


หน้า 1 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

ลงคะแนนแบบ คูหา

1 กระบี่ (1) 81001 นายนครินทร์ สุนทร    

2 กระบี่ (1) 81001 น.ส.ภาวิณี มาศโอสถ    

3 กระบี่ (1) 81001 น.ส.มัจญาณี ขุนพลภักดี    

4 กระบี่ (2) 81002 นายซัยฟาน มารยา    

5 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 น.ส.กัญญา เจียรไนสกุล    

6 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 น.ส.ชื่นชมบุญ สุขจันทร์    

7 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 น.ส.ณภัทร ทัพพันธุ์    

8 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายทรงพล สุขจันทร์    

9 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายทศพร พัทนวิโรจน์    

10 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 น.ส.ศิริพร ติรเดชากุล    

11 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายกันต์ธีร์ ลี้พูลทรัพย์    

12 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.จารุนันท์ วิสุทธิพิทักษ์กุล    

13 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายวีระวัตร สวัสดิบุตร    

14 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.นริศรา พหลโยธิน    

15 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นายมานากรณ์ เมฆประยูรทอง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 2 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

16 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นายดิตถพันธ์ สุวรรณสัมพันธ์    

17 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นายทิวา เตียวยอด    

18 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.กิตติ์ธัญญา ธราเศรษฐวิทย์    

19 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.ชนิกานต์ ทองวานิช    

20 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายชวลิต แก้วประสงค์    

21 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.ธัญลักษณ์ กิจบุญชู    

22 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.วงษ์รัตน์ รัตนประยูร    

23 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.วิศณี เอี่ยมสอาด    

24 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายกนก ส่งแสงเติม    

25 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายกิรณ ลิมปพยอม    

26 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายปรีย์ชนัน โสธรนพบุตร    

27 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 น.ส.ผุสดี แสงศิริฉาย    

28 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 น.ส.พัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา    

29 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นางสุศลักษณ์ เขียวอ่อน    

30 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 3 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

31 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์    

32 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายปกรณ์ สุทธิลักษณ์    

33 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.สิริรัตน์ ฉัตรวิจิตรกุล    

34 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายอาทิตย์ หล่อวัฒนพงษา    

35 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายไกรจักร ธีรตยาคีนันท์    

36 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 น.ส.ธัญยธรณ์ นนทยาธร    

37 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 น.ส.ปัทมา ศิริกุล    

38 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายวรพล กิจปรีชาวนิช    

39 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายวรุตม์ วรามิตร    

40 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายอนุสรณ์ พจนบรรพต    

41 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายเอกวิทย์ สุดานิช    

42 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรหัวหงษ์    

43 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 พ.อ.อ.ก้องฟ้า มงคลเสถียร    

44 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์    

45 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นางจิตตินันท์ มโนสิทธิศักดิ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 4 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

46 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นายธนภัทร์ หวนสุริยา    

47 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นางประกายกานต์ ชไนทซ์    

48 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นางมนัสวี หวนสุริยา    

49 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 น.ส.วนิทรา ตะเภาทอง    

50 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์    

51 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายฉัตรชัย ปทุมพงศ์โสธร    

52 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นางธันวรัตน์ สารฤทธิ์    

53 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายนพดล ใบตระกูล    

54 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 น.ส.นันท์นภัส วราเกียรติธารี    

55 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายภาคภูมิ ลือดี    

56 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.เจณิตา แดงโกเมน    

57 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายเจษฎา ตันรัตนกุล    

58 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นางปิยชนิดร์ สุทธินนท์ สุขจันทร์    

59 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.พรรณระวี ตันรัตนกุล    

60 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.พันทิพา กุลมงคล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 5 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

61 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายพันธิน กุลมงคล    

62 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายพุทธิพงษ์ อารีรอบ    

63 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.ภัทรกมล เลิศสันติ    

64 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.นพวรรณ ตั้งพานิชวงศ์    

65 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 นายสมเกียรติ เพชรโสม    

66 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 นายสรายุทธ ศรีสมบัติ    

67 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.ชนัญญา โตเจริญทรัพย์    

68 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 นางผุสดี สวีนนี่ย์    

69 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 ว่าที่ ร.ต.อานัส สนนุกิจ    

70 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นางดวงใจ รูส    

71 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายสมยงค์ กลมเกลียว    

72 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 น.ส.อินทิรา เลิศคงชัย    

73 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ธัญรดา มะแก้ว    

74 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ธีรดา มะแก้ว    

75 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นางเปมิกา กรีน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 6 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

76 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายวฤธ จินตนาวัน    

77 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายสุรชัย พุ่มเพ็ชร์    

78 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นางอภิญญา ยุล    

79 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.กชพรรณ บุญเหลือ    

80 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายฐานิต ชัยนารถวรกุล    

81 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.พนัชกร ซุยโพธิ์น้อย    

82 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นางฟัฎลีนา สาบา    

83 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.มนัญญา อามิน    

84 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.รังสินี เกษตรภิบาล    

85 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นางรัชนีวรรณ เกษตรภิบาล    

86 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.ชมพูนุท แพร่ธนาเรือง    

87 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.นิรินธน์ ศรีทัศนีย์    

88 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นายเสถียร โคตรคันทา    

89 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นางอรศรัณย์ มนุอมร    

90 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นางอารีวัลย์ โคตรคันทา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 7 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

91 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายพิเชษฐ์ จันทรเดชดวงดี    

92 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายภูริชัย ไชยวรรธนะ    

93 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายวรท วิลาวรรณ    

94 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร    

95 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 นางศศิอนงค์ ซึ้งถาวร    

96 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.รุ่งฤดี มณีเนตร    

97 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.ศิริมนัส พิมพะกร    

98 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายสราวุธ เรืองศิลปานันท์    

99 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายอิสมัต อิสมาแอล    

100 กรุงเทพมหานคร (25) 10025 น.ส.ชนิตา ไทวคุณิกกุล    

101 กรุงเทพมหานคร (25) 10025 นายสมควร ศรีวัฒกพงศ์    

102 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 น.ส.สมิตา หนุนภักดี    

103 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 นางอรรถวดี ประจำตน    

104 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 นายยอดศักดิ์ สมบัติอารีพาณิช    

105 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 น.ส.ศรวลัญช์ ธารแสงประดิษฐ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 8 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

106 กรุงเทพมหานคร (29) 10029 น.ส.ภาสพร สังฆสุบรรณ์    

107 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายกษณะ แก้ววิจิตร    

108 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์    

109 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์    

110 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายศุภกาณจน์ จินดาวัฒน์    

111 กาญจนบุรี (1) 71001 นายศุภชัย ซื้อสมบูรณ์    

112 กาญจนบุรี (2) 71002 นายรักษ์พล สุขศิริ    

113 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ภัทรานิษฐ์ จวนเผ่า    

114 ขอนแก่น (1) 40001 นายภาศภูมิ กุลพันธ์    

115 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.มณีวรรณ โพธิ์อนุกูล    

116 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.สุชาดา แงงลำพูน    

117 ขอนแก่น (2) 40002 นายภูมิพิชญ์ ศรีพุฒิเมธ    

118 ขอนแก่น (10) 40010 นางวิมลรักษณ์ ทุลส์ทรุพ    

119 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 นายณัฐวุฒิ รังศรี    

120 ฉะเชิงเทรา (4) 24004 นายพงษ์พัฒน์ เอี่ยมเอม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 9 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

121 ฉะเชิงเทรา (4) 24004 นายสุรพล ศรีนอก    

122 ชลบุรี (1) 20001 นายพงษ์สิทธิ์ วิปุลพงษ์    

123 ชลบุรี (5) 20005 นายศิรัณย์ ดาวมณี    

124 ชลบุรี (6) 20006 นายโรมรัน ตุ้มมี    

125 ชลบุรี (6) 20006 นายสุรเดช สมสอาด    

126 ชลบุรี (7) 20007 นายซอบีร ศรีอดุลย์พันธุ์    

127 ชลบุรี (7) 20007 น.ส.ซาร่า ยิ้มวิลัย    

128 ชลบุรี (7) 20007 นางไพรวรรณ บาร์เร็ทท์    

129 ชลบุรี (8) 20008 นายสุมนต์ชัย บำเพ็ญอยู่    

130 เชียงราย (1) 57001 นางนิลวรรณ เพทเนฮาซี่    

131 เชียงราย (2) 57002 น.ส.กนกวรรณ บัวนวล    

132 เชียงราย (4) 57004 นายนิวัฒน์ บุญหยาด    

133 เชียงใหม่ (1) 50001 นายจารุภัทร อ้วนสอาด    

134 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.ธรินทร์ญา สุภาษา    

135 เชียงใหม่ (1) 50001 นางมะลิวรรณ์ มอยร์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 10 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

136 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.ลลิตา ปิยะอัศวจินดา    

137 เชียงใหม่ (3) 50003 นายดุลย์พิชัย สุววรรธน์    

138 เชียงใหม่ (5) 50005 นายชุมพล เรือนยอง    

139 ตรัง (3) 92003 น.ส.ทาริดา ดาหลาย    

140 นครปฐม (2) 73002 นางณัฏฐณิชา มูลิจาดี    

141 นครปฐม (3) 73003 นางจงกล แซทเซ่อร์    

142 นครปฐม (3) 73003 นายเสฏฐพล พชรพสิษฐ์กุล    

143 นครปฐม (5) 73005 นายชาญกิจ สิริมงคลสกุล    

144 นครราชสีมา (1) 30001 นางพนาไพร ธรรมใจ    

145 นครราชสีมา (12) 30012 น.ส.สุกัญญา สุขเขียว    

146 นครศรีธรรมราช (1) 80001 นายชูศักดิ์ ก้าวสมบูรณ์    

147 นครศรีธรรมราช (3) 80003 น.ส.นุสรา คำพิละ    

148 นครศรีธรรมราช (4) 80004 นายสง่า ไชยทอง    

149 นครศรีธรรมราช (7) 80007 นายราชัน แจ้งศรี    

150 นครสวรรค์ (4) 60004 น.ส.ณัฐธภา โตกุฮิซะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 11 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

151 นนทบุรี (1) 12001 นายปัญญา คงทอง    

152 นนทบุรี (1) 12001 นางส่องแสง คงทอง    

153 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.ธิดา สุขีลาภ    

154 นนทบุรี (2) 12002 นายพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์    

155 นนทบุรี (2) 12002 นางวรรณา ศรีธนจิตต์    

156 นนทบุรี (2) 12002 นายศิพล ยมพูล    

157 นนทบุรี (2) 12002 นายสมชาย นุ้ยมาก    

158 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.สาวิตรี วิเชียรพงษ์    

159 นนทบุรี (3) 12003 นายกรภัทร สมแสง    

160 นนทบุรี (3) 12003 นางจิราพร สุดานิช    

161 นนทบุรี (3) 12003 นายธงชัย เอี่ยมคณิตชาติ    

162 นนทบุรี (3) 12003 นายเศรษฐพงศ์ ศรีทัศนีย์    

163 นนทบุรี (3) 12003 นางสุทธิชา เอี่ยมคณิตชาติ    

164 นนทบุรี (4) 12004 นายชัชวาล วรขจรวิรัตน์    

165 นนทบุรี (4) 12004 นายณรงค์ศักดิ์ งามอมรภิรัตน์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 12 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

166 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.ทรัพย์ศิริ รัตนจันทร์    

167 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.ปณิชา ประนันติ๊บ    

168 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.พิชญ์ชานุช ศุภวณิช    

169 นนทบุรี (4) 12004 นางภาวิดา งามอมรภิรัตน์    

170 นนทบุรี (4) 12004 นายวัฒนชัย คล้ายจินดา    

171 นนทบุรี (5) 12005 นายณรงค์ศักดิ์ ตันติธนกิจ    

172 นนทบุรี (5) 12005 นายพันธ์ทิพย์ ไพฑูรย์บัวทอง    

173 นนทบุรี (5) 12005 น.ส.รัตนาวดี โฮ้วบำเพ็ญ    

174 นนทบุรี (5) 12005 น.ส.ลลนา ศรีสอน    

175 นนทบุรี (5) 12005 นายวิชภพ ถนอมแหยม    

176 นนทบุรี (6) 12006 นางชุษณา ฮาน    

177 นราธิวาส (1) 96001 นายยูกิฟลี บากาอาลี    

178 นราธิวาส (1) 96001 นายอุสมาน เจ๊ะบือราเฮง    

179 นราธิวาส (2) 96002 นายซารูดิง ยูโซ๊ะ    

180 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.ซูรียานา มามะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 13 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

181 นราธิวาส (2) 96002 นายพุทธิชัย ชูชาติพงษ์    

182 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.วิลาศินี มะ    

183 นราธิวาส (3) 96003 นายซัมรี มิน    

184 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นูซีลา หะยีเจ๊ะเต๊ะ    

185 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.ฟัตมา มือเซาะ    

186 นราธิวาส (3) 96003 นายมูฮำหมัดไฟศอล มะเด็ง    

187 นราธิวาส (3) 96003 นายสานูซี แวบือซา    

188 นราธิวาส (3) 96003 นายอับดุลกิฟลี ดามิ    

189 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.อานีรา มูดอ    

190 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.อุมีฮากีม วาโอ๊ะ    

191 นราธิวาส (3) 96003 นายฮาดอรอมี เจ๊ะนิ    

192 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซาฮีดาน ตาเละ    

193 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซูฮัยลา อารง    

194 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.นัสรียา บูเถ๊าะ    

195 นราธิวาส (4) 96004 นายนูรมาน สนิเจ๊ะนะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 14 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

196 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.นูรีสา แดมะยุ    

197 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.มารียัม ลาเต๊ะ    

198 นราธิวาส (4) 96004 นายมุฮำมัดนอร์ อับดุลสมัด    

199 นราธิวาส (4) 96004 นายมูฮำหมัดซูเบ มะมิง    

200 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อารีนา บือราเฮง    

201 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อิลฮาม หะยีแล๊ะ    

202 นราธิวาส (4) 96004 นายอิสมาแอ บาเกาะ    

203 นราธิวาส (4) 96004 นายฮิซบุลลอฮ วาเซ็ง    

204 น่าน (2) 55002 นายอภิวัฒน์ พลสันติกุล    

205 บุรีรัมย์ (1) 31001 น.ส.วิชญาพร บุญวงศ์    

206 บุรีรัมย์ (4) 31004 นายมานพ กล่อมจิตต์    

207 บุรีรัมย์ (7) 31007 น.ส.ไรวินทร์ ปิติพิทักษ์ไชย    

208 บุรีรัมย์ (7) 31007 น.ส.ศิริยุพา ปรากฏเลิศ    

209 ปทุมธานี (1) 13001 น.ส.พรหมธิดา ภาพพริ้ง    

210 ปทุมธานี (2) 13002 นายบัญชา หน่องพงษ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 15 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

211 ปทุมธานี (2) 13002 นางปาริชาติ ธรรมเชื้อ    

212 ปทุมธานี (2) 13002 น.ส.ศิริวรรณ มะหะหมัด    

213 ปทุมธานี (2) 13002 นายสมิท ธรรมเชื้อ    

214 ปทุมธานี (4) 13004 น.ส.ชาลินี สันติวรวุฒิ    

215 ปทุมธานี (4) 13004 น.ส.อิสสรียา เลอมวณ    

216 ปทุมธานี (6) 13006 นางน้ำทิพย์ หน่องพงษ์    

217 ปทุมธานี (6) 13006 น.ส.ภัคจิรา พ่วงเภตรา    

218 ประจวบคีรีขันธ์ (3) 77003 นายเอกนรินทร์ สุขรักษา    

219 ปราจีนบุรี (1) 25001 นายจาตุรงค์ กิจดี    

220 ปราจีนบุรี (2) 25002 น.ส.สุภาพร ดารักษ์    

221 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.จิณห์นิภา ทองอนันต์    

222 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.นูรอัยณีย์ สาเมาะ    

223 ปัตตานี (1) 94001 นายมุสลิม อาบ๊ะ    

224 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.รุสนาณี คงบันนึก    

225 ปัตตานี (1) 94001 นายอารีฟีน หะยีอาแว    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 16 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

226 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ซูไฮนี สะแม    

227 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.นาซีรา สาหะ    

228 ปัตตานี (2) 94002 นายมูฮำหมัดโซฟี สาอิ    

229 ปัตตานี (2) 94002 นายแวสุไลมาน สาหะ    

230 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.สารีนา แวมามุ    

231 ปัตตานี (2) 94002 นายอดัม ปาเนาะ    

232 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ซูซาน ดิง    

233 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ซูวัยบะห์ มาแจ    

234 ปัตตานี (3) 94003 นายมะรูสดี เล็ง    

235 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ชารีฟา สามะ    

236 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซูมัยยะห์ บือโต    

237 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ดีนา หะยีหะซา    

238 ปัตตานี (4) 94004 นายธาดา ซีตีมะนุง    

239 ปัตตานี (4) 94004 นายอันวา อาแตวี    

240 ปัตตานี (4) 94004 นายอาหาหมัด เจะโด    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 17 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

241 ปัตตานี (4) 94004 นายอีซอม มะเด็ง    

242 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 นายนวทัศน์ เลาะวิถี    

243 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 นายอิงควัฒน์ สุขถาวร    

244 พระนครศรีอยุธยา (3) 14003 นายมาโนฐพ์ บุญประทานพงศ์    

245 พระนครศรีอยุธยา (3) 14003 นายอิศรา มัศโอดี    

246 พระนครศรีอยุธยา (4) 14004 นายอดุลย์ อัยกูล    

247 พะเยา (1) 56001 นางชุติญา วาดา    

248 พัทลุง (3) 93003 นายฆอสซาน ยีหรีม    

249 พัทลุง (3) 93003 นายสุทธิชัย ไพรพฤกษ์    

250 เพชรบุรี (1) 76001 นายมงคล สายนุ้ย    

251 เพชรบูรณ์ (1) 67001 น.ส.ศิรินภา คำก่อ    

252 เพชรบูรณ์ (5) 67005 น.ส.ชานิดา วิเศษชัย    

253 แพร่ (2) 54002 น.ส.ชนิดาภา ไชยแก้ว    

254 ภูเก็ต (1) 83001 นายพัชรนนท์ แสงจันทร์    

255 ภูเก็ต (1) 83001 น.ส.วิไลพร แสวงผล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 18 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

256 ภูเก็ต (2) 83002 นายอิทธิเดช ขวัญแน่น    

257 แม่ฮ่องสอน (1) 58001 นายสดุดี ดำรงกิจมงคล    

258 ยะลา (1) 95001 น.ส.นิอามีเราะห์ หามะมูซอ    

259 ยะลา (1) 95001 น.ส.วันมุนีเราะฮ์ แวสแลแม    

260 ยะลา (1) 95001 น.ส.สิริลักษณ์ นิลรัตน์    

261 ยะลา (1) 95001 นายอัซมาน สาและ    

262 ยะลา (1) 95001 น.ส.อินซอฟ แวจิ    

263 ยะลา (1) 95001 นายอิรฟาร์น กะโด    

264 ยะลา (2) 95002 น.ส.เกาซัดร์ สาแล    

265 ยะลา (2) 95002 นายซอลาฮูดีน ไต้ซิ    

266 ยะลา (2) 95002 น.ส.ซุกัยนะห์ โต๊ะมะแซ    

267 ยะลา (2) 95002 นายตารมีซี โซ๊ะสะตา    

268 ยะลา (2) 95002 น.ส.มารีนา มะแซ    

269 ยะลา (2) 95002 นายร็อยยาน กาซอ    

270 ยะลา (2) 95002 นายหะซัน ดือราโอะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 19 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

271 ยะลา (2) 95002 นายอับดุลรอมัน งอปูแล    

272 ยะลา (2) 95002 นายอัสรี ดาโอะ    

273 ยะลา (2) 95002 นายอิลฟาน มูหามัด    

274 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฮูดา บาดา    

275 ยะลา (3) 95003 น.ส.มารีแย สะอิ    

276 ยะลา (3) 95003 นายลุตฟี ดาเดะ    

277 ยะลา (3) 95003 นายอามาร์ หะมิดง    

278 ร้อยเอ็ด (2) 45002 น.ส.วรายุทธ สอนจันทร์    

279 ร้อยเอ็ด (5) 45005 นายทองพูล ถานัดดี    

280 ระยอง (1) 21001 นายกำจร วีรกาญจนา    

281 ระยอง (1) 21001 น.ส.ธำรงรัตน์ สุวรรณคำ    

282 ระยอง (1) 21001 นายมารุต มาลีลัย    

283 ระยอง (4) 21004 นายจักรพงศ์ พันธ์ประสิทธิ์เวช    

284 ระยอง (4) 21004 นายชาญวิทย์ เลาหอุดมโชค    

285 ระยอง (4) 21004 นายธนัฐพล แสงอาทิตย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 20 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

286 ระยอง (4) 21004 น.ส.พันธุ์ทิพา ตันวัฒนถาวร    

287 ระยอง (4) 21004 น.ส.สุภาพร เวียงนิล    

288 ราชบุรี (5) 70005 นายสหวัฒน์ ทิพางค์กูล    

289 ลพบุรี (1) 16001 น.ส.รุจิเรข สุขะพัฒน์    

290 ลำปาง (1) 52001 นายชม กองนันท์    

291 ลำปาง (3) 52003 นายถาวร อัมภรัตน์    

292 ลำปาง (4) 52004 นางปรารถนา มาร์ลิสซ่า    

293 ลำพูน (1) 51001 นายชยพล สาวิลุน    

294 ลำพูน (1) 51001 นางสุพัตรา สาวิลุน    

295 ลำพูน (2) 51002 นายกัมปนาท เดี่ยวทิพย์สุคนธ์    

296 ลำพูน (2) 51002 น.ส.นิตยา ป๋าป่าสัก    

297 เลย (1) 42001 น.ส.อารีญา เคหัง    

298 สกลนคร (6) 47006 นายธาราดล ดงยะโสภา    

299 สงขลา (2) 90002 นายซานาวี เหล็มปาน    

300 สงขลา (2) 90002 น.ส.รุสนาณี หวันยาวา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 21 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

301 สงขลา (3) 90003 นายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี    

302 สงขลา (3) 90003 น.ส.มารียา บินตะสอน    

303 สงขลา (3) 90003 นายมุญาฮิด หวังโสะ    

304 สงขลา (3) 90003 นายรุชดี ศรีอาหมัด    

305 สงขลา (3) 90003 น.ส.สุไมญา บิลลาเต๊ะ    

306 สงขลา (3) 90003 น.ส.ไหมสาเหร๊าะ หลำเบ็ลสะ    

307 สงขลา (3) 90003 นายอาหมัด เหมพงศ์    

308 สงขลา (3) 90003 นายอุสมาน อับดุลเลาะ    

309 สงขลา (4) 90004 นายอภิวัฒน์ รองพล    

310 สงขลา (5) 90005 นายรุสดี หมัดอาดัม    

311 สงขลา (5) 90005 น.ส.ฮาณีม หมัดอาหลี    

312 สงขลา (6) 90006 นายสิริวิศว์ ธนาพรสมบัติ    

313 สงขลา (7) 90007 น.ส.นูรีย๊ะ มะอาแซ    

314 สงขลา (7) 90007 น.ส.มัยมูน ขะเดได้หวัง    

315 สงขลา (7) 90007 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะแล๊ะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 22 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

316 สงขลา (8) 90008 นายคอลิด ล่าหมัน    

317 สงขลา (8) 90008 น.ส.โสรยา สีบู้    

318 สตูล (1) 91001 น.ส.ซัลมา หลงสะเตี๊ยะ    

319 สตูล (1) 91001 น.ส.มารียะ มาลินี    

320 สตูล (1) 91001 น.ส.วันดี ช่างเหล็ก    

321 สตูล (1) 91001 นายอัสรี เพชรมณี    

322 สตูล (1) 91001 น.ส.อัสรีนา หลีดังสา    

323 สตูล (2) 91002 นายมัดนุชรี รูบามา    

324 สตูล (2) 91002 น.ส.มาดีนะห์ ดาหลาย    

325 สมุทรปราการ (1) 11001 นางจิราภรณ์ บุญเลิศ    

326 สมุทรปราการ (1) 11001 นางบุษกร รสภา    

327 สมุทรปราการ (2) 11002 นายสมชัย ตรีมงคล    

328 สมุทรปราการ (3) 11003 น.ส.จรวยพร ภัทราวรรณ    

329 สมุทรปราการ (3) 11003 นายสันติ บุญเลิศ    

330 สมุทรปราการ (4) 11004 นายจักรกฤษ ชัยเขว้า    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 23 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

331 สมุทรปราการ (4) 11004 นายทรงพล ศักดิ์ทรัพย์เจริญ    

332 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.น้ำทิพย์ พุ่มเจริญดี    

333 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.ภรภัทร พันธ์งอก    

334 สมุทรปราการ (4) 11004 นายเมธี หิ้วพงศ์    

335 สมุทรปราการ (4) 11004 นายวีระ เสรีสิทธิพิทักษ์    

336 สมุทรปราการ (4) 11004 นายวุฒิไกร สุปินตา    

337 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.แสนดี สีสุทธิโพธิ์    

338 สมุทรปราการ (5) 11005 นายเฉลิมพล บุญทระกุล    

339 สมุทรปราการ (5) 11005 นายเทวฤทธิ์ ปานสุขุม    

340 สมุทรปราการ (5) 11005 นายสุวัติ ประสงค์เจริญ    

341 สมุทรปราการ (7) 11007 นางณัฐมน โรเมโร่    

342 สระบุรี (1) 19001 นายนิคม แก้วบุญเรือง    

343 สระบุรี (1) 19001 นายอนุศาสตร์ หมีทอง    

344 สระบุรี (3) 19003 นายคริษฐ์ ทวีสิทธิชาติ    

345 สระบุรี (3) 19003 น.ส.จุฑามาศ คงเจริญ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 24 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

346 สระบุรี (3) 19003 นายบุญฤทธิ์ ใจยา    

347 สระบุรี (3) 19003 นางเรณู ภัทราวรรณ    

348 สระบุรี (3) 19003 นายสมบัติ ภัทราวรรณ    

349 สระบุรี (3) 19003 นายอิทธากร แก้ววิเศษกุล    

350 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 นายบุญยัง เซี่ยงฉิน    

351 สุราษฎร์ธานี (2) 84002 นายหุสนี หมัดตะพงศ์    

352 สุรินทร์ (4) 32004 นายคมสันต์ ศรีภักดี    

353 อ่างทอง (1) 15001 นายปิยะพงษ์ เสมาชัย    

354 อุดรธานี (1) 41001 น.ส.ศศิกานต์ นิรันตรานนท์    

355 อุตรดิตถ์ (2) 53002 นางหนูประยงค์ มงคลเสถียร    

356 อุทัยธานี (1) 61001 นายวีระพงษ์ ไกรเลิศ    

357 อุบลราชธานี (6) 34006 น.ส.มนัสรา โคตรคำ    

ลงคะแนนแบบ ทางไปรษณีย์

358 กระบี่ (1) 81001 นายกิตติศักดิ์ เตบบุตร    

359 กระบี่ (1) 81001 นายซอลาฮุดดีน เนาว์ไพร    

360 กระบี่ (1) 81001 น.ส.นูรอัยณี ห้วยลึก    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 25 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

361 กระบี่ (1) 81001 น.ส.วัลลยา ศศิธร    

362 กระบี่ (1) 81001 นายสราวุธ หมักหมัน    

363 กระบี่ (1) 81001 น.ส.สิริลักษณ์ ประเสริฐดำ    

364 กระบี่ (1) 81001 น.ส.สุนิตตา สายดำ    

365 กระบี่ (1) 81001 นายอนุชา ปานขวัญ    

366 กระบี่ (1) 81001 นายอนุสรณ์ ปานขวัญ    

367 กระบี่ (1) 81001 นายเอกสิทธิ์ ขาวขำ    

368 กระบี่ (1) 81001 นายฮาซัน ลายดุลย์    

369 กระบี่ (2) 81002 นายจิรวัฒน์ ชายเชื้อ    

370 กระบี่ (2) 81002 นายจีระศักดิ์ ช่วยรอด    

371 กระบี่ (2) 81002 น.ส.ตักวีม เพริดพร้อม    

372 กระบี่ (2) 81002 นายทวิชชัย เครือวัลย์    

373 กระบี่ (2) 81002 นายฟาริศ หมัดเหลียด    

374 กระบี่ (2) 81002 นายมรกต เครือทอง    

375 กระบี่ (2) 81002 นายมูฮัมมัดฟารุค หมาดเส็ม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 26 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

376 กระบี่ (2) 81002 นายรัฐภูมิ ใจแน่    

377 กระบี่ (2) 81002 นายวุฒิชัย มาศโอสถ    

378 กระบี่ (2) 81002 นายสมาวี ลูกเหล็ม    

379 กระบี่ (2) 81002 นายสุนิตย์ หลังลีงู    

380 กระบี่ (2) 81002 นายอานัส หมาดดิหวา    

381 กระบี่ (2) 81002 นายอิมร้อน สามารถกิจ    

382 กระบี่ (2) 81002 นายฮาราวีย์ มาศโอสถ    

383 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายพงษ์เทพ โมราวรรณ    

384 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายพิเชฐ ไตรหิรัญ    

385 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นายพงสัญญ์ พรหมลิขิตชัย    

386 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นายมูฮำหมัดฮานิฟ ศรีสวาท    

387 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นางศิวพร เฟอร์นานโด    

388 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.แคธริน วิลเช็ค    

389 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นางจันทร์ตรี พ้องเสียง    

390 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นางเชาวนี ตันธุวนิตย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 27 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

391 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 ร.ท.นำ ตันธุวนิตย์    

392 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.พิมพวัลตุ์ ใจสว่าง    

393 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นายวิกร พงศธร    

394 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ปภาวี นวสิริ    

395 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.รมยพร ยอดแก้ว    

396 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.จิตตารีย์ วนาพงษ์    

397 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ    

398 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นางฉัตรวดี จินดาวงษ์    

399 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นางปรินทร ดิษฐอำนาจ    

400 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายวรวิน ไวยโภคี    

401 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายอณัติ จิตรานุเคราะห์    

402 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายชาตรี ชื่นชมสกุล    

403 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 น.ส.พรจิรา ไวว่อง    

404 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายภากร สุขประเสริฐ    

405 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นายวิทู เสพย์ธรรม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 28 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

406 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายก้องภพ รัตนธรรมพันธ์    

407 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายณรงค์รัฐ สิทธิ    

408 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายธีรภัทร อยู่ถนอม    

409 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายพงค์เทพ จันทร์ศิริวัฒนา    

410 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายนิฎฐพงษ์ เสนะวงศ์    

411 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 นายพันฤทธิ์ วรวัฒน์นิธิกร    

412 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายสมศักดิ์ ทุมมากรณ์    

413 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.กวินตา แดงโกเมน    

414 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายไตรทิพย์ อังกุรเศรณี    

415 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นางปภาดา ฮาร์โฟส    

416 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายพรชัย คงบ้านควน    

417 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.พรทิพย์ พันธ์ศรีมังกร    

418 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นางสุปราณี มูมะหะหมัดซอและ    

419 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายอนัส หมัดนุรักษ์    

420 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.ฑิตฐิตา จินทนากร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 29 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

421 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 นายดนัยวุฒิ จิรวัฒนาวรกุล    

422 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.สุดใจ พันธุ์สิน    

423 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 นายศราวุธ แก้วขำ    

424 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 นายสมคิด ชุ่มคำมูล    

425 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.สุดารัตน์ พันแอ    

426 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.วรรณิภา กูหมัด    

427 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 นายวิชัย โชติรสสุคนธ์    

428 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 นายสมศักดิ์ หมัดยูซบ    

429 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.หัสนียา กาเซ็ม    

430 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายทีฆทัศน์ โต๊ะเซ็น    

431 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 น.ส.ภัทรสุดา เซ็นมะ    

432 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายมูฮำหมัดมุสตอฟา มูซอ    

433 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 น.ส.วริญญา มะขามทอง    

434 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายวัชรากร มะหะหมัด    

435 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายสารินท์ รักญาติ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 30 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

436 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 นายสิทธิพร นิสุลง    

437 กรุงเทพมหานคร (17) 10017 น.ส.อัสมา สมานตระกูล    

438 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายสมาน กุลเสถียรพงศ์    

439 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายสุริยะ สำเนียงหงษ์    

440 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ประภัสสร ซาริม    

441 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายมารุต วิทยานนท์    

442 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายวรวัฒน์ หร่ายมะณี    

443 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายวรวุฒิ หร่ายมะณี    

444 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.อิสนา สะและน้อย    

445 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ฮาบีบี้ อุมา    

446 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายธีรวัฒน์ หวังเกษม    

447 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.ภาวิณี อมูลราช    

448 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายมูฮัมหมัด สาบา    

449 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายวลีด ทรงศิริ    

450 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายสิริเดช เปลี่ยนเดชา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 31 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

451 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.ลักษมี หายทุกข์    

452 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.อภิรดา หมดมลทิน    

453 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 น.ส.ธิดาวรรณ พรานเสรี    

454 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายมูฮัมหมัดไฮกัล รักไทย    

455 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายไผ่ แหวนพิรอด    

456 กรุงเทพมหานคร (25) 10025 นายธีรวัฒน์ บุญเจริญ    

457 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 น.ส.สิริกานดา สกุลพิมลรัตน์    

458 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายชัยอนันต์ นันทเศรษฐ์พงศ์    

459 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นางปวีณา นันทเศรษฐ์พงศ์    

460 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายสุชาครีย์ สุวรรณเวช    

461 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายสุรชัย สุขะหุต    

462 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 น.ส.ภารดา พฤฒิวรมงคล    

463 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.จินต์ศจี ประกิจ    

464 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายปรีดา พานเงิน    

465 กาญจนบุรี (1) 71001 น.ส.อภิญญา ศักดิ์ฉัตรมงคล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 32 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

466 กาญจนบุรี (2) 71002 น.ส.ณภัทร ลาภเหลือ    

467 ขอนแก่น (1) 40001 นายคณาวัชร ด้วงอินทร์    

468 ขอนแก่น (1) 40001 นายจักษวัชร์ เอื้อประเสริฐวณิช    

469 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ชนมล เนตรวิเศษ    

470 ขอนแก่น (1) 40001 นายธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ์    

471 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.นฤมล ภิญโญธรรมากร    

472 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.มินตรา วงษ์วิราช    

473 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ศุภารมย์ วงค์ราชา    

474 ขอนแก่น (1) 40001 นายสานิตย์ ยืนนาน    

475 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.สุประวีณ์ คูหธนเสถียร    

476 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.อิศราพร แดนเขต    

477 ขอนแก่น (2) 40002 นายฐิรดล สันวิลาศ    

478 ขอนแก่น (3) 40003 น.ส.ศศิกาญจน์ สอนชุน    

479 ขอนแก่น (5) 40005 น.ส.พัชรี ผาทิพพาที    

480 ขอนแก่น (6) 40006 นายสฤษดิ์ ป้องกันภัย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 33 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

481 ขอนแก่น (10) 40010 นายสมนึก ภิรมย์ไกรภักดิ์    

482 ขอนแก่น (10) 40010 นางโสภิญญา ภิรมย์ไกรภักดิ์    

483 จันทบุรี (1) 22001 นายณภัทร หทัยวิเชียร    

484 จันทบุรี (3) 22003 นายคเชนทร์ ขุนศรีอุเชนทร์    

485 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 นายอนันท์ วงค์เจริญ    

486 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 นายกิตติ พันแอ    

487 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 น.ส.ณัฐมล โกศิลทร์    

488 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 น.ส.นาตลดา มะขามทอง    

489 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 น.ส.เบญจนุช หมัดยะราน    

490 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 น.ส.ประภาวดี มนูลีม    

491 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 น.ส.อินอาม โต๊ะสมัน    

492 ฉะเชิงเทรา (2) 24002 นายฮาริน มูยีหมัด    

493 ฉะเชิงเทรา (4) 24004 นายบรรจง ประมูลชาติ    

494 ชลบุรี (5) 20005 นายปรีชา บุญประเสริฐ    

495 ชลบุรี (5) 20005 นายวรเชษฐ์ บุดดา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 34 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

496 ชลบุรี (6) 20006 นายปริญญา ศรีสรสิทธิ์    

497 ชลบุรี (6) 20006 นายอนุชา นาคพรม    

498 ชลบุรี (6) 20006 นายเอกรินทร์ แก้วสูงเนิน    

499 ชัยภูมิ (5) 36005 นายมนตรี พิณทอง    

500 ชุมพร (2) 86002 น.ส.กัญญารัตน์ นาคนาวา    

501 ชุมพร (3) 86003 น.ส.เอเชีย เปรินทร์    

502 เชียงราย (1) 57001 น.ส.เพียงรวี ศิริสุข    

503 เชียงราย (6) 57006 น.ส.น้ำฝน ใจวงศ์    

504 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.จินดารัตน์ ดาวเจริญ    

505 เชียงใหม่ (1) 50001 นายชยุต สินธวาลัย    

506 เชียงใหม่ (1) 50001 นางอิ่มทิพย์ ซูฮาร์โต    

507 เชียงใหม่ (3) 50003 นายเด่นชัย เปล่งแสง    

508 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.สุนิสา วงค์คำแดง    

509 เชียงใหม่ (5) 50005 น.ส.เมล์รีรัตน์ เสมณีย์    

510 เชียงใหม่ (8) 50008 นายอภิชัย พ่านศรีสกุล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 35 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

511 ตรัง (1) 92001 นายไชยกริช รัตนะ    

512 ตรัง (1) 92001 น.ส.ดาราพรรณ เศรษฐีพูนสมบัติ    

513 ตรัง (1) 92001 น.ส.นิยูไรดา เจ๊ะอุเซ็ง    

514 ตรัง (1) 92001 นายสาคร ด้วงหมุน    

515 ตรัง (1) 92001 นางสุธาสินี รัตนะ    

516 ตรัง (1) 92001 นายอรุณ ศรีสุข    

517 ตรัง (2) 92002 นายศักดินนท์ กรรณสุวรรณ์    

518 ตรัง (2) 92002 นายศักรินทร์ ตั่นสิน    

519 ตรัง (3) 92003 น.ส.ตอฮาเราะ วันมูสา    

520 ตรัง (3) 92003 นายพฤกษ์ หาบหา    

521 ตรัง (3) 92003 น.ส.เรณู มาศเสถียร    

522 ตรัง (3) 92003 นายวิทยา สังแดหวา    

523 ตรัง (3) 92003 นายสุทธิพงษ์ สิโปด    

524 ตรัง (3) 92003 นายอับดุลกอนี อัตรเส็น    

525 ตราด (1) 23001 น.ส.อัสมา ทิศา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 36 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

526 นครนายก (1) 26001 นายจักรกฤษณ์ โซ๊ะเลาะ    

527 นครนายก (1) 26001 นายภูริช มาแม    

528 นครนายก (1) 26001 นายมนตรี สมบูรณ์    

529 นครนายก (1) 26001 นายอนิรุท มาแม    

530 นครปฐม (3) 73003 น.ส.ปวีณ รุ่งทวีชัย    

531 นครพนม (2) 48002 นายอภิชาต ศรีวะรมย์    

532 นครราชสีมา (1) 30001 น.ส.พัชรียา กลางพุดชา    

533 นครราชสีมา (1) 30001 นายสุนันท์ วิชัยวงศ์    

534 นครราชสีมา (3) 30003 น.ส.วรรวี ลามอ    

535 นครราชสีมา (8) 30008 นายวีรยุทธ กลางสวัสดิ์    

536 นครราชสีมา (12) 30012 น.ส.กัญชพร สุขพลี    

537 นครศรีธรรมราช (1) 80001 นายจักรภัทร์ แก้วมณี    

538 นครศรีธรรมราช (1) 80001 นายจีรพจน์ ไทรทองคำ    

539 นครศรีธรรมราช (1) 80001 นายเจษฎา บัวบาล    

540 นครศรีธรรมราช (1) 80001 น.ส.ณัฎฐาริณีย์ วรรณวาสน์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 37 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

541 นครศรีธรรมราช (1) 80001 น.ส.ตรีนุช ขาวดี    

542 นครศรีธรรมราช (1) 80001 น.ส.นิสิตา ชูมณี    

543 นครศรีธรรมราช (1) 80001 นายปฏิยุทธ นาคสาร    

544 นครศรีธรรมราช (1) 80001 น.ส.พิริยกร เสวีพงศ์    

545 นครศรีธรรมราช (2) 80002 น.ส.ทิพานัน ด้วงสุข    

546 นครศรีธรรมราช (2) 80002 นายฟาดิล นิยมเดชา    

547 นครศรีธรรมราช (2) 80002 นายลุกมาน นิยมเดชา    

548 นครศรีธรรมราช (5) 80005 น.ส.อัจจิมา องค์ประกอบกุล    

549 นครศรีธรรมราช (6) 80006 น.ส.ปิยะนุช พูลนวล    

550 นครศรีธรรมราช (7) 80007 น.ส.เกวลิน ชุมศรี    

551 นครศรีธรรมราช (7) 80007 น.ส.จิราพร จงกลบาล    

552 นครศรีธรรมราช (7) 80007 น.ส.ชญานิษฐ์ โอระพันธ์    

553 นครศรีธรรมราช (7) 80007 น.ส.ชญานี โอระพันธ์    

554 นครศรีธรรมราช (7) 80007 นายอนิรุทธิ์ มะหมิน    

555 นครศรีธรรมราช (8) 80008 นายวรัญธร รอบคอบ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 38 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

556 นนทบุรี (1) 12001 นายนัฐพงษ์ หวันกะมา    

557 นนทบุรี (1) 12001 นางบุษกร พรหมมาโนช    

558 นนทบุรี (1) 12001 นายอัศนัย ทับทิม    

559 นนทบุรี (1) 12001 น.ส.เอวลิณญ์ พริ้งประสิทธิ์    

560 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.นภัสรา ลามอ    

561 นนทบุรี (4) 12004 นายศุภทัศน์ จันทรโมลี    

562 นนทบุรี (5) 12005 นายกฤชพงษ์ รุจิวิพัฒน์    

563 นนทบุรี (5) 12005 นายธีรศักดิ์ เจริญสุข    

564 นนทบุรี (6) 12006 นายณัฐพล หวังแจ๊ะ    

565 นนทบุรี (6) 12006 นายณัฐวุฒิ หวังแจ๊ะ    

566 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.จิณห์วรากร แก้วทอง    

567 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.ซีลาวาตี ประโมงกิจ    

568 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.ซูนีตา สาแล๊ะ    

569 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นอร์ฟาตีฮะห์ นาวี    

570 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นาดียะห์ ดาโอ๊ะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 39 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

571 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นาดียา เจ๊ะและ    

572 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นาบีลา อาแว    

573 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นูรฟารียา อาแว    

574 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นูรมี สาและ    

575 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นูรอัฟละห์ อาแซ    

576 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นูรฮาฟีซะห์ ดอแม    

577 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.นูรฮามีมี สาและ    

578 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.โนรรีฟา ดือเลาะ    

579 นราธิวาส (1) 96001 นายบารอก๊าต มามะ    

580 นราธิวาส (1) 96001 นายพรศักดิ์ วงศ์ศรีสุข    

581 นราธิวาส (1) 96001 นายพิริรัฐ ดำละเอียด    

582 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.ฟาตีฮะห์ กีติง    

583 นราธิวาส (1) 96001 นายมูฮมัดบาฮารี บินมะรือสะ    

584 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.รูฟัยดะห์ มามะ    

585 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.วริศรา พืชพงค์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 40 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

586 นราธิวาส (1) 96001 นายแวริฎวัน บินหะยีอารง    

587 นราธิวาส (1) 96001 นายแวฮัมดี บินฮารง    

588 นราธิวาส (1) 96001 น.ส.สุไรนิง รอสอดอ    

589 นราธิวาส (1) 96001 นายฮากีม ดอหะ    

590 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.ซัลมี มาหะมะ    

591 นราธิวาส (2) 96002 นายซุกราน อามัด    

592 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.โซฟียะห์ อูเซ็ง    

593 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.นัซริน วุฒิศาสตร์    

594 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.นูรฟาซีรา หะแวโซ๊ะ    

595 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.นูร์มีน ดอเลาะ    

596 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.นูรีฮัน ดาหะแม    

597 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.นูรูลฮูดา ดือรอแม    

598 นราธิวาส (2) 96002 นายบาฮาแม สะอุ    

599 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.บาฮียะห์ เต๊ะ    

600 นราธิวาส (2) 96002 นายฟัดลีย์ บินยา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 41 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

601 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.ฟาซีรา บีเด็ง    

602 นราธิวาส (2) 96002 นายมูฮัมหมัดซู เจ๊ะซอ    

603 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.รูฮานี หะยีแวอูมา    

604 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.โรสมีเรีย สาแล๊ะ    

605 นราธิวาส (2) 96002 น.ส.สีตีโนรฮาซีมะห์ อับดุลเลาะห์    

606 นราธิวาส (2) 96002 นายอับดุลฮากีม แวโด    

607 นราธิวาส (2) 96002 นายอารีฟ แลรอซา    

608 นราธิวาส (2) 96002 นายฮาซัน มะหะมะ    

609 นราธิวาส (2) 96002 นายฮิลมาน มามะ    

610 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.กัสวาณี สาแล๊ะ    

611 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.คอยรุนนีซาอ์ หามะ    

612 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.ซีตีฮาวอ ลือแมะ    

613 นราธิวาส (3) 96003 นายตอลฮะ บาโด    

614 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นาซีรา อูเซ็ง    

615 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นิสรินทร์ ดาเก็ง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 42 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

616 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นูรอัคมาล บอสู    

617 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นูรอูยูน นารง    

618 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.นูรไอนา สีรอมา    

619 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.ฟาตีนีร์ สะแม    

620 นราธิวาส (3) 96003 นายฟุรกอน สะแลแม    

621 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.มัสกะห์ ดอเล๊าะ    

622 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.มาซูรา วานิ    

623 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.มาดียะห์ มะวิง    

624 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.มาลิซา บาโล่ะ    

625 นราธิวาส (3) 96003 นายมุสลิม มามะ    

626 นราธิวาส (3) 96003 นายมุสลีมีน ดอเล๊าะ    

627 นราธิวาส (3) 96003 นายมูฮัมมัด ยูโซ๊ะ    

628 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.วันนุรฮาฟีซัน ยูนุ๊    

629 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.วันมุมีนะห์ แวอาลี    

630 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.สวัยบ๊ะห์ หะยี    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 43 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

631 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.สีตีไซตง บินมะ    

632 นราธิวาส (3) 96003 นายอับดุลมานัน อาแว    

633 นราธิวาส (3) 96003 นายอับดุลเลาะ มะเกะ    

634 นราธิวาส (3) 96003 นายอัพรอน อาลี    

635 นราธิวาส (3) 96003 นายอัมมัร บือราเฮง    

636 นราธิวาส (3) 96003 นายอัลพาเดล ซีนา    

637 นราธิวาส (3) 96003 นายอัสมาน ดีเต๊ง    

638 นราธิวาส (3) 96003 นายอัสรี สาและ    

639 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.อาซีซะห์ การี    

640 นราธิวาส (3) 96003 นายอาดือนัน มะรือสะ    

641 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.อานีฟะห์ หะยีดอเลาะ    

642 นราธิวาส (3) 96003 นายอามาน ไกรดำ    

643 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.อาอีเสาะ โตะหิ    

644 นราธิวาส (3) 96003 นายอิกกรอมร์ ดาโอ๊ะ    

645 นราธิวาส (3) 96003 นายฮารีส หะยีมะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 44 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

646 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.การีมะห์ ตาหยง    

647 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซัลมี สาอิ    

648 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซาวียะห์ เจ๊ะโด    

649 นราธิวาส (4) 96004 นายซียาด อาบูซาแล    

650 นราธิวาส (4) 96004 นายซุลกีฟลี มูซอ    

651 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซูไมยะห์ นิมะ    

652 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ซูฮัยณี สาอะ    

653 นราธิวาส (4) 96004 นายต่วนอัมรี โตะรายอ    

654 นราธิวาส (4) 96004 นายตัรมีซี วาเด็ง    

655 นราธิวาส (4) 96004 นายนัสอัล อาแว    

656 นราธิวาส (4) 96004 นายนิฮัฟลัน ดะแม็ง    

657 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.นูรฮาฟีซา แลแว    

658 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.นูรีนา มะกือจิ    

659 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.พารีซา แวเฮง    

660 นราธิวาส (4) 96004 นายฟัครูดดิน ศรีนิโอ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 45 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

661 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ฟาอีซะห์ เปาะจิ    

662 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ฟิรดาวส์ อาแว    

663 นราธิวาส (4) 96004 นายมะกูไซรี แวดอตอง    

664 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.มะห์ฟูเซ๊าะ สาและ    

665 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.มัยยีนะห์ เจ๊ะปิ    

666 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.มารีนี บินอาแว    

667 นราธิวาส (4) 96004 นายมิลฟัต สาเมาะ    

668 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.รุสสือมี รือสะ    

669 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ไลย์ลา ดือราแม    

670 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.สาซวาณี เด็งสุรี    

671 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.หาลีเมาะ สะมะแอ    

672 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อัซมะห์ กะสู    

673 นราธิวาส (4) 96004 นายอับดุลยาลัล กูเตะ    

674 นราธิวาส (4) 96004 นายอับดุลรอมัน กายอ    

675 นราธิวาส (4) 96004 นายอัฟฟาน เจ๊ะอูเซ็ง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 46 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

676 นราธิวาส (4) 96004 นายอัมรูดีน มะยะ    

677 นราธิวาส (4) 96004 นายอัสรี เจะมะ    

678 นราธิวาส (4) 96004 นายอัสลาฮูดีน เลาะกะอะ    

679 นราธิวาส (4) 96004 นายอาซีซี อาลี    

680 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อาซียะห์ อาแซ    

681 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อาตีเกาะห์ ขาเร็ง    

682 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.อามีละห์ ดีมะดี    

683 นราธิวาส (4) 96004 นายอารีเพ็ญ เซ็งสะลง    

684 นราธิวาส (4) 96004 นายอูซามะห์ บินหะยีบานา    

685 นราธิวาส (4) 96004 นายฮาซัน มะตง    

686 นราธิวาส (4) 96004 น.ส.ฮานาน กะโด    

687 น่าน (1) 55001 นายพิชา ทั่งแถม    

688 บุรีรัมย์ (2) 31002 นายวัธนเกียรติ ลิ้มประสิทธิ์    

689 ปทุมธานี (1) 13001 น.ส.บราลีย์ ยีมิน    

690 ปทุมธานี (1) 13001 น.ส.วัชรี มะหะหมัด    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 47 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

691 ปทุมธานี (2) 13002 น.ส.นาเดีย นิยม    

692 ปทุมธานี (2) 13002 น.ส.มารียา อาดำ    

693 ปทุมธานี (2) 13002 นายรังสิทธิ์ รินสม    

694 ปทุมธานี (2) 13002 นายสมศักดิ์ มะหะหมัด    

695 ปทุมธานี (2) 13002 นายอนุชา อาดำ    

696 ปทุมธานี (3) 13003 นายศิริศักดิ์ หล่ายสอง    

697 ปทุมธานี (3) 13003 นายอรรถพล คงสืบ    

698 ปทุมธานี (3) 13003 นายอันวาห์ ฮาเกาะ    

699 ปทุมธานี (5) 13005 น.ส.อานีส หวังประโยชน์    

700 ปทุมธานี (6) 13006 นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว    

701 ประจวบคีรีขันธ์ (2) 77002 นางอาริยา กาบอรีต์    

702 ประจวบคีรีขันธ์ (3) 77003 นายกวินท์ มาลัง    

703 ประจวบคีรีขันธ์ (3) 77003 นายชัยยง อยู่เย็น    

704 ปราจีนบุรี (1) 25001 นายสถาพร นัดดา    

705 ปัตตานี (1) 94001 นายกูซาลีม ลอจิ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 48 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

706 ปัตตานี (1) 94001 นายซาการียา ดือเระ    

707 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ซารีนา เจ๊ะหลง    

708 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ซารีปะ ดอเลาะ    

709 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ซารีฮะห์ ดอเลาะ    

710 ปัตตานี (1) 94001 นายซาอีด วรสูตร    

711 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ซูเฟียนีย์ มามะ    

712 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.นัซรีน ดอเลาะ    

713 ปัตตานี (1) 94001 นายนิมะ สุหลง    

714 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.นูรฮีดายู แมะตีเมาะ    

715 ปัตตานี (1) 94001 นายฟาเดล เจะและ    

716 ปัตตานี (1) 94001 นายฟาเดล ดาโอะ    

717 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ฟาตีฮะห์ สะนิง    

718 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.มาซีเตาะ ลาเตะ    

719 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.มารียัม หยีมิง    

720 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.มุรนี มุสิกสิน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 49 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

721 ปัตตานี (1) 94001 นายมูฮัมหมัดซัดดัม หะยีมะแซ    

722 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ลัยลา วาเยะ    

723 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.สุไรนี มูซอ    

724 ปัตตานี (1) 94001 นายอนันต์ ยูโซ๊ะ    

725 ปัตตานี (1) 94001 นายอับดุล เวาะยี    

726 ปัตตานี (1) 94001 นายอับดุลลายิ เง๊าะ    

727 ปัตตานี (1) 94001 นายอับดุลเลาะ มะมิง    

728 ปัตตานี (1) 94001 นายอับดุลอาซีส ตานอ    

729 ปัตตานี (1) 94001 นายอับดุลฮาพิส ตอลอ    

730 ปัตตานี (1) 94001 นายอัยมาน ยูโซะ    

731 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.อาซียะห์ ยาหะมุ    

732 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.อานีซะห์ แปเฮาะอีแล    

733 ปัตตานี (1) 94001 นายอารอฟัต แวดอเล๊าะ    

734 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.อาแอเสาะ อาแวแล    

735 ปัตตานี (1) 94001 นายอิสมาแอ ซีนา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 50 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

736 ปัตตานี (1) 94001 นายอิสมาแอล ดาซิง    

737 ปัตตานี (1) 94001 น.ส.ฮุสนี เจะอุบง    

738 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ซารีนา ยูโซะ    

739 ปัตตานี (2) 94002 นายซุฟญัน สาเมาะ    

740 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ซุรายา ยีปูเต๊ะ    

741 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ซูรอยา ตาเละ    

742 ปัตตานี (2) 94002 นายโซเฟียน เจ๊ะและ    

743 ปัตตานี (2) 94002 นายเดะเลาะ สาแม    

744 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ต่วนฟารีดา นิอาโละ    

745 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.นัญวา ทิพยรุ่งโรจน์    

746 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.นูรไอนี อุมาร์    

747 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.นูรียะห์ ตาเยะ    

748 ปัตตานี (2) 94002 นายเนาวิร อิจิ    

749 ปัตตานี (2) 94002 นายบูคอรี สาเหาะ    

750 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ปาร์ซียะ ตาเฮ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 51 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

751 ปัตตานี (2) 94002 นายไพศอล ขามิ    

752 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฟัรฮานา ยีกะจิ    

753 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฟิรดาวส์ เจ๊ะและ    

754 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.มัสนี เจะเลง    

755 ปัตตานี (2) 94002 นายมัสรี ลาเตะ    

756 ปัตตานี (2) 94002 นายมูฮัมมัดซูเฟียน กาเดร์    

757 ปัตตานี (2) 94002 นายมูฮำหมัดฟรูกอน สนิ    

758 ปัตตานี (2) 94002 นายมูฮำหมัดอนัสคาน มามะ    

759 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.รุสนะห์ แวหะมะ    

760 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ลาตีปะห์ ดือราแม    

761 ปัตตานี (2) 94002 นายแวลุกมาน แวอูมา    

762 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.สารีนา หะยีมะ    

763 ปัตตานี (2) 94002 นายอับดุลมาลีกี มะแอ    

764 ปัตตานี (2) 94002 นายอับฟาน สาและ    

765 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.อาบีด๊ะห์ อีซอ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 52 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

766 ปัตตานี (2) 94002 นายอิบรอเฮม ดือราแม    

767 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.อิร์ฟะ หะยีสะมะแอ    

768 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฮัยฟะ ปาเนาะ    

769 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฮาซีมะฮ์ ดือราแม    

770 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฮานัน มาหามะ    

771 ปัตตานี (2) 94002 น.ส.ฮายาตี อูมา    

772 ปัตตานี (3) 94003 นายซอฟวัน เบ็ญฮาวัน    

773 ปัตตานี (3) 94003 นายซาบรี เจะมะ    

774 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ซารวานี วานิ    

775 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.โซฟียะห์ สานิ    

776 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ต่วนนุรมีร์ ฮะยีมา    

777 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.นัชมียะห์ มูซอ    

778 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.นาดียะห์ ปูเตะ    

779 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.นูรอัยนีย์ เจะนิ    

780 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.นูรอาซีกีน ตาเหร์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 53 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

781 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ฟิตรี มะสาและ    

782 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ฟีดาอ์ ดากอฮา    

783 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.มารีย๊ะ มะเด็ง    

784 ปัตตานี (3) 94003 นายมูฮัมหมัดเฟาซัน เจะแว    

785 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.รอยฮาน เจะมะ    

786 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.รุสนี ดอเลาะ    

787 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.รูวัยดา มิง    

788 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ศอลีฮะห์ เปาะเละ    

789 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.สาอาดะห์ หะยีดาโอะ    

790 ปัตตานี (3) 94003 นายอนัส มะแซ    

791 ปัตตานี (3) 94003 นายอันวา มะมิง    

792 ปัตตานี (3) 94003 นายอับดุลรอมัน มาแฮ    

793 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.อัฟนัน เต๊ะ    

794 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.อัฟเราะห์ ยูโซะ    

795 ปัตตานี (3) 94003 นายอัฟวาน สามารถดี    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 54 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

796 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.อานีสา มะเด็ง    

797 ปัตตานี (3) 94003 นายอาริฟ ดอเลาะ    

798 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.อาลียา ตาเฮ    

799 ปัตตานี (3) 94003 นายอิลลิยัส กูนิง    

800 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.เอนตีซอร สาและ    

801 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ฮายาตี มะเละ    

802 ปัตตานี (3) 94003 นายฮีซาม ดอนิ    

803 ปัตตานี (3) 94003 น.ส.ฮุสนา ตึงเงาะ    

804 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.คอรีเยาะ เวาะเละ    

805 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซอบารียะห์ กูแม    

806 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซอบารียะห์ จูเฮง    

807 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซูไบดะห์ กะแวมือแน    

808 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซูวัยบะห์ วาเลาะแต    

809 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ซูวัยบะห์ อาเย๊าะแซ    

810 ปัตตานี (4) 94004 นายตัรมีซี เจะอาบู    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 55 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

811 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นัสรินทร์ ยานยา    

812 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นาซีเราะ เจะซอ    

813 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นาดียะห์ เจะมะมิง    

814 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นุรมีลา วามะ    

815 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นูรมา แม่เราะ    

816 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นูรีฮัน หะ    

817 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.นูรีฮา มะราโง๊ะ    

818 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ปัทมวรรณ ดาหะตอ    

819 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ฟาตีมะห์ เจะโว๊ะ    

820 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ฟาระห์นาบีลา เจะยอ    

821 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ฟูรอยดา เจ๊ะนิมะ    

822 ปัตตานี (4) 94004 นายมัดรอซาลี หะยีสะอะ    

823 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัมมัดกัฎดาฟี ลอเด็ง    

824 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัมหมัด สาและ    

825 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัมหมัดอัฏฮา หะเด็ง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 56 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

826 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัมหมัดอานาส ดือเร๊ะ    

827 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัมหมัดอีรฟาน หะยีตาเห    

828 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮัยมิน โต๊ะอาลิม    

829 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮำมัดมัรวาน ประดู่    

830 ปัตตานี (4) 94004 นายมูฮำหมัดรอดี คางา    

831 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ไมซาเราะห์ สะมะแอ    

832 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ยุสรอ เตะแต    

833 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.รอกายะห์ ลือแบซา    

834 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.รูซัยมะห์ อีแต    

835 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.วันรุสนาร์ แวบือราเฮ็ง    

836 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.วันอัซณีย์ มะมิง    

837 ปัตตานี (4) 94004 นายวันอาลาวี สาแม็ง    

838 ปัตตานี (4) 94004 นายแวมะสุกรี อารง    

839 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.สุไรดา สาและ    

840 ปัตตานี (4) 94004 นายอะหมัด กาหลง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 57 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

841 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อะอีเส๊าะ มะหะมะ    

842 ปัตตานี (4) 94004 นายอันวาร์ แวหะมะ    

843 ปัตตานี (4) 94004 นายอับดุลวาเฮด กาแม    

844 ปัตตานี (4) 94004 นายอับดุลฮากีม หะยีเจะมะ    

845 ปัตตานี (4) 94004 นายอับดุลฮาเล็ม มะแอ    

846 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อัฟนานี ปาแน    

847 ปัตตานี (4) 94004 นายอัศวัน กาซอ    

848 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อัสมะ สาแลมะ    

849 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาซีซะห์ จิใจ    

850 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาซีเยาะ มูซอ    

851 ปัตตานี (4) 94004 นายอาบู เมาะสาแม    

852 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อามีเนาะห์ ซาซู    

853 ปัตตานี (4) 94004 นายอารีฟ ตีเยาะ    

854 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาอีเซาะ แยนา    

855 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาอีเซาะห์ ลาเต๊ะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 58 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

856 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาอีดะ สาแลมะ    

857 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.อาอีด๊ะ บาดา    

858 ปัตตานี (4) 94004 นายอีลียาส กาโบะ    

859 ปัตตานี (4) 94004 นายฮัมดี กานิง    

860 ปัตตานี (4) 94004 นายฮีซ่าม หะยีอาแซ    

861 ปัตตานี (4) 94004 น.ส.ฮูมัยดะห์ เจาะกลาดี    

862 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 นายรัชพล ประทุมเกษร    

863 พระนครศรีอยุธยา (1) 14001 น.ส.วิรินยา ธรรมชีพ    

864 พระนครศรีอยุธยา (3) 14003 นายมารุด ลายดุมชร    

865 พระนครศรีอยุธยา (3) 14003 น.ส.ศลาฆยา ชาลี    

866 พังงา (1) 82001 นายจีรพงษ์ กะสิรักษ์    

867 พังงา (1) 82001 นายเชาว์วรรธน์ วาหะรักษ์    

868 พังงา (1) 82001 นายธณัชชัย บิลละโสย    

869 พังงา (1) 82001 นายพิพัฒน์ คลองนาวี    

870 พังงา (1) 82001 น.ส.ฟ้ารุ่ง ประเสริฐดำ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 59 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

871 พังงา (1) 82001 น.ส.วนิดา หมาดหลี    

872 พังงา (1) 82001 น.ส.วิลาสินี พรหมจันดา    

873 พังงา (1) 82001 น.ส.วีด๊าด หัสนีย์    

874 พังงา (1) 82001 นายสุวัชชัย พงศ์อร่าม    

875 พังงา (1) 82001 นายอานัส วังมา    

876 พังงา (1) 82001 น.ส.ฮุสนา หัศนี    

877 พัทลุง (1) 93001 นายกฤดิพันธ์ เจ้ยชุม    

878 พัทลุง (2) 93002 นายธนวัฒน์ นวลจรัส    

879 พัทลุง (3) 93003 นายซุกรี กันชู    

880 พัทลุง (3) 93003 นายธวัชชัย หลีอะรัญ    

881 พัทลุง (3) 93003 นายธีระชัย พลนุ้ย    

882 พัทลุง (3) 93003 นายนัสกีย์ หมาดหมาน    

883 พัทลุง (3) 93003 น.ส.บัดดารีหย๊ะ สมัด    

884 พัทลุง (3) 93003 นายปวีณ์กร ชูสวัสดิ์    

885 พัทลุง (3) 93003 น.ส.ปวีณา เกษตรกาลาม์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 60 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

886 พัทลุง (3) 93003 นายเผาซัน สันอี    

887 พัทลุง (3) 93003 นายไพซอน หวัดแท่น    

888 พัทลุง (3) 93003 นายรุดดีน เหย็มโหน่ง    

889 พัทลุง (3) 93003 นายอัซรอน ออสันตินุตสกุล    

890 พัทลุง (3) 93003 นายอารีฝีน หนูสงวน    

891 พัทลุง (3) 93003 นายฮัสซาน ทิ้งผอม    

892 พิษณุโลก (4) 65004 นายจำเนียร สร้อยเสน    

893 เพชรบุรี (1) 76001 นายอักรอม ม่วงอุมิงค์    

894 แพร่ (1) 54001 นายสาทิตย์ เรียงรอง    

895 แพร่ (2) 54002 นายนิธิพนธ์ บังค่าย    

896 แพร่ (2) 54002 นายสิทธิศักดิ์ แก้วธรรมานุกูล    

897 แพร่ (2) 54002 นางเหมือนฝัน วิชัยวงศ์    

898 ภูเก็ต (1) 83001 น.ส.กฤติมา สาลิกา    

899 ภูเก็ต (1) 83001 น.ส.นูรไอนี่ นุวันนา    

900 ภูเก็ต (2) 83002 นายถิรวัฒน์ ถาวรจิตร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 61 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

901 ภูเก็ต (2) 83002 นายบะฮ์รุดดีน คหาปะนะ    

902 ภูเก็ต (2) 83002 นายฟุรกอน เอมโอช    

903 ภูเก็ต (2) 83002 น.ส.มัญชุภา วาหะรักษ์    

904 ภูเก็ต (2) 83002 น.ส.มิชลิน ธีรดา วิดเลอร์    

905 ภูเก็ต (2) 83002 นางวิมล โอด์ฟิลด์    

906 ภูเก็ต (2) 83002 นายเศก คงสวัสดิ์    

907 ภูเก็ต (2) 83002 นายสุรสิทธิ์ สิงฆาฬะ    

908 มหาสารคาม (1) 44001 นายเมธัส เมยไธสง    

909 มหาสารคาม (3) 44003 น.ส.อิสริยะ แก้วดก    

910 มหาสารคาม (4) 44004 น.ส.รื่นฤดี ถูพะอ่าง    

911 มุกดาหาร (2) 49002 นายชลาวุธ สุวรรณไตรย์    

912 แม่ฮ่องสอน (1) 58001 น.ส.มาติกา ปางไหล่    

913 แม่ฮ่องสอน (1) 58001 นายอินอามุลหะซัน บุษกร    

914 ยะลา (1) 95001 นายคูไซพะห์ สาแมโน    

915 ยะลา (1) 95001 น.ส.ซามีลา ดอเล๊าะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 62 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

916 ยะลา (1) 95001 นายต่วนอิมรอน แมแง    

917 ยะลา (1) 95001 น.ส.ตอยยีบะห์ กาเสน    

918 ยะลา (1) 95001 นายนะอีม หะยีปิยวงศ์    

919 ยะลา (1) 95001 น.ส.นาซีฟะห์ ตาเยะ    

920 ยะลา (1) 95001 น.ส.นาดียะห์ สีแก้วอ่อน    

921 ยะลา (1) 95001 นายนาบีล ยูนุ๊    

922 ยะลา (1) 95001 นายนีซาร์ เด็ง    

923 ยะลา (1) 95001 น.ส.นูรมา มะสามัน    

924 ยะลา (1) 95001 น.ส.บุษเราะห์ วาจิ    

925 ยะลา (1) 95001 นายฟัรฮาน ตาเปาะโต๊ะ    

926 ยะลา (1) 95001 นายฟาตัซ ลาโห๊ะยา    

927 ยะลา (1) 95001 นายมะนาเซ เจะเลาะ    

928 ยะลา (1) 95001 น.ส.มารีสา ยามา    

929 ยะลา (1) 95001 น.ส.มุสฟีเราะห์ ดอฆอร์    

930 ยะลา (1) 95001 นายมุสลิม ดีแม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 63 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

931 ยะลา (1) 95001 น.ส.มูรนี กามา    

932 ยะลา (1) 95001 นายมูฮัมหมัดซากี ยูโซ๊ะ    

933 ยะลา (1) 95001 น.ส.รอสือเมาะ กาโฮง    

934 ยะลา (1) 95001 น.ส.รุวัยดา โต๊ะบิลา    

935 ยะลา (1) 95001 นายลาตีฟี ยาโงะ    

936 ยะลา (1) 95001 น.ส.วนิดา ซาและ    

937 ยะลา (1) 95001 นายวาลีด อับดุลการี    

938 ยะลา (1) 95001 น.ส.วิลดา ซือรี    

939 ยะลา (1) 95001 น.ส.สาลีมะห์ อะหะมะ    

940 ยะลา (1) 95001 น.ส.สุไนนะห์ ซาเระ    

941 ยะลา (1) 95001 นายอนัส หวังยี    

942 ยะลา (1) 95001 นายอัซฮาน หะยีสาและ    

943 ยะลา (1) 95001 นายอัดนัน สุหลง    

944 ยะลา (1) 95001 นายอับดุลรอซะ โตะ    

945 ยะลา (1) 95001 นายอับดุลเลาะ ประดู่    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 64 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

946 ยะลา (1) 95001 นายอับดุลฮาฟิตร์ แซมะแซ    

947 ยะลา (1) 95001 นายอัฟฟาน นือเร็ง    

948 ยะลา (1) 95001 น.ส.อัสมานี ดือราฮิง    

949 ยะลา (1) 95001 นายอากีฟี เบ็ญสุหลง    

950 ยะลา (1) 95001 น.ส.อานีซ๊ะ บูแลบีแต    

951 ยะลา (1) 95001 น.ส.อานีตา กาจะลากี    

952 ยะลา (1) 95001 นายอามิร สาและ    

953 ยะลา (1) 95001 น.ส.อารีณา มะสง    

954 ยะลา (1) 95001 นายอิสกันดาร์ สะมะลี    

955 ยะลา (1) 95001 นายอิสมาแอ มายิ    

956 ยะลา (1) 95001 นายอุสมาน โตะแปเราะ    

957 ยะลา (1) 95001 นายแอลพี เลาะยะผา    

958 ยะลา (1) 95001 นายฮัมดัน สะอุ    

959 ยะลา (1) 95001 น.ส.ฮูรียะร์ อุมาลี    

960 ยะลา (1) 95001 น.ส.ฮูวัยนา เลาะราแม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 65 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

961 ยะลา (2) 95002 น.ส.กูฮาฟีซะห์ รงโซะ    

962 ยะลา (2) 95002 น.ส.ซากีล๊ะ โตะเหะ    

963 ยะลา (2) 95002 นายซายูตี มณีหิยา    

964 ยะลา (2) 95002 นายซาลาฮูดิง สนิ    

965 ยะลา (2) 95002 น.ส.ซูไฮรา กรือมอ    

966 ยะลา (2) 95002 น.ส.โซเฟีย เด็งสาแม    

967 ยะลา (2) 95002 น.ส.ดูลีละห์ อุเซ็ง    

968 ยะลา (2) 95002 น.ส.นาซีบ๊ะ สามะอิ    

969 ยะลา (2) 95002 นายนาบีล อาบูบากา    

970 ยะลา (2) 95002 น.ส.นาปีซะห์ สาแม    

971 ยะลา (2) 95002 น.ส.นาอีมะห์ มะสาและ    

972 ยะลา (2) 95002 นายนูรอัลฟาน บาเหม    

973 ยะลา (2) 95002 น.ส.นูรฮันณัน มามุ    

974 ยะลา (2) 95002 น.ส.นูรีซัน สือแน    

975 ยะลา (2) 95002 น.ส.บัรซะฮ์ ดะละซู    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 66 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

976 ยะลา (2) 95002 นายบูคอรี เจ๊ะเย๊ะ    

977 ยะลา (2) 95002 น.ส.บูไซนะห์ มะเต๊ะ    

978 ยะลา (2) 95002 นายบูลกีนี สะสู    

979 ยะลา (2) 95002 น.ส.พัสนูรี มามะ    

980 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฟัตฮียา กะดะแซ    

981 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฟาตม๊ะห์ ดือราซอ    

982 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฟาตีนะ วิชา    

983 ยะลา (2) 95002 นายมะปอซี ปานาวา    

984 ยะลา (2) 95002 นายมุสรีฟูดีน สามะ    

985 ยะลา (2) 95002 น.ส.มุสลีฮา สารีม๊ะ    

986 ยะลา (2) 95002 นายมูฮัมหมัดซูฮัยมี จาหลง    

987 ยะลา (2) 95002 นายมูฮิบบัน สะนิ    

988 ยะลา (2) 95002 น.ส.โรฮานี สาและ    

989 ยะลา (2) 95002 น.ส.วีด้าดี่ เด็ง    

990 ยะลา (2) 95002 น.ส.แวสารีปะ เลาะสแต    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 67 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

991 ยะลา (2) 95002 นายสุไลมาน แวดือราแม    

992 ยะลา (2) 95002 น.ส.สูไฮลา ลุงแซร์    

993 ยะลา (2) 95002 น.ส.อักรีมะฮ์ วาเต๊ะ    

994 ยะลา (2) 95002 น.ส.อัซมะ เด็ง    

995 ยะลา (2) 95002 นายอัดนันต์ วาเต๊ะ    

996 ยะลา (2) 95002 นายอับดุลเลาะห์ เปาะอีแต    

997 ยะลา (2) 95002 นายอัรกอม บุยะลา    

998 ยะลา (2) 95002 นายอัสมี ชูแซ    

999 ยะลา (2) 95002 นายอามัน นาเรง    

1000 ยะลา (2) 95002 นายอารฮัม เจ๊ะแต    

1001 ยะลา (2) 95002 นายอารีฟีน มุสอดี    

1002 ยะลา (2) 95002 นายอาลี ดอเลาะแม    

1003 ยะลา (2) 95002 น.ส.อาสมะ ซารี    

1004 ยะลา (2) 95002 นายอุสมาน กาโฮง    

1005 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฮัซนา แปเฮาะอีเล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 68 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1006 ยะลา (2) 95002 นายฮาซัน ดือเร๊ะ    

1007 ยะลา (2) 95002 นายฮาซัน สมาแอ    

1008 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฮาซานะห์ หะยีดานิง    

1009 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฮาบีบ๊ะ นิโซ๊ะ    

1010 ยะลา (2) 95002 น.ส.ฮูสนา กะดะแซ    

1011 ยะลา (3) 95003 นายเกษม ดาโต๊ะ    

1012 ยะลา (3) 95003 น.ส.ซารีนา สาและ    

1013 ยะลา (3) 95003 นายซุลกิฟลี มามะ    

1014 ยะลา (3) 95003 นายซูอิบ แตเลาะ    

1015 ยะลา (3) 95003 น.ส.โซเฟีย วาโด    

1016 ยะลา (3) 95003 นายไดลามี ลูดิง    

1017 ยะลา (3) 95003 น.ส.นัซริน วาเฮง    

1018 ยะลา (3) 95003 น.ส.นาดียะห์ แวนุ    

1019 ยะลา (3) 95003 น.ส.นาดีเราะห์ บือโต    

1020 ยะลา (3) 95003 น.ส.นารีซะ สุหลง    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 69 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1021 ยะลา (3) 95003 น.ส.นารีมะ ลาสะ    

1022 ยะลา (3) 95003 น.ส.นุรีซา เจะโมง    

1023 ยะลา (3) 95003 น.ส.นูรอ สะบือลา    

1024 ยะลา (3) 95003 น.ส.นูรอิลฮาม ดอเลาะ    

1025 ยะลา (3) 95003 น.ส.พาตีเม๊าะ เจ๊ะเต๊ะ    

1026 ยะลา (3) 95003 นายพุรกอน แฉะ    

1027 ยะลา (3) 95003 น.ส.ฟาตาฮีย๊ะ บาโซ    

1028 ยะลา (3) 95003 นายฟิกรี สามะ    

1029 ยะลา (3) 95003 นายฟิตรี ตาเห    

1030 ยะลา (3) 95003 น.ส.ฟิตเราะห์ ดาเด๊ะ    

1031 ยะลา (3) 95003 นายมัฮดี ดูเซ็ง    

1032 ยะลา (3) 95003 น.ส.มารีแย ดาแม    

1033 ยะลา (3) 95003 นายมูฮัมหมัดฟานดี กาลม    

1034 ยะลา (3) 95003 น.ส.รอดียา กาโบ๊ะ    

1035 ยะลา (3) 95003 น.ส.รอบีฮ๊ะ วาโด    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 70 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1036 ยะลา (3) 95003 น.ส.รอยฮาน สาและ    

1037 ยะลา (3) 95003 น.ส.รัยฮาน เจะเต๊ะ    

1038 ยะลา (3) 95003 นายรุสลี มามะแตหะ    

1039 ยะลา (3) 95003 น.ส.ลีซ่า ซาดา    

1040 ยะลา (3) 95003 น.ส.อัฟนานท์ ดือเร๊ะ    

1041 ยะลา (3) 95003 น.ส.อาฟาฟ อาลี    

1042 ยะลา (3) 95003 น.ส.อามาณี มะแซจะแหน    

1043 ยะลา (3) 95003 นายอาหามะ คิ้วลือลีมา    

1044 ยะลา (3) 95003 น.ส.อาอิซะห์ ดาเดะ    

1045 ยะลา (3) 95003 น.ส.อาอีซะฮ์ มะมิง    

1046 ยะลา (3) 95003 นายฮิลมี อาลี    

1047 ยะลา (3) 95003 น.ส.ฮุสนา บาฮะคีรี    

1048 ร้อยเอ็ด (1) 45001 นายปฎิพัทธ์ นามเขต    

1049 ร้อยเอ็ด (3) 45003 น.ส.พรรธิภา โฮมแพน    

1050 ระนอง (1) 85001 น.ส.รู้ไกยะห์ กูโน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 71 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1051 ระนอง (1) 85001 นายวสันต์ อนันทขาล    

1052 ระยอง (1) 21001 นางณัฐวดี ปุณณรัตนกุล    

1053 ระยอง (1) 21001 นายเปรม ปุณณรัตนกุล    

1054 ระยอง (1) 21001 นายมงคล แสงกระจ่าง    

1055 ระยอง (1) 21001 นายอัคคะเดช กัณทะวัง    

1056 ระยอง (3) 21003 นายพงศภัค ภวิลรัตน์    

1057 ระยอง (3) 21003 นายวิศรุต ธรรมทัตโต    

1058 ระยอง (4) 21004 น.ส.ธัญธร รอดแก้ว    

1059 ระยอง (4) 21004 นายปรมวจี ศุกลสกุล    

1060 ระยอง (4) 21004 นายสุพวัน เจะเหาะ    

1061 ราชบุรี (4) 70004 น.ส.กนกวรรณ พุทธา    

1062 ลำปาง (1) 52001 นายปรีชา โมรา    

1063 ลำปาง (1) 52001 นางพิมพ์พร สุวรรณพัฒน์    

1064 ลำปาง (1) 52001 นายพีรพัฒน์ ชูเกียรติขจร    

1065 ลำปาง (1) 52001 นายสมชาย ยานันติ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 72 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1066 ลำปาง (3) 52003 นายกมล วีระน้อย    

1067 ลำปาง (3) 52003 นายทวีศักดิ์ เทศกาล    

1068 ลำปาง (3) 52003 นายปิยทัศน์ วัฒนวิภา    

1069 ลำปาง (3) 52003 นายภูดิศ พญามงคล    

1070 ลำปาง (4) 52004 นายครรชิต ธนัญชัย    

1071 เลย (2) 42002 นายนัฐพล เพชรนนท์    

1072 เลย (2) 42002 น.ส.ปิยาภรณ์ อุดมศรี    

1073 เลย (3) 42003 น.ส.สุจิตรา ยามงคล    

1074 ศรีสะเกษ (8) 33008 น.ส.อาภาพร จันทะชัย    

1075 สกลนคร (3) 47003 น.ส.ศรัญย่า ภูชะธง    

1076 สงขลา (1) 90001 นายจิรการณ์ วงศ์ทรรศี    

1077 สงขลา (1) 90001 นายจิระวิน สายสเหม๊าะ    

1078 สงขลา (1) 90001 น.ส.ชลกาญจน์ เอียดใหน    

1079 สงขลา (1) 90001 นายซันมาล บินสัน    

1080 สงขลา (1) 90001 น.ส.ธนพร วุฒิกระพันธ์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 73 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1081 สงขลา (1) 90001 น.ส.นัสรีน ปูยุ    

1082 สงขลา (1) 90001 น.ส.นาลิษา บินหวัง    

1083 สงขลา (1) 90001 นายราดอญ ยีหวังเจริญ    

1084 สงขลา (2) 90002 นายเกรียงไกร กิจเจริญ    

1085 สงขลา (2) 90002 นางจามีกร ดาง    

1086 สงขลา (2) 90002 น.ส.ซอลญ่า หวังบิลหมัด    

1087 สงขลา (2) 90002 นายณรงค์น้อย ลิ้มพัฒนมงคล    

1088 สงขลา (2) 90002 น.ส.นูรีย๊ะ บิลหมัด    

1089 สงขลา (2) 90002 นายฟารีซี รัตนเยี่ยม    

1090 สงขลา (2) 90002 น.ส.มีนา ดาโหด    

1091 สงขลา (2) 90002 นายรอซี หนิแหละหมัน    

1092 สงขลา (2) 90002 นายฮานาฟี หนูจันทร์    

1093 สงขลา (2) 90002 น.ส.ฮาริน่า สันสบู่    

1094 สงขลา (3) 90003 น.ส.กุลธิดา แก้วทอง    

1095 สงขลา (3) 90003 น.ส.นาดีหย๊ะ หลีอาดั้ม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 74 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1096 สงขลา (3) 90003 น.ส.ฟาตินี หมู่เก็ม    

1097 สงขลา (3) 90003 น.ส.มาริสา บินล๊ะ    

1098 สงขลา (3) 90003 น.ส.วิชุดา จิสวัสดิ์    

1099 สงขลา (3) 90003 นายสุชาติ หลำเบ็ญส๊ะ    

1100 สงขลา (3) 90003 นายอาหมัด โสะเบ็ญอาหลี    

1101 สงขลา (3) 90003 นายอิมรอน จิสวัสดิ์    

1102 สงขลา (3) 90003 นายฮาริส สันสบู่    

1103 สงขลา (4) 90004 น.ส.จัสมินท์ เหมาะสง่า    

1104 สงขลา (4) 90004 นายนพดล ผ่องมะหึงษ์    

1105 สงขลา (4) 90004 นายประสิทธิ์ สุวรรณคีรี    

1106 สงขลา (4) 90004 นายมูฮัมหมัดซากี ด่าเระสาและ    

1107 สงขลา (4) 90004 นายอัลซอรี หมีทอง    

1108 สงขลา (5) 90005 นายชัยยศ สันหมาด    

1109 สงขลา (5) 90005 น.ส.ซอบีห๊ะ เล๊ะตี    

1110 สงขลา (5) 90005 นายดาอี ริทธิ์โต    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 75 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1111 สงขลา (5) 90005 นายฟาอิส เบ็ญอาหลี    

1112 สงขลา (5) 90005 นายฟิกรี โต๊ะแหละ    

1113 สงขลา (5) 90005 น.ส.มารีด้า หลำโต๊ะแหล๊ะ    

1114 สงขลา (5) 90005 นายยะโก๊บ หมัดหมาน    

1115 สงขลา (5) 90005 นายรัชพล รัตนะ    

1116 สงขลา (5) 90005 นายริฟฮาน ล่ะอาหลี    

1117 สงขลา (5) 90005 นายวิชาญ ชูพงค์    

1118 สงขลา (5) 90005 น.ส.ษุฮัยลี โสะนุ้ย    

1119 สงขลา (5) 90005 นายหาริษ พินธุ์สุวรรณ    

1120 สงขลา (5) 90005 น.ส.อัสรา โกไสยกานนท์    

1121 สงขลา (5) 90005 น.ส.อามาณี บิลเส็ม    

1122 สงขลา (5) 90005 น.ส.อุซนี หีมมะหมัด    

1123 สงขลา (5) 90005 น.ส.ฮันณา สุนันทวงศ์    

1124 สงขลา (5) 90005 น.ส.ฮุสนา หลงตรี    

1125 สงขลา (6) 90006 น.ส.ดายาน่า โส๊ะโอ๊ะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 76 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1126 สงขลา (6) 90006 นายอดิศักดิ์ หลำจะนะ    

1127 สงขลา (6) 90006 น.ส.อริศณา เบ็ญละ    

1128 สงขลา (6) 90006 นายอันวาร์ จันสุวรรณ    

1129 สงขลา (6) 90006 นายอับบาซ หลำบิลส๊ะ    

1130 สงขลา (6) 90006 นายฮาริส เหมยา    

1131 สงขลา (7) 90007 น.ส.ซูรัยดา มะสามัน    

1132 สงขลา (7) 90007 น.ส.โซฟียา เจะแต    

1133 สงขลา (7) 90007 น.ส.ดารุณี รานีสะ    

1134 สงขลา (7) 90007 น.ส.นูรอัยนี หวังมูสา    

1135 สงขลา (7) 90007 น.ส.มารียะ ยาโงะ    

1136 สงขลา (7) 90007 นายรัฐภูมิ เจริญผล    

1137 สงขลา (7) 90007 นายศิริศักดิ์ สันหมูด    

1138 สงขลา (7) 90007 น.ส.สานีซะ การิง    

1139 สงขลา (7) 90007 น.ส.อัสณี เดสุหลง    

1140 สงขลา (7) 90007 นายอานัส เส็มมู่หา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 77 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1141 สงขลา (7) 90007 น.ส.อานีซ๊ะ กาซอ    

1142 สงขลา (7) 90007 น.ส.อามาณี ยูโซะ    

1143 สงขลา (7) 90007 น.ส.อามานีย๊ะ และนาหวัง    

1144 สงขลา (7) 90007 นายอามิง มะ    

1145 สงขลา (7) 90007 น.ส.อามีณี อาบูทัดสา    

1146 สงขลา (7) 90007 นายอาสัน ลือมาน๊ะ    

1147 สงขลา (7) 90007 นายอิดรีส สาหมุน    

1148 สงขลา (8) 90008 นายกามาล ตุหวันร่าเหม    

1149 สงขลา (8) 90008 นายคัมภีร์ สนิหลำ    

1150 สงขลา (8) 90008 นายชารอฟ เพอสะและ    

1151 สงขลา (8) 90008 นายซากิร สาแลมัน    

1152 สงขลา (8) 90008 น.ส.ซากีนา บารอสิดิก    

1153 สงขลา (8) 90008 นายธีระเดช ยาโงะ    

1154 สงขลา (8) 90008 น.ส.นีซรีน ดอเล๊าะ    

1155 สงขลา (8) 90008 น.ส.บุชรอ แอเก็ม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 78 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1156 สงขลา (8) 90008 น.ส.เพาซีหย๊ะ เจะเหล๊าะ    

1157 สงขลา (8) 90008 น.ส.มาเรียม เอียดยีสะอิ    

1158 สงขลา (8) 90008 น.ส.มิสกาด มะหลำ    

1159 สงขลา (8) 90008 น.ส.มูนา วาเย็ง    

1160 สงขลา (8) 90008 น.ส.มูนีเราะฮ์ เจะมะ    

1161 สงขลา (8) 90008 น.ส.รอกีเยาะห์ โต๊ะหลี    

1162 สงขลา (8) 90008 น.ส.รอซีตา เจ๊ะหวัง    

1163 สงขลา (8) 90008 นายรอมหลี ยีกับจี    

1164 สงขลา (8) 90008 นายรัยฮาน ละแม    

1165 สงขลา (8) 90008 น.ส.วิภาดา เส็นอาลามีน    

1166 สงขลา (8) 90008 นายอดิศร พันธุสะ    

1167 สงขลา (8) 90008 นายอดุลย์ หมัดหลาเต๊ะ    

1168 สงขลา (8) 90008 นายอนุวัฒน์ โสะหวัง    

1169 สงขลา (8) 90008 นายอรุณ สุคนธ์    

1170 สงขลา (8) 90008 นายอ๊ะห์หมัด ดินอะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 79 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1171 สงขลา (8) 90008 นายอันวัชร แวเยง    

1172 สงขลา (8) 90008 นายอับดุลฆอฟัร เร๊ะดุมหลี    

1173 สงขลา (8) 90008 น.ส.อัสมา ยิสัน    

1174 สงขลา (8) 90008 นายอาซีด เส็นหมาน    

1175 สงขลา (8) 90008 นายอาบัด หลีปุ่ม    

1176 สงขลา (8) 90008 น.ส.อารอเฝ๊าะ บาบวด    

1177 สตูล (1) 91001 น.ส.กันโซม สิงสาโร    

1178 สตูล (1) 91001 นายชากีรีน นาปาเลน    

1179 สตูล (1) 91001 น.ส.นภัทษร พลาอาด    

1180 สตูล (1) 91001 นายนัศรุณ โต๊ะประดู่    

1181 สตูล (1) 91001 นายนาญีบ สลีมีน    

1182 สตูล (1) 91001 น.ส.นุสบา ไมมะหาด    

1183 สตูล (1) 91001 น.ส.นูรฮานาน ใบกาเด็ม    

1184 สตูล (1) 91001 ว่าที่ ร.ต.ฟารีด เกปัน    

1185 สตูล (1) 91001 นายมัชดี ยะเอะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 80 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1186 สตูล (1) 91001 น.ส.มาชีเตาะห์ กรระสี    

1187 สตูล (1) 91001 น.ส.มารีย๊ะ เต๊ะปูยู    

1188 สตูล (1) 91001 นายมูฮำหมัดอามีน ขยันการ    

1189 สตูล (1) 91001 น.ส.ไมมูนะห์ กรระสี    

1190 สตูล (1) 91001 น.ส.รพีดา บิลังโหลด    

1191 สตูล (1) 91001 น.ส.รุชดา หมัดสกุล    

1192 สตูล (1) 91001 น.ส.ศรัญญา ฮะยิบิลัง    

1193 สตูล (1) 91001 นายศักรียา หลงจิ    

1194 สตูล (1) 91001 นายสนกิฟลี ปังแลมาปูเลา    

1195 สตูล (1) 91001 น.ส.สาลูมี หลงโส๊ะ    

1196 สตูล (1) 91001 น.ส.อาซียะฮ์ หลีเส็น    

1197 สตูล (1) 91001 นายฮาฟีซอล หาโส๊ะ    

1198 สตูล (1) 91001 น.ส.ฮาฟีซะฮ์ ลิเก    

1199 สตูล (2) 91002 นายชาฟีอี เส็นทุ่ย    

1200 สตูล (2) 91002 นายดารุณ ลาง๊ะ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 81 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1201 สตูล (2) 91002 นายตอฮา บรรดา    

1202 สตูล (2) 91002 น.ส.ตัสนิม ฮับยุโส๊ะ    

1203 สตูล (2) 91002 น.ส.นูรอัยณีย์ เตบสัน    

1204 สตูล (2) 91002 น.ส.นูรอัยนี ฮับยุโส๊ะ    

1205 สตูล (2) 91002 นายมุกคอลิด หลงหัน    

1206 สตูล (2) 91002 นายมุบศีรีน สำเร    

1207 สตูล (2) 91002 นายศรยุธ กาเส็ม    

1208 สตูล (2) 91002 น.ส.สุมาลี ยางหาด    

1209 สตูล (2) 91002 น.ส.อรัญญา สาม่าน    

1210 สตูล (2) 91002 นายอรุณ รอเกตุ    

1211 สตูล (2) 91002 นายอับดุลมาลิก พรรณราย    

1212 สตูล (2) 91002 นายอับดุลฮากีม มันตุเต๊ะ    

1213 สตูล (2) 91002 นายอานัส หลงสลำ    

1214 สตูล (2) 91002 น.ส.ฮาซูน่า สันโด    

1215 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.จารุมาศ ปานฉิม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 82 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1216 สมุทรปราการ (4) 11004 นายเฉลิมชัย โสพาส    

1217 สมุทรปราการ (4) 11004 นายธนากร วงศ์จันทร์สม    

1218 สมุทรปราการ (4) 11004 นายปรมินทร์ ชัยคง    

1219 สมุทรปราการ (4) 11004 นายรุชดี้ มินบุรี    

1220 สมุทรปราการ (4) 11004 นายเอกสิทธิ์ เลาะลาเมาะ    

1221 สมุทรปราการ (5) 11005 นางภคพร ดวงจันทร์    

1222 สมุทรปราการ (5) 11005 น.ส.วงจันทร์ เสวีวัลลภ    

1223 สมุทรปราการ (5) 11005 น.ส.อนุสรา อาดัม    

1224 สมุทรปราการ (6) 11006 น.ส.ศิริรัตน์ โตลอย    

1225 สมุทรสงคราม (1) 75001 น.ส.ปุริมปรัชญ์ ยิ้มอำพันธ์    

1226 สมุทรสาคร (1) 74001 นายเสกข์ ลี้ประเสริฐ    

1227 สระแก้ว (1) 27001 น.ส.ปัทมา ทรัพย์จันทึก    

1228 สุพรรณบุรี (4) 72004 นายภูริชญ์ สุวรรณประทีป    

1229 สุราษฎร์ธานี (2) 84002 น.ส.จิตตมาส คงแทน    

1230 สุราษฎร์ธานี (2) 84002 นายอนุชา มักรสัน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 83 / 83 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

1231 สุราษฎร์ธานี (2) 84002 นายอาบูบัก หวานสุโหลง    

1232 สุราษฎร์ธานี (3) 84003 น.ส.มิรันตี วิมุติการ    

1233 สุราษฎร์ธานี (5) 84005 น.ส.ณัฐริณี สำราญวงษ์    

1234 สุราษฎร์ธานี (5) 84005 น.ส.ปรียานุช อ่อนเกตุพล    

1235 สุราษฎร์ธานี (6) 84006 นายรัฐธรรมนูญ ห้องสุวรรณ    

1236 สุรินทร์ (5) 32005 นายสุทัศน์ สกุลนามรัตน์    

1237 หนองบัวลำภู (2) 39002 น.ส.จินตนา เรืองทวี    

1238 อำนาจเจริญ (1) 37001 น.ส.พิมพ์ลภัสช์ ลุสมบัติ    

1239 อุดรธานี (7) 41007 นายสุริยันต์ พรมจักร์    

1240 อุบลราชธานี (1) 34001 นางพรรณทิพา ดำละเอียด    

1241 อุบลราชธานี (4) 34004 นายสุพจน์ ปัจศรี    

1242 อุบลราชธานี (7) 34007 นายเชิดศักดิ์ ทัศศรี    

1243 อุบลราชธานี (8) 34008 นายสมพงษ์ วงษ์กลม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ
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