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ค ำน ำ 

กลุ่มงานประสานการเมือง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท ารายงาน
เล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานและเป็นประโยชน์ด้านการประสานงาน
ทางการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นคว้าข้อมูล โดยได้รวบรวมรายชื่อและประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ และน าไปเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

        คณะผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีสนใจในเรื่องนี้
ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้
และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

  

คณะผู้จัดท า 

                        พฤษภาคม 2562 
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บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 83 ได้ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 350 คน และ
บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจ านวน 150 คน เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ออกกฎหมาย ตรวจสอบและควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ น าปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  

โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2562 และด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานประสานการเมือง ส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมือง
ระหว่างรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงได้ด าเนินการศึกษาและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือจัดท าเป็นรายงานส าหรับอ านวยความสะดวกในการประสานงาน และได้
จัดท ารายชื่อเป็นแบบหมวดหมู่ต่างๆ รวมทั้งจัดท าเป็นแผนภูมิสถิติประกอบข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้เป็น
ฐานข้อมูลสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานราชการและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือวิเคราะห์และน าไปจัดท าเป็นข้อมูลสถิติ  
4. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ 

ขอบเขต 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งและแบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  โดยมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 350 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อจ านวน 150 คน รวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 500 คน  
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แบบแบง่เขตเลอืกต ัง้ 
จ ำนวน 350 คน 

แบบบญัชรีำยชือ่ 
จ ำนวน 150 คน 

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสดุ
และได้รบัเลอืกเป็น 

ส.ส. จากเขตเลอืกตั้ง
ทั่วประเทศ 350 เขต 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ ส.ส. นัน้ เป็นตัวแทนของประชาชน ที่เขา้ไปท า

หนา้ที่ ออกกฎหมาย ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน น า ปัญหาความเดือดร้อนและ 

ความตอ้งการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล เพื่อประโยชนข์องประเทศชาติ 

และประชาชน ประกอบดว้ยสมาชกิจ านวน 500 คน 

ผู้ที่มาจากการเสนอ
บัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองและได้รบัเลอืก
เป็น ส.ส. จากการ

ค านวณคะแนนที่ได้รับ
จากการเลือกตั้ง 

ที่มาของ ส.ส. 
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รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เรียงตามตัวอักษร 
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ล ำดับที่
   จังหวัด/   
บัญชีรำยช่ือ

เขต สังกัดพรรค

1 นาย กนก ล้ิมตระกูล อุตรดิตถ์ 1 เพื่อไทย

2 นาย กนก วงษ์ตระหง่าน บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

3 นาย กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ นราธิวาส 4 ประชาชาติ

4 นาย กรณ์ จาติกวณิช บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

5 นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กรุงเทพมหานคร 4 พลังประชารัฐ

6 นาย กรวีร์ ปริศนานนัทกุล บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

7 นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมุทรปราการ 5 พลังประชารัฐ

8 นาย กฤติดนยั สันแก้ว แพร่ 2 อนาคตใหม่

9 นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ หนองคาย 1 เพื่อไทย

10 นาย กฤษณ์ แก้วอยู่ เพชรบรีุ 1 พลังประชารัฐ

11 น.ส. กวินนาถ ตาคีย์ ชลบรีุ 7 อนาคตใหม่

12 นาย กษิด์ิเดช ชุติมันต์ กรุงเทพมหานคร 8 พลังประชารัฐ

13 นาย กัญจนพ์งศ์ จงสุทะนามณี บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

14 นาง กันตวรรณ ตันเถียร พังงา 1 ประชาธิปตัย์

15 น.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย สระบรีุ 1 พลังประชารัฐ

16 คุณหญิง กัลยา โสภณพนชิ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

17 น.ส. กานต์กนษิฐ์ แหว้สันตติ กรุงเทพมหานคร 1 พลังประชารัฐ

18 นาย การุณ โหสกุล กรุงเทพมหานคร 10 เพื่อไทย

19 นาย กิตติ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ด 6 เพื่อไทย

20 นาย กิตติกร โล่หสุ์นทร ล าปาง 1 เพื่อไทย

21 นาย กิตติชัย เรืองสวัสด์ิ ฉะเชิงเทรา 1 อนาคตใหม่

22 น.ส. กิตต์ิธัญญา วาจาดี อุบลราชธานี 3 เพื่อไทย

23 นาย กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ มหาสารคาม 1 เพื่อไทย

24 น.ส. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

25 น.ส. กุลวลี นพอมรบดี ราชบรีุ 1 พลังประชารัฐ

26 นาย กูเฮง ยาวอหะซัน นราธิวาส 3 ประชาชาติ

27 นาย เกรียงศักด์ิ ฝ้ายสีงาม อุดรธานี 7 เพื่อไทย

28 นาย เกษม ศุภรานนท์ นครราชสีมา 1 พลังประชารัฐ

29 นาย เกษม อุประ สกลนคร 6 เพื่อไทย

30 นาย เกษมสันต์ มีทิพย์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
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ล ำดับที่
   จังหวัด/   
บัญชีรำยช่ือ

เขต สังกัดพรรคช่ือ - สกุล

31 นาย เกียรติ สิทธีอมร บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

32 นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ลพบรีุ 4 ภูมิใจไทย

33 นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พระนครศรีอยุธยา 1 ภูมิใจไทย

34 นาย โกวิทย์ พวงงาม บญัชีรายชื่อ พลังท้องถิ่นไท

35 นาย โกศล ปทัมะ นครราชสีมา 5 เพื่อไทย

36 นาย ไกลก้อง ไวทยการ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

37 นาย ขจิตร ชัยนคิม อุดรธานี 3 เพื่อไทย

38 นาย ขวัญเลิศ พานชิมาท ชลบรีุ 5 อนาคตใหม่

39 นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ บญัชีรายชื่อ รวมพลังประชาชาติไทย

40 นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ระนอง 1 ภูมิใจไทย

41 นาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล บญัชีรายชื่อ พลังไทยรักไทย

42 นาย คมเดช ไชยศิวามงคล กาฬสินธ์ุ 3 เพื่อไทย

43 นาย ครูมานติย์ สังข์พุ่ม สุรินทร์ 5 เพื่อไทย

44 นาย คารม พลพรกลาง บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

45 นาย ค าพอง เทพาค า บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

46 นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย สุรินทร์ 3 เพื่อไทย

47 นาย จตุพร เจริญเชื้อ ขอนแก่น 3 เพื่อไทย

48 นาย จรัส คุ้มไข่น้ า ชลบรีุ 6 อนาคตใหม่

49 นาย จรัสฤทธ์ิ จันทรสุรินทร์ ล าปาง 3 เพื่อไทย

50 ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง ชลบรีุ 2 พลังประชารัฐ

51 น.ส. จอมขวัญ กลับบา้นเกาะ สมุทรสาคร 3 พลังประชารัฐ

52 นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี บรีุรัมย์ 7 ภูมิใจไทย

53 นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น อุดรธานี 6 เพื่อไทย

54 นาย จักรพล ต้ังสุทธิธรรม เชียงใหม่ 3 เพื่อไทย

55 นาย จักรพันธ์ พรนมิิตร กรุงเทพมหานคร 30 พลังประชารัฐ

56 นาย จักรัตน ์พั้วช่วย เพชรบรูณ์ 2 พลังประชารัฐ

57 ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล บญัชีรายชื่อ รวมพลังประชาชาติไทย

58 นาย จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ศรีสะเกษ 4 เพื่อไทย

59 นาย จารึก ศรีอ่อน จันทบรีุ 2 อนาคตใหม่

60 น.ส. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

61 น.ส. จิตภัสร์ ต๊ัน กฤดากร บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์
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ล ำดับที่
   จังหวัด/   
บัญชีรำยช่ือ

เขต สังกัดพรรคช่ือ - สกุล

62 นาย จิรทัศ ไกรเดชา พระนครศรีอยุธยา 4 เพื่อไทย

63 นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ นนทบรีุ 2 เพื่อไทย

64 นาย จิรวัฒน ์ศิริพานชิย์ มหาสารคาม 4 เพื่อไทย

65 นาย จิรวัฒน ์อรัณยกานนท์ กรุงเทพมหานคร 27 อนาคตใหม่

66 นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา 4 อนาคตใหม่

67 น.ส. จิราพร สินธุไพร ร้อยเอ็ด 5 เพื่อไทย

68 นาย จิรายุ หว่งทรัพย์ กรุงเทพมหานคร 16 เพื่อไทย

69 นาย จีรเดช ศรีวิราช พะเยา 3 พลังประชารัฐ

70 นาง จุฑาพัตธน ์เมนะสวัสด์ิ อุดรธานี 5 เพื่อไทย

71 นาย จุติ ไกรฤกษ์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

72 นาง จุมพิตา จันทรขจร นครปฐม 5 อนาคตใหม่

73 นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

74 นาย จุลพันธ์ โนนศรีชัย บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

75 นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ 6 เพื่อไทย

76 นาย เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

77 นาง เจริญ เร่ียวแรง นนทบรีุ 1 พลังประชารัฐ

78 นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ อุทัยธานี 1 ภูมิใจไทย

79 นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ พัทลุง 2 ภูมิใจไทย

80 นาย ฉลาด ขามช่วง ร้อยเอ็ด 2 เพื่อไทย

81 น.ส. ชนก จันทาทอง หนองคาย 2 เพื่อไทย

82 นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ ปราจีนบรีุ 2 ภูมิใจไทย

83 นาย ชลนา่น ศรีแก้ว นา่น 2 เพื่อไทย

84 นาย ชวน หลีกภัย บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

85 พ.ต.ต. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

86 นาย ชวลิต วิชยสุทธ์ิ นครพนม 4 เพื่อไทย

87 นาย ชัชวาลล์ คงอุดม บญัชีรายชื่อ พลังท้องถิ่นไท

88 นาย ชัย ชิดชอบ บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

89 นาย ชัยชนะ เดชเดโช นครศรีธรรมราช 6 ประชาธิปตัย์

90 นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ปทุมธานี 4 เพื่อไทย

91 นาย ชัยวัฒน ์เปา้เปีย่มทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 2 พลังประชารัฐ

92 นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานสุรณ์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ
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93 นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ตาก 2 ประชาธิปตัย์

94 นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ กรุงเทพมหานคร 15 พลังประชารัฐ

95 นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ อุทัยธานี 2 ภูมิใจไทย

96 นาย ช านาญ จันทร์เรือง บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

97 นาย ชินวรณ์ บณุยเกียรติ นครศรีธรรมราช 5 ประชาธิปตัย์

98 นาย ชุมพล จุลใส ชุมพร 1 ประชาธิปตัย์

99 นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อุบลราชธานี 7 เพื่อไทย

100 นาย ชูศักด์ิ คีรีมาศทอง สุโขทัย 2 พลังประชารัฐ

101 นาย ชูศักด์ิ แอกทอง สุรินทร์ 7 เพื่อไทย

102 นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ ชัยภูมิ 2 พลังประชารัฐ

103 นาย เชิดพงศ์ ราชปอ้งขันธ์ บงึกาฬ 1 เพื่อไทย

104 นาย โชติพิพัฒน ์เตชะโสภณมณี กรุงเทพมหานคร 23 อนาคตใหม่

105 นาย โชติวุฒิ ธนาคมานสุรณ์ สิงหบ์รีุ 1 พลังประชารัฐ

106 นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ มหาสารคาม 2 เพื่อไทย

107 นาย ไชยา พรหมา หนองบวัลาภู 2 เพื่อไทย

108 นาย ซูการ์โน มะทา ยะลา 2 ประชาชาติ

109 น.ส. ญาณธิชา บวัเผ่ือน จันทบรีุ 3 อนาคตใหม่

110 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา จันทบรีุ 1 อนาคตใหม่

111 นาย ฐานสิร์ เทียนทอง สระแก้ว 1 พลังประชารัฐ

112 นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมุทรปราการ 6 พลังประชารัฐ

113 นาย ฐิตินนัท์ แสงนาค ขอนแก่น 1 อนาคตใหม่

114 น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนนัต์ กรุงเทพมหานคร 13 พลังประชารัฐ

115 น.ส. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

116 นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สงขลา 7 ภูมิใจไทย

117 นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ สุรินทร์ 2 พลังประชารัฐ

118 นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

119 นาย ณัฐชา บญุไชยอินสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร 25 อนาคตใหม่

120 นาย ณัฐพงษ์ เรืองปญัญาวุฒิ กรุงเทพมหานคร 28 อนาคตใหม่

121 นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นา่น 3 เพื่อไทย

122 นาย ณัฐพล สืบศักด์ิวงศ์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

123 นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี หนองบวัลาภู 3 เพื่อไทย
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124 นาย ณัฐวุฒิ บวัประทุม บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

125 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบรีุ 2 ชาติไทยพัฒนา

126 นาย ดล เหตระกูล บญัชีรายชื่อ ชาติพัฒนา

127 นาย ดะนยั มะหพิันธ์ อ านาจเจริญ 2 เพื่อไทย

128 นาย ด ารงค์ พิเดช บญัชีรายชื่อ รักษ์ผืนปา่ประเทศไทย

129 นาย เดชอิศม์ ขาวทอง สงขลา 5 ประชาธิปตัย์

130 น.ส. ตรีนชุ เทียนทอง สระแก้ว 2 พลังประชารัฐ

131 นาย ต๋ีใหญ่ พูนศรีธนากูล สุรินทร์ 4 เพื่อไทย

132 นาย ไตรเทพ งามกมล บรีุรัมย์ 6 ภูมิใจไทย

133 นาย ไตรรงค์ ติธรรม บงึกาฬ 2 เพื่อไทย

134 นาย ถาวร เสนเนยีม สงขลา 6 ประชาธิปตัย์

135 พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์ บญัชีรายชื่อ พลังชาติไทย

136 นาย ทรงศักด์ิ ทองศรี บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

137 นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ นครราชสีมา 4 พลังประชารัฐ

138 นาย ทวีศักด์ิ ทักษิณ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

139 นาย ทศพร ทองศิริ กรุงเทพมหานคร 24 อนาคตใหม่

140 นาย ทองแดง เบญ็จะปกั สมุทรสาคร 1 อนาคตใหม่

141 นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ นครราชสีมา 8 พลังประชารัฐ

142 น.ส. ทัศนย์ี บรูณุปกรณ์ เชียงใหม่ 1 เพื่อไทย

143 นาง ทัศนยีา รัตนเศรษฐ นครราชสีมา 7 พลังประชารัฐ

144 นาย ทายาท เกียรติชูศักด์ิ นครสวรรค์ 5 เพื่อไทย

145 นาย เทพไท เสนพงศ์ นครศรีธรรมราช 3 ประชาธิปตัย์

146 นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ บญัชีรายชื่อ ชาติพัฒนา

147 นาย เทอดพงษ์ ไชยนนัทน์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

148 นาย เท่าพิภพ  ล้ิมจิตรกร กรุงเทพมหานคร 22 อนาคตใหม่

149 นาง เทียบจุฑา ขาวข า อุดรธานี 8 เพื่อไทย

150 น.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรุงเทพมหานคร 7 พลังประชารัฐ

151 นาย ธนกร ไชยกุล ยโสธร 3 เพื่อไทย

152 น.ส. ธนพร โสมทองแดง บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

153 นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ เลย 3 ภูมิใจไทย

154 นาย ธนะสิทธ์ิ โควสุรัตน์ อุบลราชธานี 6 พลังประชารัฐ
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155 นาย ธนสัถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ตาก 1 พลังประชารัฐ

156 นาย ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

157 นาย ธรรมนสั พรหมเผ่า พะเยา 1 พลังประชารัฐ

158 นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ กาญจนบรีุ 4 พลังประชารัฐ

159 นาย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

160 นาย ธัญวัจน ์กมลวงศ์วัฒน์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

161 นาย ธารา ปตุิเตชะ ระยอง 3 ประชาธิปตัย์

162 นาย ธีรภัทร พร้ิงศุลกะ สุราษฎร์ธานี 6 ประชาธิปตัย์

163 น.ส. ธีรรัตน ์ส าเร็จวาณิชย์ กรุงเทพมหานคร 18 เพื่อไทย

164 นาย ธีระ ไตรสรณกุล ศรีสะเกษ 5 เพื่อไทย

165 นาย ธีระ วงศ์สมุทร บญัชีรายชื่อ ชาติไทยพัฒนา

166 นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

167 นาย นพ ชีวานนัท์ พระนครศรีอยุธยา 2 เพื่อไทย

168 นาย นพคุณ รัฐผไท เชียงใหม่ 2 เพื่อไทย

169 นาย นพดล แก้วสุพัฒน์ บญัชีรายชื่อ พลังท้องถิ่นไท

170 นาย นพดล มาตรศรี บญัชีรายชื่อ ชาติไทยพัฒนา

171 นาย นพพล เหลืองทองนารา พิษณุโลก 2 เพื่อไทย

172 น.ส. นภาพร เพ็ชร์จินดา บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

173 นาย นริศ ข านรัุกษ์ พัทลุง 3 ประชาธิปตัย์

174 นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

175 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข ขอนแก่น 7 เพื่อไทย

176 นาย นทัธี ถิ่นสาคู ภูเก็ต 2 พลังประชารัฐ

177 นาง นาที รัชกิจประการ บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

178 นาย นกิร จ านง บญัชีรายชื่อ ชาติไทยพัฒนา

179 นาย นคิม บญุวิเศษ บญัชีรายชื่อ พลังปวงชนไทย

180 นาย นติิพล ผิวเหมาะ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

181 นาย นพิันธ์ ศิริธร ตรัง 1 พลังประชารัฐ

182 นาย นยิม ช่างพินจิ พิษณุโลก 4 เพื่อไทย

183 นาย นยิม วิวรรธนดิฐกุล บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

184 นาย นยิม เวชกามา สกลนคร 2 เพื่อไทย

185 นาย นริมิต สุจารี ร้อยเอ็ด 3 เพื่อไทย
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186 นาย นรัินดร์ นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด 4 เพื่อไทย

187 นาย นริามาน สุไลมาน บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

188 นาย นโิรธ สุนทรเลขา นครสวรรค์ 6 พลังประชารัฐ

189 น.ส. แนน บณุย์ธิดา สมชัย อุบลราชธานี 8 ประชาธิปตัย์

190 นาย บญัญัติ เจตนจันทร์ ระยอง 2 ประชาธิปตัย์

191 นาย บญัญัติ บรรทัดฐาน บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

192 นาย บลัลังก์ อรรณนพพร ขอนแก่น 10 เพื่อไทย

193 นาย บญุแก้ว สมวงศ์ ยโสธร 2 เพื่อไทย

194 นาย บญุฐิน ประทุมลี มุกดาหาร 2 เพื่อไทย

195 นาง บญุย่ิง นติิกาญจนา ราชบรีุ 2 พลังประชารัฐ

196 นาง บญุร่ืน ศรีธเรศ กาฬสินธ์ุ 1 เพื่อไทย

197 นาย บญุลือ ประเสริฐโสภา ราชบรีุ 5 ภูมิใจไทย

198 นาย บญุสิงห ์วรินทร์รักษ์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

199 น.ส. เบญจา แสงจันทร์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

200 นาย ปกรณ์ มุง่เจริญพร สุรินทร์ 1 ภูมิใจไทย

201 นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนส์กุล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

202 นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ นครปฐม 4 พลังประชารัฐ

203 นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา พิษณุโลก 1 อนาคตใหม่

204 นาย ประกอบ รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช 4 ประชาธิปตัย์

205 นาย ประเดิมชัย บญุช่วยเหลือ กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อไทย

206 นาย ประทวน สุทธิอ านวยเดช ลพบรีุ 1 พลังประชารัฐ

207 นาย ประภัตร โพธสุธน สุพรรณบรีุ 3 ชาติไทยพัฒนา

208 นาย ประภูศักด์ิ จินตะเวช อุบลราชธานี 9 เพื่อไทย

209 นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประจวบคิรีขันธ์ 3 ประชาธิปตัย์

210 นพ. ประสงค์ บรูณ์พงศ์ บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

211 นาย ประสิทธ์ิ มะหะหมัด กรุงเทพมหานคร 19 พลังประชารัฐ

212 นาย ประสิทธ์ิ วุฒินนัชัย เชียงใหม่ 7 เพื่อไทย

213 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง นครราชสีมา 3 เพื่อไทย

214 นาย ประเสริฐ บญุเรือง กาฬสินธ์ุ 5 เพื่อไทย

215 นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนวัุตร์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

216 นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่
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เขต สังกัดพรรคช่ือ - สกุล

217 นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย ก าแพงเพชร 4 พลังประชารัฐ

218 นาย ปรีดา บญุเพลิง บญัชีรายชื่อ ครูไทยเพื่อประชาชน

219 นาย ปญัญา จีนาค า แม่ฮ่องสอน 1 พลังประชารัฐ

220 น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ราชบรีุ 3 พลังประชารัฐ

221 นาย ปยิบตุร แสงกนกกุล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

222 นาย ปยิวัฒน พันธ์สายเชื้อ ยโสธร 1 เพื่อไทย

223 น.ส. ปยิะรัฐชย์ ติยะไพรัช บญัชีรายชื่อ เพื่อชาติ

224 นาง ผ่องศรี แซ่จึง ศรีสะเกษ 8 เพื่อไทย

225 นาย ไผ่ ลิกค์ ก าแพงเพชร 1 พลังประชารัฐ

226 พล.ท. พงศกร รอดชมภู บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

227 นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

228 นาย พนติ วิกิตเศรษฐ์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

229 นาย พยม พรหมเพชร สงขลา 3 พลังประชารัฐ

230 นาย พรชัย อ านวยทรัพย์ นครราชสีมา 10 ภูมิใจไทย

231 นาย พรชัย อินทร์สุข พิจิตร 1 พลังประชารัฐ

232 นาย พรเทพ วิสุทธ์ิวัฒนศักด์ิ ประจวบคิรีขันธ์ 2 เพื่อไทย

233 น.ส. พรพิมล ธรรมสาร ปทุมธานี 5 เพื่อไทย

234 นาง พรเพ็ญ บญุศิริวัฒนกุล ชัยภูมิ 5 เพื่อไทย

235 นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ สุโขทัย 1 พลังประชารัฐ

236 น.ส. พรรณิการ์ วานชิ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

237 นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กรุงเทพมหานคร 14 เพื่อไทย

238 น.ส. พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ กรุงเทพมหานคร 2 พลังประชารัฐ

239 นาย พัฒนา สัพโส สกลนคร 3 เพื่อไทย

240 นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ นครปฐม 2 ชาติไทยพัฒนา

241 นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

242 นาง พิชชารัตน ์เลาหพงศ์ชนะ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

243 นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เชียงราย 5 เพื่อไทย

244 นาย พิเชษฐ สถิรชวาล บญัชีรายชื่อ ประชาธรรมไทย

245 นาย พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

246 นาย พิบลูย์ รัชกิจประการ สตูล 1 ภูมิใจไทย

247 น.ส. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ เพชรบรูณ์ 1 พลังประชารัฐ
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248 น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล นครศรีธรรมราช 8 ประชาธิปตัย์

249 นาย พิษณุ พลธี ปทุมธานี 6 ภูมิใจไทย

250 นาย พีรเดช ค าสมุทร เชียงราย 6 อนาคตใหม่

251 นาย พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

252 นาย พีระเพชร ศิริกุล กาฬสินธ์ุ 4 เพื่อไทย

253 นาย พุทธิพงษ์ ปณุณกันต์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

254 นาย เพชร เอกก าลังกุล บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

255 น.ส. เพชรชมพู กิจบรูณะ บญัชีรายชื่อ รวมพลังประชาชาติไทย

256 น.ส. เพชรดาว โต๊ะมีนา บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

257 นาย เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล บญัชีรายชื่อ เพื่อชาติ

258 นาย ไพจิต ศรีวรขาน นครพนม 3 เพื่อไทย

259 นาย ไพบลูย์ นติิตะวัน บญัชีรายชื่อ ประชาชนปฏิรูป

260 นาย ไพโรจน ์โล่หสุ์นทร ล าปาง 2 เพื่อไทย

261 น.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ สมุทรปราการ 7 พลังประชารัฐ

262 นาย ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ นนทบรีุ 6 เพื่อไทย

263 นาย ภราดร ปริศนานนัทกุล อ่างทอง 1 ภูมิใจไทย

264 น.ส. ภริม พูลเจริญ สมุทรปราการ 3 พลังประชารัฐ

265 นาย ภาคภูมิ บลูย์ประมุข ตาก 3 พลังประชารัฐ

266 นาย ภาควัต ศรีสุรพล ขอนแก่น 5 เพื่อไทย

267 น.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ กรุงเทพมหานคร 6 พลังประชารัฐ

268 นาย ภาน ุศรีบศุยกาญจน์ สุราษฎร์ธานี 1 ประชาธิปตัย์

269 นาย ภาสกร เงินเจริญกุล บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

270 นาย ภิญโญ นโิรจน์ นครสวรรค์ 1 พลังประชารัฐ

271 นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ พิจิตร 2 พลังประชารัฐ

272 นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี พัทลุง 1 ภูมิใจไทย

273 นาย มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ บญัชีรายชื่อ ไทยศรีวิไลย์

274 นาย มณฑล  โพธ์ิคาย กรุงเทพมหานคร 20 อนาคตใหม่

275 นาย มณเฑียร สงฆป์ระชา ชัยนาท 2 พลังประชารัฐ

276 นาย มนตรี ต้ังเจริญถาวร นนทบรีุ 4 เพื่อไทย

277 นาย มนตรี ปานอ้ยนนท์ ประจวบคิรีขันธ์ 1 ประชาธิปตัย์

278 นาง มนพร เจริญศรี นครพนม 2 เพื่อไทย
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279 นาย มนญู สิวาภิรมย์รัตน์ บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

280 น.ส. มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช ลพบรีุ 2 ภูมิใจไทย

281 นาย มานพ ศรีผ้ึง นครสวรรค์ 4 ภูมิใจไทย

282 นาย มานะ โลหะวณิชย์ ชัยภูมิ 4 เพื่อไทย

283 นาย มานะศักด์ิ จันทร์ประสงค์ นนทบรีุ 3 เพื่อไทย

284 นาย มานสั อ่อนอ้าย พิษณุโลก 5 พลังประชารัฐ

285 นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์ บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

286 นาย มิง่ขวัญ แสงสุวรรณ์ บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

287 นาง มุกดา พงษ์สมบติั ขอนแก่น 4 เพื่อไทย

288 พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจ านงค์ บญัชีรายชื่อ ประชานยิม

289 นาย ยงยุทธ สุวรรณบตุร สมุทรปราการ 2 พลังประชารัฐ

290 นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธ ารง บญัชีรายชื่อ รักษ์ผืนปา่ประเทศไทย

291 นาย ยศวัฒน ์มาไพศาลสิน กาญจนบรีุ 3 ภูมิใจไทย

292 นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร มหาสารคาม 3 เพื่อไทย

293 น.ส. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

294 นาย รงค์ บญุสวยขวัญ นครศรีธรรมราช 1 พลังประชารัฐ

295 นาย รณเทพ อนวัุฒน์ ชลบรีุ 3 พลังประชารัฐ

296 นาย ระวี มาศฉมาดล บญัชีรายชื่อ พลังธรรมใหม่

297 นาย รังสรรค์ มณีรัตน์ ล าพูน 2 เพื่อไทย

298 นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เชียงราย 4 เพื่อไทย

299 นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ บรีุรัมย์ 2 ภูมิใจไทย

300 นาย รังสิมันต์ โรม บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

301 น.ส. รังสิมา รอดรัศมี สุมทรสงคราม 1 ประชาธิปตัย์

302 นาย รัฐกิตต์ิ ผาลีพัฒน์ อุบลราชธานี 5 เพื่อไทย

303 นาย รุ่งโรจน ์ทองศรี บรีุรัมย์ 8 ภูมิใจไทย

304 นาย เรวัต วิศรุตเวช บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

305 น.ส. ละออง ติยะไพรัช เชียงราย 7 เพื่อไทย

306 นาง ลินดา เชิดชัย บญัชีรายชื่อ เพื่อชาติ

307 นาย เลิศศักด์ิ พัฒนชัยกุล เลย 1 เพื่อไทย

308 น.ส. วชิราภรณ์ กาญจนะ สุราษฎร์ธานี 3 ประชาธิปตัย์

309 น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ
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310 นาย วรภพ วิริยะโรจน์ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

311 น.ส. วรรณวรี ตะล่อมสิน กรุงเทพมหานคร 3 อนาคตใหม่

312 น.ส. วรรณวิภา ไม้สน บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

313 นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธ์ิ สตูล 2 ภูมิใจไทย

314 นาย วรสิทธ์ิ กัลปติ์นนัท์ อุบลราชธานี 1 เพื่อไทย

315 นาย วราวุธ ศิลปอาชา บญัชีรายชื่อ ชาติไทยพัฒนา

316 นาย วัชรพล โตมรศักด์ิ นครราชสีมา 2 ชาติพัฒนา

317 นาย วัชระ ยาวอหะซัน นราธิวาส 1 พลังประชารัฐ

318 นาย วัชรา ณ วังขนาย บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

319 นาย วัฒนา ช่างเหลา ขอนแก่น 2 พลังประชารัฐ

320 นาย วัน อยู่บ ารุง กรุงเทพมหานคร 26 เพื่อไทย

321 นาย วันชัย เจริญนนทสิทธ์ิ นนทบรีุ 5 เพื่อไทย

322 นาย วันชัย ปริญญาศิริ สงขลา 1 พลังประชารัฐ

323 นาย วันนวัิติ สมบรูณ์ ขอนแก่น 9 เพื่อไทย

324 นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบรูณ์ 3 พลังประชารัฐ

325 นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา บญัชีรายชื่อ ประชาชาติ

326 นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

327 นาย วิเชียร ชวลิต บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

328 นาย วิทยา ทรงค า เชียงใหม่ 4 เพื่อไทย

329 นาย วินท์ สุธีรชัย บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

330 นาย วิรัช พันธุมะผล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

331 นาย วิรัช รัตนเศรษฐ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

332 นาย วิรัตน ์วรศสิริน บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

333 นาย วิโรจน ์ลักขณาอดิศร บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

334 นาย วิวรรธน ์นลิวัชรมณี สุราษฎร์ธานี 2 ประชาธิปตัย์

335 นาย วิวัฒนช์ัย โหตระไวศยะ ศรีสะเกษ 3 เพื่อไทย

336 พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

337 นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เชียงราย 3 เพื่อไทย

338 นาย วิสิทธ์ิ พิทยาภรณ์ นครราชสีมา 13 ภูมิใจไทย

339 นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เชียงราย 2 เพื่อไทย

340 นาย วิสุทธ์ิ ไชยณรุณ พะเยา 2 เพื่อไทย
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341 นาย วีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

342 นาย วีระกร ค าประกอบ นครสวรรค์ 2 พลังประชารัฐ

343 นาย วีระชัย วีระเมธีกุล บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

344 นาย วีระพล จิตสัมฤทธ์ิ ศรีสะเกษ 6 เพื่อไทย

345 นาย วีระวัฒน ์โอสถานเุคราะห์ กาฬสินธ์ุ 2 เพื่อไทย

346 นาย วุฒิชัย กิตติธเนศวร นครนายก 1 เพื่อไทย

347 นาย วุฒินนัท์ บญุชู สมุทรปราการ 4 อนาคตใหม่

348 นาย วุฒิพงษ์ นามบตุร อุบลราชธานี 2 ประชาธิปตัย์

349 พ.ต.ท. ไวพจน ์อาภรณ์รัตน์ ก าแพงเพชร 2 พลังประชารัฐ

350 นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เลย 2 เพื่อไทย

351 นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อุตรดิตถ์ 2 เพื่อไทย

352 นาย ศราวุธ เพชรพนมพร อุดรธานี 1 เพื่อไทย

353 น.ส. ศรีนวล บญุลือ เชียงใหม่ 8 อนาคตใหม่

354 นาย ศรีเรศ โกฎค าลือ เชียงใหม่ 9 เพื่อไทย

355 นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

356 นาย ศักดา คงเพชร ร้อยเอ็ด 7 เพื่อไทย

357 นาย ศักดินยั นุม่หนู ตราด 1 อนาคตใหม่

358 นาย ศักด์ิสยาม ชิดชอบ บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

359 นาย ศาสตรา ศรีปาน สงขลา 2 พลังประชารัฐ

360 นาย ศิรสิทธ์ิ เลิศด้วยลาภ นครราชสีมา 12 เพื่อไทย

361 น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

362 นาย ศิริพงษ์ รัสมี กรุงเทพมหานคร 17 พลังประชารัฐ

363 นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

364 นาย ศิริวัฒน ์ขจรประศาสน์ บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

365 น.ส. ศิลัมพา เลิศนวัุฒน์ บญัชีรายชื่อ พลเมืองไทย

366 นาย ศุภชัย ใจสมุทร บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

367 นาย ศุภชัย นพข า ปทุมธานี 2 เพื่อไทย

368 นาย ศุภชัย โพธ์ิสุ นครพนม 1 ภูมิใจไทย

369 น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

370 น.ส. สกุณา สาระนนัท์ สกลนคร 5 เพื่อไทย

371 นาย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ บญัชีรายชื่อ เพื่อชาติ
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372 นาย สงวน พงษ์มณี ล าพูน 1 เพื่อไทย

373 นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ บรีุรัมย์ 1 ภูมิใจไทย

374 นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

375 นาย สมเกียรติ ถนอมสินธ์ุ กรุงเทพมหานคร 21 อนาคตใหม่

376 นาย สมเกียรติ วอนเพียร กาญจนบรีุ 2 พลังประชารัฐ

377 นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์ บญัชีรายชื่อ ประชาภิวัฒน์

378 นาย สมคิด เชื้อคง อุบลราชธานี 10 เพื่อไทย

379 นาย สมเจตน ์ลิมปะพันธ์ุ สุโขทัย 3 ภูมิใจไทย

380 นาย สมชาติ ประดิษฐพร สุราษฎร์ธานี 4 ประชาธิปตัย์

381 นาย สมชาย ฝ่ังชลจิตร บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

382 พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ กาญจนบรีุ 1 พลังประชารัฐ

383 นาย สมบติั ศรีสุรินทร์ สุรินทร์ 6 เพื่อไทย

384 นาย สมบติั อ านาคะ สระบรีุ 2 พลังประชารัฐ

385 นาย สมบรูณ์ ซารัมย์ บรีุรัมย์ 3 ภูมิใจไทย

386 นาย สมพงษ์ โสภณ ระยอง 4 พลังประชารัฐ

387 นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ 5 เพื่อไทย

388 นาย สมมุติ เบญ็จลักษณ์ ปตัตานี 4 ประชาชาติ

389 นาย สมศักด์ิ เทพสุทิน บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

390 นาย สมศักด์ิ พันธ์เกษม นครราชสีมา 11 พลังประชารัฐ

391 นาง สมหญิง บวับตุร อ านาจเจริญ 1 เพื่อไทย

392 นาย สมัคร ปอ้งวงษ์ สมุทรสาคร 2 อนาคตใหม่

393 นาย สยาม หตัถสงเคราะห์ หนองบวัลาภู 1 เพื่อไทย

394 นาย สรชัด สุจิตต์ สุพรรณบรีุ 1 ชาติไทยพัฒนา

395 นาย สรวุฒิ เนือ่งจ านงค์ ชลบรีุ 4 พลังประชารัฐ

396 นาย สรอรรถ กล่ินประทุม บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

397 น.ส. สรัสนนัท์ อรรณนพพร ขอนแก่น 8 เพื่อไทย

398 นาย สราวุธ อ่อนละมัย ชุมพร 2 ประชาธิปตัย์

399 นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กระบี่ 2 ภูมิใจไทย

400 นาย สฤษด์ิ บตุรเนยีร ปราจีนบรีุ 3 ภูมิใจไทย

401 นาย สะถิระ เผือกประพันธ์ุ ชลบรีุ 8 พลังประชารัฐ

402 นาย สัญญา นลิสุพรรณ นครสวรรค์ 3 พลังประชารัฐ



17

ล ำดับที่
   จังหวัด/   
บัญชีรำยช่ือ

เขต สังกัดพรรคช่ือ - สกุล

403 นาย สัณหพจน ์สุขศรีเมือง นครศรีธรรมราช 2 พลังประชารัฐ

404 นาย สันติ กีระนนัทร์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

405 นาย สันติ พร้อมพัฒน์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

406 นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส 2 พลังประชารัฐ

407 นาย สัมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ ชัยภูมิ 3 พลังประชารัฐ

408 นาย สาคร เกี่ยวข้อง กระบี่ 1 ประชาธิปตัย์

409 นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตรัง 2 ประชาธิปตัย์

410 นาย สาธิต ปตุิเตชะ ระยอง 1 ประชาธิปตัย์

411 นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล เพชรบรีุ 2 พลังประชารัฐ

412 นาย สายัณห ์ยุติธรรม นครศรีธรรมราช 7 พลังประชารัฐ

413 นาย ส าลี รักสุทธี บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

414 นาย สิงหภณ ดีนาง ขอนแก่น 6 เพื่อไทย

415 พ.ท. สินธพ แก้วพิจิตร นครปฐม 1 ประชาธิปตัย์

416 นาย สินติย์ เลิศไกร สุราษฎร์ธานี 5 ประชาธิปตัย์

417 นาย สิระ เจนจาคะ กรุงเทพมหานคร 9 พลังประชารัฐ

418 นาง สิรินทร รามสูต นา่น 1 เพื่อไทย

419 นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ศรีสะเกษ 1 ภูมิใจไทย

420 นาย สุชาติ ชมกล่ิน ชลบรีุ 1 พลังประชารัฐ

421 นาย สุชาติ ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา 3 พลังประชารัฐ

422 นาย สุชาติ ภิญโญ นครราชสีมา 14 เพื่อไทย

423 นาย สุชาติ อุสาหะ เพชรบรีุ 3 พลังประชารัฐ

424 น.ส. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ตรัง 3 ประชาธิปตัย์

425 น.ส. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา นครปฐม 3 อนาคตใหม่

426 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง ภูเก็ต 1 พลังประชารัฐ

427 นาย สุทิน คลังแสง มหาสารคาม 5 เพื่อไทย

428 นาย สุเทพ อู่อ้น บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

429 นาย สุพล จุลใส ชุมพร 3 รวมพลังประชาชาติไทย

430 นาย สุพล ฟองงาม บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

431 พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

432 นาย สุภดิช อากาศฤกษ์ บญัชีรายชื่อ เศรษฐกิจใหม่

433 นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปญัญา กรุงเทพมหานคร 29 เพื่อไทย
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434 นาย สุรชัย ศรีสารคาม บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

435 นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ศรีสะเกษ 2 เพื่อไทย

436 นาย สุรชาติ ศรีบศุกร พิจิตร 3 พลังประชารัฐ

437 นาย สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

438 นาย สุรทิน พิจารณ์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปไตยใหม่

439 นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ปทุมธานี 1 เพื่อไทย

440 รศ. สุรวาท ทองบุ บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

441 นาย สุรวิทย์ คนสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6 เพื่อไทย

442 นาย สุรศักด์ิ ชิงนวรรณ์ สระแก้ว 3 พลังประชารัฐ

443 นาย สุรศักด์ิ พันธ์เจริญวรกุล พระนครศรีอยุธยา 3 ภูมิใจไทย

444 นาย สุรศักด์ิ อนรรฆพันธ์ เพชรบรูณ์ 4 พลังประชารัฐ

445 นาย สุรสิทธ์ิ นธิิวุฒิวรรักษ์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

446 นาย สุรสิทธ์ิ วงศ์วิทยานนัท์ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

447 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ สงขลา 8 ประชาธิปตัย์

448 นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

449 นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม สุพรรณบรีุ 4 ชาติไทยพัฒนา

450 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

451 นาย โสภณ ซารัมย์ บรีุรัมย์ 4 ภูมิใจไทย

452 นาย องค์การ ชัยบตุร บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

453 นาย องอาจ คล้ามไพบลูย์ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

454 นาย องอาจ วงษ์ประยูร สระบรีุ 3 เพื่อไทย

455 นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา บรีุรัมย์ 5 ภูมิใจไทย

456 นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ นครราชสีมา 6 พลังประชารัฐ

457 นาย อนนัต์ ผลอ านวย ก าแพงเพชร 3 พลังประชารัฐ

458 นาย อนนัต์ ศรีพันธ์ุ อุดรธานี 2 เพื่อไทย

459 นาย อนาวิล รัตนสถาพร ปทุมธานี 3 อนาคตใหม่

460 นาย อนชุา นอ้ยวงศ์ พิษณุโลก 3 พลังประชารัฐ

461 นาย อนชุา นาคาศัย ชัยนาท 1 พลังประชารัฐ

462 น.อ. อนดิุษฐ์ นาครทรรพ กรุงเทพมหานคร 11 เพื่อไทย

463 นาย อนทุิน ชาญวีรกูล บญัชีรายชื่อ ภูมิใจไทย

464 นาย อนมุัติ ซูสารอ ปตัตานี 3 ประชาชาติ
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465 นาย อนรัุกษ์ จุรีมาศ ร้อยเอ็ด 1 ชาติไทยพัฒนา

466 นาย อนรัุกษ์ ต้ังปณิธานนท์ มุกดาหาร 1 เพื่อไทย

467 นาง อนรัุกษ์ บญุศล สกลนคร 4 เพื่อไทย

468 นาย อนสุรณ์ ปัน้ทอง กรุงเทพมหานคร 12 เพื่อไทย

469 น.ส. อนสุรี ทับสุวรรณ บญัชีรายชื่อ รวมพลังประชาชาติไทย

470 นาย อภิชัย เตชะอุบล บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

471 นาย อภิชา เลิศพชรกมล นครราชสีมา 9 ภูมิใจไทย

472 นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สกลนคร 1 เพื่อไทย

473 นาย อภิชาติดศิริสุนทร บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

474 นาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

475 นาง อมรัตน ์โชคปมิตต์กุล บญัชีรายชื่อ อนาคตใหม่

476 นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

477 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี สงขลา 4 พลังประชารัฐ

478 นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ราชบรีุ 4 ประชาธิปตัย์

479 นาย อัครวัฒน ์อัศวเหม สมุทรปราการ 1 พลังประชารัฐ

480 นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ กาญจนบรีุ 5 พลังประชารัฐ

481 นาย อันวาร์ สาและ ปตัตานี 1 ประชาธิปตัย์

482 นาย อับดุลบาซิม อาบู ปตัตานี 2 ภูมิใจไทย

483 นาย อับดุลอายี สาแม็ง ยะลา 3 ประชาชาติ

484 นาย อัศวิน วิภูศิริ บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

485 นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ยะลา 1 พลังประชารัฐ

486 นาง อาภรณ์ สาราค า อุดรธานี 4 เพื่อไทย

487 นาย อารี ไกรนรา บญัชีรายชื่อ เพื่อชาติ

488 นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ศรีสะเกษ 7 ภูมิใจไทย

489 นาย อ านาจ วิลาวัลย์ ปราจีนบรีุ 1 ภูมิใจไทย

490 นาย อ าไพ กองมณี บญัชีรายชื่อ เสรีรวมไทย

491 นาย อิทธิรัตน ์จันทรสุรินทร์ ล าปาง 4 เพื่อไทย

492 นาย อิสสระ สมชัย บญัชีรายชื่อ ประชาธิปตัย์

493 นาย อุบลศักด์ิ บวัหลวงงาม ลพบรีุ 3 เพื่อไทย

494 นาย เอกการ ซ่ือทรงธรรม แพร่ 1 อนาคตใหม่

495 นาย เอกชัย ทรงอ านาจเจริญ อุบลราชธานี 4 เพื่อไทย
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ล ำดับที่
   จังหวัด/   
บัญชีรำยช่ือ

เขต สังกัดพรรคช่ือ - สกุล

496 นาย เอกธนชั อินทร์รอด หนองคาย 3 เพื่อไทย

497 นาย เอกภพ เพียรพิเศษ เชียงราย 1 อนาคตใหม่

498 นาย เอกราช ช่างเหลา บญัชีรายชื่อ พลังประชารัฐ

499 นาย เอี่ยม ทองใจสด เพชรบรูณ์ 5 พลังประชารัฐ

500 นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ชัยภูมิ 1 เพื่อไทย
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รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ 
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ล ำดับที่ สังกัดพรรค

1 นาย กนก วงษ์ตระหง่าน ประชาธิปัตย์

2 นาย กรณ์ จาติกวณิช ประชาธิปัตย์

3 นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย

4 นาย กัญจน์พงศ์ จงสุทะนามณี อนาคตใหม่

5 คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช ประชาธิปัตย์

6 น.ส. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อนาคตใหม่

7 นาย เกษมสันต์ มีทิพย์ อนาคตใหม่

8 นาย เกียรติ สิทธีอมร ประชาธิปัตย์

9 นาย โกวิทย์ พวงงาม พลังท้องถิ่นไท

10 นาย ไกลก้อง ไวทยการ อนาคตใหม่

11 นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ รวมพลังประชาชาติไทย

12 นาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล พลังไทยรักไทย

13 นาย คารม พลพรกลาง อนาคตใหม่

14 นาย ค าพอง เทพาค า อนาคตใหม่

15 ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รวมพลังประชาชาติไทย

16 น.ส. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อนาคตใหม่

17 น.ส. จิตภัสร์ ต๊ัน กฤดากร ประชาธิปัตย์

18 นาย จุติ ไกรฤกษ์ ประชาธิปัตย์

19 นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์

20 นาย จุลพันธ์ โนนศรีชัย อนาคตใหม่

21 นาย เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ อนาคตใหม่

22 นาย ชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์

23 พ.ต.ต. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ อนาคตใหม่

24 นาย ชัชวาลล์ คงอุดม พลังท้องถิ่นไท

25 นาย ชัย ชิดชอบ ภูมิใจไทย

26 นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ

27 นาย ช านาญ จันทร์เรือง อนาคตใหม่

28 น.ส. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ อนาคตใหม่

รำยช่ือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ
ช่ือ - สกุล 
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ล ำดับที่ สังกัดพรรคช่ือ - สกุล 

29 นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พลังประชารัฐ

30 นาย ณัฐพล สืบศักด์ิวงศ์ อนาคตใหม่

31 นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม อนาคตใหม่

32 นาย ดล เหตระกูล ชาติพัฒนา

33 นาย ด ารงค์ พิเดช รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

34 พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์ พลังชาติไทย

35 นาย ทรงศักด์ิ ทองศรี ภูมิใจไทย

36 นาย ทวีศักด์ิ ทักษิณ อนาคตใหม่

37 นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ ชาติพัฒนา

38 นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประชาธิปัตย์

39 น.ส. ธนพร โสมทองแดง เสรีรวมไทย

40 นาย ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ อนาคตใหม่

41 นาย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อนาคตใหม่

42 นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อนาคตใหม่

43 นาย ธีระ วงศ์สมุทร ชาติไทยพัฒนา

44 นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ อนาคตใหม่

45 นาย นพดล แก้วสุพัฒน์ พลังท้องถิ่นไท

46 นาย นพดล มาตรศรี ชาติไทยพัฒนา

47 น.ส. นภาพร เพ็ชร์จินดา เสรีรวมไทย

48 นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พลังประชารัฐ

49 นาง นาที รัชกิจประการ ภูมิใจไทย

50 นาย นิกร จ านง ชาติไทยพัฒนา

51 นาย นิคม บุญวิเศษ พลังปวงชนไทย

52 นาย นิติพล ผิวเหมาะ อนาคตใหม่

53 นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล เศรษฐกิจใหม่

54 นาย นิรามาน สุไลมาน อนาคตใหม่

55 นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์

56 นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ พลังประชารัฐ

57 น.ส. เบญจา แสงจันทร์ อนาคตใหม่

58 นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล อนาคตใหม่
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ล ำดับที่ สังกัดพรรคช่ือ - สกุล 

59 นพ. ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เสรีรวมไทย

60 นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ อนาคตใหม่

61 นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ อนาคตใหม่

62 นาย ปรีดา บุญเพลิง ครูไทยเพือ่ประชาชน

63 นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล อนาคตใหม่

64 น.ส. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เพือ่ชาติ

65 พล.ท. พงศกร รอดชมภู อนาคตใหม่

66 นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ พลังประชารัฐ

67 นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ ประชาธิปัตย์

68 น.ส. พรรณิการ์ วานิช อนาคตใหม่

69 นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ อนาคตใหม่

70 นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ พลังประชารัฐ

71 นาย พิเชษฐ สถิรชวาล ประชาธรรมไทย

72 นาย พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ อนาคตใหม่

73 นาย พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประชาธิปัตย์

74 นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พลังประชารัฐ

75 นาย เพชร เอกก าลังกุล เสรีรวมไทย

76 น.ส. เพชรชมพู กิจบูรณะ รวมพลังประชาชาติไทย

77 น.ส. เพชรดาว โต๊ะมีนา ภูมิใจไทย

78 นาย เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เพือ่ชาติ

79 นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน ประชาชนปฏิรูป

80 นาย ภาสกร เงินเจริญกุล เศรษฐกิจใหม่

81 นาย มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ไทยศรีวิไลย์

82 นาย มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เศรษฐกิจใหม่

83 นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์ เศรษฐกิจใหม่

84 นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เศรษฐกิจใหม่

85 พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจ านงค์ ประชานิยม

86 นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธ ารง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

87 น.ส. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ อนาคตใหม่

88 นาย ระวี มาศฉมาดล พลังธรรมใหม่
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ล ำดับที่ สังกัดพรรคช่ือ - สกุล 

89 นาย รังสิมันต์ โรม อนาคตใหม่

90 นาย เรวัต วิศรุตเวช เสรีรวมไทย

91 นาง ลินดา เชิดชัย เพือ่ชาติ

92 น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี พลังประชารัฐ

93 นาย วรภพ วิริยะโรจน์ อนาคตใหม่

94 น.ส. วรรณวิภา ไม้สน อนาคตใหม่

95 นาย วราวุธ ศิลปอาชา ชาติไทยพัฒนา

96 นาย วัชรา ณ วังขนาย เสรีรวมไทย

97 นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ

98 นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง อนาคตใหม่

99 นาย วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ

100 นาย วินท์ สุธีรชัย อนาคตใหม่

101 นาย วิรัช พันธุมะผล อนาคตใหม่

102 นาย วิรัช รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

103 นาย วิรัตน์ วรศสิริน เสรีรวมไทย

104 นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อนาคตใหม่

105 พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี เสรีรวมไทย

106 นาย วีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล ภูมิใจไทย

107 นาย วีระชัย วีระเมธีกุล ประชาธิปัตย์

108 นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ประชาธิปัตย์

109 นาย ศักด์ิสยาม ชิดชอบ ภูมิใจไทย

110 น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล อนาคตใหม่

111 นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ประชาธิปัตย์

112 นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ภูมิใจไทย

113 น.ส. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พลเมืองไทย

114 นาย ศุภชัย ใจสมุทร ภูมิใจไทย

115 น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี ภูมิใจไทย

116 นาย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เพือ่ชาติ

117 นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล อนาคตใหม่

118 นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์ ประชาภิวัฒน์
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ล ำดับที่ สังกัดพรรคช่ือ - สกุล 

119 นาย สมชาย ฝ่ังชลจิตร อนาคตใหม่

120 นาย สมศักด์ิ เทพสุทิน พลังประชารัฐ

121 นาย สรอรรถ กล่ินประทุม ภูมิใจไทย

122 นาย สันติ กีระนันทร์ พลังประชารัฐ

123 นาย สันติ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ

124 นาย ส าลี รักสุทธี อนาคตใหม่

125 นาย สุเทพ อู่อ้น อนาคตใหม่

126 นาย สุพล ฟองงาม พลังประชารัฐ

127 พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อนาคตใหม่

128 นาย สุภดิช อากาศฤกษ์ เศรษฐกิจใหม่

129 นาย สุรชัย ศรีสารคาม อนาคตใหม่

130 นาย สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ อนาคตใหม่

131 นาย สุรทิน พิจารณ์ ประชาธิปไตยใหม่

132 รศ. สุรวาท ทองบุ อนาคตใหม่

133 นาย สุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ พลังประชารัฐ

134 นาย สุรสิทธ์ิ วงศ์วิทยานันท์ พลังประชารัฐ

135 นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พลังประชารัฐ

136 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย

137 นาย องค์การ ชัยบุตร อนาคตใหม่

138 นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประชาธิปัตย์

139 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย

140 น.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ รวมพลังประชาชาติไทย

141 นาย อภิชัย เตชะอุบล ประชาธิปัตย์

142 นาย อภิชาติดศิริสุนทร อนาคตใหม่

143 นาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ประชาธิปัตย์

144 นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อนาคตใหม่

145 นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร พลังประชารัฐ

146 นาย อัศวิน วิภูศิริ ประชาธิปัตย์

147 นาย อารี ไกรนรา เพือ่ชาติ
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ล ำดับที่ สังกัดพรรคช่ือ - สกุล 

148 นาย อ าไพ กองมณี เสรีรวมไทย

149 นาย อิสสระ สมชัย ประชาธิปัตย์

150 นาย เอกราช ช่างเหลา พลังประชารัฐ
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รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรค

1 1 น.ส. กานต์กนษิฐ์ แหว้สันตติ พลังประชารัฐ

2 2 น.ส. พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ พลังประชารัฐ

3 3 น.ส. วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่

4 4 นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ

5 5 นาย ประเดิมชัย บญุช่วยเหลือ เพื่อไทย

6 6 น.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ

7 7 น.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ

8 8 นาย กษิด์ิเดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ

9 9 นาย สิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ

10 10 นาย การุณ โหสกุล เพื่อไทย

11 11 น.อ. อนดิุษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย

12 12 นาย อนสุรณ์ ปัน้ทอง เพื่อไทย

13 13 น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนนัต์ พลังประชารัฐ

14 14 นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย

15 15 นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ

16 16 นาย จิรายุ หว่งทรัพย์ เพื่อไทย

17 17 นาย ศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ

18 18 น.ส. ธีรรัตน ์ส าเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย

19 19 นาย ประสิทธ์ิ มะหะหมัด พลังประชารัฐ

20 20 นาย มณฑล  โพธ์ิคาย อนาคตใหม่

21 21 นาย สมเกียรติ ถนอมสินธ์ุ อนาคตใหม่

22 22 นาย เท่าพิภพ  ล้ิมจิตรกร อนาคตใหม่

23 23 นาย โชติพิพัฒน ์เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่

24 24 นาย ทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่

25 25 นาย ณัฐชา บญุไชยอินสวัสด์ิ อนาคตใหม่

26 26 นาย วัน อยู่บ ารุง เพื่อไทย

27 27 นาย จิรวัฒน ์อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่

28 28 นาย ณัฐพงษ์ เรืองปญัญาวุฒิ อนาคตใหม่

รำยช่ือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 

ช่ือ-สกุล

กรุงเทพมหำนคร
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

29 29 นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปญัญา เพื่อไทย

30 30 นาย จักรพันธ์ พรนมิิตร พลังประชารัฐ

31 1 นาย สาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปตัย์

32 2 นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย

33 1 พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ

34 2 นาย สมเกียรติ วอนเพียร พลังประชารัฐ

35 3 นาย ยศวัฒน ์มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย

36 4 นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ

37 5 นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ

38 1 นาง บญุร่ืน ศรีธเรศ เพื่อไทย

39 2 นาย วีระวัฒน ์โอสถานเุคราะห์ เพื่อไทย

40 3 นาย คมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย

41 4 นาย พีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย

42 5 นาย ประเสริฐ บญุเรือง เพื่อไทย

43 1 นาย ไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ

44 2 พ.ต.ท. ไวพจน ์อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ

45 3 นาย อนนัต์ ผลอ านวย พลังประชารัฐ

46 4 นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ

47 1 นาย ฐิตินนัท์ แสงนาค อนาคตใหม่

48 2 นาย วัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ

49 3 นาย จตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย

50 4 นาง มุกดา พงษ์สมบติั เพื่อไทย

51 5 นาย ภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย

52 6 นาย สิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย

53 7 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย

กระบ่ี

กำญจนบุรี

กำฬสินธุ์

ก ำแพงเพชร

ขอนแก่น
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

54 8 น.ส. สรัสนนัท์ อรรณนพพร เพื่อไทย

55 9 นาย วันนวัิติ สมบรูณ์ เพื่อไทย

56 10 นาย บลัลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย

57 1 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่

58 2 นาย จารึก ศรีอ่อน อนาคตใหม่

59 3 น.ส. ญาณธิชา บวัเผ่ือน อนาคตใหม่

60 1 นาย กิตติชัย เรืองสวัสด์ิ อนาคตใหม่

61 2 นาย ชัยวัฒน ์เปา้เปีย่มทรัพย์ พลังประชารัฐ

62 3 นาย สุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ

63 4 นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อนาคตใหม่

64 1 นาย สุชาติ ชมกล่ิน พลังประชารัฐ

65 2 ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ

66 3 นาย รณเทพ อนวัุฒน์ พลังประชารัฐ

67 4 นาย สรวุฒิ เนือ่งจ านงค์ พลังประชารัฐ

68 5 นาย ขวัญเลิศ พานชิมาท อนาคตใหม่

69 6 นาย จรัส คุ้มไข่น้ า อนาคตใหม่

70 7 น.ส. กวินนาถ ตาคีย์ อนาคตใหม่

71 8 นาย สะถิระ เผือกประพันธ์ุ พลังประชารัฐ

72 1 นาย อนชุา นาคาศัย พลังประชารัฐ

73 2 นาย มณเฑียร สงฆป์ระชา พลังประชารัฐ

74 1 นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย

75 2 นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ

76 3 นาย สัมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ

77 4 นาย มานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย

78 5 นาง พรเพ็ญ บญุศิริวัฒนกุล เพื่อไทย

79 6 นาย สุรวิทย์ คนสมบรูณ์ เพื่อไทย

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

ชัยนำท

ชัยภูมิ
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

80 1 นาย ชุมพล จุลใส ประชาธิปตัย์

81 2 นาย สราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปตัย์

82 3 นาย สุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

83 1 นาย เอกภพ เพียรพิเศษ อนาคตใหม่

84 2 นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย

85 3 นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย

86 4 นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย

87 5 นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย

88 6 นาย พีรเดช ค าสมุทร อนาคตใหม่

89 7 น.ส. ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย

90 1 น.ส. ทัศนย์ี บรูณุปกรณ์ เพื่อไทย

91 2 นาย นพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย

92 3 นาย จักรพล ต้ังสุทธิธรรม เพื่อไทย

93 4 นาย วิทยา ทรงค า เพื่อไทย

94 5 นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย

95 6 นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย

96 7 นาย ประสิทธ์ิ วุฒินนัชัย เพื่อไทย

97 8 น.ส. ศรีนวล บญุลือ อนาคตใหม่

98 9 นาย ศรีเรศ โกฎค าลือ เพื่อไทย

99 1 นาย นพิันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ

100 2 นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปตัย์

101 3 น.ส. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปตัย์

102 1 นาย ศักดินยั นุม่หนู อนาคตใหม่

103 1 นาย ธนสัถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ

104 2 นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปตัย์

105 3 นาย ภาคภูมิ บลูย์ประมุข พลังประชารัฐ

เชียงใหม่

ตรัง

ตรำด

ตำก

ชุมพร

เชียงรำย
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

106 1 นาย วุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย

107 1 พ.ท. สินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปตัย์

108 2 นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา

109 3 น.ส. สุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา อนาคตใหม่

110 4 นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ

111 5 นาง จุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่

112 1 นาย ศุภชัย โพธ์ิสุ ภูมิใจไทย

113 2 นาง มนพร เจริญศรี เพื่อไทย

114 3 นาย ไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย

115 4 นาย ชวลิต วิชยสุทธ์ิ เพื่อไทย

116 1 นาย เกษม ศุภรานนท์ พลังประชารัฐ

117 2 นาย วัชรพล โตมรศักด์ิ ชาติพัฒนา

118 3 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย

119 4 นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

120 5 นาย โกศล ปทัมะ เพื่อไทย

121 6 นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

122 7 นาง ทัศนยีา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

123 8 นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ

124 9 นาย อภิชา เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย

125 10 นาย พรชัย อ านวยทรัพย์ ภูมิใจไทย

126 11 นาย สมศักด์ิ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ

127 12 นาย ศิรสิทธ์ิ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย

128 13 นาย วิสิทธ์ิ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย

129 14 นาย สุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย

130 1 นาย รงค์ บญุสวยขวัญ พลังประชารัฐ

131 2 นาย สัณหพจน ์สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ

นครปฐม

นครพนม

นครรำชสีมำ

นครศรีธรรมรำช

นครนำยก
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

132 3 นาย เทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปตัย์

133 4 นาย ประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปตัย์

134 5 นาย ชินวรณ์ บณุยเกียรติ ประชาธิปตัย์

135 6 นาย ชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปตัย์

136 7 นาย สายัณห ์ยุติธรรม พลังประชารัฐ

137 8 น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปตัย์

138 1 นาย ภิญโญ นโิรจน์ พลังประชารัฐ

139 2 นาย วีระกร ค าประกอบ พลังประชารัฐ

140 3 นาย สัญญา นลิสุพรรณ พลังประชารัฐ

141 4 นาย มานพ ศรีผ้ึง ภูมิใจไทย

142 5 นาย ทายาท เกียรติชูศักด์ิ เพื่อไทย

143 6 นาย นโิรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ

144 1 นาง เจริญ เร่ียวแรง พลังประชารัฐ

145 2 นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย

146 3 นาย มานะศักด์ิ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย

147 4 นาย มนตรี ต้ังเจริญถาวร เพื่อไทย

148 5 นาย วันชัย เจริญนนทสิทธ์ิ เพื่อไทย

149 6 นาย ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ เพื่อไทย

150 1 นาย วัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ

151 2 นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ

152 3 นาย กูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ

153 4 นาย กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ ประชาชาติ

154 1 นาง สิรินทร รามสูต เพื่อไทย

155 2 นาย ชลนา่น ศรีแก้ว เพื่อไทย

156 3 นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย

157 1 นาย เชิดพงศ์ ราชปอ้งขันธ์ เพื่อไทย

158 2 นาย ไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย

นนทบุรี

นรำธวิำส

น่ำน

บึงกำฬ

นครสวรรค์
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

159 1 นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย

160 2 นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย

161 3 นาย สมบรูณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย

162 4 นาย โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย

163 5 นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย

164 6 นาย ไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย

165 7 นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย

166 8 นาย รุ่งโรจน ์ทองศรี ภูมิใจไทย

167 1 นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย

168 2 นาย ศุภชัย นพข า เพื่อไทย

169 3 นาย อนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่

170 4 นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย

171 5 น.ส. พรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย

172 6 นาย พิษณุ พลธี ภูมิใจไทย

173 1 นาย มนตรี ปานอ้ยนนท์ ประชาธิปตัย์

174 2 นาย พรเทพ วิสุทธ์ิวัฒนศักด์ิ เพื่อไทย

175 3 นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปตัย์

176 1 นาย อ านาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย

177 2 นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย

178 3 นาย สฤษด์ิ บตุรเนยีร ภูมิใจไทย

179 1 นาย อันวาร์ สาและ ประชาธิปตัย์

180 2 นาย อับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย

181 3 นาย อนมุัติ ซูสารอ ประชาชาติ

182 4 นาย สมมุติ เบญ็จลักษณ์ ประชาชาติ

ปทุมธำนี

ประจวบคิรีขันธ์

ปรำจีนบุรี

ปัตตำนี

บุรีรัมย์
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

183 1 นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย

184 2 นาย นพ ชีวานนัท์ เพื่อไทย

185 3 นาย สุรศักด์ิ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย

186 4 นาย จิรทัศ ไกรเดชา เพื่อไทย

187 1 นาย ธรรมนสั พรหมเผ่า พลังประชารัฐ

188 2 นาย วิสุทธ์ิ ไชยณรุณ เพื่อไทย

189 3 นาย จีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ

190 1 นาง กันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปตัย์

191 1 นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี ภูมิใจไทย

192 2 นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย

193 3 นาย นริศ ข านรัุกษ์ ประชาธิปตัย์

194 1 นาย พรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ

195 2 นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ พลังประชารัฐ

196 3 นาย สุรชาติ ศรีบศุกร พลังประชารัฐ

197 1 นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่

198 2 นาย นพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย

199 3 นาย อนชุา นอ้ยวงศ์ พลังประชารัฐ

200 4 นาย นยิม ช่างพินจิ เพื่อไทย

201 5 นาย มานสั อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ

202 1 นาย กฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ

203 2 นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ

204 3 นาย สุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ

เพชรบุรี

พะเยำ

พังงำ

พัทลุง

พิจิตร

พิษณโุลก

พระนครศรีอยุธยำ
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

205 1 น.ส. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ พลังประชารัฐ

206 2 นาย จักรัตน ์พั้วช่วย พลังประชารัฐ

207 3 นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ

208 4 นาย สุรศักด์ิ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ

209 5 นาย เอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ

210 1 นาย เอกการ ซ่ือทรงธรรม อนาคตใหม่

211 2 นาย กฤติดนยั สันแก้ว อนาคตใหม่

212 1 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ

213 2 นาย นทัธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ

214 1 นาย กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ เพื่อไทย

215 2 นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย

216 3 นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย

217 4 นาย จิรวัฒน ์ศิริพานชิย์ เพื่อไทย

218 5 นาย สุทิน คลังแสง เพื่อไทย

219 1 นาย อนรัุกษ์ ต้ังปณิธานนท์ เพื่อไทย

220 2 นาย บญุฐิน ประทุมลี เพื่อไทย

221 1 นาย ปญัญา จีนาค า พลังประชารัฐ

222 1 นาย ปยิวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย

223 2 นาย บญุแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย

224 3 นาย ธนกร ไชยกุล เพื่อไทย

225 1 นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ

226 2 นาย ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ

227 3 นาย อับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ

มกุดำหำร

แมฮ่่องสอน

ยโสธร

ยะลำ

เพชรบูรณ์

แพร่

ภูเก็ต

มหำสำรคำม
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

228 1 นาย อนรัุกษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา

229 2 นาย ฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย

230 3 นาย นริมิต สุจารี เพื่อไทย

231 4 นาย นรัินดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย

232 5 น.ส. จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย

233 6 นาย กิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย

234 7 นาย ศักดา คงเพชร เพื่อไทย

235 1 นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย

236 1 นาย สาธิต ปตุิเตชะ ประชาธิปตัย์

237 2 นาย บญัญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปตัย์

238 3 นาย ธารา ปตุิเตชะ ประชาธิปตัย์

239 4 นาย สมพงษ์ โสภณ พลังประชารัฐ

240 1 น.ส. กุลวลี นพอมรบดี พลังประชารัฐ

241 2 นาง บญุย่ิง นติิกาญจนา พลังประชารัฐ

242 3 น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ พลังประชารัฐ

243 4 นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประชาธิปตัย์

244 5 นาย บญุลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย

245 1 นาย ประทวน สุทธิอ านวยเดช พลังประชารัฐ

246 2 น.ส. มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช ภูมิใจไทย

247 3 นาย อุบลศักด์ิ บวัหลวงงาม เพื่อไทย

248 4 นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย

249 1 นาย กิตติกร โล่หสุ์นทร เพื่อไทย

250 2 นาย ไพโรจน ์โล่หสุ์นทร เพื่อไทย

251 3 นาย จรัสฤทธ์ิ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย

252 4 นาย อิทธิรัตน ์จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย

ระนอง

ระยอง

รำชบุรี

ลพบุรี

ล ำปำง

ร้อยเอ็ด
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

253 1 นาย สงวน พงษ์มณี เพื่อไทย

254 2 นาย รังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย

255 1 นาย เลิศศักด์ิ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย

256 2 นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย

257 3 นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย

258 1 นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย

259 2 นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย

260 3 นาย วิวัฒนช์ัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย

261 4 นาย จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย

262 5 นาย ธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย

263 6 นาย วีระพล จิตสัมฤทธ์ิ เพื่อไทย

264 7 นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย

265 8 นาง ผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย

266 1 นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เพื่อไทย

267 2 นาย นยิม เวชกามา เพื่อไทย

268 3 นาย พัฒนา สัพโส เพื่อไทย

269 4 นาง อนรัุกษ์ บญุศล เพื่อไทย

270 5 น.ส. สกุณา สาระนนัท์ เพื่อไทย

271 6 นาย เกษม อุประ เพื่อไทย

272 1 นาย วันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ

273 2 นาย ศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ

274 3 นาย พยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ

275 4 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ

276 5 นาย เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปตัย์

277 6 นาย ถาวร เสนเนยีม ประชาธิปตัย์

278 7 นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย

279 8 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปตัย์

ล ำพูน

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สงขลำ
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

280 1 นาย พิบลูย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย

281 2 นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธ์ิ ภูมิใจไทย

282 1 นาย อัครวัฒน ์อัศวเหม พลังประชารัฐ

283 2 นาย ยงยุทธ สุวรรณบตุร พลังประชารัฐ

284 3 น.ส. ภริม พูลเจริญ พลังประชารัฐ

285 4 นาย วุฒินนัท์ บญุชู อนาคตใหม่

286 5 นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พลังประชารัฐ

287 6 นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ

288 7 น.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ

289 1 นาย ทองแดง เบญ็จะปกั อนาคตใหม่

290 2 นาย สมัคร ปอ้งวงษ์ อนาคตใหม่

291 3 น.ส. จอมขวัญ กลับบา้นเกาะ พลังประชารัฐ

292 1 นาย ฐานสิร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ

293 2 น.ส. ตรีนชุ เทียนทอง พลังประชารัฐ

294 3 นาย สุรศักด์ิ ชิงนวรรณ์ พลังประชารัฐ

295 1 น.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ

296 2 นาย สมบติั อ านาคะ พลังประชารัฐ

297 3 นาย องอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย

298 1 นาย โชติวุฒิ ธนาคมานสุรณ์ พลังประชารัฐ

299 1 นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ พลังประชารัฐ

300 2 นาย ชูศักด์ิ คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ

301 3 นาย สมเจตน ์ลิมปะพันธ์ุ ภูมิใจไทย

สิงห์บุรี

สุโขทัย

สตูล

สมทุรปรำกำร

สมทุรสำคร

สระแก้ว

สระบุรี
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

302 1 นาย สรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา

303 2 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา

304 3 นาย ประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา

305 4 นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา

306 1 น.ส. รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปตัย์

307 1 นาย ภาน ุศรีบศุยกาญจน์ ประชาธิปตัย์

308 2 นาย วิวรรธน ์นลิวัชรมณี ประชาธิปตัย์

309 3 น.ส. วชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปตัย์

310 4 นาย สมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปตัย์

311 5 นาย สินติย์ เลิศไกร ประชาธิปตัย์

312 6 นาย ธีรภัทร พร้ิงศุลกะ ประชาธิปตัย์

313 1 นาย ปกรณ์ มุง่เจริญพร ภูมิใจไทย

314 2 นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ

315 3 นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย เพื่อไทย

316 4 นาย ต๋ีใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย

317 5 นาย ครูมานติย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย

318 6 นาย สมบติั ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย

319 7 นาย ชูศักด์ิ แอกทอง เพื่อไทย

320 1 นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย

321 2 น.ส. ชนก จันทาทอง เพื่อไทย

322 3 นาย เอกธนชั อินทร์รอด เพื่อไทย

323 1 นาย สยาม หตัถสงเคราะห์ เพื่อไทย

324 2 นาย ไชยา พรหมา เพื่อไทย

325 3 นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย

326 1 นาย ภราดร ปริศนานนัทกุล ภูมิใจไทย

สุรินทร์

หนองคำย

หนองบัวลำภู

อ่ำงทอง

สุพรรณบุรี

สุมทรสงครำม

สุรำษฎร์ธำนี
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ล ำดับที่ เขต สังกัดพรรคช่ือ-สกุล

327 1 นาง สมหญิง บวับตุร เพื่อไทย

328 2 นาย ดะนยั มะหพิันธ์ เพื่อไทย

329 1 นาย ศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย

330 2 นาย อนนัต์ ศรีพันธ์ุ เพื่อไทย

331 3 นาย ขจิตร ชัยนคิม เพื่อไทย

332 4 นาง อาภรณ์ สาราค า เพื่อไทย

333 5 นาง จุฑาพัตธน ์เมนะสวัสด์ิ เพื่อไทย

334 6 นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย

335 7 นาย เกรียงศักด์ิ ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย

336 8 นาง เทียบจุฑา ขาวข า เพื่อไทย

337 1 นาย กนก ล้ิมตระกูล เพื่อไทย

338 2 นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย

339 1 นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย

340 2 นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย

341 1 นาย วรสิทธ์ิ กัลปติ์นนัท์ เพื่อไทย

342 2 นาย วุฒิพงษ์ นามบตุร ประชาธิปตัย์

343 3 น.ส. กิตต์ิธัญญา วาจาดี เพื่อไทย

344 4 นาย เอกชัย ทรงอ านาจเจริญ เพื่อไทย

345 5 นาย รัฐกิตต์ิ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย

346 6 นาย ธนะสิทธ์ิ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ

347 7 นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย

348 8 น.ส. แนน บณุย์ธิดา สมชัย ประชาธิปตัย์

349 9 นาย ประภูศักด์ิ จินตะเวช เพื่อไทย

350 10 นาย สมคิด เชื้อคง เพื่อไทย

อุดรธำนี

อุตรดิตถ์

อุทัยธำนี

อ ำนำจเจริญ

อุบลรำชธำนี
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แผนภูมิแสดงผลการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

สามารถจัดท าเป็นแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละได้ดังนี้  
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง  

 

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคเพ่ือไทย 136 คน (คิดเป็นร้อยละ 39)   
2. พรรคพลังประชารัฐ  97 คน (คิดเป็นร้อยละ 28)   
3. พรรคภูมิใจไทย 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 11)  
4. พรรคประชาธิปัตย์ 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 9)  
5. พรรคอนาคตใหม่ 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 9) 

 

 

 

39% 
28% 

11% 
9% 9% 

2% 
2% 

0.3% 
0.3% 

พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เพื่อไทย (136 คน) 
พลังประชารัฐ (97 คน) 
ภูมิใจไทย (39 คน) 
ประชาธิปัตย์ (33 คน) 
อนาคตใหม่ (31 คน) 
ชาติไทยพัฒนา (6 คน) 
ประชาชาติ (6 คน) 
รวมพลังประชาชาติไทย (1 คน) 
ชาติพัฒนา (1 คน) 
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40% 

30% 

30% 

กรุงเทพมหานคร 

พลังประชารัฐ (12 คน) 

เพื่อไทย (9 คน) 

อนาคตใหม่ (9 คน) 

46% 

22% 

13% 

9% 
7% 

3% 

ภาคกลาง 
พลังประชารัฐ (35 คน) 

เพื่อไทย (17 คน) 

ภูมิใจไทย (10 คน) 

อนาคตใหม่ (7 คน) 

ชาติไทยพัฒนา (5 คน) 

ประชาธิปัตย์ (2 คน) 

 แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที ่2 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคพลังประชารัฐ 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 40)   
2. พรรคเพื่อไทย 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 30)   
3. พรรคอนาคตใหม ่9 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) 

 แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 
 
จากแผนภูมิที ่3 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมากที่สุดในเขตภาคกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคพลังประชารัฐ 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  
2. เป็นพรรคเพ่ือไทย 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 22)  
3. พรรคภูมิใจไทย 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 13)  
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76% 

15% 

9% 

ภาคเหนือ 

เพื่อไทย (25 คน) 

อนาคตใหม่ (5 คน) 

พลังประชารัฐ (3 คน) 

72% 

14% 

9% 
2% 

1% 
1% 1% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อไทย (84 คน) 

ภูมิใจไทย (16 คน) 

พลังประชารัฐ (11 คน) 

ประชาธิปัตย์ (2 คน) 

ชาติไทยพัฒนา (1 คน) 

ชาติพัฒนา (1 คน) 

อนาคตใหม่ (1 คน) 

 แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที ่4 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคเหนือ 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคเพ่ือไทย 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 76) 
2. พรรคอนาคตใหม่ 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 15)   
3. พรรคพลังประชารัฐ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 9) 

 แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภูมิที ่5 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคเพื่อไทย 84 คน (คิดเป็นร้อยละ 73) 
2. พรรคภูมิใจไทย 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 13)    
3. พรรคพลังประชารัฐ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 9) 
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42% 

35% 

11% 

12% 

ภาคตะวันออก 

พลังประชารัฐ (11 คน) 

อนาคตใหม่ (9 คน) 

ประชาธิปัตย์ (3 คน) 

ภูมิใจไทย (3 คน) 

63% 
21% 

11% 
5% 

ภาคตะวันตก 

พลังประชารัฐ (12 คน) 

ประชาธิปัตย์ (4 คน) 

ภูมิใจไทย (2 คน) 

เพื่อไทย (1 คน) 

 แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภูมิที ่6 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
มากที่สุดในเขตภาคตะวันออก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1. พรรคพลังประชารัฐ 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 41) 
2. พรรคอนาคตใหม่ 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 35)     
3. พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 12) 

 แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที ่7 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมากที่สุดในเขตภาคตะวันตก 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคพลังประชารัฐ 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 63) 
2. พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 21)     
3. พรรคภูมิใจไทย 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 11) 
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44% 

26% 

16% 

12% 
2% 

ภาคใต้ 

ประชาธิปัตย์ (22 คน) 

พลังประชารัฐ (13 คน) 

ภูมิใจไทย (8 คน) 

ประชาชาติ (6 คน) 

รวมพลังประชาชาติไทย (1 คน) 

33% 

13% 
13% 

8% 

7% 

4% 
3% 
3% 

3% 
2% 

11% 

อนาคตใหม่ (50 คน) 

ประชาธิปัตย์ (20 คน) 

พลังประชารัฐ (19 คน) 

ภูมิใจไทย (12 คน) 

เสรีรวมไทย (10 คน) 

เศรษฐกิจใหม่ (6 คน) 

เพื่อชาติ (5 คน) 

ชาติไทยพัฒนา (4 คน) 

รวมพลังประชาชาติไทย (4 คน) 

พลังท้องถิ่นไท (3 คน) 

อ่ืนๆ (17 คน) 

 แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของพรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตภาคตะวันใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที ่8 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
มากที่สุดในเขตภาคใต้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1. พรรคประชาธิปัตย์ 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 44)  
2. พรรคพลังประชารัฐ 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 26) 
3. พรรคภูมิใจไทย 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 16) 

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

 แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
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27% 

23% 16% 

11% 

10% 

2% 
2% 

2% 1% 

6% เพื่อไทย (136 คน) 

พลังประชารัฐ (116 คน) 

อนาคตใหม่ (81 คน) 

ประชาธิปัตย์ (53 คน) 

ภูมิใจไทย (51 คน) 

เสรีรวมไทย (10 คน) 

ชาติไทยพัฒนา (10 คน) 

ประชาชาติ (7 คน) 

เศรษฐกิจใหม่ (6 คน) 

อ่ืนๆ (30 คน) 

จากแผนภูมิที่ 9 แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคอนาคตใหม ่50 คน (คิดเป็นร้อยละ 33)  
2. พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) 
3. พรรคพลังประชารัฐ 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 12) 
4. พรรคภูมิใจไทย 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 8) 
5. พรรคเสรีรวมไทย 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 7)  

 

รวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ 

 แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 10 แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทัง้แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อมารวมกัน จะได้ผลรวมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  
1. พรรคเพ่ือไทย 136 คน (คิดเป็นร้อยละ 27)  
2. พรรคพลังประชารัฐ 116 คน (คิดเป็นร้อยละ 23)  
3. พรรคอนาคตใหม ่81 คน (คิดเป็นร้อยละ 16)  
4. พรรคประชาธิปัตย์ 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 11)  
5. พรรคภูมิใจไทย 51 คน (คิดเป็นร้อยละ 10) 



49 
 

การเผยแพร่ข้อมูล 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานในครั้งนี้สามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ผู้จัดท า
จึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการจัดท านี้ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหาและมีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 

Google Drive   

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานประสานการเมือง ผู้จัดท าจะด าเนินการแชร์ไฟล์ข้อมูลทางอีเมล์ 
ผ่านช่องทาง Google Drive เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา และเป็นการประสานข้อมูลกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

YouTube  

ส าหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้จัดท าได้
ด าเนินการอัพโหลดวิดีโอ ข้อมูลสรุปผ่านช่องทาง YouTube เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ สามารถเข้าใจ
ที่มาและเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ ตาม QR CODE นี้ 
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