


 

 

แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ ก 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 
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161237

เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

1 1. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 157,085 -4,152 -2.58

2 1. อ ำเภอโพธ์ิชัย 165,595 4,358 2.70

2. อ ำเภอจังหำร 

3. อ ำเภอเชียงขวัญ

4. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม และ ต.ค านาดี) 

5. อ ำเภอธวัชบุรี

(เฉพาะ ต.หนองพอก ต.ธวัชบุรี และ ต.มะอึ)

3 1. อ ำเภอหนองพอก 164,959 3,722 2.31

2. อ ำเภอเมยวดี

3. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.แวง ต.โคกกกม่วง ต.สว่าง ต.หนองใหญ่

ต.โนนชัยศรี ต.พรมสวรรค์ ต.สระนกแก้ว ต.วังสามัคคี 

และ ต.โพธ์ิทอง)

4 1. อ ำเภอเสลภูมิ 157,534 -3,703 -2.30

2. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง

(เฉพาะ ต.ทุ่งเขาหลวง ต.บึงงาม และ ต.มะบ้า)

3. อ ำเภอธวัชบุรี

(เฉพาะ ต.บึงนคร ต.ธงธานี และ ต.ไพศาล)

4. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.โคกสูง และ ต.โพธ์ิศรีสว่าง)

รำยละเอียดกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน   1,289,899  คน

จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คนในจังหวัดร้อยเอ็ด  เท่ำกับ  161,237 คน

รูปแบบ  ก
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เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

5 1. อ ำเภอพนมไพร 162,007 770 0.48
2. อ ำเภออำจสำมำรถ
(เฉพาะ ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง ต.อาจสามารถ ต.หน่อม
ต.หนองหม่ืนถ่าน และ ต.หนองขาม)
3. อ ำเภอธวัชบุรี
(เฉพาะ ต.นิเวศน์ ต.หนองไผ่ และ ต.อุ่มเม้า)
4. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง
(ยกเว้น ต.ทุ่งเขาหลวง ต.บึงงาม และ ต.มะบ้า)
5. อ ำเภอหนองฮี
(เฉพาะ ต.หนองฮี)

6 1. อ ำเภอสุวรรณภูมิ 159,886 -1,351 -0.84
2. อ ำเภอโพนทรำย
3. อ ำเภอหนองฮี
(ยกเว้น ต.หนองฮี)

7 1. อ ำเภอเกษตรวิสัย 164,069 2,832 1.76
2. อ ำเภอปทุมรัตต์
3. อ ำเภอเมืองสรวง
(เฉพาะ ต.คูเมือง ต.กกกุง และ ต.หนองหิน)

8 1. อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 158,764 -2,473 -1.53
2. อ ำเภอศรีสมเด็จ
3. อ ำเภอเมืองสรวง
(ยกเว้น ต.คูเมือง ต.กกกุง และ ต.หนองหิน)
4. อ ำเภออำจสำมำรถ
(ยกเว้น ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง ต.อาจสามารถ ต.หน่อม
ต.หนองหม่ืนถ่าน และ ต.หนองขาม)
5. อ ำเภอธวัชบุรี
(เฉพาะ ต.ราชธานี ต.เขวาทุ่ง และ ต.เมืองน้อย) 

1,289,899

เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง  รูปแบบ  ก

เป็นไปมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ.2561 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2566 

รวมจ ำนวนรำษฎรทุกเขต
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แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ ข 
 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 
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161237

เขต

เลือกตั้งที่
พื้นที่ประกอบดวย

จํานวนราษฎร

ในเขตเลือกตั้ง

   ผลตางจาก

จํานวนเฉลี่ย

ราษฎรตอ ส.ส.

 หนึ่งคน

คิดเปน

รอยละ
หมายเหตุ

1 1. อําเภอเมืองรอยเอ็ด 157,085 -4,152 -2.58

2 1. อําเภอโพธ์ิชัย 165,518 4,281 2.66

2. อําเภอเชียงขวัญ

3. อําเภอจังหาร 

4. อําเภอธวัชบุรี

(เฉพาะ ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.มะอึ ต.นิเวศน

 ต.ธงธานี และ ต.บึงนคร)

3 1. อําเภอโพนทอง 165,170 3,933 2.44

2. อําเภอเมยวดี

3. อําเภอหนองพอก

(เฉพาะ ต.หนองพอก ต.รอบเมือง ต.ภูเขาทอง 

และ ต.บึงงาม)

4 1. อําเภอเสลภูมิ 158,383 -2,854 -1.77

2. อําเภอหนองพอก

(ยกเวน ต.หนองพอก ต.รอบเมือง ต.ภูเขาทอง 

และ ต.บึงงาม)

3. อําเภอทุงเขาหลวง

(เฉพาะ ต.มะบา และ ต.บึงงาม)

รายละเอียดการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของจังหวัดรอยเอ็ด  

จํานวนราษฎรสัญชาติไทยในจังหวัดรอยเอ็ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน   1,289,899  คน

จํานวนเฉลี่ยราษฎรตอ ส.ส. 1 คนในจังหวัดรอยเอ็ด  เทากับ  161,237 คน

รูปแบบ ข
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เขต

เลือกตั้งที่
พื้นที่ประกอบดวย

จํานวนราษฎร

ในเขตเลือกตั้ง

   ผลตางจาก

จํานวนเฉลี่ย

ราษฎรตอ ส.ส.

 หนึ่งคน

คิดเปน

รอยละ
หมายเหตุ

5 1. อําเภอพนมไพร 157,753 -3,484 -2.16

2. อําเภออาจสามารถ

(เฉพาะ ต.อาจสามารถ ต.หนอม ต.หนองหมื่นถาน

 ต.โพนเมือง  และ ต.บานแจง)

3. อําเภอธวัชบุรี

(ยกเวน ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.มะอึ ต.นิเวศน

 ต.ธงธานี และ ต.บึงนคร)

4. อําเภอทุงเขาหลวง

(ยกเวน ต.มะบา และ ต.บึงงาม)

6 1. อําเภอสุวรรณภูมิ 165,792 4,555 2.83

2. อําเภอหนองฮี

3. อําเภอโพนทราย

7 1. อําเภอเกษตรวิสัย 161,564 327 0.20

2. อําเภอปทุมรัตต

3. อําเภอจตุรพักตรพิมาน

(เฉพาะ ต.ลิ้นฟา และ ต.ดูนอย)

8 1. อําเภอศรีสมเด็จ 158,634 -2,603 -1.61

2. อําเภอเมืองสรวง

3. อําเภอจตุรพักตรพิมาน

(ยกเวน ต.ลิ้นฟา และ ต.ดูนอย)

4. อําเภออาจสามารถ

(ยกเวน ต.อาจสามารถ ต.หนอม ต.หนองหมื่นถาน

 ต.โพนเมือง  และ ต.บานแจง)

1,289,899

เหตผุลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง  รูปแบบ  ข

เปนไปมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2561 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 

รวมจํานวนราษฎรทุกเขต
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แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ  ค 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 
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161237

เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

1 1. อ ำเภอธวัชบุรี 160,466 -771 -0.48

2. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด

(เฉพาะ ต.ในเมือง ต.เหนือเมือง ต.ดงลาน ต.ปอภาร

และ ต.ขอนแก่น)

3. อ ำเภอศรีสมเด็จ

(เฉพาะ ต.โพธ์ิสัย ต.สวนจิก และ ต.หนองใหญ่)

2 1. อ ำเภอโพธ์ิชัย 165,854 4,617 2.86

2. อ ำเภอจังหำร 

3. อ ำเภอเชียงขวัญ

4. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.ค านาดี และ ต.อุ่มเม่า)

5. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด

(เฉพาะ ต.สีแก้ว และ ต.หนองแวง)

3 1. อ ำเภอหนองพอก 162,407 1,170 0.73

2. อ ำเภอเมยวดี

3. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.แวง ต.สว่าง ต.หนองใหญ่ ต.สระนกแก้ว

ต.วังสามัคคี ต.โพธ์ิทอง ต.นาอุดม ต.โพธ์ิศรีสว่าง

และ ต.โคกสูง)

รำยละเอียดกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

รูปแบบ ค
จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน   1,289,899  คน

จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คนในจังหวัดร้อยเอ็ด  เท่ำกับ  161,237 คน
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เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

4 1. อ ำเภอเสลภูมิ 160,873 -364 -0.23
2. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง
3. อ ำเภอโพนทอง
(เฉพาะ ต.โนนชัยศรี ต.โคกกกม่วง และ ต.พรมสวรรค์)

5 1. อ ำเภอพนมไพร 160,958 -279 -0.17
2. อ ำเภออำจสำมำรถ
2. อ ำเภอหนองฮี
(เฉพาะ ต.หนองฮี ต.สาวแห และ ต.ดูกอ่ึง)

6 1. อ ำเภอสุวรรณภูมิ 162,362 1,125 0.70
2. อ ำเภอโพนทรำย
3. อ ำเภอหนองฮี
(ยกเว้น ต.หนองฮี ต.สาวแห และ ต.ดูกอ่ึง)
4. อ ำเภอเมืองสรวง
(เฉพาะ ต.เมืองสรวง ต.หนองหิน และ ต.กกกุง)

7 1. อ ำเภอเกษตรวิสัย 159,983 -1,254 -0.78
2. อ ำเภอปทุมรัตต์
3. อ ำเภอเมืองสรวง
(ยกเว้น ต.เมืองสรวง ต.หนองหิน และ ต.กกกุง)

8 1. อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 156,996 -4,241 -2.63
2. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
(เฉพาะ ต.รอบเมือง ต.แคนใหญ่ ต.เมืองทอง ต.นาโพธ์ิ
ต.หนองแก้ว ต.โนนตาล ต.โนนรัง และต.สะอาดสมบูรณ์
3. อ ำเภอศรีสมเด็จ
(ยกเว้น ต.โพธ์ิสัย ต.สวนจิก และ ต.หนองใหญ่)

1,289,899

เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง  รูปแบบ  ค

เป็นไปมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2566 

รวมจ ำนวนรำษฎรทุกเขต
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แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ  ง 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 
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161237

เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ ส.ส. 

หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

1 1. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 157,085 -4,152 -2.58

2 1. อ ำเภอธวัชบุรี 162,221 984 0.61

2. อ ำเภอจังหำร

3. อ ำเภอเชียงขวัญ

4. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง

3 1. อ ำเภอโพนทอง 165,688 4,451 2.76

2. อ ำเภอโพธ์ิชัย

4 1. อ ำเภอหนองพอก 161,998 761 0.47

2. อ ำเภอเมยวดี

3. อ ำเภอเสลภูมิ

(เฉพาะ ต.พรสวรรค์ ต.โพธ์ิทอง ต.เหล่าน้อย 

ต.ศรีวิลัย ต.นาแซง ต.วังหลวง ต.ท่าม่วง ต.เกาะแก้ว

ต.หนองหลวง ต.กลาง ต.ขวัญเมือง และ ต.นาเมือง)

5 1. อ ำเภอพนมไพร 156,917 -4,320 -2.68

2. อ ำเภออำจสำมำรถ

(เฉพาะ ต.อาจสามารถ ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง

 ต.หน่อม และ ต.หนองหม่ืนถ่าน)

3. อ ำเภอเสลภูมิ

(ยกเว้น ต.พรสวรรค์ ต.โพธ์ิทอง ต.เหล่าน้อย 

ต.ศรีวิลัย ต.นาแซง ต.วังหลวง ต.ท่าม่วง ต.เกาะแก้ว

ต.หนองหลวง ต.กลาง ต.ขวัญเมือง และ ต.นาเมือง)

รำยละเอียดกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน   1,289,899  คน

จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คนในจังหวัดร้อยเอ็ด  เท่ำกับ  161,237 คน

รูปแบบ ง
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เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ ส.ส. 

หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

6 1. อ ำเภอสุวรรณภูมิ 165,792 4,555 2.83

2. อ ำเภอหนองฮี

3. อ ำเภอโพนทรำย

7 1. อ ำเภอเกษตรวิสัย 159,478 -1,759 -1.09

2. อ ำเภอปทุมรัตต์

3. อ ำเภอเมืองสรวง

(เฉพาะ ต.คูเมือง และ ต.กกกุง)

8 1. อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 160,720 -517 -0.32

2. อ ำเภอศรีสมเด็จ

3. อ ำเภอเมืองสรวง

(ยกเว้น ต.คูเมือง และ ต.กกกุง)

4. อ ำเภออำจสำมำรถ

(ยกเว้น ต.อาจสามารถ ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง

 ต.หน่อม และ ต.หนองหม่ืนถ่าน)

1,289,899

เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง  รูปแบบ  ง

เป็นไปมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ.2561 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2566 

รวมจ ำนวนรำษฎรทุกเขต
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แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ  จ 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 
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161237

เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

1 1. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 157,085 -4,152 -2.58

2 1. อ ำเภอโพธ์ิชัย 166,764 5,527 3.43

2. อ ำเภอจังหำร 

3. อ ำเภอเชียงขวัญ

4. อ ำเภอโพนทอง

(เฉพาะ ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม ต.ค านาดี ต.โพธ์ิทอง และ

ต.โพธ์ิศรีสว่าง)

3 1. อ ำเภอหนองพอก 160,651 -586 -0.36

2. อ ำเภอเมยวดี

3. อ ำเภอโพนทอง

(ยกเว้น ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม ต.ค านาดี ต.โพธ์ิทอง และ

ต.โพธ์ิศรีสว่าง)

4 1. อ ำเภอเสลภูมิ 157,290 -3,947 -2.45

2. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง

3. อ ำเภอธวัชบุรี

(เฉพาะ ต.บึงนคร ต.ธงธานี และ ต.ธวัชบุรี)

5 1. อ ำเภออำจสำมำรถ 163,850 2,613 1.62

2. อ ำเภอเมืองสรวง

3. อ ำเภอธวัชบุรี

(ยกเว้น ต.บึงนคร ต.ธงธานี และ ต.ธวัชบุรี)

4. อ ำเภอสุวรรณภูมิ

(เฉพาะ ต.น  าค า และ ต.นาใหญ่)

รำยละเอียดกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน   1,289,899  คน

จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คนในจังหวัดร้อยเอ็ด  เท่ำกับ  161,237 คน

รูปแบบ จ
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เขต

เลือกต้ังท่ี
พ้ืนท่ีประกอบด้วย

จ ำนวน

รำษฎรในเขต

เลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

6 1. อ ำเภอพนมไพร 159,320 -1,917 -1.19

2. อ ำเภอหนองฮี

3. อ ำเภอโพนทรำย

4. อ ำเภอสุวรรณภูมิ

(เฉพาะ ต.ช้างเผือก ต.หัวช้าง ต.บ่อพันขัน ต.จ าปาขัน

ต.ทุ่งศรีเมือง และ ต.เมืองทุ่ง)

7 1. อ ำเภอสุวรรณภูมิ 160,481 -756 -0.47

(เฉพาะ ต.สระคู ต.ดอกไม้ ต.หินกอง ต.หัวโทน 

ต.ทุ่งหลวง ต.ห้วยหินลาด และ ต.ทุ่งกุลา)

2. อ ำเภอเกษตรวิสัย

(เฉพาะ ต.เหล่าหลวง ต.เกษตรวิสัย ต.หนองแวง

ต.น  าอ้อม ต.เมืองบัว ต.สิงห์โคก ต.ดงคร่ังใหญ่

ต.ดงคร่ังน้อย ต.ก าแพง ต.กู่กาสิงห์ และ ต.ทุ่งทอง)

3. อ ำเภอปทุมรัตต์

(เฉพาะ ต.โนนสวรรค์ และ ต.สระบัว)

8 1. อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 164,458 3,221 2.00

2. อ ำเภอศรีสมเด็จ

3. อ ำเภอเกษตรวิสัย

(ยกเว้น ต.เหล่าหลวง ต.เกษตรวิสัย ต.หนองแวง

ต.น  าอ้อม ต.เมืองบัว ต.สิงห์โคก ต.ดงคร่ังใหญ่

ต.ดงคร่ังน้อย ต.ก าแพง ต.กู่กาสิงห์ และ ต.ทุ่งทอง)

4. อ ำเภอปทุมรัตต์

(ยกเว้น ต.โนนสวรรค์ และ ต.สระบัว)

1,289,899

เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง  รูปแบบ  จ

เป็นไปมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2566 

รวมจ ำนวนรำษฎรทุกเขต
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แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นท่ีที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดรอยเอด็ 

 

 

รูปแบบ   ฉ 

 
(นายดัมพ  สุริโย) 

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรอยเอ็ด 

17



161237

เขต

เลือกต้ัง

ท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร

ในเขตเลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

1 1. อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 166,420 5,183 3.21

2. อ ำเภอจังหำร

(เฉพาะ ต.ยางใหญ่ และ ต.ปาฝา)

2 1. อ ำเภอโพธ์ิชัย 163,437 2,200 1.36

2. อ ำเภอเชียงขวัญ

3. อ ำเภอธวัชบุรี

(เฉพาะ ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.มะอึ ต.อุ่มเม้า

 ต.นิเวศน์ ต.ธงธานี และ ต.บึงนคร)

4. อ ำเภอจังหำร 

(ยกเว้น ต.ยางใหญ่ และ ต.ปาฝา)

3 1. อ ำเภอโพนทอง 165,170 3,933 2.44

2. อ ำเภอเมยวดี

3. อ ำเภอหนองพอก

(เฉพาะ ต.หนองพอก ต.รอบเมือง ต.ภูเขาทอง 

และ ต.บึงงาม)

4 1. อ ำเภอเสลภูมิ 162,864 1,627 1.01

2. อ ำเภอหนองพอก

(ยกเว้น ต.หนองพอก ต.รอบเมือง ต.ภูเขาทอง 

และ ต.บึงงาม)

3. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง

(เฉพาะ ต.ทุ่งเขาหลวง ต.มะบ้า และ ต.บึงงาม)

รำยละเอียดกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ ำนวนรำษฎรสัญชำติไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน   1,289,899  คน

จ ำนวนเฉล่ียรำษฎรต่อ ส.ส. 1 คนในจังหวัดร้อยเอ็ด  เท่ำกับ  161,237 คน

รูปแบบ ฉ
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เขต

เลือกต้ัง

ท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร

ในเขตเลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

5 1. อ ำเภอพนมไพร 158,634 -2,603 -1.61

2. อ ำเภออำจสำมำรถ

(เฉพาะ ต.อาจสามารถ ต.ข้ีเหล็ก ต.บ้านดู่ ต.โพนเมือง

ต.บ้านแจ้ง ต.หน่อม ต.หนองบัว และ ต.โหรา)

3. อ ำเภอธวัชบุรี

(ยกเว้น ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.มะอึ ต.อุ่มเม้า

 ต.นิเวศน์ ต.ธงธานี และ ต.บึงนคร)

4. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง

(ยกเว้น ต.ทุ่งเขาหลวง ต.มะบ้า และ ต.บึงงาม)

6 1. อ ำเภอหนองฮี 154,384 -6,853 -4.25

2. อ ำเภอโพนทรำย

3. อ ำเภอสุวรรณภูมิ

(เฉพาะ ต.สระคู ต.หัวโทน ต.น้้าค้า ต.ห้วยหินลาด

ต.ช้างเผือก ต.หัวช้าง ต.บ่อพันขัน ต.เมืองทุ่ง 

ต.ทุ่งศรีเมือง ต.จ้าปาขัน และ ต.ทุ่งกุลา)

4. อ ำเภออำจสำมำรถ

(ยกเว้น ต.อาจสามารถ ต.ข้ีเหล็ก ต.บ้านดู่ ต.โพนเมือง

ต.บ้านแจ้ง ต.หน่อม ต.หนองบัว และ ต.โหรา)

7 1. อ ำเภอปทุมรัตต์ 155,365 -5,872 -3.64

2. อ ำเภอเกษตรวิสัย

(เฉพาะ ต.เกษตรวิสัย ต.กู่กาสิงห์ ต.สิงห์โคก

ต.ดงคร่ังน้อย ต.ดงคร่ังใหญ่ ต.ทุ่งทอง ต.ก้าแพง

ต.เมืองบัว และ ต.น้้าอ้อม)

3. อ ำเภอสุวรรณภูมิ

(ยกเว้น ต.สระคู ต.หัวโทน ต.น้้าค้า ต.ห้วยหินลาด

ต.ช้างเผือก ต.หัวช้าง ต.บ่อพันขัน ต.เมืองทุ่ง 

ต.ทุ่งศรีเมือง ต.จ้าปาขัน และ ต.ทุ่งกุลา)
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เขต

เลือกต้ัง

ท่ี

พ้ืนท่ีประกอบด้วย
จ ำนวนรำษฎร

ในเขตเลือกต้ัง

   ผลต่ำงจำก

จ ำนวนเฉล่ีย

รำษฎรต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น

ร้อยละ
หมำยเหตุ

8 1. อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 163,625 2,388 1.48

2. อ ำเภอศรีสมเด็จ

3. อ ำเภอเมืองสรวง

4. อ ำเภอเกษตรวิสัย

(ยกเว้น ต.เกษตรวิสัย ต.กู่กาสิงห์ ต.สิงห์โคก

ต.ดงคร่ังน้อย ต.ดงคร่ังใหญ่ ต.ทุ่งทอง ต.ก้าแพง

ต.เมืองบัว และ ต.น้้าอ้อม)

1,289,899

เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกต้ัง  รูปแบบ  ฉ

เป็นไปมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2566 

รวมจ ำนวนรำษฎรทุกเขต

20


