
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดักาญจนบรุี 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศ 
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  ๔๙  แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

๑. อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
 ๑.๑  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๒  เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
จดหลักเขตที่  ๓  ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออก  
โดยขนานกับถนนอู่ทอง  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔)  ระยะทาง
ประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตลอดแนวจนถึงหลักเขตที่  ๔  จากหลักเขต
ท่ี  ๔  ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๕  จากหลักเขตที่  ๕  ขนานกับถนน
อู่ทองไปทางทิศตะวันตก  จนถึ งหลักเขตที่   ๖  ทิศใต้จาก 
หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตก  ขนานถนนอู่ทองฝั่งทิศใต้ถึง 
ถนนแสงชูโต  ไปทางทิศเหนือขนานกับถนนแสงชูโต  (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓)  ฝั่งซ้าย  จนถึงถนนกระต่ายทองฝั่งซ้าย  
ไปทางทิศตะวันตก  ขนานถนนกระต่ายทองฝั่งซ้าย  จนถึงถนนบวร  
ไปทางทิศเหนือ  จนถึงถนนบ้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนบวร  
ไปทางทิศใต้ถึงถนนปากแพรก  ซอย  ๔  ไปทางทิศตะวันตกขนาน
กับถนนบวรไปทางทิศเหนือถึงถนนบ้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตก
ขนานกับถนนบ้านเหนือถึงถนนปากแพรกไปทางทิศใต้  ตามถนน
ปากแพรก  จนถึงพิพิธภัณฑ์เชลยศึก  (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)  
ทิศตะวันตกจากพิพิธภัณฑ์เชลยศึก  (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)   
ไปทางทิศตะวันตก  จนถึงริมแม่น้ าแม่กลองและเลียบริมแม่น้ า 
ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขต 
ท่ี  ๑๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  เลียบริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองไปทางทิศเหนือ
และผ่านแม่น้ าแควใหญ่  ไปจนถึงหลักเขตที่  ๑  ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นแนวตรงจนถึงหลักเขตที่  ๒ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวนัตก  ขนานกับถนนอูท่อง
ฝั่งทิศใต้จนถึงถนนแสงชโูต  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓)  ไปทาง
ทิศเหนือขนานกับถนนแสงชูโต  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓)  
ฝั่งซ้าย  จนถึงถนนกระต่ายทองฝั่งซ้ายไปทางทิศตะวันตกขนานถนน
กระต่ายทองฝั่งซ้าย  จนถึงถนนบวรทิศตะวันตก  จากถนนบวรไปทาง
ทิศใต้  ถึงถนนปากแพรก  ซอย  ๔  ไปทางทิศตะวันตกขนานกับ 
ถนนบวร  ไปทางทิศเหนือถึงถนนบ้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตก 
ขนานกับถนนบ้านเหนือไปถนนปากแพรกฝั่งซ้าย  ไปทางทิศใต้ตาม
ถนนปากแพรก  ไปถึงพิพิธภัณฑ์เชลยศึก  (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)  
ทิศใต้จากวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน 
วิสุทธรังษ ี ไปจนถึงถนนแสงชูโต  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓)  
ไปทางทิศใต้ตามถนนแสงชูโต  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓)  
ไปจนถึงถนนแสงชูโต  ซอย  ๓๔  ฝั่งซ้าย  ทิศตะวันตก  จากถนนแสงชโูต  
ซอย  ๓๔  ฝั่งซ้าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงถนน
พัฒนากาญจน์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนพัฒนากาญจน์  
จนถึงหลักเขตที่  ๖  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๓ 6  เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์เชลยศึก  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน 
วิสุทธรังษ ี ไปจนถึงถนนแสงชูโต  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔)  
ไปทางทิศใต้ตามถนนแสงชูโต  ไปถึงถนนแสงชูโต  ซอย  ๓๔  ฝั่งซ้าย  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามถนนแสงชูโต  ซอย  ๓๔  ฝั่งซ้าย  
ไปจนถึงถนนพัฒนากาญจน์  ทิศตะวันออกจากถนนพัฒนากาญจน์  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนพัฒนากาญจน์  ไปจนถึงหลัก
เขตที่  ๗  ทิศใต้  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนถึง
หลักเขตที่  ๘  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่   ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้    
จนถึงริมน้ า  เลียบริมน้ าไปทางทิศเหนือ  จนถึงพิพิธภัณฑ์เชลยศึก   
(วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๑.๒  เทศบาลเมืองปากแพรก 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6 ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลปากแพรก 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลปากแพรก 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลปากแพรก 
๔. หมู่ที่  ๔  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๕. หมู่ที่  ๙  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๖. หมู่ที่  ๑๐  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๗. หมู่ที่  ๑๒  ต าบลปากแพรก 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑๖  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๘  สายบ้านลิ้นช้าง-บ้านเก่า  
กิโลเมตรที่   ๕๘+๑๐๐  พิกัด  NR  ๕๖๒๔๘๔  แล้วออกไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
ไปตามถนนบ้านยาง  ถึงหลักเขตที่  ๑๗  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณทางสาธารณะ  (ทางเดินเท้า)  ลงแม่น้ าแควใหญ่  พิกัด   
NR  ๕๖๕๔๙๖  ต่อไปทางทิศเหนือ  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างต าบล 
ท่ามะขาม  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี   แล้วเลียบไปตามฝั่งขวาของแม่น้ าแควใหญ่   ถึงหลัก 
เขตที่  ๑๘  ของต าบลปากแพรก  บริเวณริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งขวา  
พิกัด  NR  ๕๖๔๕๐๙  ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดข้าม
แม่น้ าแควใหญ่  แล้วเลียบต่อไปตามฝั่งซ้ายของแม่น้ าแควใหญ่    
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านเหนือ  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
ถึงหลักเขตที่   ๑๙  ของต าบลปากแพรก  บริเวณบ้านลุ่ม  พิกัด   
NR  ๕๗๘๔๘๒  ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามซอยแสงชูโต  ๑๙  
แล้วตัดข้ามถนนแสงชูโต  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านใต้  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบรุี  
ถึงหลักเขตที่  ๒๐  ของต าบลปากแพรกบริเวณริมถนนแสงชูโต   
พิกัด  NR  ๕๘๓๔๘๘  ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนน
ซอยข้างที่ท าการไปรษณีย์  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตต าบลบ้านใต้  อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี   กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    
ถึงหลักเขตที่  ๒๑  ของต าบลปากแพรก  บริเวณหลักเขตเทศบาล 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  เมืองกาญจนบุรี  พิกัด  NR  ๕๙๐๔๙๓  ต่อไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือขนานไปตามทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต
ต าบลบ้านใต้  ต าบลบ้านเหนือ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบล
ปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จนถึงพิกัด  NR  ๕๘๔๔๙๙  
ต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๔  จนถึงพิกัด  NR  ๕๘๒๕๐๓  แล้วต่อไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔   
(สายกาญจนบุรี -อู่ทอง)  ตามแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาล 
เมืองกาญจนบุรี  กับเทศบาลเมืองปากแพรก  แล้วแยกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๑๐  กับหมู่ที่  ๔  
ของต าบลปากแพรก  จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๗   
(ตอนเลี่ยงเมือง)  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๗  
ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๖๗  (ตอนเลี่ยงเมือง)  จนถึงซอยเขาตองพัฒนา  แล้วต่อไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๙  กับหมู่ที่  ๓  
ของต าบลปากแพรก  จนถึงหลักเขตที่  ๖  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณสันเขาตอง  พิกัด  NR  ๖๒๘๔๙๔  ต่อไปทางทิศใต้ตามสันเขาตอง
ไปตามช่องเขาโกรกความ  ตัดข้ามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๖๗  
(ช่วงท่าล้อ-เขาตอง)  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  
กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   ถึงหลักเขตที่   ๗   
ของต าบลปากแพรก  บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๗  
(ช่วงท่าล้อ-เขาตอง)  พิกัด  NR  ๖๑๔๔๘๓  ต่อไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามร่องน้ าตัดผ่านทุ่งนา  จดกึ่งกลางทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  
แล้วต่อไปทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางทางรถไฟ  ระยะทาง
ประมาณ  ๐.๑๕  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตต าบลท่าล้อ  อ าเภอ
ท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๘   
ของต าบลปากแพรก  บริเวณกึ่งกลางทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  พิกัด  
NR  ๖๐๖๔๗๙  ต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามซอยแสงชูโต  ๔   
ไปจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  สายกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ  
(ถนนแสงชูโต)  ตัดข้ามทางหลวงแผ่นดิน  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต 
ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่ามว่ง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมอืงกาญจนบรุี  
ถึงหลักเขตที่  ๙  ของต าบลปากแพรก  บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  หมายเลข  ๓๒๓  (ถนนแสงชูโต)  พิกัด  NR  ๖๐๒๔๗๔  ต่อไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามซอยแสงชูโต  ๕  ไปจดกับแม่น้ าแม่กลอง  
ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลอง  พิกัด  NR  ๕๙๙๔๖๗  ต่อไปทาง  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดข้ามแม่น้ าแม่กลองขึ้นไปตามทางสาธารณะ
และตัดผ่านไร่ทุ่งนาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต  ต าบลเขาน้อย  อ าเภอท่าม่วง  
กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   ถึงหลักเขตที่  ๑๑   
ของต าบลปากแพรกบนสันเขาวังหีบ  พิกัด  NR  ๕๙๐๔๕๑  ต่อไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขาวังหีบ  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต 
ต าบลเกาะส าโรง  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  ของต าบลปากแพรก  
บนสันเขาแหลม  พิกัด  NR  ๕๖๓๔๗๐  ต่อไปทางทิศเหนืออ้อม 
ด้านหลังวัดเขาแหลมไปตามทางเข้าวัดเขาแหลม  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต 
ต าบลเกาะส าโรง  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   กับต าบลปากแพรก   
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  ของต าบลปากแพรกบน
ถนนหน้าวัดเขาแหลม  พิกัด  NR  ๕๖๕๔๗๔  ต่อไปทางทิศตะวันออก 
เฉี ยงเหนื อตามทางเข้ าวั ดเขาแหลม  ซึ่ ง เ ป็ น แน วแบ่ ง เ ข ต 
ต าบลเกาะส าโรง  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลปากแพรก  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๑๔  ของต าบลปากแพรก
บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๙  สายกาญจนบุรี-  
ด่านมะขามเตี้ย  พิกัด  NR  ๕๖๘๔๗๗  ต่อไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามถนนลูกรัง  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตต าบลหนองหญ้า   
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณกึ่งกลางแม่น้ าแควน้อย  พิกัด  NR  ๕๖๓๔๘๒  ต่อไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดข้ามแม่น้ าแควน้อยผ่านทุ่งนาเป็นแนวแบ่ง
เขตต าบลหนองหญ้า  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
จนบรรจบหลักเขตที่  ๑๖  ของต าบลปากแพรกบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๘  สายบ้านลิ้นช้าง-บ้านเก่า  กิโลเมตรที่  
๕๘+๑๐๐  พิกัด  NR  ๕๖๒๔๘๔  ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้แนวเขตเลือกตัง้ 
ท่ี  ๑  (ทั้งนี้  ยกเว้นพ้ืนที่ต าบลปากแพรกที่ประกาศเป็นเขตเทศบาล 
เมืองกาญจนบุรี  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี) 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๔  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลปากแพรก 
๓. หมู่ที่  ๖  ต าบลปากแพรก 
๔. หมู่ที่  ๑๐  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๕. หมู่ที่  ๑๑  ต าบลปากแพรก 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ของต าบลปากแพรก
บริเวณสันเขาใหญ่   พิกัด  NR  ๕๖๒๕๖๓  แล้วออกไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ซึ่งเป็นแนวแบง่เขตระหว่างต าบลแก่งเสีย้น  
กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ตามสันปันน้ าลงสู่ 
ล าห้วยยายโกย  ถึงหลักเขตที่  ๒  ของต าบลปากแพรก  บริเวณ 
เชิงเขานมนาง  บ้านสระสี่มุม  พิกัด  NR  ๖๐๖๕๖๕  ต่อไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามล าห้วยตลุง  จนถึงพิกัด  NR  ๖๑๐๕๖๑   
แล้วแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๘  
และหมู่ที่  ๔  กับหมู่ที่  ๖  ของต าบลปากแพรก  จนถึงบริเวณ
ด้านหลังหมู่บ้านกรุงไทย  แล้วแยกต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เลียบแนวรั้วของหมู่บ้านกรุงไทยทางด้านทิศใต้  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๖๗  (ตอนเลี่ยงเมือง)  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงต่อไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๗  
(ตอนเลี่ยงเมือง)  จนถึงซอยอู่ทอง  ๙-เลี่ยงเมือง  แล้วต่อไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๔  กับหมู่ที่  ๑๐  
ของต าบลปากแพรก  จนถึงแนวแบ่งเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี   
กับเขตเทศบาลเมืองปากแพรก  แล้วแยกต่อไปทางทิศตะวันตก 
เฉียง ใต้   ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๒๔   
(สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ตามแนวแบ่งเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
กับเขตเทศบาลเมืองปากแพรก  จนถึงพิกัด  NR  ๕๘๒๕๐๓   
แล้วแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลท่ามะขาม  ต าบลบ้านเหนือ  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอ 
เมืองกาญจนบุรี  ขนานไปตามทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  แล้วแยก 
ไปตามถนนบาลีสงฆ์  ทางเข้าวัดเขาพุราง  ต่อขึ้นไปตามแนวสันเขา   
จนบรรจบหลักเขตที่  ๑  ของต าบลปากแพรก  บริเวณสันเขาใหญ่  
พิกัด  NR  ๕๖๒๕๖๓  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแนวเขตเลือกตั้งที่   ๒   
(ทั้งนี้ยกเว้น พ้ืนที่ต าบลปากแพรกที่ประกาศเป็น เขตเทศบาล 
เมืองกาญจนบุรี  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี) 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๓ ๖ ๑. หมู่ที่  ๔  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๒. หมู่ที่  ๗  ต าบลปากแพรก 
๓. หมู่ที่  ๘  ต าบลปากแพรก 
๔. หมู่ที่  ๙  (บางส่วน)  ต าบลปากแพรก 
๕. หมู่ที่  ๑๓  ต าบลปากแพรก 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๓  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณริมถนนลูกรัง  พิกัด  NR  ๖๒๗๕๓๐  แล้วออกไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองขาว   
อ าเภอท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    
ตามถนนลูกรัง  ถึงหลักเขตที่  ๔  ของต าบลปากแพรก  บริเวณกลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (สายกาญจนบุรี -อู่ทอง)  
กิโลเมตรที่   ๖+๓๐๐  หน้าสถานีวิทยุจังหวัดกาญจนบุรี   พิกัด   
NR  ๖๓๗๕๒๓  ต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี  ตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  
(สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ถึงหลักเขตที่  ๕  ของต าบลปากแพรก  
บริเวณกิโลเมตรที่   ๖+๒๕๐  พิกัด  NR  ๖๓๖๕๒๒  ต่อไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองขาว   
ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
ตามทางเกวียนเก่า  ผ่านหลังศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย  ถึงหลักเขตที่  ๖  
ของต าบลปากแพรก  บริเวณสันเขาตอง  พิกัด  NR  ๖๒๘๔๙๔   
แล้วแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่าง 
หมู่ที่  ๙  กับหมู่ที่  ๓  ของต าบลปากแพรก  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๖๗  (ตอนเลี่ยงเมือง)  บริ เวณกึ่งกลางทางหลวง   
แล้วแยกต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๖๗  (ตอนเลี่ยงเมอืง)  จนถึงบริเวณด้านหน้าหมู่บา้นกรงุไทย  
แล้วแยกต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบแนวรั้วของหมู่บ้าน
กรุงไทยทางด้านทิศใต้  แล้วต่อไปตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๔   
และหมู่ที่   ๘  กับหมู่ที่   ๖  ของต าบลปากแพรก  จนถึงพิกัด   
NR  ๖๑๐๕๖๑  แล้วต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ระหว่างต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  กับต าบลปากแพรก  อ าเภอ 
เมืองกาญจนบุรี   ตามล าห้วยตลุงผ่านเขาสามงาและเขาเม็งค์    
จนบรรจบหลักเขตที่  ๓  ของต าบลปากแพรก  บริเวณริมถนนลูกรัง   
พิกัด  NR  ๖๒๗๕๓๐  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแนวเขตเลือกตั้งที่   ๓   
(ทั้งนี้ยกเว้นพ้ืนที่ต าบลปากแพรกที่ประกาศเป็นเขตเทศบาล 
เมืองกาญจนบุรี  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี) 

 ๑.๓  เทศบาลต าบลท่ามะขาม 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๑  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม   
ด้านทิศเหนอืตดิกับเทศบาลต าบลแกง่เสี้ยนบริเวณพิกัด  NR  ๕๓๘๕๔๒  
(หลักเขตที่  ๑  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  
๕+๙๘๐  ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ตอนกาญจนบุรี-
แก่งเสี้ยน  (ถนนแสงชูโต)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลท่ามะขาม  ตัดข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  
สายเลี่ยงเมืองตรงบริเวณกิโลเมตรที่  ๑๒+๒๔๐  (ตรงท่อลอดถนน)  
ถึงสันเขาใหญ่บริ เวณพิกัด   NR  ๕๖๒๕๖๓  (หลักเขตที่   ๒   
ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลท่ามะขาม  ติดกับเทศบาลต าบลปากแพรก  ถึงบริเวณ 
สันเขาพุรางบนด้านหลังวัดเขาพุรางบาลีสงฆ์  (สิริกาญจนาราม)   
บริเวณพิกัด  NR  ๕๗๙๔๓๕  (หลักเขตที่  ๓  ของเทศบาลต าบล 
ท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเขตเทศบาล
ต าบลท่ามะขาม  ไปตามแนวถนนลาดยางทางขึ้นวัดเขาพุราง   
บาลีสงฆ์  (สิริกาญจนาราม)  ฝั่งขวาตัดข้ามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๓  สายเลี่ยงเมือง  ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  ๙+๕๓๐  
ถึงบริเวณหน้าบา้นเลขที่  ๔๔  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลปากแพรก  (ฝั่งขวา
ของถนนลาดยาง)  จดเขตของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  บริเวณพิกัด  
NR  ๕๖๕๕๑๘  (หลักเขตที่  ๔  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ตามแนว
เขตเทศบาลต าบลท่ามะขาม  เป็นเส้นขนานและตรงตามแนวเขต 
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  ทางรถไฟ  สายกาญจนบุรี-น้ าตก  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๕๕๐๕๓๓  
(หลักเขตที่  ๕  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้  ตามแนวเขตเทศบาลต าบลท่ามะขาม  ตัดข้ามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ตอนกาญจนบุรี-แก่งเสี้ยน  ตรงบริเวณ
กิโลเมตรที่  ๔+๓๔๐  (ถนนแสงชูโต)  ด้านหน้าสถานีบริการน้ ามัน  
เอสโซ่ ไปตามแนวถนนสาธารณะ  ถึ งกึ่ งกลางถนนลาดยาง   
สายสะพานข้ามแม่น้ าแคว-สะพานจินดา  ตรงบริ เวณพิกัด   
NR  ๕๔๔๕๒๔  ของหมู่บ้านท่ามะขาม  หมู่ที่  ๒  ต าบลท่ามะขาม  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางถนนลาดยางสาย
สะพานข้ามแม่น้ าแคว-สะพานจินดา  หมู่บ้านท่ามะขาม  หมู่ที่  ๒  
ต าบลท่ามะขาม  ถึงแยกหลักหมู่บ้านพฤกษากาญจน์  โครงการ  ๕  
และโครงการ  ๘  บริเวณพิกัด  MR  ๕๔๑๕๒๘  ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต้  จนถึงสามแยกหน้าโรงเรียนวัดท่ามะขาม  บริเวณพิกัด   
NR  ๕๓๘๕๒๖  ไปทางทิศตะวันตกกึ่งกลางถนนลาดยางสายสะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว-สะพานจินดา  หมู่บ้านท่ามะขาม  หมู่ที่  ๒  ต าบล 
ท่ามะขาม  จดเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน  (หลักเขตที่   ๔   
ของเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน)  บริเวณพิกัด  NR  ๕๒๕๕๓๔  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน  ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลท่ามะขาม  ผ่านหมู่บ้านท่ามะขาม  บ้านท่าคอกวัว   
ตัดข้ามถนนลาดยางสายบ้านท่ามะขาม-บ้านท่าคอกววั  บริเวณพิกดั  
NR  ๕๓๑๕๓๘  ผ่านหมู่บ้านศิลากาญจน์  จนบรรจบบริเวณพิกัด  
NR  ๕๓๘๕๔๒  (หลักเขตที่  ๑  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม) 
ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  ๕+๙๘๐  ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๓  ตอนกาญจนบุรี-แก่งเสี้ยน  (ถนนแสงชูโต)   

๒ ๖  เริ่ มต้นจากหลักเขตที่   ๗  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม   
ด้านทิศตะวันออกติดกับเทศบาลต าบลปากแพรก  บริเวณเกาะกลาง
แม่น้ าแควใหญ่  บ้านลิ้นช้าง  บริเวณพิกัด  NR  ๕๖๕๔๙๖  (หลักเขต
ท่ี  ๗  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แ น ว เ ข ต เทศบาลต าบลท่ ามะขาม  ตามแนวถนนคอนกรี ต   
(ฝั่ งซ้ าย)  ผ่ านศาลอาม่า  ถึ งบริ เ วณพิกั ด   NR  ๕๕๘๔๘๙   
(หลักเขตที่  ๘  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ด้านขวาของถนนลาดยาง 
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  (สายบ้านลิ้นช้าง-บ้านยาง)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลท่ามะขาม  และตามแนวฝั่งขวาของถนนลาดยาง  
สายบ้านลิ้นช้าง -บ้านยาง  ถึงบริ เวณพิกัด   NR  ๕๖๒๔๘๔   
(หลักเขตที่  ๙  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๒๘  (ฝั่งขวา)  (สายบ้านลิ้นช้าง-บ้านเก่า)  ตรงบริเวณ
กิโลเมตรที่  ๕๘+๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกตดิกับองค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองหญ้าตามแนวเขตเทศบาลต าบลท่ามะขาม  ผ่าน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๘  สายบ้านลิ้นช้าง-บ้านเก่า   
ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  ๕๘+๑๐๐  บริเวณพิกัด  NR  ๕๖๑๔๘๓   
ผ่านหนองแกล ารางสาธารณะตัดข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๓๓๐๕  สายบ้านท่าน้ าตื้น-บ้านเขาปูน  ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  ๘+๕๒๓  
(ท่อลอดถนน)  บริเวณพิกัด  NR  ๕๕๓๔๘๐  (หลักเขตที่   ๑๐   
ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยสะแก  
ผ่านหนองเขมร  ผ่านพิกัด  NR  ๕๓๕๔๘๕  เขาโพล่  ผ่านสันเขาพัง   
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๕๑๐๔๙๑  (หลักเขตที่  ๑๑  ของเทศบาลต าบล
ท่ามะขาม)  ไปทางทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ตามแนวเขตเทศบาลต าบลท่ามะขาม  ผ่านไปแนวถนนลูกรัง   
และลาดยางสายบ้านท่าดินสอพอง-บ้านหัวหิน-บ้านหนองแฟบ   
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๕  (สายบ้านท่าน้ าตื้น-บ้านเขาปูน)  
บริเวณพิกัด  NR  ๕๑๗๕๑๗  (หลักเขตที่  ๑๒  ของเทศบาลต าบล 
ท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๐๕  (สายบ้านท่าน้ าตื้น-บ้านเขาปูน)  ระยะทางประมาณ  
๒๕๐  เมตร  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๕๑๖๕๒๐  (หลักเขตที่   ๑๓   
ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามทางสาธารณะ  ผ่านไร่ถึงแม่น้ าแควใหญ่  (ฝั่งขวา)  บริเวณพิกัด  
NR  ๕๑๗๕๒๑  (หลักเขตที่  ๑๔  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน  ถึงบริเวณพิกัด   
NR  ๕๑๘๕๓๐  (หลักเขตที่   ๑๕  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)   
และตัดข้ามแม่น้ าแควใหญ่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณพิกดั   
NR  ๕๒๐๕๓๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านไร่  ผ่านหมู่บ้าน
รอยัลวิลเลจ  ไปจดเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน  (หลักเขตที่  ๔ 
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  ของเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน)  บริเวณพิกัด  NR  ๕๒๕๕๓๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกไปตามถนนสาธารณะ  ถึงกึ่งกลางถนนลาดยางสายสะพาน
ข้ ามแม่น้ าแคว-สะพานจินดา  หมู่ บ้ านท่ ามะขาม  หมู่ ที่   ๒   
ต าบลท่ามะขาม  ไปจนถึงสามแยกหน้าโรงเรียนวัดท่ามะขาม   
บริเวณพิกัด  NR  ๕๓๘๕๒๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนลาดยาง  จนถึงสี่แยกหลังหมู่บ้านพฤกษากาญจน์   
โครงการ  ๕  และหมู่บ้านพฤกษากาญจน์  โครงการ  ๘  บริเวณพิกัด  
NR  ๕๔๑๕๒๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ไปตามแนวถนน
สาธารณะ  ถึงกึ่งกลางถนนลาดยาง  สายสะพานข้ามแม่น้ าแคว- 
บ้านท่าคอกวัว  ตรงบริเวณพิกัด  NR  ๕๔๖๕๒๔  ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต้  ตามแนวเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ถึงตรงบริเวณพิกัด  
NR  ๕๔๔๕๒๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนถึงริมตลิ่งฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าแควใหญ่  ตรงบริเวณพิกัด  NR  ๕๔๔๕๒๓  ไปทางทิศใต้  
ตัดข้ามแม่น้ าแควใหญ่  ผ่านบริเวณพิกัด  NR  ๕๔๓๕๒๒  (หลักเขต
ที่  ๖  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
เลียบริมแม่น้ าแควใหญ่  ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าแคว  ผ่านสะพาน
สุดใจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตรงบริเวณพิกัด  NR  ๕๖๗๕๐๘  
ไปทางทิศใต้  เลียบริมตลิ่งคลองหนองแก  จนบรรจบบริเวณแม่น้ า
แ ค ว ใ ห ญ่   บ ริ เ ว ณ พิ กั ด   NR  ๕ ๖ ๕ ๔ ๙ ๖   ( ห ลั ก เ ข ต 
ที่  ๗  ของเทศบาลต าบลท่ามะขาม)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๑.๔  เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6  เริ่มต้นจากสะพานจินดา  ฝั่งอ าเภอไทรโยค  หมู่ที่  1  พิกัดที่   
NR  521544  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เลียบริมแม่น้ าแควใหญ่  
ไปสุดเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน-ท่ามะขาม  พิกัดที่  NR  511527  
ไปทางทิศตะวันตก  จดหลักเขตที่  5  พิกัดที่  NR  510526  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  2   
จดหลักเขตที่  6  พิกัดที่  NR  502520  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอื   
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  จดหลักเขตที่  1  พิกัดที่  NR  4๘๘541  เลียบริมแม่น้ าแควใหญ่  
ผ่านเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  และผ่านเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  
หมู่ที่  9  จดสะพานจินดา  พิกัดที่  NR  521544  และไปทาง  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  (ข้ามสะพานจินดา)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  323  ไทรโยค-กาญจนบุรี  ฝ่ังซ้าย  ไปจดสี่แยกแก่งเสี้ยน  
พิกัดที่  NR  53154๘  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3199  สายกาญจนบุรี -ศรีสวัสดิ์  ฝั่งซ้าย   
จดซอยนายวิชัยปลาทอง  พิกัดที่  NR  52๘551  ไปจดถนน 
บ้านเกาะกร่าง  พิกัดที่  NR  524551  ไปทางทิศใต้เชื่อมต่อ 
ถนนโรงแรมบ้ านสวนฝน  พิกัดที่   NR  52454๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  จดแม่น้ าแควใหญ่  พิกัดที่  NR  521547 

๒ ๖  เริ่มต้นจากสี่แยกแก่งเสี้ยน  หมู่ที่  ๘  พิกัดที่  NR  53154๘  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  
กาญจนบรุี-ไทรโยค  ฝั่งซ้าย  จดแมน่้ าแควใหญ่  พิกัดที ่ NR  522544  
เลียบริมแม่น้ าไปสุดเขตเทศบาลต าบลท่ามะขาม  พิกัดที ่ NR  512527  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เลียบเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน-
เทศบาลต าบลท่ามะขาม  ไปจดหลักเขตท่ี  1  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  เลียบเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน-เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ผ่านเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ไปจด 
หลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เลียบแนวเขตเทศบาล 
ต าบลแก่งเสี้ยน-เขตเทศบาลต าบลหนองบัว  ไปจดแม่น้ าแควใหญ่   
พิกัดที่  NR  510561  เลียบแม่น้ าแควใหญ่ไปจดเขตหมู่ท่ี  3  พิกัดที ่  
NR  517554 

 ๑.๕  เทศบาลต าบลหนองบัว 
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๑ 6 ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองบัว 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองบัว 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองบัว 
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 โดยแนวเขตเริ่มตน้จากหลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา   
ตรง  กม.  ๒.๕๐๐  ตามแนวเส้นตั้งฉากจากหลักเขตที่  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่  ๒  
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-
ช่องสะเดา  ตรง  กม.  ๒.๕๐๐  จากหลักเขตเลือกตั้งที่  ๒  เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าแควใหญ่
ฝั่งเหนือตรงปากห้วยท่าช้างฝั่งตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๓  เลียบตาม 
ริมแม่น้ าแควใหญ่  ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๔  
บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๑๖๕  E=๑๕๕๔๑๕๐  จากหลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามกึ่งกลางถนนเทศบาล  ๑/๑๖  
บรรจบถนนสายเทศบาล  ๑  ถึงหลักเขตที ่ ๕  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๒๗๐  
E=๑๕๕๔๔๖๕  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามกึ่งกลางถนนเทศบาล  ๑  ถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๒๕๐  
E=๑๕๕๔๔๙๕  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถึงหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๔๑๕  E=๑๕๕๔๘๖๐  
บรรจบคลองส่งน้ า  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศเหนือบรรจบถนนเทศบาล  
๑/๒๓  ถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๖๓๐  E=๑๕๕๕๔๔๐  
จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล  ๙  
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  
ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๖๑๕  E=๑๕๕๕๗๐๐   
จากหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  
บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๔๘๐  E=๑๕๕๕๖๗๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล  ๑๐/๑   

  บรรจบถนนเทศบาล  ๑๐  ถึงหลักเขตที่   ๑๑  บริ เวณพิกัด   
N=  ๕๔๘๔๑๐  E=๑๕๕๖๘๑๐  จากหลักเขตที่  ๑๑  ไปทาง 
ทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางเทศบาล  ๑๐  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  
บริเวณพิกัด  N=  ๕๔๘๔๒๕  E=๑๕๕๖๕๔๐  จากหลักเขตที่  ๑๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวขนานกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร  
บรรจบหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖ หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองบัว 
 โดยแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  
ตรง  กม.  ๘.๔๕๐  ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  
ระยะทางประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่   ๑  ตามแนว 
ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด- 
ช่องสะเดา  ระยะทางประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่  ๒  บริเวณ 
พิกัด  N=๕๔๘๔๒๕  E=๑๕๕๖๕๔๐  จากหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายเทศบาล  ๑๐  บรรจบถนนเทศบาล  ๑๐/๑   
ถึงหลักเขตที่  ๓  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๔๑๐  E=๑๕๕๖๙๑๐   
จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลาง 
ถนนเทศบาล  ๑๐/๑  ถึงหลักเขตที่  ๔  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๔๘๐   
E=๑๕๕๕๖๗๐  จากหลัก เขตที่   ๔  ไปทางทิศตะวันออก   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด- 
ช่องสะเดา  ถึ งหลักเขตที่   ๕  บริ เวณพิกัด  N=๕๔๘๖๑๕   
E=๑๕๕๕๗๐๐  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางถนนเทศบาล  ๙  บรรจบถนนเทศบาล  ๑/๒๓  ถึงหลักเขตที่  ๖  
บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๖๓๐  E=๑๕๕๕๔๔๐  จากหลักเขตที่  ๖   
ไปทางทิศตะวันตกบรรจบคลองส่งน้ า  ถึงหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  
N=๕๔๘๔๑๕  E=๑๕๕๔๘๖๐  จากหลักเขตที่   ๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๒๕๐   
E=๑๕๕๔๔๙๕  บรรจบถนนเทศบาล  1  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๒๗๐  
E=๑๕๕๔๔๖๕  ตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล  1  จากหลักเขตที่  ๙  
ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล  1/16  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  
บริเวณพิกัด  N=๕๔๘๑๖๕  E=๑๕๕๔๑๕๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  
ไปตามริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ถึงหลักเขตที่  ๑๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งเหนือ  จากหลัก 
เขตที่  ๑๑  ตรงปากห้วยโอ่งน้ าฝั่งตะวันตก  เป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  ตรง  กม.  ๘.๔๕๐  ถึงหลักเขตที่  ๑๒   
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด- 
ช่องสะเดา  ฝั่ งใต้   ตรง  กม.  ๘.๔๕๐  จากหลักเขตที่   ๑๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นแนวตั้งฉากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๑๙๙  สายท่าพะเนียด-ช่องสะเดา  ระยะทางประมาณ   
๗๐๐  เมตร  ไปบรรจบหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๑.๖  เทศบาลต าบลลาดหญ้า 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากสี่แยกไฟแดงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๐๘๖  (ลาดหญ้า-บ่อพลอย)  ฝั่งเทศบาล  ถึงแยกถนนเทศบาล  ๑๑  
ไปทางทิศใต้ตามถนนเทศบาล  ๑๑  จนถึงแยกถนนหอมชื่น   
ไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๔  จากหลักเขตที่  ๔  ถือตามเส้นแบ่งเขตต าบล 
ลาดหญ้ากับต าบลหนองบัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๕   
ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งเหนือ  จากหลักเขตที่  ๕  เลียบตาม 
ริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งเหนือไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนพระครูสอน   
จากถนนพระครูสอน  ไปทางทิศเหนือถึงแยกไฟแดงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๖  (ลาดหญ้า-บ่อพลอย)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๑๙๙  ฟากเหนือตรง  ก.ม.๑๙  เลียบตามริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๙๙  ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลัก 
เขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่ตรง  กม.๑๗  จากหลักเขตที่   ๒  เป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ตรง  กม.  ๑๗   
ตามแนวเส้นตั้งฉาก  ระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๓ 
เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นตั้งฉาก  ระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๖  
(ลาดหญ้า-  บ่อพลอย)  จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๖  
(ลาดหญ้า-บ่อพลอย)  ไปทางทิศใต้ตามแนวแบ่งเขตต าบลลาดหญ้า 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  ระยะทางประมาณ  ๔๐๐  เมตร  
จนสุดเขตที่ดินส านักงานเทศบาลต าบลลาดหญ้า  ลงไปทางทิศตะวันตก
จนถึงแยกถนนหอมชื่น  จากแยกถนนหอมชื่นไปทางทิศเหนือตามถนน
เทศบาล  ๑๑  ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๖  (ลาดหญ้า- 
บ่อพลอย)  จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๖  (ลาดหญ้า- 
บ่อพลอย)  ไปทางทิศตะวันตกจนถึงแยกไฟแดงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๘๖  (ลาดหญ้า-บ่อพลอย)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนพระครูสอน  เลียบตามริมแม่น้ าแควใหญ่ฝั่งเหนือไปทาง   
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึ งหลักเขตที่   ๖  จากหลักเขตที่   ๖   
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตที่  ๑  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒. อ าเภอไทรโยค   
 ๒.๑  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6 หมู่ที่  1  ต าบลลุ่มสุ่ม  (บางส่วน)   
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์    
ไปตามถนนหน้าเทศบาลและไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
3343  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก  ตัดแยกถนนเข้าเทศบาลซอย  3  
ไปตามถนนเทศบาลซอย  3  แยกเข้าถนนท่าน้ านายคล้อย   
จดแม่น้ าแควน้อย  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์  โดยให้มีพ้ืนที ่
ฝั่งทิศตะวันออกทั้งหมด  เป็นเขตเลือกตั้งที่  1 

๒ 6 หมู่ที่  1  ต าบลลุ่มสุ่ม  (บางส่วน) 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์    
ไปตามถนนหน้าเทศบาลและไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
3343  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตัดแยกถนนเข้าเทศบาลซอย  3  
ไปตามถนนเทศบาลซอย  3  แยกเข้าถนนท่าน้ านายคล้อยจด 
แม่น้ าแควน้อย  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์  โดยให้มีพ้ืนที่ฝั่ง 
ทิศตะวันตกทั้งหมด  เป็นเขตเลือกตั้งที่  2 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๒.๒  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6 หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลท่าเสา 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๓  ตั้งฉากไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่   1  ระยะทาง  
๑.๑๐๐  กิโลเมตร  ตั้งแต่หลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่ตรงริมต้นน้ า 
ล าห้วยน้ าตกฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ   
๑๖๐  เมตร  ตรงไปทางทิศใต้หลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่ตรงเชิงเขา 
ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศใต้  ระยะทาง 
ประมาณ  ๕๙๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒  เลียบเชิงเขาวงไปทาง 
ทิศตะวันออกจดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเลียบ 
เชิงเทือกเขาวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถ ึงหลักเขตที ่  ๓   
ซึ่งตั้งอยู่ตรงริมล าห้วยปากแซงฝั่งตะวันออกตอนเหนือเทือกเขาวง  
ห่างจากศูนย์กลางของทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี  ตอนกิโลเมตร  
๑๙๓.๕๖๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  ๖๐   
เมตร  จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ถึงกึ่งกลางล าห้วยไร่โดม  ถึงกึ่งกลางถนน   
คสล.  สายผึ้งหวาน  ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงสามแยกหน้าบ้าน 
นายสมัย  สิงห์ใหญ่  ไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๓  ด้านปากทางเทศบาล  ๓  (สายหลังสถานีอนามัย)  
เป็นระยะทาง  ๒.๔๐  กิโลเมตร  จากกึ่งกลางถนน  คสล.  สายเทศบาล  ๓  
ขึ้นไปทางทิศเหนือ  ถึงล าห้วยน้ าตก  ระยะทาง  ๒.๑๐๕  กิโลเมตร 

๒ 6 หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลท่าเสา 
 โดยมีแนวเขตที่เริ่มต้นจากกึ่งกลางถนน  คสล.  สายผึ้งหวาน
เลียบล าห้วยไร่โดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ถึงหลักเขตที่  4   
ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากล าห้วยไร่โดมฝั่งตะวันออกบรรจบริมน้ าแควน้อย 
ฝั่งทางเหนือเป็นระยะทาง  ๓.๖๔๔  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  ๕  
เลียบริมล าห้วยน้ าตก  ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถึงกึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  มาด้านทิศใต้ 
ถึงกึ่งกลางปากถนน  คสล.  สาย  ๓  (สายหลังสถานีอนามัย)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกถึงสามแยกบ้านนายสมัย  สิงห์ใหญ่  ไปทางทิศใต้ 
ถึงกึ่งกลางถนน  คสล.  สายผึ้งหวานถึงล าห้วยไร่โดม  เป็นระยะทาง   
๑.๗๐๐  กิโลเมตร 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๒.๓  เทศบาลต าบลไทรโยค 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6 ๑. หมู่ที่  1  ต าบลไทรโยค 
๒. หมู่ที่  3  ต าบลไทรโยค 
๓. หมู่ที่  5  ต าบลไทรโยค 
๔. หมู่ที่  7  ต าบลไทรโยค 

๒ 6 ๑. หมู่ที่  2  ต าบลไทรโยค 
๒. หมู่ที่  4  ต าบลไทรโยค 
๓. หมู่ที่  6  ต าบลไทรโยค 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลไทรโยค 

๓. อ าเภอบ่อพลอย   
 ๓.๑  เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากทิศเหนือ  หลักเขตที่  1  สะพานวังใหญ่ไปตามถนน  26  
ดงไม้แดง-วังใหญ่  เขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   
ชุมชนหัวเขา  ตามแนวเขตเทศบาลทิศตะวันออก  ประกอบด้วย   
ชุมชนหัวเขา  ชุมชนเขาวง  ชุมชนเขาแก้ว  ชุมชนจามรฟาร์ม   
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  สายบ่อพลอย-อู่ทอง   
จากหลักเขตที่   2  ไปทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่   3  บรรจบ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  30๘6  สายบ่อพลอย-หนองปรือ   
จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  4  จากหลักเขตที่  4  
ไปทางทิศตะวันตกเป็น เส้นแบ่ ง เขตชุมชนพลอยไพลิน   1   
กับชุมชนพลอยไพลิน  2  ถึงหลักเขตที่  5  จากหลักเขตที่  5   
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่   6  จากหลักเขตที่   6  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนเขาเตี้ยกับชุมชนเขาวง 
ถึงหลักเขตที่  7  จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 
ระหว่างชุมชนเขาวง  กับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย   
ถึงหลักเขตที่  ๘  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างชุมชนหัวเขากับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  
หลักเขตที่   9  จากหลักเขตที่   9  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
เลียบล าตะเพิน  ถึงหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  6  ทิศเหนือ  ไปทางทิศใต้เป็นเส้นแบ่ง 
เขตระหว่างชุมชนพลอยไพลิน  2  กับเขาชุมชนเขาเตี้ย  ถึงหลักเขตที่  5   
จากหลักเขตที่  5  ไปทางทิศตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
ชุมชนพลอยไพลิน  1  ชุมชนพลอยไพลิน  2  ถึงหลักเขตที่  4   
จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศใต้เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
30๘6  (สายบ่อพลอย-  อู่ทอง)  ถึงหลักเขตที่  3  จากหลักเขตที่  3  
ไปทางทิศตะวันออกเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342   
(สายบ่อพลอย-อู่ทอง)  ถึงหลักเขตที่  2  จากหลักเขตที่  2  ไปทาง 
ทิศใต้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนตลาดสดหินใหญ่   และชุมชน 
เขาพระศรีกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  ถึงหลักเขตที่  10   
ไปทางทิศตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนเขาพระศรีและชุมชน 
พัฒนาวัดรัชดาภิเษกกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  ถึงหลัก
เขตที่  11  จากหลักเขตที่  11  ไปทางทิศเหนือเป็นเส้นแบ่งแนว
เขตชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก  ชุมชนพาณิชย์  ชุมชนเขาเตี้ย   
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  ถึงหลักเขตที่  7  จากหลัก
เขตที่  7  ไปทางทิศตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนเขาวง  
ชุมชนเขาเตี้ย  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๒  เทศบาลต าบลหนองรี 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. ชุมชนล าตะเพิน  ต าบลหนองรี 
๒. ชุมชนพ่อปู่หนองรี  ต าบลหนองรี 
๓. ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์  ต าบลหนองรี 
 เริ่มต้นจากหมู่ที่   5  ในเขตเทศบาลยกหมู่   จดหมู่ที่   2   
ชุมชนพ่อปู่หนองรี  ตั้งแต่ห้วยล าตะเพินซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหมู่ที่   ๒   
กับหมู่ที่  ๕  ต าบลหนองรี  แล้วไปทางทิศเหนือตามห้วยล าตะเพิน  
ถึงถนนสายหนองรี-บ้านล าอีซู  ไปตามถนนสายหนองรี-บ้านล าอีซู   
ถึงสี่แยกหนองร ี สุดเขตชุมชนพ่อปูห่นองรี  จดชุมชนหนองรสีร้างสรรค์  
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๙๐  (สายหนองรี-เลาขวัญ)  
จนสุดเขตเทศบาล  โดยใหพ้ื้นที่ฝั่งทิศเหนือทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งที่  ๑ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖ ๑. ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข  ต าบลหนองรี 
๒. ชุมชนร่วมใจสามัคคี  ต าบลหนองรี 
 เริ่มต้นจากห้วยล าตะเพินซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหมู่ที่  ๒  กับหมู่ที่  ๕  
ต าบลหนองรี  แล้วไปทางทิศเหนือตามห้วยล าตะเพิน  ถึงถนนสาย
หนองรี-บ้านล าอีซู  ไปตามถนนสายหนองรี-บ้านล าอีซู  ถึงสี่แยก
หนองรี  แล้วไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๙๐  (สายหนองรี-
เลาขวัญ)  จนสุดเขตเทศบาล  โดยให้พ้ืนที่ฝั่งทิศใต้ทั้งหมดเป็น 
เขตเลือกตั้งที่  ๒ 

๔. อ าเภอศรีสวัสดิ์   
 ๔.๑  เทศบาลต าบลเอราวัณ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  ลงมาตามถนนขึ้นสันเขื่อนศรีนครินทร์   
ข้ามสะพานเจ้าเณร  1  ตรงไปตามถนนสายไปที่ท าการเขื่อนศรีนครินทร์  
ถึงสะพานเข้าตลาดสดเทศบาล  ผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   
เข้าสู่ถนนขาออกจากน้ าตกเอราวัณถึงสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ผาแดง  
ฝั่งขวาและจากสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ผาแดง  ตรงไปตามถนนสาย
ไปน้ าตกเอราวัณ  ทั้งสองฝั่งถนนเป็นเขตเลือกตั้งที่  1   

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  ลงมาตามถนนขึ้นสันเขื่อนศรีนครินทร์   
ข้ามสะพานเจ้าเณร  1  ตรงไปตามถนนสายไปที่ท าการเขื่อนศรนีครนิทร์  
ถึงสะพานเข้าตลาดสดเทศบาล  ผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   
เข้าสู่ถนนขาออกจากน้ าตกเอราวัณถึงสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ผาแดง  
ฝั่งซ้าย  เป็นเขตเลือกตั้งที่  2   

 ๔.๒  เทศบาลต าบลเขาโจด 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวสันเขาองค์ทั่ง   
ด้านทิศเหนือติดกับต าบลแก่นมะกูด  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี   
บริเวณพิกัด  NS  ๑๒๓๖๓๓  จากหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบตาม 
แนวสันเขาองค์ทั่ง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลแก่นมะกรูด   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

อ าเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง
หลักเขตที่  ๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยล าขาแข้งบริเวณพิกัด  
NS  ๒๐๑๖๐๓  รวมระยะทางประมาณ  ๑๖,๐๐๐  เมตร   
จากหลักเขตที่  ๔  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางล าห้วยล าขาแข้ง 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลแก่นมะกรูด   อ าเภอบ้านไร่    
จังหวัดอุทัยธานี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์    
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  ๕  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณเนิน  ๙๖๕  ตามสันเขาไมต้ะแบกบรเิวณพิกัด  NS  ๒๖๖๕๘๑  
รวมระยะทางประมาณ  ๘,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้น
เลียบตามสันเขาไม้ตะแบก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลแก่นมะกูด  
อ าเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่  ๖  ซึ่งตั้งอยู่สันเขาไม้นวลบริเวณพิกัด  NS  ๓๐๘๕๗๘   
รวมระยะทางประมาณ  ๘,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้น
เลียบตามสันเขาไม้นวลซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านเนิน  
๙๐๘  และเนิน  ๙๑๗  ถึงหลักเขตที่  ๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  ๘๖๗  
ตามสันเขาไม้นวล  บริเวณพิกัด  NS  ๓๕๒๕๓๑  รวมระยะทางประมาณ  
๗,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาไม้นวล  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลวงัยาว  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบรุี 
กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี    
ไปทางทิศใต้ผ่านเนิน  ๙๒๘  ถึงหลักเขตที่  ๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  
๙๒๘  ตามสัน เขาห้ วยหินขาวบริ เวณพิกัด  NS  ๓๕๕๔๖๕   
รวมระยะทางประมาณ  ๙,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้น
เลียบตามเนิน  ๙๒๘  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลองค์พระ  
อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านเนิน   
๗๔๓  ถึงหลักเขตที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขากระชายผ่านเนิน  ๘๙๑   
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  บริเวณพิกัด  NS  ๓๑๔๔๓๐  รวมระยะทางประมาณ  ๖,๐๐๐  เมตร   
จากหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นเลียบตามสันเขากระชาย  ซึ่งเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างต าบลองค์พระ  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   
ไปทางทิศใต้ตามสันเขาเขียวผ่านเนิน  ๙๕๓  ถึงหลักเขตที่  ๑๐   
ซึ่ งตั้ งอยู่ บริ เ วณเนิน   ๘๖๗  บริ เ วณพิกัด  NS  ๓๑๙๓๙๕   
รวมระยะทางประมาณ  ๕,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๐  เป็นเส้น 
เลียบตามเนิน  ๘๖๗  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ   
อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  ๑๑   
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณสันเขาทุ่ งสว่าง  บริ เวณพิกัด  NS  ๒๖๑๓๘๖   
รวมระยะทางประมาณ  ๗,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๑  เป็นเส้น 
เลียบไปตามสัน เขาทุ่ งสว่ าง   ซึ่ ง เป็น เส้นแบ่ ง เขตระหว่ าง   
ต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาล
ต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ผ่านปลายล าห้วย 
แม่พลู  บริเวณพิกัด  NS  ๒๙๙๓๑๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  4041  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลาง 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  4041  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผ่านล าห้วยแม่พลู  ถึงแนวเส้นแบ่งเขตหมู่บา้นบ้านเขาเหล็ก-บ้านตนีตก   
บริเวณพิกัด  NS  ๒๕๕๓๒๙  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนบ้านเขาเหล็ก-บ้านตีนตก 
เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไปทางด้านทิศเหนือถึงหลักเขตที่  ๒๕  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาไหล่ตะโก  
บริเวณพิกัด  NS  ๑๘๐๓๑๕  รวมระยะทางประมาณ  ๑๔,๐๐๐  เมตร  
จากหลักเขตที่  ๒๕  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาไหล่ตะโกซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างต าบลนาสวน  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาล
ต าบลเขาโจด  อ าเภอศรี สวั สดิ์   จั งหวั ดกาญจนบุ รี   ไ ปท า ง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสันเขาปากแม่พลุถึงหลักเขตที่  ๒๖   
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณแม่น้ าแม่กลองบริ เวณพิกัด   NS  ๐๘๕๔๕๗   
รวมระยะทางประมาณ  ๖,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒๖  เป็นเสน้
เลียบตามกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนาสวน  
อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศเหนือ  ผ่านวัดปากล าขาแข้ง   
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  ตามกึ่ งกลางแม่น้ าแม่กลองจนถึงหลักเขตที่   ๑  บริ เวณพิกัด   
NS  ๐๔๙๖๓๑  รวมระยะทางประมาณ  ๒๖,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขต 
ท่ี  ๑  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลแก่นมะกูด  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  กับต าบล
เทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   จั งหวั ดกาญจนบุรี    
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  
๘๑๙  ไปตามสันเขาดอกละว้ าบริ เวณพิกัด   NS  ๐๗๗๖๓๒   
รวมระยะทางประมาณ  ๔,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้น
เลียบตามสันเขาดอกละว้า  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลแก่นมะกูด  
อ าเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จน
บรรจบกับหลักเขตที่   ๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  ๙๘๓  ไปตาม 
สันเขาองค์ทั่งบริเวณพิกัด  NS  ๑๒๓๖๓๓  ระยะทางประมาณ  
๖,๐๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ 6  เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  NS  ๒๗๐๓๗๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขา 
ทุ่งสว่างตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ   
จังหวัดกาญจนบรุี  กับต าบลเขาโจด  อ าเภอศรสีวสัดิ ์ จังหวดักาญจนบรุี   
เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ   
จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ถึงหลักเขตที่  ๑๒  บริเวณพิกัด  NS  ๓๑๔๒๙๖  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขา 
พุไม้นวล  รวมระยะทางประมาณ  ๙,๗๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๒  
เป็นเส้นเลียบตามสันพุไม้นวล  ซึ่ ง เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง   
ต าบลสมเด็จเจริญ   อ า เภอหนองปรือ  จั งหวัดกาญจนบุรี    
กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   
ไปทางทิศใต้ตัดผ่านห้วยแม่พลู  และถนนบ้านเขาเหล็กถึงหลักเขตที่  
๑๓  ซึ่งตั้ งอยู่บริเวณเนิน  ๗๔๓  บริ เวณพิกัด  NS  ๑๐๖๔๐๕   
รวมระยะทางประมาณ  ๕,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที ่  ๑๓   
เป ็น เส ้น เล ียบตามเน ิน   ๗๔๓  ซึ ่ง เป ็น เส้นแบ่งเขตระหว่าง 
ต าบลสมเด็ จเจริญ   อ า เภอหนองปรื อ   จั งหวั ดกาญจนบุรี    
กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี    
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  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่   ๑๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางห้วยตะกวดไปยังเนินเขาพุตะเคียน  บริเวณพิกัด  NS  ๓๒๐๒๕๑  
รวมระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่   ๑๔   
เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางล าห้วยตะกวดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาล
ต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออก
ตัดผ่านถนนสายท่าล าไย-สมเดจ็เจรญิ  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  ซึ่งตั้งอยู่บรเิวณ
เขาคันหอก  บริเวณพิกัด  NS  ๓๖๖๒๕๒  รวมระยะทางประมาณ  
๔,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๕  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาคันหอก 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  
จั งหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์    
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนสาย 
ท่าล าไย-บ้านหนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  ๑๖  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมล า
ห้วยกระพร้อยฝั่งใต้  บริเวณพิกัด  NS  ๓๘๔๒๑๑  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๕,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๖  เป็นเส้นเลียบตามริม
ห้วยกระพร้อยฝั่งใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองปรือ  
อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาลต าบลเขาโจด  
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๑๗   
ซึ ่งตั ้งอยู ่บร ิเ วณสันเขาหินงอก  บริ เวณพิกัด  NS  ๓๗๗๑๙๓   
ระยะทางประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๗  เป็นเส้น 
เลียบตามสันเขาหินงอก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองรี   
อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้    
ผ่านสันเขาก าแพง  ถึงหลักเขตที่  ๑๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาก าแพง  
บริเวณพิกัด  NS  ๓๑๘๑๖๖  รวมระยะทางประมาณ  ๗,๐๐๐  เมตร   
จากหลักเขตที่  ๑๘  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาก าแพง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง 
เขตระหว่างต าบลหนองรี   อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   
กับต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทศิตะวนัตก 
เฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๑๙  บริเวณพิกัด  NS  ๓๐๒๑๖๑  ซึ่งตั้งอยู ่
บริเวณสันเขาก าแพงบริเวณพิกัด  NS  ๓๐๒๑๖๑  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๙  เป็นเส้นเลียบ  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ตามสันเขาก าแพง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลด่านแม่แฉลบ  
อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ถึงหลักเขตที่  ๒๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาพุน้ าหอม  บริเวณพิกัด  
NS  ๒๗๘๑๙๓  รวมระยะทางประมาณ  ๔,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขต
ท่ี  ๒๐  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาพุน้ าหอม  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  กับเทศบาล
ต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวสัดิ ์ จังหวัดกาญจนบุร ี ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือผ่านล าห้วยแม่ละมุน  ถึงหลักเขตที่   ๒๑  บริเวณพิกัด   
NS  ๒๔๗๒๕๘  ซึ่งตั้งอยู่บรเิวณสนัเขาสามแยก  รวมระยะทางประมาณ   
๑๐,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒๑  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาสามแยก   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนาสวน  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัด 
กาญจนบุรี  กับต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๒๒  บริเวณพิกัด  NS  ๒๑๖๒๖๕   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาสามแยก  บริเวณพิกัด  NS  ๒๑๖๒๖๕   
รวมระยะทางประมาณ  ๓,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒๒  เป็นเส้น
เลียบตามสันเขาสามแยก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนาสวน 

  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  กับต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๒๓  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาหวด  บริเวณพิกัด  NS  ๒๐๔๒๘๘  ระยะทาง
ประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๒๓  เป็นเส้นเลียบ 
ตามสันเขาหวด  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนาสวน  อ าเภอศรีสวัสดิ์  
จั งหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์    
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่   ๒๔   
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณเขาหงอนไก่   บริ เวณพิกัด   NS  ๑๘๐๓๑๕   
รวมระยะทางประมาณ  ๔,๕๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่   ๒๔   
เป็นเส้นเลียบตามสันเขาหงอนไก่  ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหว่างต าบลนาสวน  
อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   กับเทศบาลต าบลเขาโจด  
อ า เภอศรีสวัสดิ์   จั งหวัดกาญจนบุรี   จนถึ งหลักเขตที่   25   
แล้วกลับไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้เลียบตามสันเขาไหล่ตะโกซึ่งเป็น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนาสวน  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี   
กับเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทาง 
ทิศตะวันออกผ่านสันเขาปากแม่พลูถึงบริเวณพิกัด  NS  ๑๑๙๓๘๘   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  ๒  กจ.  4041  
เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนบ้านตีนตก-บ้านเขาเหล็ก  ไปทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านด้านตะวันออกของวัดไทยชาวเขาเป็นเส้นเลียบ
ไปตามกึ่งกลางถนนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริ เวณพิกัด   
NS  ๒๕๕๓๒๙  ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕  บ้านเขาเหล็ก  
กับหมู่ที่  ๑  บ้านตีนตกเป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๒  กจ.  4041  จนถึงบริเวณพิกัด  NS  ๒๙๙๓๑๐   
ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  ๒  กจ.  4041   
บริเวณแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   
จังหวัดกาญจนบุรี   กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ   
จังหวัดกาญจนบุรี  จนถึงพิกัด  NS  ๒๗๐๓๗๐  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๕. อ าเภอท่ามะกา   
 ๕.๑  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  มีแนวเขตเลือกตั้งเริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเขตเทศบาลจนบรรจบหลักเขตที่  2  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต
เทศบาลไปบรรจบถนนชลประทานฝั่งซ้าย  ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนชลประทานฝั่งซ้ายจนบรรจบถนนชลประทานฝั่งซ้าย  12   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนข้ามคลองส่งน้ าชลประทานผ่านถนน
แสงชูโตใหม่และถนนแสงชูโต  3  จนบรรจบถนนรถไฟ  4  ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนรถไฟ  4  จนบรรจบถนนพระแท่น  ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวถนนพระแท่นจนบรรจบถนนแสงชูโต  ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนแสงชูโตจนบรรจบถนนแสงชูโต  25  ไปตามแนว
ถนนแสงชูโต  25  จนบรรจบเขตเทศบาล  (แม่น้ าแม่กลอง)  ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  (ริมแม่น้ าแม่กลอง)  จนบรรจบหลัก
เขตที่  11  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลจากหลักเขตที่  11  
จนบรรจบหลักเขตที่  12  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล 
จากหลักเขตที่  12  จนบรรจบหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖  มีแนวเขตเลือกตั้ง เริ่มต้นจากสี่แยกไฟแดงถนนแสงชูโต   
(แยกโรงเจ)  ถนนพระแท่นไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน 
พระแท่นจนบรรจบถนนรถไฟ  4  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนรถไฟ  4   
จนบรรจบถนนแสงชูโต  3  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแสงชูโต  3   
จนบรรจบถนนแสงชูโตใหม่  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนแสงชูโตใหม่ 
จนบรรจบถนนรถไฟ  4  (ด้านข้างสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ  ร.9)   
ไปทางทิศตะวันตกตามถนนรถไฟ  4  (ด้านข้างสวนหลวงเฉลิม 
พระเกียรติ  ร.9)  ไปบรรจบบ้านเลขที่  20/30  ถนนรถไฟ  4   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนจนบรรจบบ้านเลขที่   20/37   
ถนนรถไฟ  4  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนข้ามทางรถไฟ   
ผ่านถนนข้างสถานีต ารวจภูธรท่าเรือ  (หลังเก่า)  จนบรรจบถนนแสงชโูต 
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนแสงชูโตจนถึงสี่แยกไฟแดงหน้าส านักงาน
เทศบาลฯ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนท่าเรือ -แสนตอ   
จนบรรจบเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลจน
บรรจบถนนแสงชูโต  25  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแสงชูโต  25  
จนบรรจบถนนแสงชูโตไปทางทิศใต้ตามแนวถนนแสงชูโตจนบรรจบ
สี่แยกไฟแดงถนนแสงชโูต  (แยกโรงเจ)  ถนนพระแท่น  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๓ ๖  มีแนวเขตเลือกตั้งเริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนพระแท่น  ๘  จนบรรจบหลักเขตที่  4  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวเขตเทศบาลจนบรรจบหลักเขตที่   7  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวเขตเทศบาลจนบรรจบหลักเขตที่  10  ไปตามแนวเขตเทศบาล
จนบรรจบถนนท่าเรือ-แสนตอ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน
ท่าเรือ-แสนตอ  จนบรรจบถนนแสงชูโตไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
แสงชูโตจนบรรจบถนนข้างสถานีต ารวจภูธรท่าเรือ  (หลังเก่า)  ไปตาม
แนวถนนข้างสถานีต ารวจภูธรท่าเรือ  (หลังเก่า)  ข้ามทางรถไฟไปตาม
แนวถนนจนบรรจบบ้านเลขที่  20/37  ถนนรถไฟ  4  ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนจนบรรจบบ้านเลขที่   20/30  ถนนรถไฟ  4  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนรถไฟ  4  (ด้านข้างสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ  ร.9)  
ไปบรรจบถนนแสงชูโตใหม่  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแสงชูโตใหม่
จนบรรจบสี่แยกไฟแดง  (หน้าห้าง  BIG  C)  ไปทางทิศตะวันออก 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ตามแนวถนนขา้มคลองส่งน้ าชลประทานจนบรรจบถนนชลประทานฝัง่ซา้ย  
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนชลประทานฝั่งซ้ายจนบรรจบแนวเขต
เทศบาล  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  จนบรรจบหลักเขต 
ที่  3  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๕.๒  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6 ๑. หมู่ที่  1  ต าบลท่าไม ้
๒. หมู่ที่  2  ต าบลท่าไม ้
๓. หมู่ที่  3  ต าบลท่าไม ้
๔. หมู่ที่  4  ต าบลท่าไม ้
๕. หมู่ที่  7  (บางส่วน)  ต าบลท่าไม้  โดยเริ่มต้นจากบริเวณสุดเขต 

ต าบลท่าไม้  ก่อนถึงหลักเขตที่  ๖  ไปตามถนนคอนกรีตจนถึง
ปากซอยท่าไม้  ๓๕ 

๖. หมู่ที่  10  ต าบลท่าไม ้
๒ 6 ๑. หมู่ที่  5  ต าบลท่าไม ้

๒. หมู่ที่  6  ต าบลท่าไม ้
๓. หมู่ที่   7  (บางส่วน)  ต าบลท่าไม้  โดยเริ่มต้นจากปากซอย 

ท่าไม้   ๓๕  ไปตามถนนคอนกรีตสิ้นสุดที่เขตติดต่อต าบล 
ดอนขมิ้น  ใกล้เคียงกับหลักเขตที่  ๖ 

๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลท่าไม ้
๕. หมู่ที่  9  ต าบลท่าไม ้

 ๕.๓  เทศบาลต าบลท่ามะกา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6 ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลท่ามะกา  (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลท่ามะกา  (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลท่ามะกา  (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล) 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ๔. หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลท่ามะกา  โดยมีแนวแบ่งเขต  เริ่มต้น
จากสะพานจันทรุเบกษา  (ข้ามแม่น้ าแม่กลอง)  ซึ่งเป็นเขต
เทศบาลแล้วไปตามกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๙  
(ท่ามะกา-หนองตากยา)  ตัดข้ามสี่แยกออกถนนเทศบาล   
ซอย  13  (สี่แยกไฟแดง)  ถึงถนนเทศบาลซอยข้างอ าเภอ  
เลี้ยวซ้ายไปจดถนนหลังอ าเภอ  เลี้ยวขวาไปจดทางรถไฟสาย
ธนบุรี-น้ าตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลท่ามะกา  โดยมีพ้ืนที่
ฝั่งทิศเหนือทั้งหมด 

๒ 6 ๑. หมู่ที่  ๔  ต าบลท่ามะกา  (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลท่ามะกา  (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  3  (บางส่วน)  ต าบลท่ามะกา  โดยมีแนวแบ่งเขต  

เริ่มต้นจากสะพานจันทรุเบกษา  (ข้ามแม่น้ าแม่กลอง)  ซึ่งเป็น
เขตเทศบาล  แล้วไปตามกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๐๙  (ท่ามะกา-หนองตากยา)  ตัดข้ามสี่แยกออกถนนเทศบาล  
ซอย  13  (สี่แยกไฟแดง)  ถึงถนนเทศบาลซอยข้างอ าเภอ  
เลี้ยวซ้ายไปจดถนนหลังอ าเภอ  เลี้ยวขวาไปจดทางรถไฟ 
สายธนบุรี-น้ าตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลท่ามะกา  โดยมีพื้นที่
ฝั่งทิศใต้ทั้งหมด 

 ๕.๔  เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6 ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลดอนขมิ้น 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลดอนขมิ้น 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลดอนขมิ้น 
๔. หมู่ที่  ๙  ต าบลดอนขมิ้น 

๒ 6 ๑. หมู่ที่  ๔  ต าบลดอนขมิ้น 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลดอนขมิ้น 
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 ๕.๕  เทศบาลต าบลลูกแก 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากริมแม่น้ าแม่กลองตั้งแต่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด 
E  13.๘13102  N  99.๘05237  ไปทางทิศเหนือตามเส้นแนว 
แบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลต าบลลูกแกกับเทศบาลต าบลทา่ไม้ 
ถึงหลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  E  13.๘7๘209  N  99.๘13335   
ไปทางทิศตะวันออกตามทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  ถึงบริเวณพิกัด   
E  13.๘73๘73  N  99.๘1๘046  ไปทางทิศใต้ตามถนนเทศบาล  3   
ถึงบริเวณพิกัด  E  13.๘7201๘N  99.๘17236  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามถนนแสงชูโต  (323)  ถึงบริเวณพิกัด  E  13.๘72530  N   
99.๘16636  ไปทางทิศใต้ถนนเทศบาล  6  ผ่านโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 
ถึ งบริ เวณพิกัด  E  13.๘70436  N  99.๘15971  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนเทศบาล  26  ไปทางถนนท่าควาย 
ถึ งบริ เวณพิกัด  E  13.๘6๘925  N  99.๘16160  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแม่น้ าแม่กลองจนบรรจบหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด   
E  13.๘13102  N  99.๘05237  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ 6  เริ่มต้นจากทางรถไฟตั้งแต่บริเวณพิกัด  E  13.๘73๘73   
N  99.๘1๘046  ไปทางทิศตะวันออกตามทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตก  
ถึงหลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  E  13.๘69425  N  99.๘2325๘  
ไปทางทิศใต้ตามเส้นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลต าบลลูกแก
กับเทศบาลเมืองท่าผา  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุร ี ถึงหลักเขตที่  4   

  บริเวณพิกัด  E  13.๘666๘6  N  99.๘19๘93  ไปทางทิศตะวันตก  
ตามแม่น้ าแมก่ลองถึงบริเวณพิกัด  E  13.๘6๘925  N  99.๘16160  
ไปทางทิศเหนือถึงถนนท่าควายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนน
เทศบาล  26  บริเวณพิกัด  E  13.๘70436  N  99.๘15971   
ไปทางทิศเหนือตามถนนเทศบาล  6  ผ่านโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ถึงบริ เวณพิกัด  E  13.๘72530  N  99.๘16636  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามถนนแสงชโูต  (323)  ถึงบริเวณพิกัด  E  13.๘7201๘  
N  99.๘17236  ไปทางทิศเหนือตามถนนเทศบาล  3  จนบรรจบ
บริเวณพิกัด  E  13.๘73๘73  N  99.๘1๘046  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
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 ๕.๖  เทศบาลต าบลพระแท่น 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  TD  ๘๔๙๕๒๒  เป็นเส้น
เลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงหลักเขตที่   ๒  บริ เวณพิกัด  TD  ๘๕๑๕๒๔  ซึ่ งตั้ งอยู ่
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  (ก าแพงแสน-พนมทวน)  ฟากเหนือ  
จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืจนถึงหลักเขตที่  ๓  บริเวณพิกัด  TD  
๘๖๗๕๒๘  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (ทุ่งคอก-
พระแท่นดงรัง)  ฟากตะวันออก  จากหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  ไปทางทิศตะวันออกจนถึง 
หลักเขตที่  ๔  บริเวณพิกัด  TD  ๘๗๐๕๒๘  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง)  
ตามแนวเส้นฉากไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  ๓๐๐  เมตร  
จากหลักเขตที่  ๔  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  
ขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๘๕๑๘  
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  (ก าแพงแสน-พนมทวน)  
ฟากเหนือ  จากหลักเขตที่   ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาล 
ต าบลพระแท่น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนถึงจุดตัดระหว่างถนน
เทศบาลต าบลพระแท่น  ๔๖  กับแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  
TD  ๘๖๘๕๑๗  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต้ตามกึ่งกลางถนนเทศบาล
ต าบลพระแท่น  ๔๖  ไปจนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๔๔  
บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๔๕๑๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
กึ่งกลางถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๐  ไปจนถึงสามแยก  
บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๕๕๑๔  ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางถนน
เชื่อมระหว่างถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๐  กับถนนเทศบาล
ต าบลพระแท่น  ๕๒  ไปจนถึงสามแยกศาลเจ้าพ่อกระพี้ทองเจ้าแม่
กระพี้เงิน  บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๓๕๑๔  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลาง
ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๒  ไปจนถึงเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน 
โปร่งพระแท่น  หมู่ที่  ๑๓  กับหมู่บา้นไร่บ่อหว้า  หมู่ที่  ๔  บริเวณพิกดั   
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  TD  ๘๖๔๕๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลียบเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้านโปร่งพระแท่น  หมู่ที่  13  กับหมู่บ้านไร่บ่อหว้า  หมู่ที่  ๔  
ไปจนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๓  บริเวณพิกัด  TD  
๘๖๑๕๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามกึ่งกลางถนน 
เทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๓  จนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๔   
บริเวณพิกัด  TD  ๘๕๘๕๐๖  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือตามกึง่กลาง   
ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๔  จนถึงเส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าพระแท่นดงรัง  บริเวณพิกัด  TD  ๘๕๒๕๑๐  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือและทิศเหนือ  เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าพระแท่นดงรงั  ผ่านทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๘๑  (ท่าเรือ- 
พระแท่นดงรัง)  จนบรรจบหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น   

๒ 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๖  บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๔๔๘๒   
เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น   ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  จนถึงหลักเขตที ่ ๗  บริเวณพิกัด  TD  ๘๓๒๔๘๖  
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๑  (ท่าเรือ-พระแท่นดงรงั)  
จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  ๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่   ๘  บริ เวณพิกัด   
TD  ๘๓๐๔๘๘  ซึ่ งตั้ งอยู่ ริมถนนเทศบาลต าบลพระแท่น   ๑   
จากหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  
ขนานกับเส้นศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๐๘๑  (ท่าเรือ-
พระแท่นดงรัง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่  ๙  
บริเวณพิกัด  TD  ๘๔๓๕๐๖  จากหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นเลียบแนว
ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๔  
บริเวณพิกัด  TD  ๘๕๒๕๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้ตามกึง่กลาง
ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๔  จนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  
๓๓  บริเวณพิกัด  TD  ๘๕๘๕๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามกึ่งกลางถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๓๓  จนถึงเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้านโปร่งพระแท่น  หมู่ที่  ๑๓  กับหมู่บ้านไร่บ่อหว้า  หมู่ที่  ๔  
บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๑๕๐๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบ
เส้นแบ่งเขตหมู่บ้านโปร่งพระแท่น  หมู่ที่  ๑๓  กับหมู่บ้านไร่บ่อหว้า  
หมู่ที่   ๔  จนถึงถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๒  บริเวณพิกัด   
TD  ๘๖๔๕๐๘  ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนเทศบาล 

้หนา   ๔๕
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ต าบลพระแท่น  ๕๒  ไปจนถึงสามแยกศาลเจ้าพ่อกระพ้ีทอง 
เจ้าแม่กระพี้เงิน  บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๓๕๑๔  ไปทางทิศตะวันออก
ตามกึ่งกลางถนนเชื่อมระหว่างถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๐   
กับถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๒  ไปจนถึงสามแยกบริเวณพิกัด  
TD  ๘๖๕๕๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนน
เทศบาลต าบลพระแท่น  ๕๐  ไปจนถึงเทศบาลต าบลพระแท่น  ๔๔  
บริ เวณพิกัด  TD  ๘๖๔๕๑๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามกึ่งกลางถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๔๖  จนถึงจุดตัดระหว่าง
ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น  ๔๖  กับแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น
บริเวณพิกัด  TD  ๘๖๘๕๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลียบ 
ตามแนวเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  จนบรรจบหลักเขตที่   ๖   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๕.๗  เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๓  บริ เวณพิกัด  NR  ๘๗๑๕๒๘   
ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๓๕๖   
(สายทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง)  ตรงกิโลเมตรที่  ๒๒+๗๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ ง เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง   
ต าบลอุโลกสี่หมื่น  กับต าบลหนองลาน  และต าบลพระแท่น  อ าเภอ 
ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ระยะทางประมาณ  ๗๐๐  เมตร   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด   
NR  ๘๗๖๕๐๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน  สาย  ๒  
ขวา-๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  จากหลักเขตที่   ๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนลูกรัง  ตัดผ่าน 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๒๐๓๓  (สายบ้านหนองลาน-บ้านไร่)  
ตรงกิโลเมตรที่  ๑+๓๐๐  แล้วเลียบไปตามแนวถนนลาดยางสาย  
(บ้านหนองลาน-บ้านรางหว้า)   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
แล้วเลียบไปตามแนวข้างถนนลูกรังคลองชลประทาน  (ฝั่งซ้าย)   
สาย  ๒  ขวา-๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 

้หนา   ๔๖
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  ต าบลหนองลานกับต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  ระยะทาง
ประมาณ  ๓,๓๐๐  เมตร  ถึ งหลักเขตที่   ๗  บริ เวณพิกัด   
NR  ๘๙๒๔๘๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน  สาย  ๒  
ขวา-๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตัดผ่านแนวเขตที่ดินเอกชนและตัดผ่านถนนลาดยางภายใน
ต าบลถึงทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๒๖  (สายวัดหมอสอ- 
ทุ่งมะกรูด)  และผ่านหน้าวัดหมอสอวังคาถึงเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล 
ต าบลพระแท่นกับเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา  ระยะทาง
ประมาณ  ๓,๔๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้ง 
ท่ี  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒  แล้วเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนคอนกรีต  สายเทศบาลพระแท่น  ๒๗  ผ่าน 
ห้วยหมอสอ  (คลองท่าสาร-บางปลา)  และเลียบกึ่งกลางถนนคอนกรีต  
สายเทศบาลพระแท่น  ๖๘  ระยะทางประมาณ  ๘๗๐  เมตร   
แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  เลียบตามแนวกึง่กลางทางหลวงชนบท
หมายเลข  กจ.  ๒๐๒๗  (สายบ้านไร่-ตีนดง)  ระยะทางประมาณ   
๑๒๐  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านแนวเขตที่ดิน 
เอกชนและบ่อทรายถึงคลองชลประทาน  สาย  ๒  ขวา-๔  ขวา-๒   
ขวา-๒  ซ้าย  ระยะทางประมาณ  ๔,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านแนวเขตที่ดินเอกชน  ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  (สายก าแพงแสน-พนมทวน)  ระยะทาง
ประมาณ  ๗๕๐  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดผ่าน
แนวเขตที่ดินเอกชน  ถึงริมถนนเทศบาลต าบลพระแท่นสาย  ๔๘   
แล้วไปทางทิศตะวันตก  ตัดผ่านแนวเขตที่ดินเอกชน  ถึงริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (สายทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง)  ระยะทาง
ประมาณ  ๗๐๐  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
เส้นตรงเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (สายทุ่งคอก- 
พระแท่นดงรัง)  ระยะทางประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลต าบลพระแท่น  กับเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา  
จนบรรจบบริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (สายทุ่งคอก-
พระแท่นดงรัง)  ตรงกิโลเมตรที่  ๒๒+๗๙๐  เมตร  ซึ่งเป็นจุดเริม่ตน้ 

้หนา   ๔๗
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๒ 6  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๑  บริเวณพิกัด  NR  ๘๓๙๕๑๓   
ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนคอนกรีตห่างจากล าห้วยสาย  ร  ๑  ซ้าย-๒  
ซ้าย-๔  ซ้าย  จากหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนคอนกรีต  ผ่านแนวที่ดินเอกชนแล้วอ้อมเข้า
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลอุโลกสีห่มื่น  
กับต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ระยะทาง
ประมาณ  ๒,๑๒๑  เมตร  ถึงหลักเขตที่  ๒  บริเวณพิกัด  NR  ๘๕๔๕๒๒  
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณกึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๔๖   
(สายก าแพงแสน-พนมทวน)  ตรงกิโลเมตรที่  ๒๒+๕๓๐  จากหลักเขต 
ท่ี  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดิน
เอกชน  ตัดผ่านถนนลาดยาง  เขตเทศบาลต าบลพระแท่น  ๙   
บ้านแจงงาม  แล้วเลียบไปตามแนวที่ดินเอกชน  ตัดผ่านถนน
คอนกรีตเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  ๒๑  บ้านกระดอนโพรง  
ระยะทางประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลอุโลกสี่หมื่นกับต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  ถึงหลักเขตที่  ๓  
บริเวณพิกัด  NR  ๘๗๑๕๒๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข   ๓๓๕๖  (สายทุ่ งคอก -พระแท่นดงรั ง )   
ตรงกิโลเมตรที่  ๒๒+๗๙๐  ไปทางทิศใต้เลียบริมถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  (สายทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง)  ระยะทาง
ประมาณ  ๑๐๐  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตดัผ่านแนวเขต
ที่ดินและตัดผ่านถนนเทศบาลพระแท่น  ๒๑  และถนนเทศบาล 
พระแท่น  ๙  ถึงกึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๔๖   
(สายก าแพงแสน-พนมทวน)  ระยะทางประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลพระแท่นกับเทศบาลต าบล
พระแท่นล าพระยา  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านแนวเขต
ที่ดินเอกชนถึงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง  ระยะทาง
ประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเทศบาลต าบลพระแท่นกับ
เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยาแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรังตัดผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๑  (สายท่าเรือ-พระแท่นดงรัง)  แล้วเลียบ
ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง  และตัดผ่าน  
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  เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรังแล้วไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือแล้วเลียบริมทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๒๐๒๗   
(สายบ้านไร่-ตีนดง)  แล้วตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๑   
(สายท่าเรือ-พระแท่นดงรัง)  แล้วเลียบไปตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล 
พระแท่น  ๗  ระยะทางประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
ระหว่างเทศบาลต าบลพระแท่นกับเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา  
แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านคลองชลประทาน  สาย  ๒  
ซ้าย-๓  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  แล้วตัดผ่านแนวเขตที่ดินเอกชน 
เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘๑   
(สายท่าเรือ-พระแท่น)  ระยะห่างประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ถึงริมถนน
คอนกรีตเทศบาลพระแท่น  ๑  ระยะทางประมาณ  ๔,๒๐๐  เมตร  
แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๐๘๑  (สายท่าเรือ-พระแท่น)  ระยะห่างประมาณ  ๓๐๐  เมตร
แล้วไปทางทิศตะวันออก  ตัดผ่านแนวเขตที่ดินเอกชนและคลอง
ชลประทาน  สาย  ๒  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  ถึงทางหลวงชนบทหมายเลข  
กจ.  ๔๐๒๖  (สายวัดหมอสอ-ทุ่งมะกรูด)  ระยะทางประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลพระแท่น  กับเทศบาล
ต าบลพระแท่นล าพระยา  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    
เลียบทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๒๖  (สายวัดหมอสอ- 
ทุ่ งมะกรูด)   และผ่านหน้าวัดหมอสอวังคาและห้วยหมอสอ   
(คลองท่าสาร-บางปลา)  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน 
แนวเขตที่ดินเอกชน  ระยะทางประมาณ  ๓,๑๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒  ถึงหลักเขต 
ท่ี  ๗  บริเวณพิกัด  NR  ๘๙๒๔๘๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลอง 
ชลประทาน  สาย  ๒  ขวา-  ๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  จากหลักเขตที่  ๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตที่ดินเอกชน  
ระยะทางประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  แล้วเลียบไปตามแนวกึ่งกลาง 
ถนนลูกรังภายในต าบล  และทุ่งล าหัวโต่ง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะทางประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล
หนองลาน  กับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณพิกัด   
NR  ๙๐๐๔๗๖  ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เ วณกึ่ งกลางล าห้ วยรางแคสูง   
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(คลองใหม่)  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นเส้น 
เลียบกึ่งกลางล าห้วยรางแคสูง  (คลองใหม่)  ระยะทางประมาณ   
๓๓๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม  กับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณพิกัด   
NR  ๘๙๙๔๗๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางล าห้วยปลากด  จากหลักเขต 
ท่ี  ๙  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล าห้วยปลากด 
ถึงล าห้วยหมอสอ  ระยะทางประมาณ  ๑,๖๘๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างต าบลดอนชะเอม  กับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขต 
ท่ี  ๑๐  บริเวณพิกัด  NR  ๘๘๒๔๗๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง 
ล าห้วยหมอสอ  จากหลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
เลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยหมอสอถึงคลองท่าสาร-บางปลา  ระยะทาง
ประมาณ  ๓,๘๕๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล 
ดอนชะเอมกับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขตที่  ๑๑  บริเวณพิกัด  
๘๕๑๔๖๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองท่าสาร-บางปลา  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบตามแนวที่ดินเอกชน  ระยะทาง
ประมาณ  ๙๔๕  เมตร  ถึงถนนลูกรังภายในต าบลและเลียบไปตาม
แนวถนนลูกรงัคลองชลประทาน  (ฝั่งขวา)  สาย  ๑-ขวา  -๒  ขวา-๒  
ขวา-๒  ซ้าย  ตัดผ่านคลองชลประทาน  สาย  ๒  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  
และเลียบไปตามถนนลาดยาง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล
ตะคร้ าเอนกับต าบลพระแท่น  ถึงกึ่งกลางล าห้วย  สาย  ร  ๔   
(ห้วยหมอสอ)  ระยะทางประมาณ  ๑,๒๑๖  เมตร  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  
บริเวณพิกัด  NR  ๘๔๒๔๘๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางล าห้วยสาย   
ร  ๔  ซ้าย  (ห้วยหมอสอ)  จากหลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตก  
แล้วเลียบกึ่งกลางล าหว้ย  สาย  ร  ๔  ซ้าย  (ห้วยหมอสอ)  ระยะทาง
ประมาณ  ๓๔๖  เมตร  แล้วเลียบไปตามแนวเขตที่ดินเอกชนไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  ๓๓๒  เมตร  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างต าบลตะคร้ าเอน  กับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  
บริเวณพิกัด  ๘๓๖๔๘๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๘๑  (สายท่าเรือ-พระแท่น)  ตรงกิโลเมตรที่  ๖+๔๐๐  
จากหลักเขตที่  ๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบตามกึ่งกลาง
ถนนคอนกรีต  ภายในต าบลสายบ้านดอนนางนูน  ระยะทางประมาณ   

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ๓๐๐  เมตร  แล้วเลียบไปตามแนวเขตที่ดินเอกชน  อ้อมไปตามแนว
คันดินกันน้ าท่วมเก่าแนวหลังโรงงานน้ าตาลรางกระต่าย  ถึงทางหลวง
ชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๓๔  (สายบ้านรางกระต่าย)  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างต าบลตะคร้ าเอน  กับต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  
๑,๘๕๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่   ๑๔  บริ เวณพิกัด  NR  ๘๑๗๔๘๑   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๓๔  
(สายบ้านรางกระต่าย)  ตรงกิโลเมตรที่  ๐+๙๐๐  จากหลักเขต 
ที่  ๑๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบตามแนวกึ่งกลาง 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๓๔  (สายบ้านรางกระต่าย)   
ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  แล้วเลียบไปตามแนวข้างถนน 
ลูกรังภายในต าบล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  
๑๙๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตะคร้ าเอน  กับต าบล
พระแท่น  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  บริเวณพิกัด  NR  ๘๑๙๔๘๙  ซึ่งตั้งอยู่
บริ เวณไร่ห่างจากถนนสายบ้านรางกระต่ายจากหลักเขตที่   ๑๕   
ไปทางทิศเหนือเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตที่ดินเอกชน  ระยะทาง 
ประมาณ  ๓๒๐  เมตร  แล้วเลียบไปกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข   
กจ.  ๔๐๓๔  (สายบ้านรางกระต่าย)  ห่างจากวัดรางกระต่าย   
ระยะทางประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ทางทิศใต้ของโรงเรียนอุโลกสี่หมื่น   
แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๔๐๓๔   
(สายบ้านรางกระต่าย)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่ าน 
คลองชลประทาน  สาย  ๓  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  แล้วเลียบไปทาง  
ทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ถึงแนวรั้วโรงเรียนอโุลก
สี่หมื่นด้านใต้แล้วเลียบแนวรั้วโรงเรียนอุโลกสี่หมื่น  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ่อทราย  ระยะทางประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตะคร้ าเอนกับต าบลอุโลกสี่หมื่น  
และต าบลพระแท่นถึงหลักเขตที่  ๑๖  บริเวณพิกัด  NR  ๘๒๘๕๗๐  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสายคอนกรีตห่างจากคลองชลประทาน  
สาย  ๒  ซ้าย-๓  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะทางประมาณ  ๒๓๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑๖  ไปทางทิศใต้  
เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนคอนกรีต  ระยะทางประมาณ  ๕๒๐  เมตร   

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  แล้วเลียบกึ่งกลางคลองชลประทาน  สาย  ๒  ซ้าย-๓  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  
ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นทาง
แบ่งเขตระหว่างต าบลอุโลกสี่หมื่น  กับต าบลพระแท่น  ถึงหลักเขตที่  
๑๗  บริเวณพิกัด  NR  ๘๓๓๕๐๒  ซึ่งตั้งอยู่คลองชลประทานสาย  ๒   
ซ้าย-๓  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  จากหลักเขตที่   ๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่ห่างจากล าห้วยสาย  
ร  ๑  ซ้าย-๒  ซ้าย-๔  ซ้าย  ระยะทางประมาณ  ๑,๓๐๔  เมตร   
จนบรรจบบริเวณกึ่งกลางถนนคอนกรีต  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๕.๘  เทศบาลต าบลหวายเหนียว 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 6 ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหวายเหนียว 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลหวายเหนียว 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลหวายเหนียว 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลหวายเหนียว   

๒ 6 ๑. หมู่ที่  ๔  ต าบลหวายเหนียว 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลหวายเหนียว 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลหวายเหนียว 

 ๕.๙  เทศบาลต าบลหนองลาน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลหนองลาน 
๒. หมู่ที่  ๔  ต าบลหนองลาน 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลหนองลาน 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองลาน 
 เริ่มต้นจากพิกัด  NR  ๙๐๐๕๑๑  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๒  ตัดไปทางด้านทิศตะวนัตกของกึง่กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  (สายก าแพงแสน-พระแท่น)  ไปทางทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ  ๖.๕๐  กิโลเมตร  ถึงพิกัดที่  NR  ๘๘๐๕๑๒   
ตัดไปทางทิศเหนือตามแนวเขตหมู่ที่  ๑  ที่พิกัด  NR  ๘๘๐๕๑๕  

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

ผ่านพิกัด  NR  ๘๗๙๕๒๐  ผ่านเขตหมู่ที่  ๗  กึ่งกลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  ที่พิกัด  NR  ๕๗๑๕๓๒  ไปตามกึ่งกลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๕๖  ขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านพิกัด  
NR  ๘๗๕๕๔๑  ไปจบที่พิกัด  NR  ๘๗๙๕๔๘  ไปทิศตะวันออก
กึ่ งกลางล าห้ วยรางกอกผ่ านเขต  หมู่ที่   ๔  ไปจบพิกัดที่    
NR  ๙๐๙๕๓๘  ผ่านแนวเขตหมูท่ี่  ๘  ที่พิกัด  NR  ๙๑๗๕๓๔  และ
พิกัด  NR  ๙๐๒๕๕๓  ตัดไปทางทิศใต้ผ่านพิกัด  NR  ๙๒๐๕๓๒  
และพิกัด  NR  ๕๒๐๕๒๓    ไปจบที่ พิกัด  NR  ๕๒๐๕๒๓   
ไปทางทิศเหนือกึ่งกลางถนนสายดาปานนิมิตรไปตามเขตหมู่ที่  ๘   

  ผ่านพิกัด  NR  ๙๑๐๑๑๒ ไปทางทิศตะวันตกพิกัด  NR  ๙๐๑๕๓๑  
มาตามทิศใต้กึ่งกลางชลประทานสาย  ๑  ขวา-๑  ซ้าย-๔  ซ้าย-๒   
ขวา-๒  ซ้าย  มาบรรจบจุดเริ่มต้นพิกัด  NR  ๘๘๐๕๑๕ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลหนองลาน 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองลาน 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองลาน 
๔. หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองลาน 
๕. หมู่ที่  ๖  ต าบลหนองลาน 
 เริ่มต้นจากทิศเหนือ  พิกัด  NR  ๙๐๐๕๑๑  กึ่งกลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทางทิศตะวันออกผ่านหมู่ที่   ๒   
ที่พิกัด  NR  ๙๐๙๕๑๐  ลงมาทิศใต้ตามแนวเขตกึ่งกลางคลองชลประทาน 
สาย  ๒  ขวา-๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  ที่พิกัด  NR  ๙๐๖๕๐๓  
ผ่านพิกัด  NR  ๙๐๗๕๐๒  ไปจบที่เขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่   ๒  
และหมู่ที่   ๕  ที่ พิกัด  NR  ๙๐๕๔๙๘  ไปตามกึ่งกลางคลอง
ชลประทานสาย  ๒  ขวา  -๔  ขวา-๒  ขวา-๒  ซ้าย  ผ่านพิกัด   
NR  ๙๐๕๔๙๕,  พิกัด  NR  ๙๐๕๔๙๓,  พิกัด  NR  ๙๐๗๔๙๐,   
พิกัด  NR  ๙๐๔๔๘๕  ไปจบที่ พิกัด  NR  ๙๐๐๔๗๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวเขตหมู่ที่  ๕  ที่พิกัด  NR  ๘๙๒๔๘๔  ไปตาม 
ทิศเหนือกึ่ งกลางคลองชลประทานสาย  ๒  ขวา-๔  ขวา-๒   
ขวา-๒  ซ้าย  พิกัด  NR  ๕๘๖๕๐๗  ไปตามแนวเขตหมู่บ้าน 
ระหว่างหมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๓  ไปจบที่พิกัด  NR  ๘๘๐๕๑๕  ไปทาง 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ทิศตะวันออกตามแนวเขตระหว่างหมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๓  ผ่านพิกัด  
NR  ๘๘๐๕๑๒  กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ระยะทาง
ประมาณ  ๖.๕๐  กิโลเมตร  มาบรรจบจุดเริ่มต้นพิกัด  NR  ๙๐๐๕๑๑ 

๖. อ าเภอท่าม่วง   
 ๖.๑  เทศบาลต าบลท่าม่วง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  เลียบทางรถไฟสายตะวันตก  (ธนบุรี-
น้ าตกฯ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลจนถึงหลักเขตที่  2  
เลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   323   
(แสงชูโตสายใหม่)  จนถึงกึ่งกลางถนนเทศบาลซอย  2๕  เลี้ยวขวา 
ไปตามถนนเทศบาลซอย  2๕  ระยะทางประมาณ  ๑,2๐๐  เมตร   
เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  2๐๐  เมตร  จดถนน
เทศบาลซอย  2๑  เลี้ยวไปตามถนนเทศบาลซอย  2๑  จนถึง
กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  (แสงชูโตสายเก่า)   
เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  (แสงชูโตสายเก่า)  
จนถึงถนนเทศบาลซอย  ๑2  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาลซอย  ๑2  
จนถึงริมแมน่้ าแม่กลองสายเก่า  เลี้ยวขวาเลียบรมิแมน่้ าแม่กลองสายเกา่
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลจดหลักเขตที่  ๕  ขึ้นไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลจดหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  4  เลียบริมแม่น้ าแม่กลอง  (สายเก่า)  
ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงถนนเทศบาลซอย  ๑2  เลี้ยวขวาไปตามถนน
เทศบาลซอย  ๑2  จนถึงกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  
(แสงชูโตสายเก่า)  เลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  323  (แสงชูโตสายเก่า)  ไปจนถึงถนนเทศบาลซอย  2๑  
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาลซอย  2๑  ระยะทางประมาณ  ๘๖๐  เมตร  
เลี้ยวขวาไปทางทิศใต้  ระยะทาง  2๐๐  เมตร  จดกึ่งกลางถนน  

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  เทศบาลซอย  2๕  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาลซอย  2๕  จนถึง
ถนนเทศบาลซอย  2๕/๘  แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเทศบาลซอย  2๕/๘  
ตามเส้นแบ่งเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
วังขนายจนถึงหลักเขตที่   3  จากหลักเขตที่   3  ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลท่าม่วงจดหลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๖.๒  เทศบาลต าบลวังขนาย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลวังขนาย 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลวังขนาย 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลวังขนาย 
๔. หมู่ที่  ๗  ต าบลวังขนาย 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๓  ต าบลวังขนาย 
๒. หมู่ที่  ๔  ต าบลวังขนาย 
๓. หมู่ที่  ๖  ต าบลวังขนาย 

 ๖.๓  เทศบาลต าบลวังศาลา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลวังศาลา 
๒. หมู่ที่  ๔  ต าบลวังศาลา 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลวังศาลา 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลวังศาลา 
๕. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลวังศาลา 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  ต าบลวังศาลา 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลวังศาลา 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลวังศาลา 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลวังศาลา 
๕. หมู่ที่  ๙  ต าบลวังศาลา 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๖.๔  เทศบาลต าบลท่าล้อ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลท่าล้อ  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลท่าล้อ  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล)   

  ๓. หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลท่าล้อ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตกบริเวณพิกัด  NR  ๖๓๗๔๕๗  
แล้วออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางทางรถไฟ 
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๔๒๔๕๗  ออกไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลาง 
ซอยท่าล้อ  ๑๒  จดกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  
(ถนนแสงชูโต)  บริเวณพิกัด  NR  ๖๔๒๔๕๓  ออกไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนแสงชูโต  ถึงบริเวณพิกัด   
NR  ๖๓๖๔๕๓  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล  โดยมีพื้นที่ฝั่งทิศตะวันตก
ทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลท่าล้อ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางทางรถไฟสายธนบุรี-น้ าตกบริเวณพิกัด  NR  ๖๓๗๔๕๗  
แล้วออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางทางรถไฟ 
ถึงบริเวณพิกัด  NR๖๔๒๔๕๗  ออกไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลาง
ซอยท่าล้อ  ๑๒  จดกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๓  (ถนนแสงชูโต)  บริเวณพิกัด  NR  ๖๔๒๔๕๓  ออกไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ามกึ่งกลางถนนแสงชูโต  ถึงบรเิวณพิกดั   
NR   ๖๓๖๔๕๓  ซึ่ ง เป็นเขตเทศบาล  โดยมี พ้ืนที่ฝั่ ง 
ทิศตะวันออกทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งที่  ๒ 

๒. หมู่ที่  ๔  ต าบลท่าล้อ  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลท่าล้อ  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลท่าล้อ  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 

 ๖.๕  เทศบาลต าบลหนองขาว 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  2  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๙  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 

   เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
จนถึงหลักเขตที่  2  เลียบตามถนนสายดอนใหญ่ฝั่งทิศตะวันออก 
ไปจนถึงหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่   4   
ริมถนนเทศบาล  ๗  ฝั่งทิศเหนือ  ไปทางทิศตะวนัตกถึงถนนเทศบาล  ๖  
ไปจนถึงซอยตรอกโพธิ์   ข้ามฟากไปถึงซอยลานตะเอก  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  ไปบรรจบกบัถนนเทศบาล  ๕  ทางทิศตะวันตก  จนถงึ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  ฝั่งทิศตะวันตก  ลงไปทางทิศใต้  
ถึงเขตระหว่างวัดอินทาราม  กับโรงเรียนวัดอินทาราม  ไปทาง 
ทิศตะวันตกจนถึงคลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง  และไปตามแนว
คลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง  ทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๑   

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  4  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๑2  ต าบลหนองขาว  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล)   
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๖  เลียบริมคลองชลประทานสายท่าล้อ-
อู่ทอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  ๗  เลียบไป
ตามแนวคลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง  ไปจนถึงเขตระหว่าง 
วัดอินทารามกับโรงเรียนวัดอินทารามเป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวันออกจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  ฝั่งทิศตะวันออก
ไปทางทิศเหนือจนถึงถนนเทศบาล  ๕  ฝั่งใต้  ตรงไปทางทิศตะวันออก
ไปจนถึงซอยลานตะเอก  ไปทางขวาจนถึงซอยตรอกโพธิ์  ตรงไปทาง 
ทิศเหนือ  จนถึงถนนเทศบาล  ๖  ไปทางขวาจนถึงถนนเทศบาล  ๗  ฝั่งใต้  
แล้วไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่  ๕  เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบหลักเขตที่  ๖  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๖.๖  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยตลุง  
บริเวณพิกัด  NR  ๖๐๖๕๖๕  เป็นเส้นเลียบตามสันเขานมนาง   
ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถึงสันเขาสอยดาว  แล้วไปตามกึ่งกลางห้วยกระเพรา  ซึ่งเป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน  กับต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่
บ ริ เ วณคลองชลประทานหนอง โ ร งฝั่ ง ซ้ า ย   บริ เ วณพิกั ด   
NR  ๖๗๖๕๙๑  จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบทางสาธารณประโยชน์  
(ถนนลูกรัง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จดห้วยหลุมลึก  แล้วเลียบ
กึ่งกลางห้วยหลุมลึก  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลทุ่งสมอ  
อ าเภอพนมทวน  กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ฟากเหนือตรง
กิโลเมตรที่  ๑๔+๓๕๐  บริเวณพิกัด  NR  ๗๐๒๕๕๓  จากหลักเขต
ท่ี  ๓  เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา  แบ่งเขตระหว่างต าบลทุ่งสมอ  
อ าเภอพนมทวน  กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทุ่งมะเกลือ  ทุ่งหนองตารอด  ทุ่งหนองเพชร  
และทุ่งหนองตาปล่อย  ถึงหลักเขตที่   ๔  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทาง
สาธารณประโยชน ์ (ถนนลูกรัง)  บ้านดอนกระตา่ย  ต าบลดอนเจดยี์  
อ าเภอพนมทวน  บริเวณพิกัด  NR  ๗๑๙๕๐๓  จากหลักเขตที่  ๔  
เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนาแบ่งเขตระหว่างต าบลทุ่งทอง  กับต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่าน 
ทุ่งหนองปรือ  ทุ่งหนองระหาร  ผ่านทุ่งหนองระก า  อ้อมหลัง 
วัดสุวรรณาวาส  (วัดทุ่งทอง)  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
ถนนริมคลองชลประทาน  ๑  ขวา-๑  ซ้าย  ฟากเหนือบริเวณพิกัด   
NR  ๖๙๐๔๘๖  จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา  
แบ่งเขตระหว่างต าบลทุ่งทอง  กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง   
ไปทางทิศตะวันตก  ถึงทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  ๓๐๘๔  

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  (สายท่าม่วง-หนองขาว)  ตรงกิโลเมตรที่  ๕+๖๐๐  แล้วเลียบ
กึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.๓๐๘๔  (สายท่าม่วง-หนองขาว)  
ระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ถึงกิโลเมตรที่  ๔+๙๐๐  แล้วไป
ทางทิศตะวันตกตามทางเกวียนถึงหลักเขตที่  ๖  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางคลองชลประทาน  ๑  ซ้าย  บริเวณพิกัด  NR  ๖๗๔๔๘๒  
จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนาแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลทุ่งทองกับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันตก
ตามกึ่งกลางห้วยนาคราช  ถึงหลักเขตที่   ๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ   
ริมคลองชลประทานสายท่าล้อฝั่งซ้ายบริเวณพิกัด  NR  ๖๖๑๔๘๐  
จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบทางสาธารณประโยชน์  (ถนนลูกรงั)  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลท่าล้อ  กับต าบลหนองขาว   
อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๘   
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาตองบริเวณพิกัด  NR  ๖๔๓๔๘๑  จากหลักเขต 
ที่  ๘  เป็นเส้นเลียบสันเขาตอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
ต าบลท่าล้อกับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาตองบริเวณพิกัด  
NR  ๖๓๐๔๙๖  จากหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นเส้นเลียบเขาตอง  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลปากแพรก  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  แล้วไป
ตามช่องเขาถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๓๕๕๐๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
หุบโกรกหมูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนน
สาธารณประโยชน์  (ถนนลูกรังถนนดิน)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่ง
เขตเลือกตั้ งที่   ๑  และเขตเลือกตั้ งที่   ๒  ถึ งบริ เวณพิกัด   
NR  ๖๖๕๕๑๕  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์  
(ถนนดิน)  เป็นเส้นตรงตัดผ่านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒   
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๒๕๑๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงชนบท  
(สายหนองขาว-รางจิก)  ฟากตะวันตก  ตรงกิโลเมตรที่  ๑+๗๐๐  
เป็นเส้นตรงตัดผ่านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒  ถึงบริเวณพิกัด  
NR  ๖๗๖๕๐๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองชลประทานท่าล้อฟาก 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทานท่าล้อ  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒   
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๙๕๓๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๔  (สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ฟากตะวันตกตรงกิโลเมตร
ท่ี  ๑๐+๙๐๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง 
ถนนสาธารณประโยชน์  (ถนนคอนกรีต  และถนนลูกรัง)  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒  จนบรรจบ
หลัก เขตที่   ๑  ตั้ งอยู่บริ เ วณกึ่ งกลางห้วยตลุ งบริ เวณพิกัด   
NR  ๖๐๖๕๖๕  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๑  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยตลุง  
บริเวณพิกัด  NR  ๖๐๖๕๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
กึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์  (ถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีต)  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  ๒   
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๙๕๓๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๔  (สายกาญจนบุรี -   อู่ทอง)  ฟากตะวันตก 
ตรงกิ โลเมตรที่   ๑๐+๙๐๐  ไปทางทิ ศใต้ ตามแนวกึ่ งกลาง 
คลองชลประทาน  ท่าล้อ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  
และเขตเลือกตัง้ที่  ๒  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๖๕๐๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ริมคลองชลประทานท่าล้อฟากตะวันออก  เป็นเส้นตรงตัดผ่านไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  
และเขตเลือกตั้งที่  ๒  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๒๕๑๐  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณริมทางหลวงชนบท  (สายหนองขาว-รางจิก)  ฟากตะวันตก
ตรงกิโลเมตรที่  ๑+๗๐๐  เป็นเส้นตรงตัดผ่านไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และเขต
เลือกตั้งที่  ๒  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๖๕๕๑๕  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์  (ถนนดิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์  (ถนนดิน  ถนนลูกรัง)  
ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๓๕๕๐๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหุบโกรกหมู    
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบสันเขาตอง  ซึ่งเป็นเส้นแนว 
แบ่งเขตระหว่างต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  แล้วไปตามช่องเขาแนวทางเกวียนผ่านหลัง  

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๑๐  
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณกึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๒๔   
(สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ตรงกิโลเมตรที่  ๖+๒๕๐  บริเวณพิกัด   
NR  ๖๓๖๕๒๒  จากหลักเขตท่ี  ๑๐  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (สายกาญจนบุรี-อู่ทอง)  ซึ่งเป็นแนว 
แบ่งเขตระหว่างต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  กับต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  ระยะทางประมาณ  ๕๐  เมตร  แล้วเลียบทาง
เกวียนเก่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี   F.M.  ถึงถนนสาธารณประโยชน์    
(ถนนลูกรัง)  แล้วอ้อมเขาเม็งผ่านเขาสามงาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื
ตามล าห้วยตลุงจนบรรจบหลักเขตที่  ๑  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยตลุง
บริเวณพิกัด  NR  ๖๐๖๕๖๕  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๖.๗  เทศบาลต าบลม่วงชุม 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลม่วงชุม 
๒. หมู่ที่  ๒  (บางส่วน)  ต าบลม่วงชุม 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณประตู  ๔  เส้นเลียบกึ่งกลาง 
แม่น้ าแม่กลอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตต าบลท่าล้อกับต าบลม่วงชมุ   
ไปทางทิศตะวันออกแล้วเลียบไปตามกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลองไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๙๑๔๒๐  กึ่งกลาง
แม่น้ าแม่กลอง  เป็นเส้นแบ่งต าบลท่าม่วงกับต าบลม่วงชุม  ตัดผ่าน
ไปทางทิศใต้ถึงหมู่บ้านกลางทุ่ง  ตัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ถนนกลางทุ่งบ้านนายสมนึก  สร้อยสกุลณี  แล้วตัดไปทางทิศเหนือ
ถึงคลองน้ าทิ้งชลประทานท้ายซอยเวศวงค์   ตัดถึงปากซอยเลียบ
ถนนสายประตู  ๒  ประตู  ๔  ไปทางทิศเหนือกึ่งกลางแม่น้ า 
แม่กลองบรรจบจุดเริ่มต้น  เส้นแบ่งแนวเขตระหว่างต าบลท่าล้อและ
ต าบลม่วงชุม 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  (บางส่วน)  ต าบลม่วงชุม 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลม่วงชุม 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๓. หมู่ที่  ๔  ต าบลม่วงชุม 
๕. หมู่ที่  ๕  ต าบลม่วงชุม 

   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  NR  ๖๕๐๔๓๕  มาทาง 
ทิศตะวันออกกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลท่าล้อกับต าบลม่วงชุมถึงประตู  ๔  ตัดเป็นเส้นตรง  มาทิศใต้
เลียบถนนสายประตู  ๒-ประตู  ๔  ไปทางทิศตะวันออกถงึปากซอยเวศวงค์  
เลียบถนนมาทางทิศใต้ตัดผ่านคลองน้ าทิ้งชลประทานถึงถนนกลางทุ่ง
บ้านนายสมนึก  สร้อยสกุลณี  แล้วตัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหมู่บ้านกลางทุ่งถึงเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างต าบลบ้านใหม่กับ
ต าบลม่วงชุม  เป็นเส้นตรงมาทางทิศใต้ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๘๒๓๗๘  
ตัดถนนคันคลองชลประทาน  ๑  R  ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๗๒๓๗๒  
เป็นเส้นตรงมาทางทิศใต้ถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๕๗๓๖๓  เลียบไปทาง
เส้นแบ่งแนวเขตระหว่างต าบลเขาน้อยและต าบลม่วงชุม  ไปทาง 
ทิศตะวันตกถึงบริเวณพิกัด  NR  ๖๕๕๓๘๐  เลียบคันคลองชลประทาน  
๑  R  ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งแนวเขตถึงพิกัด  NR  ๖๔๖๔๒๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบจุดเริ่มต้นบริเวณพิกัด  ๖๕๐๔๓๕  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ าแม่กลองซึ่งเป็นเส้นแบ่งแนวเขต
ระหว่างต าบลท่าล้อและต าบลม่วงชุม   

 ๖.๘  เทศบาลต าบลส ารอง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลพังตรุ 
 โดยมีแนวแบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๗  ตั้งแต่ถนน
สายสะพานหัวหิน  ถึงซอยสะพานหัวหิน  ซอย  ๑  โดยใช้ถนน
คอนกรีตไปทางทิศตะวันออกเป็นแนวแบ่งเขต  ถึงซอยชุมชนดอนดักแย้  
ซอย  2  ใช้ถนนดอนดักแย้  ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงหอนาฬิกา
เป็นแนวแบ่งเขต  และใช้คันคลองชลประทานสายใหญ่  2  ขวา  
เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่   ๕  ติดแนว
เขตต าบลท่าตะคร้อ  ให้พ้ืนที่ฝั่งทิศใต้ทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลพังตรุ   
๒. หมู่ที่  3  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล)  ต าบลพังตร ุ  

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

 โดยมีแนวแบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มต้นจากหลักเขตที่   ๗  ตั้งแต่
ถนนสายสะพานหัวหิน  ถึงซอยสะพานหัวหิน  ซอย  ๑  โดยใช้ถนน
คอนกรีตไปทางทิศตะวนัออกเป็นแนวแบ่งเขต  ถึงซอยชุมชนดอนดักแย้   

  ซอย  2  ใช้ถนนดอนดักแย้  ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงหอนาฬิกา 
เป็นแนวแบ่งเขต  และใช้คันคลองชลประทานสายใหญ่  2  ขวา  
เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่   ๕  ติดแนว
เขตต าบลท่าตะคร้อ  ให้พื้นที่ฝั่งทิศเหนือทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งที่  2   

 ๖.๙  เทศบาลต าบลหนองตากยา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  2  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  3  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๑2  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๑๕  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๘๐23๐๗๖   
ลองจิจูด  ๙๙.๕๗23๖๘๗  ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองตากยาเชื่อมต่อทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตากยา  สายบ้านหนองอีเห็น-หนองตะครอง  พ้ืนที ่
หมู่ที่   3  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านเขตที่ดินเอกชน 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32๐๙  (สายท่ามะกา-ด่านมะขามเตี้ย)  
ซึ่งเป็นที่ตั้งหลักเขตที่   ๕  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๗๙๘๕๐๕๑  
ลองจิจูด  ๙๙.๕๘๖๗๑32  ระยะทางประมาณ  ๑.3๐  กิโลเมตร  
จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เข้าเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  2  
ผ่านหลังโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง  พ้ืนที่สวนมะม่วง
และไร่อ้อยเอกชนไปยังหลักเขตที่   ๖  บริ เ วณพิกัดละติจูด   
๑3.๗๘๖๐43๙  ลองจิจูด  ๙๙.๕๘4๗๕๑๘  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  33๕๗  ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร  
จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตร
ของเอกชน  ไปยังหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๗๗44๑๕๑   

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ลองจิจูด  ๙๙.๕๕๐๗๐๙๑  ระยะทางประมาณ  ๖  กิโลเมตร  สุดเขตเทศบาล
ต าบลหนองตากยา  บรรจบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา  
พ้ืนที่หมู่ที่  ๑  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ซอย  ๑3  ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  32๐๙  (สายท่ามะกา-ด่านมะขามเตี้ย)  ระยะทาง
ประมาณ  ๑.3  กิโลเมตร  จากนั้นเลียบไปตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  32๐๙  (สายท่ามะกา-ด่านมะขามเตี้ย)  ตั้งแต่
ถนนเทศบาลซอย  ๑3  ผ่านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลหนองตากยา  
สิ้นสุดตรงถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร  
จากถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ตามแนวถนนฝั่งขวาไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ผ่านข้างวัดหนองตากยาอภัยสัตว์   พ้ืนที่หมู่ที่  ๑๕   
ไปถึงแยกถนนเทศบาล  ซอย  ๘/๑  ระยะทางประมาณ  ๑.2  กิโลเมตร  
จากแยกถนนเทศบาล  ซอย  ๘/๑  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนไปส้ินสดุ
ที่จุดเขตเทศบาล  บรรจบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา  
ระยะทางประมาณ  ๐.๘  กิ โลเมตร  จากจุดสิ้นสุดเขตไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตรของเอกชน  ไปบรรจบ
หลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  4  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๙  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๖. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๗. หมู่ที่  ๑๑  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๘. หมู่ที่  ๑3  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
๙. หมู่ที่  ๑4  ต าบลหนองตากยา  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๘๑2๑๐๙2  
ลองจิจูด  ๙๙.๕242๐4  ตั้งอยู่กลางพื้นที่ท าการเกษตรของเอกชน  
ตรงจุดแบ่งเขตเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา  
พ้ืนที่หมู่ที่  ๑๐  ซึ่งมีล ารางเป็นแนวแบ่งไปทางทิศตะวันออก   

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ตัดผ่านพื้นที่ด้านข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา  
ผ่านทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  34๙2  พ้ืนที่หมู่ที่  ๑๑  ไปยังหลกั
เขตที่  2  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๘๑42๗3๘  ลองจิจูด  ๙๙.๕2๙๕44  
ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้  ผ่านพื้นที่ท าการเกษตรของเอกชน  หมู่ที่  ๗  ไปยังหลัก 
เขตที่  3  บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๗๙2๑๗๘๙  ลองจิจูด  ๙๙.๕4๖4๕๗๖  
ตั้งอยู่ตรงจุดสุดเขตเทศบาลบรรจบเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตากยา  ตรงจุดสุดถนนเทศบาล  ซอย  ๘  บริเวณล าห้วยหลัง
ประปาเทศบาล  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  จากหลักเขต 
ท่ี  3  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตรของเอกชน  
พ้ืนที่หมู่ที่  ๘  ผ่านหมู่ที่  ๗  ไปยังจุดสิ้นสุดรอยต่อของหมู่ที่  ๗   
กับหมู่ที่  ๑๕  ตรงแนวถนนเทศบาล  ซอย  ๘/๑  ระยะทางประมาณ  
๑.2  กิโลเมตร  จากจุดสิ้นสุดรอยต่อ  หมู่ที่  ๗  กับหมู่ที่  ๑๕   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ซอย  ๘/๑   
ไปสิ้นสุดจุดเชื่อมต่อถนนเทศบาล  ซอย  ๘  ระยะทางประมาณ  
๐.๙  กิโลเมตร  จากจุดเชื่อมต่อถนนเทศบาล  ซอย  ๘  กับ  ๘/๑  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเขตถนนเทศบาล  ซอย  ๘  
สิ้นสุดจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32๐๙  (สายท่ามะกา- 
ด่านมะขามเตี้ย)  ข้างส านักงานเทศบาลต าบลหนองตากยา  ระยะทาง 
ประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร  จากจุดเชื่อมต่อถนนเทศบาล  ซอย  ๘   
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32๐๙  ไปทางทิศตะวันตก   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32๐๙  ถนนเทศบาล  ซอย  ๑3   
ไปสิ้นสุดจุดสุดเขตเทศบาลหลักเขตที่   ๗  บริเวณพิกัด  ละติจูด   
๑3.๗๗44๑๕๑  ลองจิจูด  ๙๙.๕๕๐๗๐๙๑  ระยะทางประมาณ   
2.3  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  ๗  ผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตรของเอกชน  
พ้ืนที่หมู่ที่  4  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ไปยังหลักเขตที่  ๘  
บริเวณพิกัดละติจูด  ๑3.๗๘๑๙๙33  ลองจิจูด  ๙๙.๕43๖๙๙4  
ระยะทางประมาณ  ๑.2  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  ผ่านพ้ืนที่เกษตรของเอกชน  หมู่ที่  ๑4  หมู่ที่  ๙  
หมู่ที่  ๑3  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๑๐  ตามล าดับ  ตรงเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่
เทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา  ไปบรรจบหลักเขต
ท่ี  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



๗. อ าเภอทองผาภูมิ   
 ๗.๑  เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๒   
(โล้วเฮงหมง)  บริเวณพิกัด  N  14o14'  22.0"  E  98o37'  57.0"  
ไปตามถนนเทศบาลสายหลักด้านทิศเหนือ  ถึงทางแยกถนนเทศบาล  18  
บริ เวณพิกัด  N  14o44'  58.4"  E  98o37'  41.1"  ตรงไปด้ าน 
ทิศตะวันออกตามถนนเทศบาล  18  ถึงบริเวณพิกัด  N  14o45'  3.4"  
E  98o37'  41.4"  เลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะทางประมาณ  100  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๒๐  ที่บริเวณ
พิกัด  N  14o45'  3.4"  E  98o37'  41.4"  เลี้ยวซ้ายตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนเทศบาล  20  ระยะทางประมาณ  100  เมตร  
ตัดกับสามแยกถนนเทศบาลสายหลัก  บริเวณพิกัด  N  14o44'  56.2" 
E  98o37'  42.3"  ตัดตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ถนนเทศบาล  11  
บริเวณพิกัด  N  14o44'  51.2"  E  98o37'  34.2"  เลี้ยวขวา 
ไปตามถนนเทศบาล  11  ตรงไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3272  ที่บริเวณพิกัด  N  14o45 '  6.5"   
E  98o37'  47.8"  เลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศใตต้ามทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข  ๓๒๗๒  ไปบรรจบกันที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๒  
(โล้วเฮงหมง)  บริเวณพิกัด  N  14o14'  22.0"  E  98o37'  
57.0"  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๒   
(โล้วเฮงหมง)  บริเวณพิกัด  N  14o14'  22.0"  E  98o37'  57.0"  
ไปตามถนนเทศบาลสายหลักด้านทิศเหนือ  ถึงทางแยกถนนเทศบาล  
18  บริเวณพิกัด  N  14o44'  58.4"  E  98o37'  41.1"  ตรงไป
ด้านทิศตะวันออกตามถนนเทศบาล  18  ถึงบริเวณพิกัด  N  14o45'  
3.4"  E  98o37'  41.4"  เลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  
ระยะทางประมาณ  100  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๒๐  ที่บริเวณ
พิกัด  N  14o45'  3.4"  E  98o37'  41.4"  เลี้ยวขวาไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดตรงลงไปถึงริมแม่น้ าแควน้อยบริเวณพิกัด   

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  N  14o45'  08.0"  E  98o37'  52.0"  ข้ามฝั่งแม่น้ าแควน้อย
บริเวณพิกัด  N  14o45'  1.3"  E  98o37'  51.4"  ตัดตรงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงถนนเทศบาล  22  ตัดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  323  บริเวณพิกัด  N  14o44'  48.8"E  98o38'  27.8"  
ไปตามทิศใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  ถึงบริเวณพิกัด   
N  14o44'  29.8"  E  98o38'  25.4"  ตัดตรงไปทางทศิตะวนัตก
ถึงริมแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัด  N  14o44'  25.5"  E  98o38'  
10.4"  ข้ามแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัด  N  14o44'  15.8"   
E  98o38'  09.0"  ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3272  ไปบรรจบทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๒๗๒  (โล้ว เฮงหมง)  บริ เวณพิกัด  N  14o14'  22.0"   
E  98o37'  57.0"  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๗.๒  เทศบาลต าบลท่าขนุน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  MS  ๗๐๘3๑๘  ไปทางทิศตะวันตก 
ถึงล าห้วยหญ้าบาง  บริเวณพิกัด  MS  ๖๘๐3๑๘  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้  ตามล าห้วยหญ้าบางถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖๖33๐๐   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงพิกัด  MS  ๖๕๘2๙๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึ งบริ เวณ พิกัด  MS  ๖4๗2๘3  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถงึบริเวณพิกัด  MS  ๖4๑2๘๑  ไปทางทิศตะวนัตก
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323  ถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖332๘2   

  ไปทางทิศตะวันตกถึงแม่น้ าแควน้อยบริเวณพิกัด  MS  ๖222๘2  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแม่น้ าแควน้อยถึงบริเวณพิกัด   
MS  ๖๐๘2๙๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  32๗2  ด้านทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด  MS  ๕๕๕33๗   
ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  2๙  ติดกับต าบลห้วยเขย่ง  บริเวณพิกัด  
MS  ๕๕๕2๖2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  3๐  
ติ ดกั บต าบลปิ ล๊ อก  บริ เวณพิกั ด  MS  ๕3๕3๑4  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่   3๑  ติดกับต าบลปิล๊อก   
บริเวณพิกัด  MS  ๕42322  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขต  

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  เทศบาลต าบลท่าขนุนที่   32  ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณพิกัด   
MS  ๕4๕33๐  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่   33  ติดกับ
ต าบลปิล๊อก  บริเวณพิกัด  MS  ๕4๖34๐  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  34  บริเวณพิกัด  MS  ๕4334๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่   3๕  ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณ
พิกัด  MS  ๕4๐343  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  3๖   
ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณพิกัด  MS  ๕๑๗3๘๐  ไปทางทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที ่ 3๗  ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณพิกัด  MS  ๕๑34๐๐  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืถงึหลักเขตที่  3๘  ติดกับต าบลปลิอ๊ก  
บริเวณพิกัด  MS  ๕234๑4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลัก
เขตที่  ๓๙  ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณพิกัด  MS  ๕3๐42๐  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  4๐  ติดกับต าบลปิล๊อก  บริเวณ
พิกัด  MS  ๕๑๘444  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๑  
ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอสังขละบุรี  บริเวณพิกัด  MS  4๙๕4๖๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนที่  2   
ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอสังขละบุรี  บริเวณพิกัด  MS  ๕๑๘4๘๑   
ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  3  ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอ 
สังขละบุรี  บริเวณพิกัด  MS  ๕2๕4๗๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
ถึงหลักเขตที่  4  ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอสังขละบุรี  บริเวณ
พิกัด  MS  ๕344๘๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  ๕  
ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอสังขละบุรี  บริเวณพิกัด  MS  4๖๐4๖๑  
ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  ๖  ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอ
สั งขละบุ รี   บริ เ วณพิกั ด   MS  ๕๗๗4๖๘  ไปทางทิ ศ ใต้ 
ถึงหลักเขตที่  ๗  ติดกับต าบลปรังเผล  อ าเภอสังขละบุรี  บริเวณ
พิกัด  MS  ๕๙244๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  ๘  
ติดกับต าบลชะแล  บริเวณพิกัด  MS  ๖๑๕4๐4  ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหลักเขตที่  ๙  ติดกับต าบลชะแล  บริเวณพิกัด  MS  ๗๑๖4๐2   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตท่ี  ๑๐  ติดกับต าบลชะแล  
บริเวณพิกัด  MS  ๗2๖3๘4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึ ง 
หลักเขตที่  ๑๑  ติดกับต าบลชะแล  บริเวณพิกัด  MS  ๗3๕3๖๖   

้หนา   ๖๘
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  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่   ๑2  ติดกับต าบลชะแล  
บริ เวณพิกัด  MS  ๗4๖34๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง 
หลั ก เขตที่   ๑3   ติ ดกั บต าบลสหกรณ์นิ คม   บริ เ วณพิกั ด   
MS  ๗2๖33๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  ๑4  ติดกับ
ต าบลสหกรณ์นิคม   บริ เวณพิกัด  MS  ๗๐233๐  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่   ๑๕  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  
บริเวณพิกัด  MS  ๗๑๐32๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล 
ต าบลท่าขนุนจนจบบริเวณพิกัด  MS  ๗๐๘3๑๘  ยกเว้นเขต
เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 

๒ ๖  เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  MS  ๗๐๘3๑๘  ไปทางทิศตะวันตก 
ถึงล าห้วยหญ้าบาง  บริ เวณพิกัด  MS  ๖๘๐3๑๘  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามล าห้วยหญ้าบางถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖๖33๐๐   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงพิกัด  MS  ๖๖๐3๐3  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉยีงใต้ถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖๕๘2๙๘  ไปทางทิศตะวนัตก 
เฉียงใต้  ถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖4๙2๙2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ถึงบริเวณพิกัด  MS  ๖4๗2๘3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงบริเวณ 
พิกัด  MS  ๖4๑2๘๑  ไปทางทิศตะวันตกตัดข้ามทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข   323  บริ เ วณพิกัด   MS  ๖332๘2  ไปทาง 
ทิศตะวันตกถึงแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัด  MS  ๖222๘2   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแม่น้ าแควน้อย  ถึงบริเวณพิกัด  
MS  ๖๐๘2๙๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  32๗2  บริเวณพิกัด  MS  ๕๕๕33๗  ไปทางทิศใต้ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32๗2  ถึงหลักเขตที่  2๙  ติดกับ
ต าบลห้วยเขย่ง  บริ เวณพิกัด  MS  ๕๕๕2๖2  ไปทางทิศใต้ 
ถึงหลักเขตที่  2๘  ติดกับต าบลหว้ยเขย่ง  บริเวณพิกัด  MS  ๕๙๗๑43  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  2๗  ติดกับต าบลหินดาด  
บริเวณพิกัด  MS  ๖๐๖๑3๘  ไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  323  ถึงหลักเขตที่  2๖  ติดกับต าบลหินดาด   

้หนา   ๖๙
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  บริเวณพิกัด  MS  ๗๐2๑๗๖  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  323  ถึงหลักเขตที่  2๕  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  
บริเวณพิกัด  MS  ๖๗32๐๘  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  24  
ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  บริเวณพิกัด  MS  ๖๗๕23๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  23  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  
บริเวณพิกัด  MS  ๖๖๘24๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขต
ท่ี  22  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  บริ เวณพิกัด  MS  ๖๗22๕๖   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่   2๑  ติดกับต าบล 
สหกรณ์นิคม  บริเวณพิกัด  MS  ๖๗๘2๖๐  ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหลักเขตที่  2๐  ติดกับต าบลสหกรณ์นคิมบริเวณพิกัด  MS  ๖๙22๕๗  
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  ๑๙  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  บริเวณ
พิกัด  MS  ๖๘๘2๗๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขต  
ท่ี  ๑๘  ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  บริเวณพิกัด  MS  ๗๐๖2๘๘   
ไปทางทิศเหนือถงึหลักเขตที่  ๑๗  ติดกับต าบลสหกรณ์นคิม  บริเวณ
พิกั ด   MS  ๗๑ 23๐3   ไ ปทา ง ทิศเหนือถึ งหลักเขตที่   ๑๖   
ติดกับต าบลสหกรณ์นิคม  บริ เวณพิกัด  MS  ๗๑43๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลต าบลท่าขนุนจนจบบริเวณพิกัด   
MS  ๗๐๘3๑๘ 

 ๗.๓  เทศบาลต าบลลิ่นถิ่น 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลลิน่ถิน่ 
๒. หมู่ที่  2  ต าบลลิน่ถิน่ 
๓. หมู่ที่  3  ต าบลลิน่ถิน่ 
๔. หมู่ที่  ๗  ต าบลลิน่ถิน่ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  4  ต าบลลิน่ถิน่ 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลลิน่ถิน่ 
๓. หมู่ที่  ๖  ต าบลลิน่ถิน่ 

้หนา   ๗๐
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 ๗.๔  เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  MS  673256  อยู่ระหว่างแนวแบ่งเขต
เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคมกับเทศบาลต าบลท่าขนุน   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนตามแนวเขตปกครอง
ระหว่างหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  4  ต าบลสหกรณ์นิคม  ถึงหลักเขตที่  2   
MS  692221  บริเวณสี่แยกสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตปกครองระหว่างหมู่ที่  6  
กับหมู่ที่  4  ต าบลสหกรณ์นิคม  ถึงหลักเขตที่  3  MS  724240  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตปกครองระหว่างหมู่ที่   5  
กับหมู่ที่  6  ต าบลสหกรณ์นิคม  ถึงหลักเขตที่  4  MS  728212  
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ
ต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  5  MS  723199  ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบล 
หินดาด  ถึงหลักเขตที่  6  MS  708188  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  7  
MS  708187  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตปกครอง
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่   8   
MS  702176  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตปกครอง
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  9   

  MS  668182  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบล
สหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  10  MS  668192   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบล
สหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  11  MS  673208  
ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ
ต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  12  MS  675233  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน   
ถึงหลักเขตที่  13  MS  668246  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน
บรรจบกับหลักเขตที่  1  MS  673256  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  MS  673256  บริเวณจุดเชื่อมต่อ 
แนวเขตการปกครอง  หมู่ที่  1  กับหมู่ที่  4  ต าบลสหกรณ์นิคมกับบ้านองธิ  
ต าบลท่าขนุน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตปกครอง
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่   2   
MS  678260  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขต 
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุนถึงหลักเขตที่  3   
MS  678262  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตปกครอง 
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุนถึงหลักเขตที่   4   
MS  692257  ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบล
สหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุนถึงหลักเขตที่   5  MS  688270   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตปกครองระหว่าง
ต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  6  MS  706288  
ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคม
กับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่   7  MS  712303  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ 
ต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  8  MS  714317  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวแบ่งเขตปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน   
ถึงหลักเขตที่  9  MS  710316  ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขต
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคม  กับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  10  
MS  710327  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขต  

  ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  11  
MS  720330  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขต
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  12  
MS  724337  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขต
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุนถึงหลักเขตท่ี  13  
MS  733340  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขต
ปกครองระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลท่าขนุน  ถึงหลักเขตที่  14  
MS  746346  บริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างสามต าบล  ต าบลสหกรณ์
นิคมกับต าบลท่าขนุนและต าบลชะแล  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
แบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่  15  
MS  748346  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขต
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ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่   16   
MS  767337  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขต
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่   17   
MS  771334  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขต
ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่  18  
MS  778322  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่  19  MS  798322  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ
ต าบลชะแล  ถึงหลักเขตที่  20  MS  810314  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลชะแลถึงหลัก
เขตที่  21  MS  818305  บริเวณสามแยกเนินสวรรค์ไปทางทิศใต้
ตามแนวกึ่งกลางถนนแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ
ต าบลชะแลถึงหลักเขตที่  22  MS  818305  บริเวณทางแยกไป
อ าเภอศรีสวัสดิ์  ไปทางทิศใต้ตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์
นิคมกับต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  23  MS  828268  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับ 
ต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  24  MS  823257  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด  

ถงึหลักเขตที่  25  MS  821260  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบ่งเขต 
  ระหว่างต าบลสหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด   ถึงหลักเขตที่   26   

MS  801262  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลสหกรณ์ นิ คมกั บต าบลหิ นดาด   ถึ งหลั ก เ ขตที่   27   
MS  785250  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลสหกรณ์ นิ คมกั บต าบลหิ นดาด   ถึ งหลั ก เ ขตที่   28   
MS  767230  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบล
สหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  29  MS  748227  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตปกครองระหว่างต าบล
สหกรณ์นิคมกับต าบลหินดาด  ถึงหลักเขตที่  30  MS  728212  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่าง  
หมู่ที่  5  กับหมู่ที่  6  ถึงหลักเขตที่  31  พิกัด  MS  724240   
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  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณจุดแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่   4   
กับหมู่ที่  6  ถึงหลักเขตที่  32  MS  698221  บริเวณสี่แยกสวน 
เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอืตามแนว 
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  4  ต าบลสหกรณ์นิคมบรรจบกับ 
หลักเขตที่  1  MS  673256  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๘. อ าเภอสังขละบุรี   
 เทศบาลต าบลวังกะ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  มีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นตรงข้ามถนนสาย 
ทองผาภูมิ-สังขละบุรี  ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาไปถึงหลักเขต 
ท่ี  2  ในกึ่งกลางแม่น้ าซองกาเลีย  ระยะทางประมาณ  ๑,๖๑๐  เมตร  
จากหลักเขตที่  2  ในกึ่งกลางแม่น้ าซองกาเลียเป็นเส้นตรงไปทิศใต้
ไปตามแม่น้ าซองกาเลีย  ถึงบริเวณหัวเกาะดอกท้อ  ระยะทางประมาณ  
2,๘๐๐  เมตร  จากบริ เวณหัวเกาะดอกท้อในแม่น้ าซองกาเลีย 
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกลางแม่น้ าซองกาเลีย 
ผ่านกึ่งกลางสะพานอุตตมานุสรณ์  (สะพานมอญ)  ไปจดแนวเขต
เทศบาลฝั่งทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  2,๖๙๐  เมตร  จากแนว
เขตเทศบาลฝั่งทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบ
หลักเขตที่  ๑  เป็นระยะทางประมาณ  2,4๐๐  เมตร 

๒ ๖  มีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตามแนวเขตเทศบาลฝั่งทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  
จากแนวเขตเทศบาลฝั่งทิศตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ผ่านกึ่งกลางสะพานอุตตมานุสรณ์  (สะพานมอญ)  ตามกึ่งกลาง
แม่น้ าซองกาเลียผ่านหัวเกาะดอกท้อบรรจบแนวเขตเทศบาล 
ในแม่น้ าซองกาเลีย  ระยะทางประมาณ  2,๖๙๐  เมตร  จากแนวเขต
เทศบาลฝั่งทิศตะวันออก  ไปทางทิศใต้บรรจบหลักเขตที่   3   
ในแม่น้ าซองกาเลีย  ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  จากหลัก
เขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก  บรรจบหลักเขตที่  4  
ระยะทางประมาณ  3,๐๘๐  เมตร  จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศเหนอืบรรจบหลักเขตที่  ๖  ระยะทางประมาณ  2,๐๘๐  เมตร   
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๙. อ าเภอพนมทวน   
 ๙.๑  เทศบาลต าบลพนมทวน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลพนมทวน 
๒. หมู่ที่  2  ต าบลพนมทวน 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลพนมทวน 
 โดยมีแนวเขตทิศเหนือจดถนนเทศบาล-ทุ่งเล็ก  ทิศใต้จดเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน  ระหว่างหลักเขตที่  3  ถึงแนว
ตัดคลองจรเข้สามพัน  ระหว่างหลักเขตที่   3  ถึงหลักเขตที่  4   
ทิศตะวันตกจดคลองจรเข้สามพันทิศตะวันออกชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมทวน  ระหว่างถนนเทศบาล-ทุ่งเล็ก  ถึงหลักเขตที่  2  
และหลักเขตท่ี  2  ถึงหลักเขตที่  3 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  3  ต าบลพนมทวน 
๒. หมู่ที่  ๘  ต าบลพนมทวน 
๓. หมู่ที่  ๙  ต าบลพนมทวน 
 โดยมีแนวเขตทิศเหนือจดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน  
ทิศใต้จดองค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวนจากจุดตัดคลองจรเข้สามพัน  
ระหว่างหลักเขตที่  3  ถึงหลักเขตที่  4  ทิศตะวันตกจดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมทวนจากหลักเขตที่  ๑  ถึงหลักเขตที่  ๕  และหลักเขต 
ท่ี  4  ถึงหลักเขตที่  ๕  ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่  ๑  ถึงแนวเขต
ตัดถนนเทศบาล-ทุ่งเล็กจากทิศใต้เลียบคลองจรเข้สามพัน 

 ๙.๒  เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  NR  ๗๗๕๕๘๗  ที่ตั้งอยู ่
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๖  (สายพนมทวน-ก าแพงแสน)   
กิโลเมตรท่ี  3๑  x  ๗๐๐  เมตร  ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ตามแนว 
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลหนองสาหร่าย  ถึงถนน 
คันคลองส่งน้ าคลองหนองยาวฝั่งทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
ระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลหนองสาหร่ายถึงหลักเขตที่  4  บริเวณ 
พิกัด  NR  ๗๗๖๕๖๗  จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนคันคลองส่งน้ าคลองหนองยาวฝั่งตะวันตกถึงหลักเขตที่  ๕  
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บริเวณพิกัด  NR  ๗๗๙๕๖3  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามถนนสายดอนเจดีย์-หนองขุย-หนองทรายฝั่งตะวันตก  ผ่านหลักเขต
ท่ี  ๖  บริเวณพิกัด  NR  ๗๖2๕๕3  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกับถนนสายดอนเจดีย์-หนองขยุ  ถึงหลักเขตที่  ๗  บริเวณ
พิกัด  NR  ๗๖4๕44  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ผ่านด้านหลังวัดหนองขุยตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์
กับต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  ถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณ
พิกัด  NR  ๗๖๕๕32  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศใต้ตามแนว  
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอ 
พนมทวน  ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณพิกัด  NR  ๗๖4๕2๗  จากหลกัเขต 
ที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  NR  ๗๖4๕2๗  จากหลักเขตที่  ๙   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองชลประทานบริเวณพิกัด  NR  ๗๖4๕2๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดีย์-สระลมุพุก   
ถึงกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  2๑33  (ดอนเจดีย์- 
ดอนสระ)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และ 
เขตเลือกตั้งที่  2  ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดยี์  
ซอย  2  ผ่านหลังเมรุวัดดอนเจดีย์  จนถึงสี่แยกไปทางทิศเหนือ 
ถึงวงเวียนไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางถนนถึงสี่แยกไปทางทิศใต้
ตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดีย์  ซอย  ๗  ถึงถนนสายดอนเจดีย์  ซอย  ๕  
ไปตามกึ่งกลางถนนถึงศาลาประชาคม  หมู่ที่  ๗  บริเวณพิกัด  NR  ๗4๐๕3๕  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  2  และหมู่ที่  ๗  บ้านดอนเจดีย์
ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านทุ่งนาตามเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านถึงบริเวณ
กึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  บริเวณพิกัด  NR  ๗33๕3๖   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และเขตเลือกตั้งที่  2  
ไปทางทิศเหนือ  ตามกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  โดยใช้กึ่งกลาง
คลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์  
กับต าบลทุ่งสมอ  อ าเภอพนมทวน  ถึงหลักเขตที่  ๑๙  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพันบริเวณพิกัด  NR  ๗3๘๕๕๐  
จากหลักเขตที่  ๑๙  ไปตามกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพันถึงหลักเขต
ท่ี  ๑  บริเวณพิกัด  NR  ๗๖๐๕๗๕  จากหลักเขตที่   ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  ไปถึงโค้ง 
คลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตระหวา่งต าบลดอนเจดีย์ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  กับต าบลพนมทวน  ถึงหลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  NR  ๗๖๙๕๘4   
จากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แล้วตัดขึ้นจาก 
คลองทิ้งน้ าจรเข้สามพันผ่านทุ่งนาจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
34๖  (สายพนมทวน-ก าแพงแสน)  กิโลเมตรที่  3๑  x  ๗๐๐  เมตร   
ฝั่งตะวันตก  คือ  หลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  NR  ๗๗๕๕๘๗   
เป็นอันสิ้นสุดเขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๒ ๖  เริ่ มต้นจากกึ่ งกลางคลองทิ้ งน้ าจรเข้สามพัน  บริ เวณพิกัด   
NR  ๗33๕3๖  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านทุ่งนาตามเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  3  และหมู่ที่  2  ถึงศาลาประชาคม  หมู่ที่  ๗  
บริเวณพิกัด  NR  ๗4๐๕3๕  ไปตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดีย์  
ซอย  ๕  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดีย์  ซอย  ๗  
จนถึงสี่แยกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และ 
เขตเลือกตั้งที่  2  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงวนเวียนไปทางทิศใต้
จนถึงถนนสายดอนเจดีย์  ซอย  2  ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลาง
ถนนสายดอนเจดีย์  ซอย  2  ผ่านหลังเมรุวัดดอนเจดีย์จนถึงกึ่งกลาง 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  2๑33  (ดอนเจดีย์-ดอนสระ)   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  2  
ไปทางทิศตะวันออก  ตามกึ่งกลางถนนสายดอนเจดีย์-สระลุมพุก  
จนบรรจบหลักเขตที่  ๙  บริเวณพิกัด  NR  ๗๖4๕2๗  ซึ่งเป็น
เส ้นแบ่ง เขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และเขตเลือกตั้งที่   2   
จากหลักเขตที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บรเิวณกึ่งกลางคลองชลประทานบริเวณพิกดั  
NR  ๗๖4๕2๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านคลองชลประทาน  
สายพระแท่น-สองพ่ีน้อง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล 
ดอนเจดีย์กับต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  ถึงหลักเขตที่  ๑๐   
บริ เวณพิกัด  NR  ๗๖๕๕๑๗  จากหลักเขตที่   ๑๐  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามกึ่งกลางล าห้วยกรดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลตะคร้ าเอน  อ าเภอท่ามะกา  ถึงหลัก
เขตท่ี  ๑๑  บริเวณพิกัด  NR  ๗๕๗๕๐๑  จากหลักเขตที่  ๑๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกรดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลทุ่งทอง  อ าเภอท่าม่วง  ถึงหลักเขต 
ท่ี  ๑2  บริเวณพิกัด  NR  ๗434๙๗  จากหลักเขตที่  ๑2  ไปทาง

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

ทิศตะวันตกตามกึ่งกลางล าห้วยกรด  ถึงหลักเขตที่  ๑3  บริเวณ
พิกัด  NR  ๗3๘4๙๖  จากหลักเขตที่  ๑3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

  ผ่านคลองชลประทานสายพระแท่น-สองพ่ีน้อง  ผ่านถนนลาดยาง 
สายบ้านทุ่ งทอง-ดอนเจดีย์   ถึ งหลักเขตที่   ๑4  บริ เวณพิกัด   
NR  ๗3๐4๙๗  จากหลักเขตที่  ๑4  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ผ่านถนนสายบ้านทุ่ งทอง-บ้านดอนเจดีย์   ถึงหลักเขตที่   ๑๕   
บริ เวณพิกัด   NR  ๗๑๙๕๐3  จากหลัก เขตที่   ๑๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  
ถึงหลักเขตที่  ๑๖  บริเวณพิกัด  NR  ๗๑๕๕24  จากหลักเขตที่  ๑๖   
ไปทางทิศเหนือ  ผ่านทุ่งหนองตาเพชร  ถึงทุ่งหนองตาปล่อย  จนถึงหลัก
เขตที่  ๑๗  บริเวณพิกัด  NR  ๗๑๕๕2๘  จากหลักเขตที่  ๑๗  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนเจดีย์กับต าบลทุ่งสมอ  อ าเภอพนมทวน  
คือ  หลักเขตที่  ๑๘  บริเวณพิกัด  NR  ๗24๕3๐  จากหลักเขตที่  ๑๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  
จนบรรจบจุดเริ่มต้นบริเวณกึ่งกลางคลองทิ้งน้ าจรเข้สามพัน  บริเวณพิกัด   
NR  ๗33๕3๖  ซึ่ งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้ งที่   ๑   
และเขตเลือกตั้งที่  2  เป็นอันสิ้นสุดเขตเลือกตั้งที่  2 

 ๙.๓  เทศบาลต าบลรางหวาย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๖  ต าบลรางหวาย 
๒. หมู่ที่  ๗  ต าบลรางหวาย  (เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๘  ต าบลรางหวาย 
๔. หมู่ที่  ๙  ต าบลรางหวาย  (เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลรางหวาย   
๖. หมู่ที่  ๑๖  ต าบลรางหวาย 
๗. หมู่ที่  ๑๗  ต าบลรางหวาย 
๘. หมู่ที่  2๐  ต าบลรางหวาย 
๙. หมู่ที่  ๒๒  ต าบลรางหวาย 

๑๐. หมู่ที่  ๒๓  ต าบลรางหวาย 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  2  ต าบลรางหวาย 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลรางหวาย 
๓. หมู่ที่  4  ต าบลรางหวาย  (เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๑๑  ต าบลรางหวาย  (เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๑2  ต าบลรางหวาย 
๖. หมู่ที่  ๑3  ต าบลรางหวาย  (เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาล) 
๗. หมู่ที่  ๑4  ต าบลรางหวาย 
๘. หมู่ที่  ๑๘  ต าบลรางหวาย 
๙. หมู่ที่  ๑๙  ต าบลรางหวาย 

๑๐. หมู่ที่  ๒๑  ต าบลรางหวาย 

 ๙.๔  เทศบาลต าบลตลาดเขต 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลรางหวาย 
๒. หมู่ที่  ๗  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๓. หมู่ที่  ๙  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๔. หมู่ที่  ๑๕  ต าบลรางหวาย 

   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตหลักที่  ๑  บริเวณพิกัด   
NR  ๘๑๕๗๐๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเขตเทศบาลต าบลตลาดเขตกับเทศบาลต าบลรางหวาย  
บรรจบหลักแบ่ง เขตบริ เวณพิกัด  NR  ๘๕4๗33  ไปทาง 
ทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๒๔  (กาญจนบรุ-ี 
อู่ทอง)  บริเวณพิกัด  NR  ๘๕๗๗24  ไปทางทิศตะวันออกไปตาม 
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (กาญจนบุรี -อู่ทอง)   
และบรรจบบริเวณพิกัด  NR  ๘๖4๗2๙  ไปทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่   4  บรรจบบริ เวณพิกัด  NR  ๘๕๗๗3๖  ไปทางทิศ 
ตะวันตกตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเทศบาลต าบลตลาดเขต  
กับเทศบาลต าบลรางหวาย  บรรจบบริเวณพิกัด  NR  ๘๗3๗๕๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข   
๓๒๔  (กาญจนบุรี-อู่ทอง)  บริเวณพิกัด  NR  ๘๘2๗๕๑  ไปทาง 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

ทิศใต้มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (กาญจนบุรี-อู่ทอง)   
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๗  บริเวณพิกัด  NR  ๘๗๑๗26 

  เขตเทศบาลต าบลตลาดเขตกับเขตเทศบาลต าบลรางหวาย   
และแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลต าบลตลาดเขตกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังตรุถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  NR  ๘๒๕๖๙๖  ไปทาง
ทิศตะวันตกบรรจบหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  NR  ๘๑๕๗๐๙   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  4  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลรางหวาย 
๓. หมู่ที่  ๗  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๔. หมู่ที่  ๙  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๕. หมู่ที่  ๑๑  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
๖. หมู่ที่  ๑๓  (บางส่วน)  ต าบลรางหวาย 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตเทศบาลต าบลตลาดเขตหลักที่  ๒  
บริเวณพิกัด  NR  ๘๘๗๗๗๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเขตเทศบาลต าบลตลาดเขตกับเทศบาลต าบลจรเข้สามพัน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ผ่านหลักเขตที่  ๓  บริเวณพิกัด  NR  ๘๘๖๗๕๓  
ไปทางทิศใต้ผ่านหลักเขตที่   ๔  บริเวณพิกัด  NR  ๘๗๖๗๔๔   
และผ่านหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  NR  ๘๗๐๗๓๓  ไปทางทิศใต้
บรรจบหลักเขตหมู่ที่   ๗  เทศบาลต าบลตลาดเขต  บริเวณพิกัด   
NR  ๘๗๑๗2๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริ เวณพิกัด   
NR  ๘๖4๗2๙  ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงเหนื อบริ เวณพิกั ด   
NR  ๘๕4๗3๖  ไปทางทิศตะวันตกบริเวณพิกัด  NR  ๘๕4๗33   
ไปทางทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  
(กาญจนบุรี-อู่ทอง)  บริเวณพิกัด  NR  ๘๕๗๗24  ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔  (กาญจนบุรี-อู่ทอง)  บรรจบบริเวณพิกัด  
NR  ๘๘2๗๕๑  ไปทางทิศตะวันตกบรรจบหลักเขตหมู่ที่  ๗  เทศบาล
ต าบลตลาดเขต  บริเวณพิกัด  NR  ๘๗3๗๕๗  ไปทางทิศตะวันออก  
เฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเทศบาลต าบลตลาดเขต 
กับเทศบาลต าบลจรเข้สามพัน  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไปบรรจบหลักเขต 
ท่ี  ๒  บริเวณพิกัด  NR  ๘๘๗๗๗๒  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๙.๕  เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๓. หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๔. หมู่ที่  ๙  ต าบลหนองสาหรา่ย 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๓. หมู่ที่  ๔  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลหนองสาหรา่ย 
๕. หมู่ที่  ๗  ต าบลหนองสาหรา่ย 

๑๐. อ าเภอเลาขวัญ   
 ๑๐.๑  เทศบาลต าบลเลาขวัญ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลเลาขวัญ 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลเลาขวัญ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
จนถึงหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงตัง้ฉากไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๓  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่   ๘  ริมคลองหมื่นเทพ
ฝั่งเหนือ  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืจนบรรจบหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลเลาขวัญ 
๒. หมู่ที่  ๑4  ต าบลเลาขวัญ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  4  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นตรงตั้งฉากไปทาง 
ทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึ งหลักเขตที่   ๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ถึงหลักเขตที่   ๘  ริมคลองหมื่นเทพฝั่งใต้   เป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกจนบรรจบหลักเขตที่  3  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๑๐.๒  เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลหนองฝ้าย 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑3  ไปทาง 
ทิศตะวันออกจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๘๘  เลี้ยวขวา
ตามแนวถนนไปทางทิศใต้จนถึงถนนเทศบาล   ๑  ซอย  2   
ตามเส้นแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่  4  
จากหลักเขตที่  4  ตามเส้นแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื
จนถึงหลักเขตที่  3  จากหลักเขตที่  3  ไปตามเส้นแนวเขตเทศบาล
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่  2  จากหลักเขตที่  2  
ไปตามเส้นแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้บรรจบถนนเทศบาล  ๑  
ซอย  ๑3  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลหนองฝ้าย 
๒. หมู่ที่  4  (บางส่วน)  ต าบลหนองฝ้าย 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๑  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นแนวเขตเทศบาล  จนถึงถนนเทศบาล  ๑  
ซอย  ๑3  จากถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑3  ไปทางทิศตะวันออก  จนถึง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๘๘  เลี้ยวขวาตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  34๘๘  ถึงไปเส้นแนวเขตเทศบาลทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เลี้ยวขวาตามเส้นแนวเขตจนถึงหลักเขตที่  ๕  
จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นแนวเขตเทศบาล  
จนถึงหลักเขตที่  ๖  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามเส้นแนวเขตเทศบาลบรรจบหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๑๑. อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   
 เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี้ย 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
 เริ่มต้นจากถนนเจริญธรรมแยกซอยศิริมงคลบรรจบซอยสัตตบรรณ
สิ้นสุดเขตติดต่อถนนชุกกระเพาสุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก 
 จากถนนเจริญธรรมแยกซอยดอกแก้วบรรจบถนนสายกาสะลอง  
สุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
๒. หมู่ที่  ๖  ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
 เริ่มต้นจากถนนเจริญธรรมแยกซอยศิริมงคลบรรจบซอย
สัตตบรรณสิ้นสุดเขตติดต่อถนนชุกกระเพาสุดเขตเทศบาลด้าน 
ทิศตะวันออก 
 จากถนนเจริญธรรมแยกซอยดอกแก้วบรรจบถนนสายกาสะลอง  
สุดเขตเทศบาลด้านทิศใต้และสุดเขตเทศบาล 

๑๒. อ าเภอหนองปรือ   
 ๑๒.๑  เทศบาลต าบลหนองปรือ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศใต้  ตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  กับเทศบาลต าบลหนองปรือ 
ถึงหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือกับเทศบาลต าบลหนองปรือ 
ถึงหลักเขตที่   4  ไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองปรือกับเทศบาลต าบลหนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  ๕  
ไปทางทิศเหนือเลียบล าห้วยตะเพิน  ถึงทางหลวงเทศบาล  ๑   
(ศาลเจ้าเขามุสิ)  ตรงไปทางทิศเหนือถึงถนนเฉลิมรัตน์  เลียบถนน 
ไปทางทิศตะวันตกถึงทางแยกทางหลวงเทศบาล  4  (คุ้มพระราม)  
เลียบถนนไปทางทิศเหนือ  ถึงทางแยกทางหลวงเทศบาล  4/3   
(ซอยพระลักษณ์)  ไปทางทิศตะวันออกถึงทางแยกทางหลวงเทศบาล
ซอยบ้านนางสมหมาย  ตรงไปถึงล าห้วยตะเพิน  เลียบล าห้วยตะเพิน
ไปทางทิศใต้  ถึงถนนเฉลิมรัตน์เลียบถนนไปทางทิศตะวันตกจนถึง 
ทางแยกทางหลวงเทศบาล  ๑๕  (ข้างตลาดสด)  เลียบตามถนนไปทางทิศใต้  
จนถึงล าห้วยกระพร้อยแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองปรือกับเทศบาลต าบลหนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  ๖  
ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ
กับเทศบาลต าบลหนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  ๑  เลียบไปตามแนวเสน้
แบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือกับเทศบาล
ต าบลหนองปรือจนบรรจบจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๕  เลียบล าตะเพินไปทางทิศตะวันตก 
ถึงล าห้วยกระพร้อยเลียบล ากระพร้อยตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือกับเทศบาลต าบลหนองปรือ 
ไปทางทิศตะวันตกถึงทางหลวงเทศบาล  ๑๕  (ข้างตลาดสด)  เลียบตาม 
ถนนไปทางทิศเหนือถึงถนนเฉลิมรัตน์  เลียบไปตามถนนทางทิศ 
ตะวันออกถึงล าห้วยตะเพิน  เลียบล าตะเพินไปทางทิศเหนือถึง 
ทางหลวงเทศบาลซอยบ้านนางสมหมาย  เลียบถนนไปทางทิศตะวนัออก 
ถึงแยกทางหลวงเทศบาล  4/3  (พระลักษณ์)  เลียบถนนไปทาง 
ทิศตะวันออกถึงทางแยกทางหลวงเทศบาล  4  (คุ้มพระราม)   
เลียบถนนไปทางทิศใต้  ถึงถนนเฉลิมรัตน์  เลียบถนนไปทางทิศตะวนัออก 
ถึงทางแยกทางหลวงเทศบาล  ๑  (ศาลเจ้าเขามุสิ)  ตรงไปทางทิศใต้ 
ถึงล าห้วยตะเพินเลียบล าตะเพินจนบรรจบจุดเริ่มต้น 

 ๑๒.๒  เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองปลาไหล 
๒. หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองปลาไหล 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลหนองปลาไหล 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองปลาไหล 
๕. หมู่ที่  ๑๑  ต าบลหนองปลาไหล 
๖. หมู่ที่  ๑๓  ต าบลหนองปลาไหล 
๗. หมู่ที่  ๑๔  ต าบลหนองปลาไหล 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองปลาไหล 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลหนองปลาไหล 
๓. หมู่ที่  ๔  ต าบลหนองปลาไหล 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลหนองปลาไหล 
๕. หมู่ที่  ๙  ต าบลหนองปลาไหล 
๖. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหนองปลาไหล 
๗. หมู่ที่  ๑๒  ต าบลหนองปลาไหล 
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 ๑๒.๓  เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖  เริ่มต้นจากบริเวณร่องน้ าห้วยแม่ระวัง   หลังโรงพยาบาล
พยาบาลสถานพระบารมี  บริเวณพิกัด  NS  3๗๐34๐  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวร่องห้วยแม่ระวังซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลองค์พระ  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  กับต าบล
สมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ตัดผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  ที่  กม.  ๑๙+๕๐๐   
ถึงจุดสิ้นสุดของร่องน้ าห้วยแม่ระวัง  บริเวณจุดบรรจบกับห้วยองคต  
เป็นเส้นเลียบตามแนวร่องน้ าห้วยองคต  ผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  ที่  กม.  ๑๘+๖๐๐  
ไปตามแนวร่องน้ าห้วยองคต  สิ้นสุดถึงหลักเขตที่   ๗  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณร่องน้ าห้วยองคต  บริเวณพิกัด  NS  3๙๗32๙  จากหลัก
เขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวร่องน้ าห้วยองคต  ซึ่งเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างต าบลองค์พระ  กับต าบลสมเด็จเจริญ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงแนวแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่   4   
กับหมู่ที่   ๑  ต าบลสมเด็จเจริญ  ซึ่งตั้ งอยู่บริ เวณห้วยตะเพิน   
บริเวณพิกัด  NS  4๐๖322  ไปทางทิศตะวันออกผ่านจุดตัดแนว
สะพานและทางหลวงชนบท  (สายหนองผักแว่น-ไผ่สีทอง)  ไปตาม
แนวร่องน้ าห้วยองคตจนถึงบริเวณจุดบรรจบกับห้วยล าตะเพิน   
ถึงหลักเขตที่  ๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางอ่างเก็บน้ าล าตะเพิน  
บริเวณพิกัด  NS  4๗2332  จากหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นเลียบ
กึ่งกลางอ่างเก็บน้ าล าตะเพิน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งต าบลองคพ์ระ  
อ าเภอด่านช้าง  กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวกึ่งกลางอ่างเก็บน้ า  ถึงหลักเขตที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
แนวสันเขื่อนล าตะเพิน  บริเวณพิกัด  NS  4๗332๗  จากหลักเขต
ท่ี  ๙  บริเวณแนวบนสันเขื่อนล าตะเพิน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
ระหว่างต าบลองค์พระกับต าบลสมเด็จเจริญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ถึงหลักเขตที่  ๑๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวสันเขาตะโกดินแดง  บริเวณ 
พิกัด  NS  4๖๘3๑๘  จากหลักเขตที่  ๑๐  เป็นเส้นเลียบตามแนว 
สันเขาตะโกดินแดง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลองค์พระ   
อ าเภอด่านช้าง  กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศใต้ 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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  ตามแนวสันเขา  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาตะโกดินแดง  
บริ เวณพิกัด  NS  4๖๙3๑๕  และเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
ต าบลองค์พระ  อ าเภอด่านช้าง  ต าบลสมเด็จเจริญ  และต าบล
สมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  จากหลักเขตที่  ๑๑  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวสันตะโกดินแดง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
สันเขาตะโกดินแดง  ถึงเนิน   3๗๐  บริเวณหลักเขตที่   ๑2   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  NS  4๕๙324  จากหลักเขตที่  ๑2  เป็นเส้น
เลียบตามแนวสันเขาตะโกดินแดง  เนิน  3๗๐  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ  กับต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๑3  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  4๕๙  ต้นน้ าห้วยสาขา  (มะขี้กา)  บริเวณพิกัด  
NS  43๖3๑2  จากหลักเขตที่  ๑3  เป็นเส้นเลียบตามแนวร่องน้ า
ห้วยสาขา  (มะขี้กา)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ
กับต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ผ่ าน พ้ืนที่ ไ ร่ และผ่ านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34 ๘๐   
ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  ที่  กม.  ๑๑+4๐๐  ถึงหลักเขตที่  ๑4  
บริเวณพิกัด  NS  44๐3๐๕  จากหลักเขตที่  ๑4  เป็นเส้นตรง
จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าใย  
ที่  กม.  ๑๑+4๐๐  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสมเด็จเจริญ
กับต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรือ  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ผ่านพ้ืนที่ไร่และผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  4๐๑๕   
(สายหนองใหญ่-หนองผักแว่น)  ที่  กม.  ๙+๐๐๐  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหินตั้งเนิน  ๕๙๘  บริเวณพิกัด  NS  4๑๖2๙๑  
จากหลักเขตที่   ๑๕  เป็นเส้นตรงเชิ งเขาหินตั้ ง เนิน  ๕๙๘   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองปรือกับต าบลสมเด็จเจริญ  
อ าเภอหนองปรือ  เล็งตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านพ้ืนที่ไร่  
ถึงหลักเขตที่  ๑๖  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวสันเขาหินตั้งบริเวณพิกัด  
NS  4๐๖2๗๙  จากหลักเขตที่   ๑๖  เป็นเส้นเลียบตามแนว 
สันเขาหินตั้ง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองปรือกับต าบล
สมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  ผ่านบริเวณแนวสันเขาหินตั้ง   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๑๗  ซึ่งอยู่บริเวณ  
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  แนวยอดเขาหินตั้ง  บริเวณพิกัด  NS  4๐๑2๗๖  จากหลักเขตที่  ๑๗  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองปรือ
กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ผ่านพ้ืนที่ ไร่และผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ.  4๐๕3    
(สายห้วยใหญ่-เขาหินตั้ง)  ที่  กม.  2+๐๐๐  ถึงหลักเขตที่  ๑๘   
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณยอดเขาคันหอก  บริ เวณพิกัด  NS  3๖๙24๐   
จากหลักเขตท่ี  ๑๘  เป็นเส้นเลียบโดยเริ่มต้นจากยอดเขาคันหอก  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองปรือกับต าบลสมเด็จเจริญ  
อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาคันหอกผ่านพ้ืนที่ป่า
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  
ท่ี  กม.  34+๙๐๐  ถึงหลักเขตท่ี  ๑๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง 
ล าห้วยตะกวด  บริเวณพิกัด  NS  3๖๖2๕2  จากหลักเขตที่  ๑๙   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางล าห้วยตะกวด  บริเวณพิกัด   
NS  3๖๖2๕2  จากหลักเขตที่   ๑๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางล าห้วยตะกวด  (สายที่ยาวที่สุด)  ไปจดพุตาเคียน  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  กับต าบลสมเด็จเจริญ  
อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวเชิงเขาก าแพง 
ไปถึงหลักเขตที่   2๐  ซึ่งตั้ งอยู่บริ เวณสันเขารังบริ เวณพิกัด   
NS  3๑42๕๐  จากหลักเขตที่  2๐  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขารัง  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์  กับต าบล
สมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  ไปทางทิศเหนอื  ถึงทางหลวงชนบท
หมายเลข  กจ.  4๐4๑  (สายศรีสวัสดิ์-เขาหินตั้ง)  ท่ี  กม.  ๕๘+2๐๐  
บริเวณพิกัด  NS  3๐๙2๙๘  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน 
และเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  2  (ทั้งหมู่บ้าน)  กับหมู่ที่  ๗  
ต าบลสมเด็จเจริญ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  
และเขตเลือกตั้งที่   2  ถึงบริ เวณพิกัด  NS  34๑2๙๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  34๘๐   
ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  บริเวณ  NS  3๕๐2๙๘  ถึงยอดเขา  34๗  
บริ เวณพิกัด  NS  3๗332๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ผ่านยอดเขา  432  ถึงคลองส่งน้ าชลประทานไปทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ถึงบริเวณตีนเขาวังหินทางด้านทิศตะวันตกและบ่อพักน้ า  บริเวณพิกัด  
NS  34๖32๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงสี่แยกทางหลวงแผ่นดิน 
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  หมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  บริเวณพิกัด  NS  3๖433๗  
ไปทางทิศเหนือตามถนนสายบารมี-เขาแหลม  ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบล าห้วยแม่ระวังหลังโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  บริเวณ
พิกัด  NS  3๗๐34๐  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ตั้งอยู่บริเวณสันเขาทุ่งสว่าง  บริเวณ
พิกัด  NS  2๖๑3๘๖  ติดต่อกับต าบลเขาโจด  อ าเภอศรีสวัสดิ์   
จั งหวั ดกาญจนบุ รี   และต าบลองค์พระ   อ า เภอด่ านช้ า ง   
จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาทุ่งสว่างไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวสันเขาธงและพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนทีไ่ร่  
ถึงหลักเขตที่   2  ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณเนิน   ๘๗๘  บริ เวณพิกัด   
NS  3๑๙3๙4  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาธง  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลองค์พระ  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัด
กาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณเนิน  ๗2๗  บริเวณพิกัด  NS  33๑3๘4  จากหลักเขตที่  3  
เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาธง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล 
องค์พระ  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  กับต าบลสมเด็จเจริญ  
อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ถึงหลักเขตที่   4  ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณเนิน   ๖๖๕  บริ เวณพิกัด   
NS  33๖3๗3  จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาธง  
ซึ่ งเป็นเส้นแบ่ งเขตระหว่ างต าบลองค์พระ   อ าเภอด่ านช้ าง   
จังหวัดสุพรรณบุรี   กับต าบลสมเด็จเจริญ  อ าเภอหนองปรือ   
อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขต
ท่ี  ๕  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนิน  ๖2๗  บริเวณพิกัด  NS  34๘3๗2  
จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาธง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างต าบลองค์พระ  กับต าบลสมเด็จเจริญ  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้บริเวณต้นน้ าห้วยแม่ระวัง  ถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด   
NS  3๕33๗๐  จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบตามแนวร่องน้ า   
ห้วยแม่ระวงั  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งต าบลองค์พระ  กับต าบลสมเดจ็เจรญิ  

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านทางหลวงชนบท  (สายเขาแหลม-
องค์พระ)  ที่  กม.  3+2๐๐  ไปตามแนวร่องน้ าห้วยแม่ระวังและ 

  พ้ืนที่ไร่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตระหว่างต าบล
สมเด็จเจริญ  กับต าบลองค์พระ  ผ่านพ้ืนที่ไร่  ถึงแนวแบ่งเขต
หมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  ๕  กับหมู่ที่  4  ต าบลสมเด็จเจริญ  บริเวณ
ร่องน้ าห้วยแม่ระวัง  หลังโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
บริเวณพิกัด  NS  3๗๐34๐  ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสายบารมี-
เขาแหลม  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนถึงสี่แยกผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่-ท่าล าไย  บริเวณพิกัด  NS  3๖433๗  
ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่   3   
กับหมู่ที่   4  ต าบลสมเด็จเจริญ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  2  ถึงบริเวณตีนเขาวังหิน 
ทางทิศตะวันตกและบ่อพักน้ า  บริเวณพิกัด  NS  3๕๖32๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่   ๗   
(เต็มหมู่บ้าน)  กับหมู่ที่  4  ต าบลสมเด็จเจริญ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเขตเลือกตั้งที่   ๑  และเขตเลือกตั้งที่   2  ถึงคลองส่งน้ า
ชลประทาน  ลงมาทางทิศใต้ผ่านยอดเขา  432  ยอดเขา  34๗  
บริเวณพิกัด  NS  3๗332๐  ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตต้ามแนว
เส้นแบ่งเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  ๗  กับหมู่ที่  2  ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเขตเลือกตั้งที่  ๑  และเขตเลือกตั้งที่  2  ผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  34๘๐  ตอนปลักประดู่ -ท่าล าไย  บริ เวณ   
NS  3๕๐2๙๘  ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงชนบทหมายเลข  
กจ.  4๐4๑  (สายศรีสวัสดิ์-เขาหินตั้ง)  ถึงแนวเขตติดต่อต าบลเขาโจด  
อ าเภอศรีสวัสดิ์  ไปบรรจบกับแนวสันเขาพุช้างหมอบและเส้นแบ่งเขต
หมู่ บ้ านระหว่ างหมู่ ที่   ๗  กับหมู่ ที่   3  ต าบลสมเด็จเจริญ   
บริ เวณพิกัด  NS  3๐33๑๕  ไปทางทิศเหนือผ่านเนิน  ๖๗๗   
เนิน  ๖3๙  เนิน  ๗3๗  และเนิน  ๗๗๐  จนบรรจบกับหลักเขตที่  ๑   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



๑๓. อ าเภอห้วยกระเจา   
 ๑๓.๑  เทศบาลต าบลห้วยกระเจา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  2  ต าบลห้วยกระเจา 
๒. หมู่ที่  3  (บางส่วน)  ต าบลห้วยกระเจา 
๓. หมู่ที่  4  ต าบลห้วยกระเจา 
๔. หมู่ที่  6  (บางส่วน)  ต าบลห้วยกระเจา 
๕. หมู่ที่  8  ต าบลห้วยกระเจา 
๖. หมู่ที่  10  ต าบลหว้ยกระเจา 
๗. หมู่ที่  14  ต าบลหว้ยกระเจา 
๘. หมู่ที่  17  ต าบลหว้ยกระเจา 
๙. หมู่ที่  18  ต าบลหว้ยกระเจา 

๑๐. หมู่ที่  19  ต าบลหว้ยกระเจา 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาช่องอินทรีย์   หลักเขตที่  1  
บริเวณพิกัด  NR  606959  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลวังไผ่กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา   
ผ่านหลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  NR  643921  ผ่านหลักเขตที่  3  
บริเวณพิกัด  NR  683899  ผ่านหลักเขตที่  4  (หลักเขตต าบล)  
บริเวณพิกัด  NR  705880  ผ่านหลักเขตที่   5  บริเวณพิกัด   
NR  715866  ผ่านหลักเขตที่  6  บริเวณพิกัด  NR  745848  
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลดอนแสลบ
กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  บรรจบจุดแบ่งเขตบริเวณกึ่งกลาง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  ระหว่างต าบลดอนแสลบ
กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจาไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  บรรจบจุดแบ่งเขตของ 
หมู่ที่  ๖  (บางส่วน)  ที่อยู่ฝั่งขวาของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
3342  ตั้ งแต่ที่ ตั้ งโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ    
๘๐  พรรษา  และจุดแบ่งเขตของหมู่ที่  3  (บางส่วน)  ที่อยู่ฝั่งขวา 
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  ไปทางทิศตะวันตก   
ผ่านหมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๑8  และหมู่ที่  10  ตามแนวกึ่งกลางถนน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  บรรจบจุดแบ่งเขตระหว่าง 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอยกับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ่อพลอย  
และต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  
ผ่านหลักเขตที่  2๗  บริเวณพิกัด  NR  6๓๕๘๔๗  ผ่านหลักเขตที่  2๘  
(หลักเขตอ าเภอ)  บริเวณพิกัด  NR  61๗85๔  ผ่านหลักเขตที่  29  
บริเวณพิกัด  NR  610881  ไปบรรจบหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  
NR  606959  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น   

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  1  ต าบลห้วยกระเจา 
๒. หมู่ที่  ๓  (บางส่วน)  ต าบลห้วยกระเจา 
๓. หมู่ที่  5  ต าบลห้วยกระเจา 
๔. หมู่ที่  6  (บางส่วน)  ต าบลห้วยกระเจา 
๕. หมู่ที่  7  ต าบลห้วยกระเจา 
๖. หมู่ที่  9  ต าบลห้วยกระเจา 
๗. หมู่ที่  11  ต าบลหว้ยกระเจา 
๘. หมู่ที่  12  ต าบลหว้ยกระเจา 
๙. หมู่ที่  13  ต าบลหว้ยกระเจา 

๑๐. หมู่ที่  15  ต าบลหว้ยกระเจา 
๑๑. หมู่ที่  16  ต าบลหว้ยกระเจา 
๑๒. หมู่ที่  20  ต าบลหว้ยกระเจา 
๑๓. หมู่ที่  21  ต าบลหว้ยกระเจา 
 โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดแบ่งเขตบริเวณกึ่งกลางทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  3342  ระหว่างต าบลดอนแสลบกับเทศบาล 
ต าบลห้วยกระเจา  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้  ตามแนวเส้นแบง่เขต 
ระหว่างต าบลดอนแสลบกับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  ผ่านหลักเขตที่  7   
บริเวณพิกัด  NR  ๗35839  ผ่านหลักเขตที่   8  บริเวณพิกัด   
NR  732835  ผ่านหลักเขตที่  9  บริเวณพิกัด  NR  728829  
ผ่านหลักเขตที่  10  บริเวณพิกัด  NR  734812  ผ่านหลักเขตที่  11  
(หลักเขตต าบล)  บริเวณพิกัด  NR  722800  ผ่านหลักเขตที่  12  
บริเวณพิกัด  NR  715779  ผ่านหลักเขตที่  13  บริเวณพิกัด   
NR  746742  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง  

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

  ต าบลดอนตาเพชร  และต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน   
กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  ผ่านหลักเขตที่  14  บริเวณพิกัด  
NR  724738  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านหลักเขตที่  15  
บริเวณพิกัด  NR  719738  ผ่านหลักเขตที่  16  บริเวณพิกัด   
NR  674744  ผ่านหลักเขตที่  17  บริเวณพิกัด  NR  660729  
ผ่านหลักเขตที่  18  บริเวณพิกัด  NR  631743  ไปทางทิศเหนือ  
ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองกุ่ม  และต าบลบ่อพลอย  
อ าเภอบ่อพลอย  กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  ผ่านหลักเขต 
ที่  19  บริเวณพิกัด  NR  636757  ผ่านหลักเขตที่  20  บริเวณ
พิกั ด   NR  634775  ผ่ านหลั ก เขตที่   21   บริ เ วณพิกั ด   
NR  630781  ผ่านหลักเขตที่  22  บริเวณพิกัด  NR  6317๙1   
ผ่านหลักเขตที่  23  บริเวณพิกัด  NR  638814  ผ่านหลักเขต 
ที่  24  บริเวณพิกัด  NR  637825  ผ่านหลักเขตท่ี  25  บริเวณ
พิกั ด   NR  635829  ผ่ านหลั ก เขตที่   26   บริ เ วณพิกั ด   
NR  635834  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลหนองกุ่ม  และต าบลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย  กับเทศบาล
ต าบลห้วยกระเจา  บรรจบจุดแบ่งเขตกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3342  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านหมู่ที่  1๖,  หมู่ที่  1  
ผ่านจุดแบ่งเขตของหมู่ที่  3  (บางส่วน)  ที่อยู่ฝั่งขวาของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3342  ตั้งแต่บ้านนายวันชาต ิ พีรพตวิชา  ไปถงึ
บ้านนางสาวพิรุณ  จงศุภวิศาลกิจ  และจุดแบ่งเขตของหมู่ที่   ๖  
(บางส่วน)  ที่อยู่ฝั่งขวาของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  
ตั้งแต่สถานีต ารวจภูธรห้วยกระเจา  ที่ว่าการอ าเภอห้วยกระเจา  
หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจาไปถึงที่ตั้งส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยกระเจา  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3342  บรรจบจุดแบ่งเขตบริเวณกึ่งกลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342  ระหว่างต าบลดอนแสลบ 
กับเทศบาลต าบลห้วยกระเจา  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 ๑๓.๒  เทศบาลต าบลสระลงเรือ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลสระลงเรือ 
๒. หมู่ที่  2  ต าบลสระลงเรือ 
๓. หมู่ที่  ๗  ต าบลสระลงเรือ 
๔. หมู่ที่  ๘  ต าบลสระลงเรือ 
๕. หมู่ที่  ๑2  ต าบลสระลงเรือ 
๖. หมู่ที่  ๑3  ต าบลสระลงเรือ 
๗. หมู่ที่  ๑4  ต าบลสระลงเรือ 
๘. หมู่ที่  ๑๕  ต าบลสระลงเรือ 
๙. หมู่ที่  ๑๗  ต าบลสระลงเรือ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  3  ต าบลสระลงเรือ 
๒. หมู่ที่  4  ต าบลสระลงเรือ 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลสระลงเรือ 
๔. หมู่ที่  ๖  ต าบลสระลงเรือ 
๕. หมู่ที่  ๙  ต าบลสระลงเรือ 
๖. หมู่ที่  ๑๐  ต าบลสระลงเรือ 
๗. หมู่ที่  ๑๑  ต าบลสระลงเรือ 
๘. หมู่ที่  ๑๖  ต าบลสระลงเรือ 

ส าหรับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้  ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓


