไท
5171 สุราษฎร์ธานี 1 นาย ธานี เทือกสุบรรณ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
5172 สุราษฎร์ธานี 1 นาย สมคิด กษมาพันธ์ฎ 10 ชาติไทยพัฒนา
5173 สุราษฎร์ธานี 1 นาง ขนิษฐา รัฐกาญจน์ 11 ไทยรักษาชาติ 
5174 สุราษฎร์ธานี 1 นาง ภูษณิศา อาจสามารถ 12 ชาติพัฒนา
5175 สุราษฎร์ธานี 1 นาง จุไรรัตน์ ศรลัมพ์ 13 ประชาภิวัฒน์
5176 สุราษฎร์ธานี 1 นาง จิรวรรณ สารสิทธ์ิ 14 พลังประชารัฐ
5177 สุราษฎร์ธานี 1 นางสาว วรกัญญา แก้วอินทร์ 15 เศรษฐกิจใหม่
5178 สุราษฎร์ธานี 1 นาย ธนากร เม่งควน 16 พลังปวงชนไทย
5179 สุราษฎร์ธานี 1 นาย พิสิษฐ์ ตันณภพภูวนนท์ 17 คลองไทย
5180 สุราษฎร์ธานี 1 นางสาว พิชญาภร แซ่ลิ้ม 18 เพื่อแผ่นดิน
5181 สุราษฎร์ธานี 1 นาย พศิณ เจือจันทร์พิพัฒน์ 19 เพื่อชาติ
5182 สุราษฎร์ธานี 2 นาย วิศรุจณ์ แท่นนาค 1 ชาติพัฒนา
5183 สุราษฎร์ธานี 2 นาย เจริญ จันทรา 2 ชาติไทยพัฒนา
5184 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ชัยสันท์ หิรัญสาลี 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5185 สุราษฎร์ธานี 2 นาย โกสินธ์ุ เรืองศรี 4 พลังธรรมใหม่
5186 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ไชยวัฒน์ โต๊ะหลาง 5 ประชาชาติ
5187 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ณัฐดนัย หิมทอง 6 อนาคตใหม่
5188 สุราษฎร์ธานี 2 นาย สง่า พงศ์ฉบับนภา 7 ไทยรักษาชาติ 
5189 สุราษฎร์ธานี 2 นาวาเอก สุนทร รังสิวรารักษ์ 8 ภูมิใจไทย
5190 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ชยพล วิชัยดิษฐ 9 เพื่อชาติ
5191 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ธีระยุทธ เอ่ียมตระกูล 10 พลังประชารัฐ
5192 สุราษฎร์ธานี 2 นาย สิทธิชัย สุวรรณดวง 11 เพื่อธรรม
5193 สุราษฎร์ธานี 2 นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี 12 ประชาธิปัตย์
5194 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ไทยรัฐ ชูศักดิ์ 13 เพื่อแผ่นดิน
5195 สุราษฎร์ธานี 2 นางสาว ยอดขวัญ ชุมวระ 14 รวมพลังประชาชาติไทย
5196 สุราษฎร์ธานี 2 ร้อยตํารวจโท ดิเรก ทองเกตุ 15 เสรีรวมไทย
5197 สุราษฎร์ธานี 2 นาย ธรรมนอง พรหมรักษ์ 16 ประชาภิวัฒน์
5198 สุราษฎร์ธานี 2 นาง ศตาพร พราหมณ์นาค 17 คลองไทย
5199 สุราษฎร์ธานี 2 นาย อมฤต วิภาคหัตถกิจ 18 เศรษฐกิจใหม่
5200 สุราษฎร์ธานี 2 นางสาว ผานิตย์ ประชุมยุทธ 19 ประชาชนปฏิรูป
5201 สุราษฎร์ธานี 3 นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ 1 ประชาธิปัตย์
5202 สุราษฎร์ธานี 3 นาย ปราโมทย์ ทองจันทร์ 2 ชาติพัฒนา
5203 สุราษฎร์ธานี 3 นาง สุภาพร แก้วประดิษฐ์ 3 ประชาชาติ
5204 สุราษฎร์ธานี 3 นางสาว ภัสสร พัฒนสิงห์ 4 รวมพลังประชาชาติไทย
5205 สุราษฎร์ธานี 3 นาย สุรัช ตันจรูญ 5 ชาติไทยพัฒนา
5206 สุราษฎร์ธานี 3 นาย ประเทือง มีแต้ม 6 พลังประชารัฐ
5207 สุราษฎร์ธานี 3 นาย วิโชว์ แสงศรี 7 ประชาภิวัฒน์
5208 สุราษฎร์ธานี 3 นาย สิริยุค วัฒนสุนทร 8 อนาคตใหม่



ลําดับ จังหวัด เขตการเลือกตั้ง คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเลข พรรค

รายช่ือจํานวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ประจําวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

5209 สุราษฎร์ธานี 3 ดาบตํารวจ เสริมพัฒน รักปาน 9 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5210 สุราษฎร์ธานี 3 นาย อวยชัย สมัยชูเกียรติ 10 เพื่อธรรม
5211 สุราษฎร์ธานี 3 นาย สมพล ขุนทอง 11 ภูมิใจไทย
5212 สุราษฎร์ธานี 3 ร้อยตรี มโน ยะโส 12 พลังธรรมใหม่
5213 สุราษฎร์ธานี 3 นาย พิภพ เกษมณี 13 ไทยรักษาชาติ 
5214 สุราษฎร์ธานี 3 นางสาว ไพลิน นพคุณ 14 เพื่อชาติ
5215 สุราษฎร์ธานี 3 นาย ชัยรัช เลิศหิรัณยกุล 15 เสรีรวมไทย
5216 สุราษฎร์ธานี 3 นาย วินัย คงทรัพย์ 16 เพื่อแผ่นดิน
5217 สุราษฎร์ธานี 3 นางสาว ธนวันต์ กําเหนิด 17 ประชาชนปฏิรูป
5218 สุราษฎร์ธานี 3 นาง กัลยา เทพี 18 ประชาธิปไตยใหม่
5219 สุราษฎร์ธานี 4 นาย สําเริง ขาวบ้านนา 1 พลังธรรมใหม่
5220 สุราษฎร์ธานี 4 นาย สมพล สิงหพล 2 อนาคตใหม่
5221 สุราษฎร์ธานี 4 นาย เชน เทือกสุบรรณ 3 รวมพลังประชาชาติไทย
5222 สุราษฎร์ธานี 4 นาย พรหมพชร นาเมือง 4 เพื่อธรรม
5223 สุราษฎร์ธานี 4 นาย ชยัชนะ จิตราภิรมย์ สงฤทธ์ิ 5 เพื่อชาติ
5224 สุราษฎร์ธานี 4 นาย อมรศักดิ์ จิวสืบพงษ์ 6 ประชาภิวัฒน์
5225 สุราษฎร์ธานี 4 นาย ประกิจ เพชรรัตน์ 7 ไทยรักษาชาติ 
5226 สุราษฎร์ธานี 4 นาย นพพล รักณรงค์ 8 ชาติไทยพัฒนา
5227 สุราษฎร์ธานี 4 นาย จารุวิทย์ นิลประดิษฐ 9 ประชาชาติ
5228 สุราษฎร์ธานี 4 จ่าเอก นพพร บุญทิพย์ 10 พลังท้องถ่ินไท
5229 สุราษฎร์ธานี 4 นาย ราษฎร์พิชิต นาคประดิษฐ์ 11 เศรษฐกิจใหม่
5230 สุราษฎร์ธานี 4 นาย สมชาติ ประดิษฐพร 12 ประชาธิปัตย์
5231 สุราษฎร์ธานี 4 นางสาว รัชดาภรณ์ สงพัฒน์แก้ว 13 พลังประชารัฐ
5232 สุราษฎร์ธานี 4 นาย ประเทือง เก้ือด้วง 14 ชาติพัฒนา
5233 สุราษฎร์ธานี 4 จ่าสิบตํารวจ สุชาติ ทิพย์บุญทอง 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5234 สุราษฎร์ธานี 4 นาย สมชาย ไชยยศ 16 ภูมิใจไทย
5235 สุราษฎร์ธานี 4 นาย ชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร 17 เสรีรวมไทย
5236 สุราษฎร์ธานี 4 นางสาว อรณิการ์ มัชฌิม 18 เพื่อแผ่นดิน
5237 สุราษฎร์ธานี 5 นาย สวัสดิ์ วิเชียรพร 1 ชาติไทยพัฒนา
5238 สุราษฎร์ธานี 5 นาย ถาวร นวลแก้ว 2 ประชาชาติ
5239 สุราษฎร์ธานี 5 นาย เชวง สมพังกาญจน์ 3 เสรีรวมไทย
5240 สุราษฎร์ธานี 5 นาย อนุร์ หลิมกุล 4 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5241 สุราษฎร์ธานี 5 นาย สินิตย์ เลิศไกร 5 ประชาธิปัตย์
5242 สุราษฎร์ธานี 5 นาย ปรีติ เชาวลิต 6 รวมพลังประชาชาติไทย
5243 สุราษฎร์ธานี 5 นาย มนต์ชัย วรรณโชติ 7 เพื่อธรรม
5244 สุราษฎร์ธานี 5 นาย นุกูล พูลสวัสดิ์ 8 อนาคตใหม่
5245 สุราษฎร์ธานี 5 นาย บรรจง จันทร์ช่วง 9 ภูมิใจไทย
5246 สุราษฎร์ธานี 5 นาย สุมล พัฒนราช 10 ชาติพัฒนา
5247 สุราษฎร์ธานี 5 นาย พิจิตร ศรีทองสม 11 พลังธรรมใหม่
5248 สุราษฎร์ธานี 5 นาย พงศ์พันธ์ุ เอ่งฉ้วน 12 พลังประชารัฐ
5249 สุราษฎร์ธานี 5 นาย ฉลอง วิเชียรแก้ว 13 ไทยรักษาชาติ 
5250 สุราษฎร์ธานี 5 นาย โกมล นกวิเชียร 14 เพื่อชาติ
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5251 สุราษฎร์ธานี 5 นาย ภัควี อาขุศิริ 15 เพื่อแผ่นดิน
5252 สุราษฎร์ธานี 5 นาย กิตติพงษ์ ช่วงโชติ 16 ประชาภิวัฒน์
5253 สุราษฎร์ธานี 5 นายหมวดตรี ไพโรจน์ อนุภักดิ์ 17 ภราดรภาพ
5254 สุราษฎร์ธานี 5 นาย อนงค์ สุวรรณพงษ์ 18 ประชาธิปไตยใหม่
5255 สุราษฎร์ธานี 5 นาย ชัยชนะ รัตนะ 19 คลองไทย
5256 สุราษฎร์ธานี 5 นาย จักรพันธ์ จันทนานนท์ 20 เศรษฐกิจใหม่
5257 สุราษฎร์ธานี 5 นาง วิภา อรุณ 21 ประชาชนปฏิรูป
5258 สุราษฎร์ธานี 6 นาย ภูมิ เทือกสุบรรณ 1 รวมพลังประชาชาติไทย
5259 สุราษฎร์ธานี 6 นาย วีรยุทธ จันทรเวช 2 เศรษฐกิจใหม่
5260 สุราษฎร์ธานี 6 นาย มนิตย์ หมวดสุข 3 พลังธรรมใหม่
5261 สุราษฎร์ธานี 6 นาย พิตตินันท์ รักเอียด 4 พลังประชารัฐ
5262 สุราษฎร์ธานี 6 นาย กําธร ย่ิงเภตรา 5 เสรีรวมไทย
5263 สุราษฎร์ธานี 6 นาง สุจิตรา ชะอุ่ม 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5264 สรุาษฎร์ธานี 6 นาย เชวง ช่วยบํารุง 7 ภูมิใจไทย
5265 สุราษฎร์ธานี 6 นาย วัชรินทร์ เล็กจริง 8 เพื่อแผ่นดิน
5266 สุราษฎร์ธานี 6 นางสาว ม่านฟ้า พรหมอุบล 9 อนาคตใหม่
5267 สุราษฎร์ธานี 6 นาย ปัญญา เผือกภูมิ 10 เพื่อธรรม
5268 สุราษฎร์ธานี 6 นาย สุชัด ชูสุวรรณ 11 ชาติพัฒนา
5269 สุราษฎร์ธานี 6 นาย อรุณพงษ์ เพ็ชรสวัสดิ์ 12 ประชาชาติ
5270 สุราษฎร์ธานี 6 นาย ธีรภัทร พร้ิงศุลกะ 13 ประชาธิปัตย์
5271 สุราษฎร์ธานี 6 นาย บุญยงค์ จรัสจรูญฤทธ์ิ 14 ไทยรักษาชาติ 
5272 สุราษฎร์ธานี 6 นาย พิสัณห์ ทองโมถ่าย 15 ชาติไทยพัฒนา
5273 สุราษฎร์ธานี 6 นาย โยธี พรหมรักษ์ 16 ประชาภิวัฒน์
5274 สุราษฎร์ธานี 6 นาย นิรุจน์ รัตนพันธ์ 17 ประชาธิปไตยใหม่
5275 สุรินทร์ 1 นาย วาทะการ เกษอินทร์ 1 อนาคตใหม่
5276 สุรินทร์ 1 นาย สุพร วัฒนาเอ่ียวสกุล 2 เศรษฐกิจใหม่
5277 สุรินทร์ 1 นางสาว เหมวดี บุญเท่ียง 3 พลังท้องถ่ินไท
5278 สุรินทร์ 1 นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร 4 ภูมิใจไทย
5279 สุรินทร์ 1 นางสาว ปกิตตา รักษ์คิด 5 ประชาภิวัฒน์
5280 สุรินทร์ 1 นาง รุ่งนภา บุญยัง 6 ประชาชาติ
5281 สุรินทร์ 1 นาย พันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช 7 เพื่อไทย
5282 สุรินทร์ 1 นาย อนันต์ ปาลีคุปต์ 8 พลังประชารัฐ
5283 สุรินทร์ 1 นาย เพียร เป็นพร้อม 9 ประชาชนปฏิรูป
5284 สุรินทร์ 1 นาย คําสิงห์ ชอบมี 10 ประชาธิปัตย์
5285 สุรินทร์ 1 นาย วัชรนนท์ ม่ันใจ 11 ชาติไทยพัฒนา
5286 สุรินทร์ 1 นางสาว วริศชญาณ์ สัตยาภูริพัฒน์ 12 เพื่อนไทย
5287 สุรินทร์ 1 นาย ประชา ปิยไพร 13 ประชานิยม
5288 สุรินทร์ 1 นาย เสรษฐิพณ แท่นดี 14 เสรีรวมไทย
5289 สุรินทร์ 1 นาย สมเกียรติ จุฑาจันทร์ 15 เพื่อแผ่นดิน
5290 สุรินทร์ 1 นางสาว ย่ิงรัก ไชยศรีษะ 16 เพื่อชาติ
5291 สุรินทร์ 2 นาย นิรันดร์ ลวดเงิน 1 อนาคตใหม่
5292 สุรินทร์ 2 นาย ประมูล มะลิซ้อน 2 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
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5293 สุรินทร์ 2 นาง กิมใจ บูรณ์เจริญ 3 ประชาภิวัฒน์
5294 สุรินทร์ 2 นางสาว ชญาภา สวัสดิ์ 4 เพื่อแผ่นดิน
5295 สุรินทร์ 2 นาย สมัย ยอดพรหม 5 เสรีรวมไทย
5296 สุรินทร์ 2 นาย กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ 6 ภูมิใจไทย
5297 สุรินทร์ 2 นางสาว ระเบียบ อยู่เย็น 7 ประชาชาติ
5298 สุรินทร์ 2 นาย วรวรรธน์ ศิริศุภรัตน์ 8 ประชานิยม
5299 สุรินทร์ 2 นาย สมชาย เกียรติคุณรัตน์ 9 เพื่อชาติ
5300 สุรินทร์ 2 นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ 10 พลังประชารัฐ
5301 สุรินทร์ 2 นาย ชูชัย มุ่งเจริญพร 11 เพื่อไทย
5302 สุรินทร์ 2 นาง ทัศนาวลัย โสวภาค บุษรา 12 ประชาธิปัตย์
5303 สุรินทร์ 2 นาย ชัยวิทย์ โกรธกล้า 13 เศรษฐกิจใหม่
5304 สุรินทร์ 2 พันโท นิรันดร์ จันทน์แดง 14 พลังท้องถ่ินไท
5305 สุรินทร์ 2 นาย มนตรี บุพศิริ 15 ชาติไทยพัฒนา
5306 สุรินทร์ 3 นาย ร่ืน เงางาม 1 เพื่อนไทย
5307 สุรินทร์ 3 นาย สมานมิตร จิตหนักแน่น 2 ประชานิยม
5308 สุรินทร์ 3 นาง สมร พรหมภักดี 3 เพื่อแผ่นดิน
5309 สุรินทร์ 3 นาย เจ้าจอม เตียวเจริญโสภา 4 ชาติไทยพัฒนา
5310 สุรินทร์ 3 นาย ประทวน แพงเจริญ 5 ประชาชาติ
5311 สุรินทร์ 3 นาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ 6 ชาติพัฒนา
5312 สุรินทร์ 3 นางสาว ผกามาศ เจริญพันธ์ 7 พลังประชารัฐ
5313 สริุนทร์ 3 นาย สมศักดิ์ เหล่าธีรกาญจนา 8 พลังท้องถ่ินไท
5314 สุรินทร์ 3 นาย บุญถึง แพงแก้ว 9 เศรษฐกิจใหม่
5315 สุรินทร์ 3 นาย องอาจ โสรถาวร 10 ประชาธิปัตย์
5316 สุรินทร์ 3 นาย เหน่ง ไพเราะ 11 ประชาชนปฏิรูป
5317 สุรินทร์ 3 นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย 12 เพื่อไทย
5318 สุรินทร์ 3 นาย ศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา 13 ภูมิใจไทย
5319 สุรินทร์ 3 นาย ปัญญา อุนัยบัน 14 เสรีรวมไทย
5320 สริุนทร์ 3 นาย พงศกร พันไหล 15 เพื่อชาติ
5321 สุรินทร์ 3 นาย วิโรจน์ พวงประโคน 16 ประชาภิวัฒน์
5322 สุรินทร์ 3 นาย วิไล ดวงศรี 17 อนาคตใหม่
5323 สุรินทร์ 3 นาย ณรงค์ ชีวาจร 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5324 สุรินทร์ 4 นาย สมศักดิ์ สนใจ 1 ประชานิยม
5325 สุรินทร์ 4 นาย สมพร หนูศรี 2 ประชาชนปฏิรูป
5326 สุรินทร์ 4 นาย สมาน ลุนนู 3 ประชาภิวัฒน์
5327 สุรินทร์ 4 นาย ยรรยง ผิวอ่อน 4 ประชาธิปัตย์
5328 สุรินทร์ 4 นาย สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ 5 ภูมิใจไทย
5329 สุรินทร์ 4 นาย ยืนยง เงินถม 6 เสรีรวมไทย
5330 สุรินทร์ 4 นาย ยุทธพงษ์ สีสด 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5331 สุรินทร์ 4 นาย สุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูล 8 พลังท้องถ่ินไท
5332 สุรินทร์ 4 นาย คมกฤษณ์ สรัลวรธนา 9 ประชาชาติ
5333 สุรินทร์ 4 นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล 10 เพื่อไทย
5334 สุรินทร์ 4 นาย อนุกูล ทรายเพชร 11 อนาคตใหม่
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5335 สุรินทร์ 4 นาย สาธิต วัชรบรรจง 12 เพื่อแผ่นดิน
5336 สุรินทร์ 4 นาย โกวิฐ วัฒนกุล 13 เพื่อชาติ
5337 สุรินทร์ 4 นาย ปุณยวัฒน์ สนใจ 14 พลังประชารัฐ
5338 สุรินทร์ 4 นาย ธนาชัย ธนาหิรัญบุตร 15 เศรษฐกิจใหม่
5339 สุรินทร์ 4 นาย สุริยะ บัวบาน 16 ชาติไทยพัฒนา
5340 สุรินทร์ 4 นาย ธงชัย สะอาดย่ิง 17 เพื่อนไทย
5341 สุรินทร์ 5 นางสาว สุวรรณา สุขแนบ 1 ประชานิยม
5342 สุรินทร์ 5 นาย ธรรมกาญจน์ สังวาลย์ 2 ชาติพัฒนา
5343 สุรินทร์ 5 นางสาว เยาวนาถ เหล่าธีรกาญจนา 3 พลังท้องถ่ินไท
5344 สุรินทร์ 5 นางสาว ชนัญญา คําพันธ์ชนะ 4 ประชาภิวัฒน์
5345 สุรินทร์ 5 นาย ธนศักดิ์ คําดี 5 ประชาชาติ
5346 สุรินทร์ 5 นาย สุวิทย์ เกษอินทร์ 6 พลังประชารัฐ
5347 สุรินทร์ 5 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม 7 เพื่อไทย
5348 สุรินทร์ 5 นาย สุวรรณ์ หาญเสมอดารากุล 8 อนาคตใหม่
5349 สุรินทร์ 5 นาย ภูมิสิน การะเวก 9 ประชาธิปัตย์
5350 สุรินทร์ 5 นาย สมศักดิ์ ประธาน 10 ภูมิใจไทย
5351 สุรินทร์ 5 นาย สําราญ รัตนาวิวัฒน์ 11 เพื่อแผ่นดิน
5352 สุรินทร์ 5 นาย วีรพงศ์ จึงธนสมบูรณ์ 12 เพื่อนไทย
5353 สุรินทร์ 5 ร.ต.อ. ทวีรัชต์ สมานทอง 13 เสรีรวมไทย
5354 สุรินทร์ 5 นาย คม สมทอง 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5355 สุรินทร์ 5 นาย ประยงค์ สร้อยศรีหา 15 เศรษฐกิจใหม่
5356 สุรินทร์ 6 นาย ประหยัด พานิกุล 1 ชาติไทยพัฒนา
5357 สุรินทร์ 6 นาย ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา 2 พลังประชารัฐ
5358 สุรินทร์ 6 นาย ล้ําเลิศ พัวพัฒนโชติ 3 ภูมิใจไทย
5359 สุรินทร์ 6 นาย ทวีศักดิ์ ล้นเหลือ 4 ประชาภิวัฒน์
5360 สุรินทร์ 6 นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์ 5 เพื่อไทย
5361 สุรินทร์ 6 นาย สุภาพ เพราะทอง 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5362 สุรินทร์ 6 นาย ไพบูลย์ ศิริมา 7 ประชาธิปัตย์
5363 สุรินทร์ 6 นาย ฉัตรชัย สงวนดี 8 พลังท้องถ่ินไท
5364 สุรินทร์ 6 นาย ธีระศักดิ์ กันนิดา 9 อนาคตใหม่
5365 สุรินทร์ 6 นาย พิภพ จันทเขต 10 เสรีรวมไทย
5366 สุรินทร์ 6 นาย สุกฤษ สร้อยศรีหา 11 เศรษฐกิจใหม่
5367 สุรินทร์ 6 นาย บุญฤกษ์ สมัครสมาน 12 ประชาชนปฏิรูป
5368 สุรินทร์ 6 นาย พัศริน สวยรูป 13 เพื่อนไทย
5369 สุรินทร์ 6 นาง ดวงใจ ตาเลิศ 14 ประชาชาติ
5370 สุรินทร์ 6 นาย ครองศักดิ์ ยศวิจิตรไพศาล 15 ประชานิยม
5371 สุรินทร์ 6 นาย ทรงพิรัตน์ ทรงวาจา 16 เพื่อแผ่นดิน
5372 สุรินทร์ 7 นาย ทวีศักดิ์ ยงย่ิงยืน 1 ประชาธิปัตย์
5373 สุรินทร์ 7 นาย อัมรินทร์ เอ็นยอด 2 พลังท้องถ่ินไท
5374 สุรินทร์ 7 นาย เตชธร โพธ์ิแก้ว 3 ประชาภิวัฒน์
5375 สุรินทร์ 7 นางสาว กชกร เกษมพุฒ 4 เพื่อนไทย
5376 สุรินทร์ 7 นาย ปิยพันธ์ุ ทรรศนวงศ์คํา 5 ชาติไทยพัฒนา
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5377 สุรินทร์ 7 นาย ชูศักดิ์ แอกทอง 6 เพื่อไทย
5378 สุรินทร์ 7 นาย คง มีชัย 7 เสรีรวมไทย
5379 สุรินทร์ 7 นาย จันทร์ทอง ทนงตน 8 เพื่อชาติ
5380 สุรินทร์ 7 นาย พิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ 9 พลังประชารัฐ
5381 สุรินทร์ 7 นาย พรชัย มุ่งเจริญพร 10 ภูมิใจไทย
5382 สุรินทร์ 7 นาย ภาณุโรจน์ กมลรัมย์บวร 11 อนาคตใหม่
5383 สุรินทร์ 7 นาย สมเป็นญาติ ตอนขันทอง 12 พลังแรงงานไทย
5384 สุรินทร์ 7 นาย ช่วง ณ น่าน 13 ประชานิยม
5385 สุรินทร์ 7 นาย บัญชา เนตรดี 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5386 สุรินทร์ 7 นาย อดิศักดิ์ ตรองจิตต์ 15 เศรษฐกิจใหม่
5387 สุรินทร์ 7 นาย ชนะพล แยบดี 16 เพื่อแผ่นดิน
5388 หนองคาย 1 นาย ชาญชัย ชมเชย 1 ประชาชนปฏิรูป
5389 หนองคาย 1 ว่าท่ี ร.ต. พงศ์พันธ์ สุนทรชัย 2 ภูมิใจไทย
5390 หนองคาย 1 นาย ฐิติกร กาละดี 3 เสรีรวมไทย
5391 หนองคาย 1 นาย สมคิด ขันทอง 4 สยามพัฒนา
5392 หนองคาย 1 นางสาว อภิรัญญา โคตรชมภู 5 พลังท้องถ่ินไท
5393 หนองคาย 1 นาย อภิชาณ ศิลาคม 6 ประชานิยม
5394 หนองคาย 1 นาย ทองพูน สมสา 7 พลังธรรมใหม่
5395 หนองคาย 1 นาย เมฆา พัดสิงห์ 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5396 หนองคาย 1 นาย สุจิตต์ เถาว์พันธ์ 9 เพื่อไทยพัฒนา
5397 หนองคาย 1 นาย นพดล กัณฑะวงษ์ 10 ประชาชาติ
5398 หนองคาย 1 นาย สมชัย จันทร์ทรง 11 ประชาภิวัฒน์
5399 หนองคาย 1 นาย กฤตนัน ทองอยู่ 12 เพื่อชาติ
5400 หนองคาย 1 นาย ณัฐพงศ์ ชนะพันธ์ 13 อนาคตใหม่
5401 หนองคาย 1 นาย สมเกียรติ บุทเสน 14 เพื่อนไทย
5402 หนองคาย 1 นางสาว ชมพูนุท นาครทรรพ 15 ประชาธิปัตย์
5403 หนองคาย 1 นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ 16 เพื่อไทย
5404 หนองคาย 1 นาย กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ 17 พลังประชารัฐ
5405 หนองคาย 1 นาย พลวัฒน์ บุญแท้ 18 รวมพลังประชาชาติไทย
5406 หนองคาย 1 นาย สมคิด บาลไธสง 19 ชาติไทยพัฒนา
5407 หนองคาย 1 นาย ณรงค์ ปัดถา 20 เพื่อแผ่นดิน
5408 หนองคาย 2 นาย ธงชัย ก่ึงมาตย์ 1 ประชาธิปัตย์
5409 หนองคาย 2 นาย สนิท ศิลาคม 2 เพื่อชาติ
5410 หนองคาย 2 นาย สมคิด โพธ์ิจุมพล 3 พลังธรรมใหม่
5411 หนองคาย 2 จ.ส.ต. อนุศักดิ์ ศรีสุนทร 4 ประชาชนปฏิรูป
5412 หนองคาย 2 นาย สมชาย บุญชัย 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5413 หนองคาย 2 นาย สุพจน์ มุงคุณโคตร 6 พลังปวงชนไทย
5414 หนองคาย 2 นาย พิทยา บริจาค 7 พลังประชารัฐ
5415 หนองคาย 2 นาย ศิริชัย ส่งสมบูรณ์ 8 รวมพลังประชาชาติไทย
5416 หนองคาย 2 นาย สน่ัน สุขรมย์ 9 ภูมิใจไทย
5417 หนองคาย 2 นาย แสวง ราชพลแสน 10 อนาคตใหม่
5418 หนองคาย 2 นาย สมคิด ศรีภา 11 ประชาชาติ
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5419 หนองคาย 2 นาย สรร สุนทรธนากุล 12 เสรีรวมไทย
5420 หนองคาย 2 นางสาว อาภัสรา ศุภษร 13 ประชาภิวัฒน์
5421 หนองคาย 2 นาย วรวุฒิ อุปฮาด 14 พลังท้องถ่ินไท
5422 หนองคาย 2 นางสาว ชุติกาญจน์ ผ่องแผ้ว 15 เพื่อนไทย
5423 หนองคาย 2 นางสาว ชนก จันทาทอง 16 เพื่อไทย
5424 หนองคาย 2 ร้อยตํารวจโท สมเกียรติ เจริญวัย 17 ประชานิยม
5425 หนองคาย 2 นาย ธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 18 สยามพัฒนา
5426 หนองคาย 2 นาง ทองมา บาลไธสง 19 ชาติไทยพัฒนา
5427 หนองคาย 2 นาย มนตรี พุทธศรี 20 เพื่อแผ่นดิน
5428 หนองคาย 3 นาย นพพล ชัยชนะ 1 เพื่อชาติ
5429 หนองคาย 3 นางสาว กัญจรา บุญประเสริฐ 2 ประชานิยม
5430 หนองคาย 3 นาย ประพาส นครภักดี 3 ภูมิใจไทย
5431 หนองคาย 3 นางสาว รุ่งอรุณ สุนทร 4 ประชาชาติ
5432 หนองคาย 3 นาย ดนุชา วงศ์มาตร์ 5 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5433 หนองคาย 3 นาย เขียวออมสิน สอนคําแก้ว 6 ชาติไทยพัฒนา
5434 หนองคาย 3 นาย ปัญญภพ พรมไชยะ 7 พลังธรรมใหม่
5435 หนองคาย 3 นาย พิพัฒพงษ์ คันธี 8 ประชาชนปฏิรูป
5436 หนองคาย 3 นาย สมพงษ์ พรหมกลาง 9 เพื่อไทยพัฒนา
5437 หนองคาย 3 นาย สถิตย์ สีสวาท 10 สยามพัฒนา
5438 หนองคาย 3 ร.ต.ต. สุนทร กรมธรรมมา 11 พลังประชารัฐ
5439 หนองคาย 3 นาย ไกรศร ปุริวัฒน์ 12 เพื่อนไทย
5440 หนองคาย 3 นาย สุรชัย ทิพยมาตร์ 13 ประชาธิปัตย์
5441 หนองคาย 3 นาย สนอง กัลยาวงค์ 14 พลังท้องถ่ินไท
5442 หนองคาย 3 นางสาว ตุ้มทรัพย์ พรหมหลง 15 อนาคตใหม่
5443 หนองคาย 3 นาย เอกธนัช อินทร์รอด 16 เพื่อไทย
5444 หนองคาย 3 นาย วิศิษฐ์ ชาญสุข 17 ประชาภิวัฒน์
5445 หนองคาย 3 นาย ประทวน คชวงศ์ 18 เสรีรวมไทย
5446 หนองคาย 3 นาย ทองสัว หันตุลา 19 เพื่อแผ่นดิน
5447 หนองคาย 3 นาย สมบัติ ทองณรงค์ 20 ภาคีเครือข่ายไทย
5448 หนองบัวลําภู 1 นาง ไพเราะจิต เจริญย่ิง 1 ประชาธิปัตย์
5449 หนองบัวลําภู 1 พันตํารวจเอก ไชยยุทธ วงค์โคกสูง 2 ประชาชนปฏิรูป
5450 หนองบัวลําภู 1 นาย สังวาลย์ ชัยแสง 3 เพื่อไทยพัฒนา
5451 หนองบัวลําภู 1 นาง ศรัณยา สุวรรณพรหม 4 พลังประชารัฐ
5452 หนองบัวลําภู 1 นาย สยาม หัตถสงเคราะห์ 5 เพื่อไทย
5453 หนองบัวลําภู 1 นาย นคร สุขราช 6 ชาติไทยพัฒนา
5454 หนองบัวลําภู 1 นาง อรยา อุณาสิงห์ 7 ประชาภิวัฒน์
5455 หนองบัวลําภู 1 นาง ณัฐพิชา ณ อุบล 8 เพื่อชาติ
5456 หนองบัวลําภู 1 นาย ย่ิงยศ ปอวิจิตกุล 9 อนาคตใหม่
5457 หนองบัวลําภู 1 นาย บุญช่วย ปู่หลุ่น 10 เพื่อคนไทย
5458 หนองบัวลําภู 1 นางสาว ขวัญหทัย ชุมแวงวาปี 11 เสรีรวมไทย
5459 หนองบัวลําภู 1 นาย คําพอง เค้างิ้ว 12 รวมพลังประชาชาติไทย
5460 หนองบัวลําภู 1 นาย สมภาร สอนโคตร 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
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5461 หนองบัวลําภู 1 นาย โชคอนันต์ พหล 14 ชาติพัฒนา
5462 หนองบัวลําภู 1 นาย สมพาน ศรีหอม 15 ภูมิใจไทย
5463 หนองบัวลําภู 1 นาย ไพสิษฐ์ สุภา 16 สังคมประชาธิปไตยไทย
5464 หนองบัวลําภู 1 นาย ภานุพัฒน์ สนิทวงศ์ชัย 17 ประชานิยม
5465 หนองบัวลําภู 1 นาย สมัย เกาะสา 18 เพื่อแผ่นดิน
5466 หนองบัวลําภู 1 นาย ไหว มีสุข 19 ประชาธิปไตยใหม่
5467 หนองบัวลําภู 1 นาง นิธิมา โพธิผล 20 พลังแรงงานไทย
5468 หนองบัวลําภู 2 นาย ธีระธนา ด่านพงษ์ 1 เพื่อชาติ
5469 หนองบัวลําภู 2 นาย ทรงเดช มหาเสนา 2 อนาคตใหม่
5470 หนองบัวลําภู 2 นาย สุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง 3 พลังประชารัฐ
5471 หนองบัวลําภู 2 นาย ยืนยงค์ ศิริทน 4 ชาติไทยพัฒนา
5472 หนองบัวลําภู 2 นาย จํานงค์ ถาบุตร 5 ชาติพัฒนา
5473 หนองบัวลําภู 2 นาย เสรี บุญประคม 6 เพื่อแผ่นดิน
5474 หนองบัวลําภู 2 นาย ศุภมงคล หาญเชิงชัย 7 รวมพลังประชาชาติไทย
5475 หนองบัวลําภู 2 นาย สน่ัน คําชมภู 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5476 หนองบัวลําภู 2 นาย ไชยา พรหมา 9 เพื่อไทย
5477 หนองบัวลําภู 2 นาย ยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว 10 เพื่อคนไทย
5478 หนองบัวลําภู 2 นาย เลิศ เทือกแสง 11 ประชาภิวัฒน์
5479 หนองบัวลําภู 2 นาย ประพันธ์ มาลาศรี 12 พลังท้องถ่ินไท
5480 หนองบัวลําภู 2 นาย วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 13 ภูมิใจไทย
5481 หนองบัวลําภู 2 นาย พงศ์พันธ์ุ สายคําภา 14 เสรีรวมไทย
5482 หนองบัวลําภู 2 นาย ผดุง ภูนายา 15 สังคมประชาธิปไตยไทย
5483 หนองบัวลําภู 2 นาย เดชา บุติกา 16 เพื่อไทยพัฒนา
5484 หนองบัวลําภู 2 นาย ปิยะณัฐ อาสน์ปาสา 17 ประชาชนปฏิรูป
5485 หนองบัวลําภู 2 สิบตํารวจตรี ภานุพงษ์ สนิทวงศ์ชัย 18 ประชานิยม
5486 หนองบัวลําภู 2 นางสาว สุภาพรรณ ไทยรักชาติ 19 ประชาธิปไตยใหม่
5487 หนองบัวลําภู 2 นาย อนันต์ ลือนาม 20 ประชาธิปัตย์
5488 หนองบัวลําภู 2 นาย สมใจ บูรณเวช 21 พลังไทยรักไทย
5489 หนองบัวลําภู 2 นาย สะหว่ัน แสนเหลา 22 พลังแรงงานไทย
5490 หนองบัวลําภู 3 นาย ประพาส นวนสําลี 1 พลังประชารัฐ
5491 หนองบัวลําภู 3 ร.ต.ท. คณิตศิลป์ พลบูรณ์ 2 ประชานิยม
5492 หนองบัวลําภู 3 นางสาว ประภาลักษณ์ สิทธิ 3 อนาคตใหม่
5493 หนองบัวลําภู 3 นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี 4 เพื่อไทย
5494 หนองบัวลําภู 3 นาย เกชา เขียวโพธ์ิ 5 พลังท้องถ่ินไท
5495 หนองบัวลําภู 3 นางสาว ธีรารัตน์ วรพันธ์ 6 เสรีรวมไทย
5496 หนองบัวลําภู 3 นาย คําพอง โคตรทา 7 สังคมประชาธิปไตยไทย
5497 หนองบัวลําภู 3 พ.ต.ท. ไพบูลย์ กองสอน 8 ประชาภิวัฒน์
5498 หนองบัวลําภู 3 นางสาว เฮียง หันตุลา 9 เพื่อแผ่นดิน
5499 หนองบัวลําภู 3 นาย ภิรมย์ หลงนุชาติ 10 ชาติไทยพัฒนา
5500 หนองบัวลําภู 3 นาย ประสิทธ์ิ ภานุวงศ์ 11 ภูมิใจไทย
5501 หนองบัวลําภู 3 นาย อนันต์ รัตนพลที 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5502 หนองบัวลําภู 3 นาย ประยูร โนรี 13 รวมพลังประชาชาติไทย
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5503 หนองบัวลําภู 3 นาย สมภาร สุขอ้วน 14 เพื่อชาติ
5504 หนองบัวลําภู 3 นาย สงวน เพียเทพ 15 เพื่อคนไทย
5505 หนองบัวลําภู 3 นาง วราภรณ์ กองผาพา 16 ประชาธิปัตย์
5506 หนองบัวลําภู 3 นาย สุวิชย์ คําแหล้ 17 พลังปวงชนไทย
5507 หนองบัวลําภู 3 นาย สวรรค์ เกตุนาค 18 ประชาธิปไตยใหม่
5508 อ่างทอง 1 นาย อรชุน ประสิทธ์ิสมบัติ 1 ประชาธิปัตย์
5509 อ่างทอง 1 นาย โชคชัย ทองศักดิ์ 2 พลังประชารัฐ
5510 อ่างทอง 1 นาย บุญสม มากสินธ์ุ 3 ประชานิยม
5511 อ่างทอง 1 นาย นิรันดร์ รักดี 4 พลังชาติไทย
5512 อ่างทอง 1 พล.ต.ต. ประจวบ เปาอินทร์ 5 เพื่อไทย
5513 อ่างทอง 1 นาง อภิพร ศรีพยัคฆ์ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
5514 อ่างทอง 1 นาย พณศธร อยู่ประเสริฐ 7 เสรีรวมไทย
5515 อ่างทอง 1 นาย ภราดร ปริศนานันทกุล 8 ภูมิใจไทย
5516 อ่างทอง 1 นาง พชิชา เสือหัน 9 อนาคตใหม่
5517 อ่างทอง 1 นาย รัฐนันท์ มาตยภูธร 10 เพื่อนไทย
5518 อ่างทอง 1 นาย เอนกพงษ์ อ่วมรอต 11 พลังท้องถ่ินไท
5519 อ่างทอง 1 นาง อาภิชา อัฐมาภรณ์ 12 เพื่อชาติ
5520 อ่างทอง 1 นาย ณภูพรรษ์ คล้ายแก้ว 13 ชาติพัฒนา
5521 อ่างทอง 1 นาย ยศวีร์ รอตประเสริฐ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5522 อ่างทอง 1 นาย วันชัย คําภา 15 ไทยศรีวิไลย์
5523 อํานาจเจริญ 1 นาย บวรศักดิ์ คณาเสน 1 พลังประชารัฐ
5524 อํานาจเจริญ 1 นางสาว ปิยะมาศ บัวแก้ว 2 ชาติพัฒนา
5525 อํานาจเจริญ 1 นาย โสนิ สุวรรณี 3 ประชาชนปฏิรูป
5526 อํานาจเจริญ 1 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 4 ภูมิใจไทย
5527 อํานาจเจริญ 1 นาย เกรียงไกร ชาลีไชย 5 สยามพัฒนา
5528 อํานาจเจริญ 1 นาย สมพงษ์ กองแก้ว 6 เสรีรวมไทย
5529 อํานาจเจริญ 1 นาง พรจิรา ศิริขันธ์ 7 ประชานิยม
5530 อํานาจเจริญ 1 นาย โกมล อุ่นอก 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5531 อํานาจเจริญ 1 นาย ประภาส เวชกรณ์ 9 อนาคตใหม่
5532 อํานาจเจริญ 1 นาง สมหญิง บัวบุตร 10 เพื่อไทย
5533 อํานาจเจริญ 1 นาย ประเสริฐ กานานนท์ 11 ประชาชาติ
5534 อํานาจเจริญ 1 นาย ณชัย สันตะวงค์ 12 ประชาภิวัฒน์
5535 อํานาจเจริญ 1 นาย สมบัติ วันทอง 13 เพื่อชาติ
5536 อํานาจเจริญ 1 นาย สว่าง นาคพันธ์ 14 เพื่อนไทย
5537 อํานาจเจริญ 1 นางสาว ธนชาภา จันทวารา 15 ประชาธิปัตย์
5538 อํานาจเจริญ 1 นาย พงษภัทร บุตรดาจักร 16 ชาติไทยพัฒนา
5539 อํานาจเจริญ 1 นาย ประหยัด ใสบาล 17 พลังปวงชนไทย
5540 อํานาจเจริญ 1 นาย ประเชิญ จันทรภูมี 18 พลังไทยรักไทย
5541 อํานาจเจริญ 1 นาย ภู่วิเศษ บุญนิรันดร์ 19 เศรษฐกิจใหม่
5542 อํานาจเจริญ 2 นาย พสิษฐ์ สลักคํา 1 ชาติพัฒนา
5543 อํานาจเจริญ 2 นาย เฉลียว บุญมาลี 2 รวมพลังประชาชาติไทย
5544 อํานาจเจริญ 2 นาง จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 3 พลังประชารัฐ
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5545 อํานาจเจริญ 2 นาย ธนพล บุญมาลี 4 ไทยรักษาชาติ 
5546 อํานาจเจริญ 2 นาย คงไชย สันตะวงศ์ 5 ประชาภิวัฒน์
5547 อํานาจเจริญ 2 นาย อิทธิกร สุวะมาตย์ 6 เสรีรวมไทย
5548 อํานาจเจริญ 2 นาย ชัยศรี กีฬา 7 เพื่อชาติ
5549 อํานาจเจริญ 2 นาย สุรศักดิ์ ถํ้าหิน 8 ประชาชนปฏิรูป
5550 อํานาจเจริญ 2 นาย เพชร นางาม 9 เพื่อนไทย
5551 อํานาจเจริญ 2 นาง สร้อยทอง สุวรรณี 10 เศรษฐกิจใหม่
5552 อํานาจเจริญ 2 นาย สุชาติ สูงเรือง 11 อนาคตใหม่
5553 อํานาจเจริญ 2 นาย ดะนัย มะหิพันธ์ 12 เพื่อไทย
5554 อํานาจเจริญ 2 นาง ญาณีนาถ เข็มนาค 13 ภูมิใจไทย
5555 อํานาจเจริญ 2 นาย สิทธิ โสพสิงห์ 14 พลังปวงชนไทย
5556 อํานาจเจริญ 2 นาย วิเศษศักดิ์ มูลชาติ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5557 อํานาจเจริญ 2 นาย อภิวัฒน์ เงินหม่ืน 16 ประชาธิปัตย์
5558 อํานาจเจริญ 2 นาง นวพร ภูเกิดพิมพ์ 17 พลังไทยรักไทย
5559 อํานาจเจริญ 2 นาย กมล บุญธิมา 18 ประชานิยม
5560 อํานาจเจริญ 2 นาย วิเชียร อุดมศักดิ์ 19 ชาติไทยพัฒนา
5561 อุดรธานี 1 นาย อุทัย แสงสว่าง 1 รวมพลังประชาชาติไทย
5562 อุดรธานี 1 นาย ศราวุธ เพชรพนมพร 2 เพื่อไทย
5563 อุดรธานี 1 นาย เรวัตร์ ตึงตระกูล 3 ประชาธิปัตย์
5564 อุดรธานี 1 นาย เวชยันต์ แสนสายเนตร 4 ประชาภิวัฒน์
5565 อุดรธานี 1 พ.ต.ท. ชิตยาวัฒน์ ชุมแวงวาปี 5 เสรีรวมไทย
5566 อุดรธานี 1 นาย ธีรภัทร พรหมทะสาร 6 ชาติพัฒนา
5567 อุดรธานี 1 นาย อํานวย อนุกูลกรกนก 7 พลังท้องถ่ินไท
5568 อุดรธานี 1 นาง จริยาวัฒน์ ปลัดบาง 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5569 อุดรธานี 1 นาย อังกฤษฎา ราวินิช 9 เศรษฐกิจใหม่
5570 อุดรธานี 1 นาย ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ 10 อนาคตใหม่
5571 อุดรธานี 1 นาย จิรันธนิน  พนาวัฒนาวงษ์ 11 ภูมิใจไทย
5572 อุดรธานี 1 ว่าท่ี ร.ต. ศักดิ์ศิริ ศิริกุล 12 ชาติไทยพัฒนา
5573 อุดรธานี 1 นาย เสกสรรค์ ผดุงราษฎร์ 13 เพื่อชาติ
5574 อุดรธานี 1 นาย ประหยัด พิมพา 14 ประชาชาติ
5575 อุดรธานี 1 นาง รุ่งนิรัญ มุมอภัย 15 เพื่อไทยพัฒนา
5576 อุดรธานี 1 นาย อาภินันท์ ประสันตแพงศรี 16 เพื่อนไทย
5577 อุดรธานี 1 นาย โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ 17 พลังประชารัฐ
5578 อุดรธานี 1 นาย ทวีศักดิ์ แสนเสนา 18 ประชานิยม
5579 อุดรธานี 1 นางสาว ภนิดา พวงสมบัติ  19 เพื่อแผ่นดิน
5580 อุดรธานี 2 นาย ไพโรจน์ สองเมือง 1 ประชาชนปฏิรูป
5581 อุดรธานี 2 นาย วิชัย ชัยจิตวณิชกุล 2 พลังประชารัฐ
5582 อุดรธานี 2 นาย วราเทพ จันทพันธ์ 3 ประชาธิปัตย์
5583 อุดรธานี 2 นาง นฤมล โคตรสาขา 4 เพื่อชาติ
5584 อุดรธานี 2 นาย หร่ัง ธุระพล 5 ภูมิใจไทย
5585 อุดรธานี 2 นาย พิมพา เทพศรีเมือง 6 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5586 อุดรธานี 2 นาย ทนง บุษราคัม 7 เศรษฐกิจใหม่
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5587 อุดรธานี 2 นาย พิทักษ์ ทะไกรราช 8 ชาติพัฒนา
5588 อุดรธานี 2 นาย ป้อมเพชร ภัทรวิภาดา 9 รวมพลังประชาชาติไทย
5589 อุดรธานี 2 นาย อนันต์ ศรีพันธ์ุ 10 เพื่อไทย
5590 อุดรธานี 2 นางสาว มาลินี คําจุมพล 11 เพื่อไทยพัฒนา
5591 อุดรธานี 2 นาย ประดิษฐ เสถียรเขต 12 พลังท้องถ่ินไท
5592 อุดรธานี 2 นาย โภควินท์ สิทธิอุเป 13 ประชาชาติ
5593 อุดรธานี 2 นาย สุรพล วงศ์คําจันทร์ 14 ประชาภิวัฒน์
5594 อุดรธานี 2 นาย เศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล 15 เสรีรวมไทย
5595 อุดรธานี 2 นาย อดุลย์เดช อํานาจดีแจ่มใส 16 อนาคตใหม่
5596 อุดรธานี 2 นาย ภัทรพล วิเศษศรี 17 ชาติไทยพัฒนา
5597 อุดรธานี 2 นาย ทรัพย์ณธีร์ ชัยชมภู 18 พลังปวงชนไทย
5598 อุดรธานี 2 นาย จํารัส เหล่าแค 19 ประชานิยม
5599 อุดรธานี 2 นาย เกียง วิชัยกิจ 20 เพื่อแผ่นดิน
5600 อุดรธานี 3 นาย รวิพล หินผาย 1 พลังท้องถ่ินไท
5601 อุดรธานี 3 นาย โชคเสมอ คํามุงคุณ 2 ภูมิใจไทย
5602 อุดรธานี 3 นาย สิทธิชัย หม่ันเรียน 3 ชาติไทยพัฒนา
5603 อุดรธานี 3 นาย ปรัชญา วิเชียรเครือ 4 ชาติพัฒนา
5604 อุดรธานี 3 นาย ขจิตร ชัยนิคม 5 เพื่อไทย
5605 อุดรธานี 3 นาย นิรันดร์ ด้านซอม 6 เศรษฐกิจใหม่
5606 อุดรธานี 3 นาย อรรถพล บุญพาสิริสกุล 7 เพื่อชาติ
5607 อุดรธานี 3 นาย บรรจง โทกุล 8 เสรีรวมไทย
5608 อุดรธานี 3 นางสาว สุคนธ์ตรี สิงหะสุริยะ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
5609 อุดรธานี 3 นาย นิวัฒน์ สิทธิไทย 10 ประชาภิวัฒน์
5610 อุดรธานี 3 นาง ราณี นิวงศ์ษา 11 ประชาธิปัตย์
5611 อุดรธานี 3 นางสาว เข็มทอง อ้ังยุทธ 12 เพื่อไทยพัฒนา
5612 อุดรธานี 3 นาง ภรัชฎา ศรีไชยมูล 13 อนาคตใหม่
5613 อุดรธานี 3 นาย เดชฤทธ์ิ โทหา 14 พลังประชารัฐ
5614 อุดรธานี 3 นาย บุญเหลือ ศรีมันตะ 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5615 อุดรธานี 3 นาย ภกรรณ ไชยโชติ 16 ประชานิยม
5616 อุดรธานี 3 นาย ธีร์ดนัย กัปโก 17 สยามพัฒนา
5617 อุดรธานี 3 นาย พิศวุฒิชัย สียศพัฒนพงศ์ 18 ประชาธิปไตยใหม่
5618 อุดรธานี 3 นาย ทองพูน ปิตตาคะโส 19 เพื่อแผ่นดิน
5619 อุดรธานี 3 นาย ภัทธิยะ ปทานนท์ 20 ประชาชนปฏิรูป
5620 อุดรธานี 4 นาย ภาคภูมิ พันธ์ุแก้วทอง 1 ประชานิยม
5621 อุดรธานี 4 นาง อาภรณ์ สาราคํา 2 เพื่อไทย
5622 อุดรธานี 4 นาย นิธิวัฒน์ พรประเสริฐ 3 ประชาชาติ
5623 อุดรธานี 4 นาย สายันต์ ธรรมวงษา 4 เพื่อนไทย
5624 อุดรธานี 4 นาย คําปลาย คําแพงราช 5 เศรษฐกิจใหม่
5625 อุดรธานี 4 นาย ทรงกิตติ สุวรรณทอง 6 ประชาธิปัตย์
5626 อุดรธานี 4 ว่าท่ี ร.ต. เข็มชาติ วังโน 7 รวมพลังประชาชาติไทย
5627 อุดรธานี 4 นาย สมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล 8 ชาติไทยพัฒนา
5628 อุดรธานี 4 นาย มานิต อินทร์อําคา 9 เพื่อชาติ
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5629 อุดรธานี 4 ดาบตํารวจ เหมฤทธ์ิ ฤทธ์ิมหา 10 เสรีรวมไทย
5630 อุดรธานี 4 ดร. ภพ สมศรีโหน่ง 11 ชาติพัฒนา
5631 อุดรธานี 4 พันโท ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม 12 อนาคตใหม่
5632 อุดรธานี 4 นาย เจริญ สีดารักษ์ 13 ประชาชนปฏิรูป
5633 อุดรธานี 4 นาย พงษ์เทพ กลางชัย 14 ประชาภิวัฒน์
5634 อุดรธานี 4 นาย สุทธิศักดิ์ คํามะนาง 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5635 อุดรธานี 4 นาย สาคร รอดขันเมือง 16 พลังประชารัฐ
5636 อุดรธานี 4 นางสาว พรสวรรค์ ภูมิศรีแก้ว 17 เพื่อไทยพัฒนา
5637 อุดรธานี 4 นาย อุทัย แสนแก้ว 18 ภูมิใจไทย
5638 อุดรธานี 4 นาย อภิชาติ ชาตรีเจริญ 19 พลังปวงชนไทย
5639 อุดรธานี 4 นาง สุพิศ อินทะพรม 20 เพื่อแผ่นดิน
5640 อุดรธานี 5 นาย ทนงศักดิ์ ธนศรีพนิชชัย 1 รวมพลังประชาชาติไทย
5641 อุดรธานี 5 นาย ธนวัฒน์ ขันธวิชัย 2 เพื่อชาติ
5642 อุดรธานี 5 นาง วีณา พยัฆกุล 3 เพื่อนไทย
5643 อุดรธานี 5 นาย เพียร ชัยทิพย์ 4 พลังท้องถ่ินไท
5644 อุดรธานี 5 นาย อานันท์ อัมรินทร์ 5 อนาคตใหม่
5645 อุดรธานี 5 นาย ปรดิษฐ์ ระบาเลิศ 6 พลังประชารัฐ
5646 อุดรธานี 5 นาย แสนภูผา อุดชาชน 7 ประชาชนปฏิรูป
5647 อุดรธานี 5 นาง กุสุมา เศรษฐภักดี 8 ประชาภิวัฒน์
5648 อุดรธานี 5 นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 9 เพื่อไทย
5649 อุดรธานี 5 นางสาว ไพรวัลย์ อรรคฮาดศรี 10 พลังไทยรักไทย
5650 อุดรธานี 5 นางสาว มลิวรรณ แก้วสุข 11 ประชาธิปัตย์
5651 อุดรธานี 5 นาย คําภู ลุนสะแกวงษ์ 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5652 อุดรธานี 5 พ.ต.ท. มนตรี แก้วปัญญา 13 เสรีรวมไทย
5653 อุดรธานี 5 ว่าท่ี ร.ต. ฐกฤต ราชโคตร 14 กลาง
5654 อุดรธานี 5 นาย ธนากร หาญกุล 15 ชาติไทยพัฒนา
5655 อุดรธานี 5 นาย ประจิตร นาบี 16 ชาติพัฒนา
5656 อุดรธานี 5 นาย สุริยันต์ ทองสมบัติ 17 เศรษฐกิจใหม่
5657 อุดรธานี 5 นาย ธีระชัย แสนแก้ว 18 ภูมิใจไทย
5658 อุดรธานี 5 นาย วสันต์ วงษ์เชียงยืน 19 ประชาชาติ
5659 อุดรธานี 5 นาย เชิดวุฒิ วรรณกุล 20 เพื่อคนไทย
5660 อุดรธานี 5 นาย ชัยวัฒน์ ปัดถาวโร 21 ประชานิยม
5661 อุดรธานี 5 พ.ต.ท. ณรงค์ สุวรรณเกษาวงศ์ 22 พลังปวงชนไทย
5662 อุดรธานี 5 นาย บุญเจียง ศรีประเสริฐ 23 เพื่อแผ่นดิน
5663 อุดรธานี 6 นาย สมพร บุตตโลบล 1 แผ่นดินธรรม
5664 อุดรธานี 6 นาย ไพโรจน์ บุษราคัม 2 เพื่อชาติ
5665 อุดรธานี 6 ว่าท่ีร้อยโท สมพร วรรณสุทธ์ิ 3 อนาคตใหม่
5666 อุดรธานี 6 นาย อํานวย เครือนํ้าคํา 4 ประชาภิวัฒน์
5667 อุดรธานี 6 นาย ปราณี ฉายเนตร 5 ชาติไทยพัฒนา
5668 อุดรธานี 6 นาย ณัฐภณ ทาปุ๋ย 6 เศรษฐกิจใหม่
5669 อุดรธานี 6 นาย สมจิตร พลเทพ 7 ประชานิยม
5670 อุดรธานี 6 นาย มนตรี พึ่มชัย 8 พลังประชารัฐ
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5671 อุดรธานี 6 นาย เชิดชัย วิเชียรวรรณ 9 ภูมิใจไทย
5672 อุดรธานี 6 นาง ศิริตะวัน แสนหาญ 10 พลังไทยรักไทย
5673 อุดรธานี 6 นาย สินสมุทร วงษ์เชียงยืน 11 ประชาชาติ
5674 อุดรธานี 6 นาย วุฒินันท์ นนทะศิริ 12 พลังท้องถ่ินไท
5675 อุดรธานี 6 นาย สันติ เฟื่องกระแสร์ 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5676 อุดรธานี 6 นาย นวคม เสมา 14 เสรีรวมไทย
5677 อุดรธานี 6 นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น 15 เพื่อไทย
5678 อุดรธานี 6 นาย ชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ 16 ประชาธิปัตย์
5679 อุดรธานี 6 นาย ปรียากร รูปสวย 17 ประชาชนปฏิรูป
5680 อุดรธานี 6 นาย ปราโมทย์ รัชชุศิริ 18 เพื่อนไทย
5681 อุดรธานี 6 นาย วรรณภูมิ คําอ้อ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
5682 อุดรธานี 6 นาย ประจักษ์ ตั้งมโนวุฒิกุล 20 ชาติพัฒนา
5683 อุดรธานี 6 นาง ธิษณามตี นารัตน์ตุง 21 กลาง
5684 อุดรธานี 6 นาย ประสพ จันทรเสนา 22 เพื่อแผ่นดิน
5685 อุดรธานี 7 นาย เรวัตร อินทรสงเคราะห์ 1 พลังไทยรักไทย
5686 อุดรธานี 7 นาย ชัยชนะ กําเนิดศรี 2 ประชานิยม
5687 อุดรธานี 7 นางสาว โอฬารีย์ หลัฎกคํา 3 ประชาธิปัตย์
5688 อุดรธานี 7 นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 4 เพื่อไทย
5689 อุดรธานี 7 นาย วิชัย จันทะสิม 5 ประชาภิวัฒน์
5690 อุดรธานี 7 นาย จักรภัทร ชื่นชมกุล 6 อนาคตใหม่
5691 อุดรธานี 7 นางสาว ภิกูลนิกาย นารี 7 พลังท้องถ่ินไท
5692 อุดรธานี 7 นาย ปัญญา สมสมัย 8 ประชาชนปฏิรูป
5693 อุดรธานี 7 นาง ศิริรักษ์ ไชยพันธ์ุ 9 สยามพัฒนา
5694 อุดรธานี 7 นาย ประมวล นามบุตร 10 เสรีรวมไทย
5695 อุดรธานี 7 นาง จารุณี พิมเพ็ง 11 ชาติพัฒนา
5696 อุดรธานี 7 นาย นีรพันธ์ พรรณารักษ์ 12 ภูมิใจไทย
5697 อุดรธานี 7 นาย ปัญญา พรหมวิอินทร์ 13 ประชาชาติ
5698 อุดรธานี 7 นาย กิตติศักดิ์ ศรีหาชัย 14 รักษผ์ืนป่าประเทศไทย
5699 อุดรธานี 7 นาย นิธิศ ประกอบใส 15 พลังประชารัฐ
5700 อุดรธานี 7 นาง ลําดวน จันดาเบ้า 16 รวมพลังประชาชาติไทย
5701 อุดรธานี 7 นาย เฉลิมชัย รักสุทธี 17 เพื่อชาติ
5702 อุดรธานี 7 นาย ทรงพล ราชโคตร 18 กลาง
5703 อุดรธานี 7 นาย พงศกร กงพาน 19 เศรษฐกิจใหม่
5704 อุดรธานี 7 นาย ธีรพงษ์ ศรีบูรพา 20 เพื่อแผ่นดิน
5705 อุดรธานี 8 นาย ชาติชาย จันทร์สวย 1 ประชาธิปัตย์
5706 อุดรธานี 8 นาย กิตติพัทธ์ ปราบพาล 2 พลังท้องถ่ินไท
5707 อุดรธานี 8 นาย เสว่ียง วงษ์จิต 3 เศรษฐกิจใหม่
5708 อุดรธานี 8 ดาบตํารวจ บุญลือ สีรอด 4 เพื่อชาติ
5709 อุดรธานี 8 นาย บุญเรือง บุญประกอบ 5 ประชานิยม
5710 อุดรธานี 8 นาง เทียบจุฑา ขาวขํา 6 เพื่อไทย
5711 อุดรธานี 8 นางสาว เสาวลักษณ์ ชํานาญศิลป์ 7 ชาติพัฒนา
5712 อุดรธานี 8 นาย ศราวุธ หอมพรมมา 8 อนาคตใหม่
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5713 อุดรธานี 8 นาง สงค์กราน เรียงคํา 9 เพื่อไทยพัฒนา
5714 อุดรธานี 8 นาย อุดม สาระรัตน์ 10 ชาติไทยพัฒนา
5715 อุดรธานี 8 นาย พิเชษฐ นครชัย 11 เสรีรวมไทย
5716 อุดรธานี 8 นาง นริศรา เครือนํ้าคํา 12 ประชาภิวัฒน์
5717 อุดรธานี 8 นาย ประภาส ปราบพาล 13 ภูมิใจไทย
5718 อุดรธานี 8 นาย โจม ชาวดร 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5719 อุดรธานี 8 นาย นิพนธ์ สิงห์คํานราภูมิ 15 เพื่อนไทย
5720 อุดรธานี 8 นาย เจษฎา สิงห์สุข 16 ประชาชนปฏิรูป
5721 อุดรธานี 8 นาย ชุมพล จิรเรืองกุล 17 รวมพลังประชาชาติไทย
5722 อุดรธานี 8 นาย สุจริต อาณารักษ์ 18 พลังประชารัฐ
5723 อุดรธานี 8 นางสาว นิภา สืฎฎอสุวรรณ 19 เพื่อแผ่นดิน
5724 อุดรธานี 8 นาย สายัณห์ บุตรดี 20 เพื่อคนไทย
5725 อุตรดิตถ์ 1 พันตํารวจเอก ดิษยเดช พัชรภูวดล 1 พลังประชารัฐ
5726 อุตรดิตถ์ 1 นาย เลิศศักดิ์ จันทร์สูง 2 อนาคตใหม่
5727 อุตรดิตถ์ 1 นาย พรศักดิ์ เอ้ือประเสริฐ 3 ประชาธิปัตย์
5728 อุตรดิตถ์ 1 นาย ชวโรจน์ ศรีทน 4 ภราดรภาพ
5729 อุตรดิตถ์ 1 นาง สุภัคกานต์ คงธนศุภธร 5 ภูมิใจไทย
5730 อุตรดิตถ์ 1 นาย พนัส ใจภักดี 6 พลังธรรมใหม่
5731 อุตรดิตถ์ 1 นาย กนก ลิ้มตระกูล 7 เพื่อไทย
5732 อุตรดิตถ์ 1 นาย อมรชัย สังข์สุวรรณ 8 พลังปวงชนไทย
5733 อุตรดิตถ์ 1 นางสาว พิมณัฏฐา จิระพุทธิภาคย์ 9 เพื่อชาติ
5734 อุตรดิตถ์ 1 นาย ปองภพ บุญอินเขียว 10 ประชานิยม
5735 อุตรดิตถ์ 1 นาย ธีรจิต แก้วใจ 11 ประชาชนปฏิรูป
5736 อุตรดิตถ์ 1 นาย ณภัทร วรรณกลาง 12 ประชาธิปไตยใหม่
5737 อุตรดิตถ์ 1 นางสาว พรวจี ปะนะที 13 พลังท้องถ่ินไท
5738 อุตรดิตถ์ 1 นาย สุพัฒน์ จุลอักษร 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5739 อุตรดิตถ์ 1 นาย พิสิษฐ์ ธารบัวสวรรค์ 15 ประชาภิวัฒน์
5740 อุตรดิตถ์ 2 นาย ภิศิษฐ์ วงศท์อง 1 อนาคตใหม่
5741 อุตรดิตถ์ 2 นาย ณัฏฐพล แก้วผัด 2 พลังธรรมใหม่
5742 อุตรดิตถ์ 2 นาย ประสิทธ์ิ คลังสีดา 3 ประชาธิปัตย์
5743 อุตรดิตถ์ 2 นาย สมพร ปานเพ็ง 4 รวมพลังประชาชาติไทย
5744 อุตรดิตถ์ 2 นาย นเรศ เชื้อโฮม 5 ภูมิใจไทย
5745 อุตรดิตถ์ 2 นาย สิน อินชูรันต์ 6 เพื่อชาติ
5746 อุตรดิตถ์ 2 นาย วิษนุ เกิดศิลป์ 7 เสรีรวมไทย
5747 อุตรดิตถ์ 2 นางสาว ญาตินันท์ โคกมา 8 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5748 อุตรดิตถ์ 2 นาย วารุจ ศิริวัฒน์ 9 พลังประชารัฐ
5749 อุตรดิตถ์ 2 นาย ชลอ เสนานารถ 10 พลังปวงชนไทย
5750 อุตรดิตถ์ 2 นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 11 เพื่อไทย
5751 อุตรดิตถ์ 2 นาย บุญยัง ภู่ดัด 12 ประชานิยม
5752 อุตรดิตถ์ 2 นาย ชาตรี แม้นสวัสดิ์ 13 ภราดรภาพ
5753 อุทัยธานี 1 นาย วีระ ประสาท 1 พลังท้องถ่ินไท
5754 อุทัยธานี 1 นาย ประมวล เรืองศรี 2 พลังประชารัฐ
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5755 อุทัยธานี 1 นาย ทักษิณ ทวีการไถ 3 เพื่อชาติ
5756 อุทัยธานี 1 นาย นาคสินธ์ุ นะวะมวัฒน์ 4 พลังปวงชนไทย
5757 อุทัยธานี 1 นาย ธีรภัทร เทพพันธ์ 5 อนาคตใหม่
5758 อุทัยธานี 1 นาย กุลเดช พัวพัฒนกุล 6 ประชาธิปัตย์
5759 อุทัยธานี 1 นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 7 ภูมิใจไทย
5760 อุทัยธานี 1 นาย เดชา คงคา 8 ไทยรักษาชาติ 
5761 อุทัยธานี 1 นาย กิตฑิ์ธเณศ พัฑฒิพงศ์ชูกิจ 9 รวมพลงัประชาชาติไทย
5762 อุทัยธานี 1 นาย พัฒนวิชญ์ ชินาธิปวีรนนท์ 10 ประชาภิวัฒน์
5763 อุทัยธานี 1 นางสาว นราภัคค์ วินัยพานิช 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5764 อุทัยธานี 1 นาย อดุลย์ ศรีกิจ 12 แผ่นดินธรรม
5765 อุทัยธานี 2 นาย สุคีป คําอินทร์ 1 พลังท้องถ่ินไท
5766 อุทัยธานี 2 นาย ไพฑูรย์ พุ่มสงวน 2 พลังประชารัฐ
5767 อุทัยธานี 2 นางสาว ย่ิงลักษณ์ เกษคาํ 3 เพื่อชาติ
5768 อุทัยธานี 2 นาย สรวิชญ์ วัฒนวิกย์กรรม 4 พลังปวงชนไทย
5769 อุทัยธานี 2 นาย ยุทธนา มดแดง 5 อนาคตใหม่
5770 อุทัยธานี 2 นาย วิทยา จันทร์สม 6 ประชาธิปัตย์
5771 อุทัยธานี 2 นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ 7 ภูมิใจไทย
5772 อุทัยธานี 2 นาย สุภาพ โต๋วสัจจา 8 ไทยรักษาชาติ 
5773 อุทัยธานี 2 นาย สมพงษ์ เนตรอุไรทิพย์ 9 รวมพลังประชาชาติไทย
5774 อุทัยธานี 2 ร.ต.ท. เอนก พงษ์เขตกิจ 10 ประชาภิวัฒน์
5775 อุทัยธานี 2 นาย ธวัช จีระดิษฐ์ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5776 อุบลราชธานี 1 นาย ปรเมษฐ์ ศรีหล้า 1 ประชาธิปัตย์
5777 อุบลราชธานี 1 นาย อํานวย สุวะมาศ 2 พลังปวงชนไทย
5778 อุบลราชธานี 1 นาย ปัญญา วงศ์เจริญ 3 ประชาภิวัฒน์
5779 อุบลราชธานี 1 นาย บัณฑิต วิลามาศ 4 อนาคตใหม่
5780 อุบลราชธานี 1 นาย อดุลย์ นิลเปรม 5 พลังประชารัฐ
5781 อุบลราชธานี 1 นาย วรสิทธ์ิ กัลป์ตินันท์ 6 เพื่อไทย
5782 อุบลราชธานี 1 นาย พุทธา หริคําภา 7 ทางเลือกใหม่
5783 อุบลราชธานี 1 นาย พรวิชัย ม่ิงวงษ์ 8 ประชาธิปไตยใหม่
5784 อุบลราชธานี 1 นาย สมัย ละเลิศ 9 เพื่อชาติ
5785 อุบลราชธานี 1 นาย รินไท มุ่งมาจน 10 รวมพลังประชาชาติไทย
5786 อุบลราชธานี 1 นางสาว จาฏุพัจน์ สุธรรมวิจิตร 11 ประชาชาติ
5787 อุบลราชธานี 1 นาย ชนินทร์ สุธรรมวิจิตร 12 ภูมิใจไทย
5788 อุบลราชธานี 1 นาย ศักดิ์ดา เกษางาม 13 ประชานิยม
5789 อุบลราชธานี 1 นางสาว กนกอร ณรงค์แสง 14 เพื่อไทยพัฒนา
5790 อุบลราชธานี 1 นาง เพชรรัตณ์ หันพรหมมา 15 เศรษฐกิจใหม่
5791 อุบลราชธานี 1 นาย ชาญชัย ซื่อสัตย์บุญ 16 ชาติไทยพัฒนา
5792 อุบลราชธานี 1 นาย อุทัย บํารุงผล 17 พลังท้องถ่ินไท
5793 อุบลราชธานี 1 นาย สน่ัน จันทร์มณี 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5794 อุบลราชธานี 1 ดร. พิสิฐ ประเสริฐศรี 19 เสรีรวมไทย
5795 อุบลราชธานี 1 นาย วัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค 20 ชาติพัฒนา
5796 อุบลราชธานี 1 นางสาว ดวงชีวัน พงษ์ชีวิน 21 ประชาชนปฏิรูป
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5797 อุบลราชธานี 2 นาย วัฒนา จันทศิลป์ 1 อนาคตใหม่
5798 อุบลราชธานี 2 นาย ณรงค์ชัย วีระกุล 2 เพื่อไทย
5799 อุบลราชธานี 2 นาย โกวิทย์ ธรรมานุชิต 3 พลังประชารัฐ
5800 อุบลราชธานี 2 นาย วรเชษฐ เชิดชู 4 ภูมิใจไทย
5801 อุบลราชธานี 2 นาย มีชัย ศรีคูณ 5 ประชาชาติ
5802 อุบลราชธานี 2 นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร 6 ประชาธิปัตย์
5803 อุบลราชธานี 2 นาย พรชัย พจชนะ 7 เพื่อไทยพัฒนา
5804 อุบลราชธานี 2 นาย บุญเลิศ สืบเสนาะ 8 ทางเลือกใหม่
5805 อุบลราชธานี 2 นาย ชูศักดิ์ ทวีศรี 9 เศรษฐกิจใหม่
5806 อุบลราชธานี 2 นาย วิชัย ครองยุติ 10 ชาติพัฒนา
5807 อุบลราชธานี 2 นาย สุวัฒน์ ศิรินัย 11 เสรีรวมไทย
5808 อุบลราชธานี 2 นาย คําปุน จันทร์หาญ 12 ประชานิยม
5809 อุบลราชธานี 2 นาย ศรัณย์ ส่งสุข 13 พลังท้องถ่ินไท
5810 อุบลราชธานี 2 นาย ชัยนิรันดร์ สุดถนอมวงศ์ 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5811 อุบลราชธานี 2 นาย สมัคร สาริก 15 ประชาธิปไตยใหม่
5812 อุบลราชธานี 2 นาย คงกร สุธรรมวิจิตร 16 เพื่อชาติ
5813 อุบลราชธานี 2 นาย สมพงษ์ อนุวรรณ 17 เพื่อนไทย
5814 อุบลราชธานี 2 นาง พิมพ์พิชชา บุญเนตร์ 18 รวมพลังประชาชาติไทย
5815 อุบลราชธานี 2 นาย อุบล ฤกษ์งาม 19 ประชาชนปฏิรูป
5816 อุบลราชธานี 2 นาย อาจ เบื้องบน 20 พลังปวงชนไทย
5817 อุบลราชธานี 3 นาย ชาติพสิษฐ์ ปางชาติ 1 ชาติไทยพัฒนา
5818 อุบลราชธานี 3 พลโท นรินทร์ มุทุกันต์ 2 เพื่อนไทย
5819 อุบลราชธานี 3 นางสาว ปวีณา ทิพย์นาง 3 รวมพลังประชาชาติไทย
5820 อุบลราชธานี 3 นาย วิหาร ขันทอง 4 เสรีรวมไทย
5821 อุบลราชธานี 3 นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี 5 เพื่อไทย
5822 อุบลราชธานี 3 นางสาว โยธากาญจน์ ฟองงาม 6 พลังประชารัฐ
5823 อุบลราชธานี 3 นาย ประวี วะลิวงศ์ 7 ประชานิยม
5824 อุบลราชธานี 3 นาย ศักดา ไชยเสริฐ 8 เพื่อชาติ
5825 อุบลราชธานี 3 นาย สหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์ 9 ชาติพัฒนา
5826 อุบลราชธานี 3 นาย สมัคร บุสสะวะ 10 ประชาชาติ
5827 อุบลราชธานี 3 นางสาว ทัศนีย์ บุญสืบ 11 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5828 อุบลราชธานี 3 นาย สถาพร ศรีแย้ม 12 อนาคตใหม่
5829 อุบลราชธานี 3 นาย ธีรพล จําปาจันทร์ 13 ประชาภิวัฒน์
5830 อุบลราชธานี 3 นาย พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 14 ภูมิใจไทย
5831 อุบลราชธานี 3 นาง ธนภร แสงนิธิตนัน 15 พลังปวงชนไทย
5832 อุบลราชธานี 3 นางสาว พัฒน์นรี ไชยวรรณ์ 16 ประชาชนปฏิรูป
5833 อุบลราชธานี 4 นาย กําพล เติมต้น 1 ประชาธิปัตย์
5834 อุบลราชธานี 4 นาย อัครพล จินตะเวช 2 ชาติไทยพัฒนา
5835 อุบลราชธานี 4 นาย สุริยา ขันอาสา 3 ภูมิใจไทย
5836 อุบลราชธานี 4 นาย อุรัญ บุญรักษา 4 ชาติพัฒนา
5837 อุบลราชธานี 4 นางสาว ตวงทิพย์ จินตะเวช 5 พลังประชารัฐ
5838 อุบลราชธานี 4 นาย ประธาน เสรีอภิสิทธ์ิ 6 รวมพลังประชาชาติไทย
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5839 อุบลราชธานี 4 นาง ชญาภา มูลศรีแก้ว 7 ทางเลือกใหม่
5840 อุบลราชธานี 4 นาย ลิขิต มีแสง 8 เสรีรวมไทย
5841 อุบลราชธานี 4 นาย เอกชัย ทรงอํานาจเจริญ 9 เพื่อไทย
5842 อุบลราชธานี 4 นาย กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ 10 พลังท้องถ่ินไท
5843 อุบลราชธานี 4 นาย ยุทธพงษ์ นามจําปา 11 เศรษฐกิจใหม่
5844 อุบลราชธานี 4 นาย สุวีศักดิ์ แสงสาย 12 เพื่อชาติ
5845 อุบลราชธานี 4 ร.ต. สุภาพชน บังศรี 13 ประชานิยม
5846 อุบลราชธานี 4 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย แก้วคําปอด 14 อนาคตใหม่
5847 อุบลราชธานี 4 นาง มะลิ พัตรา 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5848 อุบลราชธานี 4 นาย อรุณ คูณคํา 16 ประชาธิปไตยใหม่
5849 อุบลราชธานี 4 ว่าท่ีร้อยตรี นิสสรณ์ สาโสม 17 ประชาชาติ
5850 อุบลราชธานี 5 นาย สุทธิชัย จรูญเนตร 1 พลังประชารัฐ
5851 อุบลราชธานี 5 ดร. วัลลี ผิวหอม 2 ชาติไทยพัฒนา
5852 อุบลราชธานี 5 นาย มานิตย์ วงศช์ัย 3 เสรีรวมไทย
5853 อุบลราชธานี 5 นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ 4 เพื่อไทย
5854 อุบลราชธานี 5 นาย ธนัช แก้วเนตร 5 ประชาชาติ
5855 อุบลราชธานี 5 นาย เณติไท สีบุดดี 6 เพื่อนไทย
5856 อุบลราชธานี 5 นาย ธงชาติ วงศ์หาญ 7 อนาคตใหม่
5857 อุบลราชธานี 5 นาย ประดิษฐ์ สายตรงกิจวานิช 8 ทางเลือกใหม่
5858 อุบลราชธานี 5 นาย บุญสอน สามัคคี 9 ประชาธิปัตย์
5859 อุบลราชธานี 5 นาง อมร ท่าหาญ 10 ประชาภิวัฒน์
5860 อุบลราชธานี 5 นาย ไพบูลย์ นามโคตร 11 พลังปวงชนไทย
5861 อุบลราชธานี 5 นาย ศิริชัย ดวงเดือน 12 ประชานิยม
5862 อุบลราชธานี 5 นาย กิตติกร เชิดชู 13 ภูมิใจไทย
5863 อุบลราชธานี 5 นาย ภาณุพงศ์ หลักคํา 14 ชาติพัฒนา
5864 อุบลราชธานี 5 นาย ราเชนทร์ ฉิมพลี 15 เพื่อชาติ
5865 อุบลราชธานี 5 นาย ไพเสริฐ ทองผาย 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5866 อุบลราชธานี 5 นาย บุญศรี กันทะมา 17 พลังท้องถ่ินไท
5867 อุบลราชธานี 5 นาย อรัญ คูณคํา 18 ประชาธิปไตยใหม่
5868 อุบลราชธานี 5 นาง ณกานดา สายเจียง 19 รวมพลังประชาชาติไทย
5869 อุบลราชธานี 6 นาย ศักดินนท์ บุญพนาศรี 1 ชาติพัฒนา
5870 อุบลราชธานี 6 นาย ประเวศ สีมาฤทธ์ิ 2 พลังท้องถ่ินไท
5871 อุบลราชธานี 6 นาย บุญเลิศ เคนมี 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5872 อุบลราชธานี 6 นาย สมควร ไชยชนะ 4 ประชานิยม
5873 อุบลราชธานี 6 นาย วีระ รูปคม 5 ประชาธิปัตย์
5874 อุบลราชธานี 6 นาย พิสิษฐ์ สันตพันธ์ุ 6 เพื่อไทย
5875 อุบลราชธานี 6 นาย โชติ แช่มช้อย 7 อนาคตใหม่
5876 อุบลราชธานี 6 ส.อ. ศรศิลป์ ดาษดา 8 ทางเลือกใหม่
5877 อุบลราชธานี 6 นาย ลุน ทิพโอสถ 9 เพื่อชาติ
5878 อุบลราชธานี 6 นาย ธนะสิทธ์ิ โควสุรัตน์ 10 พลังประชารัฐ
5879 อุบลราชธานี 6 นาย กุญชร สุธรรมวิจิตร 11 ภูมิใจไทย
5880 อุบลราชธานี 6 นาย นคร พลศักดิ์ 12 เศรษฐกิจใหม่
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5881 อุบลราชธานี 6 ร.ต.อ. อดิศัลย สุขเกษม 13 รวมพลังประชาชาติไทย
5882 อุบลราชธานี 6 นาย วีรพจน์ เพชราเวช 14 พลังไทยรักไทย
5883 อุบลราชธานี 6 นางสาว สําอาง สุขสําราญ 15 ประชาชาติ
5884 อุบลราชธานี 6 นาย กระสุน วงค์ผา 16 เสรีรวมไทย
5885 อุบลราชธานี 6 นางสาว ธัญญพัทธ์ รูปศรีสิริวรกุล 17 ประชาชนปฏิรูป
5886 อุบลราชธานี 7 นาย ปรีชญา ฉํ่ามณี 1 ประชาธิปัตย์
5887 อุบลราชธานี 7 นาย ธนชาต บุตรมาตย์ 2 ประชานิยม
5888 อุบลราชธานี 7 นาย อุทัย ปลาทอง 3 เสรีรวมไทย
5889 อุบลราชธานี 7 นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 4 เพื่อไทย
5890 อุบลราชธานี 7 นาง ปานรุ้ง สุขเกษม 5 รวมพลังประชาชาติไทย
5891 อุบลราชธานี 7 นาย โกมินทร์ พิมพ์จันทร์ 6 ภูมิใจไทย
5892 อุบลราชธานี 7 นาย วิบูลย์ กุลวงศ์ 7 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5893 อุบลราชธานี 7 ดร. สมพงษ์ เจริญศรี 8 ประชาชาติ
5894 อุบลราชธานี 7 นาง เพชรรัตน์ พูลศรี 9 ชาติพัฒนา
5895 อุบลราชธานี 7 นาย ศิรสิทธ์ิ จรูญศิรวงศ์ 10 อนาคตใหม่
5896 อุบลราชธานี 7 นาย เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 11 พลังประชารัฐ
5897 อุบลราชธานี 7 นาย พลชิน ปัฐพี 12 ชาติไทยพัฒนา
5898 อุบลราชธานี 7 นาย บุญมา หารสาร 13 เพื่อชาติ
5899 อุบลราชธานี 7 นาย นินนารถ ศรคํา 14 ประชาธิปไตยใหม่
5900 อุบลราชธานี 8 นาย สุริยา โง่นสูงเนิน 1 พลังท้องถ่ินไท
5901 อุบลราชธานี 8 นาย เอกพล ญาวงค์ 2 เพื่อไทย
5902 อุบลราชธานี 8 นาง สุพิศตา สงวนงาม 3 รวมพลังประชาชาติไทย
5903 อุบลราชธานี 8 นาย อัมพร วาภพ 4 อนาคตใหม่
5904 อุบลราชธานี 8 นาง วริศรา ดาวัลย์ 5 เสรีรวมไทย
5905 อุบลราชธานี 8 นาย ทองพูล มอบหมาย 6 เศรษฐกิจใหม่
5906 อุบลราชธานี 8 นาย ชาญณรงค์เดช อยู่สุข 7 ประชาธิปไตยใหม่
5907 อุบลราชธานี 8 นาย พิเศก เทียนชัย 8 ประชาชาติ
5908 อุบลราชธานี 8 นาย ชัยพล สัตยากูล 9 เพื่อชาติ
5909 อุบลราชธานี 8 นาย ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ 10 พลังประชารัฐ
5910 อุบลราชธานี 8 นาย คําภา หาทรัพย์ 11 ประชานิยม
5911 อุบลราชธานี 8 นาย ยศพัทธ์ จันทมา 12 ชาติไทยพัฒนา
5912 อุบลราชธานี 8 นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย 13 ประชาธิปัตย์
5913 อุบลราชธานี 8 นาย แสง ศรีบุระ 14 ภูมิใจไทย
5914 อุบลราชธานี 8 นางสาว ณชชญา เลิศอาภัสร์ 15 ประชาชนปฏิรูป
5915 อุบลราชธานี 8 นางสาว พชรลัศน์ ปวิชวงศ์วริศ 16 ชาติพัฒนา
5916 อุบลราชธานี 9 นาย สุทิน จุลลัง 1 ประชานิยม
5917 อุบลราชธานี 9 นาง รําพูล ตันตวิณิชชานนท์ 2 พลังประชารัฐ
5918 อุบลราชธานี 9 นาย สุวิทย์ ขาวแท้ 3 ประชาภิวัฒน์
5919 อุบลราชธานี 9 นาย ไพศาล ยอดจันดา 4 เสรีรวมไทย
5920 อุบลราชธานี 9 นาย ประสิทธ์ิชัย สมเพราะ 5 พลังท้องถ่ินไท
5921 อุบลราชธานี 9 พันตํารวจเอก ชวดล พลทะมัย 6 ชาติพัฒนา
5922 อุบลราชธานี 9 นาง จันทร์เทียน ลายประจักษ์ 7 เศรษฐกิจใหม่
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5923 อุบลราชธานี 9 นาย นิคม พระเมเด 8 ประชาธิปัตย์
5924 อุบลราชธานี 9 นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช 9 เพื่อไทย
5925 อุบลราชธานี 9 นาย ใบพร แสนอ้วน 10 ประชาธิปไตยใหม่
5926 อุบลราชธานี 9 นาย สุรัตน์ ทองพันธ์ 11 อนาคตใหม่
5927 อุบลราชธานี 9 นาย เรืองศรี ตรีราช 12 เพื่อชาติ
5928 อุบลราชธานี 9 นาย สุพจน์ วรรณสุข 13 ภูมิใจไทย
5929 อุบลราชธานี 9 นางสาว ปิยะดา พุ่มแก้ว 14 รวมพลังประชาชาติไทย
5930 อุบลราชธานี 9 นาย กิตติ หาญสมุทร 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5931 อุบลราชธานี 10 นาง หนูเพียร ไชยนาท 1 ทางเลือกใหม่
5932 อุบลราชธานี 10 นาย อะพิศิษฏ์ พรมสิงห์ 2 อนาคตใหม่
5933 อุบลราชธานี 10 นาย ประเสริฐ ตรกสังข์ 3 เสรีรวมไทย
5934 อุบลราชธานี 10 นาย ประจักษ์ แสงคํา 4 พลังประชารัฐ
5935 อุบลราชธานี 10 นาย โกมล ศรีกิตติกุล 5 ประชาภิวัฒน์
5936 อุบลราชธานี 10 ดร. เติม ศรีเนตร 6 ภูมิใจไทย
5937 อุบลราชธานี 10 นาย ไพโรจน์ ประมูลพงษ์ 7 ประชานิยม
5938 อุบลราชธานี 10 นาย ธนะคม กูร์ณา 8 ประชาชาติ
5939 อุบลราชธานี 10 นาย นาวิน ลาธุลี 9 ประชาธิปัตย์
5940 อุบลราชธานี 10 นาย สมคิด เชื้อคง 10 เพื่อไทย
5941 อุบลราชธานี 10 นาย อํานาจ แสงทอง 11 เศรษฐกิจใหม่
5942 อุบลราชธานี 10 นาย ศักดิ์ชัย จินตะเวช 12 ชาติไทยพัฒนา
5943 อุบลราชธานี 10 นาย อุทัย ทองวิเศษ 13 พลังท้องถ่ินไท
5944 อุบลราชธานี 10 นาย ภาคิณ วัชรานันทกุล 14 ชาติพัฒนา
5945 อุบลราชธานี 10 นาง วิไลวรรณ ธานี 15 รวมพลังประชาชาติไทย
5946 อุบลราชธานี 10 นาย เกษม ฉิมพลี 16 เพื่อชาติ
5947 อุบลราชธานี 10 นาย สุริยา บาตสุวรรณ์ 17 ประชาธิปไตยใหม่


