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เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั
1 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 7 ต าบล 165,208 165,208 -4,774 -2.81

ต.ในเมือง 70,870 คน
ต.ปทุม 10,561 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,531 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,395 คน
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,099 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,309  คน
ต.กดุลาด  12,375  คน
ต.กระโสบ  6,477  คน
ต.หนองบ่อ  7,591  คน

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 5 ต าบล 59,642 166,379 -3,603 -2.12
ต.ไร่น้อย  28,933 คน
ต.หวัเรือ  9,264  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,617  คน
ต.ปะอาว  5,407  คน
ต.หนองขอน  9,421  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน 106,737

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,447 172,810 2,828 1.66
2. อ าเภอดอนมดแดง 27,201
3. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 28,016
4. อ าเภอตาลสุม 33,146

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,641 177,451 7,469 4.39
2. อ าเภอส าโรง 3 ต าบล 16,810
ต.โคกกอ่ง  6,467  คน
ต.บอน  3,379  คน
ต.ส าโรง 6,964  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,526 162,452 -7,530 -4.43
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,926

6 1. อ าเภอเขมราฐ 82,713 169,114 -868 -0.51
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,836
3. อ าเภอนาตาล 38,565

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 71,043 165,546 -4,436 -2.61
2. อ าเภอโขงเจียม 38,914
3. อ าเภอสิรินธร 55,589

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทัง้หมด  1,869,806  คน
จ านวนเฉลีย่ราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจังหวัดอุบลราชธานี เทา่กับ 169,982 คน

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

รูปแบบที่ 1



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 12 ต าบล 116,739 175,493 5,511 3.24
ต.พบิูล  10,165  คน
ต.กดุชมภู  11,795  คน
ต.ดอนจกิ  15,046  คน
ต.นาโพธ์ิ  8,559  คน
ต.โพธ์ิไทร  12,143  คน
ต.ไร่ใต้  8,080  คน  
ต.หนองบัวฮี  10,467  คน
ต.บ้านแขม  5,473  คน
ต.โพธ์ิศรี  12,659 คน
ต.ระเว  8,627  คน
ต.ทรายมูล  6,124  คน
ต.โนนกลาง  7,601  คน
2. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 31,271
3. อ าเภอนาเยยี 27,483

9 1. อ าเภอบุณฑริก 95,736 167,430 -2,552 -1.50
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,925
3. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 2 ต าบล 12,769
ต.โนนกาหลง  4,859  คน
ต.อา่งศิลา  7,910  คน

10 1. อ าเภอน้ ายนื 70,240 178,453 8,471 4.98
2. อ าเภอทุง่ศรีอุดม 29,207
3. อ าเภอน้ าขุ่น 33,398
4. อ าเภอส าโรง 6 ต าบล 37,315
ต.หนองไฮ  6,279  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,780  คน
ต.โคกสว่าง  8,023  คน
ต.โนนกลาง  4,479  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
5. อ าเภอเดชอุดม (เฉพาะต าบลทุง่เทงิ) 8,293

11 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,470 169,470 -512 -0.30
ต.เมืองเดช 33,357 คน
ต.โพนงาม 9,085 คน
ต.กดุประทาย 13,661 คน
ต.บัวงาม 12,323 คน
ต.นาส่วง 9,036 คน
ต.กลาง 14,464 คน
ต.ค าคร่ัง 6,722 คน



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.ป่าโมง 4,944 คน
ต.นาเจริญ  7,583  คน
ต.นากระแซง  13,629  คน
ต.แกง้  8,353  คน
ต.ตบห ู 12,348  คน
ต.สมสะอาด  10,927  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,972  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,066 คน
รวมประชากรทัง้สิน้ 1,869,806

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธานี    
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ส่วนใหญ่แต่ละเขตเลือกตั้ง   
    ประกอบด้วยอ าเภอหรือต าบลท่ีเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมเดียวกันมาก่อน      
4. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นท่ีต้ังหลักเพียง 4 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อ.ส าโรง และ อ.เดชอุดม ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ 
    การเลือกตั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  
    
  



แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 1) 
 

1 
2 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ไร่น้อย ต.หัวเรอื ต.ข้ีเหล็ก  
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เขื่องใน   
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(เฉพาะ ต.ไร่น้อย ต.หวัเรอื ต.ขี้เหล็ก 
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง 
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ตาลสุม 

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่  

อ.โขงเจียม อ.สิรินธร   

เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ.พบิูลมังสาหาร  
(ยกเว้น ต.โนนกาหลง และ ต.อ่างศิลา)   

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.พบิูลมังสาหาร  
(เฉพาะ ต.โนนกาหลง และ ต.อ่างศิลา)   

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.น้ำยนื อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.สำโรง ต.โคกก่อง ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.สำโรง ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั
1 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 7 ต าบล 165,208 165,208 -4,774 -2.81

ต.ในเมือง 70,870 คน
ต.ปทุม 10,561 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,531 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,395 คน
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,099 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,309  คน
ต.กดุลาด  12,375  คน
ต.กระโสบ  6,477  คน
ต.หนองบ่อ  7,591  คน

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 5 ต าบล 59,642 166,379 -3,603 -2.12
ต.ไร่น้อย  28,933 คน
ต.หวัเรือ  9,264  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,617  คน
ต.ปะอาว  5,407  คน
ต.หนองขอน  9,421  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน 106,737

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,447 172,810 2,828 1.66
2. อ าเภอดอนมดแดง 27,201
3. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 28,016
4. อ าเภอตาลสุม 33,146

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,641 177,451 7,469 4.39
2. อ าเภอส าโรง 3 ต าบล 16,810
ต.โคกกอ่ง  6,467  คน
ต.บอน  3,379  คน
ต.ส าโรง 6,964  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,526 162,452 -7,530 -4.43
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,926

6 1. อ าเภอเขมราฐ 82,713 169,114 -868 -0.51
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,836
3. อ าเภอนาตาล 38,565

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 71,043 168,859 -1,123 -0.66
2. อ าเภอโขงเจียม 38,914

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทัง้หมด  1,869,806  คน
จ านวนเฉลีย่ราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจังหวัดอุบลราชธานี เทา่กับ 169,982 คน

รูปแบบที่ 2
พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

3. อ าเภอสิรินธร 5 ต าบล 44,151
ต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  7,823 คน
ต.คันไร่  11,984  คน
ต.ฝางค า  3,623  คน
ต.ค าเขื่อนแกว้  10,442 คน
ต.ช่องเม็ก  10,279  คน
4. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 2 ต าบล 14,751
ต.ระเว  8,627  คน
ต.ทรายมูล  6,124  คน

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 12 ต าบล 114,757 173,511 3,529 2.08
ต.พบิูล  10,165  คน
ต.กดุชมภู  11,795  คน
ต.อา่งศิลา  7,910  คน
ต.ดอนจกิ  15,046  คน
ต.นาโพธ์ิ  8,559  คน
ต.โนนกลาง  7,601  คน
ต.โพธ์ิไทร  12,143  คน
ต.ไร่ใต้  8,080  คน  
ต.หนองบัวฮี  10,467  คน
ต.โนนกาหลง  4,859  คน
ต.บ้านแขม  5,473  คน
ต.โพธ์ิศรี  12,659 คน
2. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 31,271
3. อ าเภอนาเยยี 27,483

9 1. อ าเภอบุณฑริก 95,736 166,099 -3,883 -2.28
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,925
3. อ าเภอสิรินธร 1 ต าบล 11,438
ต.โนนกอ่  11,438 คน

10 1. อ าเภอน้ ายนื 70,240 178,453 8,471 4.98
2. อ าเภอทุง่ศรีอุดม 29,207
3. อ าเภอน้ าขุ่น 33,398
4. อ าเภอส าโรง 6 ต าบล 37,315
ต.หนองไฮ  6,279  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,780  คน
ต.โคกสว่าง  8,023  คน
ต.โนนกลาง  4,479  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
5. อ าเภอเดชอุดม (เฉพาะต าบลทุง่เทงิ) 8,293



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลีย่ราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจงัหวดั

พ้ืนทีป่ระกอบด้วย

หมายเหตุ

11 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,470 169,470 -512 -0.30
ต.เมืองเดช 33,357 คน
ต.โพนงาม 9,085 คน
ต.กดุประทาย 13,661 คน
ต.บัวงาม 12,323 คน
ต.นาส่วง 9,036 คน
ต.กลาง 14,464 คน
ต.ค าคร่ัง 6,722 คน
ต.ป่าโมง 4,944 คน
ต.นาเจริญ  7,583  คน
ต.นากระแซง  13,629  คน
ต.แกง้  8,353  คน
ต.ตบห ู 12,348  คน
ต.สมสะอาด  10,927  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,972  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,066 คน
รวมประชากรทัง้สิน้ 1,869,806

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธาน ี    
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ส่วนใหญ่แต่ละเขตเลือกตั้ง   
    ประกอบด้วยอ าเภอหรือต าบลท่ีเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมเดียวกันมาก่อน      
4. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นท่ีตั้งหลัก 5 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร  อ.ส าโรง และ อ.เดชอุดม สะดวกในการบริหารจัดการ 
    การเลือกตั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  
    
  



 

1 
2 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง 
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ตาลสุม 

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม  
อ.สิรินธร (ยกเว้น ต.โนนก่อ)   

อ.พบิูลมังสาหาร  

(เฉพาะ ต.ระเว และ ต.ทรายมูล)   
 

  
เขตเลือกตั้งที่ 8 

อ.พบิูลมังสาหาร  

(ยกเว้น ต.ระเว และ ต.ทรายมูล)   

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.สิรินธร (เฉพาะ ต.โนนก่อ)   

 

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.น้ำยนื อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.สำโรง ต.โคกก่อง ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.สำโรง ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 2) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เขื่องใน   
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(เฉพาะ ต.ไร่น้อย ต.หวัเรอื ต.ขี้เหล็ก 
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ไร่น้อย ต.หัวเรอื ต.ข้ีเหล็ก  
ต.ปะอาว และ ต.หนองขอน)  
 



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด
1 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 4 ต าบล 100,283 167,923 -2,059 -1.21

ต.ในเมือง 70,870 คน
ต.ปทุม 10,561 คน
ต.กดุลาด  12,375  คน
ต.กระโสบ  6,477  คน
2. อ าเภอดอนมดแดง 1 ต าบล 8,886
ต.ดอนมดแดง  8,886 คน
3. อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ 31,271
4. อ าเภอนาเยยี 27,483

2 1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 8 ต าบล 124,567 172,953 2,971 1.75
ต.แจระแม (เขต ทต.อบุล)  2,099 คน
ต.แจระแม (เขต ทม.แจระแม)  11,309  คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.อบุล) 3,531 คน
ต.ขามใหญ ่(เขต ทต.ขามใหญ)่ 40,395 คน
ต.ไร่น้อย  28,933 คน
ต.หนองบ่อ  7,591  คน
ต.หัวเรือ  9,264  คน
ต.ขี้เหล็ก  6,617  คน
ต.ปะอาว  5,407  คน
ต.หนองขอน  9,421  คน
2. อ าเภอเข่ืองใน  8  ต าบล 48,386
ต.หนองเหล่า  5,905  คน
ต.กอ่เอ ้ 7,489  คน
ต.หัวดอน  6,669  คน
ต.ชทีวน  6,513  คน
ต.ท่าไห  8,617  คน
ต.นาค าใหญ ่ 3,601  คน
ต.แดงหม้อ  3,165  คน
ต.ธาตุน้อย  6,427  คน

3 1. อ าเภอม่วงสามสิบ 84,447 170,814 832 0.49
2. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 28,016
3. อ าเภอเข่ืองใน  10  ต าบล 58,351
ต.เขื่องใน  9,972 คน
ต.สหธาตุ  3,119  คน
ต.สร้างถอ่  9,472  คน
ต.ค้อทอง  6,215  คน
ต.บ้านไทย  6,182  คน
ต.ยางขี้นก  4,837  คน
ต.กลางใหญ ่ 5,048  คน

รปูแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจงัหวดัอุบลราชธานี  
จ านวนราษฎรทั้งหมด  1,869,806  คน
จ านวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คนในจงัหวดัอุบลราชธานี เท่ากับ 169,982 คน

รูปแบบที ่3
พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด

พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.บ้านกอก  3,904  คน
ต.โนนรัง  4,250  คน
ต.ศรีสุข  5,352  คน  

4 1. อ าเภอวารินช าราบ 160,641 170,487 505 0.30
2. อ าเภอส าโรง 2 ต าบล 9,846
ต.โคกกอ่ง  6,467  คน
ต.บอน  3,379  คน

5 1. อ าเภอตระการพืชผล 121,526 173,306 3,324 1.96
2. อ าเภอกุดข้าวปุ้น 40,926
3. อ าเภอตาลสุม  2  ต าบล 10,854
ต.นาคาย  6,575  คน
ต.หนองกงุ  4,279  คน  

6 1. อ าเภอเขมราฐ 82,713 169,114 -868 -0.51
2. อ าเภอโพธิ์ไทร 47,836
3. อ าเภอนาตาล 38,565

7 1. อ าเภอศรีเมืองใหม่ 71,043 165,546 -4,436 -2.61
2. อ าเภอโขงเจยีม 38,914
3. อ าเภอสิรินธร 55,589

8 1. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 129,508 170,115 133 0.08
2. อ าเภอตาลสุม 4  ต าบล 22,292
ต.ตาลสุม   8,740  คน
ต.ส าโรง  4,140  คน
ต.จกิเทิง  5,446  คน
ต.ค าหว้า  3,966  คน
3. อ าเภอดอนมดแดง 18,315
ต.เหล่าแดง 6,986  คน
ต.ท่าเมือง 6,361 คน
ต.ค าไฮใหญ ่4,968 คน

9 1. อ าเภอบุณฑริก 95,736 170,317 335 0.20
2. อ าเภอนาจะหลวย 58,925
3. อ าเภอน้ ายนื 2 ต าบล 15,656
ต.ยางใหญ ่6,313 คน
ต.บุเปือย 9,343 คน

10 อ าเภอเดชอุดม  15  ต าบล 169,470 169,470 -512 -0.30
ต.เมืองเดช 33,357 คน
ต.โพนงาม 9,085 คน
ต.กดุประทาย 13,661 คน
ต.บัวงาม 12,323 คน
ต.นาส่วง 9,036 คน
ต.กลาง 14,464 คน
ต.ค าคร่ัง 6,722 คน
ต.ป่าโมง 4,944 คน
ต.นาเจริญ  7,583  คน
ต.นากระแซง  13,629  คน
ต.แกง้  8,353  คน



เขตเลือกต้ัง จ านวนราษฎร ผลต่างจาก

ที่ อ าเภอ จ านวนราษฎร ในเขตเลือกต้ัง จ านวนเฉลี่ยราษฎร คิดเป็น
(คน) (คน) ต่อ ส.ส. หน่ึงคน ร้อยละ

ในจังหวัด

พ้ืนที่ประกอบด้วย

หมายเหตุ

ต.ตบหู  12,348  คน
ต.สมสะอาด  10,927  คน
ต.โนนสมบูรณ์  5,972  คน
ต.ท่าโพธ์ิศรี  7,066 คน

11 1. อ าเภอทุ่งศรีอุดม 29,207 169,761 -221 -0.13
2. อ าเภอน้ าขุ่น 33,398
3. อ าเภอส าโรง 7 ต าบล 44,279
ต.ส าโรง  6,964  คน
ต.หนองไฮ  6,279  คน
ต.ค้อน้อย   7,880  คน
ต.โนนกาเล็น  7,780  คน
ต.โคกสว่าง  8,023  คน
ต.โนนกลาง  4,479  คน
ต.ขามป้อม  2,874  คน
4. อ าเภอเดชอุดม 1 ต าบล 8,293
ต.ทุ่งเทิง 8,293 คน
5. อ าเภอน้ ายนื  5 ต าบล 54,584
ต.โซง 8,454 คน
ต.สีวิเชยีร 14,551 คน
ต.เกา่ขาม  7,444  คน
ต.ยาง  7,424  คน
ต.โดมประดิษฐ์ 16,711 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 1,869,806

เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
1. จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกับจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
    และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน  
    ในจังหวัดอุบลราชธานี     
2. พื้นท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้งมีพื้นท่ีติดต่อกัน เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
3. มีการแบ่งบางส่วนของอ าเภอ (ต าบล) ออกไปประกอบเป็นเขตเลือกตั้งอื่นนอกเขตอ าเภอท่ีเป็นที่ต้ังหลัก จ านวน 7 อ าเภอ 
    ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง อ.เขื่องใน อ.ส าโรง อ.ตาลสุม อ.เดชอุดม และ อ.น้ ายืน     
  
 



 

1 2 

เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ.เมืองอบุลราชธานี (เฉพาะ ต.ในเมือง  

ต.ปทุม ต.กุดลาด และ ต.กระโสบ)  

อ.ดอนมดแดง (เฉพาะ ต.ดอนมดแดง) 

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย   
 
 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เมืองอบุลราชธานี  
(ยกเว้น ต.ในเมือง ต.ปทุม ต.กุดลาด 
และ ต.กระโสบ)  

อ.เขื่องใน (เฉพาะ ต.หนองเหล่า 
ต.ก่อเอ้ ต.หัวดอน ต.ชีทวน  
ต.ท่าไห ต.นาคำใหญ่ ต.แดงหม้อ 
และ ต.ธาตุน้อย  
 

เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ.ม่วงสามสิบ อ.เหล่าเสือโก้ก 
อ.เขื่องใน (ยกเว้น ต.หนองเหล่า  
ต.ก่อเอ้ ต.หัวดอน ต.ชีทวน  
ต.ท่าไห ต.นาคำใหญ่ ต.แดงหม้อ 
และ ต.ธาตุน้อย)  

เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น 
อ.ตาลสุม (เฉพาะ ต.นาคาย และ ต.หนองกุง)  

เขตเลือกตั้งที่ 6 
อ.เขมราฐ  อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล 

เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ.ศรีเมืองใหม่  

อ.โขงเจียม อ.สิรินธร   

เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ.พบิูลมังสาหาร อ.ตาลสุม (ยกเว้น 

ต.นาคาย และ ต.หนองกุง)  

อ.ดอนมดแดง (ยกเว้น ต.ดอนมดแดง) 

 

เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย   
อ.น้ำยนื (เฉพาะ ต.ยางใหญ่ และ ต.บุเปอืย)    

เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ.น้ำยนื  (ยกเว้น ต.ยางใหญ่ และ ต.บุเปือย)    
อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำขุ่น  
อ.สำโรง (ยกเว้น ต.โคกก่อง และ ต.บอน)  

อ.เดชอุดม (เฉพาะ ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ.วารินชำราบ   
อ.สำโรง (เฉพาะ ต.โคกก่อง และ ต.บอน)   

แผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (รูปแบบที่ 3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 



แบบรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

เกี่ยวกับการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

           วันท่ี..............กุมภาพันธ 2566 

ผูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

� ประชาชน   ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... 

ท่ีอยู บานเลขท่ี................ซอย/ถนน...............................................หมูท่ี...................... 

ตําบล.........................................อําเภอ..........................................จังหวัดอุบลราชธานี 

                              หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได........................................................................................ 

� พรรคการเมือง   ชื่อพรรคการเมือง................................................................................................... 

ท่ีอยู บานเลขท่ี................ซอย/ถนน...............................................หมูท่ี...................... 

ตําบล.........................................อําเภอ..........................................จังหวัดอุบลราชธานี 

         หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได........................................................................................ 

ขาพเจามีความคิดเห็นและเหตุผลประกอบการสนับสนุน ดังนี ้

1. รูปแบบท่ีมีความเหมาะสม คือ รูปแบบท่ี............................... 

2. เหตุผลประกอบการสนับสนุน (ถามี)................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี).................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                             (ลงชื่อ)..................................................ผูแสดงความคิดเห็น   

                                                                    (...................................................)             

หมายเหตุ – กรุณาสงแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 

   - สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธาน ีท่ีอยู เลขท่ี 999 หมูท่ี 10     

      ซอยสามัคคี 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี  

      จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

   - โทรศัพท 045-355366 , ๐๔๕-๓๑๗๖๐๐ โทรสาร 045-311661 
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