
จังหวัด เขตการเลือกต้ัง คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล หมายเลข พรรค
กระบ่ี 1 นาย พิทักษ์ ภารา 21 ถ่ินกาขาวชาววิไล
กระบ่ี 1 นาย ธนพัฒน์ บุญญาธิการ 22 พลังไทยรักไทย
กระบ่ี 1 นาย เชาวลิต สังคะสิน 23 เพื่อแผ่นดิน
กระบ่ี 1 นางสาว วรฤทัย ชัยภักดี 24 เศรษฐกิจใหม่
กระบ่ี 1 นาย มนตรี ขวัญเดือน 25 กรีน
กระบ่ี 2 นาย กิตติศักด์ิ รุ่งโรจน์กิตติสิน 22 เศรษฐกิจใหม่
กระบ่ี 2 นาย วัฒน์ เพ็ชรเครือ 23 คลองไทย
กระบ่ี 2 นาย รุ่งโรจน์ รักกมล 24 กรีน
กรุงเทพมหานคร 1 นาย เรียบ ประทุมฝาง 19 ถ่ินกาขาวชาววิไล
กรุงเทพมหานคร 1 นาย ณัฐพล หวังชูเชิดกุล 20 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 2 นาย รชต ตันตระกูล 16 ถ่ินกาขาวชาววิไล
กรุงเทพมหานคร 2 นาย ธนบุรี วสุธาวาณิช 17 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 2 นางสาว สิริมา ธารีจารุ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 3 นาง ธนัชพร วงษ์ทองทิว 17 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 3 นาย ธนชัย ต้ังตรงสากล 18 ไทยศรีวิไลย์
กรุงเทพมหานคร 3 นาย สิทธิกร หล่อกัณภัย 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 4 นาย สันทัด อัศวมั่นคงเจริญ 15 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 4 นาง สุธีรัชต์ อมรพงศาพันธ์ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 4 นาย อดิธร ศรีประเสริฐ 17 พลังท้องถ่ินไท
กรุงเทพมหานคร 4 นาย นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล 18 ไทยรักษาชาติ 
กรุงเทพมหานคร 5 นาง น้องนุช โทเอ 16 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 5 นาย ภาณุพงศ์ บัวมาตร 17 รวมพลังประชาชาติไทย
กรุงเทพมหานคร 6 นาย ประวีร์ จินดาวรรณ 19 เพื่อแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร 8 นาย รัชพล เกิดศิลป์ 18 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 8 นาง ธนพรรณ ศุณะมาลัย 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 8 นาย สนั่น พานทอง 20 กลาง
กรุงเทพมหานคร 9 นาย ณัฐพล วิสุทธิวงศ์ 17 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 9 นาง อรอุสา งามเบญจวิชัยกุล 18 มติประชา
กรุงเทพมหานคร 9 นาย พสันต์ ดิษเจริญ 19 พลังประชาธิปไตย
กรุงเทพมหานคร 10 นาย วินิต รัตนวงศ์ 19 มติประชา
กรุงเทพมหานคร 10 นาย โอวาท พรหมพินิจ 20 พลังชาติไทย
กรุงเทพมหานคร 11 นางสาว ดุษฎี อังคณาวิศัลย์ 16 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 11 นาย กิตติภพ สิงอ่อน 17 พลังชาติไทย
กรุงเทพมหานคร 12 นางสาว นาตยา มาลีแย้ม 17 มติประชา
กรุงเทพมหานคร 12 นาย เอนก สนามชัย 18 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 12 นาง พรตชนก จินดาวรรณ 19 เพื่อแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร 12 นาย อัคราเชนทร์ ป่ินวันนา 20 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 13 นาย เบญจรงค์ สวัสด์ิพาณิชย์ 17 เสรีรวมไทย
กรุงเทพมหานคร 14 นาย ประวัติ เทียนขุนทด 20 อนาคตไทย
กรุงเทพมหานคร 16 นาง รุ่งฤดี กิตธารเมธี 15 ถ่ินกาขาวชาววิไล
กรุงเทพมหานคร 16 นางสาว ทัดดาว พุ่มสอาด 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 16 นาย เตชะธร สุขชัยศรี 17 เพื่อชาติ
กรุงเทพมหานคร 16 นางสาว รสริน วงค์เมตตา 18 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 19 นาย มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ 17 ประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร 19 นาย ไชยพร พรตรีสัตย์ 18 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 20 นาย ภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ 15 พลังท้องถ่ินไท
กรุงเทพมหานคร 20 นาย ทินนาถ วัฒนวิทย์ 16 มหาชน
กรุงเทพมหานคร 21 นาย ศิรพัศ ปัญญาทวีกูล 15 รวมพลังประชาชาติไทย
กรุงเทพมหานคร 21 นางสาว บุญเรือง คําศิลา 16 กลาง
กรุงเทพมหานคร 22 นางสาว กุลภัสสรณ์ ฤกษ์ศิริรัตน์ 19 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 22 นาง จันทนา แสนสําราญ 20 กลาง
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กรุงเทพมหานคร 23 นาย ธีรชัย สุโชคชัยกุล 15 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 23 นางสาว ลดาพัชร์ สร้อยสุดารัตน์ 16 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 23 นาย สมสุข สวัสด์ิใหม่ 17 กลาง
กรุงเทพมหานคร 24 นาย ศรุต คงตระกูล 17 กลาง
กรุงเทพมหานคร 25 นาง รัตนพร โอภาสพิมลธรรม 14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 25 นาย ธิติกรณ์ ชาวบ้านเกาะ 15 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 25 นางสาว วริศรา เกษมศรี 16 ประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร 25 นาย นิธิโชติ มานะธัญญา 17 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 25 นางสาว จันทร์จิรา เกษมศรีนิวัฒนา 18 กลาง
กรุงเทพมหานคร 26 นาย วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 26 นางสาว ชวิกา ไตรศิวะกุล 18 ประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร 26 นาง ดนิตา วงค์รัตน์ 19 กลาง
กรุงเทพมหานคร 27 นาย ปรีชา ลูกบัว 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 28 นาง อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ 15 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 28 นางสาว ลีลาวดี น้ําหยด 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 28 นางสาว กรกช เติมรุ่งเรืองเลิศ 17 ประชานิยม
กรุงเทพมหานคร 29 นาย นิธิศ อังศุกุลธร 16 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 29 นาย ฐิตินันท์ ศิริวสุธา 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 29 นางสาว อภัสนันท์ ชูเชิด 18 กลาง
กรุงเทพมหานคร 30 นาย พิเชษฐ์ ไทยนิยม 17 ภราดรภาพ
กรุงเทพมหานคร 30 นางสาว สิริวรรณ โชติพันธ์ุ 18 พลังชาติไทย
กรุงเทพมหานคร 30 นาย ทศพร สายสุด 19 พลังไทยรักชาติ
กาญจนบุรี 1 นาย วรรษภณ แสงเป่า 16 อนาคตใหม่
กาญจนบุรี 1 นาย สิทธิชัย มนตรีวิบูลย์ชัย 17 เพื่อนไทย
กาญจนบุรี 1 นาย ยอดชาย บุญจีน 18 เศรษฐกิจใหม่
กาญจนบุรี 2 นาย ไพศาล แก้วสะอาด 15 เศรษฐกิจใหม่
กาญจนบุรี 3 นาย ปัญญา ภู่คง 17 พลังไทยรักชาติ
กาญจนบุรี 3 นาย พงศ์จักรพรรด์ิ สกุลณกาญจน์ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
กาญจนบุรี 4 นาย อมรเทพ ใจหลัก 21 ประชาธรรมไทย
กาญจนบุรี 4 นาย สมคิด พึ่งมนัส 22 เศรษฐกิจใหม่
กาญจนบุรี 4 นาย ฉันท์กิจ ภาคภูมิ 23 พลังไทยรักชาติ
กาญจนบุรี 4 นาย ธนวัฒน์ ทองคํา 24 ประชาชนปฏิรูป
กาญจนบุรี 5 นาย วิชิต โฉมแก่นแก้ว 18 เศรษฐกิจใหม่
กาญจนบุรี 5 นาย พรชัย คํ้าชู 19 เพื่อนไทย
กาญจนบุรี 5 ร.ต. สมศักด์ิ ทรัพย์ไพบูลย์ 20 พลังปวงชนไทย
กาฬสินธ์ุ 1 นางสาว จตุรพร ไชยภา 16 ชาติไทยพัฒนา
กาฬสินธ์ุ 1 นาง สายจิต อุบลลา 17 เพื่อนไทย
กาฬสินธ์ุ 1 นางสาว สมพร โพนศรีสม 18 เพื่อแผ่นดิน
กาฬสินธ์ุ 1 นาย ฉัตรชัย ฉายมงคล 19 แทนคุณแผ่นดิน
กาฬสินธ์ุ 1 นางสาว อรไท สินธุศิริ 20 ประชาธรรมไทย
กาฬสินธ์ุ 2 นาย วสุพล นาใจดี 16 เพื่อนไทย
กาฬสินธ์ุ 2 นาย รุ่งเรือง ภูครองตา 17 เศรษฐกิจใหม่
กาฬสินธ์ุ 2 นาย พชรพล โพธ์ิแท่น 18 พลังชาติไทย
กาฬสินธ์ุ 2 นาย พิมลศักด์ิ ถนอมสัตย์ 19 พลังปวงชนไทย
กาฬสินธ์ุ 2 นาย สุดใจ สาระบุตร 20 เพื่อแผ่นดิน
กาฬสินธ์ุ 2 นาง บุณยะพร พิรชัช 21 ไทรักธรรม
กาฬสินธ์ุ 3 นาย ณภัทร หันตุลา 18 เพื่อแผ่นดิน
กาฬสินธ์ุ 4 ร้อยตรี สินธร ไร่สงวน 20 พลังชาติไทย
กาฬสินธ์ุ 4 นาย ไชยสิทธ์ิ อุดรพิมพ์ 21 เพื่อชาติ
กาฬสินธ์ุ 4 นาย บุญถม วงศรีเทพ 22 เศรษฐกิจใหม่
กาฬสินธ์ุ 4 นางสาว จุรีพร หันตุลา 23 เพื่อแผ่นดิน
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กาฬสินธ์ุ 5 นาย รัชพล ยอดยศ 17 แทนคุณแผ่นดิน
กาฬสินธ์ุ 5 นาย สมบัติ ปรีพูล 18 สยามพัฒนา
กาฬสินธ์ุ 5 นาย สําเนียง เอกบุตร 19 ภราดรภาพ
กาฬสินธ์ุ 5 นาย พูนศักด์ิ โสภาคะยัง 20 ไทยธรรม
กาฬสินธ์ุ 5 นางสาว รจนา หันตุลา 21 เพื่อแผ่นดิน
กําแพงเพชร 2 นาย ณัฐปคัลภ์ อิทธินันต์ 20 ประชาธิปไตยใหม่
กําแพงเพชร 3 นาย ทรงพล กล่ินฟัก 20 ประชาธิปไตยใหม่
กําแพงเพชร 4 นาย สถิตย์ คํามา 19 เศรษฐกิจใหม่
ขอนแก่น 1 นาย สมภพ วงศ์ก่อ 24 เพื่อชาติ
ขอนแก่น 1 นาย สนอง เพชรสังหาร 25 พลังครูไทย
ขอนแก่น 2 นาย เกียรติศักด์ิ ปัจจุโส 22 เพื่อไทยพัฒนา
ขอนแก่น 2 นาง ประดับศิลป์ วะสมบัติ 23 พลังครูไทย
ขอนแก่น 3 นาย ธนาเดช สงวนความดี 24 เพื่อชาติ
ขอนแก่น 4 พันตํารวจเอก สําเนียง ลือเจียงคํา 25 พลเมืองไทย
ขอนแก่น 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์ พรมนิล 24 ประชาธรรมไทย
ขอนแก่น 5 นาง สมหวัง สุราวรรณ์ 25 แผ่นดินธรรม
ขอนแก่น 6 นาย ปรัชญา สงลา 20 พลเมืองไทย
ขอนแก่น 6 นาย ธนวัฒน์ สิงคําป้อง 21 พลังไทยรักไทย
ขอนแก่น 6 นาย สุระ สุขแป 22 ประชาภิวัฒน์
ขอนแก่น 7 นาย เจริญชัย ศรีวิบูลย์ 24 เพื่อชาติ
ขอนแก่น 8 นาย ประจบ ปราบ ณ ศักด์ิ 22 เพื่อชาติ
ขอนแก่น 8 นาง จริยาภรณ์ ละว้า 23 ภาคีเครือข่ายไทย
ขอนแก่น 8 นาง มาลิน หันตุลา 24 เพื่อแผ่นดิน
ขอนแก่น 8 นาง เบญจมาศ หนูมา 25 ประชาภิวัฒน์
ขอนแก่น 8 นาย สมศรี ทะกอง 26 แผ่นดินธรรม
ขอนแก่น 8 นาย ชัยมงคล ครองสมบัติ 27 พลังปวงชนไทย
ขอนแก่น 9 นาย เฉลิม แงวกุดเรือ 28 กลาง
ขอนแก่น 10 นาย อาทิตย์ คําจุลลา 22 พลเมืองไทย
ขอนแก่น 10 นาย สมศักด์ิ เนาว์แก้ว 23 ประชาชนปฏิรูป
ขอนแก่น 10 นาย เดชคํารณ สิงคลีบุตร 24 เพื่อชาติ
จันทบุรี 1 นาย รุ่ง มนต์ประสิทธ์ิ 14 ครูไทยเพื่อประชาชน
จันทบุรี 1 นาย ธวัชชัย อนามพงษ์ 15 พลังประชารัฐ
จันทบุรี 1 พันตํารวจเอก สมคิด พละเดช 16 ประชาธิปไตยใหม่
จันทบุรี 1 นาย มาโนช ตรงช่ืน 17 ไทยศรีวิไลย์
จันทบุรี 1 นาย สุปัญญา เถลิงพงษ์ 18 ประชานิยม
จันทบุรี 1 นาย เอกพิพัฒน์ ศรีประสงค์ 19 เศรษฐกิจใหม่
จันทบุรี 2 นาย ชูศักด์ิ ศรีสมบูรณ์ 18 ครูไทยเพื่อประชาชน
จันทบุรี 2 นาย ประพันธ์ ประจงจัด 19 ประชานิยม
จันทบุรี 2 นาย จักราวุธ สีหาพงษ์ 20 เศรษฐกิจใหม่
จันทบุรี 2 นาย ภูมิมินทร์ อินทร์สุข 21 พลังชาติไทย
จันทบุรี 2 นาย ประพนัธ์ บุญมี 22 ทางเลือกใหม่
จันทบุรี 3 นาย ปราโมทย์ หยกจินดา 17 ครูไทยเพื่อประชาชน
จันทบุรี 3 นาย สมยศ มาเพ่ิมผล 18 ทางเลือกใหม่
ฉะเชิงเทรา 1 นาย นุสินธ์ุ รุ่งเดช 13 ประชานิยม
ฉะเชิงเทรา 2 นาย เชาวลิต คงแสงชัย 16 พลเมืองไทย
ฉะเชิงเทรา 2 นาย ณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา 17 พลังปวงชนไทย
ฉะเชิงเทรา 2 นาย ประเสริฐ บินยูซ๊บ 18 กรีน
ฉะเชิงเทรา 3 นาย ประเนตต์ หงษา 14 พลังปวงชนไทย
ฉะเชิงเทรา 3 นาย ยิ่งยศ สียางนอก 15 พลังไทยรักชาติ
ฉะเชิงเทรา 3 นาย ศักด์ิชัย ณรงค์หนู 16 รวมพลังประชาชาติไทย
ฉะเชิงเทรา 3 นางสาว สินีทัศน์ นันทวิสิทธ์ิ 17 ประชานิยม
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ฉะเชิงเทรา 3 นาย สมหมาย มาลีเลิศ 18 กรีน
ฉะเชิงเทรา 4 นาย ภาณุพงษ์ ประจําภพ 12 พลังปวงชนไทย
ฉะเชิงเทรา 4 นาย พัฒนพงศ์ เสมานิตย์ 13 ประชานิยม
ชลบุรี 1 นาย นันทพัทธ์ สิทธ์ิอมรพร 15 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 1 นาย สมเกียรติ ปานแดง 16 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 1 นางสาว วิวัลยา ศิริรักษ์ 17 ประชาชนปฏิรูป
ชลบุรี 2 นางสาว เมธ์วดี เช้ือผู้ดี 17 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 2 นาย วิศิษฏ์ ใจบุญ 18 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 3 นาย กฤติเดช วงศ์สุนพรัตน์ 16 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 3 พันตํารวจเอก(หญิง) ภัสพร บูรณะวงศ์ 17 เศรษฐกิจใหม่
ชลบุรี 3 นาวาตรี อุดมฤทธ์ิ จัตตุวัฒน์ 18 เพื่อชาติ
ชลบุรี 3 นาย ชัยวัฒน์ วาจาสัตย์ 19 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 4 นาย คํานึง ศรีพุ่ม 17 เศรษฐกิจใหม่
ชลบุรี 4 นาวาอากาศเอก อําไพ ไม้เจริญ 18 ประชาชนปฏิรูป
ชลบุรี 4 นาย ธนศักด์ิ ศรีพัฒโนทัย 19 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 5 นาย จักกฤษ บุญเกิด 17 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 5 นาย สถาพร มงคล 18 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 6 นาย สุเมธ สุเมธกุล 16 เศรษฐกิจใหม่
ชลบุรี 6 นาย อิศรยุช พวงศิริ 17 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 6 นาย อัด ดอกนางแย้ม 18 ไทยศรีวิไลย์
ชลบุรี 7 นางสาว สุธาทิพย์ มนต์ประสิทธ์ิ 16 เศรษฐกิจใหม่
ชลบุรี 7 นาย ปรีชา รุ่งโชติอนันต์ 17 ชาติไทยพัฒนา
ชลบุรี 7 นาง พัฒน์นรี บุญช้ัน 18 ประชาชนปฏิรูป
ชลบุรี 8 พลเรือโท สุธี เมนะโพธิ 14 ประชาชนปฏิรูป
ชลบุรี 8 นาง ศศิมาภรณ์ ชมไพร 15 เพื่อชาติ
ชลบุรี 8 พลเรือตรี พูลสุข บุนนาค 16 ชาติไทยพัฒนา
ชัยนาท 1 นาย ชลอ พวงทอง 16 พลังปวงชนไทย
ชัยนาท 1 สิบเอก ประสิทธ์ิ แพ่งกล่ิน 17 ชาติไทยพัฒนา
ชัยนาท 1 นาย เรวัตร ฟักขาว 18 เพื่อนไทย
ชัยนาท 2 นาย มานัฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล 15 ชาติไทยพัฒนา
ชัยนาท 2 นาย บํารุง จีนอ่ํา 16 เพื่อนไทย
ชัยภูมิ 1 นาย สงคราม สายชาลี 25 พลังปวงชนไทย
ชัยภูมิ 1 นาย คมกริช ธงภักด์ิ 26 เพื่อแผ่นดิน
ชัยภูมิ 1 นาง รุ่งรัตน์ อุดมรักษ์ 27 ประชาธิปไตยใหม่
ชัยภูมิ 2 นาย นฤชา แก้วสิงห์ 22 ทางเลือกใหม่
ชัยภูมิ 2 นาย นิรวัช ครองบัวบาน 23 พลังปวงชนไทย
ชัยภูมิ 2 นาย จรูญ ยศวิมลโสภา 24 เพื่อชาติ
ชัยภูมิ 2 นาย สมชาย วรภักดี 25 ประชาชนปฏิรูป
ชัยภูมิ 2 นาย นําชัย พันธ์ุโชคอนันต์ 26 ประชาธิปไตยใหม่
ชัยภูมิ 3 นาย แสง ก่องนอก 22 ประชาธิปไตยใหม่
ชัยภูมิ 3 นาง วีณาวรรณ เงินวิจิตรไพศาล 23 เพื่อชาติ
ชัยภูมิ 3 นาง อมรรัตน์ วรภักดี 24 ประชาชนปฏิรูป
ชัยภูมิ 4 นาย บุญเรือง ไชยสงค์ 19 ประชาธิปไตยใหม่
ชัยภูมิ 4 นาย ไพฑูรย์ พูนประสิทธ์ิ 20 พลังปวงชนไทย
ชัยภูมิ 4 นาย สุพิน เวฬุวัน 21 เพื่อแผ่นดิน
ชัยภูมิ 5 นาย สาคร เพิ่มพูน 24 เพื่อชาติ
ชัยภูมิ 5 นาย ปัญญา โสโพธ์ิทอง 25 ประชาธิปไตยใหม่
ชัยภูมิ 5 นาย ประเสริฐ บุญโยธา 26 ทางเลือกใหม่
ชัยภูมิ 6 นาย สมศักด์ิ ทวีชีพ 24 เพื่อชาติ
ชัยภูมิ 6 นาย ผดุงชาติ แก้วแกมเกษ 25 พลังปวงชนไทย
ชัยภูมิ 6 นาย วิชวัช ฉํ่าสันเทียะ 26 เพื่อคนไทย
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ชัยภูมิ 6 นางสาว เมธาวี เหล่ือมศรีจันทร์ 27 เศรษฐกิจใหม่
ชุมพร 1 นาย อภิโรจน์ ปิยพันธ์รัตนกุล 15 ไทยศรีวิไลย์
ชุมพร 1 นางสาว ชณัญชิดา เผือกทอง 16 ประชาภิวัฒน์
ชุมพร 1 นางสาว สิริพร เล่ือนฉวี 17 คลองไทย
ชุมพร 2 นาย สากล พงษ์ประยูร 19 ไทยศรีวิไลย์
ชุมพร 2 นาย คมการ ศรีลาวรรณ 20 ประชาภิวัฒน์
ชุมพร 2 นาง สมมล ชัยวัฒน์จตุพร 21 คลองไทย
ชุมพร 3 นาย อานนท์ อินทร์ณรงค์ 17 ประชาภิวัฒน์
ชุมพร 3 นางสาว ณคณา ศรีคําเงิน 18 ไทยศรีวิไลย์
ชุมพร 3 นางสาว อมรรัตน์ เล่ือนฉวี 19 คลองไทย
เชียงราย 1 นางสาว เสาวลักษณ์ อุโมง 19 พลังไทยรักไทย
เชียงราย 2 นาย ยก ธิวัง 19 พลังไทยรักไทย
เชียงราย 2 นางสาว ราตรี เช้ือเมืองพาน 20 ภูมิใจไทย
เชียงราย 3 นาย โสภณ นาขวัญ 19 ประชาชนปฏิรูป
เชียงราย 3 นาย สว่าง โปร่งใจ 20 พลังไทยรักไทย
เชียงราย 3 นาย ศิขร มณีสวัสด์ิ 21 ประชาธิปไตยใหม่
เชียงราย 4 นาย ประพัฒน์ จิตสม 19 พลังไทยรักไทย
เชียงราย 5 นางสาว อนันทิตา บุตรตา 21 พลังไทยรักไทย
เชียงใหม่ 2 นางสาว จิราภรณ์ แสนธิยะ 19 ไทยศรีวิไลย์
เชียงใหม่ 2 นางสาว พรชนิตว์ อินทรวิเชียร 20 ประชาชนปฏิรูป
เชียงใหม่ 2 นางสาว หทัยรัตน์ จันทรส 21 เพื่อแผ่นดิน
เชียงใหม่ 2 นาย อํานาจ โพธ์ิกรุณา 22 ชาติพัฒนา
เชียงใหม่ 3 นาย นิติพัฒน์ สายรัตน์ 18 เศรษฐกิจใหม่
เชียงใหม่ 3 นาย กิตติพงษ์ บัวลอยลม 19 แผ่นดินธรรม
เชียงใหม่ 4 นางสาว สุทธีรา คําชา 19 ไทยศรีวิไลย์
เชียงใหม่ 5 นาย โอภาส อินทจักร์ 22 เพื่อแผ่นดิน
เชียงใหม่ 5 นาย วรเชษฐ์ บัวสุข 23 เศรษฐกิจใหม่
เชียงใหม่ 6 นาย ชวฤทธ์ิ พญาวอณรงค์ 20 ประชาธิปไตยใหม่
เชียงใหม่ 6 นาย เกรียงไกร งามคาย 21 เศรษฐกิจใหม่
เชียงใหม่ 7 นาย บดินทร์ กินาวงศ์ 17 พลังประชารัฐ
เชียงใหม่ 7 นาย สมพงศ์ ค่ายคํา 18 พลังปวงชนไทย
เชียงใหม่ 8 นาย จํานงค์ อภิญดา 16 ครูไทยเพื่อประชาชน
ตรัง 1 นาง ภาวนา สะดะ 20 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ตรัง 1 นาย นงค์ ดําหมาน 21 เพื่อชาติ
ตรัง 1 นางสาว จันทิมา อณะสุวรรณ 22 รวมพลังประชาชาติไทย
ตรัง 1 นาย นัฐชา สายจิตร่ืน 23 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ตรัง 2 นาง วรนาฎ วงศ์สวัสด์ิ 18 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ตรัง 2 นาย สบาย เทพกิจ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
ตรัง 2 นาย ยงยุทธ กูลเมือง 20 กรีน
ตรัง 3 นาย เทพ บุญศรี 15 พลังไทยรักไทย
ตรัง 3 นาย อชิระ หนูทองแก้ว 16 เพื่อชาติ
ตรัง 3 นาย พงค์ศักด์ิ ชุมสกุล 17 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ตรัง 3 นาง ศิรินทร์ทิพย์ กิจเลิศทรัพย์ 18 รวมพลังประชาชาติไทย
ตรัง 3 นาย ภูดิส เกตุเกล้ียง 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ตราด 1 นาย สุวรรณ สงวนหงษ์ 18 พลังชาติไทย
ตราด 1 นาย สุภาพ นิยม 19 เศรษฐกิจใหม่
ตาก 1 นาย บุ้น คุ้มอรุณรัตนกุล 12 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ตาก 1 นาย เอกสิทธ์ิ คุ้มอรุณรัตนกุล 13 รวมพลังประชาชาติไทย
ตาก 1 นาง อรทัย เกิดแสง 14 ประชานิยม
ตาก 1 ร้อยตํารวจโท สงวนศักด์ิ สังข์สําราญสกุล 15 ประชาชนปฏิรูป
ตาก 1 นาย ยุทธธนา โพธิวงษ์ 16 พลังปวงชนไทย
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ตาก 2 นาย สุรพล โปทาคํา 15 พลังปวงชนไทย
ตาก 2 นาย วิสุทธิชัย ยั่งยงสกุล 16 ประชาชาติ
ตาก 2 นาย สมพงษ์ ตํ่าจันทร์ 17 เพื่อแผ่นดิน
ตาก 2 นาย ประดิษฐ์ รุ่งศรี 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ตาก 3 นาย มงคล แสงนิล 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ตาก 3 นาย สกนธ์ สังข์สําราญสกุล 14 ประชาชนปฏิรูป
ตาก 3 นาย พูลศักด์ิ ตันยา 15 รวมพลังประชาชาติไทย
ตาก 3 นาย บรรเลง เที่ยงตรง 16 พลังชาติไทย
นครนายก 1 นาย อุดม พัชรพนาวีร์ 16 อนาคตใหม่
นครนายก 1 นาง สมศิริ กัลยาเลิศ 17 รวมพลังประชาชาติไทย
นครปฐม 2 นางสาว พิมพ์รตา ศาสตร์สมัย 16 พลังชาติไทย
นครปฐม 2 นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ 17 ชาติไทยพัฒนา
นครปฐม 2 นาย ปพน มากลัด 18 ไทยรุ่งเรือง
นครพนม 1 นาย ดามทมิฬ สิงห์งอย 21 เพื่อนไทย
นครพนม 1 นาย บุญญาธิการ บารมีเป็นเลิศ 22 ไทยศรีวิไลย์
นครพนม 2 นาย เกษม โพลมาศ 18 เพื่อแผ่นดิน
นครพนม 2 นางสาว พนัชกร ภคอธิเชษฐ์ 19 ไทยศรีวิไลย์
นครพนม 2 นาย สนิท ชากิจดี 20 ประชาธิปไตยใหม่
นครพนม 2 นาย ธนวัฒน์ นนัทะจักร์ 21 เพื่อนไทย
นครพนม 3 นาย วิโรจน์ ศรีฉํ่าพันธ์ุ 16 เพื่อแผ่นดิน
นครพนม 3 นาย มิตตา จันทนะ 17 รวมใจไทย
นครพนม 3 นาย ธนชาต ธนโชติพิพิธ 18 ไทยศรีวิไลย์
นครพนม 3 นาย สุวิบูลย์ เตโชจิรพัฒน์ 19 พลเมืองไทย
นครพนม 4 สิบตํารวจตรี กฐสักกษัษฐี โคตุทา 20 เพื่อแผ่นดิน
นครพนม 4 นาง วราภรณ์ อาคะนิช 21 รวมใจไทย
นครพนม 4 นางสาว ปราณี ยะสะกะ 22 พลเมืองไทย
นครพนม 4 นาย ปียา ผารุธรรม 23 ไทยศรีวิไลย์
นครพนม 4 นาย บรรจบศิลป์ จันทะวัง 24 เพื่อนไทย
นครราชสีมา 1 นาย คณพศ ตระกูลภัทรเวช 22 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 2 นาย สาทิพย์ ผิวผักแว่น 20 เพื่อแผ่นดิน
นครราชสีมา 2 นาย วาสนา แต้มพุดซา 21 พลังท้องถ่ินไท
นครราชสีมา 2 นาย สันติ วงษาเกษ 22 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 3 นาย สมพร เกตุจันทึก 19 พลังท้องถ่ินไท
นครราชสีมา 3 นาย ชาตรี ไทยทัต 20 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 4 นาย ปรีชา ภูศรี 18 ประชาธรรมไทย
นครราชสีมา 4 นางสาว ภัชกุล บุญญาเกื้อกูล 19 พลังสังคม
นครราชสีมา 5 นางสาว ภีรนันต์ สาวิกัน 21 สังคมประชาธิปไตยไทย
นครราชสีมา 5 ดาบตํารวจ บุญเชิด เดชพร 22 พลังสังคม
นครราชสีมา 5 นาย เชาวลิต หล่าไธสง 23 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 6 นาย ชานนท พรพันธ์ุกุล 23 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 6 นาย ธนพัฒน์ ปัจจัยโย 24 ประชาธรรมไทย
นครราชสีมา 7 นาย อํานาจ เหลานาคํา 19 ประชาธรรมไทย
นครราชสีมา 7 นาย สุเมธ พันธ์ุดี 20 พลังปวงชนไทย
นครราชสีมา 9 นาง อรอนงค์ วงศ์แสง 20 เพื่อแผ่นดิน
นครราชสีมา 9 นาง กมนทัศน์ วรกุล 21 พลังสังคม
นครราชสีมา 9 นาง จิราพร ดุงศรีแก้ว 22 พลังไทยรักไทย
นครราชสีมา 10 นาย ไชย พงศ์พัทธ์รุจ 17 เพื่อแผ่นดิน
นครราชสีมา 10 นาย ธเนศ เจตนาดี 18 ประชาชนปฏิรูป
นครราชสีมา 10 นาย รัฐวัจน์ ชอบพิมาย 19 ประชาธิปไตยใหม่
นครราชสีมา 11 นาง ประนอม เต็งผักแว่น 18 พลังสังคม
นครราชสีมา 11 นาย สอาด อันทะเกตุ 19 ประชาธรรมไทย
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นครราชสีมา 12 นาย สมบุญ เต็งผักแว่น 18 พลังสังคม
นครราชสีมา 12 นาย ถาวร ทุมมาสุทธ์ิ 19 ภราดรภาพ
นครราชสีมา 13 นาย สมชาย ทองคํา 17 พลังครูไทย
นครราชสีมา 13 นาย นพดล ณ ราชสีมา 18 พลังสังคม
นครราชสีมา 13 นาย ก้องเกียรติ สิงหกุมพล 19 ภราดรภาพ
นครราชสีมา 13 นาย วุฒิเทพ จันทรทีประ 20 ไทยธรรม
นครราชสีมา 14 นาย สาธิต มะเริงสิทธ์ิ 20 ประชาธรรมไทย
นครราชสีมา 14 นาง ศศิธิดา อตะศิลา 21 ชาติไทยพัฒนา
นครราชสีมา 14 นาง กองสิน จิตเจริญทิพย์ 22 พลังปวงชนไทย
นครราชสีมา 14 นาย เสนอ นนัทน์ธนกุล 23 พลังไทยรักไทย
นครราชสีมา 14 นาย ประเสริฐ บุตรพิมาย 24 ทางเลือกใหม่
นครศรีธรรมราช 1 นาย จรูญ วัชรกาฬ 20 ประชาธิปไตยใหม่
นครศรีธรรมราช 1 นาย ณรงค์ สุขเกษม 21 ประชาชนปฏิรูป
นครศรีธรรมราช 1 นาง ทิมาภรณ์ ชัยชนะ 22 ภราดรภาพ
นครศรีธรรมราช 2 นาย ธีร์วศิษฐ์ บัวจันทร์ 22 ไทยรุ่งเรือง
นครศรีธรรมราช 2 นาย อนุวัฒน์ ทองเอียด 23 พลังไทยรักไทย
นครศรีธรรมราช 2 นาย ณัฐวิทย์ ส่งแสง 24 เสรีรวมไทย
นครศรีธรรมราช 2 นาย โชติศักด์ิ นาคคง 25 พลเมอืงไทย
นครศรีธรรมราช 2 นาย บุญเลิศ หนูคูขุด 26 ภราดรภาพ
นครศรีธรรมราช 3 นางสาว ศุภกาญจน์ ร่างเล็ก 21 ภราดรภาพ
นครศรีธรรมราช 3 นาย จําเริญ เสนากัสป์ 22 เสรีรวมไทย
นครศรีธรรมราช 4 นาย เฉลิมเกียรติ อําลอย 23 รวมใจไทย
นครศรีธรรมราช 4 นาย อภิรัฐ รัตนพันธ์ุ 24 เสรีรวมไทย
นครศรีธรรมราช 4 นาย กฤษฎิ์ สุดถนอม 25 ภราดรภาพ
นครศรีธรรมราช 4 นาง ปริษา ถาวรฤทธิพล 26 ประชาชาติ
นครศรีธรรมราช 5 นาง ศิรารัตน์ แก้วไทย 24 ภราดรภาพ
นครศรีธรรมราช 5 นาย โชคชัย ลาชโรจน์ 25 ทางเลือกใหม่
นครศรีธรรมราช 6 นาย ประเสริฐพงศ์ ยอดระบํา 20 ประชาชาติ
นครศรีธรรมราช 7 นาย ไพศาล รอบคอบ 23 ประชาชนปฏิรูป
นครสวรรค์ 1 นาย ทวน โพธ์ิภาค 18 ประชาชนปฏิรูป
นครสวรรค์ 1 นาย เกียรติศักด์ิ ไม้เล้ียง 19 เพื่อนไทย
นครสวรรค์ 1 นาย วิเชียร หลวงกิจจา 20 แผ่นดินธรรม
นครสวรรค์ 2 นาย ชรินทร์ เเสงนพรัตน์ 16 เพื่อนไทย
นครสวรรค์ 2 นาย สุขภวิศิษฐ์ อินพิทักษ์ 17 เศรษฐกิจใหม่
นครสวรรค์ 3 นาย วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล 17 แผ่นดินธรรม
นครสวรรค์ 4 นางสาว อรวรรณ ปานกลํ่า 16 เพื่อแผ่นดิน
นครสวรรค์ 4 นาย ทองดี พุ่มเกตุ 17 เพื่อนไทย
นครสวรรค์ 5 ร้อยตํารวจโท มนัส รอดไพรี 17 เพื่อแผ่นดิน
นครสวรรค์ 5 นาย จักรกฤช โชติชมภู 18 ประชาธิปไตยใหม่
นครสวรรค์ 6 นางสาว ลินดา รอดไพรี 18 เพื่อแผ่นดิน
นครสวรรค์ 6 นางสาว ปรียาภรณ์ พรหมประเสริฐ 19 เพื่อนไทย
นนทบุรี 1 นาย ปณิธาน รุ่งตรานนท์ 17 เพื่อแผ่นดิน
นนทบุรี 1 นาย พัฒนวงศ์ วงศ์มณีโรจน์ 18 พลังชาติไทย
นนทบุรี 1 นาย สิทธิโชค เจริญรักษ์ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
นนทบุรี 1 นาย ภาคิน วิญญาคูณ 20 พลังประชาธิปไตย
นนทบุรี 2 นางสาว ซ่อนกล่ิน ทับทิมทอง 15 รวมพลังประชาชาติไทย
นนทบุรี 2 นางสาว ขวัญเรือน ช่วยงาน 16 เพื่อแผ่นดิน
นนทบุรี 2 นาย ชยุต ทิณภัทร์เพชร 17 เพื่อนไทย
นนทบุรี 2 นางสาว ศิรินทิพย์ สิงห์สังข์ 18 พลังประชาธิปไตย
นนทบุรี 2 นางสาว พัตราภรณ์ สิงห์เป่ียม 19 ประชานิยม
นนทบุรี 3 นาย กรวัฒน์ วิเศษสินธ์ุ 19 พลังชาติไทย
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นนทบุรี 3 นาย วิวัฒน์ หงษ์โต 20 เพื่อนไทย
นนทบุรี 3 นาย อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร 21 พลังประชาธิปไตย
นนทบุรี 3 นาย ธนภัทร น่วมแหวว 22 เพื่อแผ่นดิน
นนทบุรี 3 นาย พลหาญ นพทีปกังวาล 23 ประชานิยม
นนทบุรี 4 นาย จิรันธนิน ประพันธ์โรจน 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
นนทบุรี 4 นาย ไพรัตน์ หาญรักษ์ 17 เพื่อนไทย
นนทบุรี 4 นาย สุรพล แสงสุคนธ์ 18 ประชาชนปฏิรูป
นนทบุรี 4 นาย ศภัคชคง สมบูรณ์สุข 19 พลเมืองไทย
นนทบุรี 4 นาย วีระศักด์ิ บุญส่ง 20 ประชานิยม
นนทบุรี 5 พ.ต.อ. อาณัตชัย ทรงสอาด 17 เพื่อแผ่นดิน
นนทบุรี 5 นาย วีรพล วาณิชย์ธนเศรษฐ 18 พลังปวงชนไทย
นนทบุรี 5 นาง อนัญญา เผือกพิพัฒน์ 19 พลังประชาธิปไตย
นนทบุรี 5 นางสาว บุณณดา ภูมิศรี 20 พลังชาติไทย
นนทบุรี 6 นาย กฤตติพัฒน์ เชาวลิต 19 เพื่อแผ่นดิน
นนทบุรี 6 นาย กฤษฏ์หิรัญ พิชญาภัคปุณณาสา 20 ภราดรภาพ
นนทบุรี 6 นาย อะห์มัด การพงศรี 21 เพื่อนไทย
นนทบุรี 6 พ.อ. สมภูมิ พิบูลย์สวัสด์ิ 22 พลังชาติไทย
นนทบุรี 6 นาย มลฑล ป้ันเขียว 23 พลังท้องถ่ินไท
นนทบุรี 6 นางสาว ปัณฑ์ณัฐ สิทธิศักด์ิ 24 พลังประชาธิปไตย
นราธิวาส 1 นาย รอซือดี ลาเต๊ะ 20 พลังไทยรักชาติ
นราธิวาส 1 นาย มาหะมะ หะยีมามะ 21 ชาติพัฒนา
นราธิวาส 1 นาย อัซมาน มามะ 22 เสรีรวมไทย
นราธิวาส 2 นาง มาเรียม ศรีตุลาการ 21 พลังไทยรักชาติ
นราธิวาส 2 นาย ฮัมดัม เจะโวะ 22 ทางเลือกใหม่
นราธิวาส 2 นาย ภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง 23 ภราดรภาพ
นราธิวาส 3 นาง มาลีดา มะทา 18 ทางเลือกใหม่
นราธิวาส 3 นาย หารง ยามา 19 ภราดรภาพ
นราธิวาส 4 นาย หะมุ ลาซิ 17 ทางเลือกใหม่
นราธิวาส 4 นาย อัมรัน เจ๊ะเลาะ 18 ภราดรภาพ
น่าน 3 นาย ชณภูศักด์ิ จักรแก้ว 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
บึงกาฬ 1 นาย สมพงษ์ อุตรธรณ์ 15 ประชานิยม
บึงกาฬ 1 นาย ยุทธพงษ์ แสงศรี 16 ชาติไทยพัฒนา
บึงกาฬ 1 นาย กิตติกรณ์ ศรีสงคราม 17 ประชาธิปไตยใหม่
บึงกาฬ 1 นาย บุญเหลือ ราชภักดี 18 พลังไทยรักไทย
บึงกาฬ 1 นาย ชาดี ผ่านชมภู 19 พลังธรรมใหม่
บึงกาฬ 1 นาย บุญมี กุลวงษ์ 20 ไทยศรีวิไลย์
บึงกาฬ 2 นาย หนูทอง มาตรพระคลัง 14 ประชานิยม
บึงกาฬ 2 นาย ณรงค์ อินโพธิษา 15 เศรษฐกิจใหม่
บึงกาฬ 2 นาย มุนิตย์ แสนวัง 16 ประชาธิปไตยใหม่
บึงกาฬ 2 นาง สายปวีณ์ เทียนเถื่อน 17 ไทยศรีวิไลย์
บุรีรัมย์ 1 นาย วัน วาสรส 19 เศรษฐกิจใหม่
บุรีรัมย์ 2 นางสาว อิสรีย์ อภิสิริรุจิภาส 16 อนาคตใหม่
บุรีรัมย์ 2 พันเอก พิชัย สุริยะสุขประเสริฐ 17 ประชาธรรมไทย
บุรีรัมย์ 2 นาย ศุภชัย เถกิงผล 18 พลังไทยรักไทย
บุรีรัมย์ 4 นาง ศิริยาณี ปักเสติ 18 เศรษฐกิจใหม่
บุรีรัมย์ 6 นาย ประเวศ พวงวัฒนธาดา 21 อนาคตใหม่
บุรีรัมย์ 7 พันโท ณรงค์ ชัยเชิดชู 16 กรีน
บุรีรัมย์ 8 นาย นรวัฒน์ โรจน์รวีชัย 17 อนาคตใหม่
บุรีรัมย์ 8 นาย บุญหอม สุขงาม 18 ประชาไทย
บุรีรัมย์ 8 นาย ลุน เมืองจันทร์ 19 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 1 นางสาว พิชาภพ เสียงทอง 16 พลเมืองไทย
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ปทุมธานี 1 นาย นิธิพล ศรีรมย์ร่ืน 17 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 2 นาย ศิลป์ชัย สุวรรณพันธ์ 19 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 2 นาย สุทิน บุญญบาล 20 พลเมืองไทย
ปทุมธานี 2 นาย จําเริญ ป่ินภู่ 21 ประชาธรรมไทย
ปทุมธานี 3 นาย ธัญญวัฒน์ พานทอง 12 พลังปวงชนไทย
ปทุมธานี 3 พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ม่วงเทศ 13 ประชาธรรมไทย
ปทุมธานี 3 นาย ประพันธ์ ห้องหลิม 14 พลังท้องถ่ินไท
ปทุมธานี 3 นาย ชมพู โกติรัมย์ 15 ประชาธิปไตยใหม่
ปทุมธานี 4 นาวาอากาศตรี พิชิต รัตนเพชร 15 พลังปวงชนไทย
ปทุมธานี 4 นาย โรจนศักด์ิ โล่ห์คุณสมบัติ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ปทุมธานี 4 นางสาว สุรีย์ ช่ืนสุขสันต์ 17 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 4 น.ส. อริสา ทีฆนทัศน์ 18 ประชาธรรมไทย
ปทุมธานี 5 นาย กนกโกมล อ่อนลําเนา 17 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 5 นาย ชนันธร ยาดีวิชัย 18 ประชาธรรมไทย
ปทุมธานี 6 นางสาว สุกญัญา ยุซิ 16 เศรษฐกิจใหม่
ปทุมธานี 6 นาย จักรพรรด์ิ ทีฆนทัศน์ 17 ประชาธรรมไทย
ปทุมธานี 6 นางสาว ราตรี สุขสม 18 ประชานิยม
ปทุมธานี 6 นาย ไพโรจน์ ใจปลอด 19 ชาติไทยพัฒนา
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาย วรากร โตเอี่ยม 14 พลังไทยรักชาติ
ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย เอกชัย อาจหาญ 11 ภูมิใจไทย
ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย สมบูรณ์ สุดแสง 12 เพื่อแผ่นดิน
ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาย จารุต ไชยสุภัค 13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ประจวบคีรีขันธ์ 3 นาย ฉัตรชัย กัณหา 17 พลังไทยรักไทย
ปราจีนบุรี 1 นาย สมควร แซ่อึ๊ง 17 ประชานิยม
ปราจีนบุรี 2 นาง หนึ่งฤทัย ทองยศ 16 เพื่อแผ่นดิน
ปราจีนบุรี 2 ดาบตํารวจ ธนกร แม่นปืน 17 เพื่อนไทย
ปราจีนบุรี 2 นางสาว ณัฐชา แก้วมณี 18 ประชานิยม
ปราจีนบุรี 2 นางสาว นงนุช โชติช่วง 19 ประชาธิปไตยใหม่
ปราจีนบุรี 3 นางสาว รพีพรรณ อินทรวาทิน 16 ประชานิยม
ปัตตานี 1 นาย บดินทร์ มีแฮ 20 พลังไทยรักชาติ
ปัตตานี 2 นาย ดอฮิง มูดอ 18 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ปัตตานี 3 นาย อับดุลรามัน มะยูโซะ 18 ชาติไทยพัฒนา
ปัตตานี 3 นาย อับดุลฮากัม หะยีเจะหลง 19 ประชาธรรมไทย
ปัตตานี 3 นาย แวปา แวตาเยะ 20 ประชานิยม
ปัตตานี 3 นาง ฮัมเสียะ ปูเงิน 21 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ปัตตานี 4 นาย อิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์ 19 ชาติไทยพัฒนา
ปัตตานี 4 นาย ประสาน ยูแมน 20 เพื่อแผ่นดิน
ปัตตานี 4 นาย มูดอ แก่ 21 ถ่ินกาขาวชาววิไล
พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาว วิไล ฟักเฟื่องสิงห์ 13 ชาติพัฒนา
พระนครศรีอยุธยา 1 นาง ละอองดาว เวชชสัสถ์ 14 ประชาชนปฏิรูป
พระนครศรีอยุธยา 1 นาย ไพรัชช์ ลาภอารมณ์ 15 ไทยศรีวิไลย์
พระนครศรีอยุธยา 1 พันเอก อํานาจ นิธิลาภ 16 ภราดรภาพ
พระนครศรีอยุธยา 1 นาง จรินทร์ บุญช่วย 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา 2 นางสาว ทองสุก สารีสุข 17 ประชาชนปฏิรูป
พระนครศรีอยุธยา 2 นาย สุรชาติ ม่วงสวย 18 ภราดรภาพ
พระนครศรีอยุธยา 2 นาย อมรเทพ สงวนพรรค 19 พลังประชาธิปไตย
พระนครศรีอยุธยา 2 นาย เสน่ห์ จันทร์สุภา 20 พลเมืองไทย
พระนครศรีอยุธยา 3 นางสาว ฐิตาภา เขียวน้อย 16 ประชาชนปฏิรูป
พระนครศรีอยุธยา 3 นาย ถาวร จับฟั่น 17 ประชาธิปไตยใหม่
พระนครศรีอยุธยา 3 นาย อดิศร สังข์จันทร์ 18 ไทยศรีวิไลย์
พระนครศรีอยุธยา 4 นาย สุชิน จูงใจ 16 เพื่อชาติ
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พระนครศรีอยุธยา 4 นางสาว รัสรินทร์ ชินจัตุพรพงศ์ 17 ประชาชนปฏิรูป
พระนครศรีอยุธยา 4 นาย ประดิษฐ์ เชาวกุล 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พะเยา 1 นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า 15 พลังประชารัฐ
พะเยา 1 นาย ธวัชชัย รัตนพัทธยากร 16 ภราดรภาพ
พะเยา 1 นาย ปรัชญา สะท้านพายัพ 17 พลังชาติไทย
พะเยา 2 นาย ธวัช สุทธวงค์ 16 พลังประชารัฐ
พะเยา 2 นาย ชูชาติ ธนะขจิตคูดี 17 พลังชาติไทย
พะเยา 3 นาย จีรเดช ศรีวิราช 15 พลังประชารัฐ
พะเยา 3 นาย ธนกร ธนะสังข์ 16 พลังชาติไทย
พังงา 1 นาง นวลละมัย ขวัญเพ็ชร์ 16 พลังปวงชนไทย
พังงา 1 นาย ทรงสวรรค์ บัวแก้ว 17 พลังไทยรักไทย
พังงา 1 นาย วินัย จันทริก 18 กรีน
พังงา 1 นาย กรวิภาส หมายแร่ 19 รวมพลังประชาชาติไทย
พังงา 1 นาย จิรพงศ์ มาศทอง 20 อนาคตใหม่
พังงา 1 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ คงใหม่ 21 พลังชาติไทย
พัทลุง 1 นาย ปาพจน์ สุขาทร 19 ประชาชนปฏิรูป
พัทลุง 1 นาย ตันติกร หนูแป้น 20 ประชาไทย
พัทลุง 2 นาย วีระศักด์ิ ฉิมฉํ่า 18 ประชาภิวัฒน์
พัทลุง 2 นาย ประสิทธ์ิ วงศาสวัสด์ิ 19 ประชาชนปฏิรูป
พัทลุง 2 นาย ประสพ คงมาก 20 ประชานิยม
พัทลุง 2 นาย เจน สงแช้ม 21 ประชาไทย
พัทลุง 2 นาย กรรณฑพล ด้วงทอง 22 พลังปวงชนไทย
พัทลุง 3 นางสาว แก้วใจ ขุนเด่ือ 21 ประชาชนปฏิรูป
พัทลุง 3 นาย อรัญ ดําแม็ง 22 เศรษฐกิจใหม่
พัทลุง 3 ร้อยตํารวจโท เส็น เหมือนกู้ 23 ประชาไทย
พัทลุง 3 นาย ณรงค์ ศิริมุสิกะ 24 พลังแรงงานไทย
พิจิตร 1 นางสาว อุสา บุตรเพ็ชร 17 เศรษฐกิจใหม่
พิจิตร 1 นาย คะแนน เนตรอิ่ม 18 เพื่อนไทย
พิจิตร 2 นาย สงัด แตงเหล็ก 19 ไทยศรีวิไลย์
พิจิตร 2 นาย วัฒนะ เฉ่ือยฉํ่า 20 เศรษฐกิจใหม่
พิจิตร 2 นาย สมพิศ ป้อมฤทธ์ิ 21 ภราดรภาพ
พิจิตร 2 นาย จักรภฤต บรรเจิดกิจ 22 ประชาภิวัฒน์
พิจิตร 3 นางสาว วรวลัญช์ น้อยดี 16 เศรษฐกิจใหม่
พิจิตร 3 นาย วัลลภ พึ่งไชย 17 ประชาภิวัฒน์
พิจิตร 3 นาย ชาตรี กล่ินหอม 18 ไทยศรีวิไลย์
พิจิตร 3 นาย สุรชัย ต้ังสุวรรณเจริญ 19 เพื่อนไทย
พิจิตร 3 นาย ชัชวัสส์ แก้วชัยสิทธ์ิ 20 ภราดรภาพ
พิษณุโลก 1 นาย ณัฐดนัย สามภักดี 18 พลังครูไทย
พิษณุโลก 1 นาย วรากร ยศไกร 19 ไทยศรีวิไลย์
พิษณุโลก 1 พลอากาศตรี ฉลอง จันทะโก 20 เศรษฐกิจใหม่
พิษณุโลก 1 นาย สุทธิศาล จันทรศร 21 เพื่อแผ่นดิน
พิษณุโลก 1 นางสาว พัชรี เอี่ยมอ่อน 22 ชาติไทยพัฒนา
พิษณุโลก 1 นางสาว นิรัญ ดอนสุวรรณ 23 ประชาชนปฏิรูป
พิษณุโลก 2 นาย สมาน อินเปล่ง 19 ไทยศรีวิไลย์
พิษณุโลก 2 นางสาว ธีรณัฐภาดา จันทะคุณ 20 พลังชาติไทย
พิษณุโลก 2 นาย นัทธี จันทร์ประเสริฐ 21 ภราดรภาพ
พิษณุโลก 2 น.อ. คนองเดช พงษ์ประเสริฐ 22 เศรษฐกิจใหม่
พิษณุโลก 2 นาย นิกร แก้วเกตุสี 23 กรีน
พิษณุโลก 3 นาย สังวาลย์ ศรีนวล 18 ภูมิใจไทย
พิษณุโลก 3 นาย ยุทธนา แพนคร 19 ไทยศรีวิไลย์
พิษณุโลก 3 ร้อยโท สุทิน พันธ์ุเทศ 20 พลังชาติไทย
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พิษณุโลก 3 นาย ณัฐพงษ์ แก้วนวล 21 กรีน
พิษณุโลก 4 จ่าโท วิสุทธ์ิ ฉายพันธ์ 17 เศรษฐกิจใหม่
พิษณุโลก 4 นาย สายธง สิงห์สถิต 18 กรีน
พิษณุโลก 4 นาย เฉลิม บุญภิบาล 19 เพื่อแผ่นดิน
พิษณุโลก 4 นาย ภาณุพงศ์ สนองตระกูล 20 เพื่อชาติ
พิษณุโลก 5 นาย ทรงกลด สารีบุตร 20 พลังครูไทย
พิษณุโลก 5 นาย วิวัฒน์ ดีอินทร์ 21 เศรษฐกิจใหม่
พิษณุโลก 5 นาย ชาย แซ่โล่ 22 ครูไทยเพื่อประชาชน
พิษณุโลก 5 นาง คุณัญญา เช้ือบุญมี 23 กรีน
พิษณุโลก 5 นางสาว กนกวรรณ ศรีภิรมย์ 24 ชาติไทยพัฒนา
พิษณุโลก 5 นาย กิตติศักด์ิ เสือสะอาด 25 ประชาชนปฏิรูป
เพชรบุรี 1 จ่าสิบโท สมเภศ คงสบาย 16 ประชาภิวัฒน์
เพชรบุรี 1 นาย ฐาปกรณ์ รอดสวัสด์ิ 17 พลังไทยรักชาติ
เพชรบุรี 2 นาย ชัยโชค บุศราทิจ 17 ประชาภิวัฒน์
เพชรบุรี 2 นาง ธนัชพร ศรีฟ้า 18 พลังไทยรักชาติ
เพชรบุรี 2 นาย วันชนะ เกิดดีชะเอมน้อย 19 ไทยรักษาชาติ 
เพชรบุรี 3 นาง ศุลีพร บุศราทิจ 16 ประชาภิวัฒน์
เพชรบุรี 3 นาย สนั่น คมขํา 17 พลังไทยรักชาติ
เพชรบูรณ์ 1 นาย มงคล นิลประสิทธ์ิ 19 เพื่อนไทย
เพชรบูรณ์ 2 นาย มะนัตร พรมเจียม 14 เพื่อแผ่นดิน
เพชรบูรณ์ 2 นาย ธวัช ชุมหิน 15 ฐานรากไทย
เพชรบูรณ์ 3 นางสาว จิรญา จันจร 17 ชาติพัฒนา
เพชรบูรณ์ 4 นาย นิพนธ์ อิ่มคง 20 เพื่อนไทย
แพร่ 1 นางสาว อรนรินทร์ รัตนพันธ์ุจักร์ 12 ประชาธิปไตยใหม่
แพร่ 1 นาย นพคุณ ทองถ่ิน 13 รวมพลังประชาชาติไทย
แพร่ 2 นางสาว กมลชนก ชุ่มเชย 13 รวมพลังประชาชาติไทย
ภูเก็ต 1 นางสาว กรณรัช คณานุรักษ์ 18 ประชาชนปฏิรูป
ภูเก็ต 2 นาย ภคิน จันทิรา 16 เสรีรวมไทย
มหาสารคาม 2 ดาบตํารวจ อุดม ศิริจริยวัตร 19 ประชาธรรมไทย
มหาสารคาม 3 นาย คํามั่น ปินะถา 21 ประชาธรรมไทย
มหาสารคาม 3 นางสาว วาสนา คงดี 22 เพื่อชาติ
มหาสารคาม 4 นาย สุพล วัฒนกิติกุล 20 ประชาธรรมไทย
มหาสารคาม 4 นาย ณัชธภัค เนื่องยางศรี 21 ประชานิยม
มหาสารคาม 4 นาย สันติ ประทุมรัตน์ 22 พลังประชาธิปไตย
มหาสารคาม 5 นาย นิกร วงค์ช่าง 22 ประชาธรรมไทย
มุกดาหาร 1 นาย เจษฎาพล คําภูษา 21 รวมใจไทย
มุกดาหาร 1 นางสาว ชยิศา พิกุลศรี 22 เพื่อแผ่นดิน
มุกดาหาร 1 นาย สมหวัง ดีดวงพันธ์ 23 ชาติไทยพัฒนา
มุกดาหาร 1 นาย อุลัย สุพร 24 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
มุกดาหาร 1 นางสาว สุธาสินี ผิวทอง 25 ประชาธรรมไทย
มุกดาหาร 1 นาง กันยกร ซาเสน 26 ไทยศรีวิไลย์
มุกดาหาร 2 นาย กมล สุวรรณไตรย์ 21 รวมใจไทย
มุกดาหาร 2 นาย สําเนียง ใจสุข 22 ประชาภิวัฒน์
มุกดาหาร 2 นาย ชาญสินธ์ สุพรรณโมก 23 ประชาธรรมไทย
แม่ฮ่องสอน 1 ว่าที่ร้อยตรี เทียนชัย เครือแก้ว 19 เพื่อแผ่นดิน
แม่ฮ่องสอน 1 นาย อนุพันธ์ หาญประดับทอง 20 อนาคตใหม่
แม่ฮ่องสอน 1 นาย อํานวย ธรรมตะถา 21 เศรษฐกิจใหม่
แม่ฮ่องสอน 1 นาย พันศักด์ิ จิตสว่าง 22 พลังชาติไทย
ยโสธร 1 นาย โกวิท ณ โกศิลป์ 19 เศรษฐกิจใหม่
ยโสธร 1 นาย สุภาพ ธิมาชัย 20 พลังชาติไทย
ยโสธร 1 นางสาว สุดใจ พลเยี่ยม 21 เพื่อแผ่นดิน
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ยโสธร 2 นาย สร้างเกียรติ จันทร์ทอง 17 เสรีรวมไทย
ยโสธร 2 นาง มลิวรรณ วรสาร 18 เพื่อแผ่นดิน
ยโสธร 3 นางสาว วัฒนาภรณ์ รักสะอาด 20 เพื่อแผ่นดิน
ยโสธร 3 นาง อุตส่าห์ ชายทวีป 21 เศรษฐกิจใหม่
ยะลา 1 นาย เดชศักด์ิ พิมเสนศรี 18 ประชาชนปฏิรูป
ยะลา 1 นาย สุรศักด์ิ ยูโซ๊ะ 19 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ยะลา 2 นาย อับดุลเลาะมะ สาวา 18 พลังไทยรักชาติ
ยะลา 2 นาย มะสือดี อาลีโตะมะ 19 ถ่ินกาขาวชาววิไล
ยะลา 3 นางสาว เสาวลักษณ์ สอนเวียง 18 ประชาชนปฏิรูป
ร้อยเอ็ด 1 นาย พิเชฐ บุญชุม 20 ประชาธรรมไทย
ร้อยเอ็ด 1 นาย พงศ์พันธ์ุ ซาเหลา 21 ชาติพัฒนา
ร้อยเอ็ด 1 นาย เอกภาพ อุดมฤทธ์ิ 22 รวมใจไทย
ร้อยเอ็ด 1 นาย อัมพร พัสดร 23 อนาคตใหม่
ร้อยเอ็ด 1 นางสาว เอมอร พิมูลมี 24 พลังชาติไทย
ร้อยเอ็ด 1 นาย สงวน ศรีขัดเค้า 25 พลังแรงงานไทย
ร้อยเอ็ด 2 นาย ขจรพงศ์ บุญชุม 23 ประชาธรรมไทย
ร้อยเอ็ด 2 นาย พิพัฒน์พงศ์ มะลามาตย์ 24 ไทยศรีวิไลย์
ร้อยเอ็ด 2 ว่าที่ร้อยตรี ชุติเทพ ราชสีหา 25 ภูมิใจไทย
ร้อยเอ็ด 3 นาย ไพบูลย์ สวัสด์ิผล 22 ประชาธรรมไทย
ร้อยเอ็ด 3 นาย บัณฑิต เจนสระคู 23 ประชากรไทย
ร้อยเอ็ด 4 นาย จันทร์ เขาน้อย 23 ประชาธรรมไทย
ร้อยเอ็ด 4 นาง สิรินทรา ละอองเอก 24 ไทยศรีวิไลย์
ร้อยเอ็ด 5 นาย สุรเดช มูลจันที 19 ประชาธรรมไทย
ร้อยเอ็ด 5 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิประสิทธ์ิ 20 ไทยธรรม
ร้อยเอ็ด 5 ดาบตํารวจ สัมพันธ์ บุตรพรม 21 เสรีรวมไทย
ร้อยเอ็ด 6 นาย เจษฎา แสนบุญมี 21 พลังปวงชนไทย
ร้อยเอ็ด 6 นาย บุญเทียน ทํานา 22 ไทยศรีวิไลย์
ร้อยเอ็ด 6 นาย เรืองยศ พ่ัวพันศรี 23 ประชากรไทย
ร้อยเอ็ด 7 นาย สุรภณ สีน้ําอ้อม 24 ประชาธิปไตยใหม่
ร้อยเอ็ด 7 นาย ดาบชัย สุวรรณศรี 25 ประชากรไทย
ระยอง 1 นาย ฉัตรชัย เล็กบุญแถม 16 ประชาภิวัฒน์
ระยอง 1 นาง ณัทกาญจน์ ซ้ายสุข 17 เพื่อแผ่นดิน
ระยอง 1 นาย สมพร พันธุมาศ 18 ประชาธิปไตยใหม่
ระยอง 2 นาง ธนภัทร ร่ืนรมย์ 15 ประชาภิวัฒน์
ระยอง 2 นาง จําปา โจแฮนเนสสัน 16 ประชาธิปไตยใหม่
ระยอง 3 นาย จิรบูรณ์ นิยมสมาน 18 เศรษฐกิจใหม่
ระยอง 3 นาง รสสุคนธ์ ชูสุวรรณ 19 เพื่อแผ่นดิน
ระยอง 3 นาย สมศักด์ิ พงษ์ศักด์ิ 20 ประชาธิปไตยใหม่
ระยอง 4 นาย ดํารงค์ ปฎิสังข์ 15 ประชาภิวัฒน์
ระยอง 4 นาย กิจดี อริพ่าย 16 ประชานิยม
ระยอง 4 นางสาว สุณี ศรีวิจิตร์ 17 ประชาธิปไตยใหม่
ราชบุรี 1 นาย โสภณ ปภัสสรานนท์ 16 ไทยรุ่งเรือง
ราชบุรี 1 นาย วิเชียร ชีนะ 17 กรีน
ราชบุรี 1 นาย วราพงษ์ โพธ์ิทองคํา 18 ชาติไทยพัฒนา
ราชบุรี 2 นางสาว วิเชียร พันหล่อมโส 16 ประชาชนปฏิรูป
ราชบุรี 2 นาย เกรียงไกร ชีช่วง 17 กรีน
ราชบุรี 2 นาย บุญดี ทําสะอาด 18 ไทยรุ่งเรือง
ราชบุรี 2 นาย เด่น สุขอาษา 19 ชาติไทยพัฒนา
ราชบุรี 3 นาย พิรัช รองรัตน์ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ราชบุรี 3 นาง ละออ ทําสะอาด 17 ไทยรุ่งเรือง
ราชบุรี 4 นาย ธนิติ สิริสิงห 17 ประชาชนปฏิรูป
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ราชบุรี 4 นางสาว วันทนา โอทอง 18 เพื่อชาติ
ราชบุรี 5 นาย ฉัตรินทร์ มีสอน 15 พลังธรรมใหม่
ราชบุรี 5 นาย ชูเกียรติ แดงประสิทธิพร 16 ไทยรุ่งเรือง
ราชบุรี 5 นาง ธนิดา โอบอ้อม 17 เพื่อแผ่นดิน
ลพบุรี 1 พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว 18 พลังธรรมใหม่
ลพบุรี 1 พันตรี สนิท หมู่โสภณ 19 ประชาชนปฏิรูป
ลพบุรี 1 พันโท ธนภณ ไชยศิลา 20 ภราดรภาพ
ลพบุรี 1 นาย ศุภศิษฏ์ อนันตศาลา 21 กลาง
ลพบุรี 1 นาย ณกรณ์ ภู่ทับทิม 22 เศรษฐกิจใหม่
ลพบุรี 1 นาง เกษราภรณ์ สุริชัย 23 ประชาธิปไตยใหม่
ลพบุรี 2 สิบเอก ธวัชชัย รักธรรม 16 ภราดรภาพ
ลพบุรี 2 นาย นิติพงษ์ จันทบาล 17 กลาง
ลพบุรี 2 นาง โสภิตา ปัญญา 18 ประชาชนปฏิรูป
ลพบุรี 3 นาย ชูเกียรติ พรหมเรนทร์ 19 พลังธรรมใหม่
ลพบุรี 3 นาย วิชาญ เพชรจํานงค์ 20 เพื่อแผ่นดิน
ลพบุรี 3 นางสาว ทัศไนย เม็ดฝ้าย 21 ภราดรภาพ
ลพบุรี 3 นาย ประดิษฐ์ แซ่เอี๋ยว 22 กลาง
ลพบุรี 4 นาย ณรงค์ ปานสุวรรณ 14 พลังท้องถ่ินไท
ลพบุรี 4 สิบเอก ณรงค์ วิไล 15 พลังธรรมใหม่
ลพบุรี 4 นาง อัฐภิญญา พุทธโกศัย 16 เพื่อแผ่นดิน
ลพบุรี 4 นาย ทรงศักด์ิ สําลี 17 ภราดรภาพ
ลพบุรี 4 นาย เทอดทัย จอนลา 18 เพื่อนไทย
ลําปาง 1 นาย ชานนท สิทธิไพศาล 15 ชาติไทยพัฒนา
ลําปาง 1 นาง เจนจิรา คําป่าแลว 16 ประชานิยม
ลําปาง 1 ร.ต.ท. ศรัณย์ หมื่นสันธิ 17 เศรษฐกิจใหม่
ลําปาง 1 นาย บัญชา สิริธัญวลัย 18 พลังไทยรักไทย
ลําปาง 2 นาย วัชระ กาวิละนันท์ 14 ชาติไทยพัฒนา
ลําปาง 2 นาย จรัส แก้วสืบ 15 เศรษฐกิจใหม่
ลําปาง 2 นาย ประยูรศักด์ิ บัวเทศ 16 เพื่อแผ่นดิน
ลําปาง 3 นาย ธงชัย ภูษาคํา 15 ชาติไทยพัฒนา
ลําปาง 3 นางสาว ปรานี อุทธิยา 16 พลังปวงชนไทย
ลําปาง 3 นาย กิตติพศ พวงศรี 17 พลังไทยรักไทย
ลําปาง 3 นาง เครือวรรณ ฟวุูฒิ 18 ประชานิยม
ลําปาง 3 นาง กมลนิตย์ เดชามาตย์ 19 เศรษฐกิจใหม่
ลําปาง 4 นางสาว สุชาดา หล้านามวงศ์ 14 ประชานิยม
ลําพูน 1 นาย ธนกฤต สายเคร่ือง 15 พลังปวงชนไทย
ลําพูน 1 จ่าสิบตํารวจ จินดาพล คําวรรณพร 16 เศรษฐกิจใหม่
ลําพูน 2 นาย มนต์ชัย หล่อมมีทรัพย์ 17 เพื่อแผ่นดิน
ลําพูน 2 นาง ปิยภัทร พรมเศษ 18 เศรษฐกิจใหม่
ลําพูน 2 นาย เทพทัต โชควาณิชกุล 19 พลังไทยรักไทย
ลําพูน 2 นาย ธีรชัย พัฒนหทัย 20 แผ่นดินธรรม
ลําพูน 2 นาง ชลธิชา แสนพรหม 21 ประชาชนปฏิรูป
เลย 1 นาย บัวพันธ์ โสมาศรี 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เลย 1 นาย สุรเดช สิงห์สุริย์ 19 ภราดรภาพ
เลย 1 ว่าที่ร้อยตรี ปิยะวัฒน์ นันตะเวชกูล 20 พลังท้องถ่ินไท
เลย 1 นาย แก้วกล้า ทาสาลี 21 ประชาภิวัฒน์
เลย 2 นาย นอง บัวระภา 16 ภราดรภาพ
เลย 2 นาย ทวีวัฒน์ ชิดประทุม 17 ประชาธรรมไทย
เลย 2 นาย เกษม สมชาย 18 เพื่อนไทย
เลย 2 นาย ปดิษฐ์ คําดี 19 ประชานยิม
เลย 3 นาย บรรชา พานทองสิม 17 ประชาธรรมไทย
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เลย 3 นาย วีระวิทย์ ยะโสธร 18 เพื่อแผ่นดิน
เลย 3 นาย เอกวิทย์ สายแก้วเทศ 19 ชาติไทยพัฒนา
ศรีสะเกษ 1 นาย วีระชัย จันทร์ดวงศรี 19 พลังท้องถ่ินไท
ศรีสะเกษ 1 นาย ธนินท์ธร ศรีขาว 20 ภราดรภาพ
ศรีสะเกษ 1 นาย จิทิพันธ์ คําศรี 21 กลาง
ศรีสะเกษ 2 นาย ทนงศักด์ิ สืบสิมมา 18 พลังปวงชนไทย
ศรีสะเกษ 2 นาย วันชัย บุญเสนอ 19 พลังท้องถ่ินไท
ศรีสะเกษ 2 นางสาว อารีรัตน์ วรรณทวี 20 กลาง
ศรีสะเกษ 2 นาย ปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง 21 ประชาธิปไตยใหม่
ศรีสะเกษ 3 นาย อุบล พลเหตุ 18 รวมใจไทย
ศรีสะเกษ 3 นาย บุญทอง ห่วงเพชร 19 ประชาภิวัฒน์
ศรีสะเกษ 3 นางสาว นิภาวัน แอมโอด 20 พลังไทยรักชาติ
ศรีสะเกษ 4 นาย ขจร พยัคฆ์ 18 พลังท้องถ่ินไท
ศรีสะเกษ 4 นาย ประมวล แก้วสว่าง 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ศรีสะเกษ 4 นางสาว นวล ศรีผ่องใส 20 รวมใจไทย
ศรีสะเกษ 4 นาย ศุภสิทธ์ิ อินทชาติ 21 พลังไทยรักชาติ
ศรีสะเกษ 5 นาย ดอน อินทชาติ 18 พลังไทยรักชาติ
ศรีสะเกษ 5 นาย ดํารงค์ เกษแก้ว 19 กลาง
ศรีสะเกษ 6 นาย บวรยศ พสุธาทอง 18 พลังท้องถ่ินไท
ศรีสะเกษ 6 นาย เศรษฐา สมศิริ 19 กลาง
ศรีสะเกษ 8 นาย จตุภัทร ทองแสง 21 พลังท้องถ่ินไท
ศรีสะเกษ 8 นาง กุหลาบ นามวงษ์ 22 กลาง
สกลนคร 1 นาย ไสว ทะจรสมบัติ 23 เพื่อชาติ
สกลนคร 1 นาย กู้ศักด์ิ ทับทิม 24 สยามพัฒนา
สกลนคร 2 นาย ต่อพงษ์ โกมินทรชาติ 22 สยามพัฒนา
สกลนคร 2 นาย เกษตร งอยแพง 23 ชาติไทยพัฒนา
สกลนคร 3 นาย พักรบ หาญสุโพธ์ิ 23 ประชาธรรมไทย
สกลนคร 3 นาย ศุภพงษ์ แสงงาม 24 พลังไทยรักไทย
สกลนคร 4 นาย เดือน ประคองจิตมั่น 24 ประชาธรรมไทย
สกลนคร 5 นาง พรรณี แสนสา 19 ประชาธรรมไทย
สกลนคร 5 นาย วัชรินทร์ ศรีถาพร 20 สยามพัฒนา
สกลนคร 6 นาย สัมฤทธ์ิ สุราราช 21 สยามพัฒนา
สกลนคร 6 นางสาว วนิดา พรหมชาติ 22 เพื่อชาติ
สกลนคร 6 นาย ทรงเพชร โคตรธรรม 23 พลังไทยรักไทย
สกลนคร 6 นาย ไกรทอง พุทธสกุล 24 เพื่อไทยพัฒนา
สงขลา 1 นาย ประจวบ จันทร์เพ็ญ 18 พลังปวงชนไทย
สงขลา 1 นาง สุพิศ วงศ์สุริยะ 19 ภราดรภาพ
สงขลา 1 นางสาว ดาวนภา เจริญภารพบ 20 ประชาชนปฏิรูป
สงขลา 2 นาง ศิริพร ภัทรขจรกิจ 16 ประชาชนปฏิรูป
สงขลา 2 นาย นิวัตน์ หมัดอะด้ัม 17 เพื่อแผ่นดิน
สงขลา 3 นาย เดมวุฒิชาติ เก็มเบ็ญหมาด 15 เพื่อชาติ
สงขลา 3 นางสาว สษิณปภา ภู่อภิรมย์ 16 ภราดรภาพ
สงขลา 3 นางสาว ศรีคมคาย วดีศิริศักด์ิ 17 ประชาชนปฏิรูป
สงขลา 4 นาย จรัส ขุนสวัสด์ิ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สงขลา 4 นาย จํารัส วงศ์สวัสด์ิ 17 พลังท้องถ่ินไท
สงขลา 4 พันเอก สมโชค ภู่ภิรมย์ 18 ภราดรภาพ
สงขลา 4 นาย เกษม ขวัญแก้ว 19 เพื่อแผ่นดิน
สงขลา 5 นาย กรวิศิษฐ์ บุปผะโพธ์ิ 16 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สงขลา 5 นาง สมใจ ภู่ภิรมย์ 17 ภราดรภาพ
สงขลา 6 นางสาว พรศิริ แก้วมณี 16 ถ่ินกาขาวชาววิไล
สงขลา 6 นาย อัครเดช เหมโซ๊ะ 17 ชาติพัฒนา
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สงขลา 6 นาย สมศักด์ิ ฉิมดํา 18 เพื่อชาติ
สงขลา 6 นาย บรรเจิด จันทร์ประสพโชค 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สงขลา 6 นางสาว กนกพร ชนะพล 20 เพื่อแผ่นดิน
สงขลา 7 นาย วรวุฒิ นิวาสวุฒิกิจ 16 พลังท้องถ่ินไท
สงขลา 7 นาย เกษม หนูสงวน 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สงขลา 7 นาย เริงศักด์ิ ยี่โชติช่วง 18 เพื่อชาติ
สงขลา 7 นาย สุรินทร์ ศรณราย 19 ประชาภิวัฒน์
สงขลา 8 นาย สาแฝด หมันหลี 17 ถ่ินกาขาวชาววิไล
สงขลา 8 นาย ณัฐวัชต์ วิเชียรวัชระ 18 เพื่อแผ่นดิน
สงขลา 8 นาย ฟัยรุส พงศ์ไพโรจน์ศานติ 19 เพื่อชาติ
สตูล 1 นาย อัษฎางค์ ดวงเอี่ยม 17 ประชาชนปฏิรูป
สตูล 1 ร.ต.อ. เทพชัย มิตรเปรียญ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สตูล 2 นาย ประสิทธ์ิ คงอาสา 19 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรปราการ 1 นาย อดิศักด์ิ โดงกูล 15 ทางเลือกใหม่
สมุทรปราการ 1 นางสาว ภารดี บวรศิวมนต์ 16 พลังธรรมใหม่
สมุทรปราการ 1 นาง บุญเรียง ขุนทอง 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรปราการ 1 นาย ประกิจ พิมแก้ว 18 พลังท้องถ่ินไท
สมุทรปราการ 2 นาย ประทวน ขุนทอง 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรปราการ 2 นาย ชลิต เหรียญทอง 18 ทางเลือกใหม่
สมุทรปราการ 3 นาย สนอง พานทอง 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรปราการ 3 นาย มานพ ศรีระพันธ์ 18 ทางเลือกใหม่
สมุทรปราการ 5 นาย นพรุจ ชาวไทยทวี 18 ภราดรภาพ
สมุทรปราการ 6 นาง สุรีรัตน์ แสนซิว 17 ทางเลือกใหม่
สมุทรปราการ 6 นาง ชุติกาญจน์ ศรทอง 18 ประชาธิปไตยใหม่
สมุทรปราการ 7 นาย สุรพล ร้อยแก้ว 17 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรปราการ 7 นาย หนึ่งสกล ธเนศตระกูล 18 ภูมิใจไทย
สมุทรสงคราม 1 นาย ณัฐพงษ์ พุ่มเทียน 15 พลังไทยรักชาติ
สมุทรสงคราม 1 นางสาว อารียา เฮงสกุล 16 ครูไทยเพื่อประชาชน
สมุทรสงคราม 1 นาย สุรศักด์ิ สายแจ้ง 17 พลังชาติไทย
สมุทรสงคราม 1 นาย สุวรรณ จิตอนงค์ 18 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สมุทรสงคราม 1 นางสาว ณฤทัย พันธ์ุปรีชา 19 รวมพลังประชาชาติไทย
สมุทรสงคราม 1 นาย นนทพันธ์ เมฆฉาย 20 ประชาธิปไตยใหม่
สมุทรสาคร 1 ว่าที่ ร.ต.อ. ธานี ฤาชัย 17 ประชานิยม
สมุทรสาคร 2 ร.ต.ต. ทวี เมืองน้อย 15 ประชานิยม
สมุทรสาคร 3 ร.ต.ต. สุมิตร อั๋นประเสริฐ 16 ประชานิยม
สมุทรสาคร 3 นางสาว พรพรรณ สมบูรณ์ 17 พลังไทยรักชาติ
สมุทรสาคร 3 นางสาว พรนภา อ้นลําพูน 18 ประชาไทย
สระแก้ว 1 นาย ภวินท์ชาติ รัตนธรรม 17 กรีน
สระแก้ว 2 นาย วัลลภ เอราวรรณ์ 17 กรีน
สระบุรี 1 นางสาว วิริศ ปานรัตน์ 14 ไทยศรีวิไลย์
สระบุรี 1 นางสาว ชมพูนุท แสงสิมา 15 ประชานิยม
สระบุรี 2 นาย กิตติพงษ์ ธีราลาภ 17 ไทยศรีวิไลย์
สระบุรี 2 นาย ณัฐพงษ์ พันธ์ทอง 18 ประชาภิวัฒน์
สระบุรี 3 นาย ปรีชา แจ้งประดิษฐ์ 14 ประชานิยม
สระบุรี 3 นาย กฤษฎิ์ธนัช พิมทอง 15 ประชาภิวัฒน์
สระบุรี 3 นาย มนตรี ยอดมณี 16 ไทยศรีวิไลย์
สิงห์บุรี 1 นาย วีระ วัฒนกุล 16 ประชานิยม
สิงห์บุรี 1 นางสาว อรพินท์ สุดเอี่ยม 17 ประชาชนปฏิรูป
สุโขทัย 1 นาย เฉลิมรัตน์ เกษรสกุล 20 พลังปวงชนไทย
สุโขทัย 2 นาย ทรงวุฒิ อินนาค 19 เศรษฐกิจใหม่
สุโขทัย 2 นาย ชัยรัตน์ ปานทับทิม 20 พลังปวงชนไทย
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สุพรรณบุรี 1 นาง พัชรี ปุ่นเจริญ 17 ประชาชนปฏิรูป
สุพรรณบุรี 2 นาง สุรนีย์ ประเสริฐศรี 17 ประชาธิปไตยใหม่
สุพรรณบุรี 2 นาย ศิริ สุขสวัสด์ิ 18 เพื่อนไทย
สุพรรณบุรี 3 นางสาว สุนิสา หาญกล้า 15 เพื่อชาติ
สุพรรณบุรี 3 นางสาว ธนารัตน์ โพธ์ิบุรีพานิช 16 ประชาธิปไตยใหม่
สุพรรณบุรี 3 นาย ประเทือง จินดาวงษ์ 17 พลังท้องถ่ินไท
สุพรรณบุรี 3 นาย บํารุง อภิเดช 18 เพ่ือนไทย
สุพรรณบุรี 4 นาย อนุรักษ์ อยู่สายชล 15 ประชาธิปไตยใหม่
สุพรรณบุรี 4 นาย สุจินต์ ศรีวิเชียร 16 พลังประชารัฐ
สุพรรณบุรี 4 นาย มานพพ์ กล่ินเกษร 17 เพื่อนไทย
สุราษฎร์ธานี 1 นาย มานิตย์ ล้ิมสุวรรณ 20 ภราดรภาพ
สุราษฎร์ธานี 1 นาย เจริญ ดําศิริ 21 ไทยศรีวิไลย์
สุราษฎร์ธานี 2 นาย ประจักษ์ วิชัยดิษฐ 20 ภราดรภาพ
สุราษฎร์ธานี 3 นาย ชูชัย ทองขาว 19 พลังท้องถ่ินไท
สุราษฎร์ธานี 3 นาย สิรวิทย์ ช่วงเสน 20 ไทยศรีวิไลย์
สุราษฎร์ธานี 3 นาย สุชาติ อินทรมณี 21 ภราดรภาพ
สุราษฎร์ธานี 3 นาง ปิยะพร คําจวง 22 คลองไทย
สุราษฎร์ธานี 3 นาย พรชัย ชูรักษ์ 23 ประชากรไทย
สุราษฎร์ธานี 4 นาย อุดม สําราญสุข 19 คลองไทย
สุราษฎร์ธานี 4 นาย พิเชษฐ กุศลชู 20 ภราดรภาพ
สุราษฎร์ธานี 5 นาย นุสร อินทะปัด 22 พลังท้องถ่ินไท
สุราษฎร์ธานี 6 นาย วีรพันธ์ หลิวปลอด 18 ถ่ินกาขาวชาววิไล
สุราษฎร์ธานี 6 นาย นิยม นุชมิตร์ 19 เพื่อชาติ
สุราษฎร์ธานี 6 นาย ธาดา บุรประภัสสร 20 ภราดรภาพ
สุราษฎร์ธานี 6 นาย ณัฐนันท์ ภาชีรักษ์ 21 คลองไทย
สุราษฎร์ธานี 6 นาย วัฒนะ ทองสุข 22 พลังท้องถ่ินไท
สุรินทร์ 1 นาย ดํารงค์ คร่ึงมี 17 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 1 นาย ทรงชัย บุญสุยา 18 ประชาธรรมไทย
สุรินทร์ 2 นาย มนตรี บุญสุยา 16 ประชาธรรมไทย
สุรินทร์ 2 นาย คราศรี ลอยทอง 17 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 2 นาง ศรีแจ่มใส กุสสติ 18 ทางเลือกใหม่
สุรินทร์ 2 นาย ธนวรรธน์ ก่อแก้ว 19 รวมใจไทย
สุรินทร์ 2 นาย ไชยเดช ชุติธัญวรรณ 20 เพื่อนไทย
สุรินทร์ 3 นาย จรัสพรรณ ณัฐพงศธร 19 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 3 นางสาว บุญราญ สร้อยจิตร 20 ทางเลือกใหม่
สุรินทร์ 3 นาย ทองเจริญ ตุ่นทอง 21 รวมใจไทย
สุรินทร์ 3 นาย ธนายุทธ สายยศ 22 ภราดรภาพ
สุรินทร์ 4 นาย โกศล ฉลาดดี 18 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 4 นาง ลําใย ชาญศรี 19 ทางเลือกใหม่
สุรินทร์ 4 นาย ชลธี พิศเพ็ง 20 รวมใจไทย
สุรินทร์ 5 นาย พันธ์เรือง ห่อทอง 16 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 5 นาย ปริญญา กรวยทอง 17 ชาติไทยพัฒนา
สุรินทร์ 5 นาย สรยศ สานุสันต์ 18 รวมใจไทย
สุรินทร์ 5 นาย วรินทร ทองแย้ม 19 ประชาธรรมไทย
สุรินทร์ 6 ร้อยตํารวจตรี ศุภกร เอนกไชยพร 17 ประชาธรรมไทย
สุรินทร์ 6 นางสาว รัตนาพร ฉิมงาม 18 พลังไทยรักไทย
สุรินทร์ 6 นาย พัสกร สิงห์ทอง 19 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 6 นาง ยิ่งลักษณ์ ไชยศรีษะ 20 เพื่อชาติ
สุรินทร์ 7 นาย ทองพูน มะวังนุทูล 17 รวมพลังประชาชาติไทย
สุรินทร์ 7 นาย ไกร สุจิมาวิทย์ 18 ประชาธรรมไทย
สุรินทร์ 7 นาย นลธวัช ธรรมรงค์ 19 พลังไทยรักไทย
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สุรินทร์ 7 นาย สมนึก อื้อเส่ง 20 ทางเลือกใหม่
สุรินทร์ 7 นาย ประดุจ มั่นหมาย 21 ประชาชาติ
หนองคาย 1 นาย พรต จันทร์เสนา 21 ประชาธรรมไทย
หนองคาย 1 นาย วรภพ บุญเลิศ 22 ชาติพัฒนา
หนองคาย 1 นาย เคน วิเศษสุนทร 23 รวมใจไทย
หนองคาย 1 นาย อิทธิพล โคธิเสน 24 ไทยศรีวิไลย์
หนองคาย 1 นาย แก้ว ดวงระยศ 25 ประชากรไทย
หนองคาย 2 นาย พศุตม์ พรมคําซาว 21 ประชาธรรมไทย
หนองคาย 2 นาย ทศพล เสียงลํ้า 22 รวมใจไทย
หนองคาย 2 นาย ถาวร สุพันธะ 23 ชาติพัฒนา
หนองคาย 3 นาย โดม หมอยาเก่า 21 ภราดรภาพ
หนองคาย 3 นาย อนันต์ วันทอง 22 รวมใจไทย
หนองคาย 3 นาง เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ 23 ชาติพัฒนา
หนองบัวลําภู 1 นาย วีระ วงษ์นาม 21 ประชาธรรมไทย
หนองบัวลําภู 2 นาย สะอาด ศรีฐาน 23 เศรษฐกิจใหม่
หนองบัวลําภู 2 นาย วิวัฒน์ แสงป้อง 24 ประชาธรรมไทย
หนองบัวลําภู 2 นาย ชาติชาย ธนาวุฒิกุล 25 ภราดรภาพ
หนองบัวลําภู 3 นาย ชัยวัฒน์ ดาวเรือง 19 ประชาธรรมไทย
อ่างทอง 1 นาย คมสัน ศรีวนิชย์ 16 ประชาชาติ
อ่างทอง 1 นาย ประชา หาญบุญศรี 17 ประชาชนปฏิรูป
อํานาจเจริญ 1 พันโท วิรัตน์ มิลภา 20 รวมพลังประชาชาติไทย
อุดรธานี 1 นาย สมศักด์ิ เพียรเสมอ 20 แผ่นดินธรรม
อุดรธานี 1 นาย ชัยโรจน์ ผิวบาง 21 ประชาชนปฏิรูป
อุดรธานี 1 นาย ทวีศักด์ิ จันทะวงศ์ 22 พลังไทยรักไทย
อุดรธานี 2 นาย วิรัตน์ หอนงาม 21 พลังไทยรักไทย
อุดรธานี 2 นาย เที่ยง นิติธรรม 22 แผ่นดินธรรม
อุดรธานี 3 นาย สนธยา ดวงภักดี 21 พลังปวงชนไทย
อุดรธานี 4 นาย จํานงค์ กาหลง 21 พลังไทยรักไทย
อุดรธานี 5 นาย ประดิษฐ์ บุญเหลือ 24 แผ่นดินธรรม
อุดรธานี 6 นาย ชุมพล หล้าจางวาง 23 เพื่อไทยพัฒนา
อุดรธานี 6 นาง สายฝน ศรีสุโคตร 24 ไทยธรรม
อุดรธานี 7 นาย ธราพงษ์ สีลาวงษ์ 21 พลังปวงชนไทย
อุดรธานี 7 นาง หนูพิน คานทอง 22 ประชาธรรมไทย
อุดรธานี 8 นาย โชคสมาน สีลาวงษ์ 21 พลังปวงชนไทย
อุดรธานี 8 นาย นันทพงศ์ สีสังข์ 22 พลังไทยรักไทย
อุตรดิตถ์ 1 นาย อภิรักษ์ แตงขาว 16 กรีน
อุตรดิตถ์ 1 นาย จํารัส พวงมะเด่ือ 17 พลังไทยดี
อุตรดิตถ์ 1 นาย ธนพล หมื่นยา 18 เพื่อแผ่นดิน
อุตรดิตถ์ 2 นาย สุพัฒน์ ภูสี 14 ประชาชนปฏิรูป
อุตรดิตถ์ 2 นาย พีระชัย เทพศิริ 15 ประชาภิวัฒน์
อุตรดิตถ์ 2 นาง พนิดา นาทัน 16 เพื่อแผ่นดิน
อุทัยธานี 1 นาย อนันต์ เข็มทอง 13 พลเมืองไทย
อุทัยธานี 1 นาย สมชาย นพรัตน์ 14 เสรีรวมไทย
อุทัยธานี 2 นาย คณัช กุลฉิม 12 ประชานิยม
อุทัยธานี 2 นาย ชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 13 พลเมืองไทย
อุทัยธานี 2 นาย วิชัย วิสิทธ์ิ 14 เสรีรวมไทย
อุบลราชธานี 1 นาง จันทรา ชมภูศรี 22 รวมใจไทย
อุบลราชธานี 2 นาย อนันต์ มีคุณ 21 ชาติไทยพัฒนา
อุบลราชธานี 2 นาย ผัน ชมภูศรี 22 รวมใจไทย
อุบลราชธานี 2 นาย ไมตรี ถ่ินขาม 23 ประชาภิวัฒน์
อุบลราชธานี 4 นาย สมาน แก้วภักดี 18 พลังปวงชนไทย
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อุบลราชธานี 4 นาย ภูวฤณ แก่นสาร 19 เพื่อนไทย
อุบลราชธานี 4 นาย ไมล์ ประสานทอง 20 รวมใจไทย
อุบลราชธานี 6 นาย สุวัจน์ชัย เอกติชัยวรกุล 18 พลังปวงชนไทย
อุบลราชธานี 6 นาย กันยา ว่องไว 19 เพื่อนไทย
อุบลราชธานี 6 นาย กรณ์ ขาวสะอาด 20 ภราดรภาพ
อุบลราชธานี 6 นาย สมควรโชค แก่นแก้ว 21 ชาติไทยพัฒนา
อุบลราชธานี 7 นางสาว หวานใจ เอี่ยมศรี 15 เศรษฐกิจใหม่
อุบลราชธานี 7 ร้อยตรี อํานาจ ร่วมบุญ 16 ทางเลือกใหม่
อุบลราชธานี 7 นาย เกษมสันต์ หอมพิกุล 17 ประชาภิวัฒน์
อุบลราชธานี 7 นาย ทัศนพงษ์ กิ่งจันทร์ 18 ประชาธรรมไทย
อุบลราชธานี 7 นาย ธวัชชัย พรมเกษ 19 พลังปวงชนไทย
อุบลราชธานี 8 นาย พงษ์นาวิน แสงสาย 17 เพื่อนไทย
อุบลราชธานี 8 นาย ชวนินทร์ ถ่ินขาม 18 ประชาภิวัฒน์
อุบลราชธานี 9 นาย บุญมี เพียะวงค์ 16 พลังปวงชนไทย
อุบลราชธานี 9 นาย คําสอน โคมทอง 17 เพื่อแผ่นดิน
อุบลราชธานี 9 นางสาว สกลวรรญ์ หลงชิณ 18 เพื่อนไทย
อุบลราชธานี 9 นาย นําชัย วงศ์อุดม 19 ทางเลือกใหม่
อบุลราชธานี 9 นาย ปารเมศ สามิลา 20 ชาติไทยพัฒนา
อุบลราชธานี 9 ร.ต.อ. เฉลิม สมเพราะ 21 รวมใจไทย
อุบลราชธานี 10 นาย พัทธ์ฐินันท์ สานุสันต์ 18 พลังปวงชนไทย
อุบลราชธานี 10 นางสาว ชลดา แวววงค์ 19 เพื่อแผ่นดิน
อุบลราชธานี 10 นาย ธวัชชัย ชมภูศรี 20 รวมใจไทย


