
พ้ืนท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริการสวนจังหวัดนครราชสีมา 

รูปแบบท่ี 3 

  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ 
จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  

ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

32 เมืองนครราชสีมา 8 8 1 1. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

       

 - ทิศเหนือ  จากถนนมิตรภาพบริเวณปากตรอก
เสาธง  
พิกัด N1658140.47005403 
E186045.917120056 ไปทางทิศ
ตะวันออกจรดถนนทาวสุระ  
พิกัด N1658094.22653678 
E189548.994377746  
- ทิศตะวันออก  จากถนนทาวสุระไปทางทิศใต 
จรดถนนราชนิกูล  
พิกัด N1657051.71333343 
E189579.552597983 จากถนนราชนิกูล
ไปทางทิศตะวันตกจรดถนนไชยณรงค(บริเวณหา
แยกประตูไชยณรงค) 
 พิกัด N1657043.56341511 
E188743.788656547 จากถนนไชยณรงค
(บริเวณหาแยกประตูไชยณรงค) ไปทางทิศใตจรด
ถนนทาวสุระ (ปากซอยถนนเบญจรงค)  
พิกัด N1656248.04092889 
E189715.188242805 จากถนนทาวสุระ
(ปากซอยถนนเบญจรงค) ไปทางทิศใต จรดถนน
เพชรมาตุคลา สุดเขตเทศบาล  
พิกัด N1656041.04478963 
E190099.547125638 จากแนวเขต
เทศบาล ไปทางทิศตะวันตกจรดหลักเขตท่ี๗ 
พิกัด N1655228.165 E189320.69  
 - ทิศใต  จากหลักเขตท่ี ๗ เลียบไปตามแนวเขต
เทศบาล จรดหลักเขตท่ี๙ พิกัด 
N1656961.189 E187190.79 จากหลัก
เขตท่ี๙ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล
จรดถนนพิบูลละเอียดบริเวณชิดเขตเทศบาล  
(ติดเขตทหาร)  
พิกัด N1656868.88396314 
E186666.532757681  
จากถนนพิบูลละเอียดบริเวณชิดเขตเทศบาล (ติด
เขตทหาร) ไปทางทิศเหนือจรดทางขามรถไฟ 
(ถนนพิบูลละเอียด)  



  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  
ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

       พิกัด N1657480.89779752 
E186303.04089870 จากทางขามรถไฟ 
(ถนนพิบูลละเอียด) เลียบไปตามทางรถไฟไปทาง
ทิศตะวันตกจรดแนวเขตกําแพงสวนภูมิรักษแหง
ท่ี 2 (บริเวณถนนมุขมนตรีซอย 1) พิกัด 
N1657171.72743667 
E185191.229165941 
- ทิศตะวันตก  จากแนวเขตกําแพงสวนภูมิรักษ
แหงท่ี๒ (บริเวณถนนมุขมนตรีซอย๑) ไปทางทิศ
เหนือจรดตรอกสวายเรียง พิกัด 
N1657416.35364007 
E185167.544702146  จากตรอกสวาย
เรียง ไปตามตรอกสวายเรียงจรดซอยลําปรุ 2  
พิกัด N1657540.87959211 
E185172.634969084 จากซอยลําปรุ 2 
ไปทางทิศตะวันออกจรดตรอกสมอราย พิกัด 
N1657562.29404377 
E185622.619382192 จากตรอกสมอราย
ไปทางทิศเหนือจรดซอยก่ิงสวายเรียง พิกัด 
N1657830.28567158 
E185649.409688470 จากซอยก่ิงสวาย
เรียงไปทางทิศตะวันออกจรดตรอกเสาธง  พิกัด 
N1657793.78341475 
E186074.399923970  จากตรอกเสาธงไป
ทางทิศเหนือจรดถนนมิตรภาพบริเวณปากตรอก
เสาธง พิกัด N1658140.47005403 
E186045.917120056 
2. เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 

    2 1. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
    

 

 - ทิศเหนือ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย (บริเวณ
สามแยกราชสีมา)  
พิกัด N1658160.12572719 
E186984.412189878 
ไปทางทิศตะวันออกเลียบแนวเขตเทศบาลจรด
หลักเขตท่ี 4  
พิกัด N1660294.946 E192588.301 
- ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 4 ไปทางทิศใต
จรดหลักเขตท่ี 6 พิกัด N1655916.083 
E190709.755 จากหลักเขตท่ี 6 จรดถนน   
เพชรมาตุคลา สุดเขตเทศบาล  



  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  
ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

     พิกัด N1656041.04478963 
E190099.547125638 
 - ทิศใต จากถนนเพขรมาตุคลา สุดเขตเทศบาล 
ไปทางทิศเหนือจรดถนนทาวสุระ ปากซอยถนน
เบญจรงค  
พิกัด N1656248.04092889 
E189715.188242805  
จากถนนทาวสุระ ปากซอยถนนเบญจรงค ไปทาง
ทิศเหนือจรดถนนไชยณรงค (บริเวณหาแยก
ประตูไชยณรงค)  
พิกัด N1657043.56341511 
E188743.788656547  
- ทิศตะวันตก จากหาแยกประตูไชยณรงค      
ไป ทางทิศตะวันออก จรดถนนราชนิกูล  
พิกัด N1657051.71333343 
E189579.552597983 จากถนนราชนิกูล      
ไปทางทิศเหนือจรดถนนทาวสุระ   
พิกัด N1658094.22653678 
E189548.994377746 จากถนนทาวสุระ       
ไปทางทิศตะวันตกจรดถนนมิตรภาพ –หนองคาย 
(บริเวณสามแยกราชสีมา)  
พิกัด N1658160.12572719 
E186984.412189878 
2. เทศบาลตําบลหัวทะเล 

    3 1. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
- ทิศเหนือ  จากถนนมิตรภาพบริเวณสามแยก
ปกธงชัย พิกัด N1655926.62842226  ไปทาง
ทิศตะวันออกจรดตรอกเสาธง พิกัด 
N1657793.78341475 E186074.39992397 
- ทิศตะวันออก  จากปากตรอกเสาธงไปทางทิศ
ใตจรดตรอกเสาธง (สี่แยกตัดซอยก่ิงสวายเรียง) 
พิกัด N1657793.78341475 
E186074.39992397 จากตรอกเสาธง (สี่แยกตัด
ซอยก่ิงสวายเรียง) ไปทางทิศตะวันตกจรดซอยก่ิง
สวายเรียง  
พิกัด N1657830.28567158 
E185649.40968847 จากซอยก่ิงสวายเรียง    
ไปทางทิศใตจรดตรอกสมอราย  
พิกัด N1657562.29404377 
E185622.619382192  



  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  
ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

     จากตรอกสมอราย ไปทางทิศตะวันตกจรดซอย
ลําปรุ 2  
พิกัด N1657540.87959211 
E185172.634969084 จากซอยลําปรุ 2 ไปทาง
ทิศใตจรดตรอกสวายเรียง  
พิกัดN1657416.35364007 
E185167.544702146 จากตรอกสวายเรียง    
ไปตามแนวกําแพงสวนภูมิรักษ แหงท่ี ๒ (บริเวณ
ถนนมุขมนตรี ซอย ๑) จรดแนวเขตสวนภูมิรักษ
แหงท่ี 2 (บริเวณถนนมุขมนตรีซอย1) 
N1657171.72743667 E185191.229165941 
จากแนวเขตสวนภูมิรักษแหงท่ี 2 (บริเวณถนน
มุขมนตรซีอย1) เลียบตามทางรถไฟไปทิศ
ตะวันออกจรดทางขามรถไฟ(ถนนพิบูลละเอียด) 
พิกัดN1657480.89779752 
E186303.040898708  จากทางขามรถไฟ(ถนน
พิบูลละเอียด) ไปทางทิศใตจรดถนนพิบูลละเอียด
บริเวณชิดเขตเทศบาล (ติดเขตทหาร)  
พิกัด N1656868.88396314 
E186666.532757681 
- ทิศใต จากถนนพิบูลละเอียดบริเวณชิดเขต
เทศบาล (ติดเขตทหาร) ไปทางทิศใตเลียบแนว
เขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตกจรดถนนปกธงชัย 
พิกัด N1657584.56799641 
E183121.488674587   
- ทิศตะวันตก จากถนนปกธงชัยไปทางทิศเหนือ
จรดถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกปกธงชยั  
พิกัด N1655926.62842226 
E183079.210879232 
2. เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3. ตําบลหนองจะบก หมูท่ี ๓, 4, 5 
 

    4 1. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 - ทิศเหนือ จากหลักเขตท่ี๑๒ พิกัด 
N1655425.192 E180655.569 ไปทางทิศ
ตะวันออกเลียบแนวเขตเทศบาลจรดถนน
มิตรภาพ-หนองคาย (บริเวณสี่แยกประโดก) 
พิกัด N1659809.60990474 
E188503.279901368 
 



  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  
ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

     - ทิศตะวันออก จากถนนมิตรภาพ-หนองคาย ไป
ทางทางทิศใตจรดสามแยกราชสีมา  
พิกัด N1658160.12572719 
E186984.412189878 
จากสามแยกราชสีมาไปทางทิศตะวันตกจรดสาม
แยกปกธงชัย  
พิกัด N1655926.62842226 
E183079.210879232 จากสามแยกปกธงชัยไป
ทางทิศใตจรดถนนปกธงชัย  
พิกัด N1657584.56799641 
E183121.488674587 
- ทิศใต จากถนนปกธงชัย ไปทางทิศตะวันตก
จรดหลักเขตท่ี ๑๑  
พิกัด N1653402.536 E187237.653 
- ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี๑๑ ไปทางทิศเหนือ
จรดหลักเขตท่ี ๑๒  
พิกัด N1655425.192 E180655.569 
2. ตําบลหนองจะบก หมูท่ี ๑, ๒ 
3. ตําบลปรุใหญ หมูท่ี 1, 2, 3, 6 
๔. ตําบลหนองกระทุม 
๕. ตําบลหม่ืนไวย 
 

    5 1. ตําบลพะเนา  
๒. ตําบลมะเริง 
๓. ตําบลตลาด 
๔. ตําบลหนองระเวียง 
๕. ตําบลบานเกาะ 
6. ตําบลบานโพธิ์ 
 

    6 1. ตําบลจอหอ   
2. เทศบาลตําบลจอหอ 
3. ตําบลโคกสูง 
๔. เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา 
5. ตําบลพุดซา 

      
    7 1. ตําบลพลกรัง 

๒. ตําบลบานใหม 
๓. ตําบลสีมุม 
4. ตําบลโคกกรวด 
5. เทศบาลตําบลโคกกรวด 
6. ตําบลสุรนาร ีหมูท่ี 3, 9 



  
ลําดับท่ี 
  

อําเภอ จํานวนสมาชิก จํานวน เขต  
ท่ีจะพึงมี เขต เลือกตั้ง ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 
ท้ังอําเภอ เลือกตั้ง ท่ี  

    8 1. ตําบลไชยมงคล 
2. ตําบลสุรนารี ยกเวน หมูท่ี ๓, ๙  
๓. ตําบลปรุใหญ หมูท่ี ๔, ๕, ๗ 
๔. ตําบลหนองบัวศาลา 
 

 


