เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ออกเป็น ๒๔ เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
อาเภอ
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
เมืองสมุทรสงคราม
13
13
1
๑. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓/๘
ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ
บ้านเลขที่ ๓๑ ถึงบ้านเลขที่ ๙๑
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๑๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๙/๑๑
ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
บ้านเลขที่ ๙๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๐
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๑๔๙/๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๒
ถนนราชพงษ์
บ้านเลขที่ ๑๕๐/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๑
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๕/๑
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๑๕๕/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๗/๔
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๑๕๘ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔๔
ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ
บ้านเลขที่ ๑๙๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๙
ถนนวิชิตภักดี
บ้านเลขที่ ๒๕๐/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๓
ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

2

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

บ้านเลขที่ ๓๐๔ ถึงบ้านเลขที่ ๓๒๙/๖
ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ
บ้านเลขที่ ๓๓๐/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๘/๓๓
ถนนไกรชนะ)
๒. ตาบลลาดใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
และหมู่ที่ ๑๒)
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒/๑๕๙
ถนนเอกชัย ซอยบางประจัน
บ้านเลขที่ ๑๓/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔/๑๓๓
ถนนเอกชัย ซอยบางประจัน
บ้านเลขที่ ๑๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕/๙๙
ถนนเอกชัย ซอยบางประจัน
บ้านเลขที่ ๑๕/๑๐๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๑
ถนนเอกชัย ซอยบางประจัน
บ้านเลขที่ ๓๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๕๑๒
ถนนเพชรสมุทร
บ้านเลขที่ ๕๔๕ ถึงบ้านเลขที่ ๖๒๓
ถนนเพชรสมุทร
บ้านเลขที่ ๖๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๖๖๘
ถนนเพชรสมุทร
บ้านเลขที่ ๖๖๙ ถึงบ้านเลขที่ ๖๘๓/๓
ถนนประสิทธิ์พฒ
ั นา
บ้านเลขที่ ๖๘๔ ถึงบ้านเลขที่ ๖๘๙/๒
ถนนประสิทธิ์พฒ
ั นา
บ้านเลขที่ ๖๙๐/๗ ถึงบ้านเลขที่ ๗๒๖
ถนนรัตนาวิถี
บ้านเลขที่ ๗๐๒ ถึงบ้านเลขที่ ๗๐๘
ถนนประสิทธิ์พฒ
ั นา
บ้านเลขที่ ๕๑๖ ถึงบ้านเลขที่ ๕๑๗/๓๖
ถนนเพชรสมุทร
บ้านเลขที่ ๕๑๗/๓๘ ถึงบ้านเลขที่ ๕๑๙/๒๖
ถนนเกษมสุขุม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
บ้านเลขที่ ๕๑๘ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๐/๑๙
ถนนเพชรสมุทร
บ้านเลขที่ ๕๔๐/๑๕ ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
บ้านเลขที่ ๕๔๐/๒๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๐/๒๙
ถนนเกษมสุขุม
บ้านเลขที่ ๕๔๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๓/๔
ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
บ้านเลขที่ ๕๔๑/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๑/๑๕
ถนนเกษมสุขุม
บ้านเลขที่ ๕๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๔/๒๖
ถนนเกษมสุขุม
บ้านเลขที่ ๕๔๑/๘๔ ถนนสมุทรสงครามบางแพ
บ้านเลขที่ ๗๔๗/๖ ถึงบ้านเลขที่ ๗๖๒/๕
ถนนประสิทธิ์พฒ
ั นา
บ้านเลขที่ ๕๓๕ ถึงบ้านเลขที่ ๕๔๐/๑๓
ถนนเกษมสุขุม
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๘
ถนนเจริญชมปรีดา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๔๒/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๖๐/๔
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๔๙/๒๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๐
ถนนเจริญชมปรีดา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๙๘๐๙
ถนนเจริญชมปรีดา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๖๐/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๗๐/๖๕
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๗๐/๗๙ ถึงบ้านเลขที่ ๙๔/๒๑
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๙๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐/๑๑
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

3

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

บ้านเลขที่ ๑๐๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๐/๓
ถนนราชญาติรักษาซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๐/๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๔
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๖
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๒๐
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๒๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๙๔
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๓
ถนนเจริญชมปรีดา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๑๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๒/๔
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๒๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๓/๒๖
ถนนทางเข้าเมือง ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๔๒/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๒/๙
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๔๓/๒๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๒/๑
ถนนทางเข้าเมือง ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๗๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๗๑/๒
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางแก้ว
บ้านเลขที่ ๑๗๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๙
ถนนเอกชัย ซอยบางแก้ว)
๑. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๖๘๓/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๖๘๓/๑๓๔
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๖๙๐ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙๐/๖
ถนนธรรมนิมิต

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
บ้านเลขที่ ๖๙๒/๘ ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๗๒๐/๒ ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๗๐๘/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๗๒๑/๒
ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๗๓๙/๘ ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๗๒๗ ถึงบ้านเลขที่ ๗๔๗/๒
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๗๔๗/๑๙ ถึงบ้านเลขที่ ๗๔๗/๓๑
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๖๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๗๐๑/๒
ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๗๔๘ ถึงบ้านเลขที่ ๗๖๒/๒
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๗๖๔/๖ ถึงบ้านเลขที่ ๗๗๕/๒๔
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๖๙๑ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙๒
ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๗๘๗/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๙๓/๖
ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๗๙๑/๒๑ ถึงบ้านเลขที่ ๗๙๑/๓๓
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๘๗๘/๙ ถึงบ้านเลขที่ ๘๗๙
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๘๘๐ ถึงบ้านเลขที่ ๘๘๐/๑๕
ถนนธรรมนิมิต
บ้านเลขที่ ๘๘๒/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๘๖/๖๙
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๙๘๔๙ ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๘๘๖/๗๐ ถึงบ้านเลขที่ ๘๘๘/๓
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๗๗๖ ถึงบ้านเลขที่ ๗๘๗
ถนนราชญาติรักษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

๔

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

บ้านเลขที่ ๘๘๘/๗ ถึงบ้านเลขที่ ๘๙๐/๑
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๘๙๐/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๙๓๙/๓๕
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๙๓๙/๒๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๓๔/๑
ถนนราชญาติรักษา
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๑/๗
ถนนราชญาติรักษา ซอยบางจะเกร็ง ๑
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๕/๓
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๑๔๖ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๖
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๕/๙๒
ถนนธนบุรี - ปากท่อ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๙๘๐๙
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๙๘๔๙
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒
บ้านเลขที่ ๑๕๖/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๔
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๒)
๒. ตาบลบางแก้ว (เฉพาะหมู่ที่ ๑)
๑. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๗
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๓
บ้านเลขที่ ๑๐๘ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๘
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๓
บ้านเลขที่ ๑๒๙/๑๐
ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ซอยบางจะเกร็ง ๓
บ้านเลขที่ ๙๕/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๐/๑๐
ถนนธนบุรี - ปากท่อ ซอยบางจะเกร็ง ๓
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๗
ถนนธนบุรี - ปากท่อ ซอยบางจะเกร็ง ๔)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๕

๖

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๒. ตาบลบางจะเกร็ง
๓. ตาบลบางแก้ว (เฉพาะหมู่ที่ 3)
๑. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๑๐๑ ถึงบ้านเลขที่ ๒๒๖
ถนนแหลมใหญ่
บ้านเลขที่ ๙๘๐๙ ถนนแหลมใหญ่
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๐
ถนนแหลมใหญ่
บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๓/๔
ถนนไชยพร ซอยบางเรือหัก
บ้านเลขที่ ๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๗๔/๑๑๒
ถนนไชยพร ซอยบางเรือหัก
บ้านเลขที่ ๗๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๐/๑
ถนนไชยพร ซอยบางเรือหัก)
๒. ตาบลแหลมใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8)
๓. ตาบลบางขันแตก (เฉพาะหมู่ที่ 6)
๑. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เฉพาะ
บ้านเลขที่ ๑๐๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๓๘/๔๔
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๑๓๙/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๓๙/๑๑๙
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๑๔๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๗๙/๗
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๑๘๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๐๘/๒
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๒๐๙ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๔๒/๓
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๒๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๓๐
ถนนไชยพร
บ้านเลขที่ ๑๒๔๗/๔๘ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๐๓
ถนนปทุมมาลัย

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

๗

๘

๙

๑๐
๑๑
๑๒

๑๓

๒

อัมพวา

๗

๗

๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

บ้านเลขที่ ๑๓๐๓/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๙๓/๑
ถนนปทุมมาลัย)
๒. ตาบลท้ายหาด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6)
๑. ตาบลคลองโคน
๒. ตาบลแหลมใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 7)
๓. ตาบลบางขันแตก (เฉพาะหมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 11)
๑. ตาบลบางขันแตก (เฉพาะหมูท่ ี่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12)
๒. ตาบลท้ายหาด (เฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5)
๑. ตาบลบางแก้ว (เฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10)
๒. ตาบลลาดใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 11)
ตาบลบ้านปรก (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมูท่ ี่ 8 หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11)
ตาบลลาดใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9)
๑. ตาบลนางตะเคียน (เฉพาะหมูท่ ี่ 1
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7)
๒. ตาบลลาดใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
และหมู่ที่ 10)
๑. ตาบลคลองเขิน
๒. ตาบลบ้านปรก (เฉพาะหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3)
๓. ตาบลนางตะเคียน (เฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 5)
๑. เทศบาลตาบลอัมพวา
๒. ตาบลบางช้าง (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

๓

อาเภอ

บางคนที

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๒
๑. ตาบลท่าคา
๒. ตาบลบางช้าง (เฉพาะหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8
และหมู่ที่ 9)
๓
๑. ตาบลสวนหลวง
๒. ตาบลบางนางลี่ (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 5)
๔
๑. ตาบลบางแค
๒. ตาบลแควอ้อม
๓. ตาบลบางนางลี่ (เฉพาะหมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 3)
๔. ตาบลเหมืองใหม่ (เฉพาะหมู่ที่ 3
และหมู่ที่ 4)
๕
๑. ตาบลแพรกหนามแดง
๒. ตาบลยี่สาร
๓. ตาบลวัดประดู่ (เฉพาะหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9
และหมู่ที่ 10)
๖
๑. เทศบาลตาบลเหมืองใหม่
๒. ตาบลเหมืองใหม่ (เฉพาะหมูท่ ี่ 5 หมู่ที่ 6
และหมู่ที่ 8)
๓. ตาบลวัดประดู่ (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
และหมู่ที่ 8)
๗
ตาบลปลายโพงพาง
๔
๔
๑
๑. เทศบาลตาบลกระดังงา
๒. เทศบาลตาบลบางนกแขวก
๓. ตาบลบางยี่รงค์
๔. ตาบลบางคนที (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลบางนกแขวก)
๕. ตาบลยายแพง (เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4)
๒
๑. ตาบลโรงหีบ
๒. ตาบลบางสะแก
๓. ตาบลบ้านปราโมทย์
๔. ตาบลบางกุ้ง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๓
๑.
๒.
๓.
๔
๑.
๒.
๓.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลบางกระบือ
ตาบลบางพรม
ตาบลกระดังงา
ตาบลดอนมะโนรา
ตาบลจอมปลวก
ตาบลยายแพง (เฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3
และหมู่ที่ 5)

ส าหรั บ ต าบล หมู่ บ้ า น หรื อ ชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ห ลั ง ประกาศนี้ ให้ ถื อ ว่ า มี พื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
เขตเลือกตั้งเดียวกับตาบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

