
หน้า 21 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

301 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 น.ส.อรณิชา ชินะกุล    

302 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 นายเกรียงไกร วิลาศรี    

303 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 น.ส.สุพิชฌาย์ สังขะวัฒนะ    

304 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 น.ส.อัจฉนาถ แคมแม็ค    

305 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นายนพรัตน์ มาศรัตน    

306 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายชาครีย์ เพชรไพบูลย์    

307 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายแดน พลาซเซ็ค    

308 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.กณภา พิทักษ์พงศ์    

309 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.กนกภรณ์ พลกัณฑ์    

310 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นางทัศนีย์ คล้ายมงคล    

311 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายนรัฐ วิริยะสุนทราพร    

312 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายพีระชาติ พร้อมเจริญวัฒนา    

313 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.ภัทรภร สุขวนาชัยกุล    

314 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นางวรรณนิภา สกุลมีศักดิ์    

315 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.แก้วนาวี ศิริสังข์ไชย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 22 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

316 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 นางณัฐกาญจน์ จอห์นสโตน    

317 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.วัลวรา มณฑลวิทย์    

318 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.สรัญญา มั่นคง    

319 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.ฉัตรวัลย์ วิโรจน์รัตนรัศมี    

320 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.ปกเกศ ธานีรัตน์    

321 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.ปานิสา พิพัฒพงศา    

322 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.ชนัญญา ดิฐไชยทัศน์    

323 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.ศิริพร สุเมธพาณิชย์    

324 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายภากร ภัทรวุฒิพร    

325 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายเสฏฐ์สิทธิ์ สุขเจริญ    

326 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายอนุรัตน์ บัวอุไร    

327 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นางกรรณิกา เชาว์ตระกูลกิจ    

328 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ณิชา กิตติบรรลุ    

329 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นางประไพ กิตติบรรลุ    

330 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายพงศ์พัฒน์ อัจฉริยวรานนท์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 23 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

331 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.สุดาวดี ปิยดิลก    

332 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายอาคม กิตติบรรลุ    

333 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.ชุติภา เซี่ยงฉิน    

334 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายทวิมาศ ชัยพานิช    

335 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายธนวิชญ์ นาเจริญกุล    

336 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นางนุรวดี ตันอริยกุล    

337 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายพงษ์พันธุ์ อังสุรัชดาพันธุ์    

338 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.มนัสนันท์ ติยะมณี    

339 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 ว่าที่ ร.ต.วังสันติ์ โรจนาวิไลวุฒิ    

340 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายสุทธิชาติ นิลคูหา    

341 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.นภารินทร์ ผลงาม    

342 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นายเพิ่มพูน โรจนสกุล    

343 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.ภัณฑิรา สุนทรสิทธิพงศ์    

344 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นางวิรินทิรา เฮย์ส    

345 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายทบไท จุลพงศธร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 24 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

346 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 น.ส.พิรุฬห์กิจ สกุลกลจักร    

347 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นางเสาวลักษณ์ จุลพงศธร    

348 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 น.ส.อณัญญา อนันต์ธโนดม    

349 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 น.ส.ชลิดา มธุระพันธุ์    

350 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นางจันทร์เพ็ญ ไชยณรงค์พินิจ    

351 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นางจิราวัฒน์ วินิจชีวิต    

352 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.นลพรรณ สมร่าง    

353 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายนิวัตร์ ไชยณรงค์พินิจ    

354 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.ภูริสา ดิฐกมล    

355 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายสาธิต สนองผัน    

356 กรุงเทพมหานคร (25) 10025 น.ส.ดวงแก้ว อยู่เย็น    

357 กรุงเทพมหานคร (25) 10025 น.ส.สุมนา อัจฉริยพฤกษ์    

358 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 นายธงชัย สันติมงคล    

359 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายกฤษฏิ์ คมกริชวรากูล    

360 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.ธนิดา พูลกำลัง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 25 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

361 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.ธารี จำปีรัตน์    

362 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.ปณวรรณ ผลิตผลการพิมพ์    

363 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.พรรณนภา มีชัย    

364 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นางเภตรา โดสท์    

365 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 น.ส.กมลชนก ศิริกาญจน์    

366 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 นายขจรยศ คล้ายมณี    

367 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 นางชวศรี คล้ายมณี    

368 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 นายตวงภาค คล้ายมณี    

369 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 น.ส.โศภิสรา คล้ายมณี    

370 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 นางคัทลิยา ฮิลล์    

371 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 นายเจษฎา จ จิตต์เจริญชัย    

372 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 นางนภาพรรณ จ จิตต์เจริญชัย    

373 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 น.ส.ปฐมพร พรเศรษฐ์ถาวร    

374 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 น.ส.สุชนาพิมพ์ อภิชัจธนวัต    

375 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 นายอภิชัย ฉันทวานิช    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 26 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

376 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายกฤต เจริญพานนท์    

377 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.กิรณา อุดมวิภารัตน์    

378 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นางเฉลิมพร พิวจ์    

379 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายภครัชต์ อริยประยูร    

380 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นางภัทรธร ธนะสมบูรณ์กิจ    

381 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.เมลานี ศรีพิพัฒน์    

382 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.วาสนา ชินวรากร    

383 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.สุนิภา รัศมีอุทัย    

384 กาญจนบุรี (1) 71001 นายเอกชัย พูลสวัสดิ์    

385 กาญจนบุรี (3) 71003 นางพรเพชร สิงห์เสวก    

386 กาญจนบุรี (5) 71005 นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์    

387 กาฬสินธุ์ (1) 46001 น.ส.นัททิยา ภูสง่า    

388 กำแพงเพชร (1) 62001 นางโปรดปราน คลาสเซ่น    

389 กำแพงเพชร (1) 62001 น.ส.พิชชานันท์ บ่อน้อย    

390 กำแพงเพชร (2) 62002 นายธนพล เกตุแก้ว    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 27 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

391 กำแพงเพชร (4) 62004 นางเพ็ญศรี มาจม    

392 กำแพงเพชร (4) 62004 นายภาณุพันศ์ มาจม    

393 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ปรีญานุช เชาว์วิริยะพงศ์    

394 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ปรีญามาศ เชาว์วิริยะพงศ์    

395 ขอนแก่น (1) 40001 นายศีลวัต จีระวิพูลวรรณ    

396 ขอนแก่น (3) 40003 นายทองสุข หงษ์วรรณา    

397 ขอนแก่น (4) 40004 นายสมัย เตินเตียน    

398 ขอนแก่น (5) 40005 น.ส.กรนิการ์ ชารีบุตร    

399 ขอนแก่น (5) 40005 น.ส.ลภัสรดา ชารีบุตร    

400 ขอนแก่น (6) 40006 น.ส.ฤทัยรัตน์ หาญคำเถื่อน    

401 ขอนแก่น (8) 40008 นางสิน คัลลี    

402 ขอนแก่น (8) 40008 น.ส.อัจฉรา โมครัตน์    

403 จันทบุรี (1) 22001 นางกิตยา เทอร์โมท    

404 จันทบุรี (2) 22002 น.ส.ลี่เจิน เฉิน    

405 จันทบุรี (3) 22003 น.ส.นภา อัคนีโชติ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 28 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

406 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 น.ส.ธีรินทร์ สากิยะ    

407 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 น.ส.ศิรมล สุทธิพิทักษ์    

408 ฉะเชิงเทรา (3) 24003 นางรุ่งนภา คุก    

409 ชลบุรี (1) 20001 นางกชกร ประภากมล    

410 ชลบุรี (1) 20001 นายกรวัชร ธนารักษ์    

411 ชลบุรี (1) 20001 นางสมฤดี เชียร์ส    

412 ชลบุรี (2) 20002 น.ส.พรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์    

413 ชลบุรี (2) 20002 น.ส.สกุณา สุขเกษม    

414 ชลบุรี (4) 20004 น.ส.ชนิสา โชติธรรมพิทักษ์    

415 ชลบุรี (5) 20005 นายมนตรี พุฒหอม    

416 ชลบุรี (6) 20006 นางจันทร์ทิพย์ จันทร์วงค์    

417 ชลบุรี (6) 20006 นางมาลัย กู๊ดดิ้ง    

418 ชลบุรี (6) 20006 น.ส.ศราณีย์ จันทร์วงค์    

419 ชลบุรี (6) 20006 นายสนั่น จันทร์วงค์    

420 ชลบุรี (6) 20006 น.ส.อาภาสิริ ชัยษานุทิศ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 29 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

421 ชลบุรี (7) 20007 นางขันทอง คริสเตียนสัน    

422 ชลบุรี (7) 20007 น.ส.จรีพร ลาดหนองขุ่น    

423 ชัยภูมิ (2) 36002 น.ส.ทองฐมย์ อุดมพันธ์    

424 ชัยภูมิ (2) 36002 น.ส.วรัญญา เหล่าสำโรง    

425 ชัยภูมิ (2) 36002 นางอุ่นเรือน แม็คอีเชอร์น    

426 ชัยภูมิ (3) 36003 นายสมหมาย นันตา    

427 ชัยภูมิ (3) 36003 นางสายพิน เรงค์    

428 ชัยภูมิ (5) 36005 นายสุรศักดิ์ เลิศศิริ    

429 ชัยภูมิ (5) 36005 น.ส.อนงค์ เบ้าจังหาร    

430 ชัยภูมิ (5) 36005 นายอรรถชัย ระวิพันธ์    

431 ชัยภูมิ (5) 36005 นางอัจฉรา โรนีย์    

432 เชียงราย (1) 57001 น.ส.ชลาลัย ภวภูตานนท์    

433 เชียงราย (1) 57001 น.ส.วันวิสา ขันอาสา    

434 เชียงราย (1) 57001 น.ส.วุฑิพร ฉลวยศรี    

435 เชียงราย (2) 57002 นางณัฐธภา คอทโทร์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 30 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

436 เชียงราย (3) 57003 นายพงษ์เดช สุขกาย    

437 เชียงใหม่ (1) 50001 นางชัชชุดา พนายางกูร    

438 เชียงใหม่ (1) 50001 นางทองศรี ชื่นใจ    

439 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.นรมน อรุณฤทธิเดชา    

440 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.นัทธมน นิจพันธ์    

441 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.นัยนา กุชราล    

442 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.บริพนธ์ แมนมนตรี    

443 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.โปรดปราน หวังเชิดชูวงศ์    

444 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.มาลินีย์ มุมานะกุล    

445 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.วิลาวัลย์ ไพบูลย์ยิ่งยศ    

446 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.ศศิวิมล กัวตระกูล    

447 เชียงใหม่ (1) 50001 นายสิทธิโชค พนายางกูร    

448 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.สุนีรัตน์ จิระโตปริตต์    

449 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.อรกานต์ ศรีสุวรรณ    

450 เชียงใหม่ (2) 50002 นายธันยกานต์ ภูตะคาม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 31 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

451 เชียงใหม่ (2) 50002 นายธีระพงษ์ ฟักทอง    

452 เชียงใหม่ (2) 50002 น.ส.เฟลิชา เบรคเคน    

453 เชียงใหม่ (2) 50002 นางวาสนา เบรคเคน    

454 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.กุสุมา ทองใบ    

455 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่    

456 เชียงใหม่ (3) 50003 นายปอ สุวรรณชีวะกร    

457 เชียงใหม่ (3) 50003 นางศิริมา ซิลเวอร์    

458 เชียงใหม่ (3) 50003 นางสุพัตรา ทาเวอรเนอร์    

459 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.แสงเคลือ พีรพฤฒิวงศ์    

460 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.อัจฉรา สุวรรณชีวะกร    

461 เชียงใหม่ (4) 50004 น.ส.ศรัญญา สุวรรณอังกูร    

462 เชียงใหม่ (4) 50004 นางสมสุข คอเดรย์    

463 เชียงใหม่ (5) 50005 น.ส.ธนัมพร แอบคำ    

464 เชียงใหม่ (5) 50005 น.ส.ธรินทร์ญา มหาวัง    

465 เชียงใหม่ (6) 50006 น.ส.ศนันธินี ชุมภู    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 32 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

466 เชียงใหม่ (7) 50007 นายวีรวิทย์ เดชธีระพงศ์    

467 เชียงใหม่ (8) 50008 น.ส.ณัฐติกาญจน์ อัศวสมสิริ    

468 เชียงใหม่ (8) 50008 นางผ่องพรรณ ศัพท์พันธ์    

469 เชียงใหม่ (8) 50008 น.ส.ลดาวัลย์ ศัพท์พันธ์    

470 เชียงใหม่ (8) 50008 นายวิฑูรย์ คำอ่อน    

471 ตรัง (1) 92001 น.ส.กิตติ์ชญาห์ เป้าทองรุจิโรจน์    

472 ตรัง (1) 92001 น.ส.นิสดุษา บุญเจริญ    

473 ตาก (3) 63003 น.ส.วราพร นันทะใจ    

474 ตาก (3) 63003 นางอรทัย อูรา    

475 นครปฐม (1) 73001 นายนริศร ลักขณานุรักษ์    

476 นครปฐม (3) 73003 น.ส.ฉัตรวี ศรีทิพย์    

477 นครปฐม (4) 73004 นางพิศเพลิน อินทรนันท์    

478 นครปฐม (5) 73005 นางพิมล มาร์แทล    

479 นครปฐม (5) 73005 น.ส.สุดธิดา เอื้อทรัพย์วศิน    

480 นครราชสีมา (1) 30001 นางปัญจพร แคมพ์เบลล์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 33 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

481 นครราชสีมา (1) 30001 นายวิทยา ชำนาญกิจโกศล    

482 นครราชสีมา (1) 30001 นางอมรรัตน์ ชำนาญกิจโกศล    

483 นครราชสีมา (1) 30001 น.ส.อรนลิน ศรีตระกูล    

484 นครราชสีมา (2) 30002 น.ส.ชนกานต์ ไตรบัญญัติกุล    

485 นครราชสีมา (2) 30002 นายชนาธิป สุวรรณานนท์    

486 นครราชสีมา (4) 30004 นางฉลวย บุสเซอร์    

487 นครราชสีมา (4) 30004 น.ส.ภาพพจน์ พินิจพงษ์    

488 นครราชสีมา (5) 30005 น.ส.วิลัยพร อัครโคตร    

489 นครราชสีมา (7) 30007 นางเกสร ทาวเวอรส์    

490 นครราชสีมา (9) 30009 น.ส.ประคอง ฤทธิไชยวัติวงศ์    

491 นครราชสีมา (11) 30011 น.ส.สุคนธา วงศ์สาลี    

492 นครศรีธรรมราช (1) 80001 น.ส.เอมฤดี สุขปัน    

493 นครศรีธรรมราช (5) 80005 น.ส.ภัทรวรรณ ธราพร    

494 นครศรีธรรมราช (8) 80008 น.ส.ณัฐฤดี พรหมณาเวช    

495 นครสวรรค์ (1) 60001 นายกฤตภัค ศรีสะอาด    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 34 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

496 นครสวรรค์ (5) 60005 น.ส.นันทิกา พรหมมี    

497 นครสวรรค์ (6) 60006 นางเคลือวัลย์ เรืองวงษ์    

498 นครสวรรค์ (6) 60006 น.ส.น้ำเพชร วังคีรี    

499 นนทบุรี (1) 12001 นายจักรรัตน์ จุณณานนท์    

500 นนทบุรี (1) 12001 น.ส.พรพิชชา แก้วสัมฤทธิ์    

501 นนทบุรี (1) 12001 นายพศิน ศรียาภัย    

502 นนทบุรี (1) 12001 นายวุฒิภัทร กูลแก้ว    

503 นนทบุรี (1) 12001 น.ส.ศิวพร ภาคบงกช    

504 นนทบุรี (2) 12002 นายทักษ์ดนัย มีเดช    

505 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.ธัชพร วิทยารุ่งเรืองศรี    

506 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.ลลิตา แก้ววิไล    

507 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.วรารัตน์ เกิดร่วมบุญ    

508 นนทบุรี (3) 12003 นายธนัญชย์ เกษรบัว    

509 นนทบุรี (3) 12003 นางประวีณา เกษรบัว    

510 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.จันทร์สุดา ลือชาชาญเดช    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 35 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

511 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.ชนะใจ ติษยาธิคม    

512 นนทบุรี (4) 12004 นายพีรเดช ลือชาชาญเดช    

513 นนทบุรี (4) 12004 นายฟ้าดล เมืองเจริญ    

514 นนทบุรี (4) 12004 นายมนทรรศน์ มีแก้ว    

515 นนทบุรี (4) 12004 นายลอย ชุนพงษ์ทอง    

516 นนทบุรี (4) 12004 นางอัมพร ลือชาชาญเดช    

517 นนทบุรี (5) 12005 นางตฤณ แบรนคอมบ์    

518 นนทบุรี (5) 12005 นายธีรวัฒน์ ลือชาชาญเดช    

519 นนทบุรี (6) 12006 น.ส.ชญาดา อัครวุฒิญาณ    

520 น่าน (1) 55001 น.ส.กมลพร จวรรณตุม    

521 น่าน (1) 55001 นางพรพักตร์ สมณช้างเผือก    

522 น่าน (1) 55001 น.ส.ภาพนฤน สมณช้างเผือก    

523 น่าน (1) 55001 นางอัมพรรณ สมณช้างเผือก    

524 น่าน (2) 55002 นางวทันยา ถาทิพย์    

525 น่าน (2) 55002 นายวิยนต์ ถาทิพย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 36 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

526 น่าน (3) 55003 นายสนั่น นิลคง    

527 บุรีรัมย์ (1) 31001 นางเฉลิมศรี เนลสัน    

528 บุรีรัมย์ (4) 31004 น.ส.ลัดดา ทศแก้ว    

529 บุรีรัมย์ (5) 31005 น.ส.วรรณา ทิงสุข    

530 บุรีรัมย์ (6) 31006 นางบุษรินทร์ บีฮัน    

531 ปทุมธานี (2) 13002 น.ส.คะนึงนิจ เผดิมโชค    

532 ปทุมธานี (2) 13002 นายทรงรพ อิ่มน้ำขาว    

533 ปทุมธานี (3) 13003 นายสุนันท์ สกุลมีศักดิ์    

534 ปทุมธานี (3) 13003 น.ส.แสงดาว ศรีดาชาติ    

535 ปทุมธานี (3) 13003 น.ส.อุทัยวรรณ์ ชนินทร์โชดึก    

536 ปทุมธานี (5) 13005 น.ส.ธันยพร มากแพทย์    

537 ปทุมธานี (5) 13005 น.ส.ศรีโสภา เรืองหนู    

538 ปทุมธานี (6) 13006 นายคมสัน บัณฑิตวงษ์    

539 ปทุมธานี (6) 13006 นางณัฐกฤต ศักดิพัฒน์    

540 ประจวบคีรีขันธ์ (3) 77003 น.ส.พรทิพย์ ฌายีเนตร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 37 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

541 ปราจีนบุรี (1) 25001 น.ส.พิกุล สมเชื้อ    

542 ปราจีนบุรี (1) 25001 น.ส.สุพิชญา สิงหกุล    

543 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 น.ส.วัลลภัคร์ พลทรัพย์    

544 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 นางหอมละออ พลทรัพย์    

545 พระนครศรีอยุธยา (2) 14002 นางศศิกานต์ แมคมีนส์    

546 พระนครศรีอยุธยา (2) 14002 น.ส.สุกิตติมา สุขรวยเจริญ    

547 พระนครศรีอยุธยา (3) 14003 นายสุพจน์ ณ เชียงใหม่    

548 พังงา (1) 82001 น.ส.นลินี วาธุโม    

549 พัทลุง (3) 93003 น.ส.ศศิกาญจน์ กล่ำมาศ    

550 พิจิตร (2) 66002 น.ส.กัญญดา พิภัชธนโชติ    

551 พิษณุโลก (1) 65001 น.ส.วลัยลักษณ์ หลงเรื่อง    

552 พิษณุโลก (4) 65004 น.ส.สุฑารัตน์ เจียพงษ์    

553 พิษณุโลก (5) 65005 น.ส.นาตยา เหลียงสุวรรณ    

554 พิษณุโลก (5) 65005 นางพิมพ์นิภา สีอูต    

555 พิษณุโลก (5) 65005 นางพีระกานต์ พร้อมเจริญวัฒนา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 38 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

556 พิษณุโลก (5) 65005 นายสุบิน สีอูต    

557 เพชรบุรี (1) 76001 นางจิตรัตน์ สแลตเตอร์    

558 เพชรบุรี (2) 76002 น.ส.พัชนี แซ่เบ๊    

559 เพชรบูรณ์ (3) 67003 น.ส.มัณฑนา สิงห์ทองหอม    

560 เพชรบูรณ์ (4) 67004 นางพรสวรรค์ โภชาคม    

561 เพชรบูรณ์ (4) 67004 น.ส.พัชรี มีพา    

562 เพชรบูรณ์ (4) 67004 นายอดิศร โภชาคม    

563 แพร่ (2) 54002 นางปรารถนา กาลสุข    

564 แพร่ (2) 54002 น.ส.ปวีณา มูลมะณี    

565 แพร่ (2) 54002 น.ส.วันทนา วังสมบัติ    

566 ภูเก็ต (1) 83001 น.ส.ช่อกัลยา อาร์โนลดี้    

567 ภูเก็ต (2) 83002 น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิกร    

568 ภูเก็ต (2) 83002 นายสรศักดิ์ ภูงาม    

569 มหาสารคาม (2) 44002 น.ส.จริยาวรรณ เพชรกอง    

570 มหาสารคาม (3) 44003 นายภาณุวัฒน์ สุทธิวรรณ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 39 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

571 มุกดาหาร (1) 49001 นางสไบทิพย์ แชนนอน    

572 แม่ฮ่องสอน (1) 58001 นายปริญญา พุทธา    

573 ร้อยเอ็ด (2) 45002 นางวรีรัตน์ ฮาร์ริสัน    

574 ร้อยเอ็ด (3) 45003 นายภาสวิชญ์ กีรติเมธิน    

575 ร้อยเอ็ด (5) 45005 น.ส.ปิยวรรณ โสดถานา    

576 ร้อยเอ็ด (5) 45005 นายสมคิด โสดถานา    

577 ร้อยเอ็ด (5) 45005 นายสุรัตน์ โสดถานา    

578 ร้อยเอ็ด (6) 45006 นางอรพินธ์ เวเบอร์    

579 ระนอง (1) 85001 นางรุ่งนภา ชาร์กูล    

580 ระยอง (1) 21001 นางอุบล จิตต์มณี    

581 ระยอง (2) 21002 นายเจนวิทย์ ศรีวิโรจน์    

582 ระยอง (2) 21002 นายณัฐกิตติ์ ตันติวัฒนารัตน์    

583 ระยอง (3) 21003 น.ส.เยาว์เรศ สิทธิโคตร    

584 ระยอง (3) 21003 นายวัชรพล ยอดไสว    

585 ระยอง (4) 21004 น.ส.เจนจิรา เกตุทอง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 40 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

586 ระยอง (4) 21004 นางวัลลภา กรูโนว์    

587 ระยอง (4) 21004 นายวิรัตน์ จันคง    

588 ระยอง (4) 21004 น.ส.สุชาวลัญช์ ศรียันต์    

589 ราชบุรี (1) 70001 น.ส.วณัฐธิดา แจ่มสว่าง    

590 ราชบุรี (3) 70003 นางธมลวรรณ ยูนี    

591 ราชบุรี (3) 70003 น.ส.สุกฤตา เดชพิทยานันท์    

592 ราชบุรี (5) 70005 น.ส.ฑัณธิดา งามขำ    

593 ลพบุรี (1) 16001 นางดนิตา ครอสฟีล    

594 ลพบุรี (1) 16001 น.ส.วรรณสิริ ธรรมานุกูล    

595 ลพบุรี (3) 16003 น.ส.เรณู เก้าสกุล    

596 ลพบุรี (3) 16003 นางวีรนุช ลุค    

597 ลำปาง (1) 52001 น.ส.กนกกาญจน์ แลสันกลาง    

598 ลำปาง (1) 52001 น.ส.ปานวาด สอดศุข    

599 ลำปาง (1) 52001 นายปิติพัฒน์ สันติธัญโรจน์    

600 ลำปาง (1) 52001 นายพิบุลชัย บุญตันบุตร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ


