เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
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
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเป็น ๔๒ เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑

อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๖
๖
๑
๑. ตำบลในเมือง
๒. ตำบลชุมเห็ด เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนรังกำ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนมะค่ำ
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนชุมเห็ด
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนยำยอ่อน
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนฟันปลำ
หมู่ที่ ๑๗ บ้ำนชุมทอง
หมู่ที่ ๑๘ บ้ำนหมื่นพิทักษ์
หมู่ที่ ๒๒ บ้ำนพรหมนิมิตร
๓. ตำบลอิสำณ เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนโคกวัด
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโคกหัวช้ำง
๒
๑. ตำบลพระครู
๒. ตำบลกลันทำ
๓. ตำบลถลุงเหล็ก
๔. ตำบลหนองตำด ยกเว้น
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนปีกฝำย
หมู่ที่ ๑๙ บ้ำนหนองจอก
๕. ตำบลกระสัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๓
๑. ตำบลอิสำณ ยกเว้น
หมู่ที่ ๑ บ้ำนโคกวัด
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโคกหัวช้ำง
๒. ตำบลบ้ำนบัว
๓. ตำบลเสม็ด เฉพำะ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองข่ำ
หมู่ที่ ๙ บ้ำนโคกใหญ่
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโคกเขำ
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโคกใหญ่
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนศิลำทอง
หมู่ที่ ๑๗ บ้ำนไทยพัฒนำ
๔. ตำบลสะแกซำ เฉพำะ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนโคกตำล
หมู่ที่ ๕ บ้ำนสำรภี
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโคกสะอำด
หมู่ที่ ๑๕ บ้ำนสง่ำงำม
หมู่ที่ ๑๙ บ้ำนไทยสำมัคคี
๔
๑. ตำบลสะแกซำ ยกเว้น
หมู่ที่ ๔ บ้ำนโคกตำล
หมู่ที่ ๕ บ้ำนสำรภี
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโคกสะอำด
หมู่ที่ ๑๕ บ้ำนสง่ำงำม
หมู่ที่ ๑๙ บ้ำนไทยสำมัคคี
๒. ตำบลหลักเขต
๓. ตำบลสวำยจีก
๔. ตำบลเสม็ด ยกเว้น
หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองข่ำ
หมู่ที่ ๙ บ้ำนโคกใหญ่
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโคกเขำ
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโคกใหญ่
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนศิลำทอง
หมู่ที่ ๑๗ บ้ำนไทยพัฒนำ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๕
๑.
๒.
๓.

๔.

๖

๒

ลำปลำยมำศ

๓

๓

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ตำบลบ้ำนยำง
ตำบลบัวทอง
ตำบลชุมเห็ด ยกเว้น
หมู่ที่ ๑ บ้ำนรังกำ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนมะค่ำ
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนชุมเห็ด
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนยำยอ่อน
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนฟันปลำ
หมู่ที่ ๑๗ บ้ำนชุมทอง
หมู่ที่ ๑๘ บ้ำนหมื่นพิทักษ์
หมู่ที่ ๒๒ บ้ำนพรหมนิมิตร
ตำบลหนองตำด เฉพำะ
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนปีกฝำย
หมู่ที่ ๑๙ บ้ำนหนองจอก
ตำบลเมืองฝำง
ตำบลสองห้อง
ตำบลลุมปุ๊ก
ตำบลสะแกโพรง
ตำบลลำปลำยมำศ
ตำบลหนองคู
ตำบลโคกกลำง
ตำบลบ้ำนยำง
ตำบลหนองโดน
ตำบลหนองบัวโคก เฉพำะ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนสี่เหลี่ยมใหญ่
หมู่ที่ ๔ บ้ำนสระตะโก
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนสี่เหลี่ยมประชำมิตร
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองโก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๓

๓

นำงรอง

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๓

๓

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

๒

๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ตำบลเมืองแฝก
ตำบลบุโพธิ์
ตำบลแสลงพัน
ตำบลทะเมนชัย
ตำบลตลำดโพธิ์
ตำบลหนองบัวโคก ยกเว้น
หมู่ที่ ๓ บ้ำนสี่เหลี่ยมใหญ่
หมู่ที่ ๔ บ้ำนสระตะโก
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนสี่เหลี่ยมประชำมิตร
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองโก
ตำบลหินโคน
ตำบลโคกล่ำม
ตำบลหนองกะทิง
ตำบลผไทรินทร์
ตำบลโคกสะอำด
ตำบลนำงรอง เฉพำะในเขต
เทศบำลเมืองนำงรอง
ตำบลนำงรอง (อบต.นำงรอง)
ยกเว้น
หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองเสม็ด
หมู่ที่ ๔ บ้ำนดอนแสลงพันธ์
หมู่ที่ ๕ บ้ำนทุ่ง
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหนองไทร
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองงิ้ว
ตำบลบ้ำนสิงห์
ตำบลก้ำนเหลือง
ตำบลลำไทรโยง
ตำบลสะเดำ
ตำบลถนนหัก
ตำบลหนองกง
ตำบลหนองโสน
ตำบลหนองยำยพิมพ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

๔

อำเภอ

กระสัง

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๓

๓

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ตำบลหัวถนน
ตำบลหนองโบสถ์
ตำบลทุ่งแสงทอง
ตำบลชุมแสง
ตำบลทรัพย์พระยำ
ตำบลหนองไทร
ตำบลนำงรอง (อบต.นำงรอง)
เฉพำะ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองเสม็ด
หมู่ที่ ๔ บ้ำนดอนแสลงพันธ์
หมู่ที่ ๕ บ้ำนทุ่ง
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหนองไทร
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองงิ้ว
๑. ตำบลสูงเนิน
๒. ตำบลสองชั้น
๓. ตำบลบ้ำนปรือ
๔. ตำบลกระสัง เฉพำะ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนสวนใหม่
หมู่ที่ ๗ บ้ำนสุขสำรำญ
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนตำเบ้ำ
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนหนองขำม
หมู่ที่ ๒๐ บ้ำนสุขสำรำญสำมัคคี
๑. ตำบลกระสัง ยกเว้น
หมู่ที่ ๓ บ้ำนสวนใหม่
หมู่ที่ ๗ บ้ำนสุขสำรำญ
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนตำเบ้ำ
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนหนองขำม
หมู่ที่ ๒๐ บ้ำนสุขสำรำญสำมัคคี
๒. ตำบลหนองเต็ง
๓. ตำบลเมืองไผ่ เฉพำะ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนกลัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่

๓

๕

สตึก

๓

๓

๑

๒
๓

๖

ประโคนชัย

๓

๓

๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
หมู่ที่ ๘ บ้ำนโคกกล้วย
หมู่ที่ ๙ บ้ำนตะโกเปียน
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนโคกกลำง
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนสวำย
๔. ตำบลกันทรำรมย์
๑. ตำบลห้วยสำรำญ
๒. ตำบลลำดวน
๓. ตำบลชุมแสง
๔. ตำบลเมืองไผ่ ยกเว้น
หมู่ที่ ๔ บ้ำนกลัน
หมู่ที่ ๘ บ้ำนโคกกล้วย
หมู่ที่ ๙ บ้ำนตะโกเปียน
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนโคกกลำง
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนสวำย
๕. ตำบลศรีภูมิ
๑. ตำบลสนำมชัย
๒. ตำบลชุมแสง
๓. ตำบลกระสัง
๔. ตำบลทุ่งวัง
๕. ตำบลท่ำม่วง
๑. ตำบลสตึก
๒. ตำบลนิคม
๓. ตำบลสะแก
๑. ตำบลดอนมนต์
๒. ตำบลร่อนทอง
๓. ตำบลเมืองแก
๔. ตำบลหนองใหญ่
๑. ตำบลประโคนชัย
๒. ตำบลโคกตูม
๓. ตำบลบ้ำนไทร
๔. ตำบลแสลงโทน
๕. ตำบลสี่เหลี่ยม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

๗

หนองกี่

๘

คูเมือง

๙

บ้ำนกรวด

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๒
๒
๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๒
๒
๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๒
๑.
๒.
๓.
๒
๒
๑
๑.
๒.
๓.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
ตำบลไพศำล
ตำบลละเวี้ย
ตำบลโคกมะขำม
ตำบลหนองบอน
ตำบลปังกู
ตำบลเขำคอก
ตำบลตะโกตำพิ
ตำบลประทัดบุ
ตำบลโคกย่ำง
ตำบลโคกม้ำ
ตำบลจรเข้มำก
ตำบลเมืองไผ่
ตำบลบุกระสัง
ตำบลเย้ยปรำสำท
ตำบลโคกสูง
ตำบลโคกสว่ำง
ตำบลท่ำโพธิ์ชัย
ตำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ
ตำบลทุ่งกระเต็น
ตำบลหนองกี่
ตำบลดอนอะรำง
ตำบลปะเคียบ
ตำบลบ้ำนแพ
ตำบลหนองขมำร
ตำบลคูเมือง
ตำบลพรสำรำญ
ตำบลหินเหล็กไฟ
ตำบลตูมใหญ่
ตำบลเขำดินเหนือ
ตำบลโนนเจริญ
ตำบลหินลำด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒

๑๐ ละหำนทรำย

๒

๒

๑
๒

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนองหงส์
พุทไธสง
นำโพธิ์
ปะคำ
ห้วยรำช
เฉลิมพระเกียรติ
พลับพลำชัย
ชำนิ
แคนดง
บ้ำนใหม่ไชยพจน์
บ้ำนด่ำน
โนนสุวรรณ
โนนดินแดง

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๔. ตำบลสำยตะกู
๕. ตำบลจันทบเพชร
๑. ตำบลหนองไม้งำม
๒. ตำบลบึงเจริญ
๓. ตำบลปรำสำท
๔. ตำบลบ้ำนกรวด
๑. ตำบลละหำนทรำย
๒. ตำบลโคกว่ำน
๓. ตำบลตำจง
๑. ตำบลหนองตะครอง
๒. ตำบลสำโรงใหม่
๓. ตำบลหนองแวง
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

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 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

