เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ด้ว ยได้มีพ ระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จํานวนราษฎรทั่ว ราชอาณาจักร แยกเป็น กรุงเทพมหานครและจังหวัด ต่าง ๆ ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ
สํานั กทะเบี ยนกลาง เรื่อง จํานวนราษฎรของอําเภอที่รวมจัด ตั้งขึ้นเป็นจั งหวัดบึ งกาฬ และอําเภอ
ที่เหลือของจังหวัดหนองคายภายหลังการตั้งจังหวัดบึงกาฬ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ดังนี้
๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีจํานวน ๖๓,๘๗๘,๒๖๗ คน
๒. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย ๑๗๐,๓๔๒ คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
๓. จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
จะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
ลําดับ
จํานวน
จังหวัด
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
ที่
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑ ตราด
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๒ นครนายก
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๓ พังงา
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๔ แม่ฮ่องสอน
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๕ ระนอง
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๖
๗
๘

สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี
ชัยนาท

๙

บึงกาฬ

๑๐

ภูเก็ต

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๑
๑
๑
ทั้งจังหวัด
๒
๒
๑
๑. อําเภอเมืองชัยนาท
๒. อําเภอสรรพยา
๓. อําเภอมโนรมย์
๔. อําเภอวัดสิงห์
(ยกเว้นตําบลวังหมัน
ตําบลหนองขุ่น และ
ตําบลบ่อแร่)
๒
๑. อําเภอสรรคบุรี
๒. อําเภอหันคา
๓. อําเภอเนินขาม
๔. อําเภอหนองมะโมง
๕. อําเภอวัดสิงห์
(เฉพาะตําบลวังหมัน
ตําบลหนองขุ่น และ
ตําบลบ่อแร่)
๒
๒
๑
๑. อําเภอเมืองบึงกาฬ
๒. อําเภอโซ่พิสัย
๓. อําเภอปากคาด
๔. อําเภอบุ่งคล้า
๒
๑. อําเภอเซกา
๒. อําเภอพรเจริญ
๓. อําเภอศรีวิไล
๔. อําเภอบึงโขงหลง
๒
๒
๑
อําเภอเมืองภูเก็ต
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลรัษฎา และตําบล
เกาะแก้ว)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๑

มุกดาหาร

๑๒

ลําพูน

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๑. อําเภอเมืองภูเก็ต
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลรัษฎา
และตําบลเกาะแก้ว)
๒. อําเภอถลาง
๓. อําเภอกะทู้
๑. อําเภอเมืองมุกดาหาร
๒
๒
๑
(ยกเว้นตําบลผึ่งแดด
ตําบลดงมอน และ
ตําบลนาโสก)
๒. อําเภอดอนตาล
๓. อําเภอหว้านใหญ่
๑. อําเภอเมืองมุกดาหาร
๒
(เฉพาะตําบลผึ่งแดด
ตําบลดงมอน และ
ตําบลนาโสก)
๒. อําเภอคําชะอี
๓. อําเภอนิคมคําสร้อย
๔. อําเภอดงหลวง
๕. อําเภอหนองสูง
๒
๒
๑
๑. อําเภอเมืองลําพูน
๒. อําเภอบ้านธิ
๓. อําเภอแม่ทา
๒
๑. อําเภอป่าซาง
๒. อําเภอบ้านโฮ่ง
๓. อําเภอทุ่งหัวช้าง
๔. อําเภอลี้
๕. อําเภอเวียงหนองล่อง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๑๓

จังหวัด
สตูล

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๒
๑
๑.
๒.
๓.
๒

๑๔

อ่างทอง

๒

๒

๑

๒

๑๕

อํานาจเจริญ

๒

๒

๑
๒

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

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองสตูล
อําเภอควนโดน
อําเภอควนกาหลง
(เฉพาะตําบลทุ่งนุ้ย)
อําเภอควนกาหลง
(ยกเว้นตําบลทุ่งนุ้ย)
อําเภอท่าแพ
อําเภอละงู
อําเภอทุ่งหว้า
อําเภอมะนัง
อําเภอเมืองอ่างทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ
(ยกเว้นตําบลม่วงเตี้ย)
อําเภอป่าโมก
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ
(เฉพาะตําบลม่วงเตี้ย)
อําเภอไชโย
อําเภอแสวงหา
อําเภอสามโก้
อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ
อําเภอหัวตะพาน
อําเภอปทุมราชวงศา
อําเภอเสนางคนิคม
อําเภอชานุมาน
อําเภอลืออํานาจ
อําเภอพนา

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๑๖

จังหวัด
อุทัยธานี

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๒
๑
๑.
๒.

๒

๑๗

กระบี่

๓

๓

๑
๒
๓

๑๘

จันทบุรี

๓

๓

๑
๒

๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

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

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองอุทัยธานี
อําเภอหนองฉาง
(ยกเว้นตําบล
เขาบางแกรก
ตําบลทุ่งโพ และ
ตําบลเขากวางทอง)
อําเภอหนองขาหย่าง
อําเภอทัพทัน
อําเภอสว่างอารมณ์
อําเภอบ้านไร่
อําเภอหนองฉาง
(เฉพาะตําบล
เขาบางแกรก
ตําบลทุ่งโพ และ
ตําบลเขากวางทอง)
อําเภอลานสัก
อําเภอห้วยคต
อําเภอเมืองกระบี่
อําเภอเหนือคลอง
อําเภออ่าวลึก
อําเภอปลายพระยา
อําเภอเขาพนม
อําเภอคลองท่อม
อําเภอลําทับ
อําเภอเกาะลันตา
อําเภอเมืองจันทบุรี
อําเภอแหลมสิงห์
อําเภอท่าใหม่
อําเภอนายายอาม

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๑๙

ชุมพร

๓

๓

๑

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

๒.
๒

๑.

๓

๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อําเภอเขาคิชฌกูฏ
อําเภอแก่งหางแมว
อําเภอขลุง
อําเภอโป่งน้ําร้อน
อําเภอสอยดาว
อําเภอมะขาม
อําเภอเมืองชุมพร
(ยกเว้นตําบลวังใหม่
ตําบลบ้านนา
ตําบลหาดพันไกร
ตําบลบางลึก
และตําบลถ้ําสิงห์)
อําเภอสวี (ยกเว้น
ตําบลเขาทะลุ และ
ตําบลเขาค่าย)
อําเภอเมืองชุมพร
(เฉพาะตําบลวังใหม่
ตําบลบ้านนา
ตําบลหาดพันไกร
ตําบลบางลึก
และตําบลถ้ําสิงห์)
อําเภอท่าแซะ
อําเภอปะทิว
อําเภอสวี (เฉพาะ
ตําบลเขาทะลุ
และตําบลเขาค่าย)
อําเภอหลังสวน
อําเภอละแม
อําเภอพะโต๊ะ
อําเภอทุ่งตะโก

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๒๐

จังหวัด
ตาก

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓
๓
๑
๑.
๒.
๓.

๒

๓

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๒๑

น่าน

๓

๓

๑

๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองตาก
อําเภอวังเจ้า
อําเภอบ้านตาก
(ยกเว้นตําบล
เกาะตะเภา
และตําบลท้องฟ้า)
อําเภอแม่สอด
(ยกเว้นตําบล
แม่กาษา)
อําเภอพบพระ
อําเภออุ้มผาง
อําเภอสามเงา
อําเภอแม่ระมาด
อําเภอท่าสองยาง
อําเภอบ้านตาก
(เฉพาะตําบล
เกาะตะเภา
และตําบลท้องฟ้า)
อําเภอแม่สอด
(เฉพาะตําบล
แม่กาษา)
อําเภอเมืองน่าน
อําเภอท่าวังผา
(ยกเว้นตําบลยม
และตําบลจอมพระ)
อําเภอภูเพียง
เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลตําบลท่าวังผา
อําเภอเวียงสา
อําเภอนาน้อย

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๒๒

ประจวบคีรีขันธ์

๓

๓

๑

๒
๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อําเภอนาหมื่น
อําเภอบ้านหลวง
อําเภอแม่จริม
อําเภอสันติสุข
เทศบาลตําบลเวียงสา
เทศบาลตําบลนาน้อย
เทศบาลหนองแดง
อําเภอปัว
อําเภอทุ่งช้าง
อําเภอเชียงกลาง
อําเภอบ่อเกลือ
อําเภอสองแคว
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอท่าวังผา
(เฉพาะตําบลยม
และตําบลจอมพระ)
๘. เทศบาลตําบลปัว
๙. เทศบาลตําบล
เชียงกลาง
๑๐. เทศบาลตําบลทุ่งช้าง
๑. อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
๒. อําเภอกุยบุรี
๓. อําเภอสามร้อยยอด
๑. อําเภอหัวหิน
๒. อําเภอปราณบุรี
๑. อําเภอทับสะแก
๒. อําเภอบางสะพาน
๓. อําเภอบางสะพานน้อย

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๒๓

๒๔

จังหวัด
ปราจีนบุรี

พะเยา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓
๓
๑
๑.
๒.
๓.
๒
๑.
๒.
๓.

๓

๓

๓

๑.
๒.

๑

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.

๒
๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี
อําเภอบ้านสร้าง
อําเภอศรีมโหสถ
อําเภอศรีมหาโพธิ
อําเภอประจันตคาม
อําเภอกบินทร์บุรี
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลสระบัว
ตําบลลาดตะเคียน
ตําบลหาดนางแก้ว
ตําบลวังดาล
ตําบลนนทรี
และตําบลนาแขม)
อําเภอนาดี
อําเภอกบินทร์บุรี
(ยกเว้นเทศบาลตําบล
สระบัว
ตําบลลาดตะเคียน
ตําบลหาดนางแก้ว
ตําบลวังดาล
ตําบลนนทรี
และตําบลนาแขม)
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแม่ใจ
อําเภอเชียงคํา
อําเภอจุน
อําเภอภูซาง
อําเภอดอกคําใต้
อําเภอปง

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๒๕

จังหวัด

พัทลุง

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๓

๑

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

๒

๒.
๓.
๔.
๑.

๑
๒

๓

๒๖

พิจิตร

๓

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.

อําเภอภูกามยาว
อําเภอเชียงม่วน
อําเภอเมืองพัทลุง
อําเภอเขาชัยสน
อําเภอควนขนุน
อําเภอป่าพะยอม
อําเภอศรีบรรพต
อําเภอศรีนครินทร์
อําเภอปากพะยูน
อําเภอตะโหมด
อําเภอบางแก้ว
อําเภอป่าบอน
อําเภอกงหรา
อําเภอเมืองพิจิตร
(ยกเว้นตําบลย่านยาว
ตําบลคลองคะเชนทร์
ตําบลโรงช้าง
และตําบลเมืองเก่า)
อําเภอวังทรายพูน
อําเภอสากเหล็ก
อําเภอทับคล้อ
อําเภอเมืองพิจิตร
(เฉพาะตําบลย่านยาว
ตําบลคลองคะเชนทร์
ตําบลโรงช้าง
และตําบลเมืองเก่า)
อําเภอวชิรบารมี
อําเภอสามง่าม
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๒๗

เพชรบุรี

๓

๓

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๕. อําเภอตะพานหิน
(เฉพาะตําบลวังสําโรง
ตําบลทับหมัน
ตําบลวังหว้า
ตําบลห้วยเกตุ
ตําบลคลองคูณ และ
เทศบาลเมือง
ตะพานหิน)
๑. อําเภอตะพานหิน
(ยกเว้นตําบลวังสําโรง
ตําบลทับหมัน
ตําบลวังหว้า
ตําบลห้วยเกตุ
ตําบลคลองคูณ และ
เทศบาลเมือง
ตะพานหิน)
๒. อําเภอบึงนาราง
๓. อําเภอโพทะเล
๔. อําเภอบางมูลนาก
๕. อําเภอดงเจริญ
๑. อําเภอเมืองเพชรบุรี
๒. อําเภอบ้านแหลม
(ยกเว้นตําบล
บ้านแหลม ตําบล
บางตะบูน และตําบล
บางตะบูนออก)
๑. อําเภอชะอํา
๒. อําเภอท่ายาง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๒๘

จังหวัด

แพร่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

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

๓

๓

๑

๑.

๒.
๒

๑.

๒.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเขาย้อย
อําเภอบ้านลาด
อําเภอหนองหญ้าปล้อง
อําเภอแก่งกระจาน
อําเภอบ้านแหลม
(เฉพาะตําบล
บ้านแหลม
ตําบลบางตะบูน
และตําบล
บางตะบูนออก)
อําเภอเมืองแพร่
(ยกเว้นตําบลห้วยม้า
ตําบลแม่หล่าย
ตําบลแม่คํามี
ตําบลแม่ยม
ตําบลวังหงส์
ตําบลท่าข้าม
และตําบลวังธง)
อําเภอสูงเม่น
(ยกเว้นตําบลบ้านปง
และตําบลหัวฝาย)
อําเภอเมืองแพร่
(เฉพาะตําบลห้วยม้า
ตําบลแม่หล่าย
ตําบลแม่คํามี
ตําบลแม่ยม
ตําบลวังหงส์
ตําบลท่าข้าม
และตําบลวังธง)
อําเภอสอง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๒๙

ยโสธร

๓

๓

๑
๒

๓
๓๐

ยะลา

๓

๓

๑

๒

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

อําเภอร้องกวาง
อําเภอหนองม่วงไข่
อําเภอลอง
อําเภอวังชิ้น
อําเภอเด่นชัย
อําเภอสูงเม่น (เฉพาะ
ตําบลบ้านปง
และตําบลหัวฝาย)
๑. อําเภอเมืองยโสธร
๒. อําเภอทรายมูล
๑. อําเภอคําเขื่อนแก้ว
๒. อําเภอมหาชนะชัย
๓. อําเภอค้อวัง
๔. อําเภอป่าติ้ว
๑. อําเภอเลิงนกทา
๒. อําเภอกุดชุม
๓. อําเภอไทยเจริญ
อําเภอเมืองยะลา
(ยกเว้นตําบลบุดี
ตําบลเปาะเส้ง และ
ตําบลบันนังสาเรง)
๑. อําเภอเมืองยะลา
(เฉพาะตําบลบุดี
ตําบลเปาะเส้ง
และตําบล
บันนังสาเรง)
๒. อําเภอรามัน
๓. อําเภอยะหา (ยกเว้น
ตําบลปะแต)

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๓๑

สมุทรสาคร

๓

๓

๑

๒

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อําเภอกาบัง
๑. อําเภอยะหา (เฉพาะ
ตําบลปะแต)
๒. อําเภอกรงปินัง
๓. อําเภอบันนังสตา
๔. อําเภอธารโต
๕. อําเภอเบตง
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
(เฉพาะตําบลมหาชัย
ตําบลท่าฉลอม
ตําบลโกรกกราก
ตําบลคอกกระบือ
ตําบลพันท้ายนรสิงห์
ตําบลโคกขาม
ตําบลบางหญ้าแพรก
ตําบลท่าทราย
และตําบลบางน้ําจืด)
๑. อําเภอเมือง
สมุทรสาคร (เฉพาะ
ตําบลนาดี)
๒. อําเภอกระทุ่มแบน
(ยกเว้นตําบลบางยาง
และตําบลหนองนกไข่)
๑. อําเภอเมือง
สมุทรสาคร (เฉพาะ
ตําบลนาโคก ตําบลกาหลง
ตําบลบางโทรัด
ตําบลบ้านบ่อ
ตําบลชัยมงคล

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.

๓๒

สระแก้ว

๓

๓

๑

๒

๓.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.

๓

๓๓

หนองคาย

๓

๓

๑

๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.

ตําบลบางกระเจ้า
ตําบลบ้านเกาะ
และตําบลท่าจีน)
อําเภอกระทุ่มแบน
(เฉพาะตําบลบางยาง
และตําบลหนองนกไข่)
อําเภอบ้านแพ้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว
อําเภอเขาฉกรรจ์
อําเภอวังน้ําเย็น
(เฉพาะตําบล
ทุ่งมหาเจริญ)
อําเภอวัฒนานคร
(ยกเว้นตําบลช่องกุ่ม
และตําบลแซร์ออ)
อําเภอวังน้ําเย็น
(ยกเว้นตําบล
ทุ่งมหาเจริญ)
อําเภอคลองหาด
อําเภอวังสมบูรณ์
อําเภออรัญประเทศ
อําเภอตาพระยา
อําเภอโคกสูง
อําเภอวัฒนานคร
(เฉพาะตําบลช่องกุ่ม
และตําบลแซร์ออ)
อําเภอเมืองหนองคาย
(ยกเว้นตําบล
พระธาตุบังพวน

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒.
๓.

๓๔

หนองบัวลําภู

๓

๓

๒

๑.

๓

๒.
๓.
๑.

๑

๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

และตําบลเวียงคุก)
อําเภอสระใคร
อําเภอโพนพิสัย
(เฉพาะตําบล
เหล่าต่างคํา ตําบล
ทุ่งหลวง และตําบล
สร้างนางขาว)
อําเภอโพนพิสัย
(ยกเว้นตําบล
เหล่าต่างคํา ตําบล
ทุ่งหลวง และตําบล
สร้างนางขาว)
อําเภอรัตนวาปี
อําเภอเฝ้าไร่
อําเภอเมืองหนองคาย
(เฉพาะตําบล
พระธาตุบังพวน และ
ตําบลเวียงคุก)
อําเภอท่าบ่อ
อําเภอศรีเชียงใหม่
อําเภอโพธิ์ตาก
อําเภอสังคม
อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู
อําเภอโนนสัง
(เฉพาะตําบลกุดดู่
ตําบลโนนสัง
ตําบลบ้านค้อ
ตําบลบ้านถิ่น

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒

๓

๓๕

อุตรดิตถ์

๓

๓

๑
๒

๓
๓๖

กําแพงเพชร

๔

๔

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และตําบลปางกู่)
๑. อําเภอศรีบุญเรือง
๒. อําเภอนาวัง (ยกเว้น
ตําบลวังปลาป้อม)
๓. อําเภอโนนสัง
(ยกเว้นตําบลกุดดู่
ตําบลโนนสัง
ตําบลบ้านค้อ
ตําบลบ้านถิ่น
และตําบลปางกู่)
๑. อําเภอนากลาง
๒. อําเภอสุวรรณคูหา
๓. อําเภอนาวัง (เฉพาะ
ตําบลวังปลาป้อม)
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑. อําเภอท่าปลา
๒. อําเภอน้ําปาด
๓. อําเภอฟากท่า
๔. อําเภอบ้านโคก
๕. อําเภอทองแสนขัน
๑. อําเภอลับแล
๒. อําเภอตรอน
๓. อําเภอพิชัย
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
(เฉพาะตําบลในเมือง
ตําบลอ่างทอง
ตําบลนาบ่อคํา
ตําบลนครชุม
ตําบลทรงธรรม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลลานดอกไม้
ตําบลหนองปลิง
ตําบลเทพนคร
ตําบลคณฑี
ตําบลนิคมทุ่งโพธิท์ ะเล
ตําบลวังทอง ตําบล
คลองแม่ลาย ตําบลท่าขุนราม
และตําบลธํามรงค์)
๑. อําเภอพรานกระต่าย
๒. อําเภอลานกระบือ
๓. อําเภอโกสัมพีนคร
๔. อําเภอไทรงาม
(ยกเว้นตําบล
หนองแม่แตง
ตําบลหนองไม้กอง
ตําบลไทรงาม และ
เทศบาลตําบลไทรงาม)
๕. อําเภอเมือง
กําแพงเพชร (เฉพาะ
ตําบลสระแก้ว)
๑. อําเภอคลองขลุง
๒. อําเภอคลองลาน
๓. อําเภอปางศิลาทอง
๕. อําเภอเมือง
กําแพงเพชร (เฉพาะ
ตําบลไตรตรึงษ์
และเทศบาลตําบลปากดง)
๑. อําเภอขาณุวรลักษบุรี
๒. อําเภอบึงสามัคคี

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๓๗

จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๔

๑

๒

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอทรายทองวัฒนา
๔. อําเภอไทรงาม
(เฉพาะตําบล
หนองแม่แตง
ตําบลหนองไม้กอง
ตําบลไทรงาม และ
เทศบาลตําบลไทรงาม)
๑. อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
๒. อําเภอบางคล้า
(เฉพาะตําบลบางสวน
ตําบลสาวชะโงก
ตําบลเสม็ดเหนือ
และตําบลเสม็ดใต้)
๑. อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
๒. อําเภอคลองเขื่อน
๓. อําเภอราชสาส์น
๔. อําเภอบางคล้า
(ยกเว้นตําบลบางสวน
ตําบลสาวชะโงก
ตําบลเสม็ดเหนือ
และตําบลเสม็ดใต้)
๕. อําเภอพนมสารคาม
(เฉพาะตําบลเมืองเก่า
ตําบลหนองยาว และ
ตําบลหนองแหน)
๑. อําเภอท่าตะเกียบ
๒. อําเภอสนามชัยเขต
๓. อําเภอพนมสารคาม

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔
๓๘

ตรัง

๔

๔

๑
๒

๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(ยกเว้นตําบลเมืองเก่า
ตําบลหนองยาว และ
ตําบลหนองแหน)
๑. อําเภอบ้านโพธิ์
๒. อําเภอบางปะกง
๓. อําเภอแปลงยาว
อําเภอเมืองตรัง
๑. อําเภอรัษฎา
๒. อําเภอห้วยยอด
๓. อําเภอวังวิเศษ
(ยกเว้น
ตําบลวังมะปราง)
๑. อําเภอนาโยง
๒. อําเภอย่านตาขาว
(ยกเว้นตําบลทุ่งค่าย
ตําบลเกาะเปียะ
ตําบลทุ่งกระบือ และ
ตําบลย่านตาขาว)
๓. อําเภอหาดสําราญ
๔. อําเภอปะเหลียน
๑. อําเภอวังวิเศษ
(เฉพาะตําบล
วังมะปราง)
๒. อําเภอสิเกา
๓. อําเภอกันตัง
๔. อําเภอย่านตาขาว
(เฉพาะตําบลทุ่งค่าย
ตําบลเกาะเปียะ
ตําบลทุ่งกระบือ และ
ตําบลย่านตาขาว)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๓๙

จังหวัด
นครพนม

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

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

๓

๔

๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

๑.
๒.
๓.
๔.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอศรีสงคราม
อําเภอนาหว้า
อําเภอบ้านแพง
อําเภอนาทม
อําเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะตําบล
อาจสามารถ
ตําบลนาทราย
ตําบลนาราชควาย
ตําบลโพธิ์ตาก
ตําบลท่าค้อ และ
เทศบาลเมือง
นครพนม)
อําเภอท่าอุเทน
อําเภอโพนสวรรค์
อําเภอธาตุพนม
อําเภอเรณูนคร
อําเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะตําบลขามเฒ่า
ตําบลคําเตย
ตําบลดงขวาง
ตําบลบ้านกลาง และ
ตําบลหนองญาติ)
อําเภอนาแก
อําเภอปลาปาก
อําเภอวังยาง
อําเภอเมืองนครพนม
(เฉพาะตําบลกุรุคุ
ตําบลบ้านผึ้ง และ
ตําบลวังตามัว)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๔๐

นราธิวาส

๔๑

ปัตตานี

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

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

๒
๓

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองนราธิวาส
อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงโก-ลก
อําเภอแว้ง
อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอระแงะ
อําเภอจะแนะ
อําเภอเจาะไอร้อง
อําเภอสุคิริน
อําเภอบาเจาะ
อําเภอยี่งอ
อําเภอรือเสาะ
อําเภอศรีสาคร
อําเภอเมืองปัตตานี
อําเภอยะหริ่ง
(ยกเว้นตําบลหนองแรต
ตําบลมะนังยง
ตําบลตันหยงดาลอ
ตําบลจะรัง
ตําบลสาบัน
ตําบลตอหลัง
ตําบลบาโลย และ
ตําบลตันหยงจึงงา)
อําเภอหนองจิก
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอแม่ลาน
อําเภอปะนาเระ
อําเภอสายบุรี
อําเภอไม้แก่น

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔
๔๒

ระยอง

๔

๔

๑

๒
๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อําเภอกะพ้อ
๕. อําเภอยะหริ่ง
(เฉพาะตําบลหนองแรต
ตําบลมะนังยง
ตําบลตันหยงดาลอ
ตําบลจะรัง
ตําบลสาบัน
ตําบลตอหลัง
ตําบลบาโลย และ
ตําบลตันหยงจึงงา)
๑. อําเภอมายอ
๒. อําเภอทุ่งยางแดง
๓. อําเภอยะรัง
อําเภอเมืองระยอง
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
มาบตาพุด เทศบาล
ตําบลทับมา และ
เทศบาลตําบลเนินพระ)
๑. อําเภอแกลง
๒. อําเภอเขาชะเมา
๑. อําเภอบ้านค่าย
๒. อําเภอวังจันทร์
๓. อําเภอปลวกแดง
๔. อําเภอนิคมพัฒนา
(ยกเว้นเทศบาลตําบล
มาบข่าพัฒนา และ
เทศบาลตําบล
มาบข่า)
๑. อําเภอเมืองระยอง
(เฉพาะเทศบาลเมือง

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๔๓

จังหวัด

ลพบุรี

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๔

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
มาบตาพุด เทศบาล
ตําบลทับมา และ
เทศบาลตําบล
เนินพระ)
๒. อําเภอนิคมพัฒนา
(เฉพาะเทศบาลตําบล
มาบข่าพัฒนา และ
เทศบาลตําบล
มาบข่า)
๓. อําเภอบ้านฉาง
อําเภอเมืองลพบุรี
(เฉพาะเทศบาลเมือง
ลพบุรี เทศบาลเมือง
เขาสามยอด เทศบาลตําบล
เขาพระงาม เทศบาล
ตําบลท่าศาลา
เทศบาลตําบลโคกตูม
เทศบาลตําบลถนนใหญ่
เทศบาลตําบลกกโก
ตําบลป่าตาล ตําบลทะเล
ชุบศร และตําบลท่าแค)
๑. อําเภอเมืองลพบุรี
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
ลพบุรี เทศบาลเมือง
เขาสามยอด
เทศบาลตําบล
เขาพระงาม เทศบาล
ตําบลท่าศาลา
เทศบาลตําบลโคกตูม
เทศบาลตําบล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑.
๒.
๓.
๔.

ถนนใหญ่ เทศบาล
ตําบลกกโก
ตําบลป่าตาล
ตําบลทะเลชุบศร
และตําบลท่าแค)
อําเภอท่าวุ้ง
อําเภอบ้านหมี่
อําเภอโคกสําโรง
อําเภอหนองม่วง
อําเภอสระโบสถ์
อําเภอโคกเจริญ
อําเภอชัยบาดาล
(เฉพาะตําบล
ชัยนารายณ์
ตําบลศิลาทิพย์
ตําบลม่วงค่อม
ตําบลมะกอกหวาน
ตําบลบ้านใหม่สามัคคี
และตําบลเขาแหลม)
อําเภอพัฒนานิคม
อําเภอท่าหลวง
อําเภอลําสนธิ
อําเภอชัยบาดาล
(ยกเว้นตําบล
ชัยนารายณ์
ตําบลศิลาทิพย์
ตําบลม่วงค่อม
ตําบลมะกอกหวาน
ตําบลบ้านใหม่สามัคคี
และตําบลเขาแหลม)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๔๔

จังหวัด
ลําปาง

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๔
๔
๑
๑. อําเภอเมืองลําปาง
(เฉพาะเทศบาล
นครลําปาง
ตําบลบ้านค่า
ตําบลบ้านเอื้อม
ตําบลบ้านเป้า
ตําบลบ่อแฮ้ว
ตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลทุ่งฝาย
ตําบลต้นธงชัย และ
ตําบลบุญนาคพัฒนา)
๒. อําเภอห้างฉัตร
๒
๑. อําเภอเมืองลําปาง
(เฉพาะตําบล
บ้านแลง)
๒. อําเภองาว
๓. อําเภอวังเหนือ
๔. อําเภอแจ้ห่ม
๕. อําเภอเมืองปาน
๑. อําเภอเมืองลําปาง
๓
(เฉพาะเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร
ตําบลพิชัย และ
ตําบลบ้านเสด็จ)
๒. อําเภอแม่ทะ
๓. อําเภอแม่เมาะ
๑. อําเภอเกาะคา
๔
๒. อําเภอสบปราบ
๓. อําเภอแม่พริก

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๔๕

จังหวัด

เลย

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๔

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑

๔.
๕.
๑.
๒.
๓.

๒

๑.

๓

๒.
๓.
๔.
๕.
๑.

๒.
๓.
๔.
๔

๑.
๒.
๓.
๔.

อําเภอเสริมงาม
อําเภอเถิน
อําเภอเมืองเลย
อําเภอท่าลี่
อําเภอภูเรือ
(เฉพาะตําบลสานตม
และตําบลท่าศาลา)
อําเภอวังสะพุง
(เฉพาะตําบล
หนองหญ้าปล้อง
ตําบลผาบิ้ง และ
ตําบลโคกขมิ้น)
อําเภอผาขาว
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูหลวง
อําเภอหนองหิน
อําเภอวังสะพุง
(ยกเว้นตําบล
หนองหญ้าปล้อง
ตําบลผาบิ้ง และ
ตําบลโคกขมิ้น)
อําเภอด่านซ้าย
อําเภอนาแห้ว
อําเภอภูเรือ (ยกเว้น
ตําบลสานตม และ
ตําบลท่าศาลา)
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอนาด้วง
อําเภอเอราวัณ

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๔๖

จังหวัด
สระบุรี

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

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

๔๗

สุโขทัย

๔

๔

๑

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

๒

๑.
๒.
๓.

๓

๑.
๒.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอเมืองสระบุรี
อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวังม่วง
อําเภอแก่งคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอวิหารแดง
อําเภอหนองแซง
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอบ้านหมอ
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
อําเภอเสาไห้
อําเภอศรีสําโรง
อําเภอเมืองสุโขทัย
(ยกเว้นตําบลตาลเตี้ย
ตําบลบ้านสวน
ตําบลบ้านหลุม และ
ตําบลปากพระ)
อําเภอกงไกรลาศ
อําเภอคีรีมาศ
อําเภอเมืองสุโขทัย
(เฉพาะตําบลตาลเตี้ย
ตําบลบ้านสวน
ตําบลบ้านหลุม
และตําบลปากพระ)
อําเภอทุ่งเสลี่ยม
อําเภอบ้านด่าน
ลานหอย

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๔๘

กาญจนบุรี

๕

๕

๑

๒

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอสวรรคโลก
(ยกเว้นตําบล
ป่ากุมเกาะ
ตําบลในเมือง
ตําบลคลองยาง
และตําบลนาทุ่ง)
๑. อําเภอศรีสัชนาลัย
๒. อําเภอศรีนคร
๓. อําเภอสวรรคโลก
(เฉพาะตําบล
ป่ากุมเกาะ
ตําบลในเมือง
ตําบลคลองยาง
และตําบลนาทุ่ง)
๑. อําเภอเมือง
กาญจนบุรี
๒. อําเภอไทรโยค
(เฉพาะตําบล
ศรีมงคล)
๑. อําเภอท่าม่วง
๒. อําเภอด่านมะขามเตี้ย
๓. อําเภอบ่อพลอย
(เฉพาะตําบลหนองกุ่ม)
๔. อําเภอพนมทวน
(เฉพาะตําบลหนองโรง
ตําบลทุ่งสมอ
ตําบลดอนเจดีย์ และ
ตําบลหนองสาหร่าย)
๑. อําเภอท่ามะกา

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๕

๔๙

นครปฐม

๕

๕

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อําเภอพนมทวน
(ยกเว้นตําบลหนองโรง
ตําบลทุ่งสมอ
ตําบลดอนเจดีย์ และ
ตําบลหนองสาหร่าย)
๑. อําเภอเลาขวัญ
๒. อําเภอห้วยกระเจา
๓. อําเภอบ่อพลอย
(ยกเว้นตําบล
หนองกุ่ม)
๔. อําเภอหนองปรือ
๕. อําเภอศรีสวัสดิ์
(เฉพาะตําบลเขาโจด)
๑. อําเภอทองผาภูมิ
๒. อําเภอสังขละบุรี
๓. อําเภอไทรโยค
(ยกเว้นตําบล
ศรีมงคล)
๔. อําเภอศรีสวัสดิ์
(ยกเว้นตําบลเขาโจด)
อําเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะเทศบาลนคร
นครปฐม ตําบลนครปฐม
ตําบลลําพยา ตําบลบ่อพลับ
ตําบลหนองปากโลง
ตําบลสนามจันทร์ ตําบล
พระประโทน ตําบล
ห้วยจรเข้ ตําบลโพรงมะเดื่อ
ตําบลหนองดินแดง

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๓
๔

๕๐

พระนครศรีอยุธยา

๕

๕

๕
๑
๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลสวนป่าน
ตําบลสระกะเทียม
และตําบลวังตะกู)
๑. อําเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะตําบลบ้านยาง
ตําบลทัพหลวง
ตําบลหนองงูเหลือม
ตําบลตาก้อง และ
ตําบลมาบแค)
๒. อําเภอกําแพงแสน
๑. อําเภอบางเลน
๒. อําเภอดอนตูม
๓. อําเภอพุทธมณฑล
๑. อําเภอเมืองนครปฐม
(เฉพาะตําบล
ดอนยายหอม
ตําบลถนนขาด
ตําบลธรรมศาลา
ตําบลบางแขม
[นอกเขตเทศบาล
นครนครปฐม]
ตําบลสามควายเผือก
ตําบลวังเย็น และ
ตําบลทุ่งน้อย)
๒. อําเภอนครชัยศรี
อําเภอสามพราน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
๑. อําเภอท่าเรือ
๒. อําเภอบางปะหัน

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓
๔
๕

๕๑

พิษณุโลก

๕

๕

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอนครหลวง
๔. อําเภอมหาราช
๕. อําเภอบ้านแพรก
๑. อําเภอวังน้อย
๒. อําเภออุทัย
๓. อําเภอภาชี
๑. อําเภอบางปะอิน
๒. อําเภอบางไทร
๓. อําเภอลาดบัวหลวง
๑. อําเภอเสนา
๒. อําเภอผักไห่
๓. อําเภอบางบาล
๔. อําเภอบางซ้าย
อําเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะเทศบาล
นครพิษณุโลก
ตําบลอรัญญิก
ตําบลวัดจันทร์
ตําบลบ้านคลอง
ตําบลพลายชุมพล
ตําบลท่าทอง
ตําบลบึงพระ
ตําบลวังน้ําคู้ และตําบล
วัดพริก)
๑. อําเภอพรหมพิราม
๒. อําเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตําบลไผ่ขอดอน
ตําบลจอมทอง
ตําบลมะขามสูง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓
๔

๕
๕๒

มหาสารคาม

๕

๕

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๑.

๒.

๒

๓.
๑.
๒.

ตําบลปากโทก
ตําบลบ้านกร่าง
ตําบลหัวรอ
ตําบลสมอแข
ตําบลดอนทอง
และตําบลบ้านป่า)
อําเภอวังทอง
อําเภอเนินมะปราง
อําเภอบางระกํา
อําเภอบางกระทุ่ม
อําเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตําบลท่าโพธิ์
และตําบลงิ้วงาม)
อําเภอนครไทย
อําเภอวัดโบสถ์
อําเภอชาติตระการ
อําเภอเมือง
มหาสารคาม (ยกเว้น
ตําบลลาดพัฒนา และ
ตําบลท่าสองคอน)
อําเภอบรบือ (เฉพาะ
ตําบลบ่อใหญ่
ตําบลหนองโก
ตําบลหนองม่วง
และตําบลยาง)
อําเภอแกดํา
อําเภอวาปีปทุม
อําเภอบรบือ (ยกเว้น
ตําบลบ่อใหญ่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๓

๑.
๒.
๓.
๔.

๔

๑.

๕

๒.
๓.
๑.

๒.
๓.
๔.

ตําบลหนองโก
ตําบลหนองม่วง
และตําบลยาง)
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อําเภอยางสีสุราช
อําเภอนาดูน
อําเภอนาเชือก
(เฉพาะตําบลหนองโพธิ์
ตําบลสันป่าตอง
ตําบลหนองกุง
ตําบลหนองเม็ก
และตําบลนาเชือก)
อําเภอนาเชือก
(ยกเว้น
ตําบลหนองโพธิ์
ตําบลสันป่าตอง
ตําบลหนองกุง
ตําบลหนองเม็ก
และตําบลนาเชือก)
อําเภอกุดรัง
อําเภอโกสุมพิสัย
อําเภอเมือง
มหาสารคาม (เฉพาะ
ตําบลลาดพัฒนา และ
ตําบลท่าสองคอน)
อําเภอเชียงยืน
อําเภอชื่นชม
อําเภอกันทรวิชัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๕๓

ราชบุรี

๕๔

สุพรรณบุรี

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๕
๕
๑
อําเภอเมืองราชบุรี
(ยกเว้นตําบลน้ําพุ
ตําบลห้วยไผ่ ตําบลดอนแร่
และตําบลอ่างทอง)
๒
๑. อําเภอเมืองราชบุรี
(เฉพาะตําบลน้ําพุ
ตําบลห้วยไผ่
ตําบลดอนแร่
และตําบลอ่างทอง)
๒. อําเภอปากท่อ
๓. อําเภอสวนผึ้ง
๔. อําเภอวัดเพลง
๕. อําเภอบ้านคา
๓
๑. อําเภอโพธาราม
(ยกเว้นตําบลบ้านฆ้อง
ตําบลบ้านสิงห์ และ
ตําบลดอนทราย)
๒. อําเภอจอมบึง
อําเภอบ้านโป่ง
๔
๑. อําเภอดําเนินสะดวก
๕
๒. อําเภอบางแพ
๓. อําเภอโพธาราม
(เฉพาะตําบลบ้านฆ้อง
ตําบลบ้านสิงห์ และ
ตําบลดอนทราย)
๕
๕
๑
๑. อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี
๒. อําเภอดอนเจดีย์
(เฉพาะตําบลไร่รถ)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๑.
๒.

๓

๑.
๒.

๓.

๔

๑.
๒.
๓.

๔.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอบางปลาม้า
อําเภอสองพี่น้อง
(ยกเว้นตําบลทุ่งคอก
เทศบาลตําบลทุ่งคอก
ตําบลหนองบ่อ และ
ตําบลบ่อสุพรรณ)
อําเภออู่ทอง
อําเภอสองพี่น้อง
(เฉพาะตําบลทุ่งคอก
เทศบาลตําบลทุ่งคอก
ตําบลหนองบ่อ และ
ตําบลบ่อสุพรรณ)
อําเภอดอนเจดีย์
(เฉพาะตําบล
สระกระโจม และ
เทศบาลตําบล
สระกระโจม)
อําเภอสามชุก
อําเภอศรีประจันต์
อําเภอดอนเจดีย์
(เฉพาะตําบลดอนเจดีย์
เทศบาลตําบลดอนเจดีย์
ตําบลหนองสาหร่าย
และตําบลทะเลบก)
อําเภอหนองหญ้าไซ
(เฉพาะตําบล
หนองหญ้าไซ เทศบาล
ตําบลหนองหญ้าไซ
และตําบลหนองโพธิ์)

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๕๕

จังหวัด

กาฬสินธุ์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๕
๑.
๒.
๓.

๖

๖

๑
๒
๓
๔

๕

๖
๕๖

นครสวรรค์

๖

๖

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

อําเภอด่านช้าง
อําเภอเดิมบางนางบวช
อําเภอหนองหญ้าไซ
(ยกเว้นตําบล
หนองหญ้าไซ
เทศบาลตําบล
หนองหญ้าไซ
และตําบลหนองโพธิ์)
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
๑. อําเภอยางตลาด
๒. อําเภอฆ้องชัย
๑. อําเภอหนองกุงศรี
๒. อําเภอห้วยเม็ก
๓. อําเภอท่าคันโท
๑. อําเภอสมเด็จ
๒. อําเภอคําม่วง
๓. อําเภอสหัสขันธ์
๔. อําเภอสามชัย
๑. อําเภอกมลาไสย
๒. อําเภอนามน
๓. อําเภอห้วยผึ้ง
๔. อําเภอดอนจาน
๕. อําเภอร่องคํา
๑. อําเภอกุฉินารายณ์
๒. อําเภอเขาวง
๓. อําเภอนาคู
อําเภอเมืองนครสวรรค์
(ยกเว้น
ตําบลนครสวรรค์ตก
(นอกเขตเทศบาลนคร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
นครสวรรค์)
ตําบลนครสวรรค์ออก
(นอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์)
ตําบลแควใหญ่
(นอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์)
ตําบลตะเคียนเลื่อน
ตําบลบางพระหลวง
ตําบลเกรียงไกร
ตําบลพระนอน
ตําบลหนองปลิง
และตําบลกลางแดด)
๑. อําเภอเมืองนครสวรรค์
(เฉพาะตําบล
นครสวรรค์ตก
(นอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์)
ตําบลนครสวรรค์ออก
(นอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์)
ตําบลแควใหญ่
(นอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์)
ตําบลตะเคียนเลื่อน
ตําบลบางพระหลวง
ตําบลเกรียงไกร
ตําบลพระนอน ตําบล
หนองปลิง และตําบล
กลางแดด)

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓
๔

๕

๖

๕๗

นนทบุรี

๖

๖

๑

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

อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอโกรกพระ
อําเภอบรรพตพิสัย
อําเภอชุมแสง
อําเภอเก้าเลี้ยว
อําเภอไพศาลี
อําเภอหนองบัว
อําเภอท่าตะโก (ยกเว้น
ตําบลหนองหลวง
ตําบลหัวถนน
ตําบลวังมหากร
และตําบลท่าตะโก)
๑. อําเภอตาคลี
๒. อําเภอตากฟ้า
๓. อําเภอท่าตะโก
(เฉพาะตําบล
หนองหลวง
ตําบลหัวถนน
ตําบลวังมหากร
และตําบลท่าตะโก)
๑. อําเภอลาดยาว
๒. อําเภอแม่วงก์
๓. อําเภอแม่เปิน
๔. อําเภอชุมตาบง
อําเภอเมืองนนทบุรี
(เฉพาะตําบลบางเขน
ตําบลตลาดขวัญ
ตําบลสวนใหญ่
ตําบลบางกร่าง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒

๓

๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลบางไผ่
และตําบลบางศรีเมือง)
๑. อําเภอเมืองนนทบุรี
(เฉพาะตําบล
บางกระสอ
ตําบลท่าทราย
ตําบลบางรักน้อย
และตําบลไทรม้า)
๒. อําเภอปากเกร็ด
(เฉพาะตําบลท่าอิฐ)
๑. อําเภอบางกรวย
๒. อําเภอบางใหญ่
(เฉพาะตําบลบางม่วง
ตําบลบางเลน
ตําบลบางใหญ่
และตําบลบางแม่นาง)
อําเภอปากเกร็ด (เฉพาะ
ตําบลปากเกร็ด
ตําบลบางตลาด
ตําบลบ้านใหม่
ตําบลบางพูด
ตําบลคลองเกลือ
และตําบลเกาะเกร็ด)
๑. อําเภอปากเกร็ด
(เฉพาะ
ตําบลคลองข่อย
ตําบลคลองพระอุดม
ตําบลบางตะไนย์
ตําบลอ้อมเกร็ด และ
ตําบลบางพลับ)

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

๕๘

ปทุมธานี

๖

๖

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อําเภอบางบัวทอง
(เฉพาะตําบลโสนลอย
ตําบลพิมลราช
ตําบลบางรักพัฒนา
และตําบลบางรักใหญ่)
๓. อําเภอบางใหญ่
(เฉพาะตําบลเสาธงหิน)
๑. อําเภอไทรน้อย
๒. อําเภอบางบัวทอง
(เฉพาะตําบลบางคูรัด
ตําบลบางบัวทอง
ตําบลละหาร
และตําบลลําโพ)
๓. อําเภอบางใหญ่
(เฉพาะตําบลบ้านใหม่)
๑. อําเภอเมืองปทุมธานี
(เฉพาะตําบลบ้านใหม่
ตําบลบ้านกลาง
ตําบลบ้านกระแชง
ตําบลบางกะดี
ตําบลบางปรอก
ตําบลบางพูด
ตําบลสวนพริกไทย
และตําบลหลักหก)
๒. อําเภอคลองหลวง
(เฉพาะตําบลคลองหนึง่ )
๑. อําเภอเมืองปทุมธานี
(เฉพาะตําบลบ้านฉาง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๔

๕

๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลบางเดื่อ
ตําบลบางคูวัด
ตําบลบางหลวง และ
ตําบลบางขะแยง)
๒. อําเภอสามโคก
๓. อําเภอลาดหลุมแก้ว
๑. อําเภอคลองหลวง
(ยกเว้น
ตําบลคลองหนึ่ง)
๒. อําเภอหนองเสือ
(เฉพาะตําบลบึงชําอ้อ)
๑. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะ
ตําบลประชาธิปัตย์
ตําบลบึงยี่โถ
และตําบลรังสิต)
๒. อําเภอเมืองปทุมธานี
(เฉพาะตําบลบางพูน)
อําเภอลําลูกกา
(เฉพาะตําบลคูคต
ตําบลลาดสวาย และ
ตําบลบึงคําพร้อย)
๑. อําเภอหนองเสือ
(ยกเว้น
ตําบลบึงชําอ้อ)
๒. อําเภอธัญบุรี (ยกเว้น
ตําบลประชาธิปัตย์
ตําบลบึงยี่โถ
และตําบลรังสิต)
๓. อําเภอลําลูกกา

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๕๙

จังหวัด

เพชรบูรณ์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

๖

๑

๒

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(ยกเว้นตําบลคูคต
ตําบลลาดสวาย และ
ตําบลบึงคําพร้อย)
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลท่าพล ตําบลท่าพล
เทศบาลตําบลนางั่ว
และตําบลห้วยใหญ่)
๑. อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลท่าพล
ตําบลท่าพล
เทศบาลตําบลนางั่ว
และตําบลห้วยใหญ่)
๒. อําเภอหล่มสัก
(ยกเว้นตําบลปากช่อง
ตําบลบ้านโสก
ตําบลฝายนาแซง
ตําบลบ้านติ้ว
ตําบลหนองสว่าง
ตําบลห้วยไร่ ตําบล
น้ําเฮี้ย ตําบลน้ําก้อ
ตําบลสักหลง
ตําบลน้ําชุน
ตําบลท่าอิบุญ
และตําบลบ้านหวาย)
๓. อําเภอเขาค้อ
๑. อําเภอหล่มเก่า
๒. อําเภอน้ําหนาว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอหล่มสัก
(เฉพาะ
ตําบลปากช่อง
ตําบลบ้านโสก
ตําบลฝายนาแซง
ตําบลบ้านติ้ว
ตําบลหนองสว่าง
ตําบลห้วยไร่
ตําบลน้ําเฮี้ย
ตําบลน้ําก้อ
ตําบลสักหลง
ตําบลน้ําชุน
ตําบลท่าอิบุญ และ
ตําบลบ้านหวาย)
๑. อําเภอชนแดน
๒. อําเภอวังโป่ง
๓. อําเภอหนองไผ่
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลบ่อไทย
ตําบลเพชรละคร
ตําบลกองทูล
ตําบลวังท่าดี
ตําบลบ้านโภชน์
ตําบลวังโบสถ์
ตําบลท่าแดง
และตําบลท่าด้วง)
๑. อําเภอบึงสามพัน
๒. อําเภอหนองไผ่
(เฉพาะเทศบาล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลบ่อไทย
ตําบลเพชรละคร
ตําบลกองทูล
ตําบลวังท่าดี
ตําบลบ้านโภชน์
ตําบลวังโบสถ์
ตําบลท่าแดง
และตําบลท่าด้วง)
๓. อําเภอวิเชียรบุรี
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลวิเชียรบุรี
เทศบาลตําบลพุเตย
ตําบลพุเตย
ตําบลพุขาม
ตําบลท่าโรง
ตําบลภูน้ําหยด
ตําบลสระประดู่
ตําบลวังใหญ่
ตําบลน้ําร้อน
ตําบลยางสาว
และตําบลบ่อรัง)
๑. อําเภอศรีเทพ
๒. อําเภอวิเชียรบุรี
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลวิเชียรบุรี
เทศบาลตําบลพุเตย
ตําบลพุเตย
ตําบลพุขาม
ตําบลท่าโรง

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๖๐

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

๖

๑
๒

๓

๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลภูน้ําหยด
ตําบลสระประดู่
ตําบลวังใหญ่
ตําบลน้ําร้อน
ตําบลยางสาว
และตําบลบ่อรัง)
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
๑. อําเภอกาญจนดิษฐ์
(ยกเว้นตําบลทุ่งรัง
ตําบลช้างซ้าย
ตําบลช้างขวา
ตําบลป่าร่อน
และตําบลคลองสระ)
๒. อําเภอดอนสัก
๓. อําเภอเกาะสมุย
๔. อําเภอเกาะพะงัน
๑. อําเภอบ้านนาสาร
๒. อําเภอกาญจนดิษฐ์
(เฉพาะตําบลทุ่งรัง
ตําบลช้างซ้าย
ตําบลช้างขวา
ตําบลป่าร่อน
และตําบลคลองสระ)
๓. อําเภอเวียงสระ
๑. อําเภอพุนพิน
๒. อําเภอบ้านนาเดิม
๓. อําเภอคีรีรัฐนิคม
(ยกเว้น
ตําบลท่าขนอน

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๕

๖

๖๑

ชัยภูมิ

๗

๗

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลน้ําหัก
และตําบลบ้านยาง)
๔. อําเภอเคียนซา
(ยกเว้น
ตําบลบ้านเสด็จ)
๑. อําเภอพระแสง
๒. อําเภอชัยบุรี
๓. อําเภอพนม
๔. อําเภอบ้านตาขุน
๕. อําเภอเคียนซา
(เฉพาะตําบล
บ้านเสด็จ)
๑. อําเภอไชยา
๒. อําเภอท่าชนะ
๓. อําเภอท่าฉาง
๔. อําเภอวิภาวดี
๕. อําเภอคีรีรัฐนิคม
(เฉพาะตําบลท่าขนอน
ตําบลน้ําหัก
และตําบลบ้านยาง)
อําเภอเมืองชัยภูมิ
(เฉพาะตําบลในเมือง
ตําบลรอบเมือง
ตําบลโพนทอง
ตําบลบ้านค่าย
ตําบลกุดตุ้ม
ตําบลซีลอง
ตําบลบ้านเล่า
ตําบลนาเสียว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๓

๔

๕
๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลหนองนาแซง
ตําบลลาดใหญ่
ตําบลหนองไผ่
ตําบลห้วยบง
ตําบลโนนสําราญ
ตําบลโคกสูง
และตําบลบุ่งคล้า)
๑. อําเภอหนองบัวแดง
๒. อําเภอภักดีชุมพล
๓. อําเภอเมืองชัยภูมิ
(เฉพาะตําบลนาฝาย
ตําบลห้วยต้อน
และตําบลท่าหินโงม)
๔. อําเภอเกษตรสมบูรณ์
(เฉพาะตําบลหนองข่า)
๑. อําเภอจัตุรัส
๒. อําเภอเนินสง่า
๓. อําเภอบ้านเขว้า
๔. อําเภอซับใหญ่
(ยกเว้นตําบลซับใหญ่)
๑. อําเภอบําเหน็จณรงค์
๒. อําเภอเทพสถิต
๓. อําเภอหนองบัวระเหว
๔. อําเภอซับใหญ่
(เฉพาะตําบลซับใหญ่)
๑. อําเภอเกษตรสมบูรณ์
(ยกเว้นตําบลหนองข่า)
๒. อําเภอคอนสาร
๑. อําเภอภูเขียว

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๗

๖๒

เชียงราย

๗

๗

๑

๒
๓

๔
๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อําเภอบ้านแท่น
(ยกเว้นตําบลหนองคู)
๑. อําเภอแก้งคร้อ
๒. อําเภอคอนสวรรค์
๓. อําเภอเมืองชัยภูมิ
(เฉพาะ
ตําบลซับสีทอง)
๔. อําเภอบ้านแท่น
(เฉพาะตําบล
หนองคู)
อําเภอเมืองเชียงราย
(ยกเว้นตําบลดอยลาน
ตําบลห้วยสัก
ตําบลท่าสาย และตําบล
ป่าอ้อดอนชัย)
๑. อําเภอเวียงป่าเป้า
๒. อําเภอแม่สรวย
๓. อําเภอแม่ลาว
๑. อําเภอพาน
๒. อําเภอเมืองเชียงราย
(เฉพาะตําบลดอยลาน
ตําบลห้วยสัก
ตําบลท่าสาย และ
ตําบลป่าอ้อดอนชัย)
๑. อําเภอเทิง
๒. อําเภอเวียงชัย
๓. อําเภอป่าแดด
๑. อําเภอเชียงของ
๒. อําเภอเวียงแก่น

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๖

๗
๖๓

สกลนคร

๗

๗

๑

๒

๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอพญาเม็งราย
๔. อําเภอขุนตาล
๑. อําเภอแม่สาย
๒. อําเภอเชียงแสน
๓. อําเภอดอยหลวง
๔. อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
๑. อําเภอแม่จัน
๒. อําเภอแม่ฟ้าหลวง
อําเภอเมืองสกลนคร
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลเหล่าปอแดง
ตําบลโคกก่อง ตําบลดงชน
ตําบลม่วงลาย และตําบล
โนนหอม)
๑. อําเภอเมืองสกลนคร
(เฉพาะเทศบาลตําบล
เหล่าปอแดง
ตําบลโคกก่อง
ตําบลดงชน
ตําบลม่วงลาย
และตําบลโนนหอม)
๒. อําเภอกุสุมาลย์
๓. อําเภอโพนนาแก้ว
๔. อําเภอโคกศรีสุพรรณ
๕. อําเภอเต่างอย
๑. อําเภอพรรณานิคม
๒. อําเภอภูพาน
๓. อําเภอกุดบาก
๔. อําเภออากาศอํานวย

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๕
๖
๗

๖๔

สมุทรปราการ

๗

๗

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลบะหว้า และ
ตําบลโพนแพง)
๑. อําเภอพังโคน
๒. อําเภอวาริชภูมิ
๓. อําเภอส่องดาว
๔. อําเภอนิคมน้ําอูน
๑. อําเภอสว่างแดนดิน
๒. อําเภอเจริญศิลป์
(เฉพาะตําบลโคกศิลา)
๑. อําเภอวานรนิวาส
๒. อําเภอเจริญศิลป์
(ยกเว้นตําบลโคกศิลา)
๑. อําเภอบ้านม่วง
๒. อําเภอคําตากล้า
๓. อําเภออากาศอํานวย
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลบะหว้า
และตําบลโพนแพง)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตําบลบางโปรง
ตําบลบางด้วน
ตําบลปากน้ํา
ตําบลท้ายบ้าน
ตําบลบางปูใหม่
และตําบลแพรกษาใหม่)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตําบลสําโรงเหนือ
ตําบลเทพารักษ์

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๓

๔
๕

๖
๗

๖๕

ชลบุรี

๘

๘

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และตําบลแพรกษา)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
(เฉพาะตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมืองใหม่ และ
ตําบลท้ายบ้านใหม่)
อําเภอบางพลี (ยกเว้น
ตําบลหนองปรือ)
๑. อําเภอบางเสาธง
๒. อําเภอบางบ่อ
๓. อําเภอบางพลี
(เฉพาะตําบลหนองปรือ)
๔. อําเภอเมือง
สมุทรปราการ
(เฉพาะตําบลบางปู)
อําเภอพระประแดง
(ยกเว้นตําบลบางครุ
และตําบลบางจาก)
๑. อําเภอพระสมุทรเจดีย์
๒. อําเภอพระประแดง
(เฉพาะตําบลบางครุ
และตําบลบางจาก)
อําเภอเมืองชลบุรี
(ยกเว้นตําบลบางปลาสร้อย
ตําบลมะขามหย่ง
ตําบลบ้านโขด
ตําบลบางทราย
ตําบลหนองไม้แดง
ตําบลคลองตําหรุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒

๓

๔
๕
๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลดอนหัวฬ่อ
และตําบลบ้านสวน)
๑. อําเภอเมืองชลบุรี
(เฉพาะตําบล
บางปลาสร้อย
ตําบลมะขามหย่ง
ตําบลบ้านโขด
ตําบลบางทราย
ตําบลหนองไม้แดง
ตําบลคลองตําหรุ
ตําบลดอนหัวฬ่อ
และตําบลบ้านสวน)
๒. อําเภอพานทอง
(ยกเว้นตําบลมาบโป่ง
และตําบลหนองหงษ์)
๑. อําเภอพนัสนิคม
๒. อําเภอเกาะจันทร์
๓. อําเภอพานทอง
(เฉพาะตําบลมาบโป่ง
และตําบลหนองหงษ์)
๑. อําเภอบ้านบึง
๒. อําเภอบ่อทอง
๓. อําเภอหนองใหญ่
อําเภอศรีราชา (ยกเว้น
ตําบลทุ่งสุขลา และ
ตําบลบึง)
๑. อําเภอเกาะสีชัง
๒. อําเภอศรีราชา
(เฉพาะตําบลทุ่งสุขลา

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๗

๘
๖๖

ร้อยเอ็ด

๘

๘

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และตําบลบึง)
๓. อําเภอบางละมุง
(ยกเว้น
ตําบลหนองปรือ
ตําบลโป่ง
ตําบลห้วยใหญ่
และตําบลเขาไม้แก้ว
อําเภอบางละมุง (เฉพาะ
ตําบลหนองปรือ
ตําบลโป่ง
ตําบลห้วยใหญ่ และตําบล
เขาไม้แก้ว)
อําเภอสัตหีบ
๑. อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
๒. อําเภอจังหาร
(เฉพาะตําบลปาฝา
และตําบลยางใหญ่)
๑. อําเภอโพธิ์ชัย
๒. อําเภอธวัชบุรี
(เฉพาะตําบลนิเวศน์
ตําบลมะอึ
ตําบลอุ่มเม้า
ตําบลหนองพอก
ตําบลบึงนคร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๓.

๓

๔.
๑.
๒.

๔

๓.
๑.
๒.

๓.

๕

๑.

ตําบลธวัชบุรี
และตําบลธงธานี)
อําเภอจังหาร
(ยกเว้นตําบลปาฝา
และตําบลยางใหญ่)
อําเภอเชียงขวัญ
อําเภอโพนทอง
อําเภอหนองพอก
(เฉพาะตําบล
หนองพอก
ตําบลบึงงาม
ตําบลภูเขาทอง
ตําบลกกโพธิ์
และตําบลรอบเมือง)
อําเภอเมยวดี
อําเภอเสลภูมิ
อําเภอหนองพอก
(ยกเว้นตําบลหนองพอก
ตําบลบึงงาม
ตําบลภูเขาทอง
ตําบลกกโพธิ์ และ
ตําบลรอบเมือง)
อําเภอทุ่งเขาหลวง
(เฉพาะตําบลทุ่งเขาหลวง
ตําบลบึงงาม และ
ตําบลมะบ้า)
อําเภอพนมไพร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อําเภอธวัชบุรี
(ยกเว้นตําบลนิเวศน์
ตําบลมะอึ ตําบลอุ่มเม้า
ตําบลหนองพอก
ตําบลบึงนคร
ตําบลธวัชบุรี
และตําบลธงธานี)
๓. อําเภออาจสามารถ
(เฉพาะตําบลหน่อม
ตําบลบ้านแจ้ง
ตําบลหนองหมื่นถ่าน
ตําบลโพนเมือง และ
ตําบลอาจสามารถ)
๔. อําเภอทุ่งเขาหลวง
(ยกเว้นตําบล
ทุ่งเขาหลวง
ตําบลบึงงาม
และตําบลมะบ้า)
๕. อําเภอหนองฮี
(เฉพาะตําบลหนองฮี
และตําบลสาวแห)
๑. อําเภอสุวรรณภูมิ
๒. อําเภอโพนทราย
๓. อําเภอเมืองสรวง
(เฉพาะตําบล
หนองหิน)
๔. อําเภอหนองฮี
(ยกเว้นตําบลหนองฮี
และตําบลสาวแห)

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๗
๑.
๒.
๓.
๘

๖๗

ศรีสะเกษ

๘

๘

๑
๒

๓
๔

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

อําเภอเกษตรวิสัย
อําเภอปทุมรัตต์
อําเภอเมืองสรวง
(เฉพาะตําบลกกกุง
และตําบลคูเมือง)
๑. อําเภอจตุรพักตรพิมาน
๒. อําเภอศรีสมเด็จ
๓. อําเภออาจสามารถ
(ยกเว้นตําบลหน่อม
ตําบลบ้านแจ้ง
ตําบลหนองหมื่นถ่าน
ตําบลโพนเมือง และ
ตําบลอาจสามารถ)
๔. อําเภอเมืองสรวง
(เฉพาะตําบล
เมืองสรวง
และตําบลหนองผือ)
๑. อําเภอเมืองศรีสะเกษ
๒. อําเภอวังหิน
๑. อําเภอกันทรารมย์
๒. อําเภอโนนคูณ
๓. อําเภอน้ําเกลี้ยง
อําเภอกันทรลักษ์
(ยกเว้นตําบลภูเงิน)
๑. อําเภอกันทรลักษ์
(เฉพาะตําบลภูเงิน)
๒. อําเภอเบญจลักษ์
๓. อําเภอศรีรัตนะ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๕

๔.
๕.
๑.
๒.
๓.

๖

๑.

๒.

๗

๘

๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อําเภอพยุห์
อําเภอไพรบึง
อําเภอขุนหาญ
อําเภอภูสิงห์
อําเภอขุขันธ์
(เฉพาะตําบลปรือใหญ่
ตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลศรีตระกูล
และตําบลตาอุด)
อําเภอขุขันธ์ (ยกเว้น
ตําบลปรือใหญ่
ตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลศรีตระกูล
และตําบลตาอุด)
อําเภอปรางค์กู่
(ยกเว้นตําบล
สําโรงปราสาท
และตําบลตูม)
อําเภออุทุมพรพิสัย
อําเภอห้วยทับทัน
อําเภอปรางค์กู่ (เฉพาะ
ตําบลสําโรงปราสาท
และตําบลตูม)
อําเภอเมืองจันทร์
อําเภอราษีไศล
อําเภอยางชุมน้อย
อําเภอศิลาลาด
อําเภอบึงบูรพ์
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๖๘

จังหวัด
สงขลา

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๘
๘
๑
อําเภอเมืองสงขลา
๒
อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลเมืองคลองแห
และตําบลคลองอู่ตะเภา)
๓
๑. อําเภอหาดใหญ่
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลคูเต่า
ตําบลฉลุง
ตําบลทุ่งใหญ่
ตําบลท่าข้าม
เทศบาลตําบลน้ําน้อย
เทศบาลเมืองควนลัง
ตําบลทุ่งตําเสา และ
เทศบาลเมืองคอหงส์)
๒. อําเภอนาหม่อม
๔
๑. อําเภอระโนด
๒. อําเภอกระแสสินธุ์
๓. อําเภอสทิงพระ
๔. อําเภอสิงหนคร
(ยกเว้นตําบลปากรอ
ตําบลป่าขาด
ตําบลทํานบ
ตําบลชิงโค
และเทศบาล
เมืองสิงหนคร)
๕
๑. อําเภอสิงหนคร
(เฉพาะตําบลปากรอ
ตําบลป่าขาด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.
๑.

๒.
๓.

๗

๑.
๒.
๓.

ตําบลทํานบ
ตําบลชิงโค
และเทศบาล
เมืองสิงหนคร)
อําเภอควนเนียง
อําเภอบางกล่ํา
อําเภอรัตภูมิ
อําเภอหาดใหญ่
(เฉพาะตําบลพะตง
เทศบาลตําบลพะตง
เทศบาลตําบลบ้านไร่
และเทศบาล
เมืองบ้านพรุ)
อําเภอคลองหอยโข่ง
อําเภอสะเดา
(ยกเว้น
ตําบลสํานักแต้ว
และเทศบาล
ตําบลสํานักขาม)
อําเภอนาทวี
อําเภอสะบ้าย้อย
อําเภอสะเดา
(เฉพาะตําบลสํานักแต้ว
และเทศบาลตําบล
สํานักขาม)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๖๙

จังหวัด

สุรินทร์

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๘
๑.
๒.
๘
๑
๘
๑.

๒.

๒

๑.

๒.
๓.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา
อําเภอเมืองสุรินทร์
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
สุรินทร์ ตําบลคอโค
ตําบลท่าสว่าง
ตําบลเพี้ยราม
ตําบลกาเกาะ
ตําบลตั้งใจ
ตําบลนาดี
ตําบลแกใหญ่
และตําบลแสลงพันธ์)
อําเภอปราสาท
(เฉพาะตําบลเชื้อเพลิง
ตําบลทมอ และ
ตําบลโคกยาง)
อําเภอเมืองสุรินทร์
(เฉพาะเทศบาลเมือง
สุรินทร์ ตําบลคอโค
ตําบลท่าสว่าง
ตําบลเพี้ยราม
ตําบลกาเกาะ
ตําบลตั้งใจ
ตําบลนาดี
ตําบลแกใหญ่ และ
ตําบลแสลงพันธ์)
อําเภอเขวาสินรินทร์
อําเภอศีขรภูมิ
(เฉพาะตําบลแตล
และตําบลช่างปี)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

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

๑.
๒.
๓.
๔.

๕

๑.
๒.

๓.
๖

๑.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอชุมพลบุรี
อําเภอท่าตูม
อําเภอรัตนบุรี
(เฉพาะตําบลกุดขาคีม)
อําเภอรัตนบุรี
(ยกเว้นตําบลกุดขาคีม)
อําเภอสนม
อําเภอโนนนารายณ์
อําเภอสําโรงทาบ
(เฉพาะตําบล
กระออม)
อําเภอจอมพระ
อําเภอศีขรภูมิ
(เฉพาะตําบลหนองบัว
ตําบลคาละแมะ
ตําบลเขวาใหญ่
ตําบลตรึม
ตําบลหนองขวาว
ตําบลนารุ่ง
ตําบลยาง
และตําบลกุดหวาย)
อําเภอสําโรงทาบ
(ยกเว้นตําบล
กระออม)
อําเภอศีขรภูมิ
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลระแงง
เทศบาลตําบลผักไหม
ตําบลระแงง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๒.
๓.
๔.

๗

๑.
๒.

๓.

๔.

๘

๑.
๒.

ตําบลจารพัต
ตําบลตรมไพร และ
ตําบลหนองเหล็ก)
อําเภอลําดวน
อําเภอศรีณรงค์
อําเภอสังขะ (เฉพาะ
ตําบลทับทัน
ตําบลขอนแตก
ตําบลพระแก้ว
และตําบลตาคง)
อําเภอบัวเชด
อําเภอสังขะ (ยกเว้น
ตําบลทับทัน
ตําบลขอนแตก
ตําบลพระแก้ว
และตําบลตาคง)
อําเภอกาบเชิง
(ยกเว้น
ตําบลแนงมุด และ
ตําบลโคกตะเคียน)
อําเภอปราสาท
(เฉพาะเทศบาลตําบล
กันตวจระมวล และ
ตําบลบ้านไทร)
อําเภอพนมดงรัก
อําเภอปราสาท
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลกังแอน
เทศบาลตําบล

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๗๐

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๙

๙

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
นิคมปราสาท
ตําบลกังแอน
ตําบลปราสาททนง
ตําบลไพล
ตําบลประทัดบุ
ตําบลสมุด
ตําบลทุ่งมน
ตําบลปรือ
ตําบลตานี
ตําบลโชคนาสาม
ตําบลโคกสะอาด
ตําบลบ้านพลวง
ตําบลหนองใหญ่
และตําบลตาเบา)
๓. อําเภอกาบเชิง
(เฉพาะตําบลแนงมุด
และตําบล
โคกตะเคียน)
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
(เฉพาะเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เทศบาล
ตําบลปากนคร ตําบล
โพธิ์เสด็จ ตําบลนาเคียน
ตําบลกําแพงเซา
ตําบลนาทราย
ตําบลท่าซัก
และตําบลปากนคร)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒
๑. อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลบางจาก
ตําบลไชยมนตรี
ตําบลมะม่วงสองต้น
ตําบลท่าเรือ
ตําบลบางจาก
และตําบลท่าไร่)
๒. อําเภอพระพรหม
๓. อําเภอปากพนัง
(เฉพาะเทศบาล
เมืองปากพนัง
ตําบลคลองน้อย
ตําบลชะเมา
ตําบลเกาะทวด
ตําบลคลองกระบือ
ตําบลป่าระกํา
ตําบลบ้านใหม่
ตําบลหูล่อง
ตําบลแหลมตะลุมพุก
ตําบลปากพนัง
ฝั่งตะวันตก และ
ตําบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก)
๓
๑. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๒. อําเภอเชียรใหญ่
๓. อําเภอหัวไทร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อําเภอปากพนัง
(ยกเว้นเทศบาลเมือง
ปากพนัง
ตําบลคลองน้อย
ตําบลชะเมา
ตําบลเกาะทวด
ตําบลคลองกระบือ
ตําบลป่าระกํา
ตําบลบ้านใหม่
ตําบลหูล่อง
ตําบลแหลมตะลุมพุก
ตําบลปากพนัง
ฝั่งตะวันตก
และตําบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก)
๑. อําเภอชะอวด
๒. อําเภอจุฬาภรณ์
๓. อําเภอร่อนพิบูลย์
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลร่อนพิบูลย์
เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง
ตําบลร่อนพิบูลย์
ตําบลควนพัง
และตําบลควนชุม)
๑. อําเภอทุ่งสง
๒. อําเภอนาบอน
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลนาบอน
ตําบลแก้วแสน
และตําบลนาบอน)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๖
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๗

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
อําเภอบางขัน
อําเภอทุ่งใหญ่
อําเภอถ้ําพรรณรา
อําเภอฉวาง (เฉพาะ
เทศบาลตําบลฉวาง
เทศบาลตําบลไม้เรียง
ตําบลกะเปียด
ตําบลไม้เรียง
ตําบลนากะชะ
และตําบลฉวาง)
อําเภอนาบอน
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลนาบอน
ตําบลแก้วแสน
และตําบลนาบอน)
อําเภอพิปูน
อําเภอช้างกลาง
อําเภอลานสกา
อําเภอร่อนพิบูลย์
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลร่อนพิบูลย์
เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง
ตําบลร่อนพิบูลย์
ตําบลควนพัง
และตําบลควนชุม)
อําเภอฉวาง (ยกเว้น
เทศบาลตําบลฉวาง
เทศบาลตําบลไม้เรียง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๘

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๑.

๒.

๙

๓.
๔.
๑.
๒.
๓.

ตําบลกะเปียด
ตําบลไม้เรียง
ตําบลนากะชะ
และตําบลฉวาง)
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลท่าแพ
ตําบลท่างิ้ว
และตําบลปากพูน)
อําเภอท่าศาลา
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลท่าศาลา
ตําบลดอนตะโก
ตําบลโมคลาน
ตําบลโพธิ์ทอง
และตําบลท่าศาลา)
อําเภอพรหมคีรี
อําเภอนบพิตํา
อําเภอขนอม
อําเภอสิชล
อําเภอท่าศาลา
(ยกเว้นเทศบาล
ตําบลท่าศาลา
ตําบลดอนตะโก
ตําบลโมคลาน
ตําบลโพธิ์ทอง
และตําบลท่าศาลา)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๗๑

จังหวัด
บุรีรัมย์

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๙
๙
๑
อําเภอเมืองบุรีรัมย์
(เฉพาะตําบลในเมือง
ตําบลอิสาณ ตําบลเสม็ด
ตําบลบ้านบัว
ตําบลบ้านยาง
ตําบลพระครู
ตําบลถลุงเหล็ก
ตําบลหนองตาด
ตําบลลุมปุ๊ก
ตําบลบัวทอง
ตําบลชุมเห็ด
ตําบลหลักเขต
ตําบลสะแกซํา
ตําบลกลันทา
และตําบลกระสัง)
๒
๑. อําเภอสตึก
๒. อําเภอแคนดง
(ยกเว้นตําบลสระบัว)
๓. อําเภอบ้านด่าน
(ยกเว้นตําบลบ้านด่าน)
๔. อําเภอห้วยราช
(เฉพาะตําบลเมืองโพธิ์
ตําบลตาเสา
และตําบลโคกเหล็ก)
๑. อําเภอพุทไธสง
๓
๒. อําเภอนาโพธิ์
๓. อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
๔. อําเภอคูเมือง
(ยกเว้นตําบลคูเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๕.
๖.

๔

๑.
๒.
๓.

๔.
๕

๑.
๒.
๓.

๔.
๖

๑.
๒.
๓.

และตําบลพรสําราญ)
อําเภอบ้านด่าน
(เฉพาะตําบลบ้านด่าน)
อําเภอแคนดง
(เฉพาะตําบลสระบัว)
อําเภอลําปลายมาศ
อําเภอคูเมือง
(เฉพาะตําบลคูเมือง
และตําบลพรสําราญ)
อําเภอหนองหงส์
(เฉพาะตําบล
ไทยสามัคคี
และตําบลเมืองฝ้าย)
อําเภอชํานิ (เฉพาะ
ตําบลช่อผกา)
อําเภอกระสัง
อําเภอพลับพลาชัย
(ยกเว้นตําบลป่าชัน)
อําเภอห้วยราช
(ยกเว้นตําบลเมืองโพธิ์
ตําบลตาเสา
และตําบลโคกเหล็ก)
อําเภอเมืองบุรีรัมย์
(เฉพาะตําบลสวายจีก)
อําเภอนางรอง
อําเภอชํานิ (ยกเว้น
ตําบลช่อผกา)
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(เฉพาะตําบลเจริญสุข)

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๗

๘
๙

๗๒

อุดรธานี

๙

๙

๑

๒

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อําเภอเมืองบุรีรัมย์
(เฉพาะตําบลสะแกโพรง
ตําบลสองห้อง
และตําบลเมืองฝาง)
๑. อําเภอหนองกี่
๒. อําเภอปะคํา
๓. อําเภอโนนสุวรรณ
๔. อําเภอหนองหงส์
(ยกเว้นตําบล
ไทยสามัคคี
และตําบลเมืองฝ้าย)
๑. อําเภอบ้านกรวด
๒. อําเภอโนนดินแดง
๓. อําเภอละหานทราย
๑. อําเภอประโคนชัย
๒. อําเภอพลับพลาชัย
(เฉพาะตําบลป่าชัน)
๓. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ยกเว้นตําบลเจริญสุข)
อําเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี เทศบาล
เมืองหนองสําโรง
เทศบาลตําบลบ้านจั่น
และตําบลบ้านเลื่อม)
อําเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตําบล
นิคมสงเคราะห์ ตําบล
หนองบัว ตําบลนาดี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓

๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลเชียงพิณ
ตําบลโนนสูง ตําบลหมูม่น
ตําบลเชียงยืน
ตําบลหนองนาคํา
ตําบลกุดสระ
ตําบลสามพร้าว
ตําบลบ้านจั่น
ตําบลหนองขอนกว้าง
ตําบลโคกสะอาด
และตําบลหนองไผ่)
๑. อําเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตําบลบ้านขาว
ตําบลนากว้าง และ
ตําบลนาข่า)
๒. อําเภอเพ็ญ
๓. อําเภอสร้างคอม
๑. อําเภอบ้านดุง
๒. อําเภอทุ่งฝน
๓. อําเภอพิบูลย์รักษ์
(ยกเว้นตําบล
ดอนกลอย)
๑. อําเภอกุมภวาปี
(เฉพาะตําบลผาสุก
ตําบลเชียงแหว
และตําบลแชแล)
๒. อําเภอหนองหาน
๓. อําเภอประจักษ์ศิลปาคม
๔. อําเภอพิบูลย์รักษ์
(เฉพาะตําบลดอนกลอย)

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๗
๑.

๘

๙

๗๓

ขอนแก่น

๑๐

๑๐

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

อําเภอวังสามหมอ
อําเภอศรีธาตุ
อําเภอไชยวาน
อําเภอกู่แก้ว
อําเภอกุมภวาปี
(ยกเว้นตําบลผาสุก
ตําบลเชียงแหว
และตําบลแชแล)
๒. อําเภอโนนสะอาด
๓. อําเภอหนองแสง
๑. อําเภอเมืองอุดรธานี
(เฉพาะตําบลหนองไฮ
และตําบลบ้านตาด)
๒. อําเภอบ้านผือ
(เฉพาะตําบลคําบง
ตําบลเขือน้ํา
และตําบลหนองหัวคู)
๓. อําเภอกุดจับ
๔. อําเภอหนองวัวซอ
๑. อําเภอบ้านผือ
(ยกเว้นตําบลคําบง
ตําบลเขือน้ํา
และตําบลหนองหัวคู)
๒. อําเภอน้ําโสม
๓. อําเภอนายูง
อําเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะเทศบาล
นครขอนแก่น
เทศบาลตําบลเมืองเก่า

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒

๓
๔

๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด
และตําบลแดงใหญ่)
๑. อําเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลบ้านทุ่ม
เทศบาลตําบลพระลับ
เทศบาลตําบลหนองตูม
เทศบาลตําบลท่าพระ
ตําบลโคกสี
ตําบลบึงเนียม
ตําบลบ้านหว้า
ตําบลดอนช้าง
ตําบลดอนหัน
ตําบลศิลาและ
ตําบลท่าพระ)
๒. อําเภอซําสูง
๑. อําเภอกระนวน
๒. อําเภอน้ําพอง
๑. อําเภอเมืองขอนแก่น
(เฉพาะเทศบาล
ตําบลบ้านค้อ
เทศบาลตําบลสําราญ
เทศบาลตําบลโนนท่อน
และเทศบาลตําบล
สาวะถี)
๒. อําเภอเขาสวนกวาง
๓. อําเภออุบลรัตน์
๔. อําเภอบ้านฝาง
๑. อําเภอหนองนาคํา

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๖

๗
๘

๙

๑๐
๗๔

เชียงใหม่

๑๐

๑๐

๑

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. อําเภอภูเวียง
๓. อําเภอเวียงเก่า
๔. อําเภอสีชมพู (ยกเว้น
ตําบลนาจาน
ตําบลซํายาง
ตําบลภูห่าน
และตําบลหนองแดง)
๑. อําเภอชุมแพ
๒. อําเภอภูผาม่าน
๓. อําเภอสีชมพู (เฉพาะ
ตําบลนาจาน
ตําบลซํายาง
ตําบลภูห่าน และ
ตําบลหนองแดง)
๑. อําเภอหนองเรือ
๒. อําเภอมัญจาคีรี
๑. อําเภอพล
๒. อําเภอแวงน้อย
๓. อําเภอแวงใหญ่
๔. อําเภอโคกโพธิ์ไชย
๑. อําเภอหนองสองห้อง
๒. อําเภอโนนศิลา
๓. อําเภอชนบท
๔. อําเภอเปือยน้อย
๑. อําเภอบ้านไผ่
๒. อําเภอบ้านแฮด
๓. อําเภอพระยืน
อําเภอเมืองเชียงใหม่
(เฉพาะตําบลช้างเผือก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๒

๓
๔

๕
๖

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
ตําบลแม่เหียะ
ตําบลสุเทพ ตําบลศรีภูมิ
ตําบลช้างม่อย
ตําบลพระสิงห์
ตําบลป่าตัน
ตําบลหายยา
และตําบลช้างคลาน)
๑. อําเภอสารภี
๒. อําเภอเมืองเชียงใหม่
(เฉพาะตําบลวัดเกต
ตําบลฟ้าฮ่าม
ตําบลหนองหอย
ตําบลท่าศาลา
ตําบลหนองป่าครั่ง
และตําบลป่าแดด)
๑. อําเภอดอยสะเก็ด
๒. อําเภอสันกําแพง
๓. อําเภอแม่ออน
๑. อําเภอสันทราย
๒. อําเภอพร้าว
๓. อําเภอแม่แตง
(เฉพาะตําบล
แม่หอพระ)
๑. อําเภอแม่อาย
๒. อําเภอฝาง
(ยกเว้นตําบลแม่ข่า)
๑. อําเภอเชียงดาว
๒. อําเภอเวียงแหง
๓. อําเภอไชยปราการ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๗

๘

๙

๑๐

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๔. อําเภอฝาง (เฉพาะ
ตําบลแม่ข่า)
๑. อําเภอแม่ริม
๒. อําเภอแม่แตง
(ยกเว้นตําบล
แม่หอพระ)
๓. อําเภอเมืองเชียงใหม่
(เฉพาะตําบล
สันผีเสื้อ)
๑. อําเภอหางดง
๒. อําเภอสันป่าตอง
๓. อําเภอสะเมิง (เฉพาะ
ตําบลสะเมิงใต้ และ
ตําบลสะเมิงเหนือ)
๑. อําเภอแม่วาง
๒. อําเภอจอมทอง
๓. อําเภอดอยหล่อ
๔. อําเภอกัลยาณิวัฒนา
๕. อําเภอแม่แจ่ม
(เฉพาะตําบล
แม่นาจร)
๖. อําเภอสะเมิง (ยกเว้น
ตําบลสะเมิงใต้ และ
ตําบลสะเมิงเหนือ)
๑. อําเภอแม่แจ่ม
(ยกเว้นตําบล
แม่นาจร)
๒. อําเภอฮอด
๓. อําเภอดอยเต่า
๔. อําเภออมก๋อย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๗๕

จังหวัด
อุบลราชธานี

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑๑
๑๑
๑
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
(เฉพาะเทศบาล
นครอุบลราชธานี
เทศบาลตําบลปทุม
เทศบาลตําบลขามใหญ่
ตําบลไร่น้อย
ตําบลกุดลาด
และตําบลกระโสบ)
๒
๑. อําเภอม่วงสามสิบ
๒. อําเภอดอนมดแดง
๓. อําเภอเหล่าเสือโก้ก
๔. อําเภอตาลสุม
๓
๑. อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
(ยกเว้นเทศบาล
นครอุบลราชธานี
เทศบาลตําบลปทุม
เทศบาลตําบลขามใหญ่
ตําบลไร่น้อย
ตําบลกุดลาด
และตําบลกระโสบ)
๒. อําเภอเขื่องใน
๑. อําเภอวารินชําราบ
๔
๒. อําเภอสําโรง (เฉพาะ
ตําบลโคกก่อง
และตําบลสําโรง)
๑. อําเภอตระการพืชผล
๕
๒. อําเภอกุดข้าวปุ้น
๑. อําเภอเขมราฐ
๖

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๗

๘

๙

๑๐

๑๑

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

อําเภอโพธิ์ไทร
อําเภอนาตาล
อําเภอศรีเมืองใหม่
อําเภอโขงเจียม
อําเภอสิรินธร
(ยกเว้นตําบลโนนก่อ)
๔. อําเภอพิบูลมังสาหาร
(เฉพาะตําบลระเว
และตําบลทรายมูล)
๑. อําเภอพิบูลมังสาหาร
(ยกเว้นตําบลระเว
และตําบลทรายมูล)
๒. อําเภอสว่างวีระวงศ์
๓. อําเภอนาเยีย
๑. อําเภอบุณฑริก
๒. อําเภอนาจะหลวย
๓. อําเภอสิรินธร
(เฉพาะตําบลโนนก่อ)
๑. อําเภอน้ํายืน
๒. อําเภอทุ่งศรีอุดม
๓. อําเภอน้ําขุ่น
๔. อําเภอสําโรง (ยกเว้น
ตําบลโคกก่อง
และตําบลสําโรง)
๕. อําเภอเดชอุดม
(เฉพาะตําบลทุ่งเทิง)
อําเภอเดชอุดม (ยกเว้น
ตําบลทุ่งเทิง)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่
๗๖

จังหวัด
นครราชสีมา

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๑๕
๑๕
๑
อําเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตําบลในเมือง
ตําบลหนองไผ่ล้อม และ
ตําบลหนองจะบก)
๒
อําเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตําบลบ้านเกาะ
ตําบลโพธิ์กลาง
ตําบลหนองบัวศาลา
ตําบลหัวทะเล
ตําบลจอหอ ตําบลตลาด
ตําบลบ้านโพธิ์
ตําบลพะเนา
ตําบลมะเริง
ตําบลหนองระเวียง
ตําบลโคกสูง
ตําบลหมื่นไวย
และตําบลหนองไข่น้ํา)
๑. อําเภอขามทะเลสอ
๓
๒. อําเภอสูงเนิน
(ยกเว้นตําบลเสมา
ตําบลมะเกลือใหม่
และตําบล
มะเกลือเก่า)
๓. อําเภอเมือง
นครราชสีมา
(เฉพาะตําบลปรุใหญ่
ตําบลพลกรัง
ตําบลบ้านใหม่
ตําบลพุดซา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

๔

๑.
๒.

๕

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

๖

๗

๘

ตําบลโคกกรวด
ตําบลสุรนารี
ตําบลหนองกระทุ่ม
และตําบลสีมุม)
อําเภอโนนสูง
อําเภอโนนไทย
(ยกเว้นตําบลสําโรง
ตําบลค้างพลู
ตําบลบ้านวัง
และตําบลบัลลังก์)
อําเภอแก้งสนามนาง
อําเภอบัวใหญ่
อําเภอบัวลาย
อําเภอสีดา
อําเภอคง
อําเภอขามสะแกแสง
อําเภอพระทองคํา
อําเภอบ้านเหลื่อม
อําเภอประทาย
อําเภอลําทะเมนชัย
อําเภอเมืองยาง
อําเภอโนนแดง
อําเภอพิมาย
อําเภอชุมพวง
(ยกเว้น
ตําบลสาหร่าย
ตําบลตลาดไทร
ตําบลโนนตูม
และตําบลโนนรัง)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๙
๑.
๒.
๓.

๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔

๑๕

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง

อําเภอห้วยแถลง
อําเภอจักราช
อําเภอชุมพวง (เฉพาะ
ตําบลสาหร่าย
ตําบลตลาดไทร
ตําบลโนนตูม
และตําบลโนนรัง)
๑. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๒. อําเภอโชคชัย
๓. อําเภอหนองบุญมาก
๑. อําเภอครบุรี
๒. อําเภอเสิงสาง
๑. อําเภอปักธงชัย
๒. อําเภอวังน้ําเขียว
๓. อําเภอเมือง
นครราชสีมา
(เฉพาะตําบล
ไชยมงคล)
อําเภอปากช่อง (ยกเว้น
ตําบลจันทึก)
๑. อําเภอสีคิ้ว
๒. อําเภอสูงเนิน
(เฉพาะตําบลเสมา
ตําบลมะเกลือใหม่
และตําบลมะเกลือเก่า)
๓. อําเภอปากช่อง
(เฉพาะตําบลจันทึก)
๑. อําเภอด่านขุนทด
๒. อําเภอเทพารักษ์

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

๗๗

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๓๓

๓๓

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๓. อําเภอโนนไทย
(เฉพาะตําบลสําโรง
ตําบลค้างพลู
ตําบลบ้านวัง
และตําบลบัลลังก์)
๑. เขตพระนคร
๒. เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย
๓. เขตสัมพันธวงศ์
๑. เขตปทุมวัน
๒. เขตบางรัก
๓. เขตสาทร
๑. เขตบางคอแหลม
๒. เขตยานนาวา
๑. เขตคลองเตย
๒. เขตวัฒนา
๑. เขตดุสิต
๒. เขตราชเทวี
๑. เขตดินแดง
๒. เขตพญาไท
๑. เขตห้วยขวาง
๒. เขตวังทองหลาง
(เฉพาะแขวงวังทองหลาง
และแขวงพลับพลา)
๑. เขตลาดพร้าว
๒. เขตวังทองหลาง
(ยกเว้น
แขวงวังทองหลาง
และแขวงพลับพลา)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
ท้องที่ที่ประกอบ
จํานวน
สมาชิกสภา
เป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๙
เขตจตุจักร
๑๐ เขตบางซือ่
๑๑ ๑. เขตหลักสี่
๒. เขตดอนเมือง
(เฉพาะ
แขวงสนามบิน)
๑๒ เขตดอนเมือง (ยกเว้น
แขวงสนามบิน)
๑๓ เขตสายไหม
๑๔ เขตบางเขน
๑๕ เขตบางกะปิ
๑๖ ๑. เขตบึงกุ่ม
๒. เขตคันนายาว
(เฉพาะ
แขวงรามอินทรา)
๑๗ ๑. เขตมีนบุรี
๒. เขตคันนายาว
(ยกเว้น
แขวงรามอินทรา)
๑๘ เขตคลองสามวา
๑๙ เขตหนองจอก
๒๐ เขตลาดกระบัง
๒๑ ๑. เขตสะพานสูง
๒. เขตประเวศ (ยกเว้น
แขวงหนองบอน
และแขวงดอกไม้)
๒๒ ๑. เขตสวนหลวง
๒. เขตประเวศ (เฉพาะ
แขวงหนองบอน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙

๓๐
๓๑
๓๒

๓๓

ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
และแขวงดอกไม้)
๑. เขตพระโขนง
๒. เขตบางนา
๑. เขตธนบุรี (ยกเว้น
แขวงดาวคะนอง)
๒. เขตคลองสาน
๑. เขตจอมทอง
๒. เขตธนบุรี (เฉพาะ
แขวงดาวคะนอง)
๑. เขตราษฎร์บูรณะ
๒. เขตทุ่งครุ
เขตบางขุนเทียน
๑. เขตบางบอน
๒. เขตหนองแขม
(เฉพาะ
แขวงหนองแขม)
๑. เขตทวีวฒ
ั นา
๒. เขตหนองแขม
(ยกเว้น
แขวงหนองแขม)
เขตบางแค
๑. เขตภาษีเจริญ
๒. เขตบางกอกใหญ่
๑. เขตตลิ่งชัน
๒. เขตบางกอกน้อย
(เฉพาะ
แขวงบ้านช่างหล่อ
และแขวงบางขุนศรี)
๑. เขตบางพลัด

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

จํานวน
เขต
จํานวน
สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งที่
ผู้แทนราษฎร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ท้องที่ที่ประกอบ
เป็นเขตเลือกตั้ง
๒. เขตบางกอกน้อย
(ยกเว้น
แขวงบ้านช่างหล่อ
และแขวงบางขุนศรี)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

