
ท่ี จังหวัด อ ำเภอ ช่ือ - สกุล คะแนน หมำยเหตุ
1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทม. กระบ่ี พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ 6,656
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา 6,319
3 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. ปากแพรก นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล 6,771
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม. ท่าเรือพระแท่น นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ 4,061
5 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม. กาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 1,536
6 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทม. กุฉินารายณ์(บัวขาว*) นายธนเสฏฐ์  ชัยสงครามธนทัต 3,539
7 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. ก าแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช 6,256
8 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. หนองปลิง นายคมศร  ศุระศรางค์ 3,393
9 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทม. ปางมะค่า นายน้อย  วงศ์วิทยานันท์ 4,426
10 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม. บ้านทุ่ม นางอารีรัตน์  อุดมวรรธน์ 6,085     
11 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม. ศิลา นายไพรัตน์ ทวีวาร 14,998    
12 ขอนแก่น ชุมแพ ทม. ชุมแพ นายสมเกียรติ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 10,096    
13 ขอนแก่น กระนวน ทม. กระนวน นายชัชวาล  โนนใหม่ 2,247     
14 ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม. บ้านไผ่ นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร 5,263     
15 ขอนแก่น พล ทม. เมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร 3,330     
16 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ 3,489
17 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. ท่าช้าง นายเฉลิมพล  ศักด์ิค า 5,240
18 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทนิมิต นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ 4,513
19 จันทบุรี ขลุง ทม. ขลุง นายบุรินทร์  ธนอุดมนาน 3,537
20 จันทบุรี ท่าใหม่ ทม. ท่าใหม่ นายธวัชชัย สวัสดิชัย 2,837
21 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม. ฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ  ฉายแสง 9,729
22 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. ชลบุรี นายสุติกรณ์ จ าเริญพานิช 6,920
23 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. แสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม 11,980
24 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. บ้านสวน นายวิชิต ชิตวิเศษ 13,658
25 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. อ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล 9,162
26 ชลบุรี บ้านบึง ทม. บ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ 5,721
27 ชลบุรี บางละมุง ทม. หนองปรือ นายวินัย  อินทร์พิทักษ์ 22,204
28 ชลบุรี พนัสนิคม ทม. พนัสนิคม นายวิจัย  อัมราลิขิต 3,208
29 ชลบุรี ศรีราชา ทม. ศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง 4,595
30 ชลบุรี สัตหีบ ทม. สัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี 3,855
31 ชลบุรี เกาะจันทร์ ทม. ปรกฟ้า นายสุทิน สุดถ่ิน 3,612
32 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม. ชัยนาท นายเจษฎา ส่ีพ่ีน้อง 4,567
33 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม. ชัยภูมิ นายธีวรา วัฒนกร 8,423
34 ชุมพร เมืองชุมพร ทม. ชุมพร นายศรีชัย  วีระนรพานิช 10,940
35 ชุมพร หลังสวน ทม. หลังสวน นายปราโมทย์  อุทัยรัตน์ 2,710
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36 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทม. แม่เหียะ นายธนวัฒน์  ยอดใจ 4,852
37 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา 4,003
38 เชียงใหม่ สันก าแพง ทม. ต้นเปา นายวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ 8,239
39 เชียงใหม่ สันทราย ทม. แม่โจ้ นายประหยัด ทรงค า 3,446
40 ตรัง กันตัง ทม. กันตัง นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี 1,827
41 ตราด เมืองตราด ทม. ตราด นายสุรศักด์ิ ภูติภัทร์ 2,018
42 ตาก เมืองตาก ทม. ตาก นายณพล  ชยานนท์ภักดี 6,566
43 นครนายก เมืองนครนายก ทม. นครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธ์ิ 3,538
44 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม. นครปฐม นายณัทพงศ์  ถ้ าเพชร์ 3,669
45 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม. สามควายเผือก นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช 4,136
46 นครปฐม สามพราน ทม. ไร่ขิง นายจ ารัส ต้ังตระกูลธรรม 7,609
47 นครปฐม สามพราน ทม. กระทุ่มล้ม นายประเสริฐ อินทร์บ ารุง 7,016
48 นครปฐม สามพราน ทม. สามพราน นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ 4,338
49 นครพนม เมืองนครพนม ทม. นครพนม นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา 6,587
50 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม. บัวใหญ่ นางสุเนตร ศิลปชัยเดช 4,245
51 นครราชสีมา ปักธงชัย ทม. เมืองปัก นายธนเดช ศรีณรงค์ 4,624
52 นครราชสีมา สีค้ิว ทม. สีค้ิว นายปรีชา จันทรรวงทอง 1,364
53 นครราชสีมา ปากช่อง ทม. ปากช่อง นายคมกฤษณ์ ล้ิมปัญญาเลิศ 9,066
54 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม. ปากพูน นายธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์ 8,505
55 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม. ทุ่งสง นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 6,987
56 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม. ปากพนัง นายขวัญชัย  รอดมณี 6,671
57 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม. ชุมแสง นายไชยา คลอวุฒินันท์ 2,746
58 นครสวรรค์ ตาคลี ทม. ตาคลี นางเพลินพิศ ศรีภพ 6,148
59 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม. บางศรีเมือง นายณัฏฐพร แสงบัว 7,708
60 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม. บางกร่าง นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ 5,212
61 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม. ไทรม้า จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโคธร 4,774
62 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. บางคูรัด นางสาวพิมพ์พัชชา หยิมการุณ 5,614
63 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. ใหม่บางบัวทอง ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธ์ิ 14,056
64 นนทบุรี บางกรวย ทม. บางกรวย นายสุรศักด์ิ วิชินโรจน์จรัส 7,849
65 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. บางบัวทอง นางกาญจนา เจริญนนทสิทธ์ิ 9,030
66 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. พิมลราช นายล าพอง นามพันธ์ 7,195
67 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. บางรักพัฒนา นายกิจก้อง นาคท่ัง 10,409
68 นนทบุรี บางใหญ่ ทม. บางแม่นาง นางศศิธร นกทรัพย์ 6,507
69 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม. นราธิวาส นายไพศอล อาแว 10,174
70 นราธิวาส ตากใบ ทม. ตากใบ นายซันตารา นูซันตารา 5,479
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71 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา 8,407
72 น่าน เมืองน่าน ทม. น่าน นายสุรพล  เธียรสตร 4,608
73 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทม. บึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรม 4,287
74 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม. บุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ 5,613
75 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม. ชุมเห็ด นายสมชาย ภิรมย์ชาติ 3,691
76 บุรีรัมย์ นางรอง ทม. นางรอง นายมาโนช ตันเจริญ 4,347
77 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม. ปทุมธานี นายพงษ์สวัสด์ิ หาญสวัสด์ิ 4,296
78 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม. บางคูวัด นายวีระ กล่ าสนอง 5,919
79 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม. บางกะดี นายธวัชชัย อ้ึงอ าพรวิไล 4,333
80 ปทุมธานี คลองหลวง ทม. ท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง 14,386
81 ปทุมธานี คลองหลวง ทม. คลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม 12,400
82 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม. บึงย่ีโถ นายรงสรรค์ นันทกาวงศ์ 8,871
83 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม. สน่ันรักษ์ นายสมชาย รังสิวัฒนศักด์ิ 9,008
84 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. คูคต นางสุภารมย์ โลทะกะ 6,704
85 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. ล าสามแก้ว นางสาวดารุณี วัดแก้ว 9,152
86 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. ลาดสวาย นายวินัย สังวาลเงิน 5,301
87 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม. ประจวบคีรีขันธ์ นายกมล  แก้วเทศ 2,738
88 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม. หัวหิน นายนพพร  วุฒิกุล 11,998
89 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม. ปราจีนบุรี นายบุญเก้ือ พากเพียรศิลป์ 4,752
90 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทม. หนองก่ี นายอุดม แนวสุข 4,641
91 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม. ปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน 4,424
92 ปัตตานี สายบุรี ทม. ตะลุบัน นายนิติ นิเดหะ 4,298
93 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม. อโยธยา นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร 6,204
94 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ทม. ผักไห่ นางณีรนุช  ศิริผล 2,819
95 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ทม. ล าตาเสา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล 6,592
96 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม. เสนา นายชัยวัฒน์ โอภาสสุวรรณ 1,653
97 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทม. บ้านกรด นายเสกสรร ไกรสดับ 4,361
98 พังงา เมืองพังงา ทม. พังงา นายชูโชติ โกยกุล 2,486
99 พังงา ตะก่ัวป่า ทม. ตะก่ัวป่า นายสันติสุข ณ ถลาง 1,476
100 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม. พัทลุง นายวาทิต ไพศาลศิลป์ 5,852
101 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม. พิจิตร นายสุรพล เตียวตระกูล 4,910
102 พิจิตร ตะพานหิน ทม. ตะพานหิน นายปัญญา แพมงคล 4,039
103 พิจิตร บางมูลนาก ทม. บางมูลนาก นายนิเวศน์ น้อยอ่ า 2,037
104 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม. อรัญญิก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย 5,823
105 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม. เพชรบุรี นายกิตติพงษ์ เทพพานิช 5,407
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106 เพชรบุรี ชะอ า ทม. ชะอ า นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ 12,798
107 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม. เพชรบูรณ์ นายเสกสรร นิยมเพ็ง 7,376
108 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม. หล่มสัก นายกิตติ พ้ัวช่วย 4,830
109 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทม. วิเชียรบุรี ด.ต.วัฒนพงษ์ เกิดพูล 5,394
110 แพร่ เมืองแพร่ ทม. แพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ 3,474
111 พะเยา เมืองพะเยา ทม. พะเยา นางสุมิตรา  กัณฑมิตร 4,260
112 พะเยา ดอกค าใต้ ทม. ดอกค าใต้ นายเกรียงไกร สะเภาค า 4,901
113 ภูเก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง นายเฉลิมศักด์ิ มณีศรี 2,931
114 ภูเก็ต กะทู้ ทม. กะทู้ ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล 6,319
115 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ 6,452
116 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม. แม่ฮ่องสอน นายปกรณ์  จีนาค า 2,294
117 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม. มุกดาหาร นางสุวรรณี ต้ังปณิธานนท์ 8,427
118 ยะลา เมืองยะลา ทม. สะเตงนอก นายเสรี  เรืองกาญจน์ 7,116
119 ยะลา เบตง ทม. เบตง นายสกุล  เล็งลัคน์กุล 4,135
120 ยโสธร เมืองยโสธร ทม. ยโสธร นายณัฐพล  นาคสุข 6,689
121 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท์ 7,717
122 ระนอง เมืองระนอง ทม. ระนอง นายพินิจ ตันกุล 3,020
123 ระนอง เมืองระนอง ทม. บางร้ิน นายยงยุทธ ควรศิริ 5,541
124 ระยอง เมืองระยอง ทม. มาบตาพุด นายถวิล โพธิบัวทอง 19,725
125 ระยอง บ้านฉาง ทม. บ้านฉาง นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา 5,488
126 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม. ราชบุรี นายศักด์ิชัย  พิศาลผล 8,417
127 ราชบุรี บ้านโป่ง ทม. บ้านโป่ง นายกฤษฎา  ประดิษฐ์กุล 4,597
128 ราชบุรี บ้านโป่ง ทม. ท่าผา นายทรงยศ  อรัญญกานนท์ 6,421
129 ราชบุรี โพธาราม ทม. โพธาราม นายสายัณห์  จังพานิช 3,787
130 ราชบุรี จอมบึง ทม. จอมพล* นายชาญชัย   ใช่รุ่งเร่ือง 3,024
131 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม. ลพบุรี นายจ าเริญ สละชีพ 5,682
132 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม. เขาสามยอด นางสายใจ เลิศวิริยะประภา 5,442
133 ลพบุรี บ้านหม่ี ทม. บ้านหม่ี นายจักรพันธ์ เหล่าวงษ์ไทย 1,295
134 ล าปาง เมืองล าปาง ทม. เขลางค์นคร นายไพฑูรย์ โพธ์ิทอง 17,701    
135 ล าปาง เมืองล าปาง ทม. พิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย 3,297      
136 ล าปาง เถิน ทม. ล้อมแรด นายชยพล ชมภูรัตน์ 4,586      
137 ล าพูน เมืองล าพูน ทม. ล าพูน นายประภัสร์  ภู่เจริญ 3,743
138 เลย เมืองเลย ทม. เลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง 4,523
139 เลย วังสะพุง ทม. วังสะพุง นายไพบูลย์ เขมะประสิทธ์ิ 4,071
140 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ 11,330
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141 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นายสงวนศักด์ิ ชโลธร 5,454
142 สงขลา เมืองสงขลา ทม. เขารูปช้าง นายจักรธร สุริแสง 12226
143 สงขลา รัตภูมิ ทม. ก าแพงเพชร จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธ์ิ 5080
144 สงขลา สะเดา ทม. ทม.สะเดา  นายวัชชพล  ปริสุทธ์ิกุล 6684
145 สงขลา สะเดา ทม. ทม.ปาดังเบซาร์ นายอรรถพล พร้อมมูล 4708
146 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทม.บ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์ 4692
147 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทม.คอหงส์ นายทวีศักด์ิ ทวีรัตน์ 10305
148 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทม.คลองแห นายสันติ เหมมันต์ 8305
149 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทม.ควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร 12693
150 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทม.ทุ่งต าเสา นายชอบ บิณกาญจน์ 5247
151 สงขลา สิงหนคร ทม. ทม.ม่วงงาม นายประทีป  จันทบูลย์ 3915
152 สงขลา สิงหนคร ทม. ทม.สิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง 12289
153 สตูล เมืองสตูล ทม. สตูล นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ 5,036
154 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม. ปากน้ าสมุทรปราการ นายชินพันธ์ุ อภิเลิศธนาพงษ์ 2,930
155 สมุทรปราการ พระประแดง ทม. พระประแดง นางจิระพร วชิรเข่ือนขันธ์ 2,062
156 สมุทรปราการ พระประแดง ทม. ลัดหลวง นางโสภา  มีสัมฤทธ์ิ 11,098
157 สมุทรปราการ พระประแดง ทม. ปู่เจ้าสมิงพราย นายสรรเกียรติ กุลเจริญ 15,789
158 สมุทรปราการ บางพลี ทม. บางแก้ว นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ 11,147
159 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม. แพรกษาใหม่ นายอ านวย  บุญพล้ิว 13,297
160 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม. แพรกษา นายอิม แพหมอ 4,493
161 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม. สมุทรสงคราม นายสมชาย  ตันประเสริฐ 6,485
162 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม. กระทุ่มแบน นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ 3,726
163 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม. คลองมะเด่ือ นายบัญชา ฤทธิศาสตร์ 5,209
164 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม. สระบุรี นายธีรรัตน์ จึงย่ิงเรืองรุ่ง 15,796
165 สระบุรี แก่งคอย ทม. แก่งคอย นายสมชาย วรกิจเจริญผล 3,535
166 สระบุรี แก่งคอย ทม. ทับกวาง นายสมหมาย แดงประเสริฐ 4,585
167 สระบุรี พระพุทธบาท ทม. พระพุทธบาท นางวันเพ็ญ นันทปัญญา 7,449
168 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม. สระแก้ว นายตระกูล สุขกุล 6,344
169 สระแก้ว วังน้ าเย็น ทม. วังน้ าเย็น นายวันชัย นารีรักษ์ 6,224
170 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม. อรัญประเทศ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญย่ิง 5,049
171 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม. สุพรรณบุรี นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอ้ือ 7,951
172 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม. สองพ่ีน้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา 3,030
173 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ทม. สิงห์บุรี นายณรงค์ศักด์ิ วิงวอน 6,757
174 สิงห์บุรี บางระจัน ทม. บางระจัน นายวระ ค ารอด 5,026
175 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม. สุโขทัยธานี นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา 2,391
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176 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม. ศรีสัชนาลัย นายสมศักด์ิ พุ่มช่ืน 51,150
177 สุโขทัย สวรรคโลก ทม. สวรรคโลก นายสมชาติ ลิมปะพันธ์ุ 4,750
178 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน. เกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง 13701
179 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ทม. ดอนสัก นางนันทนี เชยกล่ิน 4310
180 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม. นาสาร นายโกศล ศุทธางกูร 6203
181 สุรินทร์ พุนพิน ทม. ท่าข้าม นางวสุ ประดิษฐ์พร 4787
182 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม. หนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล 8,029
183 หนองคาย ท่าบ่อ ทม. ท่าบ่อ นายกิตติศักด์ิ วรรณวิเชษฐ์ 3,813
184 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม. หนองบัวล าภู นายอธิวัฒน์  นาวิศิษฏ์กร 6,909
185 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม. อ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร 4,049
186 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม. โนนสูง-น้ าค า นายอดิศักด์ิ  ครสวรรค์ 2,198
187 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม. หนองส าโรง นายจันทบาล  อายุวัฒน์ 5,910
188 อุดรธานี บ้านดุง ทม. บ้านดุง นางรุ้งลาวัลย์  ค ามุงคุณ 3,540
189 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม. อุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งย้ัง 6,974
190 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม. อุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ 4,230
191 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม. แจระแม นางกัลยา ลักษณะงาม 2,337
192 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม. เดชอุดม นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ 3,622
193 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม. วารินช าราบ นายจีระชัย ไกรกังวาน 8,581
194 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม. พิบูลมังสาหาร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา 3,579
195 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม. อ านาจเจริญ นายณัฐพงค์ ต้ังสกุลกุลพัฒน์ 5,952

กองกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนำคม 2564  เวลำ 10.00 น.


