
หมายเหตุ

1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทต. กระบ่ีน้อย นายวัฒนุรงค์  เน้ือเกล้ียง 4,897
2 กระบ่ี เขาพนม ทต. เขาพนม นายสมพร บุญฤทธ์ิ 1,679
3 กระบ่ี เกาะลันตา ทต. เกาะลันตาใหญ่ นายสนาน  หวังผล 431
4 กระบ่ี เกาะลันตา ทต. ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสด์ิ ด ารงอ่องตระกูล 2,629
5 กระบ่ี คลองท่อม ทต. คลองท่อมใต้ นายพิริยะ   ศรีสุขสมวงศ์ 1,196
6 กระบ่ี คลองท่อม ทต. คลองพน นายพิเชษฐ์  คิดรอบ 901
7 กระบ่ี คลองท่อม ทต. คลองพนพัฒนา นายณธรรมรักษ์  จงรักษ์ 4,464
8 กระบ่ี คลองท่อม ทต. ห้วยน้ าขาว นายวิเวก  ผิวด า 3,273
9 กระบ่ี คลองท่อม ทต. ทรายขาว นายสมรัก ทองรัตน์ 3,278
10 กระบ่ี อ่าวลึก ทต. แหลมสัก นายกมล  บุญธีระเลิศ 1,591
11 กระบ่ี อ่าวลึก ทต. อ่าวลึกใต้ นายนวกร  สังข์แก้ว 1,987
12 กระบ่ี ปลายพระยา ทต. ปลายพระยา นายสุพจน์  บุญยัง 1,763
13 กระบ่ี ล าทับ ทต. ล าทับ นายเรืองฤทธ์ิ เพชรสุก 1,418
14 กระบ่ี เหนือคลอง ทต. เหนือคลอง นายปองพล ซ้ายเส้ง 1,571
15 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. ท่ามะขาม นายวิษณุ บุญญรัตน์ 3,115
16 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. แก่งเส้ียน พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย 1,688
17 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. ลาดหญ้า นายวรากร เสือส่าน 1,851
18 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. หนองบัว นายสรรญา ชัยเจริญ 1,700
19 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต. น้ าตกไทรโยคน้อย ด.ต.รักประสงค์ แสนสม 1,443
20 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต. วังโพธ์ิ นายทินกร เอียกพงษ์ 618
21 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต. ไทรโยค นายประกอบ เซ่ียงหลิว 1,437
22 กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต. บ่อพลอย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย 3,219
23 กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต. หนองรี นายไชยยศ ย้ิมใหญ่หลวง 742
24 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทต. เอราวัณ นายกิตธิสิทธ์ิ ทุมมาส 395
25 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทต. เขาโจด ดาบต ารวจสมรัก พรหมชนะ 1,450
26 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. หนองลาน นายวิวัฒน์ ต้ังสุวรรณวงศ์ 1,766
27 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. ท่ามะกา พ.ต.อ.นที วงศ์ปัญเจ 2,652
28 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. ท่าไม้ นายเกรียงไกร ใจเย็น 2,797
29 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. พระแท่น นายทรงศักด์ิ โชตินิติวัฒน 2,211
30 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. ลูกแก นายอรรถพล สิทธิวิไล 1,248
31 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. หวายเหนียว นายประยูร ล้ีไพบูลย์ 1,630
32 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. ดอนขม้ิน นายธนวัฒน์ นิลบัว 1,499
33 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต. พระแท่นล าพระยา นายจอม สุทธิบุตร 1,248
34 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. หนองหญ้าดอกขาว นายอุดร เพ็งอร่าม 1,356
35 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. ท่าม่วง นายชัยยุทธ วัฒโน 3,341
36 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. ส ารอง นางดรุณี วอนเพียร 890
37 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. หนองขาว นายวัฒนา เชียงทอง 2,312
38 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. หนองตากยา นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ 1,037
39 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. วังขนาย นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง 3,598
40 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. วังศาลา นายวิสุทธ์ิ วอนเพียร 4,264
41 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. ท่าล้อ นายชัยวัฒน์ ดอกบุก 2,673
42 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. ม่วงชุม นายวิบูลย์ เจริญพร 2,304
43 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต. ท่าขนุน นายจิตรกร ว่องประเสริฐ 1,835
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44 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต. ทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยงค์ 941
45 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต. สหกรณ์นิคม นายเฉลิมชัย จันทร์แปลง 1,083
46 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต. ล่ินถ่ิน นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย 1,807
47 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต. วังกะ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ 882
48 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. พนมทวน นายสมศักด์ิ พนมชัยสว่าง 1,885
49 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. ตลาดเขต นางสาวพัชราภรณ์ เอ่ียมใจดี 1,591
50 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. หนองสาหร่าย นายเอกชัย นิติกรวรากุล 1,541
51 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. รางหวาย นายค ารณ เบ็ญพาด 2,446
52 กาญจนบุรี พนมทวน ทต. ดอนเจดีย์ นายชาตรี เนียมหอม 2,227
53 กาญจนบุรี เลาขวัญ ทต. เลาขวัญ นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี 936
54 กาญจนบุรี เลาขวัญ ทต. หนองฝ้าย นายณฐกร วงษ์สุวรรณ 715
55 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย ทต. ด่านมะขามเต้ีย นายเสน่ห์ ช าคง 749
56 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต. หนองปรือ นายญากร มหาโชคธรณี 1,332
57 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต. หนองปลาไหล นางสาวณิรดา ล้ีลหรัตนกุล 2,484
58 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต. สมเด็จเจริญ นายธีระพงศ์ กันสุด 1,998
59 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต. ห้วยกระเจา นายสิริพงษ์ สืบเนียม 2,852
60 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต. สระลงเรือ นายระเบียบ ประทุมสูตร 2,976
61 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. นาจารย์ นางสาวผกาสรณ์  ศรีสว่างวงศ์ 3,298
62 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. หนองสอ นายจตุรพล  อุ่นสถิตย์ 1,758
63 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ห้วยโพธ์ิ นายสุนทร  เจริญพันธ์ 4,034
64 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ล าคลอง นายสถาพร  ฉายประดิษฐ์ 1,016
65 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ภูดิน นายศราวุธ  ส าราญมล 1,705
66 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. บึงวิชัย นายเสาร์  ฤทธ์ิรุ่ง 1,976
67 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ภูปอ นายกิตติ  แก้วกาสี 1,540
68 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. โพนทอง นายสุดใจ  บัวลอย 2,210
69 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ไผ่ นายประครอง  สุไผ่โพธ์ิ 1,825
70 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ล าพาน ด.ต. สมคิด  นันทสมบูรณ์ 2,946
71 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. หลุบ นายไก่ทอง  ไกรมงคล 2,971
72 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. เชียงเครือ นายชิต  เฉิดเจือ 1,687
73 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. กลางหม่ืน นายเกียรติไกร  ถ่ินวิไล 1,472
74 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. เหนือ นายวัญณวัช  จุลบุรมย์ 2,602
75 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต. ขม้ิน นางพวงทอง  ทรงเจริญ 2,014
76 กาฬสินธ์ุ นามน ทต. นามน นายนิพนธ์  มาตสะอาด 1,976
77 กาฬสินธ์ุ นามน ทต. สงเปลือย นายสุขสันต์  อาทะวิมล 2,305
78 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต. กมลาไสย นางสาววิจิตรา  ภูโคก 3,220
79 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต. ธัญญา นายบรรลุ  ศรีค้อ 1,953
80 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต. หนองแปน นายเอนก  บรรณสาร 2,080
81 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต. ดงลิง นายชุมพล  ศิริภักด์ิ 2,728
82 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต. หลักเมือง ด.ต. ประเสริฐ  ดอนสมจิตร 1,751
83 กาฬสินธ์ุ ร่องค า ทต. ร่องค า นายศิริพงษ์  ระดาสัย 1,855
84 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต. กุดหว้า นายแสวง  อุทรักษ์ 1,791
85 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต. นาขาม นายพิศณุ  งาดี 4,220
86 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต. จุมจัง นายสัมพันธ์  พิมพ์แสง 3,354
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87 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต. เหล่าใหญ่ นายพงศักด์ิ  แสบงบาล 2,316
88 กาฬสินธ์ุ เขาวง ทต. กุดสิม นางวิภาวี  บุญเรือง 3,508
89 กาฬสินธ์ุ เขาวง ทต. สระพังทอง นายวันใหม่  วรรณทอง 921
90 กาฬสินธ์ุ เขาวง ทต. กุดสิมคุ้มใหม่ นายคูณสุข  ศรีภูมิ 1,665
91 กาฬสินธ์ุ เขาวง ทต. สงเปลือย นายประสพ  คนซ่ือ 1,463
92 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. ยางตลาด นายชัยเวศ  เกษรรัตน์ 2,739
93 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. โคกศรี นายประจักษ์  ภูแลข า 1,352
94 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. หัวนาค า นายประเสริฐ  ผาลา 4,142
95 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. อิต้ือ นายประเทือง  บุตรวงศ์ 2,064
96 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. บัวบาน นางอัจฉรา  ยนต์ชัย 2,890
97 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. เขาพระนอน นายดนุพงษ์  ภูตรี 2,576
98 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. โนนสูง นายเตียง  ภูพลผัน 2,296
99 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต. อุ่มเม่า นายสุวิทย์  ภูม่ิงศรี 1,707
100 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต. ค าใหญ่ นายก าพล  สงคราม 1,528
101 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต. ห้วยเม็ก นายฤทธิรงค์  เสนฤทธ์ิ 1,734
102 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต. ค าเหมือดแก้ว นายพิบูรณ์  ค าแหงพล 1,904
103 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต. ท่าลาดดงยาง นานพรชัย  นาชัยสินธ์ุ 1,219
104 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. โนนบุรี นายบุญมี  แก่นนาค า 1,660
105 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. ภูสิงห์ นายอดิศักด์ิ  สมคะเณย์ 1,022
106 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. นิคม นายวิญญู  ขันผง 1,292
107 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. โนนน้ าเกล้ียง นางวิภาภรณ์  ฆารพิพัฒน์ 1,176
108 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. โนนศิลา นายอาร์บุญโทม  สารจันทร์ 2,103
109 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต. นามะเขือ นายประมวล  ศรีดาแก้ว 2,557
110 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง ทต. ค าม่วง นายประเวช  วันชูเสริม 1,506
111 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง ทต. โพน นายนิพนธ์ อิงภู 1,467
112 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง ทต. นาทัน นายทวี บุรีขันธ์ 4,121
113 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต. ท่าคันโท นายวีรภัทร  ราชชมภู 2,942
114 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต. กุงเก่า นายสดใส  ภูเนตร 2,243
115 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต. กุดจิก นายสมชาย  พิมพ์พัฒน์ 1,510
116 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต. ดงสมบูรณ์ นายอรุณ  ภูผิวผา 1,414
117 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต. นาตาล นายพละเดช  แก้วอินทร์ 2,637
118 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. หนองกุงศรี นายสุรพงษ์  ภูโทถ้ า 1,756
119 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. หนองหิน นายสมศักด์ิ  สายแสน 1,441
120 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. หนองบัว นายหาร  อัศวภูมิ 2,226
121 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. หนองสรวง นายญาณพล ภูคะมา 2,019
122 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. ค าก้าว นายสมหมาย  อุ่นทะยา 1,240
123 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. ดงมูล นางภริดา  ค าเรืองศรี 2,328
124 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต. หนองใหญ่ นายสงวน  ศรีบุญเรือง 1,599
125 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต. สมเด็จ นางอัจฉราลักษณ์  สุวภักด์ิ 2,005
126 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต. แซงบาดาล นายสมปอง มหัตมรรค 2,343
127 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต. มหาไชย นายอาคม  อุทโท 1,228
128 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต. ล าห้วยหลัว นายค าตัน  ม่วงเพชร 1,679
129 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต. ผาเสวย นายถลัชนันท์  ทาผลขันธ์ 2,844
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130 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง ทต. ห้วยผ้ึง นายสมเดช  การบุตร 1,693
131 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง ทต. ค าบง นายมงคล  มองเพชร 2,778
132 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง ทต. หนองอีบุตร นายสมัย  อุ่นบุญเรือง 1,302
133 กาฬสินธ์ุ นาคู ทต. นาคู นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 1,599
134 กาฬสินธ์ุ นาคู ทต. ภูแล่นช้าง นายเฉลิมศักด์  ชมภูเลิศ 1,090
135 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน ทต. ดอนจาน นายพิมพ์พา  ภารประดับ 1,721
136 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน ทต. ม่วงนา นายค าปุ่น  การภักดี 1,263
137 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย ทต. ฆ้องชัยพัฒนา นายอ านาจ  อ าภวา 1,668
138 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต. คลองแม่ลาย นางภาริณี พีระพันธ์ 1,824         
139 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต. นครชุม นายวสันต์  มุนินทร 2,164         
140 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต. ปากดง นายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย 967           
141 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต. นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล นายวินัย  นนทคุณ 2,992         
142 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต. เทพนคร นายนเรศ  อินทปัตย์ 7,501         
143 ก าแพงเพชร ไทรงาม ทต. ไทรงาม นายวิโรจน์  แสนเพ็ชร 1,146         
144 ก าแพงเพชร คลองลาน ทต. คลองลานพัฒนา นายวิทยา   ทัศนไพบูลย์ 5,017         
145 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต. ขาณุวรลักษบุรี นายธวัช  ฤกษ์หร่าย 2,379         
146 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต. สลกบาตร นายจ าปา ม่วงสิมมา 3,103         
147 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต. คลองขลุง นายภูษิต ค าหล้า 671           
148 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต. ท่าพุทรา นายเอกวิทย์  กาญจนะ 561           
149 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต. ท่ามะเขือ นายมานพ  ปัทนาลัย 1,115         
150 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต. วังยาง นายแสน  ผิวลออ 2,458         
151 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. พรานกระต่าย นายอานนท์ อภิชาติตรากูล 3,811         
152 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. คลองพิไกร นายโกวิท ภูแข 2,676         
153 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. บ้านพราน นายสมาน บางพาน 1,741         
154 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. เขาคีรีส นายวรเทพ  ศุภกิจเจริญ 3,266         
155 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ช่องลม นายเชาวลิต  เสถียร 1,551         
156 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ลานกระบือ นายรังสรรค์  จูด้วง 1,234         
157 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ประชาสุขสันต์ นางไสว  สิงห์ทอง 2,506         
158 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทต. ทุ่งทราย นายสุธน  สังข์ทอง 2,290         
159 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี ทต. ระหาน นายชาญ หน่อสุริวงค์ 2,242         
160 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บ้านเป็ด นายชัชวาล  ธีรภานุ 9,071         
161 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. ท่าพระ นายพิสุทธ์ิ  อนุตรอังกูร 3,665         
162 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. หนองตูม นายสุนทร  จ าปางาม 2,399         
163 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. โนนท่อน นางสุธาวัลย์  ริมผดี 3,079         
164 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. ส าราญ นายอาคม ศิลปดอนบม 3,364         
165 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. เมืองเก่า นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ 5,638         
166 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บ้านค้อ นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน 3,491         
167 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. สาวะถี นายฤทธิรงค์  ศิริภูมิ 7,336         
168 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. พระลับ นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล 7,012         
169 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บึงเนียม นายณัฐพงษ์ เดชแพง 2,348         
170 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. บ้านฝาง นายชัยดี รัตนปรีดา 1,938         
171 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. ป่ามะนาว นายเรืองยศ  แดนสมปัดสา 1,763         
172 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. โนนฆ้อง นายประยุง ยุระรัช 1,971         
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173 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. โคกงาม นายสนิท พลค้อ 1,177         
174 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. แก่นฝาง นายสุพัฒ บุญแดง 1,295         
175 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต. หนองบัว นายอุดม  จันทร์โสดา 2,566         
176 ขอนแก่น พระยืน ทต. บ้านโต้น นายสุรสิทธ์ิ ทุมทา 2,613         
177 ขอนแก่น พระยืน ทต. พระยืน นางอัมพร  แสนธนู 1,184         
178 ขอนแก่น พระยืน ทต. พระบุ นายปรีชา  เมืองแดง 1,264         
179 ขอนแก่น พระยืน ทต. พระยืนม่ิงมงคล ร.ต.อ.พรบดินทร์ รถน้อย 2,269         
180 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. ดอนโมง นายนิยม  ปัญญายาว 961           
181 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. หนองแก นายเกรียงศักด์ิ  วิริยะอาชา 470           
182 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. หนองเรือ นางปทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล 1,309         
183 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. โนนทอง นายสมจิตร  เภาเมฆ 3,650         
184 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. โนนสะอาด นายบุญช่วย ค าสุภีร์ 2,862         
185 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. ยางค า นายวรวุฒิ หล้าทุ่ม 3,132         
186 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. กุดกว้าง นายชัยวัฒน์ รัตนค ามูล 2,176         
187 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. บ้านผือ นายสุรชัย พลทะอินทร์ 1,732         
188 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. โคกสูงสัมพันธ์ นายวิสันต์ สิงห์แก้ว 1,438         
189 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. โนนหัน นายสุทธิรักษ์ เมืองสอน 1,320         
190 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. หนองเสาเล้า นายไพรทูล ธรรมภูเขียว 1,290         
191 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. หนองไผ่ นางอ านวย  หงษ์ชุมแพ 3,039         
192 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. นาเพียง นายสุริยันต์ ค าสูงเนิน 2,569         
193 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. โนนสะอาด นายบุญแสง พรนิคม 1,690         
194 ขอนแก่น สีชมพู ทต. สีชมพู นายเอนก  ค ายัง 1,145         
195 ขอนแก่น สีชมพู ทต. วังเพ่ิม นายณรงค์ฤทธ์ิ เลิศภูเขียว 2,035         
196 ขอนแก่น สีชมพู ทต. นาจาน นายพันนุชิต  สุภักดี 3,138         
197 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. น้ าพอง นายสุรชัย คชินทักษ 1,888         
198 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. วังชัย นายกิตติ ค าแก่นคูณ 2,011         
199 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. ม่วงหวาน นายพนม เย็นสบาย 3,797         
200 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. กุดน้ าใส นายวิรัตน์  เย็นสบาย 4,145         
201 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. ล าน้ าพอง นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ 2,803         
202 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. สะอาด นายศุภชัย ดอนกระสินธ์ 3,843         
203 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. นาค า น.ส.พรรัชนี  ศรีสุดทะ 1,832         
204 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. เข่ือนอุบลรัตน์ นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย 1,305         
205 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. โคกสูง พ.ต.อ.สมเพชร  นารี 1,654         
206 ขอนแก่น กระนวน ทต. น้ าอ้อม นายจ าเนียร  เหล่าสุพรรณ 1,050         
207 ขอนแก่น กระนวน ทต. ห้วยยาง นายวินยง  รับสมบัติ 1,989         
208 ขอนแก่น กระนวน ทต. หนองโน นายสุรชัย  บุษราคัม 1,899         
209 ขอนแก่น บ้านไผ่ ทต. ในเมือง นายรัตนชัย  วิชัย 2,221         
210 ขอนแก่น เปือยน้อย ทต. เปือยน้อย นายนิกร  เทศต้อม 1,479         
211 ขอนแก่น เปือยน้อย ทต. สระแก้ว นายพรม  ประตา 972           
212 ขอนแก่น แวงใหญ่ ทต. แวงใหญ่ นายสายัณห์  งวงช้าง 1,835         
213 ขอนแก่น แวงน้อย ทต. แวงน้อย นายไพฑูรย์  กิตติปัญจมาศ 1,017         
214 ขอนแก่น แวงน้อย ทต. ก้านเหลือง นายจิระ  ยอดเพชร 2,652         
215 ขอนแก่น หนองสองห้อง ทต. หนองสองห้อง นายศักด์ิสิทธ์ิ ถิรทัฬหกุล 2,163         
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216 ขอนแก่น ภูเวียง ทต. ภูเวียง นายฉิน  วรปัญญาสถิต 941           
217 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต. มัญจาคีรี จ.ส.ต.ธีระยุทธ ต้องสู้ 1,309         
218 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต. นาข่า นายสุเนตร  เรือนทิพย์ 2,837         
219 ขอนแก่น ชนบท ทต. ชนบท นายคุณานนต์  หินเธาว์ 2,431         
220 ขอนแก่น ชนบท ทต. ชลบถวิบูลย์ นายยุทธนา  วงษ์ดินด า 1,211         
221 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต. เขาสวนกวาง นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล 2,000         
222 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต. โนนสมบูรณ์ นายกฤตวัฒน์  พงษ์สมบัติ 2,828         
223 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต. ภูผาม่าน นายชัยยา  เรืองเจริญ 1,624         
224 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต. โนนคอม นายช านาญ  เวียงทอง 1,144         
225 ขอนแก่น ซ าสูง ทต. ซ าสูง นายวรรธนะชัย  โพธ์ิศรี 1,580         
226 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต. บ้านโคก นายอดุลย์ จันทะสีลา 1,486         
227 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต. โพธ์ิไชย นายเสาวฤทธ์ิ คามกะสก 2,319         
228 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต. นาแพง นายนิกร  ภูมิเขตร 1,402         
229 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต. ภูผาแดง นายก่อเกียรติ  นาคโทน 936           
230 ขอนแก่น หนองนาค า ทต. หนองนาค า นายพนัส  เหลาเวียง 933           
231 ขอนแก่น หนองนาค า ทต. ขนวน นายณรงค์  อุ่นจิต 1,872         
232 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. บ้านแฮด นายจันทร์ศรี  ฝ่ายลุย 1,966         
233 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. โคกส าราญ นายมาโนช  พิลาโท 2,338         
234 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. วังสวรรค์ นายอุทัย ศรีสวดโม้ 797           
235 ขอนแก่น โนนศิลา ทต. โนนศิลา นายวราพงษ์ แสนศรี 1,452         
236 ขอนแก่น เวียงเก่า ทต. ในเมือง น.ส.รุ่งนภา  จารย์โพธ์ิ 1,546         
237 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. แสลง นายทศพล  วงษ์ก าป่ัน 1,733         
238 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. บางกะจะ นายสิทธิรัตน์  ศรีจันทร์ 1,449
239 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. พลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค 3,269
240 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. หนองบัว นายจิรชัย เขาหนองบัว 1,162
241 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. เกาะขวาง นายประยุทธ  วาสนาวิน 3,687         
242 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. ค่ายเนินวง นายสน่ัน  นาคแก้ว   1,541         
243 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. พลับพลา นายมณเฑียร  วานิชศรี 2,396         
244 จันทบุรี ขลุง ทต. ตกพรม นายชุมพล  เจนจัดการ 2,042         
245 จันทบุรี ขลุง ทต. บ่อ นายประชา ชัยยะ 2,536         
246 จันทบุรี ขลุง ทต. เกวียนหัก นายพราหมณ์  มุกดาสนิท 1,457         
247 จันทบุรี ขลุง ทต. ซ้ึง นายนิคม  บ่อหลี 2,220         
248 จันทบุรี ขลุง ทต. บ่อเวฬุ นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ 1,546         
249 จันทบุรี ขลุง ทต. วันยาว นายสมบูรณ์  จริตงาม 2,441         
250 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เนินสูง นายวิโรจน์ งามระเบียบ 1,101         
251 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. หนองคล้า นายธนเดช    บุญหยง 1,265         
252 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เขาบายศรี นายบัญชา โพธิหัง 2,096         
253 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย   แพทย์รังษี 1,455         
254 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. สองพ่ีน้อง นายปัญญา ชนะสิทธ์ิ 3,547         
255 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน ทต. โป่งน้ าร้อน นายพินิจ  เพชรน่าชม 2,224         
256 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน ทต. หนองตาคง นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 1,842         
257 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน ทต. คลองใหญ่ นายยัง พละกูล 1,168         
258 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน ทต. ทับไทร นายสมศักด์ิ พะเนียงทอง 2,270         
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259 จันทบุรี มะขาม ทต. วังแซ้ม นายมานิตย์  จันทร์เจิม 2,303         
260 จันทบุรี มะขาม ทต. ท่าหลวง นายอนุชา ดอกไม้ 1,319         
261 จันทบุรี มะขาม ทต. ปัถวี นายอรัญ พงศ์ศักด์ิ 3,567         
262 จันทบุรี มะขาม ทต. ฉมัน นางธัญญธร   บุญอภัย 1,932         
263 จันทบุรี มะขาม ทต. มะขาม นายอุลิศ สุจิระสกุล 574           
264 จันทบุรี มะขาม ทต. มะขามเมืองใหม่ นายดิลก บัวเกิด 2,943         
265 จันทบุรี มะขาม ทต. อ่างคีรี นายประเสริฐ ผลมาก 1,731         
266 จันทบุรี แหลมสิงห์ ทต. ปากน้ าแหลมสิงห์ นายสมนึก สายทอง 3,410         
267 จันทบุรี แหลมสิงห์ ทต. พล้ิว นายรังสรรค์ เจริญวัย 2,621         
268 จันทบุรี สอยดาว ทต. ทรายขาว นายประเสริฐ กุศลสนอง 2,961         
269 จันทบุรี สอยดาว ทต. ทับช้าง ว่าท่ีร.ท.สมบัติ  จึงตระกูล 4,318         
270 จันทบุรี แก่งหางแมว ทต. พวา นายกชพันธ์ บุญส่ง 3,068         
271 จันทบุรี นายายอาม ทต. นายายอาม นายอานนต์  รัตโนภาส          1,037
272 จันทบุรี นายายอาม ทต. ช้างข้าม นางสาวพัชรินทร์  จินดาพรรณ 2,093         
273 จันทบุรี นายายอาม ทต. สนามไชย นายบันยูน  อินทนิน 1,493         
274 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. ตะเคียนทอง นายประจิตต์ พงษ์ส าราญ 1,432         
275 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. ชากไทย นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง 1,274         
276 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. คลองพลู นายพฤฒา  ผันผาย      2,592         
277 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. จันทเขลม นายวัชร์สิทธิโชค ศรีวิรัญ 1,512         
278 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. พลวง นายณัทณพงศ์ อินทอง 1,578         
279 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทต. นครเน่ืองเขต นายเลอสรร  สายวาณิชย์ 548
280 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต. ปากน้ า นายอ านาจ  ประเสริฐ 1,720
281 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต. บางคล้า นายศิริชัย  เผ่าบรรจง 2,485
282 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. ดอนฉิมพลี นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์ 822
283 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. บางขนาก นายนพ  ทองอินทร์ 728
284 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. บางน้ าเปร้ียว นายชยาดนัย  เป่ียมถาวรพจน์ 1,022
285 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. ศาลาแดง นายวีระพล  เต็งเท่ียง 763
286 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. ดอนเกาะกา นายกิตติ  เก่งการพานิช 3,179
287 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. คลองแสนแสบ นายนิวัฒน์  เกตุสวัสด์ิ 304
288 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ นายพลวัฒน์  สว่างอารมณ์ 3,269
289 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางสมัคร นายปริญญา  จันทร์ประเสริฐ 5,220
290 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. ท่าข้าม นางสมจิตร์  พันธ์ุสุวรรณ  2,719
291 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. ท่าสะอ้าน นายปรีชา  เอ่ียมอ่อน 1,053
292 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางปะกง นายวสันต์  มหาศิริ 1,913
293 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางวัว นายประทีป  แสงทองสกุลเลิศ 891
294 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. หอมศีล นายสมบัติ  เสรีวัลลภ 463
295 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางวัวคณารักษ์ นายอิทพงษ์  ทองล้อม 4,329
296 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. พิมพา นายอนันต์  ศรีบุญจิตร์ 1,197
297 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางผ้ึง นายโชคศิริ  ศิริประกอบ 755
298 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต. แสนภูดาษ นายสุเทพ  กรัสประพันธ์ุ 2,407
299 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต. เทพราช นายพลากร  โชคพิชิตชัย 1,472
300 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต. บ้านโพธ์ิ นายประดิษฐ  โรจนพร 908
301 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต. ลาดขวาง นายไพวรรณ  ศรประสิทธ์ิ 1,289
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302 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. เกาะขนุน นายวิสุทธ์ิ  สุวรรณนพเก้า 747
303 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. เขาหินซ้อน นายพิษณุพงศ์  เศรษฐวงศ์ 1,484
304 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. พนมสารคาม นายไพบูลย์  พิณอุไร 1,447
305 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. บ้านซ่อง นายสมศักด์ิ  ภู่พนมภูมิ 3,290
306 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. ท่าถ่าน นายด ารงค์  พงษ์นิทรัพย์ 3,022
307 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต. สนามชัยเขต นายเขียน  แสงสว่าง 1,808
308 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. ทุ่งสะเดา นายศิทธิพงษ์  มณีวงศ์ 1,463
309 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. แปลงยาว นายจักรพงษ์  ศักด์ิประศาสสน์ 2,879
310 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. หัวส าโรง นายทวีศักด์ิ  ชโนเมธาภรณ์ 3,169
311 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. วังเย็น นายดนัย ตัณฑวุฒโฒ 3,989
312 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. เหมือง นายสุรเชษฐ์ ศรีส าอางค์ 2,309
313 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. คลองต าหรุ นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ 1,442
314 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. บางทราย นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง 4,589
315 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. ห้วยกะปิ นายอัมรินทร์  ต้ังประกอบ 4,201
316 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. ดอนหัวฬ่อ นายไมตรี  ประเสริฐ 3,615
317 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. หนองไม้แดง นางตวงทิพย์  ภาวสุทธ์ิชัยกิจ 3,385
318 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. เสม็ด นางเบ็ญจวรรณ์  สุวานิช 4,410
319 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. นาป่า นายสามารถ สุขสว่าง 7,315
320 ชลบุรี บ้านบึง ทต. บ้านบึง นายสมโภช ชูสวัสด์ิ 3,072
321 ชลบุรี บ้านบึง ทต. หนองซ้ าซาก นายธานี  เน่ืองจ านงค์ 1,786
322 ชลบุรี บ้านบึง ทต. หนองไผ่แก้ว นายวิบูลย์ สุนทรวัฒน์ 524
323 ชลบุรี บ้านบึง ทต. หัวกุญแจ นายทัศนัย  สวัสดีมงคล 1,158
324 ชลบุรี บ้านบึง ทต. หนองชาก นายยงยุทธ  สิทธ์ิภานุวงศ์ 3,620
325 ชลบุรี หนองใหญ่ ทต. หนองใหญ่ นายกมล  เลิศประเสริฐเวช 2,534
326 ชลบุรี บางละมุง ทต. บางละมุง ว่าท่ีร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ 2,719
327 ชลบุรี บางละมุง ทต. ห้วยใหญ่ นายไพรัตน์  ไตรศุภโชค 8,294
328 ชลบุรี บางละมุง ทต. โป่ง นายอนุชา  เพียรใจ 3,272
329 ชลบุรี บางละมุง ทต. ตะเคียนเต้ีย นายจรัญ  ประกอบธรรม 6,757
330 ชลบุรี บางละมุง ทต. หนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกล่ัน 4,646
331 ชลบุรี พานทอง ทต. พานทอง นายศิริเกียรติ  ไม้งาม 2,132
332 ชลบุรี พานทอง ทต. หนองต าลึง นายนิวัติ ใบวงษ์งาม 6,236
333 ชลบุรี พนัสนิคม ทต. หมอนนาง นายนพลิศ  เสริมศักด์ิศศิธร 5,670
334 ชลบุรี พนัสนิคม ทต. กุฏโง้ง นายสามารถ  ปรีเปรม 1,667
335 ชลบุรี พนัสนิคม ทต. หัวถนน นายชัยศักด์ิ  บูรณเจริญกิจ 1,929
336 ชลบุรี ศรีราชา ทต. บางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา 3,781
337 ชลบุรี เกาะสีชัง ทต. เกาะสีชัง นายด ารงค์  เภตรา 1,417
338 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เขาชีจรรย์ นายธณพง โคตรมณี 1,266
339 ชลบุรี สัตหีบ ทต. นาจอมเทียน นายสมพงษ์  สายนภา 1,404
340 ชลบุรี สัตหีบ ทต. บางเสร่ นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ 2,182
341 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา 8,062
342 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เกล็ดแก้ว นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ 2,010
343 ชลบุรี บ่อทอง ทต. บ่อทอง นายธนกฤษ  พันธ์ุสนิท 1,296
344 ชลบุรี บ่อทอง ทต. ธาตุทอง นายด ารงค์ ดีเจริญวงษ์กุล 3,296
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345 ชลบุรี บ่อทอง ทต. บ่อกวางทอง นายภูเบศ  พงษ์ชมพร 3,071
346 ชลบุรี เกาะจันทร์ ทต. เกาะจันทร์ นายวิชา  มังกรงาม 1,309
347 ชลบุรี เกาะจันทร์ ทต. ท่าบุญมี นายศรีรัฐ ศรีจันทร์ฉาย 1,411
348 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. เสือโฮก นายวีระเดช เกตุสุวรรณ์ 2,137         
349 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. หาดท่าเสา นายสุรินทร์ ทองขวัญ 2,044         
350 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. นางลือ นายพันท้าย จรูญวิทยา 2,363         
351 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. บ้านกล้วย นายนพดล สีตบุตร 2,015         
352 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. ชัยนาท นายศักด์ิชัย กรัดกระยาง 2,082         
353 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต. ธรรมามูล นางสาวพรธนวรรณ ทองค า 3,122         
354 ชัยนาท มโนรมย์ ทต. คุ้งส าเภา นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ 944
355 ชัยนาท มโนรมย์ ทต. หางน้ าสาคร นายสมเกียรติ บุญทอง 1,909         
356 ชัยนาท มโนรมย์ ทต. ศิลาดาน นางสุวรรณี โตศิลา 1,432         
357 ชัยนาท มโนรมย์ ทต. มโนรมย์ นายสุวิทย์ บุญรอด 1,326         
358 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต. วัดสิงห์ นายปิยะ ทองวัฒนา 1,209         
359 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต. หนองน้อย นายสมเกียรติ วงศ์สมุท 1,898         
360 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต. หนองขุ่น นายบุญส่ง จิตรจุน 1,754         
361 ชัยนาท สรรพยา ทต. แพรกศรีราชา นายสมภาส เคารพธรรม 845
362 ชัยนาท สรรพยา ทต. สรรคบุรี นายไชยา ม่วงไทยงาม 5,278         
363 ชัยนาท สรรพยา ทต. ดงคอน นายวันชัย ยอดด าเนิน 4,401         
364 ชัยนาท สรรพยา ทต. ห้วยกรด นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ 3,993         
365 ชัยนาท สรรพยา ทต. บางขุด นายถุงเงิน กลัดสุข 2,308         
366 ชัยนาท สรรพยา ทต. โพงาม นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์ 1,897         
367 ชัยนาท สรรพยา ทต. ห้วยกรดพัฒนา นายสาโรจน์ ฉุนเทศ 2,096         
368 ชัยนาท สรรพยา ทต. ดอนก า นายบัญชา เหมศรีสวัสด์ิ 1,405         
369 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. สรรพยา นายจักรพันธ์ุ ตันติเสรีรัตน์ 1,450         
370 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. โพธ์ิพิทักษ์ นางกมลพร โค้วคาศัย 510
371 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. บางหลวง นายจิรศักด์ิ เจริญศิลป์ 1,711         
372 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. ตลุก นายมณฑล ต้ังทวี 2,493         
373 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. โพนางด าออก นายมนตรี คุ้มเขตร์ 2,517         
374 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. หาดอาษา นางนันท์ชญา สุภาวิตา 2,759         
375 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. เจ้าพระยา นายอิทธิพล เสือน้อย 886
376 ชัยนาท สรรคบุรี ทต. โพนางด าตก นายนิติรุจน์ มุขเฉลิมวงศ์ 2,076         
377 ชัยนาท หันคา ทต. หันคา นายณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล 1,618         
378 ชัยนาท หันคา ทต. สามง่ามท่าโบสถ์ นางสาวกาญจนา ฉนานุกูล 780
379 ชัยนาท หันคา ทต. หนองแซง นางสาวนฤพร ภู่สอน 2,981         
380 ชัยนาท หันคา ทต. ห้วยงู นางสาวอรวรรณ เศรษฐพงษ์ 2,316         
381 ชัยนาท หันคา ทต. สามง่ามพัฒนา นางสาวธนศธร จิตรหาญ 1,334         
382 ชัยนาท หันคา ทต. บ้านเช่ียน นายศุภโชค นาคสัมฤทธ์ิ 4,002         
383 ชัยนาท หนองมะโมง ทต. วังตะเคียน นายชัชธรรม ครุธพันธ์ 2,912         
384 ชัยนาท หนองมะโมง ทต. หนองมะโมง นายชูชีพ สุพบุตร 2,055         
385 ชัยนาท เนินขาม ทต. เนินขาม นายจรูญ จินดารัตน์ 1,735         
386 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. บ้านค่ายหม่ืนแผ้ว นายบรรเลง  ผาสุก 1,262
387 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. ลาดใหญ่ นายศราวุฒิ  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล 1,657
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388 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. โคกสูง นายด า  คุ้มกุดขม้ิน 1,667
389 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. ชีลอง นายชลิต บุญชูรัตนภาพ 3,145
390 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต. บ้านเขว้า นายธวัช จินชัย 3,403
391 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต. ทุ่งทอง นายสมถวิล  หม่ันอุตส่าห์ 1,861
392 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต. ตลาดแร้ง นายประสิทธ์ิ  เจนชัย 4,067
393 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต. ลุ่มล าชี นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ 2,773
394 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ทต. คอนสวรรค์ นางสาวเพชราพร  ภูมิรัตนประพิณ 1,489
395 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. เกษตรสมบูรณ์ นายพิชัย  เวชยานันท์ 726
396 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บ้านเป้า นายสมประสงค์  พงศ์ธีระดุลย์ 2,262
397 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บ้านเด่ือ นายประเทือง  ธรรมโชติ 3,703
398 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต. หนองบัวแดง นายธนกร  ภัทรบุญสิริ 2,613
399 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต. หลวงศิริ นางสาวกาญจนา  จังหวะ 2,529
400 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต. จัตุรัส นายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธ์ 1,669
401 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต. หนองบัวโคก นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 676
402 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต. หนองบัวใหญ่ นายประหยัด  ชาติวิเศษ 2,041
403 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต. บ้านเพชร นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ 1,324
404 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต. บ าเหน็จณรงค์ นายวัชระ  บ ารุงสงฆ์ 1,995
405 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต. หนองบัวระเหว นางอารียา เชาวนสมบูรณ์ 1,621
406 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต. โคกสะอาด นายเฉลิม  หม่ืนฤทธ์ิ 1,763
407 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต. ห้วยแย้ นายเล่ือนยศ โชคสวัสด์ิ 1,944
408 ชัยภูมิ เทพสถิต ทต. เทพสถิต นายนิคม  แทนทรัพย์ 1,510
409 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต. บ้านแก้ง นายทรงสันต์  วิจารย์วงษ์ 5,716
410 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต. บ้านเพชรภูเขียว นายเจริญ  เสมาเพชร 1,346
411 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต. ภูเขียว นางวิไลวรรณ  มานะศิลป์ 1,861
412 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต. ธาตุทอง นายยุทธศาตร์  วัชรธนาคม 4,708
413 ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต. บ้านแท่น นายสุถชน  พงษ์สระพัง 1,386
414 ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต. บ้านเต่า นายประดิษฐ์  เจริญธรรม 1,676
415 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต. แก้งคร้อ นายครรชิต  ตระกูลพรหม 2,431
416 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต. นาหนองทุ่ม นายสมศักด์ิ  หมู่โสภณ 3,012
417 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต. หนองสังข์ นายเชาว์ บ าขุนทด 3,528
418 ชัยภูมิ คอนสาร ทต. ทุ่งลุยลาย นายสุขสันต์  ชาติทหาร 1,993
419 ชัยภูมิ คอนสาร ทต. คอนสาร นายกิติ ภูมิคอนสาร 1,816
420 ชัยภูมิ คอนสาร ทต. ห้วยยาง นางสาวศรัญญา  โทรักษา 4,166
421 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. ท่ายาง นายอ าพัน  มากอ าไพ 5,069
422 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. ปากน้ าชุมพร นายอธิวัส  ทรรปณะวิภาษ 2,360
423 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. วังไผ่ นายมาโนช  ธัญญาบัตร 1,829
424 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. บางลึก นายปรีชา  สมบัตินา 2,781
425 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. วังใหม่ นายพรศักด์ิ  พิมาน 3,026
426 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. หาดทรายรี นางสกุลตลา  ไมตรีจิตร 1,872
427 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. บางหมาก นายสุรพงศ์  ประสารวุฒิ 2,431
428 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. ขุนกระทิง นายปิยะพงษ์  รอดศิริ 1,349
429 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. นาชะอัง นายสัญชัย  หนูสุด 2,038
430 ชุมพร ท่าแซะ ทต. ท่าแซะ ด.ต.นิธิศ  เพชรด า 1,095
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431 ชุมพร ท่าแซะ ทต. เนินสันติ นายฉัตรชัย  มุขประเสิฐ 767
432 ชุมพร ปะทิว ทต. ปะทิว นายมนต์ชัย  โกฏเพชร 686
433 ชุมพร ปะทิว ทต. มาบอ ามฤต นายวีระชัย  เตือนวีระเดช 1,046
434 ชุมพร ปะทิว ทต. สะพลี นายกฤษฎา  โลพิศ 1,147
435 ชุมพร ปะทิว ทต. ชุมโค นายชลิต  ชุมเกษียณ 2,840
436 ชุมพร ปะทิว ทต. ทะเลทรัพย์ นายธนวัฒน์  โพธิสาร 1,407
437 ชุมพร ปะทิว ทต. บางสน นายอ านาจ  ทองหญีต 1,271
438 ชุมพร หลังสวน ทต. ปากน้ าหลังสวน นายวิชัย  อนันตเมฆ 2,202
439 ชุมพร หลังสวน ทต. วังตะกอ นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ 2,783
440 ชุมพร หลังสวน ทต. ท่ามะพลา นายสาธร  เกิดเนตร 961
441 ชุมพร ละแม ทต. ละแม นายวีระศิลป์  หลิมวัฒนา 988
442 ชุมพร พะโต๊ะ ทต. พะโต๊ะ นายประยูร  แดงสกล 369
443 ชุมพร สวี ทต. นาโพธ์ิ นางสาวจุฑารัตน์  ชูลิตรัตน์ 1,121
444 ชุมพร สวี ทต. นาโพธ์ิพัฒนา นายสมคิด  ประทับแก้ว 1,726
445 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก นายภิรมย์  สารูป 1,341
446 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต. ทุ่งตะไคร นายวินัย  บุญยก 1,723
447 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. บ้านดู่ นายพัฒนพงษ์  โพธ์ิเกตุ 3,405
448 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. นางแล นายเสน่ห์  ภักดี 3,975
449 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. แม่ยาว นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง 2,519
450 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. สันทราย นายมงคล  สุภาวณี 3,131
451 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ห้วยสัก นายประพันธ์  ทาจินา 4,363
452 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ดอยลาน นายศรีมูน  ชัยสุวรรณ์ 2,706
453 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ป่าอ้อดอนชัย นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์ 3,401
454 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสาย นายวิจิตร  เก้ิงบุรี 1,959
455 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ดอยฮาง นายเอ้ืออังกูร  เทพสมรส 956
456 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสุด นายสมศักด์ิ  ศรีบุรี 2,219
457 เชียงราย แม่จัน ทต. แม่จัน นายเสกสรรค์  จันทร์ถิระสกุล 1,268
458 เชียงราย แม่จัน ทต. จันจว้า นายทนงศักด์ิ  ทองแสน 4,305
459 เชียงราย แม่จัน ทต. แม่ค า นายวาโย  ด่านไท 1,390
460 เชียงราย แม่จัน ทต. สายน้ าค า นายสุค า  เดชอูป 1,693
461 เชียงราย แม่จัน ทต. ป่าซาง นายโชคเอก  พาณิชยกิจ 2,895
462 เชียงราย แม่จัน ทต. สันทราย นายธนพล  เมืองค า 660
463 เชียงราย แม่จัน ทต. ท่าข้าวเปลือก นายสุทิน  กับปะหะ 3,956
464 เชียงราย แม่จัน ทต. แม่ไร่ นายจิตร  ห้วยไชย 2,192
465 เชียงราย แม่สาย ทต. แม่สาย นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 3,283
466 เชียงราย แม่สาย ทต. แม่สายมิตรภาพ นางสาวอุบล  ใจวรรณะ 2,149
467 เชียงราย แม่สาย ทต. ห้วยไคร้ นายเสถียร  กาโน 1,401
468 เชียงราย แม่สาย ทต. เวียงพางค า นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 2,512
469 เชียงราย แม่สรวย ทต. แม่สรวย นายอาคม  จันต๊ะมา 428
470 เชียงราย แม่สรวย ทต. เวียงสรวย นายสมพงษ์  เจาะเส้น 2,012
471 เชียงราย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง นายแจ๊ก  ธิสงค์ 2,122
472 เชียงราย แม่ลาว ทต. แม่ลาว นายอรรถพงษ์  โรจนพิบูลธรรม 622
473 เชียงราย แม่ลาว ทต. ดงมะดะ นายณรงค์ศักด์ิ  กิจพิทักษ์ 1,794



หมายเหตุ
ผลคะแนนจังหวัด อ าเภอ รายช่ือ อปท.ท่ี ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (ไม่เป็นทางการ)  
จ านวน 2,247 แห่ง

474 เชียงราย แม่ลาว ทต. ป่าก่อด า ว่าท่ีร้อยตรีด ารงศักด์ิ  ขวัญชัย 1,369
475 เชียงราย เชียงของ ทต. เวียงเชียงของ นางสุกัญญา  ท่ีปรึกษา 1,207
476 เชียงราย เชียงของ ทต. เวียง นายสมหมาย  หลวงสอน 2,384
477 เชียงราย เชียงของ ทต. สถาน นายช่วง  ทะกัน 2,015
478 เชียงราย เชียงของ ทต. คร่ึง นายด ารงศักด์ิ  ไชยสาร 2,211
479 เชียงราย เชียงของ ทต. บุญเรือง นายเสถียร  สายสูง 1,661
480 เชียงราย เชียงของ ทต. ห้วยซ้อ นายสุรินทร์  วงศ์อ่ิมแก้ว 2,271
481 เชียงราย เชียงของ ทต. ศรีดอนชัย นายกิตติพงษ์  วงศ์ชัย 2,793
482 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวียงเชียงแสน นางเกศสุดา สุขกร 1334
483 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวียง นายพลภพ  มานะมนตรีกุล 1,903
484 เชียงราย เชียงแสน ทต. บ้านแซว นายแสงทอง  อูปป้อ 1,529
485 เชียงราย เชียงแสน ทต. แม่เงิน นายสง่า  สิทธิแก้ว 2,493
486 เชียงราย เชียงแสน ทต. โยนก นายรังสรรค์  ไชยพุฒ 2,493
487 เชียงราย เวียงชัย ทต. เวียงชัย นายธนกฤต  ปัญญาพฤกษ์ 2,491
488 เชียงราย เวียงชัย ทต. สิริเวียงชัย นายทวีศักด์ิ  จันทร์หน่อแก้ว 3,017
489 เชียงราย เวียงชัย ทต. เวียงเหนือ นายสันต์  ศรียา 2,366
490 เชียงราย เวียงชัย ทต. ดอนศิลา นายสมเกียรติ  พรมชัย 2,981
491 เชียงราย เวียงชัย ทต. เมืองชุม ว่าท่ีร้อยตรีชัยยา  พลอยแหวน 1,424
492 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต. บ้านเหล่า นายวีระชัย  สุวรรณธาราเรือง 1,321
493 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต. เวียงป่าเป้า ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์ 1,416
494 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต. ป่าง้ิว นางสาวเพ็ญนภา  ตาลน้อย 3,626
495 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต. เวียงกาหลง นายครรชิต  วงค์วรรณ 3,919
496 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต. แม่ขะจาน นายเทียนชัย  จันทร์เครือ 758
497 เชียงราย เวียงแก่น ทต. ม่วงยาย นายอภิธาร  ทิพย์ตา 1,728
498 เชียงราย เวียงแก่น ทต. หล่ายงาว นายสมพงษ์  เทพไหว 1,791
499 เชียงราย เวียงแก่น ทต. ท่าข้าม นายธนพงษ์  เจริญทรัพย์อนันต์ 1,578
500 เชียงราย ขุนตาล ทต. บ้านต้า นายช านาญ  ค าต๊ะ 1,778
501 เชียงราย ขุนตาล ทต. ป่าตาล นายจ านงค์  มินทขัติ 2,066
502 เชียงราย ขุนตาล ทต. ยางฮอม นางลาวัลย์  ธนะรุ่งเรืองเดช 2,792
503 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแดด นายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร 3,053
504 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแงะ นายมงคล  เช้ือไทย 2,155
505 เชียงราย ป่าแดด ทต. สันมะค่า นายธวัชชัย  จรูญชาติ 1,380
506 เชียงราย ป่าแดด ทต. โรงช้าง นายณิชภูมิ  ค าเมืองเหนือ 1,509
507 เชียงราย ป่าแดด ทต. ศรีโพธ์ิเงิน นายจรัญ  ยามี 726
508 เชียงราย พญาเม็งราย ทต. ไม้ยา นายบรรจง  จอมศิลา 2,362
509 เชียงราย พญาเม็งราย ทต. พญาเม็งราย นายธนภัทร  กันเข่ียสกุล 933
510 เชียงราย พญาเม็งราย ทต. เม็งราย นายชัชพลวานิช  เพชรดง 1,454
511 เชียงราย พาน ทต. เมืองพาน นายวชิร  ดวงแสงทอง 1,212
512 เชียงราย พาน ทต. สันมะเค็ด นายดนุวัส  อรุณรัตน์ 1,524
513 เชียงราย เทิง ทต. เชียงเค่ียน นายบุญมี  ใจอ้าย 1,589
514 เชียงราย เทิง ทต. หงาว นายสวาท  ชัยดรุณ 2,699
515 เชียงราย เทิง ทต. สันทรายงาม นายประสิทธ์ิ  พิลาวุฒิ 1,303
516 เชียงราย เทิง ทต. เวียงเทิง นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสด์ิ 1,486
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517 เชียงราย เทิง ทต. ง้ิว นายจ้อย  ศรีใจวัง 2,363
518 เชียงราย เทิง ทต. บ้านปล้อง นายสุริยัน  ไชยค า 1,776
519 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. หนองป่าคร่ัง นายสุรพล  ชวนไชยสิทธ์ิ 2,055
520 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ช้างเผือก นายคเชน  เจียกขจร 2,729
521 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ป่าแดด นายรุ่งปรีชา  ป๋ันแก้ว 4,633
522 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. สุเทพ นายพศิน  อัคเดชธนโชติ 3,763
523 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. หนองหอย นางจีราพร  หวันแดง 2,286
524 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ท่าศาลา นายจ ารัส  ค าราพิศ 1,388
525 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ฟ้าฮ่าม นางสุนันทา  แสวงธีรกุล 1,839
526 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. สันผีเส้ือ นายลักษณ์  บุญชละ 2,996
527 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. จอมทอง นายจักรค า หวันแดง 2,312
528 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. ดอยแก้ว นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ 1,332
529 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. บ้านแปะ นายพันธ์ศักด์ิ  แก้วสุดใจ 4,731
530 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. บ้านหลวง นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ 6,949
531 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. สบเต๊ียะ นายสมบัติ  ทองแหง 6,773
532 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. แม่สอย นายชาญชัย  พระพันเพชร 2,719
533 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต. แม่แจ่ม นายอัฐ  สมยศ 1,256
534 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต. ท่าผา นายอุทัย  บุญเทียม 2,151
535 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เชียงดาว นายประพิศ  อุยค า 1,095
536 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เมืองงาย นายชัยรัตน์  ค ามูล 1,961
537 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เมืองนะ นายพงษ์ศักด์ิ อมรสันติกุล 3,373
538 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. ทุ่งข้าวพวง นายศรีวอน  บุญกองรักษ์ 1,899
539 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. ปิงโค้ง นายทศพัฒน์  เลาจาง 3,615
540 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. พระธาตุปู่ก่ า นายบุญเรือง  ดงรักษ์ 614
541 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. แม่นะ นายรุ่งโรจน์  ดวงดี 3488
542 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ดอยสะเก็ด นายสุรศักด์ิ  โอสถิตย์พร 1,094
543 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. เชิงดอย นายชุติพนธ์  สารแปง 1,892
544 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ลวงเหนือ นายสมยศ  บุญเย็น 1,996
545 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. สันปูเลย นายสาธิต  ค าหน่อแก้ว 2,764
546 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่โป่ง นายประยูร  ตะริโย 2,187
547 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. สง่าบ้าน นายบุญส่ง  ธรรมปัญโญ 1,559
548 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ป่าเม่ียง นายสุจินต์  แสงแก้ว 1,237
549 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่คือ นายนนทวัฒน์  วรรณา 1,540
550 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่ฮ้อยเงิน นายสว่าง  ตาแสงร้อย 1,005
551 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ตลาดใหญ่ นายอาทิตย์  ยอดค าลือ 1,160
552 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ป่าป้อง นายสมบูรณ์  ริญญา 1,239
553 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ส าราญราษฎร์ นายวิสูตร  สุวรรณโกศล 1,325
554 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ตลาดขวัญ นายณัฐดนัย  แก้วค าดี 1,286
555 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. สันมหาพน ว่าท่ี ร.ต.ปรีชา  มาระกะ 2,420
556 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. อินทขิล นายทิง  วรวงษ์ 792
557 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. แม่แตง ร.ต.ท.วีรวัฒน์  ภูเล่ือน 1,273
558 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. จอมแจ้ง นายยรรยง  อุ่นใจ 2,505
559 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. แม่หอพระ ว่าท่ี ร.อ.วิราช  ธิมา 1,878
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560 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. แม่ริม นางอ าไพ ทับทอง 2,504
561 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. ข้ีเหล็ก นายเกียรติศักด์ิ มาลา 2,222
562 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. ริมเหนือ ร.ต.ต. สุภาพ ยะมโน 1,142
563 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. สันโป่ง นายสมเดช  เอสันเทียะ 2,924
564 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. แม่แรม นายวิชิต  เมธาอนันต์กุล 2,913
565 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. เหมืองแก้ว นายไกร  บุญมาเรือน 1,823
566 เชียงใหม่ สะเมิง ทต. สะเมิงใต้ นายสว่าง  อุปโย 1,204
567 เชียงใหม่ ฝาง ทต. บ้านแม่ข่า นายพิภพ จันทรา 567
568 เชียงใหม่ ฝาง ทต. เวียงฝาง นายฐานิศร์  กมลรัตนา 1,930
569 เชียงใหม่ ฝาง ทต. สันทราย นายบุญรัตน์  จันทร์แสง 3,577
570 เชียงใหม่ ฝาง ทต. แม่ข่า นายสมาน  ใจยะยอง 2,134
571 เชียงใหม่ แม่อาย ทต. แม่อาย นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ 2,781
572 เชียงใหม่ พร้าว ทต. เวียงพร้าว นายนคร  ปัญญาทิพย์ 1,518
573 เชียงใหม่ พร้าว ทต. แม่ป๋ัง นายศักด์ิศรี  มูลธร 1,929
574 เชียงใหม่ พร้าว ทต. น้ าแพร่ นายศักด์ิศรี  บัวแก้ว 1,156
575 เชียงใหม่ พร้าว ทต. บ้านโป่ง นายศิโรจน์  ชมภูรัตน์ 1,214
576 เชียงใหม่ พร้าว ทต. ป่าไหน่ นายสวาท  เนรวรรณ์ 1,689
577 เชียงใหม่ พร้าว ทต. ป่าตุ้ม นายอินเหลา  จันทร์ป้อ 1,506
578 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. บ้านกลาง นายนิเวศน์  เสาร์แก้ว 3,385
579 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. สันป่าตอง นายเกษม  ถาพินิจ 883
580 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. ทุ่งต้อม นายจุมพล  หลุยจ าวัน 1,801
581 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. ยุหว่า นางนิดา  ปินตาดง 3,174
582 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. ทุ่งสะโตก นายธนวน  แสนกุย 2355
583 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. บ้านแม นายทวี  ทนารัตน์ 2136
584 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. สันก าแพง ว่าท่ี ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 1,876
585 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. แม่ปูคา นายสุพจน์  วรรณก้อน 1,719
586 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. บวกค้าง นายสมสิทธ์ิ ค ายอญ 1.718
587 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. ออนใต้ นายสมศักด์ิ  วงค์แก้วแปง 1,680
588 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. สันกลาง นายสมศักด์ิ จีนสกุล 2,415
589 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. ห้วยทราย นายวัยศักด์ิ  ใจเทพ 2,858
590 เชียงใหม่ สันทราย ทต. สันทรายหลวง นายนที  ด ารงค์ 6,095
591 เชียงใหม่ สันทราย ทต. ป่าไผ่ นายไชยยันต์  วิริยา 4,632
592 เชียงใหม่ สันทราย ทต. สันนาเม็ง นายโสภณ  โกชุม 4,122
593 เชียงใหม่ สันทราย ทต. สันพระเนตร นายพิรุณ  จักขุเนตร 1,597
594 เชียงใหม่ สันทราย ทต. เจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ  พรมเสน 1,867
595 เชียงใหม่ สันทราย ทต. หนองจ๊อม นายชัชวาล  เล็กธ ารงค์ 4,187
596 เชียงใหม่ สันทราย ทต. แม่แฝก นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี 3,052
597 เชียงใหม่ สันทราย ทต. เมืองเล็น นายสมบัติ  เข่ือนแก้ว 1,355
598 เชียงใหม่ สันทราย ทต. สันป่าเปา นายสุวัจน์  ณ  วิชัย 1,420
599 เชียงใหม่ สันทราย ทต. หนองแหย่ง นายพิรุณ  หน่อแก้ว 1,577
600 เชียงใหม่ สันทราย ทต. หนองหาร นางสุพิศ  เถียรทิม 1,960
601 เชียงใหม่ หางดง ทต. หนองตองพัฒนา นายวาริน  เข่ือนแก้ว 2,542
602 เชียงใหม่ หางดง ทต. หางดง นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรพย์ 1,374
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603 เชียงใหม่ หางดง ทต. บ้านแหวน นายชุมพร  จาปัญญะ 3,367
604 เชียงใหม่ หางดง ทต. สันผักหวาน นายเจริญ  ค ายามา 1,857
605 เชียงใหม่ หางดง ทต. หารแก้ว นายจักราวุธ  กันมะโณ 1,781
606 เชียงใหม่ หางดง ทต. หนองแก๋ว นายเจริญ   โนภีระ 1,704
607 เชียงใหม่ หางดง ทต. หนองควาย นายณรงค์  ธิลา 1,108
608 เชียงใหม่ หางดง ทต. แม่ท่าช้าง นายอุดม  ดวงดี 1,002
609 เชียงใหม่ หางดง ทต. น้ าแพร่พัฒนา นายฉัตรกระรินทร์  ตระกูลอินสัน 1,671
610 เชียงใหม่ หางดง ทต. บ้านปง นายจิรายุทธ  วงค์แสนใจ 1,921
611 เชียงใหม่ ฮอด ทต. ท่าข้าม ด.ต.ไพศาล  พุทธเหมาะ 2,818
612 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บ่อหลวง  นายประนอม หล้าจู 3,365
613 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บ้านตาล นายธเนศ  โกฎค าลือ 2,902
614 เชียงใหม่ ดอยเต่า ทต. ท่าเด่ือ-มืดกา นายพิภพ  จาเรือน 1,325
615 เชียงใหม่ อมก๋อย ทต. อมก๋อย นายบุญเย็น  ใจตา  368
616 เชียงใหม่ สารภี ทต. ยางเน้ิง นายมนูญ บูรณพัฒนา 4,187
617 เชียงใหม่ สารภี ทต. หนองผ้ึง นางมาลี  สิงห์ด้วง 3,503
618 เชียงใหม่ สารภี ทต. สารภี นายวรเดช  เต็มดี 2,348
619 เชียงใหม่ สารภี ทต. ชมภู นายอนันต์  ฟองจันทร์ 2,510
620 เชียงใหม่ สารภี ทต. ไชยสถาน นายบุญโสต  สมมนุษย์ 2,228
621 เชียงใหม่ สารภี ทต. ขัวมุง นายบุญธรรม  บุญหม่ืน 1,945
622 เชียงใหม่ สารภี ทต. ดอนแก้ว นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง 1,199
623 เชียงใหม่ สารภี ทต. ท่ากว้าง นายชัชวาล โพธิยอด 1,529
624 เชียงใหม่ สารภี ทต. ท่าวังตาล นางวิมลรัก  ตนซ่ือ 3,521
625 เชียงใหม่ สารภี ทต. หนองแฝก นายอนุชา  แสงสว่าง 2,165
626 เชียงใหม่ สารภี ทต. สันทรายมหาวงศ์ นายประภาส  อุ่นใจ 2,044
627 เชียงใหม่ สารภี ทต. ป่าบง นายสุพัฒน์  นาค า 1,498
628 เชียงใหม่ เวียงแหง ทต. แสนไห นายอินทอน ศรีลิลา 1,091
629 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. ไชยปราการ ด.ต.ณรงค์  ทิพย์ดวง 5,281
630 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. หนองบัว นายสมเจตน์  สุวรรณ์ 1,287
631 เชียงใหม่ แม่วาง ทต. แม่วาง นางประทุม  ปิยะพันธ์โอภาส 1,118
632 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต. ยางคราม นายถนอม  กรรมใจ 2,939
633 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต. สองแคว นางลัดดา  ไชยชนะ 2,003
634 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต. สันติสุข ว่าท่ี ร.อ.บรรพต  วิหคเหิร 1,481
635 ตรัง เมืองตรัง ทต. คลองเต็ง นายทนงศักด์ิ เย่าเฉ้ือง 1,286
636 ตรัง เมืองตรัง ทต. โคกหล่อ นายธนกฤต ภูมิมาตร 3,620
637 ตรัง เมืองตรัง ทต. นาตาล่วง นายณัฐพงษ์ เนียมสม 2,131
638 ตรัง ย่านตาขาว ทต. ย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ 1,896
639 ตรัง ย่านตาขาว ทต. ทุ่งกระบือ นางรินทร์ฤดี ไวศยะ 3,097
640 ตรัง ย่านตาขาว ทต. ควนโพธ์ิ นายทรงชัย สวนอินทร์ 1,359
641 ตรัง ปะเหลียน ทต. ท่าข้าม นางพรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์ 512
642 ตรัง ปะเหลียน ทต. ทุ่งยาว นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน 879
643 ตรัง ปะเหลียน ทต. ท่าพญา นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ 1,068
644 ตรัง สิเกา ทต. ควนกุน นายเขียว อ้ันเต้ง 684
645 ตรัง สิเกา ทต. สิเกา นายสุเมธ รอดรัตน์ 555
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646 ตรัง สิเกา ทต. นาเมืองเพชร นายเสถียร แก้วงาม 1,755
647 ตรัง ห้วยยอด ทต. นาวง นายพิทักษ์ สุวคันธ์ 1,532
648 ตรัง ห้วยยอด ทต. ล าภูรา นายรักชาติ เท่ียงธรรม 1,345
649 ตรัง ห้วยยอด ทต. ห้วยยอด นายธวัชชัย วงพงศ์พัฒน์ 2,706
650 ตรัง ห้วยยอด ทต. ห้วยนาง นายพรชัย สุวรรณอัมพร 1,715
651 ตรัง ห้วยยอด ทต. ท่าง้ิว นายประสิทธ์ิ แซ่ส่อ 2,199
652 ตรัง วังวิเศษ ทต. วังวิเศษ นายชรินทร์รัฐฐ์ ครุฑธิราช 933
653 ตรัง นาโยง ทต. นาโยงเหนือ นายสิทธิ สุทธินนท์ 1,712
654 ตรัง รัษฎา ทต. คลองปาง นายศุภกิจ ศาสตร์สุวรรณ 829
655 ตรัง กันตัง ทต. บางเป้า นายละดม เช้ือช่วย 3,347
656 ตรัง กันตัง ทต. ควนธานี นายเสกสรรค์ ศรมณี 1,450
657 ตราด เมืองตราด ทต. ท่าพริกเนินทราย นายสมเดช ทวีผล 3196
658 ตราด เมืองตราด ทต. หนองเสม็ด นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ 1960
659 ตราด เมืองตราด ทต. ช าราก นายทัธนา อินทผลึก 976
660 ตราด เมืองตราด ทต. ตะกาง นายอภิเดช บุญล้อม 1012
661 ตราด คลองใหญ่ ทต. คลองใหญ่ นายวีระชาญ ประทีปปาระยะกุล 1516
662 ตราด คลองใหญ่ ทต. หาดเล็ก นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช 2015
663 ตราด เขาสมิง ทต. เขาสมิง นายอาวุธ ประวาศวิน 398
664 ตราด เขาสมิง ทต. แสนตุ้ง นายขุนแผน สว่างไสว 1323
665 ตราด บ่อไร่ ทต. บ่อพลอย นายเสรี ส าราญจิตร 2062
666 ตราด บ่อไร่ ทต. หนองบอน นายศุภกิจ เขาแก้ว 1824
667 ตราด แหลมงอบ ทต. น้ าเช่ียว นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศกุล 1052
668 ตราด แหลมงอบ ทต. แหลมงอบ นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ 831
669 ตราด เกาะช้าง ทต. เกาะช้าง นาสัญญา เกิดมณี 1629
670 ตราด เกาะช้าง ทต. เกาะช้างใต้ นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร 1114
671 ตาก เมืองตาก ทต. ไม้งาม นายไพศาล  ชมภู  2,549
672 ตาก เมืองตาก ทต. หนองบัวใต้ นายวรเชษฐ์  บัวอ่อน 1,519
673 ตาก บ้านตาก ทต. ทุ่งกระเชาะ นายก าจัด  นิลจันทร์ 1,521
674 ตาก บ้านตาก ทต. บ้านตาก นายยอดย่ิง ใจมูล  1,824
675 ตาก สามเงา ทต. สามเงา  นายสมจิตร  เรืองสุริยะ 1,160
676 ตาก แม่ระมาด ทต. ทุ่งหลวง นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข 1,793
677 ตาก แม่ระมาด ทต. แม่จะเรา นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข 1,750
678 ตาก แม่ระมาด ทต. แม่ระมาด นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร  1,279
679 ตาก ท่าสองยาง ทต. แม่ต้าน นายวัชรพล  พญาพรหม  697
680 ตาก แม่สอด ทต. ท่าสายลวด นายสรรพศิริ  อรชัยพันธ์ลาภ 1,512
681 ตาก แม่สอด ทต. แม่กุ นายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ 2,126
682 ตาก แม่สอด ทต. แม่ตาว นายศรศักด์ิ ดวงมณี 1,755
683 ตาก พบพระ ทต. พบพระ นายนิกร  จันตา 1,567
684 ตาก อุ้มผาง ทต. อุ้มผาง นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ 425
685 ตาก อุ้มผาง ทต. แม่จัน นายไพรัตน์  การะเกดธารา 2,047
686 ตาก อุ้มผาง ทต. แม่กลอง นายเกียรติศักด์ิ  สิงหราช 1,393
687 ตาก วังเจ้า ทต. วังเจ้า นายณรงค์  โฉมงาม 1,383
688 นครนายก เมืองนครนายก ทต. ท่าช้าง นายปิยะวัฒน์ บุญวิบูลวัฒน์* 360



หมายเหตุ
ผลคะแนนจังหวัด อ าเภอ รายช่ือ อปท.ท่ี ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (ไม่เป็นทางการ)  
จ านวน 2,247 แห่ง

689 นครนายก ปากพลี ทต. เกาะหวาย นายกิตติพงษ์ สุขพูล 744
690 นครนายก บ้านนา ทต. บ้านนา นายศุภสิทฏ์ วาสกุล 2299
691 นครนายก บ้านนา ทต. พิกุลออก นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ 1893
692 นครนายก องครักษ์ ทต. องครักษ์ นายกฤษณ์ รักซ้อน 753
693 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. ดอนยายหอม นายวิทยา ศุภศิริโภคา 2767
694 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. ธรรมศาลา นายภัทรชัย ต้ังเจริญกร 2033
695 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. โพรงมะเด่ือ นายพิทักษ์พล ตันกิตติวัฒน์ 4495
696 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. บ่อพลับ นายปิยศักด์ิ จรรยาสวย 5198
697 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. มาบแค นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช 2743
698 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. ตาก้อง นายกิตจา ฉ่ิงทองค า 3563
699 นครปฐม ก าแพงแสน ทต. ก าแพงแสน นายสมพิศ ยืนนาน 2227
700 นครปฐม นครชัยศรี ทต. นครชัยศรี นายไชโย เหลืองมาตรฐาน 2782
701 นครปฐม นครชัยศรี ทต. ห้วยพลู นายมนตรี เจริญไชยศรี 768
702 นครปฐม นครชัยศรี ทต. ขุนแก้ว นายนริด พินิจ 2475
703 นครปฐม นครชัยศรี ทต. ศีรษะทอง นายรุณ วิจารณ์ 2826
704 นครปฐม ดอนตูม ทต. สามง่าม นายสมรัก มีใจดี 4968
705 นครปฐม บางเลน ทต. บางเลน นายอภิวัฒน์ เค้าภูไทย 2384
706 นครปฐม บางเลน ทต. บางหลวง นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ 949
707 นครปฐม บางเลน ทต. รางกระทุ่ม นายธวัตร์ ธรรมเจริญ 993
708 นครปฐม บางเลน ทต. ล าพญา นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โกคัย 687
709 นครปฐม สามพราน ทต. อ้อมใหญ่ นางสมใจรัก คุ้มถนอม 7835
710 นครปฐม สามพราน ทต. บางกระทึก นายบัญชา วุฒิสังคะ 3600
711 นครปฐม พุทธมณฑล ทต. ศาลายา นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ 4526
712 นครปฐม พุทธมณฑล ทต. คลองโยง นายสุนทร ภู่ด้วง 3147
713 นครพนม เมืองนครพนม ทต. หนองญาติ นายอุทัย  โคตสา 2572
714 นครพนม ปลาปาก ทต. ปลาปาก นายกฤษฎา  แสนมิตร 1344
715 นครพนม ท่าอุเทน ทต. ท่าอุเทน นายกานต์  แก้วมาตย์ 1899
716 นครพนม ท่าอุเทน ทต. เวินพระบาท นายวันชัย  พ่ึงเมือง 2508
717 นครพนม บ้านแพง ทต. บ้านแพง นายสุพรรณ  โกศล 2144
718 นครพนม ธาตุพนม ทต. น้ าก่ า นายทองสอน  ระทะนาม 2254
719 นครพนม ธาตุพนม ทต. ฝ่ังแดง นายบ าเลอ  ด้วงล าพันธ์ 2087
720 นครพนม ธาตุพนม ทต. ธาตุพนม นายสรรชัย  ธ.น. ต้ือ 3007
721 นครพนม ธาตุพนม ทต. นาหนาด นายวีรวัฒน์  ย่ีสารพัฒน์ 2421
722 นครพนม ธาตุพนม ทต. ธาตุพนมใต้ จ.ส.อ.เสน่  ค ามุงคุณ 1552
723 นครพนม เรณูนคร ทต. เรณูนคร นางรัตนาภรณ์  คงพราหมณ์ 1682
724 นครพนม นาแก ทต. นาแก นายธวัชชัย  มณีกุลทรัพย์ 1347
725 นครพนม นาแก ทต. พระซอง นายชาญชัย  ค าจ าปา 2935
726 นครพนม ศรีสงคราม ทต. ศรีสงคราม นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ 2171
727 นครพนม ศรีสงคราม ทต. บ้านข่า นายนิมิต  ทีสุกะ 1729
728 นครพนม ศรีสงคราม ทต. นาค า นายอุกฤษ คัณทักษ์ 1538
729 นครพนม ศรีสงคราม ทต. สามผง นายประกอบ  พ่ึงตัว 2529
730 นครพนม ศรีสงคราม ทต. หาดแพง นายชนแดน  บุพศิริ 1405
731 นครพนม นาหว้า ทต. นาหว้า นายอรรถพล  โกษาแสง 2959
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732 นครพนม นาหว้า ทต. ท่าเรือ นายขวัญใจ  ชาสงวน 1790
733 นครพนม โพนสวรรค์ ทต. โพนสวรรค์ นายจอมพล หงษาดี 1579
734 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. หนองไผ่ล้อม นางศุภนันท์  คงเกษมภิบาล 1,394         
735 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. หัวทะเล นายเอกภพ  โตมรศักด์ิ 9,046         
736 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. เมืองใหม่โคกกรวด นางสาวรุ่วเรือง  กาญจนวัฒนา 4,961         
737 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โคกกรวด นายทองแม้น  จรโคกกรวด 2,634         
738 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. จอหอ นายเสรี  ไชยกิตติ 4,027         
739 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โคกสูง นายแหลมทอง  วัฒนา 2,974         
740 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. ปรุใหญ่ นางฉมามาศ  อินทรักษา 2,863         
741 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. หนองไข่น้ า นายกิตติพัทธ์  แหวนโคกสูง 1,788         
742 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โพธ์ิกลาง นายกิตติพงษ์  พงษ์สุรเวช 9,431         
743 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. ไชยมงคล นายสมโภชน์  นามประสิทธ์ิ 3,666         
744 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. ตลาด นายธูป  รอดจอหอ 2,304         
745 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. บ้านโพธ์ิ นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุล 2,805         
746 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. บ้านใหม่ นางมะลิ  บางน่ิมน้อย 6,461         
747 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. พุดซา นายสุชาติ  รอดหม่ืนไวย 3,315         
748 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. สุรนารี นายบรรจบ  ม่วงแม้น 5,225         
749 นครราชสีมา ครบุรี ทต. จระเข้หิน นายภัทร ระวังครบุรี 1,740         
750 นครราชสีมา ครบุรี ทต. แชะ นายกมล อัครเมธีกุล 1,781         
751 นครราชสีมา ครบุรี ทต. ไทรโยง-ไชยวาล นายวุฒิชัย  คันส าโรง 1,243         
752 นครราชสีมา ครบุรี ทต. อรพิมพ์ นายบุญเติบ ชัชวาล 2,324         
753 นครราชสีมา ครบุรี ทต. ครบุรีใต้ นายสมชาติ เดชดอน 3,114         
754 นครราชสีมา เสิงสาง ทต. โนนสมบูรณ์ นายบ ารุง  อยู่เจริญ 2,193         
755 นครราชสีมา เสิงสาง ทต. เสิงสาง นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ 2,803         
756 นครราชสีมา คง ทต. เทพาลัย นายประทีป  ล้ ากลาง 868           
757 นครราชสีมา คง ทต. เมืองคง นายไพศาล  เกียรติชัยพัฒน 704           
758 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม ทต. บ้านเหล่ือม นางสาวภาวิกา  เลาวัลย์ศิริ 1,073         
759 นครราชสีมา จักราช ทต. จักราช นายชัยยศ  วรรตนิกุล 1,661         
760 นครราชสีมา โชคชัย ทต. โชคชัย นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ 4,968         
761 นครราชสีมา โชคชัย ทต. ด่านเกวียน นายชรินทร์  เปล่ียนกระโทก 4,161         
762 นครราชสีมา โชคชัย ทต. ท่าเย่ียม นายสุนทร  หาญสูงเนิน 3,820         
763 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต. ด่านขุนทด นายณรงค์เวช เหิมขุนทด 1,847         
764 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต. หนองกราด นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ 1,399         
765 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต. หนองบัวตะเกียด นายสน่ัน ชุดขุนทด 2,704         
766 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โคกสวาย นายฐณเดช  จุฑาจินดากุล 1,717         
767 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โนนไทย นายเกียรติชัย  สารีภาวงษ์ 1,027         
768 นครราชสีมา โนนไทย ทต. บัลลังก์ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 3,092         
769 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ตลาดแค นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ 1,179         
770 นครราชสีมา โนนสูง ทต. มะค่า นางธนาพร ศิริโภคานนท์ 669           
771 นครราชสีมา โนนสูง ทต. โนนสูง นางอมรรัตน์  ปานเจริญศักด์ิ 3,045         
772 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ใหม่ นายกานต์นิธิ  ช านาญนาค 4,001         
773 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ด่านคล้า นายบรรยง  ไม้กลาง 2,692         
774 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ดอนหวาย นายธวัช  ช านาญกลาง 1,183         
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775 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. ขามสะแกแสง นายเฮง  ศรีม่วงกลาง 1,911         
776 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. หนองหัวฟาน นายระยอง  พิมพ์ปรุ 1,352         
777 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. โนนเมือง นางเฉลียว  สวัสด์ิ 854           
778 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทต. หนองบัวสะอาด นายอุดม หล่าสระเกศ 1,237         
779 นครราชสีมา ประทาย ทต. ประทาย นางคมข า ปองนาน 1,861         
780 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. ตะขบ นายสมควร  ปัดตะคุ 1688
781 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. นกออก นายปราโมทย์  สิทธิปราโมทย์ 1654
782 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. ล านางแก้ว นายประสิทธ์ิ  แนบฉิมพลี 1,554
783 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. บ่อปลาทอง นายสุรพล  เจตนาดี 1067
784 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. ปักธงชัย นางสมปอง  หนุนดอน 2181
785 นครราชสีมา พิมาย ทต. พิมาย นางสาวกรรณิการ์  พัฒนธีรเดช 2,247         
786 นครราชสีมา พิมาย ทต. รังกาใหญ่ นายเสถียร  โคตรพิมาย 5,162         
787 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. ห้วยแถลง นางสาวธนวรรณ เกษเมธีการุณ 1,152         
788 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. หินดาด นายชอบ  ภิญโณ 1,193         
789 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. กงรถ นางวงเดือน  ศิริวงค์ 1,019         
790 นครราชสีมา ชุมพวง ทต. ชุมพวง นายทรงพล  แก้วพระประเสริฐ 3,920         
791 นครราชสีมา สูงเนิน ทต. กุดจิก นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์ 1,039         
792 นครราชสีมา สูงเนิน ทต. สูงเนิน นายณัฐกาล  สุวรรณ 3,072         
793 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต. ขามทะเลสอ นายมาโนช  มะลิขาว 1,483         
794 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต. พันดุง นายเรวัตร  งัดสันเทียะ 1,881         
795 นครราชสีมา สีค้ิว ทต. คลองไผ่ นายสมยศ   เอียการนา 1,097         
796 นครราชสีมา สีค้ิว ทต. ลาดบัวขาว นายวัฒนา  วัฒนปาณี 918           
797 นครราชสีมา สีค้ิว ทต. หนองน้ าใส นายชาตรี  อินทรประดิษฐ์ 2,095         
798 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. กลางดง นายประยูร  ศรีวัฒนวงศ์ 1,358         
799 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. วังไทร นายช้ืน มีเท่ียง 3,705         
800 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. หมูสี นายสมเกียรติ  พยัคฆกุล 5,227         
801 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. สีมามงคล นายวิโรจน์  ศรีสังข์ 2,581         
802 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต. หนองหัวแรต นายวัฒนากร  ฝอดสูงเนิน 3,522         
803 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต. แหลมทอง นายจิระเดช  ธาดากาญจน์กิจ 2,000         
804 นครราชสีมา แก้งสนามนาง ทต. บึงส าโรง นายยงยุทธ  ค าประพันธ์ 1,758         
805 นครราชสีมา โนนแดง ทต. โนนแดง นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ 1,854         
806 นครราชสีมา โนนแดง ทต. วังหิน นายยศธร บูรณะบัญญัติ 2,022         
807 นครราชสีมา วังน้ าเขียว ทต. ศาลเจ้าพ่อ นายยงยุทธ  ศิริชัยคีรีโกศล 901           
808 นครราชสีมา เมืองยาง ทต. เมืองยาง นายทวี  ทุ่งไธสง 1,836         
809 นครราชสีมา พระทองค า ทต. พระทองค า นายกิตติศักด์ิ  ต้ังศิริวัฒนวงศ์ 1,445         
810 นครราชสีมา พระทองค า ทต. สระพระ นายธนานนท์ ชูช่ืน 1,371         
811 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต. ขุย นายสมพงษ์  นกแก้ว 1,285         
812 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต. หนองบัววง นายชยกฤต  ยินดีสุข 1,533         
813 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต. ช่องแมว นายธนบูลย์  ไตรจรัสพงศ์ 4,264         
814 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต. บ้านยาง นางสาวสุพารัตน์  บุญเท่ียง 1,883         
815 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต. ไพล นายรังสรรค์  จริงไธสง 1,659         
816 นครราชสีมา บัวลาย ทต. หนองบัวลาย นายถนอมพงษ์  ทินราช 734           
817 นครราชสีมา สีดา ทต. สีดา นายนิพิธพนธ์ ค าประพันธ์ 983           
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818 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทต. ท่าช้าง นายราชัน เศวตอมรกุล 1,795         
819 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ท่าง้ิว นายสมจิตร  พูลพิพัฒน์ 3,601         
820 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. โพธ์ิเสด็จ นายวิฑูรย์  หัสภาคย์ 3,505         
821 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ท่าแพ นายจรัญ  เจียจิราพันธนันท์ 724           
822 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. บางจาก นายสุธัม  นวลคง 648           
823 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ปากนคร นายปรีชา  แก้วกระจ่าง 1,847         
824 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต. ทอนหงส์ นายอมร แคล้วภัย 1,319         
825 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต. พรหมโลก นายรังสิต  เฉลิมวรรณ 2,195         
826 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต. พรหมคีรี นายสถิตย์  นนทโชติ 1,646         
827 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา นายณภัทร  ศรีใส 645           
828 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ขุนทะเล นายโสภณ  พรหมแก้ว 3,909         
829 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต. จันดี นายธนเสฏฐ์  กิตติวิมลชัย 2,239         
830 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต. ฉวาง นายอัษฎา  ณ นคร 860           
831 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต. ไม้เรียง นายณัฏฐพงศ์ มีพัฒน์ 965           
832 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต. ปากน้ าฉวาง นายสมชาย  ล่ิมพันธ์ 1,432         
833 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต. พิปูน นายธนบดี  ธนากรรฐ์ 1,013         
834 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต. เขาพระ นายพยุง สมทรัพย์ 3,249         
835 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต. กะทูน นายโชโต ริยาพันธ์ 2,090         
836 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต. ควนกลาง นางอุไร  ว่องสกุล 1,897         
837 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทต. เชียรใหญ่ นายสุกิต  ประสพสุข 629           
838 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทต. การะเกด นายทรงวุฒิ  โสมจันทร์ 1,758         
839 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต. ชะอวด นายพัฒนาวิทย์ ต้ังเส้ง 1,002         
840 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต. ท่าประจะ นายนิตย์  แก้วขุนราม 2,093         
841 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ทต. ท่าศาลา นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล 924           
842 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต. ท่ีวัง นายประทีป  ศรีแก้ว 4,246         
843 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต. ชะมาย นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 3,674         
844 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต. ถ้ าใหญ่ นายอนันต์  ด่านสกุล 4,241         
845 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต. กะปาง นายอภินันท์  ชนะภัย 3,362         
846 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต. นาบอน นายยุทธศักด์ิ พัฒนเกษตรวงศ์ 743           
847 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทต. ท่ายาง นายชัยธิศักด์ิ  อ าลอย 1,953         
848 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทต. ทุ่งสัง ดาบต ารวจภาชโร เรืองสังข์ 2,655         
849 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต. เกาะทวด นายเสวก  ส่งขาว 2,000         
850 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต. บางพระ นายวานิช นาคมาศ 1,542         
851 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต. ชะเมา นายเอกชัย  คงปาน 1,378         
852 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต. เขาชุมทอง นายสน่ัน  บุญเมือง 1,662         
853 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต. ร่อนพิบูลย์ นายณรงค์  แซ่ใช้ 2,798         
854 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต. หินตก นายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล 2,507         
855 นครศรีธรรมราช สิชล ทต. สิชล นายสุพล  พูลสวัสด์ิ 2,381         
856 นครศรีธรรมราช สิชล ทต. ทุ่งใส นายเจตนันท์ ใสยเก้ือ 2,721         
857 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต. อ่าวขนอม นายไมตรี  พรหมพิชิต 2,722         
858 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต. ขนอม นางพรรณสิริ  บ ารุง 1,397         
859 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต. ท้องเนียน นายอนุชา  สวัสดิรัตน์ 1,873         
860 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต. หัวไทร นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล 1,854         
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861 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต. เกาะเพชร นายเดชา แก้วเริญ 2,865         
862 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต. หน้าสตน นายอรรถพล นิยมเดชา 2,290         
863 นครศรีธรรมราช พระพรหม ทต. นาสาร นายพยงค์ สงวนถ้อย 4,204         
864 นครศรีธรรมราช นบพิต า ทต. นาเหรง นายธวัชชัย  รินรัตน์ 2,709         
865 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต. สวนขัน นายไพรินทร์  ใยน้อย 1,615         
866 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ทต. หลักช้าง นายธรรมศักด์ิ  เกตุสุรินทร์ 2,570         
867 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต. ทางพูน นายชลธีร์  ทองพริก 3,135         
868 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต. ดอนตรอ นายวัชร สุขเก้ือ 2,156         
869 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต. หนองเบน นายเชลงศักด์ิ อนวัช 832
870 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. โกรกพระ นายอรรถกร รุ่งเจิดฟ้า 979
871 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. บางประมุง นายอติเทพ ธัญญกสิกล 2159
872 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. บางมะฝ่อ นายสมยศ เกิดนิยม 1422
873 นครสวรรค์ ชุมแสง ทต. ทับกฤช นายพัทร์ฐนินท์ ธัญญาวินิชกุล 1125
874 นครสวรรค์ หนองบัว ทต. หนองบัว นายรังสิมันต์ุ ปอพาณิชกรณ์ 4016
875 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ทต. บรรพตพิสัย นายชัยรัตน์ วงษฺขมทอง 1351
876 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ทต. บ้านแดน นายพิพัฒน์ เพ่ิมกสิกรรม 2562
877 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว ทต. เก้าเล้ียว นายธงชัย แผ่วัฒนากุล 2638
878 นครสวรรค์ ตาคลี ทต. ช่องแค นายภัทรเดช หลักทรัพย์ 812
879 นครสวรรค์ ท่าตะโก ทต. ท่าตะโก นางสาวพรรณี ทายิดา 1748
880 นครสวรรค์ ไพศาลี ทต. ไพศาลี นายสมยศ ภักดีจันทร์ 2981
881 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต. ท่าน้ าอ้อยม่วงหัก ร.ต.ต.วิรัช โตอ้ิม 2532
882 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต. พยุหะ นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี 2420
883 นครสวรรค์ ลาดยาว ทต. ลาดยาว นายสุภาพ ศักด์ิสัจจา 3075
884 นครสวรรค์ ลาดยาว ทต. ศาลเจ้าไก่ต่อ นายสุรยน เทียมส าโรง 1014
885 นครสวรรค์ ตากฟ้า ทต. อุดมธัญญา นายเรวัต เกิดแสง 4929
886 นครสวรรค์ ตากฟ้า ทต. ตากฟ้า นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ 2010
887 นนทบุรี บางกรวย ทต. ปลายบาง นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธ์ิ 6967
888 นนทบุรี บางกรวย ทต. ศาลากลาง นายจิระเดช สุขเกษม 4358
889 นนทบุรี บางกรวย ทต. บางสีทอง นายวันชัย วันชาญเวช 2541
890 นนทบุรี บางใหญ่ ทต. บ้านบางม่วง นายพรเทพ ประดับพลอย 1516
891 นนทบุรี บางใหญ่ ทต. บางเลน นายวรพจน์ พวงแย้ม* 3785
892 นนทบุรี บางใหญ่ ทต. เสาธงหิน นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ 8,649
893 นนทบุรี บางใหญ่ ทต. บางม่วง นายประถมการ อ่วมอ่อง 2,742
894 นนทบุรี บางใหญ่ ทต. บางใหญ่ นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ 3763
895 นนทบุรี ไทรน้อย ทต. ไทรน้อย นายสัมฤทธ์ิ ด้วงโสน 980
896 นนทบุรี ปากเกร็ด ทต. บางพลับ นายอดุลย์ บุญสม 1,947
897 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทต. กะลุวอเหนือ นายการุณ ไทยสนิท 4893
898 นราธิวาส บาเจาะ ทต. ต้นไทร นายอาทิตย์ เบญจมาพร 1712
899 นราธิวาส บาเจาะ ทต. บาเจาะ นายลุพฟี หะยีอีแต 3804
900 นราธิวาส ย่ีงอ ทต. ย่ีงอ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ 1143
901 นราธิวาส ระแงะ ทต. ตันหยงมัส นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ 1313
902 นราธิวาส ระแงะ ทต. มะรือโบตก นายอับดุลรอฮีม เจะโซ๊ะ 2220
903 นราธิวาส รือเสาะ ทต. รือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม 2171
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904 นราธิวาส ศรีสาคร ทต. ศรีสาคร นายอาหะมะรูซี เจ๊ะคอ 1483
905 นราธิวาส แว้ง ทต. บูเก๊ะตา นายศุภโชค ลอคิง 1396
906 นราธิวาส แว้ง ทต. แว้ง นายวสันต์ แวอุเซ็ง 1381
907 นราธิวาส สุคิริน ทต. สุคิริน นายจ ารัส มังคลาทัศน์ 845
908 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทต. ปาเสมัส นายปฏิวัติ เด่นอร่ามคาน 5626
909 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต. ปะลุรู นายมานิตร์ อุตรสินธ์ุ 2684
910 น่าน เมืองน่าน ทต. ดู่ใต้ นายทรงพล  อัชวากุล 3159
911 น่าน เมืองน่าน ทต. กองควาย นายดุสิต ยาใจ 1983
912 น่าน แม่จริม ทต. หนองแดง นายสามารถ วงศ์เรียบ 787
913 น่าน นาน้อย ทต. นาน้อย นายสุรพล พงศ์รัตนอนุกูล 956
914 น่าน นาน้อย ทต. ศรีษะเกษ ร.ต.ต แดน  ถาเมือง 3485
915 น่าน ปัว ทต. ปัว นางยุพิน ปัญญาวรรณลักษณ์ 2351
916 น่าน ปัว ทต. ศิลาแลง นายสหพล  หาญยุทธ 1271
917 น่าน ท่าวังผา ทต. ท่าวังผา นายอรุณ สุฤทธ์ิ 1602
918 น่าน เวียงสา ทต. เวียงสา  นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ 1101
919 น่าน เวียงสา ทต. กลางเวียง นายกิตติกร  กุมมาละ 2660
920 น่าน เวียงสา ทต. ข่ึง นายจรัญ  ต่างใจ 1490
921 น่าน ทุ่งช้าง ทต. ทุ่งช้าง นายวินัย นาขวา 895
922 น่าน ทุ่งช้าง ทต. งอบ นายสัมฤทธ์ิ  ค ารังษี 1079
923 น่าน เชียงกลาง ทต. เชียงกลาง นายสุรชัย สุวรรณชัยรักษ์ 2339
924 น่าน เชียงกลาง ทต. พระพุทธบาทเชียงคาน นายช่วย  นิลคง 2354
925 น่าน นาหม่ืน ทต. บ่อแก้ว นายพายับ สารเถ่ือนแก้ว 1666
926 น่าน บ่อเกลือ ทต. บ่อเกลือใต้ นายประสิทธ์ิ อุปจักร 1222
927 น่าน สองแคว ทต. ยอด นายเชิดศักด์ิ ภิมาล 754
928 บุรีรัมย์ เมืองบึงกาฬ ทต. หอค า นายอัมพร ชัยเสนา 2,028
929 บุรีรัมย์ เมืองบึงกาฬ ทต. โนนสว่าง นายส ารวย ด้วงหว้า 1,964
930 บุรีรัมย์ เมืองบึงกาฬ ทต. ไคสี นายทวี จิตวิขาม 1,609
931 บุรีรัมย์ เมืองบึงกาฬ ทต. โคกก่อง นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ 2,015
932 บุรีรัมย์ เมืองบึงกาฬ ทต. หนองเลิง นายสุวิทย์ นาคลา 2,442
933 บุรีรัมย์ พรเจริญ ทต. พรเจริญ ด.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร 2,107
934 บุรีรัมย์ พรเจริญ ทต. ดอนหญ้านาง นายสุริยฉัตร แสงชาติ 1,493
935 บุรีรัมย์ พรเจริญ ทต. ศรีส าราญ นายวิเศษ สุทวา 1,045
936 บุรีรัมย์ โซ่พิสัย ทต. โซ่พิสัย นายศิริ ตรีรัตน์ 1,853
937 บุรีรัมย์ เซกา ทต. ท่าสะอาด นายพรพิชิต วงษ์วิราช 1,345
938 บุรีรัมย์ เซกา ทต. ศรีพนา นายนัสธวุฒิ ธิวะโต 2,074
939 บุรีรัมย์ เซกา ทต. ป่งไฮ นายสุวรรณา กุมภิโร 3,847
940 บุรีรัมย์ ปากคาด ทต. ปากคาด นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ 1,917
941 บุรีรัมย์ บึงโขงหลง ทต. บึงโขงหลง ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา 2,658
942 บุรีรัมย์ บึงโขงหลง ทต. บึงงาม นายลือชัย นามศรี 1,647
943 บุรีรัมย์ ศรีวิไล ทต. ศรีวิไล นายสมเกียรติ ลามค า 2,272
944 บุรีรัมย์ เซกา ทต. ซาง นายทิฆัมพร วรรณภูมิ 2,006
945 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. อิสาณ นายสุพจน์ สวัสด์ิพุทรา 3,864
946 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. หลักเขต นายเสนอ พาราษฎร์ 1,058
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947 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. บ้านบัว นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล 3,372
948 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. หนองตาด นายจ ารัส เสนาปักธงชัย 1,466
949 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต. คูเมือง นายบุญเกิด รัตนย่ิงยง 1,085
950 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต. หินเหล็กไฟ นางภาคินี ต้ังตรงเวชกิจ 1,539
951 บุรีรัมย์ กระสัง ทต. กระสัง นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย 1,437
952 บุรีรัมย์ กระสัง ทต. สองช้ัน นายพิทยา ยุวดีนิเวศ 2,390
953 บุรีรัมย์ กระสัง ทต. หนองเต็ง นายประสพ บวรรัตนกุล 4,123
954 บุรีรัมย์ กระสัง ทต. อุดมธรรม นางยุวพร ฐิติพิทยา 3,930
955 บุรีรัมย์ นางรอง ทต. ทุ่งแสงทอง นายพันธวัช ไวยาประโคน 1,083
956 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต. หนองก่ี นางสาวนันทนิตย์ ใจหนักแน่น 2,930
957 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต. ดอนอะราง นายเกษม บุตรวิชา 4,406
958 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต. ศาลเจ้าพ่อขุนศรี นายศิริศักด์ิ รัตนเมธาโกศล 987
959 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. ตาจง นายปราโมทย์ มูระคา 4,028
960 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. ละหานทราย นายสุเมธ เฮงยศมาก 2,077
961 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. ส าโรงใหม่ นายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว 3,727
962 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองแวง นายสมหวัง ตอนรัมย์ 3,167
963 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองตะครอง นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ 1,763
964 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต. ประโคนชัย นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย 3,560
965 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต. แสลงโทน นายเทียนอ๋ิว เหลืองเดชานุรักษ์ 2,673
966 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต. โคกม้า นายทวีวีฒน์ แซ่ต้ัง 3,000
967 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต. เขาคอก นายเย่ียม โสม 2,099
968 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. ตลาดนิคมปราสาท นายพงษ์สิทธ์ิ ศิริมาศกูล 1,863
969 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. บ้านกรวด นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ 1,606
970 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. จันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร 2,190
971 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. หนองไม้งาม นายชีวิต ใจใส 2,556
972 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ นายอิสระพงษ์ ยงปัญญา 2,226
973 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. โนนเจริญ นายสมศักด์ิ สุมาลี 2,631
974 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. บึงเจริญ นางวิไลวรรณ นานรัมย์ 1,477
975 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. ปราสาท นายเพ่ิม สอบเหล็ก 1,070
976 บุรีรัมย์ พุทไธสง ทต. พุทไธสง นายคมกฤต จันทร์ต้ังอัฐ 1,279
977 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ ทต. ทะเมนชัย นายยุทธนา ตีระมาศวณิช 1,271
978 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ ทต. ล าปลายมาศ นางอารีญาภรณ์ ชารัมย์ 4,303
979 บุรีรัมย์ สตึก ทต. สตึก นายวีรวิชญ์ พีรยศพัฒน์ 4,669
980 บุรีรัมย์ สตึก ทต. ศรีสตึก จ.ส.ต.พงษ์ศักด์ิ โพธ์ิศรี 2,069
981 บุรีรัมย์ สตึก ทต. สะแก นายบรรจง อินทะหอม 1,622
982 บุรีรัมย์ สตึก ทต. ดอนมนต์ นายสมจิตร วิลูณละพันธ์ 1,584
983 บุรีรัมย์ ปะค า ทต. ปะค า นายครรชิต ปราบพยัคฆา 1,802
984 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ ทต. นาโพธ์ิ นายวรพงษ์ บาลไธสง 1,303
985 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. หนองหงส์ นายอมรศักด์ิ ต้ังบริพัตรสกุล 1,552
986 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. ห้วยหิน นายไพบูลย์ ธิติพิศุทธ์ิกุล 2,836
987 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย ทต. พลับพลาชัย นายบุญช่วย ศิลาไลย 1,704
988 บึงกาฬ พลับพลาชัย ทต. จันดุม นายวิชัย ชาญประโคน 2,556
989 บึงกาฬ ห้วยราช ทต. ห้วยราช นายสุระศักด์ิ เกียรติอาภาเดช 1,769
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990 บึงกาฬ ห้วยราช ทต. โคกเหล็ก นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ 1,829
991 บึงกาฬ ห้วยราช ทต. สามแวง นายประหยัด เจียวรัมย์ 1,809
992 บึงกาฬ โนนสุวรรณ ทต. โนนสุวรรณ นางศุภิสรา ศรีงาม 905
993 บึงกาฬ โนนสุวรรณ ทต. โกรกแก้ว นายเฉลิม วาวิลัย 1,016
994 บึงกาฬ ช านิ ทต. ช านิ นางนงลักษณ์ ฉายา 1,434
995 บึงกาฬ ช านิ ทต. หนองปล่อง นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ 1,797
996 บึงกาฬ บ้านใหม่ไชยพจน์ ทต. บ้านใหม่ไชยพจน์ นายไสว แววไธสง 1,321
997 บึงกาฬ โนนดินแดง ทต. โนนดินแดง นายสมชัย กอชัยศิริกุล 2,884
998 บึงกาฬ บ้านด่าน ทต. บ้านด่าน นายวีรวัฒน์ สถิตย์พูนพันธ์ 2,500
999 บึงกาฬ บ้านด่าน ทต. ปราสาท นายจ ารูญ ชอบรัมย์ 1,806

1,000 บึงกาฬ แคนดง ทต. แคนดง นายพิจิตร ศักด์ิศรีท้าว 1,164
1,001 บึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ ทต. พนมรุ้ง นายสุคนธ์ เครือบคนโท 2,204
1,002 บึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ ทต. ยายแย้มวัฒนา นายอภิสิทธ์ วรศักด์ิกัญญา 2,054
1,003 บึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ ทต. ถาวร นางฐาปนิต กันหาวัฒนานนท์ 2,288
1,004 บึงกาฬ พลับพลาชัย ทต. โคกขม้ิน นายมานพ จูประโคน 2,448
1,005 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บางขะแยง นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล 2,457
1,006 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บางเด่ือ พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ 4,557
1,007 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บางพูน นายอ านวย นาคบุรินทร์ 7,146
1,008 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บ้านกลาง นายสายัณ นพข า 3,667
1,009 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บ้านใหม่ นายสมบรูณ์ ปานย้อย 4,775
1,010 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บางหลวง นายรามธนะ วิจิตรกร 2,383
1,011 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. หลักหก นายสมศักด์ิ งามแท้ 2,330
1,012 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต. ธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ 17,933
1,013 ปทุมธานี หนองเสือ ทต. หนองเสือ นายวริศ เจริญกัลป์ 887
1,014 ปทุมธานี หนองเสือ ทต. หนองสามวัง นายหยวก ประยงค์ 3,740
1,015 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต. คูขวาง นายนพพร ขาวข า 2,721
1,016 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต. ระแหง นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธ์ิ 3,095
1,017 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต. คลองพระอุดม นายเผอิญ ตรงดี 2,671
1,018 ปทุมธานี ล าลูกกา ทต. ล าไทร นายพิสิฐ ดีระบูรณะพงษ์ 782
1,019 ปทุมธานี ล าลูกกา ทต. ล าลูกกา นายยงยุทธ ม่ันบุปผชาติ 5,455
1,020 ปทุมธานี สามโคก ทต. สามโคก นายนิรันทร์ ใจป ้า 2,005
1,021 ปทุมธานี สามโคก ทต. บางเตย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น 4,096
1,022 ปทุมธานี สามโคก ทต. เชียงรากใหญ่ นายมานิตย์ แก้วพวง 1,629
1,023 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทต. คลองวาฬ นางบุญเย่ียม  วินิจ 1,770
1,024 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทต. กม.5 นายเกียรติศักด์ิ  นุชนงค์ 1,293
1,025 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทต. กุยบุรี นางปิยนุช  ต้ังบูรพาจิตร์ 3,445
1,026 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ทต. ไร่ใหม่ ว่าท่ีร้อยตรี ดนัย  ปาน้อยนนท์ 3,060
1,027 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก ทต. ทับสะแก นายพงษ์พันธ์  เผ่าประทาน 2,712
1,028 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต. ก าเนิดนพคุณ นางสุรางค์ แซ่ต้ัง 731
1,029 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต. บ้านกรูด นายอิศรา  กาญจนรัตน์ 1,523
1,030 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต. ร่อนทอง นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน 1,674
1,031 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย ทต. บางสะพานน้อย นายชิตชัย  จิวะตุวินันท์ 1,358
1,032 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต. เขาน้อย นายสรกฤต  ปราณปรีชากุล 2,534
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1,033 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต. ปากน้ าปราณ นายพีรศักด์ิ จิวรรจนะโรดม 2,173
1,034 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต. ปราณบุรี นางธันยวีร์  ศรีอ่อน 5,230
1,035 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทต. หนองพลับ นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ 1,295
1,036 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ทต. ไร่เก่า  นายก าพล เต็งประเสริฐ 3,998
1,037 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทต. โคกมะกอก นายวีระยุทธ สุบุตรดี 1,049
1,038 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทต. บ้านนาปรือ นายบัณฑิต แดงศิริ 673
1,039 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต. กบินทร์ นายรังสรรค์ บุตรเนียร 1,389
1,040 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต. เมืองเก่า นายชัยทัต  ชัยสิทธ์ิ 2,021
1,041 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต. สระบัว นายลิขิต  หงษ์วิไล 932
1,042 ปราจีนบุรี นาดี ทต. นาดี นายเทวัน  เสียงเจริญ 2,305
1,043 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง ทต. บ้านสร้าง นายเฉลิมพร  เข็มทอง 864
1,044 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต. ประจันตคาม นายสุวิทย์  โชติรัตน์ 1,652
1,045 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต. โพธ์ิงาม นายบันเทิง ปัญญาดี 4,828
1,046 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ทต. กรอกสมบูรณ์ นายอัครเดช  อารี 1,069
1,047 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ทต. ศรีมหาโพธิ ส.ต.ศุภกร กิตติโทวงษ์ 847
1,048 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ทต. โคกปีบ นายสุมิตร  เหรียญอารีย์ 1,799
1,049 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทต. รูสะมิแล นางอนงค์ คารวนัทน์ 4,972
1,050 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต. โคกโพธ์ิ นายยืน กาญจนจันทร์ 1,085
1,051 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต. นาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักด์ิโสภณ 1,183
1,052 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต. มะกรูด นายมนตรี ดอเลาะ 2,461
1,053 ปัตตานี หนองจิก ทต. หนองจิก นางสาวนิอัสนา เลาะนะ 2,093
1,054 ปัตตานี หนองจิก ทต. บ่อทอง พ.จ.อ.มาหามุ หวังจิ 4,937
1,055 ปัตตานี ปะนาเระ ทต. ปะนาเระ นายอาซัน ดอเลาะ 3,118
1,056 ปัตตานี ปะนาเระ ทต. พ่อม่ิง นายมะแด อาแวมะแด 1,016
1,057 ปัตตานี มายอ ทต. มายอ นายยะยูโซะ แม็งมาแอ 1,338
1,058 ปัตตานี สายบุรี ทต. เตราะบอน นายบรอเฮ็ง ดอมะ 5,039
1,059 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. ตันหยง นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส 1,352
1,060 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. บางปู นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ 3,995
1,061 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. ยะหร่ิง พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส 2,005
1,062 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. ตอหลัง นายอาแซ มาหะมะ 1,482
1,063 ปัตตานี ยะรัง ทต. ยะรัง นายอาแซ วาแม 1,561
1,064 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต. ท่าหลวง นายบ ารุง ม่วงวิจิตร 1,841
1,065 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต. ท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ 2,023
1,066 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต. นครหลวง นายบุญส่ง กล่ินสวาทหอม 2,397
1,067 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต. อรัญญิก นายไพโรจน์ พจน์ด้วง 1,812
1,068 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต. บางไทร นายประทีป รามศักด์ิ 5,121
1,069 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต. ราชคราม นายกฤษณะ ตันจรารักษ์ 2,711
1,070 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต. บางบาล นายชูเกียรติ บุญมี 4,523
1,071 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต. มหาพราหมณ์ นางสาวปรียา แช่มช้อย 2,589
1,072 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. ตลาดเกรียบ นายวิชัย ไวยทิ 1,348
1,073 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. บางปะอิน นายมนตรี ยมนา 2,795
1,074 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. บ้านสร้าง นางวรนุช ม่วงม่ังมี 3,021
1,075 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. พระอินทราชา นายสุโชติ อัศวโนดม 3,366
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1,076 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. บางกระส้ัน นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ 4,355
1,077 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. ปราสาททอง นายยุทธนา ก้อนทอง 1,688
1,078 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. เชียงรากน้อย นายอภิสิทธ์ิ อัครวรรธนกุล 3,460
1,079 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. คลองจิก นางสาวผกามาศ พรรณปัญญา 2,315
1,080 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ทต. บางปะหัน นายวีระชัย สุขเจริญ 1,955
1,081 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ทต. ลาดชะโด นายเกรียงศักด์ิ พิมพันธ์ดี 2,092
1,082 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต. ภาชี นายสเกน จันทร์ผดุงสุข 2,260
1,083 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต. ลาดบัวหลวง นายสุพจน์ เปียป่ัน 872
1,084 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต. สามเมือง นายส าเภา หรุ่นบุญลือ 3,865
1,085 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต. หัวเวียง นายธเนศ สนธิ 2,065
1,086 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต. เจ้าเจ็ด นายชัย พุฒใจกล้า 3,848
1,087 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต. สามกอ นางตวงทอง โพธ์ิทอง 3,221
1,088 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต. บางนมโค นายวิทยา กิจล ามี 2,724
1,089 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย ทต. บางซ้าย นายบุญเลิศ ย่ีอ าพันธ์ 1,746
1,090 พระนครศรีอยุธยา อุทัย ทต. อุทัย นายอรรถพร บุญจิตรากุล 1,434
1,091 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต. มหาราช นายนิมิต เฉลยอาจ 1,648
1,092 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต. โรงช้าง นางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ 2,688
1,093 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก ทต. บ้านแพรก นายสมจิตร แย้มเย้ือน 845
1,094 พังงา เมืองพังงา ทต. บางเตย นายพีรเดช หลีน้อย 2419
1,095 พังงา เกาะยาว ทต. เกาะยาว นายพีรยุทธ์  มาตรักษา 283
1,096 พังงา เกาะยาว ทต. เกาะยาวใหญ่ นายยงยุทธ เอ็มยุเด็น 1192
1,097 พังงา เกาะยาว ทต. พรุใน นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด 2167
1,098 พังงา กะปง ทต. ท่านา นายสุรพงศ์ มุขแก้ว 395
1,099 พังงา ตะก่ัวทุ่ง ทต. กระโสม นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ 763
1,100 พังงา ตะก่ัวทุ่ง ทต. โคกกลอย นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล 950
1,101 พังงา ตะก่ัวป่า ทต. บางนายสี นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ 3070
1,102 พังงา ตะก่ัวป่า ทต. คึกคัก นายสวัสด์ิ ตันเก่ง 2173
1,103 พังงา คุระบุรี ทต. คุระบุรี นายสมเกียรติ บัวตุม 1149
1,104 พังงา ทับปุด ทต. ทับปุด นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์ 442
1,105 พังงา ท้ายเหมือง ทต. ท้ายเหมือง นายจิระศักด์ิ พวงจิตร 1034
1,106 พังงา ท้ายเหมือง ทต. ล าแก่น นางสาวเฉลิมศรี แพใหญ่ 3075
1,107 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. โคกชะงาย นายเสถียร  ธรรมเพชร 2571
1,108 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ท่ามิหร า นายเจริญ  เส้งสุ้น 2211
1,109 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. เขาเจียก นายไกรวัฒน์  ธรรมเพชร 2089
1,110 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. นาท่อม นายพีรพงค์  บาลทิพย์ 1863
1,111 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. พญาขัน นายสาธิต  พลายแก้ว 2987
1,112 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ปรางหมู่ นายสมพงศ์  ปานเพชร 1788
1,113 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ร่มเมือง นายสมบูรณ์  บุญวิสูตร 1974
1,114 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. นาโหนด นายสุรัตน์  ชูอักษร 3798
1,115 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ท่าแค นายเสรี  แก้วห 2885
1,116 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ต านาน นายสมปอง  ช่วยเนียม 3110
1,117 พัทลุง กงหรา ทต. ชะรัด นายสุวรรณลี  ยาชะรัด 2375
1,118 พัทลุง กงหรา ทต. คลองทรายขาว นายนฤมิต  เส็นบัตร 2443
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1,119 พัทลุง กงหรา ทต. กงหรา นายสมคิด  อักษรเนียม 1507
1,120 พัทลุง กงหรา ทต. สมหวัง นายนิติธร  ทองชิต 1996
1,121 พัทลุง เขาชัยสน ทต. เขาชัยสน นายสมบูรณ์  เหล่าทอง 972
1,122 พัทลุง เขาชัยสน ทต. โคกม่วง นายประภาส  เหตุทอง 3858
1,123 พัทลุง เขาชัยสน ทต. จองถนน นายพีระ  สุธีรนฤปการ 1328
1,124 พัทลุง ตะโหมด ทต. ตะโหมด นายสันติ  ไชยลึก 1695
1,125 พัทลุง ตะโหมด ทต. แม่ขรี นายสมศักด์ิ  ทับธนะ 1804
1,126 พัทลุง ตะโหมด ทต. เขาหัวช้าง นายจุติพล  ช่วยราชการ 2371
1,127 พัทลุง ตะโหมด ทต. ควนเสาธง นายหร้อหีม  นวลด า 2229
1,128 พัทลุง ตะโหมด ทต. คลองใหญ่ นายสงบ  หน๊งมา 2548
1,129 พัทลุง ควนขนุน ทต. แพรกหา นายชาติชาย  ศรีหนูสุด 3015
1,130 พัทลุง ควนขนุน ทต. แหลมโตนด นางองอาจ  รักใหม่ 1766
1,131 พัทลุง ควนขนุน ทต. ควนขนุน ดาบต ารวจวิทัศน์  ทองพูล 864
1,132 พัทลุง ควนขนุน ทต. มะกอกเหนือ นายรนชัย  ต้ังพูนผลวิวัฒน์ 791
1,133 พัทลุง ควนขนุน ทต. พนางตุง นายพิชิต  ขันติพันธ์ุ 3350
1,134 พัทลุง ควนขนุน ทต. นาขยาด นายสมหมาย  เมืองแก้ว 3227
1,135 พัทลุง ควนขนุน ทต. บ้านสวน นายสมเกียรติ  ทองพันธ์ 1738
1,136 พัทลุง ควนขนุน ทต. หนองพ้อ นายไตรศักด์ิ  รักใหม่ 2156
1,137 พัทลุง ควนขนุน ทต. โตนดด้วน นายวรจิต  สายแก้ว 2167
1,138 พัทลุง ควนขนุน ทต. ดอนทราย นายภาส  วุ่นบัว 2218
1,139 พัทลุง ควนขนุน ทต. ทะเลน้อย นางชลฑิชา  หม่ืนหนู 2169
1,140 พัทลุง ปากพะยูน ทต. ปากพะยูน นายยุสุบ  แหละดี 1127
1,141 พัทลุง ปากพะยูน ทต. หารเทา นายจิต  เพ็งพุ่ม 3352
1,142 พัทลุง ปากพะยูน ทต. อ่าวพะยูน นางอทิติ  เมฆสุวรรณ 2301
1,143 พัทลุง ปากพะยูน ทต. ดอนทราย นายมานพ  ช่วยมณี 1101
1,144 พัทลุง ปากพะยูน ทต. เกาะนางค า นายประนุท  อิสโร 1914
1,145 พัทลุง ปากพะยูน ทต. ดอนประดู่ นายจรัญ  จันทร์แก้ว 2996
1,146 พัทลุง ป่าบอน ทต. ป่าบอน นายกิตติศักด์ิ  ชูหนูขาว 1603
1,147 พัทลุง บางแก้ว ทต. ท่ามะเด่ือ นายเปรม  หนูมาก 1437
1,148 พัทลุง บางแก้ว ทต. บางแก้ว นายด ารง  ฮกก่ี 1382
1,149 พัทลุง ป่าพะยอม ทต. บ้านพร้าว นายศุภชัย  ดีกล่อม 2639
1,150 พัทลุง ป่าพะยอม ทต. ลานข่อย นายบุญเลิศ  เส้งรอด 2816
1,151 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. บ้านนา นายเนติกรณ์  ชูเจริญ 3723
1,152 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. ชุมพล นายสุชาติ  น่ิมวุ่น 2847
1,153 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. อ่างทอง นายวีระพงษ์  ทับทวี 1785
1,154 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. ล าสินธ์ุ ร.ต.สุขุม  ทับทวี 3112
1,155 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. ท่าฬ่อ นายทนงค์ ค าเผ่ือน 1171
1,156 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. วังกรด นายไตรสิทธ์ิ เหรียญด ารงพร 963
1,157 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. หัวดง นายพีระโรจน์  ภัทร ประสิทธ์ิ 1092
1,158 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. ดงป่าค า นายสมศักด์ิ พรมชาติ 1649
1,159 พิจิตร วังทรายพูน ทต. วังทรายพูน นายสุรศักด์ิ  เตชะมณีสถิตย์ 1358
1,160 พิจิตร วังทรายพูน ทต. หนองปล้อง นายประจบ  อ่ิมสุวรรณ 1,053
1,161 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง ทต. ไผ่รอบ นายประพจน์  ศรข าพันธ์ 2355
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1,162 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง ทต. โพธ์ิประทับช้าง นายสมยศ เอมใจ 3144
1,163 พิจิตร ตะพานหิน ทต. หนองพยอม นายธนันต์ สารอุตม์ 1737
1,164 พิจิตร บางมูลนาก ทต. บางไผ่ นายธนู สาริการิน 445
1,165 พิจิตร บางมูลนาก ทต. วังตะกู นายไพโรจน์  วงษ์ตระหง่าน 673
1,166 พิจิตร ดงเจริญ ทต. ส านักขุนเณร นายบัณฑิต  ต้ังจิตรวัฒนากุล 817
1,167 พิจิตร บางมูลนาก ทต. เนินมะกอก นายโชติวิวัฒน์  ดีย้ิม 2,801
1,168 พิจิตร บางมูลนาก ทต. หอไกร นายภาณุวัฒน์  ยุทธนาระวีศักด์ิ 2,853
1,169 พิจิตร โพทะเล ทต. ท่าเสา นายรชตะ ทรวงก าเนิด 790
1,170 พิจิตร โพทะเล ทต. โพทะเล นายสิทธิศักด์ิ  ศรีสง่า 655
1,171 พิจิตร โพทะเล ทต. ทุ่งน้อย นางทองใบ บุญกล่ิน 1,364
1,172 พิจิตร โพทะเล ทต. บางคลาน พันต ารวจโทพิเชษฐ์ หร่ายพันธ์ 1130
1,173 พิจิตร สามง่าม ทต. ก าแพงดิน นางสาวณัฐยา โนรีแพทย์ 775
1,174 พิจิตร สามง่าม ทต. สามง่าม นายมนัส ธนกุลวิโรจน์ 1680
1,175 พิจิตร สามง่าม ทต. เนินปอ นางกัญนิกา อินทรกูล 2765
1,176 พิจิตร ทับคล้อ ทต. เขาทราย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร 1070
1,177 พิจิตร ทับคล้อ ทต. ทับคล้อ นายนพดล  โตอุ่น 1064
1,178 พิจิตร สากเหล็ก ทต. สากเหล็ก นายทองสุขวัฒน์  หลากสุขถม 1496
1,179 พิจิตร ดงเจริญ ทต. วังบงค์ นายเกรียงไกร ต้ังวิถีชีวิต 1308
1,180 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. หัวรอ นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ 6601
1,181 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. บ้านใหม่ นายพิษณุพงษ์  เกียรติด ารงค์กุล 596
1,182 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. พลายชุมพล นายสมชาย  สุขป้อม 2060
1,183 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. บ้านคลอง นางนภาพร  ตาแก้ว 1860
1,184 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. ท่าทอง นายพัลลภ  ลาทุม 3866
1,185 พิษณุโลก นครไทย ทต. นครไทย นายเอกชัย  โศจิวิศาล 2738
1,186 พิษณุโลก นครไทย ทต. บ้านแยง ด.ต.ประสาท  ป่ันเงิน 1578
1,187 พิษณุโลก ชาติตระการ ทต. ป่าแดง นายอ านวย  ม่วงทิม 2160
1,188 พิษณุโลก บางระก า ทต. บางระก าเมืองใหม่ นายวิบูรย์  ต้ังเกษมวิบูลย์ 3217
1,189 พิษณุโลก บางระก า ทต. บางระก า นายเพียร  ไพโรจน์ 929
1,190 พิษณุโลก บางระก า ทต. ปลักแรด นางสาวสนิชา  เพชรแก้ว 1392
1,191 พิษณุโลก บางระก า ทต. บึงระมาณ นายถวัลย์  ยอดฉุน 1754
1,192 พิษณุโลก บางระก า ทต. พันเสา นายประกาศิต  หงษ์วิเศษ 2766
1,193 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต. เนินกุ่ม นางเจียง  สิบหม่ืนเป่ียม 2399
1,194 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต. บางกระทุ่ม นายบุญสวน  มณีท่าโพธ์ิ 530
1,195 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต. ห้วยแก้ว นายประเทือง  นุชบ้านป่า 1767
1,196 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต. สนามคลี นายจรัญ  แสงปรางค์ 918
1,197 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. พรหมพิราม นางภัสศุชดา  งดงาม 399
1,198 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. วงฆ้อง นายวัฒนชัย  สนองคุณ 841
1,199 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ทต. วัดโบสถ์ นายสมศักด์ิ  ล่ิมพันธ์ 1912
1,200 พิษณุโลก วังทอง ทต. วังทอง ร.ต.ต.สุชาติ  กล่ินสังข์ 1587
1,201 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต. เนินมะปราง นายประทีป  พ่วงสุข 840
1,202 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต. บ้านมุง นางสาวดารารัตน์  น้อยพันธ์ 1699
1,203 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต. ไทรย้อย นายสมเกียรติ  เกรียงไกรอนันต์ 2865
1,204 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต. หัวสะพาน นายณรงค์  คนคล่อง 1176
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1,205 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต. หาดเจ้าส าราญ นางศิริรัตน์  ทรงความดี 2457
1,206 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต. หนองขนาน นายสมศักด์ิ  จงเจริญ 2152
1,207 เพชรบุรี เขาย้อย ทต. เขาย้อย นางอรอนงค์  ศิริชัย 2503
1,208 เพชรบุรี ชะอ า ทต. นายาง นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ 8062
1,209 เพชรบุรี ชะอ า ทต. บางเก่า นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี 1814
1,210 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่ายาง นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ 11180
1,211 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. หนองจอก นายธรรมรงค์  ศรีทอง 1595
1,212 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่าแลง นายพรชัย  ภู่ระหงษ์ 2194
1,213 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่าไม้รวก นายสิริศักด์ิ  สมบัติทวีพูน 3224
1,214 เพชรบุรี บ้านลาด ทต. บ้านลาด จ่าอากาศเอกอภิชาติ  แก้วโกศล 2236
1,215 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต. บางตะบูน นายชัยยศ  สงวนทรัพย์ 1585
1,216 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต. บ้านแหลม นายวัน  เมฆอัคคี 5582
1,217 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต. ท่าพล นายสมนึก  สกุลวงศ์ 2084
1,218 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต. วังชมภู นางเนตรนภา  ศรีแห่งโคตร 999
1,219 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต. นาง่ัว นางสาวหน่ึงกมล  เกิดดี 3996
1,220 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต. ชนแดน นายปรัชญา  ประเสริฐผล 771
1,221 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต. ดงขุย นายทวีวัฒน์  เลิศรุจิกุล 856
1,222 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต. ท่าข้าม นางอุไรลักษณ์  รุ่งโรจน์อุดมผล 913
1,223 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต. ศาลาลาย นายอภิชาต  เดิมพรเลิศ 1909
1,224 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทต. ตาลเด่ียว นายสุบิน  บุญจันทร์ 2178
1,225 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า ทต. หล่มเก่า นายจ ารัส  พูดคล่อง 2027
1,226 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทต. พุเตย นางจินตนา  ทองใจสด 2485
1,227 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ทต. สว่างวัฒนา นายโกวิท  โลเกศเสถียร 1714
1,228 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ทต. โคกสะอาด นายเพ่ิมเชตุ  ชาตะรูปะ 2262
1,229 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. นาเฉลียง นายประชา  ทองรัตนะ 1054
1,230 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. หนองไผ่ นายสิริชัย  จันทร์พัชรินทร์ 2061
1,231 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บ่อไทย นายศิลา  สินชัย 2695
1,232 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บัววัฒนา นายเอนก  ศรีสังข์ 1860
1,233 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. เฉลียงทอง นายเพ็ง  กุลสง 1990
1,234 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บ้านโภชน์ นายอามินคาน  ปาทาน 3362
1,235 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ทต. ซับสมอทอด นายทวีศักด์ิ  อินทรานุกูล 1972
1,236 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ทต. ท้ายดง นายชัยชาญ  ปัญญาพวก 928
1,237 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ทต. วังโป่ง นายไพรัช  พร้ิงประยูร 1272
1,238 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ทต. แคมป์สน นายมงคล  อุทัยอ่วม 2354
1,239 แพร่ เมืองแพร่ ทต. ช่อแฮ นายอดุลย์  ไหลทุ่ง 2810
1,240 แพร่ เมืองแพร่ ทต. ทุ่งโฮ้ง นายวชิรพงศ์  โกสิน 1445
1,241 แพร่ เมืองแพร่ ทต. แม่หล่าย นายบรรจง  ยัพวัฒนา 1991
1,242 แพร่ เมืองแพร่ ทต. แม่ค ามี นายทวิช  หงษ์สิบแปด 2734
1,243 แพร่ เมืองแพร่ ทต. ป่าแมต นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ 3783
1,244 แพร่ เมืองแพร่ ทต. สวนเข่ือน นายณัฐ  วังกาวรรณ 2365
1,245 แพร่ เมืองแพร่ ทต. วังหงส์ นายเอกชัย  หงส์อ้าย 1085
1,246 แพร่ เมืองแพร่ ทต. บ้านถ่ิน พ.ต.ท.ธงชัย  เน่ืองพืช 2433
1,247 แพร่ เมืองแพร่ ทต. ทุ่งกวาว นายพิชิต  ปัทมาภรณ์พงศ์ 2021
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1,248 แพร่ ร้องกวาง ทต. ร้องกวาง นายพิพัฒน์  ซ่ือทรงธรรม 3253
1,249 แพร่ ร้องกวาง ทต. บ้านเวียง นายนิกร  พรมท้าว 2889
1,250 แพร่ ลอง ทต. บ้านปิน นายสมศักด์ิ  วงศ์หลวง 584
1,251 แพร่ ลอง ทต. ห้วยอ้อ นายสมชาย  จารุรัชต์ 1788
1,252 แพร่ ลอง ทต. เวียงต้า นายอ าพูน  ทิค า 1950
1,253 แพร่ ลอง ทต. แม่ปาน นายทอน  ชัยชนะ 849
1,254 แพร่ ลอง ทต. แม่ลานนา นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ 2030
1,255 แพร่ ลอง ทต. ปากกาง นายพยุงสิทธ์ิ  เดชบริบูรณ์ 1561
1,256 แพร่ สูงเม่น ทต. สูงเม่น นางจงกลณี  อินทรสมใจ 745
1,257 แพร่ เด่นชัย ทต. แม่จ๊ัว นายเวียน  กาศเจริญ 1202
1,258 แพร่ เด่นชัย ทต. เด่นชัย นายด ารงเกียรติ  กิตติประภัสร์ 4513
1,259 แพร่ เด่นชัย ทต. ปงป่าหวาย นายประทีป  กาศโอสถ 1078
1,260 แพร่ สอง ทต. สอง นายสุวิทย์  รัชดาธนวัฒน์ 1223
1,261 แพร่ สอง ทต. ห้วยหม้าย นายสุทัศน์  ร่องพืช 2626
1,262 แพร่ วังช้ิน ทต. วังช้ิน นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ 945
1,263 แพร่ หนองม่วงไข่ ทต. หนองม่วงไข่ นายขจร  ธรรมไชยางกูร 1380
1,264 พะเยา เมืองพะเยา ทต. แม่กา นายสะอาด ไชยกุล 2,962
1,265 พะเยา เมืองพะเยา ทต. บ้านต๋อม นายศุภชาติ สันกว๊าน 4,443
1,266 พะเยา เมืองพะเยา ทต. แม่ปืม นายนฤนาท ไผ่เครือ 2,905
1,267 พะเยา เมืองพะเยา ทต. บ้านต๊ า นายจิรพงศ์ ใจลา 3,518
1,268 พะเยา เมืองพะเยา ทต. ท่าวังทอง ร.ต.บุญเทียม จันทร์ฟอง 3,635
1,269 พะเยา เมืองพะเยา ทต. ท่าจ าปี นายพิจิตร อ้อยลี 1,238
1,270 พะเยา เมืองพะเยา ทต. บ้านใหม่ นางสังวาลย์ เข่ือนวัง 1,663
1,271 พะเยา เมืองพะเยา ทต. บ้านสาง นายทรงศักด์ิ ทิพย์ค า 1,655
1,272 พะเยา เมืองพะเยา ทต. สันป่าม่วง นายสมชาย จินะ 1,064
1,273 พะเยา จุน ทต. ห้วยข้าวก่ า นายกมล สุวรรณมาศ 2,425
1,274 พะเยา จุน ทต. จุน นายศุภชัย ศูนย์กลาง 3,576
1,275 พะเยา จุน ทต. หงส์หิน นายสามารถ ช่ืนเมือง 1,443
1,276 พะเยา จุน ทต. เวียงลอ นายผดุง วงค์กา 1,647
1,277 พะเยา จุน ทต. ทุ่งรวงทอง ว่าท่ีร้อยเอกไกร ค าวงษา 2,824
1,278 พะเยา เชียงค า ทต. เชียงค า นายธีระชัย สมฤทธ์ิ 1,469
1,279 พะเยา เชียงค า ทต. เวียง ด.ต.ทองอยู่ ใจดี 1,799
1,280 พะเยา เชียงค า ทต. ฝายกวาง นายรัตน์ ค าใส 2,466
1,281 พะเยา เชียงค า ทต. หย่วน นายประเวช ใจกล้า 1,023
1,282 พะเยา เชียงม่วน ทต. เชียงม่วน นายสุเมธี ค าลือ 3,138
1,283 พะเยา ดอกค าใต้ ทต. บ้านถ้ า นายสมพันธ์ ธิวงษา 2,990
1,284 พะเยา ดอกค าใต้ ทต. ห้วยลาน นายสน่ัน ไชยเจริญ 2,608
1,285 พะเยา ดอกค าใต้ ทต. หนองหล่ม นายศิริรับ เลิศค า 1,534
1,286 พะเยา ปง ทต. งิม นางกัญญานัฐ ศรีใจ 2,616
1,287 พะเยา ปง ทต. ปง นายประสิทธ์ิ บุญเป็ง 2,627
1,288 พะเยา ปง ทต. แม่ยม นายประดิษฐ์ ไชยชนะ 1,433
1,289 พะเยา แม่ใจ ทต. แม่ใจ น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ 1,164
1,290 พะเยา แม่ใจ ทต. บ้านเหล่า นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ 2,420
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1,291 พะเยา แม่ใจ ทต. รวมใจพัฒนา ร.ต.ต.เดช ค าปา 768
1,292 พะเยา แม่ใจ ทต. เจริญราษฎร์ นายสมบูรณ์ บัวเขียว 1,165
1,293 พะเยา แม่ใจ ทต. ป่าแฝก นายอดุลย์ เสมอใจ 1,890
1,294 พะเยา แม่ใจ ทต. ศรีถ้อย ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ 1,168
1,295 พะเยา ภูซาง ทต. สบบง นายสมพน พ่ึงพวก 2,178
1,296 พะเยา ภูกามยาว ทต. ดงเจน นายวุฒิชัย รูปศิริ 2,558

1,297 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. ฉลอง นางธนพร องค์สันติภาพ 6,203

1,298 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. กะรน เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ ร.น. 2,312

1,299 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. รัษฎา นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ 12,401

1,300 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. วิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ 12,827

1,301 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. ราไวย์ นายอรุณ โสฬส 5,582

1,302 ภูเก็ต ถลาง ทต. ศรีสุนทร นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ 8,410

1,303 ภูเก็ต ถลาง ทต. เชิงทะเล นายสุนิรันดร์  รชตะพฤกษ์ 2,001

1,304 ภูเก็ต ถลาง ทต. เทพกระษัตรี นายประสงค์ ไตรรัตน์ 2,867

1,305 ภูเก็ต ถลาง ทต. ป่าคลอก นายปัณยา ส าเภารัตน์ 4,472
1,306 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต. แวงน่าง นายสุรฤทธ์ิ รักษาชาติ 1,403
1,307 มหาสารคาม แกด า ทต. แกด า นางสาวดาริกา สารสิทธ์ิ 1,570
1,308 มหาสารคาม แกด า ทต. มิตรภาพ นายทองอินทร์ มาตรา 2,133
1,309 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ทต. โกสุมพิสัย นางรัตนา เลิศวิชากุล 2,782
1,310 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต. โคกพระ นายสน่ัน บุญคะสีทา 1,495
1,311 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต. ท่าขอนยาง นางศุจีนันท์ บุตราช 2,853
1,312 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต. ขามเรียง นายปราการ เจริญสุรสกล 3,446
1,313 มหาสารคาม เชียงยืน ทต. เชียงยืน นายชาญวิทย์ พุดบุรี 1,486
1,314 มหาสารคาม เชียงยืน ทต. โพนทอง นายจักรพรรดิ ตรีเดช 2,128
1,315 มหาสารคาม บรบือ ทต. บรบือ นายวิสูตร จงชูวณิชย์ 2,360
1,316 มหาสารคาม นาเชือก ทต. นาเชือก นายเพ่ิมพล ไกรวงษ์ 1,303
1,317 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต. พยัคฆภูมิพิสัย นายบดินทร ศรีชัย 2,675
1,318 มหาสารคาม วาปีปทุม ทต. วาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส      2100
1,319 มหาสารคาม นาดูน ทต. นาดูน นายชัยยุทธ นียากร 2,493
1,320 มหาสารคาม นาดูน ทต. หัวดง สอ.อุดม อินทรศิลา 1,595
1,321 มหาสารคาม นาดูน ทต. หนองไผ่ นายพยนต์ บุญเพ็ง 1,251
1,322 มหาสารคาม ช่ืนชม ทต. กุดปลาดุก นายภาคภูมิ กองเพชร 2,264
1,323 มหาสารคาม ช่ืนชม ทต. หนองกุง นางบัวบาน พันเดช 1,320
1,324 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ทต. ขุนยวม นายจ าลอง  จิโนเป็ง 691
1,325 แม่ฮ่องสอน ปาย ทต. ปาย นายคณัสภูชิต  แสนค า 703
1,326 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต. เมืองยวมใต้ ว่าท่ี พ.ต.เฉลิม  ปิยะศิริวัฒน์ 2326
1,327 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต. แม่สะเรียง นายมนตรี  บ ารุงกิจ 545
1,328 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต. แม่ยวม นายสงวน  ศรีสวัสด์ิ 2347
1,329 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต. แม่ลาน้อย นายอาคม  จ าลองศักด์ิ 1115
1,330 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ดงเย็น นายอุทิน จันทะโสม 3,138         
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1,331 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ค าอาฮวน นายสุพันธ์ เท่ียงโยธา 3,911         
1,332 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. โพนทราย นายทองออน สิงห์สุ 3,535         
1,333 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ค าป่าหลาย นายธีระพล พันธุพาน 2,629         
1,334 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ดงมอน นายระนาด ศรีสร้อย 1,691         
1,335 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. นาโสก ร.ต.ต. ธนสิทธ์ิ นาโสก 1,753         
1,336 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. บางทรายใหญ่ ประจวบ สุริยะวรรณ 7,144         
1,337 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ผ่ึงแดด นายสุทัศน์ สุพร 1,258         
1,338 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. มุก นายโสภณ กล่ินประทุมทิพย์ 1,835         
1,339 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. นาสีนวน นายคองวัน  แข็งแรง 1,879         
1,340 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต. นิคมค าสร้อย นายคมณ์เดช โสมรักษ์ 1,699         
1,341 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต. ร่มเกล้า นายวีระศักด์ิ กุลบุญมา 1,235         
1,342 มุกดาหาร ดอนตาล ทต. ดอนตาลผาสุก นายนัฐพล สกุลไทย 1,526         
1,343 มุกดาหาร ดอนตาล ทต. ดอนตาล นายเอกอมร ศรีลาศักด์ิ 806           
1,344 มุกดาหาร ดอนตาล ทต. บ้านแก้ง นายเธียรวุฒิ พิกุลศรี 1,062         
1,345 มุกดาหาร ดงหลวง ทต. ดงหลวง  นายสุยัน วงค์กะโซ่ 2,598         
1,346 มุกดาหาร ดงหลวง ทต. หนองแคน นายบรรจง ไชยเพชร 2,039         
1,347 มุกดาหาร ดงหลวง ทต. กกตูม  นายศรีวิชัย ชาวดง 2,703         
1,348 มุกดาหาร ค าชะอี ทต. ค าชะอี นายอริน  สิริพัฒน์ 903           
1,349 มุกดาหาร หว้านใหญ่ ทต. หว้านใหญ่ ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง 1,384         
1,350 มุกดาหาร หว้านใหญ่ ทต. ชะโนด นายส าเนียง ใจสุข 816           
1,351 มุกดาหาร หนองสูง ทต. หนองสูงเหนือ นายชัยยา จันปุ่ม 1,706         
1,352 มุกดาหาร หนองสูง ทต. บ้านเป้า นายดอนเดช กลางประพันธ์ 1,058         
1,353 มุกดาหาร หนองสูง ทต. ภูวง นายวิชัย จูมแพง            817
1,354 ยะลา เมืองยะลา ทต. ล าใหม่ นายสุรชัย  เรียบประดิษฐ์ 297
1,355 ยะลา เมืองยะลา ทต. บุดี นายมะซากี  สาและ 2,973
1,356 ยะลา เมืองยะลา ทต. ท่าสาป นายมะสะดี  หะยีปิ 2,405
1,357 ยะลา เมืองยะลา ทต. ยุโป นายนิรันดร์  เพชรแท้ 1,373
1,358 ยะลา เบตง ทต. ธารน้ าทิพย์ นายมะอูโซะ  สาลัง 985
1,359 ยะลา บันนังสตา ทต. บันนังสตา นายสาการียา  ยะหร่ิง 792
1,360 ยะลา บันนังสตา ทต. เข่ือนบางลาง นายมะยูโซ๊ะ  อาลีมามะ 1,711
1,361 ยะลา ธารโต ทต. คอกช้าง นายสมศักด์ิ  ชูหนูนิมิตร 421
1,362 ยะลา ยะหา ทต. ยะหา นายมาฮาหมัดรอสือดี  บือราเฮง 599
1,363 ยะลา ยะหา ทต. ปะแต นายสมศักด์ิ  ศรีสมบัติ 5,844
1,364 ยะลา รามัน ทต. เมืองรามันห์ นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ 1,509
1,365 ยะลา รามัน ทต. โกตาบารู นายมาหะมะรอยี  แวหะมะ 1,668
1,366 ยะลา รามัน ทต. บาลอ นายอับดุลซูกูร  ซายากะ 1,725
1,367 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. เดิด นายเสน่ห์  แสนจันทร์ 3,127         
1,368 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. ตาดทอง นายสุทธิพงศ์ เวชกามา 2,235         
1,369 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. น้ าค าใหญ่ นายชาติชาย ภักดีบุตร 2,727         
1,370 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. ส าราญ นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 2,266         
1,371 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. ทุ่งแต้ นายเอกอุกฤษฎ์ เจริญทรัพย์ 1,888         
1,372 ยโสธร ทรายมูล ทต. ทรายมูล นายทรงศักด์ิ มูลสาร 1,867         
1,373 ยโสธร ทรายมูล ทต. นาเวียง นายอนันต์  ทองเฟ่ือง 1,414         
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1,374 ยโสธร กุดชุม ทต. กุดชุมพัฒนา นายมงคล  ช่ืนตา 1,473         
1,375 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว ทต. ค าเข่ือนแก้ว นายหนูเกณฑ์ เพียรท า 1,250         
1,376 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว ทต. ดงแคนใหญ่ นายนิสสัน ภาคะ 2,076         
1,377 ยโสธร ป่าต้ิว ทต. ป่าต้ิว นายธงชัย  ไมตรีแพน 1,074         
1,378 ยโสธร มหาชนะชัย ทต. ฟ้าหยาด นายชัชวาล ค าแถม 1,367         
1,379 ยโสธร ค้อวัง ทต. ค้อวัง นายธนัตถ์จักร ป้องแก้ว 1,436         
1,380 ยโสธร เลิงนกทา ทต. เลิงนกทา นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์ 1,029         
1,381 ยโสธร เลิงนกทา ทต. สามแยก นายวุฒิชัย  วงศาเวียง 2,096         
1,382 ยโสธร เลิงนกทา ทต. ห้องแซง นางละเอียด ศรีสุข 3,072         
1,383 ยโสธร เลิงนกทา ทต. บุ่งค้า นายสมาน วุฒิเสลา 3,791         
1,384 ยโสธร เลิงนกทา ทต. สามัคคี นายวิสันต์  พุฒทอง 1,472         
1,385 ยโสธร เลิงนกทา ทต. ศรีแก้ว นายศักด์ิชาย แสงโชติ 1,921         
1,386 ยโสธร เลิงนกทา ทต. กุดเชียงหมี นายส าราญ  สรชัย 2,148         
1,387 ยโสธร เลิงนกทา ทต. กุดแห่ นายเกษม  รัตนบัติ 2,761         
1,388 ยโสธร เลิงนกทา ทต. สวาท นายสุภีย์  ผ่านเมือง 2,478         
1,389 ยโสธร ไทยเจริญ ทต. ค าเตย นายบุญสนอง  พลมาตย์ 2,624         
1,390 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทต. ปอภาร นายวิชัย  ซ้ายศิริ 2,193
1,391 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทต. โนนตาล นายถาวร  จอมค าสิงห์ 1,271
1,392 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทต. สีแก้ว นางเก้ือจิตต์  จุรีมาศ 3,388
1,393 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต. กู่กาสิงห์ นายสมคิด  วาสนาม 1,792
1,394 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต. เกษตรวิสัย นางสาวอิสรา  ชอบขาย 3,850
1,395 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต. เมืองบัว นายประภาส ศรีวงษ์กลาง 2,478
1,396 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. ปทุมรัตต์ นายวิกุล  ลาตวงษ์ 1,291
1,397 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. โนนสวรรค์ นายสุริยา  สีหัวโทน 2,700
1,398 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. โพนสูง นายบุญสืบ  โทนหงสา 1,807
1,399 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. จตุรพักตรพิมาน นายไพรพ  ถนัดค้า 1,368
1,400 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. หนองผือ นายอนิวรรตน์  วรเชษฐ์ 2,067
1,401 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. หัวช้าง นายเชษฐา  เจริญศิริ 2,321
1,402 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. ดงแดง นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ 2,671
1,403 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. โคกล่าม นางพรธิวา  เนตรพล 2,495
1,404 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. เมืองหงส์ นางเศรณี  บุญเหล่ียม 3,198
1,405 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. ล้ินฟ้า นายบ้ี  บุระเนตร 1,096
1,406 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. ธงธานี นายอภิชาติ  รักพงษ์ 2,027
1,407 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. บ้านนิเวศน์ นางรัศมี  แวงวรรณ 904
1,408 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. อุ่มเม้า นายสมัย  นิตุธร 1,962
1,409 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. มะอึ นางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ 1,364
1,410 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. นิเวศน์ นายณรงค์ฤทธ์ิ  นาอ่อน 2,349
1,411 ร้อยเอ็ด พนมไพร ทต. พนมไพร นายทินกร  พันธโคตร 1,597
1,412 ร้อยเอ็ด พนมไพร ทต. โพธ์ิชัย นางวรรณภาร์  กลางสุพรรณ์ 1,734
1,413 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โคกกกม่วง นายสุพจน์  ไชยค า 1,267
1,414 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โพนทอง นายบุรชาติ  สวัสดิพละ 2,341
1,415 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โคกสูง นายจักรพลชัยย์   จันทิตย์ 2,135
1,416 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. แวง นายบุญมา  สายศรี 609
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1,417 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โนนชัยศรี นายประเสริฐ  อัศวภูมิ 2,986
1,418 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โพธ์ิทอง นายประมวล  ประเสริฐสังข์ 2,714
1,419 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต. ชัยวารี นายวิชิต  ธนะสินธ์ุ 1,695
1,420 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต. เชียงใหม่ นายชัชพล  ศิริเมือง 2,107
1,421 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต. ค าพอุง นายอนันต์  ยุบลศรี 1,551
1,422 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต. อัคคะค า นายสุนทรธรรม  สาระโป 3,216
1,423 ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต. ท่าสีดา นายบรรจง  วรรณทอง 1,407
1,424 ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต. หนองพอก นางสาวนิระมล  ช่ืนตา 2,507
1,425 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. เกาะแก้ว นายจ าลอง อ่องอ้น 2,847
1,426 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. เสลภูมิ นายกิตติพงษ์  พรหมชัยนันท์ 4,415
1,427 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. เมืองไพร นายจันทา  อาทิตย์ต้ัง 1,838
1,428 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. ขวาว นายสถาพร  รอเสนา 1,916
1,429 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. นาเมือง นายนิติพัฒน์  นาเมืองรักษ์ 2,664
1,430 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. นาแซง นายสราวิทย์  พูลเพ่ิม 1,986
1,431 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. พรสวรรค์ นายวิทยารัตน์  กิยะแพทย์ 1,402
1,432 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. วังหลวง นายพีระเดช  พิมพิลา 1,332
1,433 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. หนองหลวง นายสวน  ศรีระชัย 1,018
1,434 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. ท่าม่วง นายนิมิตร  สุทธิประภา 1,404
1,435 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. สุวรรณภูมิ นายสมศักด์ิ  เศรษโฐ 3,757
1,436 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. หินกอง นายไพบูลย์  พันหนองหว้า 2,244
1,437 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. ทุ่งกุลา นายอนุภาส  มังสระคู 2,291
1,438 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. จ าปาขัน นายสมชาย  สีเหลือง 1,897
1,439 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. ทุ่งหลวง นายเรียบ  โยธาจันทร์ 2,311
1,440 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. ดอกไม้ นายบวร  ประสาร 2,036
1,441 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต. เมืองสรวง นายทรรศยุ  ไชยรัตน์ 3,864
1,442 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต. กกกุง นายประมวล  พลอาษา 1,143
1,443 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต. คูเมือง นางถนอม  ค าชาย 1,527
1,444 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต. หนองหิน นายสุนทร  โยธะกา 1,001
1,445 ร้อยเอ็ด โพนทราย ทต. โพนทราย นายอดุลย์  วงบุดดา 1,875
1,446 ร้อยเอ็ด โพนทราย ทต. สามขา นายสกาว  เมฆา 1,332
1,447 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ ทต. อาจสามารถ นายเทพพร   จ าปานวน 1,576
1,448 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ ทต. โพนเมือง นายขวัญชัย  กุลสุวรรณ 3,497
1,449 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. ชุมพร นายเอกลัษณ์  นนทะภา 1,478
1,450 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. เมยวดี นายพิพิศ  เวียงอินทร์ 1,714
1,451 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. ชมสะอาด นายวิชัย  ทิพวัน 962
1,452 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. บุ่งเลิศ นายถอ  เหลาทอง 1,291
1,453 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต. ศรีสมเด็จ นายอรัญ  เจริญนนท์ 2,081
1,454 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต. บ้านบาก นายประยูร  อัคเสริญ 1,027
1,455 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต. โพธ์ิทอง นายสัมภาส  สิงห์สน่ัน 1,088
1,456 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต. ดินด า นางประจิน  ปวงสุข 1,336
1,457 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต. ดงสิงห์ นายทวีสิทธ์ิ  มนตรีชน 2,877
1,458 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต. จังหาร นายบุญโฮม  คามจังหาร 2,083
1,459 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต. ผักแว่น นายสุพจน์  ศิริแว่น 1,312
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1,460 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ ทต. เชียงขวัญ นายส าราญ  แสนมนตรี 1,280
1,461 ร้อยเอ็ด หนองฮี ทต. หนองฮี นายอนันต์  จุลสม 2,220
1,462 ระนอง เมืองระนอง ทต. บางนอน นายชลา มีมะแม 2,091
1,463 ระนอง เมืองระนอง ทต. ปากน้ า นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม 654
1,464 ระนอง เมืองระนอง ทต. หงาว นายจรัญ ปิยเดชากรณ์ 651
1,465 ระนอง เมืองระนอง ทต. ราชกรูด นายวรรณะ ใยแก้ว 2,426
1,466 ระนอง เมืองระนอง ทต. ปากน้ าท่าเรือ นายนิคม จุลเขต 1,363
1,467 ระนอง ละอุ่น ทต. ละอุ่น นายสาคร พัฒนา 805
1,468 ระนอง กะเปอร์ ทต. กะเปอร์ นายไพโรจน์ เต่ียวสกุล 432
1,469 ระนอง กระบุรี ทต. น้ าจืด นายจุลวิศิษฎ์ ล่ิมศิลา 1,074
1,470 ระนอง กระบุรี ทต. จ.ป.ร. รอ กกต. ส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ เน่ืองจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ

กับจ านวนบัตรเลือกต้ังไม่ตรงกัน
1,471 ระนอง สุขส าราญ ทต. ก าพวน นายอารีดีน อินตัน 1,934
1,472 ระยอง เมืองระยอง ทต. แกลงกะเฉด นายสนาน เพชร์ฉ้า 2,090
1,473 ระยอง เมืองระยอง ทต. บ้านเพ นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ 5452
1,474 ระยอง เมืองระยอง ทต. น้ าคอก นายณรงค์ ขาวนวล 2336
1,475 ระยอง เมืองระยอง ทต. เนินพระ นายบุญธรรม ใยกล้า 3676
1,476 ระยอง เมืองระยอง ทต. เชิงเนิน นายประเชิญ เห่งยี 5,537
1,477 ระยอง เมืองระยอง ทต. แกลงกะเฉด นายสนาน เพชร์ฉ้า 2,090
1,478 ระยอง บ้านฉาง ทต. ส านักท้อน นายบรรเจิด จิตต์เจริญ 3584
1,479 ระยอง บ้านฉาง ทต. พลา นายสมหวัง เหลือล้น 2308
1,480 ระยอง บ้านฉาง ทต. บ้านฉาง นายสุชิน พูลหิรัญ 3312
1,481 ระยอง แกลง ทต. สองสลึง นายหัสภูมิชัย ทับทิม 1851
1,482 ระยอง แกลง ทต. กองดิน นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว 1952
1,483 ระยอง แกลง ทต. ทุ่งควายกิน นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ 1879
1,484 ระยอง แกลง ทต. ปากน้ าประแส นายไชยรัตน์ เอ้ือตระกูล 2089
1,485 ระยอง แกลง ทต. สุนทรภู่ นายคเชนทร์ แจ่มใส 5688
1,486 ระยอง แกลง ทต. เมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช 4853
1,487 ระยอง แกลง ทต. บ้านนา นายสมคิด ปะสิ งชอบ 2624
1,488 ระยอง แกลง ทต. เนินฆ้อ นายมณฑล โพธ์ิประเสริฐ 914
1,489 ระยอง วังจันทร์ ทต. ชุมแสง นายเอกชัย ขาวสะอาด 1215
1,490 ระยอง บ้านค่าย ทต. บ้านค่าย นายสุทธิพงศ์ ทองส่องแสง 978
1,491 ระยอง บ้านค่าย ทต. บ้านค่ายพัฒนา นายนิรุธ นิยมสมาน 1872
1,492 ระยอง บ้านค่าย ทต. ชากบก นายนาค ระยอง 3593
1,493 ระยอง ปลวกแดง ทต. ปลวกแดง นายสุชาติ จิตต์อารี 984
1,494 ระยอง ปลวกแดง ทต. จอมพลเจ้าพระยา นายสมชาย เลิศฤทธ์ิวิริยะกุล 302
1,495 ระยอง เขาชะเมา ทต. ช าฆ้อ นายนิวัติ วงศ์พึง 2128
1,496 ระยอง นิคมพัฒนา ทต. มาบข่า นายอาจิน อ้าพุด 2240
1,497 ระยอง นิคมพัฒนา ทต. มะขามคู่ นายอมรเทพ เล็กโล่ง 4466
1,498 ระยอง นิคมพัฒนา ทต. มาบข่าพัฒนา นายวร กลีอ่ิม 2616
1,499 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. เขางู นายสัญชัย  ไวคกุล 2,983
1,500 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. หลักเมือง นายสินาด   รุ่งจรูญ 5,277
1,501 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. ห้วยชินสีห์ นายส าริด  สวนเพลง 3,630
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1,502 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. หลุมดิน นายยุทธนา  เจริญภักดี 1,522
1,503 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. หินกอง นายอรรถพล  พระลักษณ์ 4,047
1,504 ราชบุรี จอมบึง ทต. จอมบึง นายสมบูรณ์    เทพสวัสด์ิ 1,595
1,505 ราชบุรี จอมบึง ทต. ด่านทับตะโก นายวิบูลย์    ลาภทวีสมบูรณ์ 1,206
1,506 ราชบุรี สวนผ้ึง ทต. บ้านชัฎป่าหวาย นายจักราวุธ  สระทองอ่อน 1,673
1,507 ราชบุรี สวนผ้ึง ทต. สวนผ้ึง นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา 1,057
1,508 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. ด าเนินสะดวก นางปาลิกา  อภิโชครุ่งเรือง 2,788
1,509 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. ศรีดอนไผ่ นายปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร 3,838
1,510 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. บ้านไร่ นายสมศักด์ิ  รัตนมุง 2,788
1,511 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. ประสาทสิทธ์ิ นายวิทยา  กอประเสริฐสุด 1,512
1,512 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. บัวงาม นางกาญจนา  แสงอากาศ 1,128
1,513 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. กรับใหญ่ นายธรรมรัตน์  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 6,676
1,514 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. กระจับ นายมนัส  ใจเจน 2,473
1,515 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. ห้วยกระบอก นายชูเกียรติ   วงษ์พิทักษ์โรจน์ 865
1,516 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. เบิกไพร ดาบต ารวจสินชัย    สุวรรณพฤกษ์     5,169
1,517 ราชบุรี บางแพ ทต. บางแพ นายพาณิชย์  สืบภู่ 5,481
1,518 ราชบุรี บางแพ ทต. โพหัก นายบุญปลูก  เท่ียงน่วม 3,517
1,519 ราชบุรี โพธาราม ทต. บ้านสิงห์ นางอุดมลักษณ์  ชัยมาลิก 3,818
1,520 ราชบุรี โพธาราม ทต. เขาขวาง นายมงคล  นาคเนียม 3,105
1,521 ราชบุรี โพธาราม ทต. เจ็ดเสมียน นายเทวัญ  ห่วงตระกูล 2,417
1,522 ราชบุรี โพธาราม ทต. บ้านเลือก นายสุริยะ  กวงเม้ีย 4,108
1,523 ราชบุรี โพธาราม ทต. หนองโพ นายพีรณัฐ  มารศรี 1,151
1,524 ราชบุรี โพธาราม ทต. บ้านฆ้อง นายชิษณุพงศ์  ปานอ าพันธ์ 3,430
1,525 ราชบุรี โพธาราม ทต. ดอนทราย มีคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใดมากกว่าคะแนนท่ีผู้สมัครได้รับ
1,526 ราชบุรี โพธาราม ทต. คลองตาคต นายสังวาลย์  แย้มเกตุ 3,682
1,527 ราชบุรี ปากท่อ ทต. ปากท่อ นายอิทธิกร   เล่นวาร 1,098
1,528 ราชบุรี ปากท่อ ทต. ทุ่งหลวง พ.ต.อ.ประมินทร์  ชวดค า 4,170
1,529 ราชบุรี วัดเพลง ทต. วัดเพลง นายธนศักด์ิ  มาคะสิระ 587
1,530 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. เขาพระงาม นายพูลสวัสด์ิ ถือคง 5429
1,531 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. โคกตูม นายอุดม อ่ิมอรชร 8,783
1,532 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ถนนใหญ่ นายรัชพล เกียรติวินัยสกุล 3,022
1,533 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ท่าศาลา นางวิลาทิพย์ สละชีพ 4,314
1,534 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. กกโก นายก่อภณ ฮุ้นสกุล 3,935
1,535 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ป่าตาล นายสมมาส ม่ังค่ัง 3634
1,536 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต. เขาพระยาเดินธง นายสุรศักด์ิ เจิมสม 5,206
1,537 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต. แก่งเสือเต้น นายพิบูลย์ โพธ์ิศรี 1,153
1,538 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต. พัฒนานิคม นายพงษ์พิษณุ ตันเจริญ 995
1,539 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต. ดีลัง นายสมศักด์ิ สง่าเม่น 2,204
1,540 ลพบุรี โคกส าโรง ทต. โคกส าโรง นางสุรีรัตน์ วรปัญญา 2,226
1,541 ลพบุรี ชัยบาดาล ทต. ล านารายณ์ นายวิชัย ฉัตรย่ิงมงคล 5,061
1,542 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต. ท่าโขลง นายธีระศักด์ิ รัตนจันทร์ 903
1,543 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต. ท่าวุ้ง นายสุรพล ทองสกุล 771
1,544 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต. โคกสลุด นายสัมพันธ์ ทับสกุล 928
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1,545 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต. โพตลาดแก้ว นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ 1,838
1,546 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต. บางงา นายพิบูลย์ โพธิสมภาพวงษ์ 1,501
1,547 ลพบุรี ท่าหลวง ทต. บ้านท่าหลวง นายภิรมย์ ผดุงกล่ิน 1,499
1,548 ลพบุรี สระโบสถ์ ทต. สระโบสถ์ นายอุบล กล้วยดี 1,832
1,549 ลพบุรี หนองม่วง ทต. หนองม่วง นายกิติศักด์ิ วัฒนสิงห์ด ารงค์ 1,960
1,550 ล าปาง เมืองล าปาง ทต. ต้นธงชัย นายธวัชชัย ปินตาสี 4,969         
1,551 ล าปาง เมืองล าปาง ทต. บ่อแฮ้ว นายสมพร วะเท 3,131         
1,552 ล าปาง แม่เมาะ ทต. แม่เมาะ นายเอนก แก้วก าพล 2,265         
1,553 ล าปาง เกาะคา ทต. วังพร้าว นางจันทร์ฉาย สุภากาวี 1,604         
1,554 ล าปาง เกาะคา ทต. เกาะคา นางสาวเพ็ญภัค รัตนค าฟู 1,938         
1,555 ล าปาง เกาะคา ทต. นาแก้ว นายกฤษฎา แสงแก้ว 2,479         
1,556 ล าปาง เกาะคา ทต. ศาลา นายบุญธรรม พรหมปลูก 2,071         
1,557 ล าปาง เกาะคา ทต. ล าปางหลวง นายอรรณพ ต้ือค า 3,169         
1,558 ล าปาง เกาะคา ทต. ไหล่หิน นายมงคล แผ่นค า 2,282         
1,559 ล าปาง เกาะคา ทต. ท่าผา นายสมยศ สาปค า 1,336         
1,560 ล าปาง เกาะคา ทต. เกาะคาแม่ยาว นายศรีทน อยู่รักญาติ 713            
1,561 ล าปาง เสริมงาม ทต. เสริมงาม นายสมอาจ สว่างปัญญา 2,108         
1,562 ล าปาง เสริมงาม ทต. เสริมซ้าย นายดวงแก้ว ไชยเมืองช่ืน 2,182         
1,563 ล าปาง เสริมงาม ทต. ทุ่งงาม นายเอกพงษ์ วงค์เรือง 985            
1,564 ล าปาง งาว ทต. หลวงเหนือ นายณรงค์ เครือระยา 1,414         
1,565 ล าปาง งาว ทต. หลวงใต้ นายสาธิต กาแก้ว 1,547         
1,566 ล าปาง แจ้ห่ม ทต. แจ้ห่ม นายโยธิน มณีคงฤทธ์ิ 1,031         
1,567 ล าปาง แจ้ห่ม ทต. บ้านสา นายนภปนนท์ สุรินทร์โท 1,305         
1,568 ล าปาง แจ้ห่ม ทต. ทุ่งผ้ึง นายถวิล กุญชร 1,416         
1,569 ล าปาง วังเหนือ ทต. บ้านใหม่ นายชัยยันต์ ศรีขัติย์ 678            
1,570 ล าปาง วังเหนือ ทต. วังเหนือ นางศรีอร คิดว่อง 1,208         
1,571 ล าปาง เถิน ทต. เวียงมอก นายภูมิภัทร วงศ์เข่ือนแก้ว 2,810         
1,572 ล าปาง เถิน ทต. เถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน 2,273         
1,573 ล าปาง เถิน ทต. แม่มอก นางนงนุช เข่ือนสาร 1,432         
1,574 ล าปาง แม่พริก ทต. แม่ปุ นางสุพรรณ แซ่ต้ัง 1,245         
1,575 ล าปาง แม่พริก ทต. แม่พริก ว่าท่ี ร.ต.สุเมธ สุยะลังกา 770            
1,576 ล าปาง แม่พริก ทต. พระบาทวังตวง นายสมชัย สายด้วง 1,100         
1,577 ล าปาง แม่ทะ ทต. ป่าตันนาครัว นายยูนิตย์ เช้ือค าลือ 2,538         
1,578 ล าปาง แม่ทะ ทต. น้ าโจ้ นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา 3,125         
1,579 ล าปาง แม่ทะ ทต. แม่ทะ จ.ส.ต. ชาติชาย สาคร 2,477         
1,580 ล าปาง แม่ทะ ทต. สิริราช พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง 1,109         
1,581 ล าปาง แม่ทะ ทต. นาครัว นายทวี สารใจวงศ์ 2,103         
1,582 ล าปาง สบปราบ ทต. สบปราบ นายวัชรินทร์ อุปะโยคิน 2,102         
1,583 ล าปาง ห้างฉัตร ทต. ห้างฉัตร นางยุวดี วงศ์สวัสด์ิ 823            
1,584 ล าปาง ห้างฉัตร ทต. เมืองยาว นายพงษ์ศักด์ิ แก้วปินตา 2,778         
1,585 ล าปาง ห้างฉัตร ทต. ปงยางคก นายย้าย ฮาวค าฟู 2,969         
1,586 ล าปาง ห้างฉัตร ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล นางอ าไพ อวนศรี 2,402         
1,587 ล าปาง ห้างฉัตร ทต. เวียงตาล นายนิวัฒน์ ปะระมา 4,750         
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1,588 ล าปาง เมืองปาน ทต. เมืองปาน นายประสิทธ์ิ จ าเดิม 1,596         
1,589 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. บ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ 1,577
1,590 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ริมปิง นายเอนก  มหาเกียรติคุณ 2,904
1,591 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. อุโมงค์ นายกิติพัฒน์  ธนินภิตินันท์ 2,776
1,592 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. มะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ 4,961
1,593 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. เหมืองง่า นายอมร    สุรินธรรม 4,226
1,594 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. เวียงยอง นางสาวสิริมาพร  รัตนภูมิสิริ 1,986
1,595 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. บ้านกลาง นายสอน อ่ินแก้ว 2,348
1,596 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. เหมืองจ้ี พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ 2,789
1,597 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ต้นธง ว่าท่ี ร.อ.ปาลพล ตาปิง 2,213
1,598 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ประตูป่า นายดุสิต ยาชะวันนา 1,422
1,599 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. หนองช้างคืน นายอนันท์  ธนันชัย 1,236
1,600 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ท่าเชียงทอง น.ส.พรรณี กันทะ 556
1,601 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ป่าสัก พ.อ.คะนอง  กันทะสัก 3,197
1,602 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ศรีบัวบาน นายจรูญ ค าปันนา 2,347
1,603 ล าพูน แม่ทา ทต. ทากาศ นายบัญญัติ กิติกาศ 1,237
1,604 ล าพูน แม่ทา ทต. ทาสบเส้า นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ 1,343
1,605 ล าพูน แม่ทา ทต. ทาสบชัย นายสมศักด์ิ  กิติ 1,782
1,606 ล าพูน แม่ทา ทต. ทาขุมเงิน นายกนที บุญมากาศ 2,007
1,607 ล าพูน แม่ทา ทต. ทาทุ่งหลวง นายวิทวัส จอมขันเงิน 1,580
1,608 ล าพูน แม่ทา ทต. ทาปลาดุก นายสวาท เพียรพนัสสัก 2,615
1,609 ล าพูน แม่ทา ทต. ทากาศเหนือ นายยุทธเดช ขนาดก าจาย 1,859
1,610 ล าพูน บ้านโฮ่ง ทต. บ้านโฮ่ง นางศรีรัตน์  เขียวสิงห์  2,413
1,611 ล าพูน บ้านโฮ่ง ทต. ศรีเต้ีย นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี 2,308
1,612 ล าพูน ล้ี ทต. แม่ตืน นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ 1,328
1,613 ล าพูน ล้ี ทต. วังดิน นายถาวร สามภูศรี 658
1,614 ล าพูน ล้ี ทต. ดงด า นายสัญชัย หลวงใน 880
1,615 ล าพูน ล้ี ทต. ล้ี นายธราเทพ ปันทวัน 1,923
1,616 ล าพูน ล้ี ทต. ศรีวิชัย นายวิเชียร วิชาเถิน 1,943
1,617 ล าพูน ล้ี ทต. ป่าไผ่ นายสมเดช     ขัดผาบ 2,623
1,618 ล าพูน ล้ี ทต. ก้อ นายอุดม  เชียงยศ 852
1,619 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง ทต. ทุ่งหัวช้าง นายทรงศรี  ชูวัฒนกุล 930
1,620 ล าพูน ป่าซาง ทต. แม่แรง นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ 2,858
1,621 ล าพูน ป่าซาง ทต. ป่าซาง นายทรงศักด์ิ วังธิยอง 2,607
1,622 ล าพูน ป่าซาง ทต. ม่วงน้อย นายเสกสรร ลังกาพินธ์ 1,482
1,623 ล าพูน ป่าซาง ทต. มะกอก พ.ต.อ.จรัส อ่ินค ามา 2,203
1,624 ล าพูน บ้านธิ ทต. บ้านธิ นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ 3,979
1,625 ล าพูน เวียงหนองล่อง ทต. วังผาง นายสืบศักด์ิ สุภิมาส 4,559
1,626 ล าพูน เวียงหนองล่อง ทต. หนองล่อง นายเพลิน  วรพงศ์วัฒนา 1,918
1,627 ล าพูน เวียงหนองล่อง ทต. หนองยวง นายสุขเทียร ธรรมจ๋ี 1,497
1,628 เลย เมืองเลย ทต. นาอ้อ นายก้าน  กุณะวงษ์ 1,831
1,629 เลย เมืองเลย ทต. น้ าสวย นายโสภณ อริยะสุข 993
1,630 เลย เมืองเลย ทต. นาดินด า นายเฉลิมศักด์ิ น้อยศรี 3,039
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1,631 เลย เมืองเลย ทต. นาโป่ง นายส าอาง จงมีเดช 3,285
1,632 เลย เมืองเลย ทต. นาอาน นายวิเวทย์ วิไชโย 2,457
1,633 เลย นาด้วง ทต. นาด้วง นายเพ็งจันทร์ บุรานศรี 1,340
1,634 เลย นาด้วง ทต. นาดอกค า นายเฮียง  อาจแก้ว 3,329
1,635 เลย เชียงคาน ทต. เชียงคาน นายกมล คงป่ิน 1,749
1,636 เลย เชียงคาน ทต. เขาแก้ว นางจิรวดี  ศิลธรรม 2,084
1,637 เลย เชียงคาน ทต. ธาตุ นายสิทธิชัย บังใบ 2,774
1,638 เลย ปากชม ทต. เชียงกลม นายอุดร วังคีรี 1,879
1,639 เลย ปากชม ทต. ปากชม นายกระบวน มีที 1,007
1,640 เลย ปากชม ทต. คอนสา นายพีรวัฒน์  จอมทอง 1,146
1,641 เลย ด่านซ้าย ทต. ด่านซ้าย นายประสงค์ จันทศร 988
1,642 เลย ด่านซ้าย ทต. ศรีสองรัก นายปราการ  ไชยนอก 936
1,643 เลย นาแห้ว ทต. นาแห้ว นายสมปอง  นักการรอง 466
1,644 เลย ภูเรือ ทต. ภูเรือ นายสมชาย ทองปั น 1,075
1,645 เลย ภูเรือ ทต. ร่องจิก นายจ าเนียร วังคีรี 1,922
1,646 เลย ท่าล่ี ทต. ท่าล่ี นายโสภัณ  อุ่นวงษ์ 553
1,647 เลย วังสะพุง ทต. ศรีสงคราม นายวุฒิชัย มัธยัสถสินธ์ 1,318
1,648 เลย วังสะพุง ทต. ปากปวน น.ส.ณิชกานต์ ดวงศรี 2,386
1,649 เลย ภูกระดึง ทต. ภูกระดึง นายกล้าณรงค์ ผุยชาด า 2,000
1,650 เลย ผาขาว ทต. ท่าช้างคล้อง นายวุฒินันต์ พันธไชย 2,583
1,651 เลย ผาขาว ทต. โนนปอแดง นายไพรี  ทะวาปี 3,001
1,652 เลย เอราวัณ ทต. เอราวัณ นายเฉลิม โยธามาศ 3,024
1,653 เลย เอราวัณ ทต. ผาอินทร์แปลง นายสุรสิทธ์ิ คันนู 3,055
1,654 เลย หนองหิน ทต. หนองหิน นายประหยัด  ศรีจันทะ 927
1,655 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต. น้ าค า นายสมบัติ ศรีอินทร์  3,179
1,656 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ทต. ยางชุมน้อย นายศักด์ิเสรี  บุษบงค์ 2,212
1,657 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ทต. กันทรารมย์ นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ 1,672
1,658 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต. สวนกล้วย นายกรุง พรหมจันทร์ 2,567
1,659 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต. หนองหญ้าลาด นางกันตพัชร์  ไชยนา 2,041
1,660 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต. เมืองขุขันธ์ นายสืบสวัสด์ิ สืบสายพรหม 1,369
1,661 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต. ศรีสะอาด นายสมิตร ไชยหาญ 1,201
1,662 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต. ไพรบึง นายศักด์ิชาย ปัญญาทรงรุจิ 2,860
1,663 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต. ส าโรงพลัน นายประสบผล  สุภาพ 2,365
1,664 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ ทต. ปรางค์กู่ นายชิษณุพงษ์  รตนะกมลเศรษฐ์  995
1,665 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. ขุนหาญ นายเจริญชัย จิตรโชติ 3,342
1,666 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. กันทรอม นายทิพย์ เลิศศรี 2,840
1,667 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. สิ นายสุพรรณ  นามวัน 1,034
1,668 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. กระหวัน นายน าชัย ปิติขุนหาญ 2,191
1,669 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. โพธ์ิกระสังข์ นายตี โพธิสาร 2,906
1,670 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. โนนสูง นายม่ัน  จันทสนธ์ิ 1,462
1,671 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต. เมืองคง นายศุภวิชญ์ แช่จึง 1,579
1,672 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต. บัวหุ่ง นายสมศักด์ิ  ลาลุน 2,377
1,673 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต. ส้มป่อย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ 1,302
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1,674 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. ก าแพง นายสมพงษ์  จิริวิภากร 940
1,675 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. โคกจาน นายนิรุตย์ เกษกุล 2,261
1,676 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. สระก าแพงใหญ่ นายประวิทย์  สอนสิริ 2,485
1,677 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. อุทุมพรพิสัย นายไพฑูลย์  เขตบ ารุง 1,659
1,678 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. แต้ นายสุวิทย์  แท่นทอง 987
1,679 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ทต. บึงบูรพ์ นายเกษม ศรีโคตร 1,652
1,680 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต. ห้วยทับทัน นายวรวิทย์  ลิขิตรวรกุล 1,013
1,681 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต. จานแสนไชย นายสมนึก  สังข์ขาว 1,744
1,682 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต. ศรีรัตนะ นายบุญเพ็ง พรหมมานนท์ 1,261
1,683 ศรีสะเกษ วังหิน ทต. บุสูง นายรักชาติ ฤทธ์ิเดช 4,161
1,684 ศรีสะเกษ วังหิน ทต. วังหิน นายสนองทรัพย์ บุญคง 1,617
1,685 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ ทต. เมืองจันทร์ นายมิตร  สัมโย 2,384
1,686 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ ทต. หนองใหญ่ นายเอกอมร  มโนรัตน์ 1,156
1,687 ศรีสะเกษ พยุห์ ทต. พยุห์ นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา 949
1,688 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต. โดด นายชัยยงค์  โชติรัตนากุล 2,077
1,689 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต. ผือใหญ่ นายประยูร  เดชาหาญ 1,632
1,690 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. หนองลาด นายธงชัย  เล็กอ่อน 1,315         
1,691 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ดงมะไฟ นายณัฐพงศ์ ชุมปัญญา 2,028         
1,692 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ท่าแร่ นายพงษ์ศักด์ิ. ศรีวรกุล 1,699         
1,693 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เชียงเครือ นายประเวช  ไชยฮาด 5,133         
1,694 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ธาตุนาเวง นายเสน่ห์  เพ็ชร์รุ่ง 1,190         
1,695 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เหล่าปอแดง นายสุทัศน์  โคตรธรรม 2,094         
1,696 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ง้ิวด่อน นายจ าเนียร  วงศ์กาฬสินธ์ุ 2,326         
1,697 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ฮางโฮง นายลม แสนเขียว 1,772         
1,698 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เมืองทองท่าแร่ นายสายทอง ลาลุน 1,135         
1,699 สกลนคร กุสุมาลย์ ทต. กุสุมาลย์ นายอานนท์  จันทร์แก้ว 1,306         
1,700 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดบาก นายพิชัย  ดาบพิมพ์ศรี  2,173         
1,701 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดไห นายวิชา   ข่วงทิพย์ 3,212         
1,702 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดแฮด นายชัยยุทธ วัยเหนิดล้ือ 1,643         
1,703 สกลนคร กุดบาก ทต. นาม่อง นายจ าเนียร    ก้อนธิงาม 4,644         
1,704 สกลนคร พรรณานิคม ทต. บัวสว่าง นายวีระ ทุมกิจจะ 2,051         
1,705 สกลนคร พรรณานิคม ทต. พรรณานิคม นายประสพโชค  เทศรุ่งเรือง 984           
1,706 สกลนคร พรรณานิคม ทต. พอกน้อย นายเสน่ห์  วจีสิงห์ 2,812         
1,707 สกลนคร พรรณานิคม ทต. นาใน นายชาติชาย  โถตันค า 1,679         
1,708 สกลนคร พรรณานิคม ทต. ไร่ นายธานี  ทองธิราช 1,832         
1,709 สกลนคร พรรณานิคม ทต. วังยาง นายสมคิด  จันทร์มาลา 2,298         
1,710 สกลนคร พรรณานิคม ทต. นาหัวบ่อ นายเจริญ   แก้วโงน 1,716         
1,711 สกลนคร พรรณานิคม ทต. พรรณานคร นายสมยศ  ศรีสอาด 1,204         
1,712 สกลนคร พังโคน ทต. พังโคน นายกฤษฎา  วงศ์กาฬสินธ์ุ 1,819         
1,713 สกลนคร พังโคน ทต. พังโคนศรีจ าปา นายวัฒนา  วิชะนา 2,238         
1,714 สกลนคร พังโคน ทต. แร่ นางครสวรรค์      สุพัฒนานนท์ 2,979         
1,715 สกลนคร พังโคน ทต. ไฮหย่อง นาย สมชาย สัพโส 3,753         
1,716 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. หนองลาด นายจ ารัส  ไพศาล 3,050         
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1,717 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. วาริชภูมิ นายเทวัญ  ศรีส าราญ 963           
1,718 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. ปลาโหล นายด าเนิน สอนไชยา 3,728         
1,719 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. ค าบ่อ นายวิษณุกร    คิสาลัง 3,780         
1,720 สกลนคร วานรนิวาส ทต. หนองแวง นายสมัย   สิทธิจันทร์ 1,320 
1,721 สกลนคร วานรนิวาส ทต. วานรนิวาส นายก าจัด  ทิพย์สุริย์ 1,982         
1,722 สกลนคร วานรนิวาส ทต. นาซอ นายจารุบุตร   อุปพงศ์ 2,177         
1,723 สกลนคร วานรนิวาส ทต. กุดเรือค า นายพงพา หลานเศษฐา 1,461         
1,724 สกลนคร วานรนิวาส ทต. หนองสนม นางดอกจันทร์  วงค์มา 3,312         
1,725 สกลนคร วานรนิวาส ทต. คูสะคาม นายณรงค์ศักด์ิ   ทองไสย 1,597         
1,726 สกลนคร ค าตากล้า ทต. ค าตากล้า นายบูรณะ  ศรีสุราช 1,809         
1,727 สกลนคร ค าตากล้า ทต. แพด นายทรงยศ  ศรีสุราช 2,549         
1,728 สกลนคร บ้านม่วง ทต. บ้านม่วง นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ 1,185         
1,729 สกลนคร บ้านม่วง ทต. ห้วยหลัว นายรุ่ง  หม่ืนสุข 2,090         
1,730 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. บะหว้า นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี 2,155         
1,731 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. อากาศอ านวย นายดวงดี  เพริศแก้ว 2,878         
1,732 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. สามัคคีพัฒนา นายทรัพย์    ประสงค์ดี 2,493         
1,733 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. โพนแพง นายเสมอ  จ ารักษา 3,228         
1,734 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. วาใหญ่ นางสุปราณี  บุญสินชัย 2,175         
1,735 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. ท่าก้อน นายศิริพงศ์  เคนไชยวงศ์ 1,708         
1,736 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. ดอนเขือง นายกอง  เร่ิมรักษ์ 1,097         
1,737 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. สว่างแดนดิน นางรยา ฤาชัยสา 1,794         
1,738 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. พันนา ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต 1,975         
1,739 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. บงใต้ นายธนพร  ประชานันท์ 2,312         
1,740 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. โคกสี นายทองใบ  สุทธิประภา 2,755         
1,741 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. บ้านต้าย นายสมพร  ปัญญาสม 1,739         
1,742 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. หนองหลวง นายประมวล ศรีมา 3,371         
1,743 สกลนคร ส่องดาว ทต. ส่องดาว นายธงชัย ไชยรบ 1,373         
1,744 สกลนคร ส่องดาว ทต. ท่าศิลา นายไสว  ทะจรสมบัติ 2,671         
1,745 สกลนคร ส่องดาว ทต. ส่องดาวหนองแดง นายทองออน  ป้องค าสิงห์ 1,449         
1,746 สกลนคร ส่องดาว ทต. ปทุมวาปี นายไพรวัลย์ เกตุนันท์ 1,631         
1,747 สกลนคร ส่องดาว ทต. วัฒนา นายเติมศักด์ิ   พรหมวิชัย 2,876         
1,748 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต. ตองโขบ นางสาวส ารวย  พิมพ์มีลาย 2,454         
1,749 สกลนคร เจริญศิลป์ ทต. เจริญศิลป์ นายเสาร์   วงศ์กระจ่าง 1,891         
1,750 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต. นาแก้ว นายอุทิศ ค าพระโคตร 3,704         
1,751 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต. เชียงสือ นายสง่า  อุปครุธ 1,862         
1,752 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต. บ้านโพน นายสมหวัง   ใยวังหน้า 1,768         
1,753 สกลนคร ภูพาน ทต. โคกภู นายอครเดช  ยังแสนภูม 3,472         
1,754 สกลนคร ภูพาน ทต. สร้างค้อ นายมีชัย   ดีมะการ 2,067         
1,755 สงขลา เมืองสงขลา ทต. เกาะแต้ว นายรอเซ็ง ไหรเจริญ 4256
1,756 สงขลา เมืองสงขลา ทต. พะวง นายเจือ ก้ิมอ้ัน 10709
1,757 สงขลา สทิงพระ ทต. สทิงพระ นายชยุต  ขุนรักษาพล 1059
1,758 สงขลา จะนะ ทต. บ้านนา นายฮ่าหรน  หมันหลอ 2848
1,759 สงขลา จะนะ ทต. จะนะ นายสุริยะ  ปาลาเร่ 1820
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1,760 สงขลา จะนะ ทต. นาทับ นายสุไหลหมาน โหดเส็น 4179
1,761 สงขลา นาทวี ทต. นาทวีนอก นายดนเล๊าะ ขะเดหรี 2703
1,762 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์ 1721
1,763 สงขลา เทพา ทต. เทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี 719
1,764 สงขลา เทพา ทต. ล าไพล นายเล็ก ขาวทอง 5340
1,765 สงขลา สะบ้าย้อย ทต. สะบ้าย้อย นายกระจ่าง สุวรรณรัตน์ 405
1,766 สงขลา สะบ้าย้อย ทต. ท่าพระยา นายประสิทธ์ิ สิกกะ 4278
1,767 สงขลา ระโนด ทต. ปากแตระ นายสมเพียร บุญศิริ 2190
1,768 สงขลา ระโนด ทต. บ่อตรุ นายกระจายศักด์ิ ศรีสงค์ 4147
1,769 สงขลา ระโนด ทต. ระโนด นายสุพจน์  นวลทอง 1430
1,770 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต. กระแสสินธ์ุ นายโสพล  ไชยวงศ์ 804
1,771 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต. เชิงแส นายทิวา  สังขบุญญา 1253
1,772 สงขลา รัตภูมิ ทต. ก าแพงเพชร นายอนุวัช แก้วสว่าง 1429
1,773 สงขลา รัตภูมิ ทต. นาสีทอง นายยุทธวีร์  สุนทราภรณ์ 826
1,774 สงขลา รัตภูมิ ทต. คูหาใต้ นายประกอบ จันทสุวรรณ 3963
1,775 สงขลา สะเดา ทต. ส านักขาม นายเกชา  เบญจคาร 3231
1,776 สงขลา สะเดา ทต. ปริก นายสุริยา  ยีขุน 2271
1,777 สงขลา สะเดา ทต. คลองแงะ นายสุวัฒ  เลิศจิตต์ธรรม 1955
1,778 สงขลา สะเดา ทต. ปาดัง นายก้อริก  หากมุสา 2248
1,779 สงขลา หาดใหญ่ ทต. พะตง นายชัยณรงค์ ศรประสิทธ์ิ 2528
1,780 สงขลา หาดใหญ่ ทต. คูเต่า นายย๊ะย่า  ศรีอาหมัด 3939
1,781 สงขลา หาดใหญ่ ทต. น้ าน้อย นายโชค  กิจฉาโน 4177
1,782 สงขลา หาดใหญ่ ทต. บ้านไร่ นาย สาโรจน์ รัตนพันธ์ 2170
1,783 สงขลา ควนเนียง ทต. บางเหรียง นายเวียง จันทฤทธ์ิ 2908
1,784 สงขลา ควนเนียง ทต. ควนเนียง นายศุภกิจ พงศ์อักษร 1240
1,785 สงขลา บางกล่ า ทต. ท่าช้าง นาย วิทยา ทิพย์มณี 8539
1,786 สงขลา บางกล่ า ทต. บ้านหาร นายสุวรรณ ตรีไวย 1975
1,787 สงขลา สิงหนคร ทต. ชะแล้ นายถาวร ไชยมะโณ 1224
1,788 สงขลา คลองหอยโข่ง ทต. โคกม่วง นายสมนึก บุตรคง 2532
1,789 สงขลา คลองหอยโข่ง ทต. ทุ่งลาน นายประสิทธ์ิ แก้วมรกต 3412
1,790 สตูล เมืองสตูล ทต. เจ๊ะปิลัง นายอับดุลวาริส  บิลังโหลด 1002
1,791 สตูล เมืองสตูล ทต. ฉลุง นายไพฑูรย์  ล่ิมสกุล 748
1,792 สตูล เมืองสตูล ทต. คลองขุด นายสุทร  พรหมเมศว์ 4680
1,793 สตูล ควนโดน ทต. ควนโดน นายดาเระ  อนันตอัมพร 2180
1,794 สตูล ละงู ทต. ก าแพง นายวิชิต  แซ่ล้ิม 1994
1,795 สตูล ทุ่งหว้า ทต. ทุ่งหว้า นายเสนีย์  อนันตอัมพร 1542
1,796 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. ด่านส าโรง นายสมพงษ์ วีรชาติวัฒนา 12253
1,797 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. บางปู นายธีพล ชุมเจริญ 15944*
1,798 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. บางเมือง นาวาเอกอนุศักด์ิ นาคทิม 23327
1,799 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. แพรกษา นางอรัญญา สุวรรณบุตร 4493
1,800 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. ส าโรงเหนือ นายลือกฤต เพชรบดี 6241*
1,801 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. เทพารักษ์ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ 6420
1,802 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต. บางพลีน้อย นายเจริญ เอ่ียมยัง 2578
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1,803 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต. คลองด่าน นายณรงค์ กลมกล่อม 3475
1,804 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต. คลองสวน นายสัมฤทธ์ิ จ่ันพา 1782*
1,805 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต. บางบ่อ นางสาววันดี เชยนาค 2127
1,806 สมุทรปราการ บางพลี ทต. บางพลี นายพัฒนพงศ์ จงรักดี 2352*
1,807 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต. พระสมุทรเจดีย์ นายยงยุทธ พ่ึงช่ืน 3748*
1,808 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต. แหลมฟ้าผ่า นายเฉลิมพล สิทธิพันธ์ 6179
1,809 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต. บางเสาธง นายอ านาจ แซ่ล้ี 5271
1,810 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทต. บางจะเกร็ง นายศราวุธ  กล้วยจ านงค์ 1,543
1,811 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต. อัมพวา นายกฤษฎี  กล่ินจงกล 1,588
1,812 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต. เหมืองใหม่ นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา 641
1,813 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต. สวนหลวง นายส ารวย  กล่ินอภัย 1,640
1,814 สมุทรสงคราม บางคนที ทต. กระดังงา นายสุพรรณ  ล้ิมสัจจาพาณิชย์ 960
1,815 สมุทรสงคราม บางคนที ทต. บางนกแขวก นายสุรศักด์ิ  บุญประสพ 820
1,816 สมุทรสงคราม บางคนที ทต. บางกระบือ นายสมพร  นิลแนบแก้ว 398
1,817 สมุทรสงคราม บางคนที ทต. บางย่ีรงค์ นายชินดนัย  รุจิรัตน์ 763
1,818 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต. บางปลา นายลือชา โพธ์ิอบ 1,407
1,819 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต. บางหญ้าแพรก กกต.ให้เก็บรักษาหีบบัตร อาจมีการนับคะแนนใหม่
1,820 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต. นาดี นายสุมิตร แผนทัด 6,562
1,821 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต. ท่าจีน นายรังสรรค์ เจียระนัย 2,694
1,822 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต. คอกกระบือ นายเผชิญ ม่วงกลม 2,906
1,823 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต. สวนหลวง นายพลภวัฒน์ ช านาญวาด 8,999
1,824 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต. ดอนไก่ดี นายวิชัย แตงเอ่ียม 2,609
1,825 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต. แคราย นายสมบูรณ์  สุขผล 3,101
1,826 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต. เกษตรพัฒนา นายเฉลา ใจดี 1,619
1,827 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต. บ้านแพ้ว นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ 901
1,828 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต. หลักห้า นางขวัญดาว สุมนัส 15,224
1,829 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต. ป๊อกแป๊ก นายไพรัช โตบารมีกุล 240
1,830 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต. กุดนกเปล้า นายคมสัน หมวดมหิงษ์ 1,660
1,831 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต. ตะกุด นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ 1,774
1,832 สระบุรี หนองแค ทต. คชสิทธ์ิ นายไพฑูรย์  คุปตะพันธ์ุสนธิ 370
1,833 สระบุรี หนองแค ทต. หินกอง นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ 3,818
1,834 สระบุรี หนองแค ทต. หนองแค นายสุนทร เข็มนาค 5,530
1,835 สระบุรี หนองแค ทต. ไผ่ต่ า นายนิเวศ คงสมบูรณ์ 1,314
1,836 สระบุรี วิหารแดง ทต. วิหารแดง นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ 1,688
1,837 สระบุรี วิหารแดง ทต. หนองหมู นายอารยะ ชีสังวรร์ 649
1,838 สระบุรี หนองแซง ทต. หนองแซง นายนพดล ตุรงค์เรือง 1,001
1,839 สระบุรี บ้านหมอ ทต. บางโขมด นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน 2,086
1,840 สระบุรี บ้านหมอ ทต. ท่าลาน นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ 2,951
1,841 สระบุรี บ้านหมอ ทต. บ้านหมอ นายสุทธิชัย วงษ์ไพร 1,162
1,842 สระบุรี บ้านหมอ ทต. ตลาดน้อย นายประชุม ขวัญเมือง 2,079
1,843 สระบุรี บ้านหมอ ทต. สร่างโศก นายธัญญา ปราบวิไล 2,293
1,844 สระบุรี บ้านหมอ ทต. หนองบัว นายจรัญ พูลสวัสด์ิ 1,206
1,845 สระบุรี ดอนพุด ทต. ดอนพุด นายไพศาล ข าวงษ์ 1,859
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1,846 สระบุรี หนองโดน ทต. หนองโดน นายสมบัติ เกียรติไทยพิพัฒน์ 942
1,847 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. พุกร่าง นายปณชัย กล่ินพูล 2,809
1,848 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. ธารเกษม นางสาวดวงพร รุ่งเรือง 1,527
1,849 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. นายาว นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม 1,705
1,850 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. หนองแก นายสุเทพ พหลยุทธ 1,216
1,851 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. ห้วยป่าหวาย นายประสิทธ์ิ เคหะทอง 1,792
1,852 สระบุรี เสาไห้ ทต. บ้านยาง ว่าท่ี ร.ต.อนุรักษ์ ฤทัยธรรม 430
1,853 สระบุรี เสาไห้ ทต. สวนดอกไม้ นายสาธิต แสนยนันท์ 3,060
1,854 สระบุรี เสาไห้ ทต. เสาไห้ นายปิลันธน์ โพธ์ิใบ 911
1,855 สระบุรี เสาไห้ ทต. เมืองเก่า นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์ 1,180
1,856 สระบุรี เสาไห้ ทต. หัวปลวก นายสวัสด์ิ ประกรณ์สรี 1,053
1,857 สระบุรี เสาไห้ ทต. ต้นตาล-พระยาทด นายวัชรพงษ์ ส าเหนียกพันธ์ุ 1,951
1,858 สระบุรี มวกเหล็ก ทต. มวกเหล็ก นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์* 1,462

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสด์ิ 1,462
1,859 สระบุรี วังม่วง ทต. วังม่วง นายสุเทพ ดิบแดง 1,442
1,860 สระบุรี วังม่วง ทต. ค าพราน นายธนาธิป หัตถรุ่งเรือง 1,381
1,861 สระบุรี วังม่วง ทต. แสลงพัน นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ 1,450
1,862 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต. หน้าพระลาน นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ 3,267
1,863 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทต. ท่าเกษม นายวิเชียร   สุคนธประทีป 1,586
1,864 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทต. ศาลาล าดวน นายชาติชาย เทียมเกาะ 862
1,865 สระแก้ว คลองหาด ทต. คลองหาด นางรัตนา ทับจันทร์ 3,658
1,866 สระแก้ว ตาพระยา ทต. ตาพระยา นายสมบัติ  พูลมงคล 937
1,867 สระแก้ว วัฒนานคร ทต. วัฒนานคร นายแสงประทีป เทียนทอง 2,249
1,868 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. บ้านใหม่หนองไทร นายก่อเกียรติ คติก าจร 2,669
1,869 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. บ้านด่าน ร.ต.เหรียญชัย มาวงษ์ 3,724
1,870 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. ป่าไร่ นางสุดาพร แก้วประสิทธ์ิ 2,205
1,871 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. ฟากห้วย นายอุเทน   พิมพิสาร 2,009
1,872 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ ทต. เขาฉกรรจ์ ว่าท่ี ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์ 1,882
1,873 สระแก้ว โคกสูง ทต. โคกสูง นายไสว  กันหอม 1,966
1,874 สระแก้ว วังสมบูรณ์ ทต. วังทอง นายณรงค์ จันทร์มงคล 4,561
1,875 สระแก้ว วังสมบูรณ ทต. วังสมบูรณ์ นายชาตรี สง่าพล 2,361
1,876 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. ท่าเสด็จ นายสุทัศน์  ด่านตระกูล 5,857         
1,877 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. สวนแตง นายสัญญา  ลีอารีย์กุล 2,224         
1,878 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. โพธ์ิพระยา นางสาวนฤมล  วัชรพงศ์ไพบูลย์ 1,179         
1,879 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. ท่าระหัด นายคมสันต์   สุขสมดาว 3,021         
1,880 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. บางกุ้ง นายล าจวน  อ้อมทอง 667           
1,881 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. ห้วยวังทอง นายละเอียด  อู่อรุณ 1,288         
1,882 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. บ้านโพธ์ิ นายวิรัตน์ ค าหอมกุล 3,046         
1,883 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. ร้ัวใหญ่ นายศักด์ิชัย  สถิตสวรรยา 3,317         
1,884 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทต. ทุ่งคอก นายวรสิทธ์ิ  วรกิจธ ารงชัย 1,233         
1,885 สุพรรณบุรี สามชุก ทต. สามชุก นายสุเทพ  ฉัตร์ทอง 4,543         
1,886 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ ทต. หนองหญ้าไซ นายวสันต์  พงษ์พิริยะธรรม 1,336         
1,887 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. ศรีประจันต์ นายเวทวัฒน์  เวทสรณสุธี 1,593         
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1,888 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. ปลายนา นางเรณู  พลเสน 3,501         
1,889 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. วังยาง นายพิชิต  รุ่งเรืองด้วยบุญ 3,308         
1,890 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. บ้านกร่าง นายบารมี  เท่ียงธรรม 1,958         
1,891 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. วังน้ าซับ นางสาวจริยา  โพธสุธน 2,599         
1,892 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต. วังหว้า นายปริญญา  วราสิทธ์ิ 1,799         
1,893 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ทต. ดอนเจดีย์ นายสุทธิศักด์ิ  ชัยธนทรัพย์ 942           
1,894 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ทต. สระกระโจม นายวัฒนา  ศรีสมบูรณ์ผล 971           
1,895 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. เขาพระ นายมานพ  ภัทรโกศล 1,971         
1,896 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. นางบวช นายสุทธิพล  ขวัญเมือง 1,731         
1,897 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. บ่อกรุ นายศักด์ิชัย  จันทร์ใหม่มูล 987           
1,898 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. เขาดิน นางสาวสถิตาพร  สถาปิตานนท์ 2,889         
1,899 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. ปากน้ า นายเสถียร  พูลสวัสด์ิ 1,957         
1,900 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. เดิมบาง นายสมชาย  ละมัยเกศ 2,485         
1,901 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. หนองกระทุ่ม นายธง  กาฬภักดี 2,324         
1,902 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต. ทุ่งคลี นายส าเริง  ผลโภชน์ 2,126         
1,903 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. อู่ทอง นายมงคล  เล้าศรีอารยกุล 2,423         
1,904 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. สระยายโสม นายประเสริฐศักด์ิ  เนตรประภิศ 1,252         
1,905 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. ขุนพัดเพ็ง นายประสงค์  พลายมี 1,916         
1,906 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. ท้าวอู่ทอง นางสาวฉัฐพนิต  มยูขโชติ 4,830         
1,907 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. บ้านดอน นายทรงบท  คุ้มฉายา 2,389         
1,908 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. กระจัน นายอร่าม  มากระจัน 2,671         
1,909 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. บ้านโข้ง นายมนตรี  ค าตัน 4,216         
1,910 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. เจดีย์ นายทรงชัย  เท่ียงธรรม 1,598         
1,911 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. จรเข้สามพัน นายณรงค์  บุญมี 6,576         
1,912 สุพรรณบุรี ด่านช้าง ทต. ด่านช้าง นายปัญญา ประทีปพรศักด์ิ 2,007         
1,913 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. บางปลาม้า นายอภิชาต  ชโลธร 953           
1,914 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. โคกคราม นายสมพงษ์  สุนทรธรรม 769           
1,915 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. บ้านแหลม นายอมรวุฒิ  อนันตทิพยเมธี 387           
1,916 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. ไผ่กองดิน นายสุเวทย์  จรุงกิจกุล 817           
1,917 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. ต้นคราม นายด ารงกิตต์  บุญสงวนศรี 1,671         
1,918 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. ตะค่า นายวิษณุ  โพธ์ิประเสริฐ 2,139         
1,919 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. บ้านแหลมพัฒนา นายปรีชา  น้อยอุทัย 1,034         
1,920 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ทต. โพสังโฆ นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย 1,034
1,921 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต. บางน้ าเช่ียว นางสมปอง ค าแย้ม 1,376
1,922 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต. พรหมบุรี นายคมสันต์ เกิดพิทักษ์ 1,214
1,923 สิงห์บุรี ท่าช้าง ทต. ถอนสมอ นายอุดร พาศิรายุธ 4,037
1,924 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต. อินทร์บุรี นายพชร จันทรเศธร 1,554
1,925 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต. ทับยา นายนิพนธ์ สีตะระโส 2,377
1,926 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต. บ้านสวน นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล 1,067
1,927 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต. เมืองเก่า นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์ 2,499
1,928 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต. บ้านกล้วย นายบรรพต  สอนโต 4,250
1,929 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต. ลานหอย นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกุลชัย 810
1,930 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต. ตล่ิงชัน นายประเทือง นาราสิสิวิมล 3,092
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1,931 สุโขทัย คีรีมาศ ทต. ทุ่งหลวง นายแย้ม  จ่ิวนายรายณ์ 890
1,932 สุโขทัย คีรีมาศ ทต. บ้านโตนด นายนิธี  วุฒิสารเจริญ 1,073
1,933 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต. กงไกรลาศ นายไพทูรย์  ใบไม้ 1,246
1,934 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต. หาดเส้ียว นายรุ่งอรุณ  ค าโมง 1,322
1,935 สุโขทัย ศรีส าโรง ทต. ศรีส าโรง นายวัจน์พล  ศรชัย 2,052
1,936 สุโขทัย สวรรคโลก ทต. ในเมือง นายส าราญ  หนุนภาค 1,850
1,937 สุโขทัย สวรรคโลก ทต. ป่ากุมเกาะ นายดุสิต  ฉิมพลี 1,861
1,938 สุโขทัย สวรรคโลก ทต. คลองยาง นายนรินทร์  ต่ืนตา 1,690
1,939 สุโขทัย สวรรคโลก ทต. เมืองบางขลัง นายขาตรี  สุขแจ่ม 1,057
1,940 สุโขทัย ศรีนคร ทต. ศรีนคร นายกฤต  ขุนนะวรรณ์ 884
1,941 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต. ทุ่งเสล่ียม นายภาณุวิชญ์  จองป้อ 1,248
1,942 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายภูริทัศน์  เครือค าอ้าย 1,830
1,943 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต. กลางดง นายวรพจน์  ใจมูลวงค์ 3,340
1,944 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต. วัดประดู่ นายวราภรณ์ คงอุดหนุน 3664
1,945 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต. ขุนทะเล นายทัพชนะ มะลิเผือก 4248
1,946 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. กรูด นายจรงค์ ชุมสุข 3544
1,947 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. กาญจนดิษฐ์ นายยุทธศักด์ิ ชูศักด์ิ 3879
1,948 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. ท่าทองใหม่ นางสาวสุทธิรัตน์ แซ่โค้ว 1717
1,949 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. ช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ 4070
1,950 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. ช้างขวา นายกฤษ สกุลพันธ์ 3385
1,951 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. บ้านใต้ นายพิพิธ รัตนรักษ์ 1533
1,952 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. เกาะพงัน นายอภิชาติ. ล้ิมสุวรรณ 2257
1,953 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. เกาะเต่า นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร 929
1,954 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. เพชรพะงัน นายพงศักด์ิ หาญกล้า 1611
1,955 สุราษฎร์ธานี ไชยา ทต. พุมเรียง นายถาวร ถาวรสุข 2910
1,956 สุราษฎร์ธานี ไชยา ทต. ตลาดไชยา นายเกรียงศักด์ิ สินธวชีวะ 2196
1,957 สุราษฎร์ธานี ไชยา ทต. เวียง นายสุธน บุญทอง 1654
1,958 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ ทต. ท่าชนะ นายณัฐธัญ รัศมี 972
1,959 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ทต. ท่าขนอน นายชนินทร์ เพชรศรี 778
1,960 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน ทต. บ้านเช่ียวหลาน นายเชาวลิตร ช่วยสงค์ 1960
1,961 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน ทต. บ้านตาขุน นายฉลอง วิเชียรแก้ว 808
1,962 สุราษฎร์ธานี พนม ทต. พนม นายอนันต์ ช่วยศรี 1200
1,963 สุราษฎร์ธานี พนม ทต. คลองชะอุ่น นายไพฑูรย์ คงเดิม 3846
1,964 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ทต. ท่าฉาง นายสมศักด์ิ รักษ์เขียว 1838
1,965 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต. ท่าชี นายบัญชา หนูภักดี 1577
1,966 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต. พรุพี นายสมคิด ด าฉวาง 1664
1,967 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต. คลองปราบ นายสมหมาย หนูศรีแก้ว 1350
1,968 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต. ควนศรี นายสุชา ซัง 1575
1,969 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ทต. บ้านนา นายธงชัย ว่องทรง 1071
1,970 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต. เคียนซา นายอภิชาติ สวัสดี 556
1,971 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต. บ้านเสด็จ นางลักคณา ด านิล 5217
1,972 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. เขานิพันธ์ นายณฐภณ ภิรมย์สมบัติ 2140
1,973 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. บ้านส้อง นายคนองศิลป์ ชิตกุล 7157
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1,974 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. เวียงสระ นายจรุงศักด์ิ ค าปรีชา 2789
1,975 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. ทุ่งหลวง นายสมศักด์ิ นวลแก้ว 5462
1,976 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. เมืองเวียง นายศุภรักษ์ ต้ิวต้ง 2645
1,977 สุราษฎร์ธานี พระแสง ทต. บางสวรรค์ นายทวีศักด์ิ หนูคง 1303
1,978 สุราษฎร์ธานี พระแสง ทต. ย่านดินแดง นายพิจิตร ศรีทองสม 764
1,979 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทต. เมืองที นายภราดร พิสมัย 515
1,980 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. ชุมพลบุรี นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ 722
1,981 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. ทุ่งศรีชุมพล นายพีระศักด์ิ น่วมจะโป๊ะ 3,045
1,982 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. ยะวึก นายเสรี ชึรัมย์ 1,908
1,983 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. สระขุด นายวินัย พรหมสุรินทร์ 1,577
1,984 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. นาหนองไผ่ นายสมิน ด้วงทอง 2,521
1,985 สุรินทร์ ท่าตูม ทต. เมืองแก นายพิทยา สุวรรณลา 2,923
1,986 สุรินทร์ ท่าตูม ทต. ท่าตูม นางชนมณี จารุธนิตกุล 1,414
1,987 สุรินทร์ จอมพระ ทต. บุแกรง นายสมพร ชัยต้ังจิต 1,718
1,988 สุรินทร์ จอมพระ ทต. จอมพระ นายพิชัย ล้ิมสวัสด์ิ 1,048
1,989 สุรินทร์ จอมพระ ทต. กระหาด นายพิทักษ์ สายกระสุน 1,133
1,990 สุรินทร์ ปราสาท ทต. กังแอน นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ 1,420
1,991 สุรินทร์ ปราสาท ทต. นิคมปราสาท นายนริศ กาบยุบล 944
1,992 สุรินทร์ ปราสาท ทต. กันตวจระมวล นางสุวรรณี โชติสิรินันท์ 1,538
1,993 สุรินทร์ กาบเชิง ทต. กาบเชิง นายสาคร คงสุข 3,328
1,994 สุรินทร์ กาบเชิง ทต. โคกตะเคียน นายโรจน์ชัย มหรรทัศนพงฐ์ 2,769
1,995 สุรินทร์ รัตนบุรี ทต. รัตนบุรี นายณัฐวัฒน์ อรรถกุลวัฒน์ 1,393
1,996 สุรินทร์ สนม ทต. สนม นายพงษ์ศักด์ิ เจริญพันธ์ 1,726
1,997 สุรินทร์ สนม ทต. แคน นายภานุวัฒน์ บุติมาลย์ 2,064
1,998 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต. ศีขรภูมิ นายอนุชา วชิรศีขร 1,150
1,999 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต. ผักไหม นายสุรวิทย์ ฉลากมาก 1,476
2,000 สุรินทร์ สังขะ ทต. สังขะ นางก่ิงกาญจน์ พัวไพฑูรย์ 1,131
2,001 สุรินทร์ ล าดวน ทต. ล าดวนสุรพินท์ นายชัยธัช หวังสม 1,736
2,002 สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต. ส าโรงทาบ นายสมบัติ วิวาสุข 865
2,003 สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต. หม่ืนศรี นายธีระ บุญเสริม 1,214
2,004 สุรินทร์ บัวเชด ทต. บัวเชด นายไตรภพ ดวงอินทร์ 1,933
2,005 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต. เขวาสินรินทร์ นายสมพงษ์ ถือฉลาด 3,708
2,006 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. เวียงคุก นายฤทธ์ิ เตนากุล 1,121         
2,007 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. หนองสองห้อง นายสุริยา พรหมโคตร 1,608         
2,008 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. หาดค า นายถาวร ชัยจันทร์ 2,207         
2,009 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. โพธ์ิชัย นายทองปน วรคันธ์ 915           
2,010 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. กวนวัน นายเอกชัย หัสดี 1,763         
2,011 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. บ้านเด่ือ นายรวีโรจน์ สองทุ่ง 1,763         
2,012 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. ปะโค ราเชน กันทะวงษ์ 2,250         
2,013 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. วัดธาตุ นายปราโมทย์ สุขสวัสด์ิ 2,828         
2,014 หนองคาย ท่าบ่อ ทต. โพนสา ว่าท่ีร้อยตรีวิทยา ค าพวง 1,064         
2,015 หนองคาย ท่าบ่อ ทต. บ้านถ่อน นายสงกรานต์ สาลิกา 1,587         
2,016 หนองคาย ท่าบ่อ ทต. กองนาง นายชิงชัย ทิพย์สมบัติ 2,441         



หมายเหตุ
ผลคะแนนจังหวัด อ าเภอ รายช่ือ อปท.ท่ี ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (ไม่เป็นทางการ)  
จ านวน 2,247 แห่ง

2,017 หนองคาย โพนพิสัย ทต. โพนพิสัย นายสรร สุนทรธนากุล 1,165         
2,018 หนองคาย โพนพิสัย ทต. สร้างนางขาว นายไหล่ จะหลาบหลวง 1,504         
2,019 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต. ศรีเชียงใหม่ นายภุชงค์ ชานันโท 1,846         
2,020 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต. หนองปลาปาก นายธนกฤต มณีรัตน์ 2,106         
2,021 หนองคาย สังคม ทต. สังคม นายสุวิน ค าภาพงษา 1,069         
2,022 หนองคาย เฝ้าไร่ ทต. เฝ้าไร่ นายสุภี นะธิศรี 2,880         
2,023 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต. นาค าไฮ นายสุวัฒน์  มนตรี 1,369
2,024 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต. นามะเฟือง นายสัญญพงศ์  เมืองนางชัยวุฒิ 1,191
2,025 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต. หัวนา นายพิทักษ์  สุภา 1,124
2,026 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. กุดดินจ่ี นางสาวสมพร  แซ่เตีย 1,559
2,027 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. นากลาง นายทวีศักด์ิ  จันทะศรี 3,122
2,028 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. เก่ากลอย นายจีรศักด์ิ  วิชัย 1,299
2,029 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. ฝ่ังแดง นายประเวช  สิทธิ 2,640
2,030 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. นาหนองทุ่ม ร้อยตรี กวี  ศรีดาธรรม 2,900
2,031 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต. กุดดู่ นายสุนทร  มุนติเก 904
2,032 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต. โนนสัง นางพรรณี  จันทะศรี 2,126
2,033 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต. บ้านค้อ นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า 1,676
2,034 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต. หนองเรือ นายสุมิตร  สมชัยยานนท์ 2,416
2,035 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. จอมทอง นายวิทยา  แสงป้อง 1,510
2,036 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. โนนสูงเปลือย นางปาลิดา  ค าพิบูลย์ 1,595
2,037 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. โนนสะอาด นายประสาท  พาน้อย 2,872
2,038 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. ยางหล่อ นายเหมราช  หาญเชิงชัย 3,816
2,039 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. หนองแก นายประยงค์  เอกตาแสง 2,380
2,040 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. บ้านโคก นายชัยวัฒน์  ดาวเรือง 1,675
2,041 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. สุวรรณคูหา นายอุทัย  เมืองคุณ 2,569
2,042 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. นาดี นายฤาชัย  สาจันทร์ 2,575
2,043 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. นาด่าน นายชัยวัฒน์  สังกุลา 2,206
2,044 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. บุญทัน นายวิชิต  เฉยบุญเรือง 1,897
2,045 หนองบัวล าภู นาวัง ทต. นาเหล่า นางบานเย็น  ศิลา 1,540
2,046 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทต. ศาลาแดง นายสาโรจน์  ลาภหงษ์ทอง 2,390
2,047 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทต. โพสะ นางบุญเรือน ก้อนทองดี 1,239
2,048 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. วิเศษไชยชาญ นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย 2,424
2,049 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. ไผ่ด าพัฒนา นายประทิว ภู่ประสงค์ 1,336
2,050 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. สาวร้องไห้ นายเอนก เสือโพธ์ิ 2,048
2,051 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. ม่วงเต้ีย นายสุชาติ  น่ิมกุล 2,612
2,052 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. ท่าช้าง นายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์ 2,087
2,053 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. บางจัก นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล 3,506
2,054 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต. ห้วยคันแหลน นายชูชีพ เปาอินทร์ 1,572
2,055 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต. โพธ์ิทอง นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ 1,646
2,056 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต. ร ามะสัก นายประสิทธ์ิ ปกป้อง 2,063
2,057 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต. ม่วงคัน นายส าเริง ครองตน 1,275
2,058 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต. โคกพุทรา นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธ์ิชัยกิจ 951
2,059 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต. ทางพระ นายเชาวลิต วิถีผล 963
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2,060 อ่างทอง แสวงหา ทต. แสวงหา นางประภาวดี แซ่โค้ว 1,636
2,061 อ่างทอง แสวงหา ทต. เพชรเมืองทอง นายกชเดชา  กลุ่มไหม 2,332
2,062 อ่างทอง ไชโย ทต. ไชโย นายอุดม นวมจิตร์ 4,695
2,063 อ่างทอง ไชโย ทต. เกษไชโย นายสุรศักด์ิ พัฒนะ 796
2,064 อ่างทอง ป่าโมก ทต. ป่าโมก นายสุรพร สรณารักษ์ 2,981
2,065 อ่างทอง สามโก้ ทต. สามโก้ นายสุชาติ คงประสงค์ 5,399
2,066 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. นาข่า พ.ต.อ.วิธ  มุทธิสินธ์ุ 3289
2,067 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. นิคมสงเคราะห์ นายศักด์ิสิทธ์ิ  ขนันไทย 1048
2,068 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. บ้านจ่ัน พันเอก ทวีศักด์ิ  สมพงษ์ 1852
2,069 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. หนองบัว นายชัยวิทย์  กาญจน์วิเศษศรี 5552
2,070 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. หนองไผ่ นายสมพงษ์  พรมวิเศษ 2228
2,071 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. หนองขอนกว้าง นายศุภชาติ  สายแสง 1933
2,072 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. บ้านตาด นายชาตรี  สารีจันทร์ 3165
2,073 อุดรธานี กุดจับ ทต. กุดจับ นายบุญสิทธ์ิ  น้อยพิทักษ์คูณ 2990
2,074 อุดรธานี กุดจับ ทต. เชียงเพ็ง นางณิชกุล  เบ็ญจกุล 924
2,075 อุดรธานี กุดจับ ทต. ตาลเลียน นายปราณี  อุนาศรี 1046
2,076 อุดรธานี กุดจับ ทต. สร้างก่อ นายประพิศ  พิมพะโส 1403
2,077 อุดรธานี กุดจับ ทต. ปะโค นายแก้ว  เศวตวงศ์ 3232
2,078 อุดรธานี กุดจับ ทต. เมืองเพีย นายวุฒิโชติ  สุริยพัฒน์ 1615
2,079 อุดรธานี กุดจับ ทต. ยางชุม นายสมควร  ระแพงศรี 1060
2,080 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. หนองวัวซอ นายวิชิต  ดีเลิศ 2247
2,081 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. ภูผาแดง นายอุทัย  บัวใหญ่รักษา 1822
2,082 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. อูบมุง นายสมชาติ  มาตรผล 2703
2,083 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. โนนหวาย นายคล้าย  กลางแม 1023
2,084 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. กุดหมากไฟ นายประนอม  ไชยเดช 2943
2,085 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. หนองบัวบาน นายไพบูรณ์  สังทอง 2215
2,086 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. กุมภวาปี นายมนัส  พลน้ าเท่ียง 1846
2,087 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. พันดอน นายวิชัย  พลนิกรกิจ 1667
2,088 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. ห้วยเก้ิง นายธงชัย  รัตวร 1789
2,089 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. เวียงค า นายสถิตย์  ดอนธงขวา 1933
2,090 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. เชียงแหว นายวีระวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา 2644
2,091 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. หนองหว้า นางศรีสุรางค์  จ าปาโชติ 1763
2,092 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. กงพานพันดอน นายพงษ์พินิจ  สนิทชน 1257
2,093 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. ปะโค นายสิทธิสันต์  ประเสริฐสุข 2507
2,094 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. แชแล นายสานิตย์  กาลวิบูลย์ 2183
2,095 อุดรธานี โนนสะอาด ทต. โนนสะอาด นางวิชญ์ภา  ภูมิภักด์ิ 1202
2,096 อุดรธานี โนนสะอาด ทต. หนองแวงโนนสะอาด นายฉัตรชัย  อุรัญ 1008
2,097 อุดรธานี หนองหาน ทต. บ้านเชียง พันตรี สุเมธ  ค าพิมาน 1703
2,098 อุดรธานี หนองหาน ทต. หนองเม็ก นายปณพล  ภูมิวัตร 2797
2,099 อุดรธานี หนองหาน ทต. หนองหาน นายปิยะพัฒน์  ศรีภูวงศ์ 1544
2,100 อุดรธานี หนองหาน ทต. หนองไผ่ นายอภิชาติ  พาราศรี 1583
2,101 อุดรธานี หนองหาน ทต. โคกสูง ร้อยตรี จักรพงษ์  วิบูลย์กุล 2591
2,102 อุดรธานี หนองหาน ทต. ผักตบ นายค าปลาย  ค าแพงราช 2484
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2,103 อุดรธานี ทุ่งฝน ทต. ทุ่งฝน นายสนอง  ปานเชียงวงษ์ 2101
2,104 อุดรธานี ทุ่งฝน ทต. ทุ่งใหญ่ นายเพชร  ใจธรรม 2312
2,105 อุดรธานี ไชยวาน ทต. ไชยวาน นายศิรสิทธ์ิ  สมศรีทอง 1641
2,106 อุดรธานี ไชยวาน ทต. โพนสูง นายทวีศักด์ิ  เล้าเจริญชัย 2157
2,107 อุดรธานี ไชยวาน ทต. หนองแวงแก้มหอม นายโกมล  พินิจมนตรี 1673
2,108 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต. ศรีธาตุ นายถาวร  นันทะแสง 1811
2,109 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต. หัวนาค า นายสุรัตน์  เปจะยัง 3275
2,110 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต. จ าปี นายสมชาย  แสนสง่า 2402
2,111 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต. บ้านโปร่ง นายพิพัฒน์  จันทบัวลา 1263
2,112 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. วังสามหมอ นายกรุงรัตน์  ศรีสวัสด์ิ 1015
2,113 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. ผาสุก นายสนธิ  สีดากูด 3548
2,114 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. ล าพันชาด นายหนูพร  ชนะเทพ 1442
2,115 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. หนองหญ้าไซ นายสมใจ  วจีสิงห์ 2588
2,116 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. บะยาว นายแสงชัย  เกษโสภา 2993
2,117 อุดรธานี บ้านผือ ทต. บ้านผือ นายอ านวย อุดมเจริญไมตรี 1493
2,118 อุดรธานี บ้านผือ ทต. กลางใหญ่ นายมงคล  มีลา 2764
2,119 อุดรธานี บ้านผือ ทต. ค าบง นายธวัชชัย  ทองทิพย์ 2218
2,120 อุดรธานี น้ าโสม ทต. นางัว ร.ต.ท.ประเจน  เปปะตัง 2334
2,121 อุดรธานี น้ าโสม ทต. น้ าโสม นางธนพร  ฤทธิอ้วน 1833
2,122 อุดรธานี เพ็ญ ทต. เพ็ญ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล 1095
2,123 อุดรธานี เพ็ญ ทต. บ้านธาตุ นายพิพัฒน์ รอดชมพู 4237
2,124 อุดรธานี สร้างคอม ทต. สร้างคอม นายอุดม  เชียงบาล 1545
2,125 อุดรธานี สร้างคอม ทต. บ้านยวด นายทองคูณ ยางขัน 1412
2,126 อุดรธานี สร้างคอม ทต. บ้านโคก นายสนธยา  ดวงภักดี 1854
2,127 อุดรธานี หนองแสง ทต. แสงสว่าง นายพงศ์พิษณุกร ธนสีลังกูร 1015
2,128 อุดรธานี หนองแสง ทต. นาดี นายเมืองแมน  รีทับขวา 2394
2,129 อุดรธานี นายูง ทต. นายูง นายบัญชา  ตะวงษา 2895
2,130 อุดรธานี นายูง ทต. โนนทอง นายชัยยา  ภูมิเขต 3098
2,131 อุดรธานี กู่แก้ว ทต. กู่แก้ว นายกมลศักด์ิ เหลืองค า 1677
2,132 อุดรธานี กู่แก้ว ทต. คอนสาย นายสุทัศน์  บุญสิทธ์ิ 2077
2,133 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. บ้านเกาะ นายอนิรุธ ครุฑเมือง 4,266         
2,134 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. บ้านด่านนาขาม นายเสริม วงษ์พรวน 1,312         
2,135 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. วังกะพ้ี นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช 3,006         
2,136 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. น้ าริด นายสมชัย ม่ันเข็มทอง 2,409         
2,137 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. หาดกรวด นายรุ่งศักด์ิ เล้ียงประเสริฐ 3,037         
2,138 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. ท่าเสา นายสุริยา อินจ่าย 1,882         
2,139 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. คุ้งตะเภา นายบรรจง ใจจันทร์ 2,035         
2,140 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. ผาจุก นางชุติมา อาจณรงค์กร 2,800         
2,141 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. ง้ิวงาม ร้อยตรี ทรวง นาพันธ์ุ 2,837         
2,142 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. ป่าเซ่า นายวินัย เอ่ียมสกุล 2,650         
2,143 อุตรดิตถ์ ตรอน ทต. ตรอน นายเจษฎา ศรุติสุต ๙๖๕
2,144 อุตรดิตถ์ ตรอน ทต. บ้านแก่ง นายวิรุจ สุกสา 1,746         
2,145 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต. ท่าปลา นายเขมชาติ ม่ันเจ็ก 3,087         
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2,146 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต. ร่วมจิต ร้อยตรี ไกรทอง แก้วบุรี 2,045         
2,147 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต. จริม นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา ๘๐๒
2,148 อุตรดิตถ์ น้ าปาด ทต. น้ าปาด นายธีรพงษ์ สินธุชล ๓๖๕
2,149 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต. ฟากท่า นายสุรินทร์ ปริมาณ ๗๗๐
2,150 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต. บ้านโคก นายชุมพล ร่วมสุข 1,096         
2,151 อุตรดิตถ์ พิชัย ทต. ในเมือง นายราชัน มหาวัน 2,193         
2,152 อุตรดิตถ์ พิชัย ทต. ท่าสัก นางสาวธัญลักษณ์ ค าม่ิง 1,283         
2,153 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. ทุ่งย้ัง นายพรชัย รัตนเสถียร 692
2,154 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. หัวดง นายสุชาติ ย่ังยืน ๖๑๔
2,155 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. ศรีพนมมาศ พลตรี วิบูลย์ ผมปัน ๘๔๑
2,156 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. พระเสด็จ นายวิทยา รักสัจจา 305
2,157 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ทต. ทองแสนขัน นายแสวง ดวงสุภา 1,134         
2,158 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทต. หาดทนง นายม้วน เขียวอุบล 1,114
2,159 อุทัยธานี ทัพทัน ทต. ตลุกดู่ นายวีระชาติ รัศมี 4,308
2,160 อุทัยธานี ทัพทัน ทต. ทัพทัน นายสมชัย อ าภา 2,434
2,161 อุทัยธานี ทัพทัน ทต. หนองสระ นายยอดชาย จงเกษกรณ์ 796
2,162 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ทต. สว่างอารมณ์ นายศิริพัฒน์ เหล่าประชา 502
2,163 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ทต. สว่างแจ้งสบายใจ นายบุญนาค บูรณพันธ์ 1,543
2,164 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ทต. พลวงสองนาง นายสมเกียรติ แสงอุทัย 1,808
2,165 อุทัยธานี หนองฉาง ทต. เขาบางแกรก นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา 2,557
2,166 อุทัยธานี หนองฉาง ทต. หนองฉาง นายดงรงค์ นพรัตน์ 1,120
2,167 อุทัยธานี หนองขาหย่าง ทต. หนองขาหย่าง มีคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใดมากกว่าคะแนนท่ีผู้สมัครได้รับ
2,168 อุทัยธานี บ้านไร่ ทต. บ้านไร่ นายอนิรุตต์ิ ชัยกูล 926
2,169 อุทัยธานี บ้านไร่ ทต. เมืองการุ้ง ประสิทธ์ิ เทียนนา 687
2,170 อุทัยธานี ลานสัก ทต. ลานสัก นางพงศ์ธร จิวานุพันธ์ 1,069
2,171 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. อุบล นางพิมล พาช่ืน 1,560
2,172 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ปทุม นายทองเจริญ อินทร์เลิศ 3,256
2,173 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ขามใหญ่ นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ 10,100
2,174 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ทต. ศรีเมืองใหม่ นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง 1,921
2,175 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต. บ้านด่านโขงเจียม นายก้องสกล  แก้วกัญญา 1,006
2,176 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต. เข่ืองใน นายไพฑูรย์  จิตทวี 2,160
2,177 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต. บ้านกอก นายสมควร พลพวก 1,434
2,178 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต. ห้วยเรือ นายสมาน ทวีศรี 2,501
2,179 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. เขมราฐ นายวชิระ วิเศษชาติ 2,439
2,180 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. ขามป้อม นายถวิล  แสงสุกวาว 2,236
2,181 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองผือ นายสุวิทย์  แก้วกล้า 2,510
2,182 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. เทพวงศา นายอลงกต  แสวงสุข 2,830
2,183 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. หัวนา นายณรงค์  แดงโสภา 3,508
2,184 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองนกทา นายสงัด  อุ่นชัย 1,260
2,185 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต. นาส่วง นางอรัญญา นามวงศ์ 1,054
2,186 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต. บัวงาม นายกิตติศักด์ิ  อินลี 2,183
2,187 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต. กุดประทาย นายวิทยา  ส าเภา 3,450
2,188 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต. โพนงาม นายอุดร  แก่นจันทร์ 3,012
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2,189 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต. นาจะหลวย นายเสนีย์ จ าปาเทศ 1,783
2,190 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต. ภูจองนายอย นายจ าเริญ  ค าพันธ์ 4,132
2,191 อุบลราชธานี น้ ายืน ทต. น้ ายืน ดร.วัลลี  ผิวหอม 2,717
2,192 อุบลราชธานี น้ ายืน ทต. โซง นายชัยพรต  วงค์ละกุล 2,584
2,193 อุบลราชธานี น้ ายืน ทต. สีวิเชียร นายทองอินทร์ สีหาบุตร 1,887
2,194 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต. บุณฑริก นายวรพจน์ บุตรมาตร 2,151
2,195 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต. คอแลน นายสงวน  พรหมวงศ์ 2,693
2,196 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต. นาโพธ์ิ นายนิคม  พระเมเด 2,258
2,197 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต. ตระการพืชผล นาง.จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ 2,643
2,198 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น ทต. กุดข้าวปุ้น นายพิน เจริญวงศ์ 1,528
2,199 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ทต. ม่วงสามสิบ นายวัชระ  รักพันธ์ 1,139
2,200 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. แสนสุข นายทรงกรด ไกรกังวาร 7,657
2,201 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. ห้วยขะยุง นายบริพัฒน์ ยุพา 1,225
2,202 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. ค าขวาง นางณัฐณิชาช์ เพ่ิมทองอินทร์ 2,912
2,203 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. เมืองศรีไค ร.ต.ต.วีระวัฒน์ วิชาสวัสด์ิ 2,331
2,204 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. ค าน้ าแซบ นายณฐพล บุญชู 2,072
2,205 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. ธาตุ จ.ส.อ.ประสิทธ์ิ หอมจันทร์ 1,757
2,206 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. บุ่งไหม นายปรีชา เงินหม่ืน 2,535
2,207 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต. อ่างศิลา นางลลดาภัทร บุญรักษา 883
2,208 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต. โพธ์ิศรี นายถวัลย์ บุญเดช 2,628
2,209 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต. กุดชมภู นายมนตรี  สีค าภา 3,600
2,210 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต. โพธ์ิไทร นายอุรัย คืนดี 3,670
2,211 อุบลราชธานี ตาลสุม ทต. ตาลสุม นางวรรณภา แก้วพรหม 1,173
2,212 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร ทต. โพธ์ิไทร นายธวัช แสงแดง 951
2,213 อุบลราชธานี ส าโรง ทต. ส าโรง นายสมศรี สิมาวัน 1,674
2,214 อุบลราชธานี สิรินธร ทต. ช่องเม็ก นายบุญส่ง ทองเจริญ 1,427
2,215 อุบลราชธานี สิรินธร ทต. นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย นางรจนา  แสนอ้วน 2,236
2,216 อุบลราชธานี นาเยีย ทต. นาเยีย นายวิระ สุดใจ 1,657
2,217 อุบลราชธานี นาเยีย ทต. นาจาน นายสุรัตน์ ทะนานค า 1,787
2,218 อุบลราชธานี นาเยีย ทต. นาเรือง นายวิทยา โลมากาล 1,567
2,219 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก ทต. เหล่าเสือโก้ก นายสมัย ละดาห์ 2,677
2,220 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต. ท่าช้าง นายบัญชา เหมะนัด 1,861
2,221 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต. สว่าง นายปณเกรียงไกร อุธรการ 2,362
2,222 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต. บุ่งมะแลง นายวิทูรย์ ส าราญ 2,088
2,223 อุบลราชธานี น้ าขุ่น ทต. ข้ีเหล็ก นายไชยา กล้าใจ 2,552
2,224 อุบลราชธานี น้ าขุ่น ทต. ตาเกา นายสมยงค์ โมลานิล 2,583
2,225 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. น้ าปลีก นายจิตติ รัตนพิทักษ์สุข 1,360
2,226 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. นายม นายประมวล เตาเน 1,471
2,227 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. นาวัง นายประยงค์ บุญทอง 1,331
2,228 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. ไก่ค า นายประจวบ ทองดี 2,625
2,229 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. นาหมอม้า นายวิโรจน์ ถีระพันธ์ 1,388
2,230 อ านาจเจริญ ชานุมาน ทต. ชานุมาน นายทศพล กระเสแสน 1,055
2,231 อ านาจเจริญ ชานุมาน ทต. โคกก่ง นายส าราญ ผุพันธ์ 2,153
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2,232 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. ปทุมราชวงศา นายปราโมทย์ อินลี 1,000
2,233 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. นาป่าแซง นายประจิน สีทิม 1,663
2,234 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. หนองข่า นายอารีย์ สว่างเนตร 2,405
2,235 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. ห้วย นายจิระพันธ์ หม่ืนหล้า 1,756
2,236 อ านาจเจริญ พนา ทต. พนา นายชัยศรี พลเทพ 1,810
2,237 อ านาจเจริญ พนา ทต. พระเหลา ว่าท่ีพันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ 831
2,238 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม ทต. เสนางคนิคม ว่าท่ีร้อยตรีธีระศักด์ิ จันทวงศ์ 2,033
2,239 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม ทต. สิริเสนางค์ นายราเมศวร์ ค าสุข 2,039
2,240 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. หัวตะพาน นายธนิต ชาววัง 1,818
2,241 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. รัตนวารีศรีเจริญ นายอ าคา สายสมุทร 1,202
2,242 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. เค็งใหญ่ นายวราเทพ ชิณสิทธ์ิ 2,012
2,243 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. อ านาจ นางประเสริฐ เพ็ญจันทร์ 606
2,244 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. เปือย นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ 2,174
2,245 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. ดงมะยาง นายอภิสิทธ์ิ วรรณกาล 1,460
2,246 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. สามหนอง นายไพรัตน์  นามบุญเรือง 1,307
2,247 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. โคกกลาง นางอมรรัตน์ สุเลิศ 1,779

กองการเลือกต้ังท้องถ่ิน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 น.


