
หน้า 41 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

601 ลำปาง (2) 52002 น.ส.ปาริชาติ จัดดี    

602 ลำปาง (3) 52003 น.ส.อริสา ปินตาปลูก    

603 ลำปาง (4) 52004 นายกิตติวัฒน์ ศิริประยงค์    

604 ลำปาง (4) 52004 นางจิดาภา ศิริประยงค์    

605 ลำปาง (4) 52004 นายโด่ง ทิพพหา    

606 ลำปาง (4) 52004 นายธีรภัทร นันตา    

607 ลำปาง (4) 52004 น.ส.นันท์นภัส ศิริประยงค์    

608 ลำปาง (4) 52004 นายบดินทร์ บดีรัฐ    

609 ลำปาง (4) 52004 นายศุภกรณ์ สังข์หน่วง    

610 ลำปาง (4) 52004 น.ส.สุจิตรา สิงห์อ้าย    

611 ลำพูน (1) 51001 นายรัมภ์ มูสิกธรรม    

612 ลำพูน (1) 51001 นางวันทนีย์ พริงเกิล    

613 ลำพูน (2) 51002 น.ส.กมลนารี ลายคราม    

614 ลำพูน (2) 51002 น.ส.กิ่งผกา ชมภูจา    

615 ลำพูน (2) 51002 น.ส.ชฎาพร อินสุข    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 42 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

616 เลย (1) 42001 น.ส.ฆฤษวี ศรีวัฒนา    

617 เลย (3) 42003 นางสมหมาย แมคเวลล์    

618 ศรีสะเกษ (1) 33001 น.ส.พิทยาภรณ์ อรทัย    

619 ศรีสะเกษ (4) 33004 น.ส.ทัศนียา บุญเสนอ    

620 ศรีสะเกษ (4) 33004 นางสมัย มาตา    

621 สกลนคร (5) 47005 น.ส.จิราพรรณ นิลมณี    

622 สกลนคร (5) 47005 น.ส.วจรินทร์ แก้วอัคฮาด    

623 สกลนคร (5) 47005 น.ส.วรรณภา อุดารักษ์    

624 สงขลา (1) 90001 น.ส.ตรีสุคนธ์ สัตตบงกช    

625 สงขลา (1) 90001 นางพศิกา ชำนาญเวชกิจ    

626 สงขลา (2) 90002 น.ส.กชกร วรธรรมานนท์    

627 สมุทรปราการ (1) 11001 น.ส.ณัฐกุลนันท์ ธนาภัทรวิชญ์    

628 สมุทรปราการ (1) 11001 น.ส.ทรายทะเล เหล่ารัตนเวช    

629 สมุทรปราการ (3) 11003 น.ส.กรรณิการ์ พันธุ์ยิ่งยก    

630 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.กมลวรรณ คงสวัสดิ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 43 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

631 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.ญาดา จันทรเวช    

632 สมุทรปราการ (4) 11004 นายณัฐพล เกรียงประภากิจ    

633 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.ธีราภรณ์ รักชอบสันติ    

634 สมุทรปราการ (4) 11004 นายนิราช เสือป่า    

635 สมุทรปราการ (4) 11004 นางสมัญชยา ดูเชนส์    

636 สมุทรปราการ (5) 11005 นายธวัชชัย เชยคำดี    

637 สมุทรปราการ (6) 11006 นายประเวศ บุญยสิริวัฒน์    

638 สมุทรปราการ (6) 11006 นางพัชริน บุญยสิริวัฒน์    

639 สมุทรปราการ (7) 11007 น.ส.ปิยนุช จงศรีวัฒนาพร    

640 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.ดาลินภัทร์ ฐานุพงศ์วณิช    

641 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.อุมาพร รวมพวก    

642 สระแก้ว (3) 27003 น.ส.มัตตัญญู เมฆสวัสดิ์    

643 สระบุรี (2) 19002 นายพงศ์รัฐ เภสัชศาสตร์นุกูล    

644 สระบุรี (2) 19002 นายภาณุพงศ์ วงศ์มา    

645 สระบุรี (2) 19002 นายศิริโชค วงศ์มา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 44 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

646 สระบุรี (2) 19002 นางสุทิน วงศ์มา    

647 สระบุรี (2) 19002 น.ส.อรพรรณ ทองโสภณ    

648 สิงห์บุรี (1) 17001 นายวัชรวีร์ โสภา    

649 สิงห์บุรี (1) 17001 นางเสาวนีย์ คิง    

650 สุโขทัย (1) 64001 นางกมลทิพย์ ชุนพงษ์ทอง    

651 สุโขทัย (1) 64001 น.ส.ฉัตรสุดา นุสญา    

652 สุโขทัย (1) 64001 ว่าที่ ร.ต.พิชญุตม์ ผ่องด้วง    

653 สุโขทัย (2) 64002 น.ส.เดือนเพ็ญ พวงพานิช    

654 สุพรรณบุรี (4) 72004 นายภครงกร ว่องกิตติพงษ์    

655 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 น.ส.กฤติกา แสงทอง    

656 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 น.ส.ชนนิกานต์ วิริยากุลภัทร    

657 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 นางพิศมัย เฟรเซ่อร์    

658 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 น.ส.วรกร ปั้นแจ้งอรุณ    

659 สุรินทร์ (2) 32002 น.ส.มัจฉรีณ์ โสวภาค    

660 หนองคาย (1) 43001 นายศักดิ์ชัย เชยคำดี    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 45 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

661 หนองคาย (2) 43002 น.ส.พุดแก้ว พลทรักษา    

662 หนองคาย (2) 43002 นายสุพรรณ พะชะ    

663 หนองบัวลำภู (1) 39001 น.ส.อรวรรณ บัวสาย    

664 อำนาจเจริญ (1) 37001 นายสำนาน กมลฤกษ์    

665 อุดรธานี (1) 41001 นายกันตพัฒน์ ตีเมืองสอง    

666 อุดรธานี (1) 41001 นายศุภกร รัศมีมาสเมือง    

667 อุดรธานี (1) 41001 น.ส.ศุภธิดา สุวรรณสม    

668 อุดรธานี (2) 41002 นางจุติพร เทย์เลอร์    

669 อุดรธานี (7) 41007 นางจารุภา คอพเพอร์    

670 อุดรธานี (7) 41007 นางสุพัตรา ศรีเสมอ    

671 อุบลราชธานี (1) 34001 นางวรรณภา ฮาร์ดิ้ง    

672 อุบลราชธานี (3) 34003 นายธัชชัย ธิติเชษฐตระกูล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ


