เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ด าเนิ น การแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วก าหนด และประกาศ
เขตเลื อ กตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็น
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น
ต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง (เพิ่ ม เติ ม ) ลงวั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการตรวจสอบ
หรื อ เปลี่ ย นแปลงการพิ จ ารณาหรื อ ด าเนิ น การแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามหมวด ๓ การจัดการเลือกตั้ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๗ ของคาสั่ง
หัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกรณี
ที่มี ข้อร้องเรียนของประชาชนและพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้ได้ข้อยุติ โดยหากเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อาจดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมติใด ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ออกไว้ ก็ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการแบ่ งเขตเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร แบบแบ่ งเขตเลื อกตั้ ง ลงวั นที่
๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ ก าหนดระยะเวลาในการยื่ น ค าร้ อ งเรี ย นหรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๓๕๐ เขตเลือกตั้ง จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง (เพิ่ ม เติ ม ) ลงวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ ค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศเขตเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จังหวัด
ตราด
นครนายก
พังงา
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี
อ่างทอง
กระบี่

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัด
๑. อาเภอเมืองกระบี่
๒. อาเภออ่าวลึก
๓. อาเภอปลายพระยา
๔. อาเภอเขาพนม
(เฉพาะตาบลหน้าเขา
และตาบลเขาดิน)
๑. อาเภอเหนือคลอง
๒. อาเภอคลองท่อม
๓. อาเภอเกาะลันตา
๔. อาเภอลาทับ
๕. อาเภอเขาพนม
(ยกเว้นตาบลหน้าเขา
และตาบลเขาดิน)

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๑๐ ชัยนาท

๑๑ บึงกาฬ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๒
๑
๑.
๒.
๓.
๔.

๒

๒

๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

๒

๑๒ แพร่

๒

๒

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อาเภอเมืองชัยนาท
อาเภอสรรพยา
อาเภอมโนรมย์
อาเภอวัดสิงห์
(เฉพาะตาบลมะขามเฒ่า
ตาบลหนองน้อย
ตาบลหนองบัว
ตาบลหนองขุ่น
และเทศบาลตาบลวัดสิงห์)
อาเภอสรรคบุรี
อาเภอหันคา
อาเภอเนินขาม
อาเภอหนองมะโมง
อาเภอวัดสิงห์
(ยกเว้นตาบลมะขามเฒ่า
ตาบลหนองน้อย
ตาบลหนองบัว
ตาบลหนองขุ่น
และเทศบาลตาบลวัดสิงห์)
อาเภอเมืองบึงกาฬ
อาเภอโซ่พิสัย
อาเภอปากคาด
อาเภอบุ่งคล้า
อาเภอเซกา
อาเภอพรเจริญ
อาเภอศรีวิไล
อาเภอบึงโขงหลง
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอสอง
อาเภอร้องกวาง
อาเภอหนองม่วงไข่

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๑๓ ภูเก็ต

๑๔ มุกดาหาร

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
๑. อาเภอสูงเม่น
๒
๒. อาเภอเด่นชัย
๓. อาเภอลอง
๔. อาเภอวังชิ้น
อาเภอเมืองภูเก็ต
๒
๒
๑
(ยกเว้นตาบลเกาะแก้ว
ตาบลราไวย์ และตาบลกะรน)
๑. อาเภอถลาง
๒
๒. อาเภอกะทู้
๓. อาเภอเมืองภูเก็ต
(เฉพาะตาบลเกาะแก้ว
ตาบลราไวย์
และตาบลกะรน)
๒
๒
๑
๑. อาเภอเมืองมุกดาหาร
(เฉพาะตาบลมุกดาหาร
ตาบลศรีบุญเรือง
ตาบลคาอาฮวน
ตาบลดงเย็น
ตาบลบางทรายใหญ่
ตาบลบ้านโคก
ตาบลคาป่าหลาย
ตาบลกุดแข้ ตาบลนาสีนวน
และตาบลโพนทราย)
๒. อาเภอดอนตาล
๓. อาเภอหว้านใหญ่
๒
๑. อาเภอเมืองมุกดาหาร
(ยกเว้นตาบลมุกดาหาร
ตาบลศรีบุญเรือง
ตาบลคาอาฮวน
ตาบลดงเย็น
ตาบลบางทรายใหญ่

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๑๕ ลาพูน

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๒

๑
๒

๑๖ สตูล

๒

๒

๑

๒

๑๗ อานาจเจริญ

๒

๒

๑
๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๑.
๒.

ตาบลบ้านโคก
ตาบลคาป่าหลาย
ตาบลกุดแข้ ตาบลนาสีนวน
และตาบลโพนทราย)
อาเภอคาชะอี
อาเภอนิคมคาสร้อย
อาเภอดงหลวง
อาเภอหนองสูง
อาเภอเมืองลาพูน
อาเภอแม่ทา
อาเภอบ้านธิ
อาเภอเวียงหนองล่อง
อาเภอบ้านโฮ่ง
อาเภอทุ่งหัวช้าง
อาเภอลี้
อาเภอป่าซาง
อาเภอเมืองสตูล
อาเภอควนโดน
อาเภอควนกาหลง
(เฉพาะตาบลทุ่งนุ้ย)
อาเภอควนกาหลง
(ยกเว้นตาบลทุ่งนุ้ย)
อาเภอละงู
อาเภอท่าแพ
อาเภอทุ่งหว้า
อาเภอมะนัง
อาเภอเมืองอานาจเจริญ
อาเภอหัวตะพาน
อาเภอปทุมราชวงศา
อาเภอลืออานาจ

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๑๘ อุตรดิตถ์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๒

๑
๒

๑๙ อุทัยธานี

๒๐ จันทบุรี

๒

๓

๒

๓

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒

๑.
๒.
๓.
๔.

๑

๑.
๒.
๑.
๒.

๒

อาเภอชานุมาน
อาเภอเสนางคนิคม
อาเภอพนา
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอตรอน
อาเภอลับแล
อาเภอพิชัย
อาเภอทองแสนขัน
อาเภอท่าปลา
อาเภอน้าปาด
อาเภอฟากท่า
อาเภอบ้านโคก
อาเภอเมืองอุทัยธานี
อาเภอหนองขาหย่าง
อาเภอทัพทัน
อาเภอสว่างอารมณ์
อาเภอหนองฉาง
(ยกเว้นตาบลทุ่งโพ
ตาบลเขากวางทอง
และตาบลเขาบางแกรก)
อาเภอลานสัก
อาเภอห้วยคต
อาเภอบ้านไร่
อาเภอหนองฉาง
(เฉพาะตาบลทุ่งโพ
ตาบลเขากวางทอง
และตาบลเขาบางแกรก)
อาเภอเมืองจันทบุรี
อาเภอแหลมสิงห์
อาเภอท่าใหม่
อาเภอนายายอาม

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๒๑ ชุมพร

๓

๓

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.

๒.
๒

๑.

๓

๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาเภอแก่งหางแมว
อาเภอเขาคิชฌกูฏ
อาเภอโป่งน้าร้อน
อาเภอขลุง
อาเภอมะขาม
อาเภอสอยดาว
อาเภอเมืองชุมพร
(ยกเว้นตาบลวังใหม่
ตาบลบ้านนา
ตาบลหาดพันไกร
ตาบลบางลึก
และตาบลถ้าสิงห์)
อาเภอสวี
(ยกเว้นตาบลเขาทะลุ
และตาบลเขาค่าย)
อาเภอเมืองชุมพร
(เฉพาะตาบลวังใหม่
ตาบลบ้านนา
ตาบลหาดพันไกร
ตาบลบางลึก
และตาบลถ้าสิงห์)
อาเภอท่าแซะ
อาเภอปะทิว
อาเภอสวี
(เฉพาะตาบลเขาทะลุ
และตาบลเขาค่าย)
อาเภอหลังสวน
อาเภอละแม
อาเภอพะโต๊ะ
อาเภอทุ่งตะโก

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่
๒๒ ตรัง

๒๓ ตาก

จังหวัด

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
๑. อาเภอเมืองตรัง
๓
๓
๑
๒. อาเภอนาโยง
๓. อาเภอย่านตาขาว
(เฉพาะตาบลนาชุมเห็ด
และตาบลโพรงจระเข้)
๑. อาเภอห้วยยอด
๒
๒. อาเภอรัษฎา
๓. อาเภอวังวิเศษ
๔. อาเภอสิเกา
๕. อาเภอกันตัง
(เฉพาะตาบลโคกยาง)
๑. อาเภอกันตัง
๓
(ยกเว้นตาบลโคกยาง)
๒. อาเภอปะเหลียน
๓. อาเภอหาดสาราญ
๔. อาเภอย่านตาขาว
(ยกเว้นตาบลนาชุมเห็ด
และตาบลโพรงจระเข้)
๓
๓
๑
๑. อาเภอเมืองตาก
๒. อาเภอบ้านตาก
(ยกเว้นตาบลท้องฟ้า
และตาบลเกาะตะเภา)
๓. อาเภอวังเจ้า
๔. อาเภอสามเงา
๒
๑. อาเภอแม่สอด
(ยกเว้นตาบลแม่กาษา
ตาบลท่าสายลวด
และตาบลแม่ปะ)
๒. อาเภอพบพระ
๓. อาเภออุ้มผาง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๒๔ น่าน

๓

๓

๑

๒

๓

๒๕ ประจวบคีรีขันธ์

๓

๓

๑
๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอแม่สอด
(เฉพาะตาบลแม่กาษา
ตาบลท่าสายลวด
และตาบลแม่ปะ)
๒. อาเภอแม่ระมาด
๓. อาเภอท่าสองยาง
๔. อาเภอบ้านตาก
(เฉพาะตาบลท้องฟ้า
และตาบลเกาะตะเภา)
๑. อาเภอเมืองน่าน
๒. อาเภอภูเพียง
๓. อาเภอท่าวังผา
๑. อาเภอเวียงสา
๒. อาเภอนาน้อย
๓. อาเภอนาหมื่น
๔. อาเภอแม่จริม
๕. อาเภอบ้านหลวง
๖. อาเภอสันติสุข
๑. อาเภอปัว
๒. อาเภอเชียงกลาง
๓. อาเภอสองแคว
๔. อาเภอบ่อเกลือ
๕. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
๖. อาเภอทุ่งช้าง
๑. อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๒. อาเภอกุยบุรี
๓. อาเภอสามร้อยยอด
๑. อาเภอหัวหิน
๒. อาเภอปราณบุรี

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๒6 ปราจีนบุรี

๓

๓

๑
๒

๒7 พะเยา

๓

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๓

๑.
๒.

๑

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

๒

๓

อาเภอทับสะแก
อาเภอบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้อย
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
อาเภอบ้านสร้าง
อาเภอศรีมโหสถ
อาเภอศรีมหาโพธิ
อาเภอประจันตคาม
อาเภอกบินทร์บุรี
(เฉพาะตาบลลาดตะเคียน
ตาบลหาดนางแก้ว
ตาบลวังดาล
ตาบลนนทรี
และตาบลนาแขม)
อาเภอนาดี
อาเภอกบินทร์บุรี
(ยกเว้นตาบลลาดตะเคียน
ตาบลหาดนางแก้ว
ตาบลวังดาล
ตาบลนนทรี
และตาบลนาแขม)
อาเภอเมืองพะเยา
อาเภอแม่ใจ
อาเภอเชียงคา
อาเภอจุน
อาเภอภูซาง
อาเภอดอกคาใต้
อาเภอภูกามยาว
อาเภอปง
อาเภอเชียงม่วน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒8 พัทลุง

๒9 พิจิตร

30 เพชรบุรี

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑.
๓
๓
๑
๒.
๑.
๒
๒.
๓.
๔.
๑.
๓
๒.
๓.
๔.
๕.
๓
๓
๑
๑.
๒.
๓.
๑.
๒
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๓
๒.
๓.
๔.
๓
๓
๑
๑.
๒.

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

อาเภอเมืองพัทลุง
อาเภอเขาชัยสน
อาเภอควนขนุน
อาเภอป่าพะยอม
อาเภอศรีบรรพต
อาเภอศรีนครินทร์
อาเภอปากพะยูน
อาเภอป่าบอน
อาเภอกงหรา
อาเภอตะโหมด
อาเภอบางแก้ว
อาเภอเมืองพิจิตร
อาเภอสามง่าม
อาเภอวชิรบารมี
อาเภอตะพานหิน
อาเภอทับคล้อ
อาเภอดงเจริญ
อาเภอวังทรายพูน
อาเภอสากเหล็ก
อาเภอโพทะเล
อาเภอบางมูลนาก
อาเภอบึงนาราง
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
อาเภอเมืองเพชรบุรี
อาเภอบ้านแหลม
(ยกเว้นตาบลบ้านแหลม
ตาบลบางตะบูน
และตาบลบางตะบูนออก)
๑. อาเภอชะอา
๒. อาเภอท่ายาง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๓1 ยโสธร

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑

๑.
๒.
๓.
๔.

๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓

๑.
๒.
๓.

อาเภอเขาย้อย
อาเภอบ้านลาด
อาเภอหนองหญ้าปล้อง
อาเภอแก่งกระจาน
อาเภอบ้านแหลม
(เฉพาะตาบลบ้านแหลม
ตาบลบางตะบูน
และตาบลบางตะบูนออก)
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอทรายมูล
อาเภอป่าติ้ว
(เฉพาะตาบลศรีฐาน
และตาบลกระจาย)
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
(เฉพาะตาบลทุ่งมน)
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
(ยกเว้นตาบลทุ่งมน)
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง
อาเภอป่าติ้ว
(ยกเว้นตาบลศรีฐาน
และตาบลกระจาย)
อาเภอไทยเจริญ
(เฉพาะตาบลน้าคา
และตาบลคาไผ่)
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอกุดชุม
อาเภอไทยเจริญ
(ยกเว้นตาบลน้าคา
และตาบลคาไผ่)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่
๓2 ยะลา

๓3 เลย

จังหวัด

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
๓
๓
๑
๑. อาเภอเมืองยะลา
(ยกเว้นตาบลบุดี
ตาบลเปาะเส้ง
และตาบลบันนังสาเรง)
๒. อาเภอยะหา
(เฉพาะตาบลยะหา
ตาบลตาชี
และตาบลบาโงยซิแน)
๒
๑. อาเภอเมืองยะลา
(เฉพาะตาบลบุดี
ตาบลเปาะเส้ง
และตาบลบันนังสาเรง)
๒. อาเภอรามัน
๓. อาเภอยะหา
(ยกเว้นตาบลยะหา
ตาบลตาชี
และตาบลบาโงยซิแน)
๔. อาเภอกาบัง
๓
๑. อาเภอกรงปินัง
๒. อาเภอบันนังสตา
๓. อาเภอธารโต
๔. อาเภอเบตง
๓
๓
๑
๑. อาเภอเมืองเลย
๒. อาเภอปากชม
๓. อาเภอนาด้วง
๔. อาเภอเอราวัณ
(เฉพาะตาบลเอราวัณ
และตาบลผาอินทร์แปลง)
2
๑. อาเภอหนองหิน
๒. อาเภอภูหลวง
๓. อาเภอภูกระดึง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๓4 สมุทรสาคร

๓

๓

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อาเภอผาขาว
๕. อาเภอวังสะพุง
(เฉพาะตาบลวังสะพุง
ตาบลหนองหญ้าปล้อง
ตาบลผาน้อย ตาบลผาบิ้ง
ตาบลโคกขมิ้น
และตาบลศรีสงคราม)
๖. อาเภอเอราวัณ
(ยกเว้นตาบลเอราวัณ
และตาบลผาอินทร์แปลง)
๑. อาเภอนาแห้ว
๒. อาเภอด่านซ้าย
๓. อาเภอภูเรือ
๔. อาเภอท่าลี่
๕. อาเภอเชียงคาน
๖. อาเภอวังสะพุง
(ยกเว้นตาบลวังสะพุง
ตาบลหนองหญ้าปล้อง
ตาบลผาน้อย ตาบลผาบิ้ง
ตาบลโคกขมิ้น
และตาบลศรีสงคราม)
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
(เฉพาะตาบลมหาชัย
ตาบลท่าฉลอม
ตาบลโกรกกราก
ตาบลบางหญ้าแพรก
ตาบลท่าทราย
ตาบลคอกกระบือ
ตาบลโคกขาม
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
และตาบลบางน้าจืด)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

35 สระแก้ว

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
๑. อาเภอเมืองสมุทรสาคร
2
(เฉพาะตาบลนาดี)
๒. อาเภอกระทุ่มแบน
(เฉพาะตาบลอ้อมน้อย
ตาบลสวนหลวง
ตาบลตลาดกระทุ่มแบน
ตาบลดอนไก่ดี
ตาบลท่าไม้
ตาบลแคราย
และตาบลคลองมะเดื่อ)
๑. อาเภอเมืองสมุทรสาคร
3
(เฉพาะตาบลนาโคก
ตาบลกาหลง
ตาบลบางโทรัด
ตาบลบ้านบ่อ
ตาบลชัยมงคล
ตาบลบางกระเจ้า
ตาบลบ้านเกาะ
และตาบลท่าจีน)
๒. อาเภอกระทุ่มแบน
(ยกเว้นตาบลอ้อมน้อย
ตาบลสวนหลวง
ตาบลตลาดกระทุ่มแบน
ตาบลดอนไก่ดี
ตาบลท่าไม้
ตาบลแคราย
และตาบลคลองมะเดื่อ)
๓. อาเภอบ้านแพ้ว
3
3
1
๑. อาเภอเมืองสระแก้ว
๒. อาเภอเขาฉกรรจ์
๓. อาเภอวังน้าเย็น

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.
๒.

3

36 สระบุรี

3

3

1
2

3

37 สุโขทัย

3

3

1

๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๒.
๓.

(เฉพาะตาบลทุ่งมหาเจริญ)
อาเภอวัฒนานคร
(ยกเว้นตาบลช่องกุ่ม
และตาบลแซร์ออ)
อาเภอวังน้าเย็น
(ยกเว้นตาบลทุ่งมหาเจริญ)
อาเภอคลองหาด
อาเภอวังสมบูรณ์
อาเภออรัญประเทศ
อาเภอตาพระยา
อาเภอโคกสูง
อาเภอวัฒนานคร
(เฉพาะตาบลช่องกุ่ม
และตาบลแซร์ออ)
อาเภอเมืองสระบุรี
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอพระพุทธบาท
อาเภอแก่งคอย
อาเภอวิหารแดง
อาเภอมวกเหล็ก
อาเภอวังม่วง
อาเภอหนองแค
อาเภอหนองแซง
อาเภอเสาไห้
อาเภอบ้านหมอ
อาเภอหนองโดน
อาเภอดอนพุด
อาเภอเมืองสุโขทัย
อาเภอศรีสาโรง
อาเภอกงไกรลาศ
(เฉพาะตาบลไกรกลาง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

38 หนองคาย

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3

3

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

2

๑.
๒.
๓.
๔.

3

๑.
๒.
๓.
๑.

1

๒.
๓.

2

๑.

3

๒.
๓.
๑.

ตาบลไกรใน
ตาบลกกแรต
และตาบลบ้านใหม่สุขเกษม)
อาเภอทุ่งเสลี่ยม
อาเภอบ้านด่านลานหอย
อาเภอคีรีมาศ
อาเภอกงไกรลาศ
(ยกเว้นตาบลไกรกลาง
ตาบลไกรใน
ตาบลกกแรต
และตาบลบ้านใหม่สุขเกษม)
อาเภอศรีสัชนาลัย
อาเภอศรีนคร
อาเภอสวรรคโลก
อาเภอเมืองหนองคาย
(ยกเว้นตาบลพระธาตุบังพวน
และตาบลเวียงคุก)
อาเภอสระใคร
อาเภอโพนพิสัย
(เฉพาะตาบลเหล่าต่างคา
ตาบลทุ่งหลวง
และตาบลสร้างนางขาว)
อาเภอโพนพิสัย
(ยกเว้นตาบลเหล่าต่างคา
ตาบลทุ่งหลวง
และตาบลสร้างนางขาว)
อาเภอรัตนวาปี
อาเภอเฝ้าไร่
อาเภอเมืองหนองคาย
(เฉพาะตาบลพระธาตุบังพวน
และตาบลเวียงคุก)

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

39 หนองบัวลาภู

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3

3

1

๒

๓

40 กาแพงเพชร

4

4

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

อาเภอท่าบ่อ
อาเภอศรีเชียงใหม่
อาเภอโพธิ์ตาก
อาเภอสังคม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
อาเภอโนนสัง
(เฉพาะตาบลกุดดู่
ตาบลโนนสัง
ตาบลบ้านค้อ
ตาบลบ้านถิ่น
และตาบลปางกู่)
๑. อาเภอศรีบุญเรือง
๒. อาเภอนาวัง
(ยกเว้นตาบลวังปลาป้อม)
๓. อาเภอโนนสัง
(ยกเว้นตาบลกุดดู่
ตาบลโนนสัง
ตาบลบ้านค้อ
ตาบลบ้านถิ่น
และตาบลปางกู่)
๑. อาเภอนากลาง
๒. อาเภอสุวรรณคูหา
๓. อาเภอนาวัง
(เฉพาะตาบลวังปลาป้อม)
อาเภอเมืองกาแพงเพชร
(เฉพาะตาบลในเมือง
ตาบลหนองปลิง
ตาบลอ่างทอง
ตาบลเทพนคร
ตาบลนครชุม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

2

3

4

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลคลองแม่ลาย
ตาบลธามรงค์
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ตาบลวังทอง
ตาบลลานดอกไม้
ตาบลคณฑี
ตาบลท่าขุนราม
ตาบลนาบ่อคา
และตาบลทรงธรรม)
๑. อาเภอพรานกระต่าย
๒. อาเภอลานกระบือ
๓. อาเภอโกสัมพีนคร
๔. อาเภอไทรงาม
(เฉพาะตาบลมหาชัย
ตาบลพานทอง
ตาบลหนองคล้า
และตาบลหนองทอง)
๕. อาเภอเมืองกาแพงเพชร
(เฉพาะตาบลสระแก้ว)
๑. อาเภอคลองขลุง
๒. อาเภอคลองลาน
๓. อาเภอปางศิลาทอง
๔. อาเภอเมืองกาแพงเพชร
(เฉพาะตาบลไตรตรึงษ์)
๑. อาเภอขาณุวรลักษบุรี
๒. อาเภอบึงสามัคคี
๓. อาเภอทรายทองวัฒนา
๔. อาเภอไทรงาม

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

41 ฉะเชิงเทรา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

4

4

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

1

๑.
๒.

2

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

42 นครพนม

4

4

3

๑.
๒.
๓.

4

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

๑

(ยกเว้นตาบลมหาชัย
ตาบลพานทอง
ตาบลหนองคล้า
และตาบลหนองทอง)
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
(เฉพาะตาบลศาลาแดง
และตาบลโพรงอากาศ)
อาเภอพนมสารคาม
(เฉพาะตาบลเขาหินซ้อน
ตาบลหนองยาว
และตาบลบ้านซ่อง)
อาเภอบางคล้า
อาเภอคลองเขื่อน
อาเภอราชสาส์น
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
(ยกเว้นตาบลศาลาแดง
และตาบลโพรงอากาศ)
อาเภอท่าตะเกียบ
อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอพนมสารคาม
(ยกเว้นตาบลเขาหินซ้อน
ตาบลหนองยาว
และตาบลบ้านซ่อง)
อาเภอบ้านโพธิ์
อาเภอบางปะกง
อาเภอแปลงยาว
อาเภอศรีสงคราม
อาเภอนาหว้า
อาเภอบ้านแพง
อาเภอนาทม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

43 นราธิวาส

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
๒
๑. อาเภอท่าอุเทน
๒. อาเภอโพนสวรรค์
๓. อาเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะเทศบาลเมือง
นครพนม ตาบลท่าค้อ
ตาบลนาราชควาย
ตาบลหนองญาติ
และตาบลอาจสามารถ)
๓
๑. อาเภอธาตุพนม
๒. อาเภอเรณูนคร
๓. อาเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะตาบลขามเฒ่า
ตาบลคาเตย
ตาบลนาทราย
ตาบลดงขวาง
ตาบลบ้านกลาง
และตาบลโพธิ์ตาก)
๔
๑. อาเภอนาแก
๒. อาเภอปลาปาก
๓. อาเภอวังยาง
๔. อาเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะตาบลกุรุคุ
ตาบลบ้านผึ้ง
ตาบลวังตามัว)
๑. อาเภอเมืองนราธิวาส
4
4
1
๒. อาเภอตากใบ
๑. อาเภอสุไหงโก-ลก
2
๒. อาเภอแว้ง
๓. อาเภอสุไหงปาดี
๑. อาเภอระแงะ
3
๒. อาเภอจะแนะ

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

4

44 ปัตตานี

4

4

1

๒
3

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาเภอเจาะไอร้อง
อาเภอสุคิริน
อาเภอบาเจาะ
อาเภอยี่งอ
อาเภอรือเสาะ
อาเภอศรีสาคร
อาเภอเมืองปัตตานี
อาเภอยะหริ่ง
(เฉพาะตาบลบางปู
ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์
ตาบลยามู
ตาบลราตาปันยัง
ตาบลตาแกะ
ตาบลปิยามุมัง
ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์
และตาบลปุลากง)
อาเภอหนองจิก
อาเภอโคกโพธิ์
อาเภอแม่ลาน
อาเภอปะนาเระ
อาเภอสายบุรี
อาเภอไม้แก่น
อาเภอกะพ้อ
อาเภอยะหริ่ง
(ยกเว้นตาบลบางปู
ตาบลแหลมโพธิ์
ตาบลตะโละกาโปร์
ตาบลยามู
ตาบลราตาปันยัง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

4
45 พระนครศรีอยุธยา

4

4

1
2

3
4

46 ระยอง

4

4

1

2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลตาแกะ
ตาบลปิยามุมัง
ตาบลตะโละ
ตาบลตาลีอายร์
และตาบลปุลากง)
๑. อาเภอยะรัง
๒. อาเภอมายอ
๓. อาเภอทุ่งยางแดง
๑. อาเภอพระนครศรีอยุธยา
๒. อาเภออุทัย
๑. อาเภอบางปะหัน
๒. อาเภอมหาราช
๓. อาเภอท่าเรือ
๔. อาเภอนครหลวง
๕. อาเภอภาชี
๖. อาเภอบ้านแพรก
๑. อาเภอบางปะอิน
๒. อาเภอบางไทร
๓. อาเภอวังน้อย
๑. อาเภอเสนา
๒. อาเภอบางซ้าย
๓. อาเภอผักไห่
๔. อาเภอบางบาล
๕. อาเภอลาดบัวหลวง
อาเภอเมืองระยอง
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
มาบตาพุด
เทศบาลตาบลทับมา
และเทศบาลตาบลเนินพระ)
๑. อาเภอแกลง
๒. อาเภอวังจันทร์

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
3
4

47 ลพบุรี

4

4

1

2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.

อาเภอเขาชะเมา
อาเภอบ้านค่าย
อาเภอปลวกแดง
อาเภอนิคมพัฒนา
อาเภอเมืองระยอง
(เฉพาะเทศบาลเมือง
มาบตาพุด
เทศบาลตาบลทับมา
และเทศบาลตาบลเนินพระ)
๒. อาเภอบ้านฉาง
อาเภอเมืองลพบุรี
(เฉพาะตาบลเขาสามยอด
ตาบลท่าหิน
ตาบลทะเลชุบศร
ตาบลเขาพระงาม
ตาบลท่าศาลา
ตาบลโคกตูม
ตาบลนิคมสร้างตนเอง
ตาบลถนนใหญ่
ตาบลกกโก
ตาบลป่าตาล
และตาบลท่าแค)
๑. อาเภอเมืองลพบุรี
(ยกเว้นตาบลเขาสามยอด
ตาบลท่าหิน
ตาบลทะเลชุบศร
ตาบลเขาพระงาม
ตาบลท่าศาลา
ตาบลโคกตูม
ตาบลนิคมสร้างตนเอง
ตาบลถนนใหญ่

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3
4

48 ลาปาง

4

4

1

2

3

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.

๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.

ตาบลกกโก
ตาบลป่าตาล
และตาบลท่าแค)
อาเภอท่าวุ้ง
อาเภอบ้านหมี่
อาเภอโคกสาโรง
อาเภอหนองม่วง
อาเภอพัฒนานิคม
อาเภอชัยบาดาล
อาเภอท่าหลวง
อาเภอลาสนธิ
อาเภอสระโบสถ์
อาเภอโคกเจริญ
อาเภอเมืองลาปาง
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร
ตาบลพิชัยนอกเขต
เทศบาลนครลาปาง
และตาบลบ้านเสด็จ)
อาเภอห้างฉัตร
อาเภองาว
อาเภอวังเหนือ
อาเภอแจ้ห่ม
อาเภอเมืองปาน
อาเภอเมืองลาปาง
(เฉพาะเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร
ตาบลพิชัยนอกเขต
เทศบาลนครลาปาง
และตาบลบ้านเสด็จ)

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

4

49 สุพรรณบุรี

4

4

1

2

.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาเภอแม่เมาะ
อาเภอแม่ทะ
อาเภอเกาะคา
อาเภอเสริมงาม
อาเภอสบปราบ
อาเภอเถิน
อาเภอแม่พริก

๑. อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
๒. อาเภอบางปลาม้า
(เฉพาะตาบลจรเข้ใหญ่
ตาบลโคกคราม
ตาบลบางปลาม้า
ตาบลองครักษ์
ตาบลตะค่า
ตาบลวัดดาว
ตาบลบ้านแหลม
และตาบลไผ่กองดิน)
๑. อาเภอบางปลาม้า
(ยกเว้นตาบลจรเข้ใหญ่
ตาบลโคกคราม
ตาบลบางปลาม้า
ตาบลองครักษ์
ตาบลตะค่า
ตาบลวัดดาว
ตาบลบ้านแหลม
และตาบลไผ่กองดิน)
๒. อาเภอสองพี่น้อง
๓. อาเภออู่ทอง
(เฉพาะตาบลเจดีย์
ตาบลกระจัน

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.

๒.

๔

50 กาญจนบุรี

5

5

1
๒

๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
๒.
๑.

ตาบลจรเข้สามพัน
ตาบลยุ้งทะลาย
ตาบลบ้านดอน
ตาบลสระยายโสม
ตาบลดอนมะเกลือ
และตาบลสระพังลาน)
อาเภออู่ทอง
(ยกเว้นตาบลเจดีย์
ตาบลกระจัน
ตาบลจรเข้สามพัน
ตาบลยุ้งทะลาย
ตาบลบ้านดอน
ตาบลสระยายโสม
ตาบลดอนมะเกลือ
และตาบลสระพังลาน)
อาเภอดอนเจดีย์
(เฉพาะตาบลไร่รถ
ตาบลดอนเจดีย์
และตาบลหนองสาหร่าย)
อาเภอสามชุก
อาเภอศรีประจันต์
อาเภอด่านช้าง
อาเภอเดิมบางนางบวช
อาเภอหนองหญ้าไซ
อาเภอดอนเจดีย์
(ยกเว้นตาบลไร่รถ
ตาบลดอนเจดีย์
และตาบลหนองสาหร่าย)
อาเภอเมืองกาญจนบุรี
อาเภอศรีสวัสดิ์
อาเภอท่าม่วง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓
๔

๕

51 กาฬสินธุ์

5

5

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๒

๑.
๒.
๓.

๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.

๔

อาเภอด่านมะขามเตี้ย
อาเภอท่ามะกา
อาเภอพนมทวน
อาเภอเลาขวัญ
อาเภอห้วยกระเจา
อาเภอหนองปรือ
อาเภอบ่อพลอย
อาเภอทองผาภูมิ
อาเภอสังขละบุรี
อาเภอไทรโยค
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอร่องคา
อาเภอกมลาไสย
(เฉพาะตาบลโคกสมบูรณ์
ตาบลดงลิง ตาบลเจ้าท่า
และตาบลโพนงาม)
อาเภอยางตลาด
อาเภอฆ้องชัย
อาเภอกมลาไสย
(ยกเว้นตาบลโคกสมบูรณ์
ตาบลดงลิง ตาบลเจ้าท่า
และตาบลโพนงาม)
อาเภอหนองกุงศรี
อาเภอห้วยเม็ก
อาเภอท่าคันโท
อาเภอสหัสขันธ์
อาเภอสมเด็จ
อาเภอคาม่วง
อาเภอนามน
อาเภอสามชัย

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๕

52 นครปฐม

5

5

1

2

3
๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๕. อาเภอดอนจาน
๑. อาเภอกุฉินารายณ์
๒. อาเภอเขาวง
๓. อาเภอนาคู
๔. อาเภอห้วยผึ้ง
อาเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะตาบลพระปฐมเจดีย์
ตาบลนครปฐม
ตาบลลาพยา
ตาบลบ่อพลับ
ตาบลหนองปากโลง
ตาบลสนามจันทร์
ตาบลห้วยจรเข้
ตาบลโพรงมะเดื่อ
ตาบลหนองดินแดง
ตาบลสวนป่าน
ตาบลสระกะเทียม
ตาบลวังตะกู ตาบลวังเย็น
ตาบลพระประโทน
และตาบลบางแขม)
๑. อาเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะตาบลบ้านยาง
ตาบลทัพหลวง
ตาบลหนองงูเหลือม
ตาบลตาก้อง ตาบลทุ่งน้อย
และตาบลมาบแค)
๒. อาเภอกาแพงแสน
๑. อาเภอบางเลน
๒. อาเภอดอนตูม
๓. อาเภอพุทธมณฑล
๑. อาเภอเมืองนครปฐม

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

5

53 พิษณุโลก

5

5

1

2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(เฉพาะตาบลดอนยายหอม
ตาบลสามควายเผือก
ตาบลธรรมศาลา
และตาบลถนนขาด)
๒. อาเภอนครชัยศรี
๓. อาเภอสามพราน
(เฉพาะตาบลตลาดจินดา
ตาบลคลองจินดา
และตาบลบางช้าง)
อาเภอสามพราน
(ยกเว้นตาบลตลาดจินดา
ตาบลคลองจินดา
และตาบลบางช้าง)
อาเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตาบลในเมือง
ตาบลอรัญญิก ตาบลวัดจันทร์
ตาบลบ้านคลอง
ตาบลพลายชุมพล
ตาบลท่าทอง ตาบลบึงพระ
ตาบลวัดพริก
และตาบลวังน้าคู้)
๑. อาเภอพรหมพิราม
๒. อาเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตาบลไผ่ขอดอน
ตาบลจอมทอง
ตาบลมะขามสูง
ตาบลปากโทก
ตาบลบ้านกร่าง
ตาบลหัวรอ
ตาบลสมอแข
ตาบลดอนทอง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
3
4

5

54 เพชรบูรณ์

5

5

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.

๒.
๓.

2

๑.
๒.

และตาบลบ้านป่า)
อาเภอวังทอง
อาเภอเนินมะปราง
อาเภอบางระกา
อาเภอบางกระทุ่ม
อาเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตาบลงิ้วงาม
และตาบลท่าโพธิ์)
อาเภอนครไทย
อาเภอวัดโบสถ์
อาเภอชาติตระการ
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
(เฉพาะเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์
เทศบาลตาบลนางั่ว
เทศบาลตาบลท่าพล
ตาบลท่าพล
ตาบลสะเดียง
ตาบลป่าเลา
ตาบลดงมูลเหล็ก
ตาบลบ้านโคก
และตาบลห้วยใหญ่)
อาเภอเขาค้อ
อาเภอหล่มสัก
(เฉพาะตาบลน้าชุน
ตาบลบุ่งน้าเต้า
ตาบลหนองไขว่
ตาบลน้าก้อ
และตาบลบุ่งคล้า)
อาเภอหล่มเก่า
อาเภอน้าหนาว

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3

4

5

55 มหาสารคาม

5

5

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อาเภอหล่มสัก
(ยกเว้นตาบลน้าชุน
ตาบลบุ่งน้าเต้า
ตาบลหนองไขว่
ตาบลน้าก้อ
และตาบลบุ่งคล้า)
๑. อาเภอชนแดน
๒. อาเภอวังโป่ง
๓. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
(เฉพาะเทศบาลตาบลวังชมภู
ตาบลวังชมภู
ตาบลห้วยสะแก
ตาบลนายม
ตาบลบ้านโตก
ตาบลน้าร้อน
ตาบลชอนไพร
ตาบลตะเบาะ
และตาบลนาป่า)
๑. อาเภอบึงสามพัน
๒. อาเภอหนองไผ่
๓. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
(เฉพาะตาบลระวิง)
๔. อาเภอวิเชียรบุรี
(เฉพาะตาบลสามแยก)
๑. อาเภอศรีเทพ
๒. อาเภอวิเชียรบุรี
(ยกเว้นตาบลสามแยก)
๑. อาเภอเมืองมหาสารคาม
๒. อาเภอแกดา
๓. อาเภอโกสุมพิสัย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒

๑.
๒.

๓

๑.
๒.
๓.
๔.

๔

๑.
๒.

๓.

(เฉพาะตาบลแก้งแก)
อาเภอวาปีปทุม
อาเภอบรบือ
(ยกเว้นตาบลวังไชย
ตาบลโนนแดง
ตาบลหนองคูขาด
และตาบลโนนราษี)
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อาเภอยางสีสุราช
อาเภอนาดูน
อาเภอนาเชือก
(ยกเว้นตาบลสาโรง
ตาบลหนองแดง
ตาบลปอพาน
ตาบลหนองเม็ก
และตาบลหนองเรือ)
อาเภอกุดรัง
อาเภอนาเชือก
(เฉพาะตาบลสาโรง
ตาบลหนองแดง
ตาบลปอพาน
ตาบลหนองเม็ก
และตาบลหนองเรือ)
อาเภอโกสุมพิสัย
(เฉพาะตาบลหัวขวาง
ตาบลยางน้อย
ตาบลวังยาว
ตาบลเขวาไร่

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๕

56 ราชบุรี

5

5

1

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลแพง
ตาบลหนองเหล็ก
ตาบลเหล่า
ตาบลหนองบอน
ตาบลโพนงาม
ตาบลยางท่าแจ้ง
ตาบลหนองกุงสวรรค์
และตาบลดอนกลาง)
๔. อาเภอบรบือ
(เฉพาะตาบลวังไชย
ตาบลโนนแดง
ตาบลหนองคูขาด
และตาบลโนนราษี)
๑. อาเภอกันทรวิชัย
๒. อาเภอเชียงยืน
๓. อาเภอชื่นชม
๔. อาเภอโกสุมพิสัย
(เฉพาะตาบลหนองบัว
ตาบลแห่ใต้
ตาบลเลิงใต้
และตาบลเขื่อน)
อาเภอเมืองราชบุรี
(ยกเว้นตาบลน้าพุ
ตาบลห้วยไผ่
ตาบลดอนแร่
และตาบลอ่างทอง)
๑. อาเภอเมืองราชบุรี
(เฉพาะตาบลน้าพุ
ตาบลห้วยไผ่

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๔
๕

57 ชัยภูมิ

6

6

1
2

3

4
5

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลดอนแร่
และตาบลอ่างทอง)
๒. อาเภอปากท่อ
๓. อาเภอสวนผึ้ง
๔. อาเภอวัดเพลง
๕. อาเภอบ้านคา
๑. อาเภอโพธาราม
(ยกเว้นตาบลบ้านฆ้อง
ตาบลบ้านสิงห์
และตาบลดอนทราย)
๒. อาเภอจอมบึง
อาเภอบ้านโป่ง
๑. อาเภอดาเนินสะดวก
๒. อาเภอบางแพ
๓. อาเภอโพธาราม
(เฉพาะตาบลบ้านฆ้อง
ตาบลบ้านสิงห์
และตาบลดอนทราย)
อาเภอเมืองชัยภูมิ
๑. อาเภอจัตุรัส
๒. อาเภอเนินสง่า
๓. อาเภอบ้านเขว้า
๔. อาเภอหนองบัวระเหว
๑. อาเภอเทพสถิต
๒. อาเภอบาเหน็จณรงค์
๓. อาเภอภักดีชุมพล
๔. อาเภอซับใหญ่
๑. อาเภอเกษตรสมบูรณ์
๒. อาเภอหนองบัวแดง
๑. อาเภอภูเขียว
๒. อาเภอคอนสาร

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

58 นครสวรรค์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
6
๑. อาเภอแก้งคร้อ
๒. อาเภอคอนสวรรค์
๓. อาเภอบ้านแท่น
6

6

1

2

๑. อาเภอเมืองนครสวรรค์
(เฉพาะตาบลนครสวรรค์ตก
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)
ตาบลนครสวรรค์ออก
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)
ตาบลแควใหญ่
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)
ตาบลปากน้าโพ
ตาบลวัดไทร
ตาบลบางม่วง
ตาบลบ้านมะเกลือ
ตาบลบ้านแก่ง
ตาบลหนองกรด
ตาบลหนองกระโดน
และตาบลบึงเสนาท)
๒. อาเภอเก้าเลี้ยว
(เฉพาะตาบลมหาโพธิ)
๓. อาเภอลาดยาว
(เฉพาะตาบลหนองยาว)
๑. อาเภอเมืองนครสวรรค์
(ยกเว้นตาบลนครสวรรค์ตก
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.
3

๑.
๒.
๓.

4

๑.
๒.

๓.

ตาบลนครสวรรค์ออก
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)
ตาบลแควใหญ่
(ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์)
ตาบลปากน้าโพ
ตาบลวัดไทร
ตาบลบางม่วง
ตาบลบ้านมะเกลือ
ตาบลบ้านแก่ง
ตาบลหนองกรด
ตาบลหนองกระโดน
และตาบลบึงเสนาท)
อาเภอพยุหะคีรี
อาเภอโกรกพระ
อาเภอชุมแสง
(เฉพาะตาบลทับกฤชใต้)
อาเภอบรรพตพิสัย
อาเภอชุมแสง
(ยกเว้นตาบลทับกฤชใต้)
อาเภอเก้าเลี้ยว
(ยกเว้นตาบลมหาโพธิ)
อาเภอหนองบัว
อาเภอไพศาลี
(ยกเว้นตาบลตะคร้อ
ตาบลสาโรงชัย
และตาบลโพธิ์ประสาท)
อาเภอท่าตะโก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
5

6

59 นนทบุรี

6

6

1

2

3

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอตาคลี
๒. อาเภอตากฟ้า
๓. อาเภอไพศาลี
(เฉพาะตาบลตะคร้อ
ตาบลสาโรงชัย
และตาบลโพธิ์ประสาท)
๑. อาเภอลาดยาว
(ยกเว้นตาบลหนองยาว)
๒. อาเภอแม่วงก์
๓. อาเภอแม่เปิน
๔. อาเภอชุมตาบง
๑. อาเภอเมืองนนทบุรี
(เฉพาะตาบลท่าทราย
ตาบลบางกระสอ
และตาบลบางเขน)
๒. อาเภอปากเกร็ด
(เฉพาะตาบลบางพลับ
ตาบลอ้อมเกร็ด
ตาบลเกาะเกร็ด
และตาบลท่าอิฐ)
อาเภอเมืองนนทบุรี
(ยกเว้นตาบลท่าทราย
ตาบลบางกระสอ
และตาบลบางเขน)
๑. อาเภอบางกรวย
๒. อาเภอบางใหญ่
(เฉพาะตาบลบ้านใหม่
ตาบลบางแม่นาง
และตาบลบางใหญ่)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

60 ปทุมธานี

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
4
อาเภอปากเกร็ด
(ยกเว้นตาบลบางพลับ
ตาบลอ้อมเกร็ด
ตาบลเกาะเกร็ด
และตาบลท่าอิฐ)
๕
๑. อาเภอบางบัวทอง
(เฉพาะตาบลพิมลราช
ตาบลโสนลอย
ตาบลบางรักพัฒนา
และตาบลบางรักใหญ่)
๒. อาเภอบางใหญ่
(ยกเว้นตาบลบ้านใหม่
ตาบลบางแม่นาง
และตาบลบางใหญ่)
6
๑. อาเภอไทรน้อย
๒. อาเภอบางบัวทอง
(ยกเว้นตาบลพิมลราช
ตาบลโสนลอย
ตาบลบางรักพัฒนา
และตาบลบางรักใหญ่)
6
6
1
๑. อาเภอเมืองปทุมธานี
(เฉพาะตาบลบางปรอก
ตาบลบ้านฉาง
ตาบลบางขะแยง
ตาบลบางคูวัด
ตาบลบางหลวง
ตาบลบางเดื่อ
ตาบลบ้านใหม่
และตาบลบางกะดี)
๒. อาเภอลาดหลุมแก้ว

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒

3

4

5

6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอเมืองปทุมธานี
(ยกเว้นตาบลบางปรอก
ตาบลบ้านฉาง
ตาบลบางขะแยง
ตาบลบางคูวัด
ตาบลบางหลวง
ตาบลบางเดื่อ
ตาบลบ้านใหม่
และตาบลบางกะดี)
๒. อาเภอสามโคก
๓. อาเภอคลองหลวง
(เฉพาะเทศบาลเมือง
คลองหลวง)
อาเภอคลองหลวง
(เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง
ตาบลคลองสาม
และตาบลคลองสี่)
๑. อาเภอธัญบุรี
(เฉพาะตาบลประชาธิปัตย์)
๒. อาเภอลาลูกกา
(เฉพาะตาบลคูคต)
๑. อาเภอธัญบุรี
(เฉพาะตาบลบึงยี่โถ)
๒. อาเภอลาลูกกา
(ยกเว้นตาบลคูคต)
๑. อาเภอคลองหลวง
(เฉพาะตาบลคลองห้า
ตาบลคลองหก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

61 สกลนคร

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

6

6

1
2

3

4
5
6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และตาบลคลองเจ็ด)
๒. อาเภอหนองเสือ
๓. อาเภอธัญบุรี
(เฉพาะตาบลรังสิต
ตาบลลาผักกูด
ตาบลบึงสนั่น
และตาบลบึงน้ารักษ์)
อาเภอเมืองสกลนคร
๑. อาเภอกุสุมาลย์
๒. อาเภอโพนนาแก้ว
๓. อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๔. อาเภอเต่างอย
๕. อาเภอภูพาน
๑. อาเภอพังโคน
๒. อาเภอวาริชภูมิ
๓. อาเภอส่องดาว
๔. อาเภอนิคมน้าอูน
๕. อาเภอกุดบาก
๑. อาเภอสว่างแดนดิน
๒. อาเภอเจริญศิลป์
๑. อาเภอวานรนิวาส
๒. อาเภอบ้านม่วง
๑. อาเภอพรรณานิคม
๒. อาเภออากาศอานวย
๓. อาเภอคาตากล้า

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

62 สุราษฎร์ธานี

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
6

6

1
2

3

4

5

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
๑. อาเภอกาญจนดิษฐ์
(ยกเว้นตาบลทุ่งรัง
ตาบลช้างซ้าย ตาบลช้างขวา
ตาบลป่าร่อน
และตาบลคลองสระ)
๒. อาเภอดอนสัก
๓. อาเภอเกาะสมุย
๔. อาเภอเกาะพะงัน
๑. อาเภอกาญจนดิษฐ์
(เฉพาะตาบลทุ่งรัง
ตาบลช้างซ้าย
ตาบลช้างขวา ตาบลป่าร่อน
และตาบลคลองสระ)
๒. อาเภอบ้านนาสาร
๓. อาเภอเวียงสระ
๑. อาเภอพุนพิน
๒. อาเภอบ้านนาเดิม
๓. อาเภอคีรีรัฐนิคม
(ยกเว้นตาบลท่าขนอน
ตาบลน้าหัก
และตาบลบ้านยาง)
๔. อาเภอเคียนซา
(ยกเว้นตาบลบ้านเสด็จ)
๑. อาเภอพระแสง
๒. อาเภอชัยบุรี
๓. อาเภอพนม
๔. อาเภอบ้านตาขุน
๕. อาเภอเคียนซา

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
6

63 เชียงราย

7

7

1

2

3

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(เฉพาะตาบลบ้านเสด็จ)
๑. อาเภอไชยา
๒. อาเภอท่าชนะ
๓. อาเภอท่าฉาง
๔. อาเภอวิภาวดี
๕. อาเภอคีรีรัฐนิคม
(เฉพาะตาบลท่าขนอน
ตาบลน้าหัก
และตาบลบ้านยาง)
อาเภอเมืองเชียงราย
(ยกเว้นตาบลท่าสาย
ตาบลสันทราย
ตาบลป่าอ้อดอนชัย
ตาบลห้วยสัก
และตาบลดอยลาน)
๑. อาเภอแม่ลาว
๒. อาเภอแม่สรวย
๓. อาเภอเวียงป่าเป้า
๑. อาเภอพาน
๒. อาเภอเมืองเชียงราย
(เฉพาะตาบลท่าสาย
ตาบลสันทราย
ตาบลป่าอ้อดอนชัย
ตาบลห้วยสัก
และตาบลดอยลาน)
๑. อาเภอเทิง
๒. อาเภอป่าแดด
๓. อาเภอเวียงชัย

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
5

6

7
๖๔ ร้อยเอ็ด

๗

๗

๑
๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
อาเภอเชียงของ
อาเภอเวียงแก่น
อาเภอขุนตาล
อาเภอพญาเม็งราย
อาเภอเชียงแสน
(เฉพาะตาบลแม่เงิน)
อาเภอแม่สาย
อาเภอเชียงแสน
(ยกเว้นตาบลแม่เงิน)
อาเภอดอยหลวง
อาเภอแม่จัน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
อาเภอศรีสมเด็จ
อาเภอโพธิ์ชัย
อาเภอจังหาร
อาเภอเชียงขวัญ
อาเภอธวัชบุรี
(เฉพาะตาบลธวัชบุรี
ตาบลนิเวศน์
ตาบลหนองพอก
ตาบลมะอึ
ตาบลอุ่มเม้า
ตาบลหนองไผ่
ตาบลไพศาล
ตาบลธงธานี
และตาบลบึงนคร)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
1. อาเภอโพนทอง
2. อาเภอเมยวดี
3. อาเภอหนองพอก
(เฉพาะตาบลหนองพอก
ตาบลภูเขาทอง
ตาบลบึงงาม
ตาบลผาน้าย้อย
ตาบลโคกสว่าง
ตาบลกกโพธิ์
และตาบลรอบเมือง)
1. อาเภอเสลภูมิ
2. อาเภอทุ่งเขาหลวง
3. อาเภอธวัชบุรี
(ยกเว้นตาบลธวัชบุรี
ตาบลนิเวศน์
ตาบลหนองพอก
ตาบลมะอึ
ตาบลอุ่มเม้า
ตาบลหนองไผ่
ตาบลไพศาล
ตาบลธงธานี
และตาบลบึงนคร)
4. อาเภอหนองพอก
(ยกเว้นตาบลหนองพอก
ตาบลภูเขาทอง
ตาบลบึงงาม
ตาบลผาน้าย้อย
ตาบลโคกสว่าง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

5.

65 สมุทรปราการ

7

7

ตาบลกกโพธิ์
และตาบลรอบเมือง)
อาเภออาจสามารถ
(เฉพาะตาบลบ้านแจ้ง
และตาบลโพนเมือง)
อาเภอพนมไพร
อาเภอหนองฮี
อาเภอโพนทราย
อาเภออาจสามารถ
(ยกเว้นตาบลบ้านแจ้ง
และตาบลโพนเมือง)
อาเภอสุวรรณภูมิ
อาเภอเมืองสรวง
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
(เฉพาะตาบลหัวช้าง
ตาบลดงแดง ตาบลดงกลาง
ตาบลป่าสังข์ ตาบลน้าใส
และตาบลศรีโคตร)
อาเภอเกษตรวิสัย
อาเภอปทุมรัตต์
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
(ยกเว้นตาบลหัวช้าง
ตาบลดงแดง ตาบลดงกลาง
ตาบลป่าสังข์ ตาบลน้าใส
และตาบลศรีโคตร)

๕

1.
2.
3.
4.

๖

1.
2.
3.

๗

1.
2.
3.

1

อาเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตาบลบางโปรง
ตาบลบางด้วน

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

2

3

4
5

6
7

66 สุรินทร์

7

7

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลบางเมือง
ตาบลท้ายบ้าน
และตาบลปากน้า)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตาบลบางปู
ตาบลบางปูใหม่
ตาบลแพรกษา
ตาบลแพรกษาใหม่
และตาบลท้ายบ้านใหม่)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตาบลเทพารักษ์
ตาบลสาโรงเหนือ
และตาบลบางเมืองใหม่)
อาเภอบางพลี
(ยกเว้นตาบลหนองปรือ
และตาบลราชาเทวะ)
๑. อาเภอบางบ่อ
๒. อาเภอบางเสาธง
๓. อาเภอบางพลี
(เฉพาะตาบลหนองปรือ
และตาบลราชาเทวะ)
อาเภอพระประแดง
(ยกเว้นตาบลบางจาก)
๑. อาเภอพระสมุทรเจดีย์
๒. อาเภอพระประแดง
(เฉพาะตาบลบางจาก)
๑. อาเภอเมืองสุรินทร์
(เฉพาะตาบลเทนมีย์
ตาบลตระแสง ตาบลอ็อง
ตาบลสวาย ตาบลนาบัว

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
3.

2

1.
2.

3.

๓

1.
2.

ตาบลเฉนียง ตาบลคอโค
ตาบลนอกเมือง
และตาบลสาโรง)
อาเภอลาดวน
(ยกเว้นตาบลตราดม)
อาเภอปราสาท
(เฉพาะตาบลบ้านไทร
ตาบลทมอ ตาบลไพล
ตาบลโคกยาง
ตาบลเชื้อเพลิง
ตาบลทุ่งมน ตาบลสมุด
และตาบลปะทัดบุ)
อาเภอเขวาสินรินทร์
อาเภอเมืองสุรินทร์
(ยกเว้นตาบลเทนมีย์
ตาบลตระแสง ตาบลอ็อง
ตาบลสวาย ตาบลนาบัว
ตาบลเฉนียง ตาบลคอโค
ตาบลนอกเมือง
และตาบลสาโรง)
อาเภอศีขรภูมิ
(เฉพาะตาบลช่างปี่
และตาบลจารพัตร)
อาเภอจอมพระ
อาเภอสนม
(เฉพาะตาบลสนม
ตาบลหนองระฆัง
ตาบลนานวน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

3.
4.

5.

๔

1.
2.

3.

4.
5

1.
2.

ตาบลแคน
และตาบลหนองอียอ)
อาเภอโนนนารายณ์
อาเภอท่าตูม
(เฉพาะตาบลเมืองแก
ตาบลบะ ตาบลหนองเมธี
ตาบลบัวโคก
และตาบลกระโพ)
อาเภอรัตนบุรี
(เฉพาะตาบลหนองบัวบาน
ตาบลเบิด
และตาบลยางสว่าง)
อาเภอชุมพลบุรี
อาเภอท่าตูม
(ยกเว้นตาบลเมืองแก
ตาบลบะ ตาบลหนองเมธี
ตาบลบัวโคก
และตาบลกระโพ)
อาเภอรัตนบุรี
(ยกเว้นตาบลหนองบัวบาน
ตาบลเบิด
และตาบลยางสว่าง)
อาเภอสนม
(เฉพาะตาบลโพนโก)
อาเภอสาโรงทาบ
อาเภอศีขรภูมิ
(ยกเว้นตาบลช่างปี่
และตาบลจารพัตร)

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

6

7

67 ชลบุรี

8

8

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
3. อาเภอศรีณรงค์
(เฉพาะตาบลตรวจ
และตาบลแจนแวน)
4. อาเภอลาดวน
(เฉพาะตาบลตราดม)
5. อาเภอสนม
(เฉพาะตาบลหัวงัว)
1. อาเภอบัวเชด
2. อาเภอสังขะ
3. อาเภอศรีณรงค์
(ยกเว้นตาบลตรวจ
และตาบลแจนแวน)
1. อาเภอกาบเชิง
2. อาเภอพนมดงรัก
3. อาเภอปราสาท
(ยกเว้นตาบลบ้านไทร
ตาบลทมอ ตาบลไพล
ตาบลโคกยาง
ตาบลเชื้อเพลิง
ตาบลทุ่งมน ตาบลสมุด
และตาบลปะทัดบุ)
อาเภอเมืองชลบุรี
(ยกเว้นตาบลบางปลาสร้อย
ตาบลมะขามหย่ง
ตาบลบ้านโขด
ตาบลบางทราย
ตาบลหนองไม้แดง
ตาบลคลองตาหรุ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

2

3

4

5

6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลดอนหัวฬ่อ
และตาบลบ้านสวน)
๑. อาเภอเมืองชลบุรี
(เฉพาะตาบลบางปลาสร้อย
ตาบลมะขามหย่ง
ตาบลบ้านโขด
ตาบลบางทราย
ตาบลหนองไม้แดง
ตาบลคลองตาหรุ
ตาบลดอนหัวฬ่อ
และตาบลบ้านสวน)
๒. อาเภอพานทอง
(ยกเว้นตาบลมาบโป่ง
และตาบลหนองหงษ์)
๑. อาเภอพนัสนิคม
๒. อาเภอเกาะจันทร์
๓. อาเภอพานทอง
(เฉพาะตาบลมาบโป่ง
และตาบลหนองหงษ์)
๑. อาเภอบ้านบึง
๒. อาเภอบ่อทอง
๓. อาเภอหนองใหญ่
๑. อาเภอศรีราชา
(ยกเว้นตาบลทุ่งสุขลา
และตาบลบึง)
๒. อาเภอเกาะสีชัง
๑. อาเภอศรีราชา
(เฉพาะตาบลทุ่งสุขลา

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

7

8
๖๘ นครศรีธรรมราช

๘

๘

๑

๒

๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และตาบลบึง)
๒. อาเภอบางละมุง
(ยกเว้นตาบลหนองปรือ
ตาบลโป่ง ตาบลห้วยใหญ่
และตาบลเขาไม้แก้ว)
อาเภอบางละมุง
(เฉพาะตาบลหนองปรือ
ตาบลโป่ง ตาบลห้วยใหญ่
และตาบลเขาไม้แก้ว)
อาเภอสัตหีบ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(เฉพาะตาบลท่าไร่
ตาบลปากนคร ตาบลบางจาก
ตาบลไชยมนตรี
ตาบลมะม่วงสองต้น
ตาบลโพธิ์เสด็จ ตาบลท่าเรือ
ตาบลท่าซัก
และเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช)
๑. อาเภอปากพนัง
๒. อาเภอเชียรใหญ่
๓. อาเภอหัวไทร
๑. อาเภอพระพรหม
๒. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓. อาเภอชะอวด
๔. อาเภอจุฬาภรณ์
๑. อาเภอทุ่งสง
๒. อาเภอบางขัน

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๕

๖

๗

๘

69 บุรีรัมย์

8

8

1

2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.

๒.
๑.
๒.
๓.
๔.

อาเภอทุ่งใหญ่
อาเภอถ้าพรรณรา
อาเภอฉวาง
อาเภอพิปูน
อาเภอร่อนพิบูลย์
อาเภอลานสกา
อาเภอช้างกลาง
อาเภอนาบอน
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(ยกเว้นตาบลท่าไร่
ตาบลปากนคร
ตาบลบางจาก
ตาบลไชยมนตรี
ตาบลมะม่วงสองต้น
ตาบลโพธิ์เสด็จ ตาบลท่าเรือ
ตาบลท่าซัก
และเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช)
อาเภอท่าศาลา
อาเภอสิชล
อาเภอขนอม
อาเภอนบพิตา
อาเภอพรหมคีรี

อาเภอเมืองบุรีรัมย์
(ยกเว้นตาบลบัวทอง
ตาบลถลุงเหล็ก
และตาบลกลันทา)
๑. อาเภอสตึก

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

3

4

5

6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อาเภอบ้านด่าน
๓. อาเภอแคนดง
๔. อาเภอเมืองบุรีรัมย์
(เฉพาะตาบลบัวทอง
ตาบลถลุงเหล็ก
และตาบลกลันทา)
๑. อาเภอคูเมือง
๒. อาเภอพุทไธสง
๓. อาเภอนาโพธิ์
๔. อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
๕. อาเภอลาปลายมาศ
(เฉพาะตาบลโคกสะอาด
และตาบลเมืองแฝก)
๑. อาเภอหนองหงส์
๒. อาเภอชานิ
๓. อาเภอลาปลายมาศ
(ยกเว้นตาบลโคกสะอาด
และตาบลเมืองแฝก)
๑. อาเภอกระสัง
๒. อาเภอพลับพลาชัย
๓. อาเภอห้วยราช
๔. อาเภอประโคนชัย
(เฉพาะตาบลไพศาล)
๑. อาเภอหนองกี่
๒. อาเภอโนนสุวรรณ
๓. อาเภอนางรอง
(ยกเว้นตาบลทรัพย์พระยา

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

70 ศรีสะเกษ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

8

8

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

7

๑.
๒.

8

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

1

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๑.

2

3

4
5

และตาบลชุมแสง)
อาเภอบ้านกรวด
อาเภอประโคนชัย
(ยกเว้นตาบลไพศาล)
อาเภอละหานทราย
อาเภอปะคา
อาเภอโนนดินแดง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอนางรอง
(เฉพาะตาบลทรัพย์พระยา
และตาบลชุมแสง)

อาเภอเมืองศรีสะเกษ
อาเภอวังหิน
อาเภอกันทรารมย์
อาเภอโนนคูณ
อาเภอน้าเกลี้ยง
อาเภอกันทรลักษณ์
(เฉพาะตาบลภูเงิน)
๒. อาเภอเบญจลักษ์
๓. อาเภอศรีรัตนะ
๔. อาเภอพยุห์
๕. อาเภอไพรบึง
อาเภอกันทรลักษณ์
(ยกเว้นตาบลภูเงิน)
๑. อาเภอขุนหาญ
๒. อาเภอภูสิงห์
๓. อาเภอขุขันธ์

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.

๒.

7

8

71 สงขลา

8

8

1
2

๑.
๒.
๓.

๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

(เฉพาะตาบลปรือใหญ่
ตาบลนิคมพัฒนา
ตาบลศรีตระกูล
และตาบลตาอุด)
อาเภอขุขันธ์
(ยกเว้นตาบลปรือใหญ่
ตาบลนิคมพัฒนา
ตาบลศรีตระกูล
และตาบลตาอุด)
อาเภอปรางค์กู่
(ยกเว้นตาบลสาโรงปราสาท
และตาบลตูม)
อาเภออุทุมพรพิสัย
อาเภอห้วยทับทัน
อาเภอปรางค์กู่
(เฉพาะตาบลสาโรงปราสาท
และตาบลตูม)
อาเภอเมืองจันทร์
อาเภอราษีไศล
อาเภอยางชุมน้อย
อาเภอศิลาลาด
อาเภอบึงบูรพ์
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

อาเภอเมืองสงขลา
อาเภอหาดใหญ่
(เฉพาะตาบลหาดใหญ่
ตาบลคลองแห
และตาบลคลองอู่ตะเภา)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
3

4

5

6

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอหาดใหญ่
(เฉพาะตาบลคูเต่า
ตาบลฉลุง ตาบลทุ่งใหญ่
ตาบลท่าข้าม ตาบลน้าน้อย
ตาบลควนลัง ตาบลทุ่งตาเสา
และตาบลคอหงส์)
๒. อาเภอนาหม่อม
๑. อาเภอระโนด
๒. อาเภอกระแสสินธุ์
๓. อาเภอสทิงพระ
๔. อาเภอสิงหนคร
(ยกเว้นตาบลปากรอ
ตาบลป่าขาด
ตาบลทานบ
ตาบลชิงโค ตาบลหัวเขา
และตาบลสทิงหม้อ)
๑. อาเภอสิงหนคร
(เฉพาะตาบลปากรอ
ตาบลป่าขาด
ตาบลทานบ
ตาบลชิงโค ตาบลหัวเขา
และตาบลสทิงหม้อ)
๒. อาเภอควนเนียง
๓. อาเภอบางกล่า
๔. อาเภอรัตภูมิ
๑. อาเภอหาดใหญ่
(เฉพาะตาบลพะตง

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.

72 อุดรธานี

8

8

ตาบลบ้านไร่
และตาบลบ้านพรุ)
อาเภอคลองหอยโข่ง
อาเภอสะเดา
(ยกเว้นตาบลสานักแต้ว
และตาบลสานักขาม)
อาเภอนาทวี
อาเภอสะบ้าย้อย
อาเภอสะเดา
(เฉพาะตาบลสานักแต้ว
และตาบลสานักขาม)
อาเภอจะนะ
อาเภอเทพา

7

๑.
๒.
๓.

8

๑.
๒.

1

อาเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองสาโรง
เทศบาลตาบลหนองบัว
และตาบลนาดี)
1. อาเภอเพ็ญ
2. อาเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตาบลบ้านขาว
ตาบลนาข่า
ตาบลนากว้าง
ตาบลกุดสระ
ตาบลหนองบัว
ตาบลสามพร้าว

2

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

3.
๓

1.
2.
3.
4.

4

1.
2.
3.

5

1.
2.
3.
4.
5.

ตาบลหมูม่น
และเทศบาลตาบลนาข่า)
อาเภอพิบูลย์รักษ์
(ยกเว้นตาบลนาทราย)
อาเภอบ้านดุง
อาเภอทุ่งฝน
อาเภอสร้างคอม
อาเภอพิบูลย์รักษ์
(เฉพาะตาบลนาทราย)
อาเภอหนองหาน
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
อาเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตาบลโนนสูง
ตาบลหนองนาคา
เทศบาลตาบลหนองไผ่
เทศบาลตาบล
หนองขอนกว้าง
และเทศบาลเมืองโนนสูงน้าคา)
อาเภอวังสามหมอ
อาเภอศรีธาตุ
อาเภอไชยวาน
อาเภอกู่แก้ว
อาเภอกุมภวาปี
(เฉพาะตาบลสีออ
เทศบาลตาบลเวียงคา
และตาบลท่าลี่)

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
6

7

8

73 เชียงใหม่

9

9

1
2

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
1. อาเภอหนองแสง
2. อาเภอโนนสะอาด
3. อาเภอกุมภวาปี
(ยกเว้นตาบลสีออ
เทศบาลตาบลเวียงคา
และตาบลท่าลี่)
4. อาเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตาบลบ้านจั่น
เทศบาลตาบลบ้านจั่น
และตาบลบ้านตาด)
1. อาเภอกุดจับ
2. อาเภอหนองวัวซอ
3. อาเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตาบลหนองไฮ
ตาบลโคกสะอาด
ตาบลนิคมสงเคราะห์
ตาบลเชียงพิณ
ตาบลเชียงยืน
ตาบลบ้านเลื่อม
และเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์)
1. อาเภอบ้านผือ
2. อาเภอน้าโสม
3. อาเภอนายูง
อาเภอเมืองเชียงใหม่
๑. อาเภอสารภี
๒. อาเภอหางดง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
3
4

5

๖
7
8

9

74 ขอนแก่น

10

10

1

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

อาเภอสันกาแพง
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอแม่ออน
อาเภอสันทราย
อาเภอพร้าว
อาเภอแม่แตง
(เฉพาะตาบลแม่หอพระ)
๑. อาเภอแม่ริม
๒. อาเภอสะเมิง
๓. อาเภอกัลยาณิวัฒนา
๔. อาเภอแม่แตง
(ยกเว้นตาบลแม่หอพระ)
๑. อาเภอไชยปราการ
๒. อาเภอเชียงดาว
๓. อาเภอเวียงแหง
๑. อาเภอฝาง
๒. อาเภอแม่อาย
๑. อาเภอสันป่าตอง
๒. อาเภอจอมทอง
๓. อาเภอแม่วาง
๔. อาเภอดอยหล่อ
๑. อาเภอฮอด
๒. อาเภอแม่แจ่ม
๓. อาเภออมก๋อย
๔. อาเภอดอยเต่า
อาเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะตาบลในเมือง
ตาบลเมืองเก่า
ตาบลบ้านเป็ด)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
2

3
4

5

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอซาสูง
๒. อาเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะตาบลศิลา
ตาบลบ้านทุ่ม
ตาบลพระลับ
ตาบลหนองตูม
ตาบลท่าพระ
ตาบลบึงเนียม
ตาบลโคกสี
ตาบลบ้านหว้า
ตาบลดอนช้าง
ตาบลดอนหัน
และตาบลแดงใหญ่)
๑. อาเภอกระนวน
๒. อาเภอน้าพอง
๑. อาเภอเขาสวนกวาง
๒. อาเภออุบลรัตน์
๓. อาเภอบ้านฝาง
๔. อาเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะตาบลบ้านค้อ
ตาบลสาราญ
ตาบลโนนท่อน
และตาบลสาวะถี)
๑. อาเภอหนองนาคา
๒. อาเภอภูเวียง
๓. อาเภอเวียงเก่า
๔. อาเภอสีชมพู

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

6

๑.
๒.
๓.

7

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

8

9

10

75 อุบลราชธานี

10

10

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

1
2

(ยกเว้นตาบลนาจาน
ตาบลซายาง ตาบลภูห่าน
และตาบลหนองแดง)
อาเภอชุมแพ
อาเภอภูผาม่าน
อาเภอสีชมพู
(เฉพาะตาบลนาจาน
ตาบลซายาง ตาบลภูห่าน
และตาบลหนองแดง)
อาเภอหนองเรือ
อาเภอมัญจาคีรี
อาเภอพล
อาเภอแวงน้อย
อาเภอแวงใหญ่
อาเภอโคกโพธิ์ไชย
อาเภอหนองสองห้อง
อาเภอโนนศิลา
อาเภอชนบท
อาเภอเปือยน้อย
อาเภอบ้านไผ่
อาเภอบ้านแฮด
อาเภอพระยืน

อาเภอเมืองอุบลราชธานี
(ยกเว้นตาบลกระโสบ
และตาบลกุดลาด)
๑. อาเภอเขื่องใน
๒. อาเภอม่วงสามสิบ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
เป็นเขตเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร
3
๑. อาเภอวารินชาราบ
๒. อาเภอนาเยีย
4
อาเภอเดชอุดม
(ยกเว้นตาบลทุ่งเทิง)
๕
๑. อาเภอตระการพืชผล
๒. อาเภอกุดข้าวปุ้น
๓. อาเภอเหล่าเสือโก้ก
6
๑. อาเภอเขมราฐ
๒. อาเภอโพธิ์ไทร
๓. อาเภอนาตาล
๔. อาเภอศรีเมืองใหม่
(เฉพาะตาบลนาเลิน
และตาบลหนามแท่ง)
7
๑. อาเภอศรีเมืองใหม่
(ยกเว้นตาบลนาเลิน
และตาบลหนามแท่ง)
๒. อาเภอโขงเจียม
๓. อาเภอตาลสุม
๔. อาเภอดอนมดแดง
๕. อาเภอเมืองอุบลราชธานี
(เฉพาะตาบลกระโสบ
และตาบลกุดลาด)
8
๑. อาเภอพิบูลมังสาหาร
๒. อาเภอสว่างวีระวงศ์
๓. อาเภอสิรินธร
(เฉพาะตาบลฝางคา
ตาบลคันไร่
และตาบลนิคมสร้างตนเอง
ลาโดมน้อย)
9
๑. อาเภอบุณฑริก
๒. อาเภอนาจะหลวย

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

10

๗๖ นครราชสีมา

๑๔

๑๔

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อาเภอสิรินธร
(ยกเว้นตาบลฝางคา
ตาบลคันไร่
และตาบลนิคมสร้างตนเอง
ลาโดมน้อย)
๑. อาเภอน้ายืน
๒. อาเภอน้าขุ่น
๓. อาเภอทุ่งศรีอุดม
๔. อาเภอสาโรง
๕. อาเภอเดชอุดม
(เฉพาะตาบลทุ่งเทิง)
อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลในเมือง
ตาบลหนองจะบก
ตาบลโพธิ์กลาง
และตาบลหนองไผ่ล้อม)
อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลจอหอ
ตาบลบ้านใหม่
ตาบลหมื่นไวย
ตาบลโคกสูง ตาบลพุดซา
ตาบลบ้านโพธิ์
ตาบลหนองกระทุ่ม
ตาบลตลาด
ตาบลสีมุม ตาบลหนองไข่น้า
ตาบลบ้านเกาะ
ตาบลมะเริง
ตาบลพลกรัง
ตาบลโคกกรวด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตาบลสุรนารี
และตาบลปรุใหญ่)
๑. อาเภอสูงเนิน
๒. อาเภอขามทะเลสอ
๓. อาเภอสีคิ้ว
(เฉพาะตาบลสีคิ้ว
ตาบลลาดบัวขาว
ตาบลหนองน้าใส
ตาบลคลองไผ่
ตาบลมิตรภาพ
และตาบลหนองหญ้าขาว)
๑. อาเภอโนนสูง
๒. อาเภอโนนไทย
(เฉพาะตาบลกาปัง
ตาบลถนนโพธิ์
ตาบลสาโรง
ตาบลด่านจาก
และตาบลมะค่า)
๓. อาเภอพิมาย
(เฉพาะตาบลสัมฤทธิ์
ตาบลท่าหลวง
ตาบลกระเบื้องใหญ่
และตาบลชีวาน)
๑. อาเภอบัวใหญ่
๒. อาเภอแก้งสนามนาง
๓. อาเภอบัวลาย
๔. อาเภอสีดา
๕. อาเภอบ้านเหลื่อม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๖

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๗

๑.
๒.

๘

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๙

๑๐

๑.
๒.
๓.

อาเภอประทาย
อาเภอโนนแดง
อาเภอเมืองยาง
อาเภอลาทะเมนชัย
อาเภอคง
(เฉพาะตาบลเทพาลัย
ตาบลขามสมบูรณ์
และตาบลตาจั่น)
อาเภอชุมพวง
อาเภอพิมาย
(ยกเว้นตาบลสัมฤทธิ์
ตาบลท่าหลวง
ตาบลกระเบื้องใหญ่
และตาบลชีวาน)
อาเภอห้วยแถลง
อาเภอจักราช
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอโชคชัย
อาเภอหนองบุญมาก
อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลหัวทะเล
ตาบลหนองระเวียง
และตาบลพะเนา)
อาเภอครบุรี
อาเภอเสิงสาง
อาเภอวังน้าเขียว
(เฉพาะตาบลวังน้าเขียว
และตาบลไทยสามัคคี)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑. อาเภอปักธงชัย
๒. อาเภอวังน้าเขียว
(ยกเว้นตาบลวังน้าเขียว
และตาบลไทยสามัคคี)
๓. อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลหนองบัวศาลา
และตาบลไชยมงคล)
๔. อาเภอปากช่อง
(เฉพาะตาบลวังกะทะ)
อาเภอปากช่อง
(ยกเว้นตาบลวังกะทะ)
๑. อาเภอด่านขุนทด
๒. อาเภอเทพารักษ์
๓. อาเภอสีคิ้ว
(ยกเว้นตาบลสีคิ้ว
ตาบลลาดบัวขาว
ตาบลหนองน้าใส
ตาบลคลองไผ่
ตาบลมิตรภาพ
และตาบลหนองหญ้าขาว)
๑. อาเภอขามสะแกแสง
๒. อาเภอพระทองคา
๓. อาเภอคง
(ยกเว้นตาบลเทพาลัย
ตาบลขามสมบูรณ์
และตาบลตาจั่น)
๔. อาเภอโนนไทย
(ยกเว้นตาบลกาปัง

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

77 กรุงเทพมหานคร

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

30

30

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

1

๑.
๒.
๓.
๔.

2

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.

3
4
5
6

7

๑.
๒.

8

๑.
๒.

ตาบลถนนโพธิ์
ตาบลสาโรง
ตาบลด่านจาก
และตาบลมะค่า)
เขตพระนคร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์
เขตดุสิต
(ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)
เขตปทุมวัน
เขตบางรัก
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา
เขตคลองเตย
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตห้วยขวาง
เขตพญาไท
เขตราชเทวี
เขตจตุจักร
(เฉพาะแขวงจตุจักร
และแขวงจอมพล)
เขตบางซื่อ
เขตดุสิต
(เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)
เขตลาดพร้าว
เขตวังทองหลาง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
9

10
11
12
13

14

15

16
17
18
19

20

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(ยกเว้นแขวงพลับพลา)
๑. เขตหลักสี่
๒. เขตจตุจักร
(ยกเว้นแขวงจตุจักร
และแขวงจอมพล)
เขตดอนเมือง
เขตสายไหม
เขตบางเขน
๑. เขตบางกะปิ
๒. เขตวังทองหลาง
(เฉพาะแขวงพลับพลา)
๑. เขตบึงกุ่ม
๒. เขตคันนายาว
(เฉพาะแขวงรามอินทรา)
๑. เขตมีนบุรี
๒. เขตคันนายาว
(ยกเว้นแขวงรามอินทรา)
เขตคลองสามวา
เขตหนองจอก
เขตลาดกระบัง
๑. เขตสะพานสูง
๒. เขตประเวศ
(ยกเว้นแขวงหนองบอน
และแขวงดอกไม้)
๑. เขตสวนหลวง
๒. เขตประเวศ
(เฉพาะแขวงหนองบอน
และแขวงดอกไม้)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
21
22

23

24
25
26

27

28
29

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.

เขตบางนา
เขตพระโขนง
เขตคลองสาน
เขตบางกอกใหญ่
เขตธนบุรี
(ยกเว้นแขวงดาวคะนอง
แขวงบุคคโล
และแขวงสาเหร่)
๑. เขตจอมทอง
๒. เขตธนบุรี
(เฉพาะแขวงดาวคะนอง
แขวงบุคคโล
และแขวงสาเหร่)
๑. เขตราษฎร์บูรณะ
๒. เขตทุ่งครุ
เขตบางขุนเทียน
๑. เขตบางบอน
๒. เขตหนองแขม
(เฉพาะแขวงหนองแขม)
๑. เขตทวีวัฒนา
๒. เขตตลิ่งชัน
(เฉพาะแขวงตลิ่งชัน
และแขวงฉิมพลี)
๓. เขตหนองแขม
(ยกเว้นแขวงหนองแขม)
เขตบางแค
๑. เขตภาษีเจริญ
๒. เขตตลิ่งชัน

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก
ลาดับ
ที่

จังหวัด

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จานวน
จานวน
เขต
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

30

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน
และแขวงฉิมพลี)
๑. เขตบางพลัด
๒. เขตบางกอกน้อย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

