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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ แห่ง ดังนี้
เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
๑
๖

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย บ้านพระมงกุฎ หมู่ที่ ๑ บ้านใสขัน
หมู่ที่ ๓ บ้านยวนแหล หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านโพธิ์ท อง หมู่ที่ ๕ โดยมี
คําบรรยายแนวเขตเลือกตั้ง ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองบ้านตาลซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลนาทราย บริเวณพิกัด NK ๙๗๙๓๓๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบตามแนวเขตที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านพระมงกุฎ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลนาเคียน
ตัด ผ่านถนนสายบ้านตาลพระมงกุฎ ถึงหลักเขตที่ ๒ ตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางถนนซอยหนองหารบ้านพระมงกุฎ บริเวณพิกัด NK ๙๘๖๓๓๑
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านพระมงกุฎ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลนาเคียน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนซอยวัดพระมงกุฎ และคลอง
ชลประทาน ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนบ้านนาเคียน
บริเวณพิกัด PK ๐๐๖๓๒๘ จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบไปตาม
แนวเขตที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านยวนแหล หมู่ที่ ๔
เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลนาเคียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจบพิกัด PK ๐๑๓๓๓๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓
เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ระยะทาง
ประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๕ ก
เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
๑
๖
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๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ด้านทิศตะวันออก
จากพิกัด PK ๐๑๓๓๓๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓
เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปทางทิศใต้
เลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๖
เลียบฝั่งทิศตะวันตกถนนสายหลักกิโลห้าจนถึงคลองชลประทานซอย ๓
ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ที่พิกัด PK ๐๑๒๓๑๑ เลียบคลองชลประทาน
ซอย ๓ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้ายด้านทิศใต้ ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ กับเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๐๓
บรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่บ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ กับบ้านนารี หมู่ที่ ๖
บริเวณทุ่งนา ที่พิกัด PK ๐๒๗๓๑๑ เลียบไปตามแนวเขตที่ดินราษฎร
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ กับบ้านนารี หมู่ที่ ๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนทวดทองนากก ผ่านถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๐๓ บรรจบถนนทุ่งแย้โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ กับตําบลไชยมนตรี
ที่พิกัด PK ๐๑๒๓๐๐ ระยะทางประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร
ด้านทิศใต้
จากถนนทุ่งแย้โพธิ์ทอง ที่พิกัด ๐๑๒๓๐๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลไชยมนตรี เลียบริมถนน
ด้านทิศใต้ถนนสายทุ่งแย้โพธิ์ทอง ตัดผ่านถนนสายยวนแหล ถึงหลักเขต
ที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายยวนแหลบริเวณพิกัด NK ๙๙๗๓๐๒
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้น เลียบตามที่ดิน ราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลไชยมนตรีไปทางทิศตะวันตก
ตัด ผ่านถนนซอยไสไม้ผาก คลองชลประทาน และถนนสายปากช่อง
ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองบ้านตาล บริเวณพิกดั NK ๙๗๐๓๐๘
ระยะทางประมาณ ๔,๖๐๐ เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองบ้านตาล บริเวณพิกัด NK
๙๗๐๓๐๘ เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองบ้านตาล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลกําแพงเซา ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ ถึ ง หลั ก เขตที่ ๑๑ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ กี่ งกลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
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เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
หมายเลข ๔๐๑๖ ที่สะพานข้ามคลองบ้านตาล บริเวณพิกัด NK ๙๗๘๓๒๓
๑
๖
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็น เส้น เลีย บตามกึ่งกลางคลองบ้านตาลซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับตําบลนาทราย ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ จนบรรจบที่ห ลัก เขตที่ ๑ บริเ วณพิกัด
NK ๙๗๙๓๓๕ ระยะทางประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร
เขตเลือกตั้งที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ บริเวณ ซึ่งพื้นที่ทั้งสองไม่ติดต่อกัน
๖
๒
เนื่องจากมีพื้นที่ข องเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นแนวกั้นระหว่าง
๒ พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย บ้านนอกไร่ หมู่ที่ ๒ บ้านนารี หมู่ที่ ๖
บ้านคลองห้วย หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ บ้านเตาหม้อ หมู่ที่ ๙
โดยมีคําบรรยายแนวเขต ดังนี้
บริเวณที่ ๑ ประกอบด้วย บ้านนอกไร่ หมู่ที่ ๒ บ้านเตาหม้อ
หมู่ที่ ๙ โดยมีคําบรรยายแนวเขต ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
เริ่มต้นจากสะพานทวดเหนือ บริเวณพิกัด PK ๐๓๔๓๓๓ ไปทาง
ทิศตะวันออก เลียบริมด้านทิศเหนือถนนทวดเหนือเตาหม้อ ซึ่งเป็น
เส้น แบ่ ง เขตระหว่า งบ้านนอกไร่ หมู่ ที่ ๒ เทศบาลตํา บลโพธิ์เสด็ จ
กับตําบลนาเคียนตัดผ่านถนนเตาหม้อ เลียบริมด้านทิศเหนือซอยหลัง
หมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์บรรจบคลองทุ่งปรัง บริเวณพิกัด PK ๐๕๔๓๓๓
ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จากคลองทุ่งปรัง บริเวณพิกัด PK ๐๕๔๓๓๓ ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขต
ระหว่างบ้านเตาหม้อ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไปทางทิศใต้เลียบคลองทุ่งปรังด้านทิศตะวันตก ถึงจุดพิกัด
PK ๐๕๔๓๓๒ บริเวณคลองทุ่งปรัง ไปทางทิศตะวันตกตามแนวที่ดินราษฎร
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านเตาหม้อ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่างจากถนนสะพานยาว ๑๐๐ เมตร
ถึงจุดพิกัด PK ๐๔๖๓๓๒ บริเวณถนนสายเจนสนอง ไปทางทิศใต้ตัดผ่าน
ถนนตะวั น ตก ตามแนวที่ ดิ น ราษฎร ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า ง
บ้านสายเจนสนอง บรรจบจุด พิกัด PK ๐๔๕๓๓๐ บริเวณริมถนน
ชลประทานคลองซอย ๔ ขวาสายใหญ่ - ฝั่งซ้าย ระยะทางประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร
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ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ด้านทิศใต้
จากจุดพิกัด PK ๐๔๕๓๓๐ บริเวณริมถนนชลประทานคลองซอย ๔
ขวาสายใหญ่ - ฝั่งซ้าย ไปทางทิศตะวันตกเลียบริมด้านทิศเหนือถนน
ชลประทานคลองซอย ๔ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย บรรจบห้วยโต๊ะแป้น
พิกัด PK ๐๓๑๓๒๘ ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จากถนนชลประทานคลองซอย ๔ ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้ายบริเวณพิกัด
PK ๐๓๑๓๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบห้วยโต๊ะแป้นฝั่งตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่บ้านนอกไร่ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับตําบลนาเคียนบรรจบสะพานทวดเหนือบริเวณพิกัด PK ๐๓๔๓๓๓
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
บริเวณที่ ๒ ประกอบด้ว ย บ้านนารี หมู่ที่ ๖ บ้านคลองห้ว ย
หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ โดยมีคําบรรยายแนวเขต ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
เริ่มต้นจากพิกัด PK ๐๒๗๓๑๑ บริเวณริมด้านทิศใต้ถนนชลประทาน
คลองซอย ๓ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านนารี
หมู่ที่ ๖ กับบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช เลีย บริมด้านทิศใต้คลองชลประทาน ๓ ขวา
สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตัดถนนคลองห้วย เลียบคลองห้วยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านคลองห้วย หมู่ที่ ๗ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บรรจบถนนสายคลองห้วย บริเวณพิกัด
PK ๐๔๖๓๐๗ ระยะทางประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จากถนนสายคลองห้วยบริเวณพิกัด PK ๐๔๖๓๐๗ ไปทางทิศใต้ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับ
แนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปทางทิศใต้เลีย บเส้น แบ่ง เขต
เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ห่างจากถนนเทวะบุรีท างทิศตะวัน ตก
๑๐๐ เมตร บริเวณ PK ๐๔๔๓๐๑ ตัดผ่านถนนโพธิ์เสด็จ - ทุ่งแย้ ไปทาง
ทิศตะวันออก เลียบเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชห่างจาก
ถนนเทวะบุรีทางทิศใต้ ๑๐๐ เมตร ตัดผ่านถนนริมคลองวังมะพร้าว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๕ ก

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๒
๖
จดคลองทุ่งปรัง บริเวณพิกัด PK ๐๔๙๓๐๔ ไปทางทิศใต้เลียบคลอง
ทุ่งปรังฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘
เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บรรจบหลักเขต
ที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองทุ่งปรังฝั่งตะวันตกบริเวณพิกัด PK ๐๖๑๒๙๙
ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด PK ๐๖๑๒๙๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เลียบตามที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับตําบลมะม่วงสองต้น ผ่านทุ่งนา ทางรถไฟ และคลองมวงแล้วเลียบ
ไปตามริมด้านทิศใต้ถนนสายปากด่านผ่านวัดทุ่งแย้ด้านใต้ ถึงหลักเขต
ที่ ๗ ซึ ่ง ตั ้ง อยู ่บ ริเ วณกึ่ง กลางถนนสายซอยทุ่ง แย้บ ริเ วณพิก ัด
PK ๐๒๙๒๙๕ จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบตาม
ริมทิศเหนือถนนซอยทุ่งแย้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับตําบลไชยมนตรี ถึงพิกัด PK ๐๑๙๒๙๖ บริเวณถนนทวดทองนากก
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด PK ๐๑๙๓๐๒ เลียบที่ดิน
ราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบพิกัด PK ๐๑๒๓๐๐ บริเวณ
ถนนทุ่งแย้ - โพธิ์ทอง ระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จากพิกัด PK ๐๑๒๓๐๐ บริเวณถนนทุ่งแย้ - โพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือตามแนวเขตที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านนารี
หมู่ที่ ๖ กับบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ ตัดผ่านถนน
ทวดทองนากก บรรจบพิกัด PK ๐๒๗๓๑๑ บริเวณริมด้านทิศใต้ถนน
ชลประทานคลองซอย ๓ ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านใสขัน หมู่ที่ ๓ กับบ้านนารี หมู่ที่ ๖ เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

