
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดันครสวรรค์ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ .  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ออกเป็น  ๓๖  เขตเลือกตั้ง   
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ดังต่อไปนี้ 
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ที่ 

อ าเภอ 
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เขต 
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ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

๑ เมืองนครสวรรค์ ๘ ๘ ๑ เทศบาลนครนครสวรรค์  (บางส่วน)   
 ทิศใต้  เริ่มจากสี่แยกเดชาติวงศ์  บริเวณพิกัด  
PT  203353  ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  1  มุ่งไปทางจังหวัดก าแพงเพชร  
จนถึ งสามแยกเวี ย งดอย   บริ เ วณพิกัด   
PT  191367  ระยะทางประมาณ  1,900  เมตร
จากบริเวณพิกัด  PT  191367  เลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนนพหลโยธิน  (เดิม)  จนถึงสี่แยกพหลโยธิน  
บริ เวณพิกัด  PT  198372  ระยะทาง
ประมาณ  900  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  198372  เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  117  มุ่งไปทางจังหวัดพิษณุโลก
ผ่ านสามแยกบ้ านแก่ ง   จนถึ งทางแยก 
ข้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  บริเวณพิกัด  
PT  197385  ระยะทางประมาณ  1,300  เมตร 
 ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณพิกัด  PT  197385  
เลี้ยวขวาไปตามถนน  คสล. จนสุดถนนบริเวณ
พิกัด  PT  201388  ระยะทางประมาณ  
420  เมตร  จากบริเวณพิกัด  PT  201388   
ไปตามทางเดิน   จนถึงถนนอัมรินทร์วิถี    
บริ เวณพิกัด  PT  202387  ระยะทาง
ประมาณ  150  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  202387  เลี้ ย วซ้ า ย ไปตามถนน 
อัมรินทร์วิถี  จนถึงสามแยกทางไปป่าช้าจีน 
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     บริ เวณพิกัด  PT  213385  ระยะทาง
ประมาณ  1,200  เมตร  จากบริเวณพิกัด  
PT  213385  เลี้ยวขวาไปตามถนนอัมรินทร์วิถี
จนถึงสามแยก  บริเวณพิกัด  PT  212383  
ระยะทางประมาณ  200  เมตร  จากบริเวณ
พิกัด  PT  212383  เลี้ยวซ้ายไปตามถนน
อัมรินทร์ วิ ถี ผ่ าน โรงแรม เบ เวอร์ รี่ ฮิ ล ล์    
มุ่งไปทางเทศบาลนครนครสวรรค์   จนถึง 
สามแยกหน้าอาคารที่พักเจ้าหน้าที่เทศบาล  
มุ่งหน้าไปตามถนนอัมราวิถี  บริเวณพิกัด   
PT  218377  ระยะทางประมาณ  1,000  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  218377  ไปตามถนน
อัมรินทร์วิถี  จนถึงสามแยก  บริเวณพิกัด   
PT  217374  ระยะทางประมาณ  290  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  217374  เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนธรรมวิถีผ่านหน้าวัดวรนาถบรรพต  
(วัดกบ)  จนถึงถนนสวรรค์วิถี  บริเวณพิกัด  
PT  225373  ระยะทางประมาณ  750  เมตร 
 ทิศตะวันออก  จากบริเวณพิกัด  PT  225373  
เลี้ยวขวาไปตามถนนสวรรค์วิถีผ่านห้างสรรพสินค้า 
แฟรี่แลนด์  ผ่านหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ไปจนจดสี่แยกเดชาติวงศ์   บริ เวณพิกัด   
PT  203353  ระยะทางประมาณ  3,000  เมตร 

    ๒ ๑. เทศบาลนครนครสวรรค์  (บางส่วน)   
 ทิศใต้  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลที่  12  
บ ริ เ วณพิ กั ด   PT  188341   ไ ปทา ง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  11  บริเวณพิกัด   
PT  205336  ระยะทางประมาณ  2,200  เมตร
จากหลักเขตเทศบาลที่  11  บริเวณพิกัด   
PT  205336  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถึงหลักเขตเทศบาลที่   10  บริเวณพิกัด   
PT  233353  ระยะทางประมาณ  3,200  เมตร 
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     จากหลักเขตเทศบาลที่  10  บริเวณพิกัด   
PT  233353  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตเทศบาลที่   9  บริ เวณพิกัด   
PT  235354  ระยะทางประมาณ  200  
เมตร  จากหลักเขตเทศบาลเขตที่  9  บริเวณพิกัด  
PT  235354  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงหลักเขตเทศบาลที่  8  บริเวณพิกัด   
PT  242367  ระยะทางประมาณ  1,600  เมตร 
 ทิศตะวันออก  เริ่มจากหลักเขตเทศบาล  
ที่  8  บริเวณพิกัด  PT  242367  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตเทศบาล 
ที่  7  บริเวณพิกัด  PT  237370  ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร  จากหลักเขตเทศบาล
ที่  7  บริเวณพิกัด  PT  237370  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตเทศบาล 
ที่  6  บริเวณพิกัด  PT  228378  ระยะทาง
ประมาณ  1,100  เมตร  จากหลักเขตเทศบาล
ที่  6  บริเวณพิกัด  PT  228378  ไปทาง
ทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตเทศบาลที่  5  บริเวณ
พิกัด  PT  225376  ระยะทางประมาณ  
400  เมตร  จากหลักเขตเทศบาลที่   5  
บริเวณพิกัด  PT  225376  เลี้ยวขวาไปตาม
แนวเขตเทศบาลเลียบริมแม่น้ าปิง  ผ่านหน้า
วัดไทรใต้จนบรรจบกับซอยโกสีย์  18/1  
บริ เวณพิกัด  PT  215387  ระยะทาง
ประมาณ  1,600  เมตร  จากบริเวณพิกัด  
PT  215387  เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโกสีย์  18/1  
ไปตามถนนจนบรรจบกับถนนอัมรินทร์วิถี  
บริเวณพิกัด  PT  213385  ระยะทางประมาณ  
310  เมตร 
 ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณพิกัด  PT  213385  
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอัมรินทร์วิถีเลี้ยวขวา
จนถึงสามแยกทางไปป่าช้าจีนเลี้ยวขวา   
ไปตามถนนอัมรินทร์วิถี   จนถึงสามแยก  
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บริ เวณพิกัด  PT  212383  ระยะทาง
ประมาณ  220  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  212383  เลี้ ย วซ้ า ย ไปตามถนน 
อัมรินทร์วิถี  ผ่านโรงแรมเบเวอร์รี่ฮิลล์มุ่งไปทาง
เทศบาลนครนครสวรรค์  จนถึงสามแยกหน้า
อาคารที่พักเจ้าหน้าที่เทศบาล  มุ่งหน้าไปตาม
ถนนอัมราวิถี  บริเวณพิกัด  PT  218377  
ระยะทางประมาณ  1,000  เมตร  จากบริเวณ
พิกัด  PT  218377  ไปตามถนนอัมราวิถี
จนถึงสามแยก  บริเวณพิกัด  PT  217374  
ระยะทางประมาณ  290  เมตร  จากบริเวณ
พิ กั ด   PT  217374  เลี้ ย วซ้ า ย เข้ าสู่ 
ถนนธรรมวิถี   ผ่านหน้าวัดวรนาถบรรพต   
(วัดกบ)  จนถึงถนนสวรรค์วิถี  บริเวณพิกัด  
PT  225373  ระยะทางประมาณ  750  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  225373  เลี้ยวขวา 
ไปตามถนนสวรรค์วิถี  ผ่านห้างสรรพสินค้า 
แฟรี่แลนด์  ผ่านหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ไปจนจดสี่แยกเดชาติวงศ์  (หรือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  1)  บริเวณพิกัด  PT  203353  
ระยะทางประมาณ  3,000  เมตร  จากบริเวณ 
พิกัด  PT  203353  เลี้ ยวขวาไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ที่มุ่งไปทาง
จังหวัดก าแพงเพชร  จนถึงถนนมหาเทพ  
บริ เวณพิกัด  PT  199360  ระยะทาง
ประมาณ  800  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  199360  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาเทพ
จนถึงปากซอยถนนอมรราช  (ซอยสวรรค์วิถี  36)  
บริ เวณพิกัด  PT  192357  ระยะทาง
ประมาณ  700  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  192357  เลี้ ย วซ้ า ย ไปตามถนน 
จนบรรจบกับถนนสวรรค์วิถี  บริ เวณพิกัด   
PT  194351  ระยะทางประมาณ  550  เมตร 
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     จากบริเวณพิกัด  PT  194351  เลี้ยวขวา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนสวรรค์วิถี
จนบรรจบกับสามแยกหน้าตลาดศรีนคร  
บริ เวณพิกัด  PT  186342  ระยะทาง
ประมาณ  1,400  เมตร  จากบริเวณพิกัด  
PT  186342  เลี้ยวซ้ายไปจนจดหลักเขต
เทศบาลที่   12  บริเวณพิกัด  188341  
ระยะทางประมาณ  220  เมตร 
๒. ต าบลบึงเสนาท 

    ๓ ๑. เทศบาลนครนครสวรรค์  (บางส่วน)   
 ทิศใต้  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลที่  12  
บริเวณพิกัด  PT  188341  ไปตามแนวเขต
เทศบาลนคร  ถึงหลักเขตเทศบาลที่  13  
บริ เวณพิกัด  PT  183325  ระยะทาง
ประมาณ  1 ,750  เมตร  จากหลักเขต
เทศบาลที่  13  บริเวณพิกัด  PT  183325  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ถึงหลักเขต 
เทศบาลที่  14  บริเวณพิกัด  PT  180327  
ระยะทางประมาณ  400  เมตร  จากหลักเขต
เทศบาลที่  14  บริเวณพิกัด  PT  180327  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขต 
ที่  15  บริเวณพิกัด  PT  178328  ระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร  จากหลักเขตเทศบาลที่  
15  บริเวณพิกัด  PT  178328  ขึ้นไปทาง  
ทิศเหนือ  ผ่านหลักเขตที่  16  บริเวณพิกัด  
PT  179342  ระยะทางประมาณ  1,550  
เมตร  จากหลักเขตเทศบาลที่  16  บริเวณ
พิกัด  PT  179342  ไปทางทิศเหนือ  ถึง
หลักเขตเทศบาลที่  17  บริเวณพิกัด  PT  
163368  ระยะทางประมาณ  3 ,000  
เมตร 
 ทิศตะวันตก  เริ่มจากหลักเขตเทศบาล 
ที่  17  บริเวณพิกัด  PT  163368  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 
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     ผ่ านหน้ าสนามกีฬาจั งหวั ดนครสวรรค์ 
จนถึ งสามแยกเวี ย งดอย   บริ เ วณพิกัด   
PT  191367  ระยะทางประมาณ  2,800  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  191367  เลี้ยวขวา 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข  1   
(ถนนพหลโยธินใหม่)  จนถึงถนนมหาเทพ  
บริ เ วณพิ กั ด   PT  199360  ระยะทา ง
ประมาณ  800  เมตร 
 ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริ เวณพิกัด   
PT  199360  ไปทางทิศตะวันตกตาม 
ถนนมหาเทพ  จนถึงปากซอยถนนอมรราช  
(ซอยสวรรค์วิถี  36)  บริเวณพิกัด  PT  192357  
ระยะทางประมาณ  700  เมตร  จากบริเวณ
พิกัด  PT  192357  เลี้ยวซ้ายไปตามถนน
จนบรรจบกับถนนสวรรค์วิถี  บริเวณพิกัด   
PT  194351  ระยะทางประมาณ  550  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  194351  เลี้ยวขวา 
ไปตามถนนสวรรค์วิถี  จนบรรจบกับสามแยก
หน้าตลาดศรีนคร  บริเวณพิกัด  PT  186342  
ระยะทางประมาณ  1,400  เมตร  จากบริเวณ
พิกัด  PT  186342  เลี้ยวซ้ายไปจนจดหลักเขต
เทศบาลที่   12  บริเวณพิกัด  188341  
ระยะทางประมาณ  220  เมตร  ซึ่งเป็น
จุดเร่ิมต้น 
๒. ต าบลนครสวรรค์ตก  (นอกเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์) 

    ๔ ๑. เทศบาลนครนครสวรรค์  (บางส่วน)   
 ทิศใต้  เริ่มจากสี่แยกพหลโยธิน  บริเวณพิกัด  
PT  198372  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  117  มุ่งไปทางจังหวัดพิษณุโลก
ผ่ านสามแยกบ้ านแก่ ง   จนถึ งทางแยก 
ข้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  บริเวณพิกัด  
PT  197385  ระยะทางประมาณ  1,300  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  197385  เลี้ยวขวา 
 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

     ไปตามถนน  คสล.  จนสุดถนน  บริเวณพิกัด  
PT  201388  ระยะทางประมาณ  420  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  201388  เลี้ยวขวา 
ไปตามทางเดินจนเข้าสู่ถนนอัมรินทร์วิถี
บริ เวณพิกัด  PT  202387  ระยะทาง
ประมาณ  150  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
PT  202387  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอัมรินทร์วิถี
จนถึงปากซอยโกสีย์  18/1  บริเวณพิกัด   
PT  213385  ระยะทางประมาณ  1,150  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  213385  เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยโกสีย์  18/1  จนบรรจบถนนโกสีย์  
บริ เวณพิกัด  PT  215387  ระยะทาง
ประมาณ  300  เมตร 
 ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริ เวณพิกัด   
PT  215387  เลี้ยวซ้ายไปตามแนวเขต
เทศบาล  ผ่านวัดไทรเหนือ  จนถึงหลักเขต
เทศบาลที่  4  บริเวณพิกัด  PT  192391  
ระยะทางประมาณ  2,500  เมตร  จากหลักเขต
เทศบาลที่  4  บริเวณพิกัด  PT  192391  
เลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้  จนถึงหลักเขตเทศบาล 
ที่  3  บริเวณพิกัด  PT  194384  ระยะทาง
ประมาณ  800  เมตร  จากหลักเขตเทศบาล 
ที่  3  บริเวณพิกัด  PT  194384  เลี้ยวขวา
ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  2  
บริ เวณพิกัด  PT  175371  ระยะทาง
ประมาณ  2 ,400  เมตร  จากหลักเขต
เทศบาลที่  2  บริเวณพิกัด  PT  175371  
ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตเทศบาลที่  1  
บริ เวณพิกัด  PT  163372  ระยะทาง
ประมาณ  1,200  เมตร 
 ทิศตะวันตก  เริ่มจากหลักเขตเทศบาล 
ที่  1  บริเวณพิกัด  PT  163372  ไปทาง
ทิ ศ ใต้   จนถึ งหลั ก เขต เทศบาลที่   17   
บริ เวณพิกัด  PT  163368  ระยะทาง 
 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

     ประมาณ  350  เมตร  จากหลักเขตเทศบาล 
ที่  17  บริเวณพิกัด  PT  163368  ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ผ่านหน้า
สนามกีฬาจั งหวั ดนครสวรรค์   ไปตาม 
ถนนพหลโยธิน  (เดิม)  เลี้ยวซ้ายผ่านหน้า
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
จนบรรจบกับสี่แยกพหลโยธิน  บริเวณพิกัด  
PT  191367  ระยะทางประมาณ  2,800  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  PT  191367  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงบริเวณพิกัด  
198372  ระยะทางประมาณ  900  เมตร  
ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้น 
๒. ต าบลวัดไทรย์  (นอกเขตเทศบาลนคร
 นครสวรรค์ 

    ๕ 1. ต าบลบ้านแก่ง 
2. ต าบลบางม่วง 
3. ต าบลบ้านมะเกลือ 
4. ต าบลบางพระหลวง 
5. ต าบลหนองกรด  ( เฉพาะหมู่ที่   11   
 และหมู่ที่  13) 

    ๖ 1. ต าบลหนองกรด  (ยกเว้นหมู่ที่   11   
 และหมู่ที่  13) 
2. ต าบลหนองกระโดน 

๗ 1. ต าบลตะเคียนเลื่อน 
2. ต าบลกลางแดด 
3. ต าบลแควใหญ่  (นอกเขตเทศบาลนคร    
 นครสวรรค์) 
4. ต าบลนครสวรรค์ออก  (นอกเขตเทศบาลนคร
 นครสวรรค์)   
5. ต าบลเกรียงไกร  (เฉพาะหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  
 หมู่ที่  3  หมู่ที่  6  หมู่ที่  9  หมู่ที่  10   
 หมู่ที่  11  และหมู่ที่  12) 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

๘ 1. ต าบลเกรียงไกร  (ยกเว้นหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  
 หมู่ที่  3  หมู่ที่  6  หมู่ที่  9  หมู่ที่  10  
 หมู่ที่  11  และหมู่ที่  12) 
2. ต าบลพระนอน 
3. ต าบลหนองปลิง 

๒ 
 

ตาคล ี ๔ ๔ ๑ 1. ต าบลหนองโพ 
2. ต าบลหัวหวาย 
3. ต าบลตาคลี  (เฉพาะหมู่ที่  4  หมู่ที่  5  
 หมู่ที่  21  หมู่ที่  22  และหมู่ที่  23) 

๒ 1. ต าบลหนองหม้อ 
2. ต าบลช่องแค 
3. ต าบลตาคลี  (เฉพาะหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๖  

หมู่ที่  ๘  หมู่ที่  ๙  หมูท่ี่  ๑๐  หมู่ที่  ๑๑  
หมู่ที่  12  หมู่ที่  14  หมู่ที่  15   
หมู่ที่  16  หมู่ที่  17  หมู่ที่  18   
หมู่ที่  19  หมู่ที่  20  และหมู่ที่  24) 

 
   ๓ 1. เทศบาลเมืองตาคล ี

2. ต าบลตาคลี  (เฉพาะหมู่ที่  2  และหมู่ที่  3) 
    ๔ 1. ต าบลพรหมนิมิต 

2. ต าบลสร้อยทอง 
3. ต าบลจันเสน 
4. ต าบลลาดทิพรส 
5. ต าบลห้วยหอม 

    
    
    

๓ บรรพตพิสัย ๓ ๓ ๑ 1. ต าบลหนองตาง ู
2. ต าบลด่านชา้ง 
3. ต าบลบึงปลาท ู
4. ต าบลหนองกรด 

    ๒ 1. ต าบลเจริญผล 
2. ต าบลบางตาหงาย 
3. ต าบลตาขีด 
4. ต าบลตาสงั 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

    ๓ ๑. ต าบลอา่งทอง 
๒. ต าบลท่างิว้ 
๓. ต าบลหูกวาง 
๔. ต าบลบ้านแดน 
๕. ต าบลบางแก้ว 

๔ ลาดยาว ๓ ๓ ๑ 1. ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 
2. ต าบลบ้านไร่  (ยกเว้นหมู่ที่  2  และหมู่ที่  12) 
3. ต าบลเนินขี้เหล็ก 

๒ 1. ต าบลลาดยาว 
2. ต าบลห้วยน้ าหอม 
3. ต าบลสร้อยละคร 
4. ต าบลบา้นไร่  (เฉพาะหมู่ที่  2  และหมู่ที่  12) 

๓ 1. ต าบลสระแก้ว 
2. ต าบลหนองนมวัว 
3. ต าบลมาบแก 
4. ต าบลหนองยาว 
5. ต าบลวังม้า 
6. ต าบลวังเมือง 

๕ ไพศาล ี ๓ ๓ ๑ 1. ต าบลส าโรงชัย 
2. ต าบลโพธิป์ระสาท 
3. ต าบลโคกเดื่อ  (เฉพาะหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  
 หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  9) 
4. ต าบลตะคร้อ  (เฉพาะหมู่ที ่ 1  หมู่ที่  10  
 และหมู่ที่  11) 

    ๒ 1. ต าบลไพศาล ี
2. ต าบลวังน้ าลัด 
3. ต าบลโคกเดื่อ  (ยกเว้นหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  
 หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  9) 

    ๓ 1. ต าบลวังข่อย 
2. ต าบลนาขอม 
3. ต าบลตะคร้อ  (ยกเวน้หมู่ที ่ 1  หมู่ที่  10  
 และหมู่ที่  11) 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

๖ ชุมแสง ๒ ๒ ๑ 1. ต าบลฆะมัง 
2. ต าบลพิกุล 
3. ต าบลหนองกระเจา 
4. ต าบลเกยไชย 
5. ต าบลไผส่ิงห์ 
6. เทศบาลเมืองชุมแสง 
7. ต าบลพันลาน  (เฉพาะหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  

หมู่ที่  7  และหมู่ที่  8) 

๒ 1. ต าบลทับกฤช 
2. ต าบลทับกฤชใต ้
3. ต าบลพันลาน  (ยกเว้นหมู่ที่  1  หมู่ที่  2   
 หมู่ที่  7  และหมู่ที่  8) 
4. ต าบลโคกหม้อ 
5. ต าบลท่าไม ้
6. ต าบลบางเคียน 

๗ ท่าตะโก ๒ ๒ ๑ 1. ต าบลวังใหญ่ 
2. ต าบลพนมเศษ 
3. ต าบลพนมรอก 
4. ต าบลวังมหากร 
5. ต าบลหัวถนน 
6. ต าบลหนองหลวง 

๒ 1. ต าบลสายล าโพง 
2. ต าบลดอนคา 
3. ต าบลท่าตะโก 
4. ต าบลท านบ 

๘ แม่วงก์ ๒ ๒ ๑ ๑. ต าบลแม่เล่ย ์
๒. ต าบลเขาชนกัน  (เฉพาะหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  
 หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๙  หมู่ที่  ๑๑  
 หมู่ที่  12  หมู่ที่  13  และหมู่ที่  17) 

    ๒ ๑. ต าบลวังซ่าน 
๒. ต าบลแม่วงก์ 
 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

     ๓. ต าบลเขาชนกนั  (ยกเวน้หมู่ที ่ ๒  หมู่ที่  ๔  

 หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๙  หมู่ที่  ๑๑  

 หมู่ที่  12  หมู่ที่  13  และหมู่ที่  17) 

๙ พยุหะคีร ี ๒ ๒ ๑ 1. ต าบลเขาทอง 

2. ต าบลเขากะลา 

3. ต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว 

4. ต าบลสระทะเล 

5. ต าบลเนินมะกอก 

    ๒ 1. ต าบลน้ าทรง 

2. ต าบลยางขาว 

3. ต าบลมว่งหัก 

4. ต าบลท่าน้ าอ้อย 

5. ต าบลพยุหะ 

6. ต าบลย่านมัทร ี

๑๐ หนองบัว ๒ ๒ ๑ ๑. ต าบลทุ่งทอง 

๒. ต าบลหนองกลับ 

๓. ต าบลห้วยร่วม 

๔. ต าบลห้วยถั่วเหนือ 

๕. ต าบลห้วยใหญ ่

๒ ๑. ต าบลหนองบัว 

๒. ต าบลวังบ่อ 

๓. ต าบลธารทหาร 

๔. ต าบลห้วยถั่วใต ้

๑๑ ตากฟ้า ๑ ๑ ๑ ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ 

๑๒ เก้าเลี้ยว ๑ ๑ ๑ ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ 

๑๓ โกรกพระ ๑ ๑ ๑ ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ล าดับ 
ที่ 

อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก   

ที่จะพึงม ี
ทั้งอ าเภอ 

จ านวน   
เขตเลือกตั้ง 

เขต 
เลือกตั้ง 

ที่ 
ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลือกตั้ง 

๑๔ ชุมตาบง ๑ ๑ ๑ ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ 
๑๕ แม่เปิน ๑ ๑ ๑ ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอ 

ส าหรับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้  ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ใน  
เขตเลือกตั้งเดียวกับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓


