เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
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
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ออกเป็น ๓๖ เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
๑

อาเภอ
เมืองนนทบุรี

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๑๐
๑๐
๑
๑. ตาบลบางศรีเมือง
๒. ตาบลบางไผ่
๓. ตาบลบางกร่าง (เฉพาะหมู่ที่ ๙
ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
๒
๑. ตาบลบางกร่าง (ยกเว้นหมู่ที่ ๙
ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
๒. ตาบลไทรม้า (เฉพาะหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕
และหมู่ที่ ๖)
๓
๑. ตาบลบางรักน้อย
๒. ตาบลไทรม้า (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
และหมู่ที่ ๓)
๔
๑. ตาบลสวนใหญ่ ตาบลตลาดขวัญ และ
ตาบลบางเขน ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ถนนพิบูลสงคราม ซอยแยก และซอย
แยกย่อยของถนนพิบูลสงครามทั้งหมด
ถนนนครอิ น ทร์ ซอยแยก และซอย
แยกย่ อ ยของถนนนครอิ น ทร์ ทั้ ง หมด
ถนนประชาราษฎร์ ซอยแยก และซอย
แยกย่อยของถนนประชาราษฎร์ฝั่งซ้าย
ทั้งหมด ถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งซ้าย ซอยแยก
และซอยแยกย่อยของถนนกรุงเทพนนท์
ฝั่งซ้าย ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ซอยแยก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.
๕

๑.

๒.
๖

๑.

และซอยแยกย่อยของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตั้งแต่หัวถนนถึงจุดตัด
กับถนนประชาราษฎร์
ตาบลสวนใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙)
ตาบลตลาดขวัญ (เฉพาะหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙
และหมู่ที่ ๑๐)
ตาบลบางเขน (เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘)
ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน
ตาบลบางกระสอ และตาบลท่าทราย
ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนกรุงเทพนนท์
ฝั่งขวา ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งขวา ถนนงามวงศ์วาน
ซอยแยก ซอยแยกย่อย และตรอกของ
ถนนงามวงศ์วานทั้งหมด ถนนติวานนท์
ฝั่งขวา ตั้งแต่สี่แยกแคราย ถึงซอย
ติวานนท์ ๒๔ ซอยติวานนท์ ๒๐
ซอยติวานนท์ ๒๒ ซอยติวานนท์ ๒๔
และซอยแยกย่อยถนนประชาชืน่ นนทบุรี
ฝั่งซ้าย ตัง้ แต่คลองบางเขน ถึงสี่แยก
พงษ์เพชร
ตาบลบางเขน (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙)
ตาบลตลาดขวัญ และตาบลบางกระสอ
ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนติวานนท์
ซอยแยก ซอยแยกย่อย และตรอกของ
ถนนติวานนท์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตั้งแต่
หัวถนนถึงสี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์
ฝั่งซ้าย ซอยแยก ซอยแยกย่อย และตรอก
ของถนนรัตนาธิเบศร์ฝั่งซ้าย ตั้งแต่หัวถนน
ถึงจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ถนนประชาราษฎร์ฝั่งขวา ซอยแยก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๗

๑.

๒.
๓.
๔.

และซอยแยกย่อยของถนนประชาราษฎร์
ฝั่งขวา ตัง้ แต่หัวถนน ถึงจุดตัดถนน
เลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรี
ฝั่งขวา ซอยแยก และซอยแยกย่อย
ของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งขวา ตั้งแต่
จุดตัดถนนประชาราษฎร์ ถึงจุดตัด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนเรวดี ซอยแยก
และซอยแยกย่อยของถนนเรวดีทั้งฝั่งซ้าย
และฝั่งขวา
ตาบลตลาดขวัญ (เฉพาะหมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑)
ตาบลสวนใหญ่ ตาบลตลาดขวัญ และ
ตาบลบางกระสอ ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนประชาราษฎร์ฝั่งขวา ซอยแยก
และซอยแยกย่อยของถนนประชาราษฎร์
ฝั่งขวา ตั้งแต่จดุ ตัดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ถึงท่าน้านนทบุรี ถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรี
ฝั่งซ้าย ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝงั่ ซ้าย ตั้งแต่
จุดตัดถนนประชาราษฎร์ ถึงจุดตัด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ฝั่งซ้าย
ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนรัตนาธิเบศร์ฝั่งซ้าย ตั้งแต่จุดตัด
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถึงแม่น้าเจ้าพระยา
ถนนนนทบุรี ซอยแยก และซอยแยกย่อย
ของถนนนนทบุรีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ตั้งแต่หัวถนนถึงจุดตัดถนนรัตนาธิเบศร์
(สี่แยกพระนั่งเกล้า)
ตาบลสวนใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔)
ตาบลตลาดขวัญ (เฉพาะหมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๓)
ตาบลบางกระสอ (เฉพาะหมู่ที่ ๖ และ
หมู่ที่ ๗)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๘
๑. ตาบลบางกระสอ และตาบลท่าทราย
ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบศร์
ฝั่งขวา ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนรัตนาธิเบศร์ฝั่งขวา ตั้งแต่หัวถนน
(สี่แยกแคราย) ถึงจุดตัดถนนเลีย่ งเมือง
นนทบุรี ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งขวา
และซอยแยกของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ฝั่งขวา ตั้งแต่จดุ ตัดถนนรัตนาธิเบศร์
ถึงสุดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนนนทบุรี
ฝั่งขวา ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนนนทบุรฝี ั่งขวา ตัง้ แต่จุดตัดถนน
เลี่ยงเมืองนนทบุรี ถึงจุดตัดถนนติวานนท์
(สามแยกสนามบินน้า) ถนนติวานนท์
ฝั่งซ้าย ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนติวานนท์ฝั่งซ้าย ตั้งแต่สี่แยกแคราย
ถึงจุดตัดถนนนนทบุรี (สามแยก
สนามบินน้า) ถนนติวานนท์ฝั่งขวา
ซอยแยก และซอยแยกย่อยของถนนติวานนท์
ฝั่งขวา ตั้งแต่ซอยติวานนท์ ๒๔ ถึงสามแยก
สนามบินน้า (รวมซอยทางสัมฤทธิ์
ทั้งหมด)
๒. ตาบลบางกระสอ (เฉพาะหมู่ที่ ๘)
๓. ตาบลท่าทราย (เฉพาะหมู่ที่ ๕ และ
หมู่ที่ ๖)
๙
๑. ตาบลบางกระสอ และตาบลท่าทราย
ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบศร์
ฝั่งขวา ซอยแยก ซอยแยกย่อย
และตรอกของถนนรัตนาธิเบศร์ฝั่งขวา
ตั้งแต่จุดตัดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ถึงแม่น้าเจ้าพระยา ถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรี
ฝั่งซ้าย ซอยแยก และซอยแยกย่อยของ
ถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรีฝงั่ ซ้าย ถนนนนทบุรี
ฝั่งซ้ายและฝัง่ ขวา ซอยแยก ซอยแยกย่อย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๑๐

๑.

๒.
๓.

และตรอกของถนนนนทบุรีทั้งฝัง่ ซ้าย
และฝัง่ ขวา ตัง้ แต่จุดตัดถนนรัตนาธิเบศร์
(สี่แยกพระนั่งเกล้า) ถึงจุดตัดถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี ถนนนนทบุรีฝั่งซ้ายและซอยแยก
ของถนนนนทบุรีฝั่งซ้าย ตั้งแต่จุดตัด
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถึงจุดตัดถนน
ติวานนท์ (สามแยกสนามบินน้า)
ถนนติวานนท์ฝั่งซ้าย ซอยแยกของ
ถนนติวานนท์ฝั่งซ้าย ตั้งแต่สามแยก
สนามบินน้า ถึงคลองบางตลาด ซอยเปรมฤทัย
ทั้งหมด ซอยทรายทองทั้งหมด ซอยชุมชน
ชลประทานทั้งหมด
ตาบลบางกระสอ (เฉพาะหมูท่ ี่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕)
ตาบลท่าทราย (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓
และหมู่ที่ ๔)
ตาบลบางเขน และตาบลท่าทราย
ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนติวานนท์
ฝั่งขวา ซอยแยก และซอยแยกย่อย
ของถนนติวานนท์ฝั่งขวา ตัง้ แต่สามแยก
สนามบินน้า ถึงคลองบางตลาด
ถนนประชาชื่นนนทบุรีฝั่งซ้าย ซอยแยก
และซอยแยกย่อยของถนนประชาชืน่
นนทบุรี ตั้งแต่สี่แยกพงษ์เพชร ถึง
คลองบางตลาด ถนนสามัคคี ซอยแยก และ
ซอยแยกย่อยของถนนสามัคคีทงั้ ฝั่งซ้าย
และฝั่งขวา ถนนประชานิเวศน์ ๓
ซอยแยก และซอยแยกย่อยของถนน
ประชานิเวศน์ ๓ ทัง้ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ตาบลบางเขน (เฉพาะหมู่ที่ ๑)
ตาบลท่าทราย (เฉพาะหมู่ที่ ๑ และ
หมู่ที่ ๗)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่
๒

อาเภอ
บางบัวทอง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๘
๘
๑
๑. ตาบลบางรักใหญ่
๒. ตาบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ (ในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทอง))
๒
๑. ตาบลโสนลอย
๒. ตาบลพิมลราช (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓)
และหมู่ที่ ๒ (ในเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทอง)
๓. ตาบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ ๖
(ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง))
๓
ตาบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๕)
๔
๑. ตาบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ ๗
และหมู่ที่ ๘)
๒. ตาบลพิมลราช (เฉพาะหมู่ที่ ๔
และหมู่ที่ ๕)
๓. ตาบลบางคูรัด (เฉพาะหมู่ที่ ๔)
๔. ตาบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่ที่ ๑
และหมู่ที่ ๓)
๕
ตาบลบางคูรัด (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมูท่ ี่ ๗ หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐)
๖
๑. ตาบลพิมลราช (เฉพาะหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗
และหมู่ที่ ๘)
๒. ตาบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๑)
๗
๑. ตาบลละหาร (เฉพาะหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘)
๒. ตาบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมูท่ ี่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓
และหมู่ที่ ๑๔)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

๓

อาเภอ

ปากเกร็ด

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๘
๑. ตาบลละหาร (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖
และหมู่ที่ ๙)
๒. ตาบลพิมลราช (เฉพาะหมู่ที่ ๒
(ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช))
๓. ตาบลลาโพ
๗
๗
๑
๑. ตาบลท่าอิฐ
๒. ตาบลอ้อมเกร็ด
๓. ตาบลคลองข่อย
๔. ตาบลบางพลับ (เฉพาะหมู่ที่ ๒)
๒
๑. ตาบลบางตะไนย์
๒. ตาบลคลองพระอุดม
๓. ตาบลบางพลับ (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕)
๔. ตาบลเกาะเกร็ด
๕. ตาบลปากเกร็ด (เฉพาะหมู่ที่ ๑ และ
หมู่ที่ ๓)
๖. ตาบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ ๗)
๓
๑. ตาบลบ้านใหม่
๒. ตาบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒)
๔
๑. ตาบลคลองเกลือ
๒. ตาบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ ๙ เมืองทองธานี
ถนนป็อบปูลา่ ถนนป็อบปูล่า ๕
ถนนป็อบปูลา่ ๖ และถนนบอนด์สตรีท)
๓. ตาบลบางตลาด (เฉพาะหมู่ที่ ๔ และ
หมู่ที่ ๘)
๕
ตาบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘)
๖
๑. ตาบลปากเกร็ด (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕)
๒. ตาบลบางตลาด (เฉพาะหมู่ที่ ๖ และ
หมู่ที่ ๗)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

อาเภอ

๔

บางใหญ่

๕

บางกรวย

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๗
ตาบลบางตลาด (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐)
๕
๕
๑
ตาบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖
และหมู่ที่ ๘)
๒
ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๕)
๓
๑. ตาบลบ้านใหม่
๒. ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘)
๓. ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖)
๔
๑. ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔
และหมู่ที่ ๑๕)
๒. ตาบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒)
๓. ตาบลบางแม่นาง (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๗
และหมู่ที่ ๑๘)
๕
๑. ตาบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗)
๒. ตาบลบางเลน
๓. ตาบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ ๒)
๔
๔
๑
๑. ตาบลบางกรวย
๒. ตาบลบางสีทอง (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔
และหมู่ที่ ๕)
๒
๑. ตาบลบางสีทอง (เฉพาะหมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๓)
๒. ตาบลวัดชลอ
๓. ตาบลบางขนุน
๔. ตาบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔
และหมู่ที่ ๕)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๗ ก
ลาดับ
ที่

๖

อาเภอ

ไทรน้อย

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จานวนสมาชิก
เขต
จานวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอาเภอ
ที่
๓
๑. ตาบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗)
๒. ตาบลบางขุนกอง
๓. ตาบลบางคูเวียง
๔. ตาบลปลายบาง (เฉพาะหมู่ที่ ๑)
๔
๑. ตาบลปลายบาง (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕)
๒. ตาบลศาลากลาง
๒
๒
๑
๑. ตาบลราษฎร์นิยม
๒. ตาบลขุนศรี
๓. ตาบลไทรใหญ่
๔. ตาบลคลองขวาง (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมูท่ ี่ ๗
หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐)
๕. ตาบลไทรน้อย (เฉพาะหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐
และหมู่ที่ ๑๑)
๒
๑. ตาบลหนองเพรางาย
๒. ตาบลทวีวัฒนา
๓. ตาบลไทรน้อย (เฉพาะหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙)
๔. ตาบลคลองขวาง (เฉพาะหมู่ที่ ๑)
๕. ตาบลไทรน้อย (เฉพาะหมู่ที่ ๕
(ในเขตเทศบาลตาบลไทรน้อย))
๖. ตาบลคลองขวาง (เฉพาะหมู่ที่ ๑
(ในเขตเทศบาลตาบลไทรน้อย))

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 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

