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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง  จ านวน  ๓๐  แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

๑. อ าเภอเมืองระยอง 
 ๑.๑  เทศบาลนครระยอง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตเทศบาลที่  1  (ถนนทับมา)  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  2  (ซอยเรือนขวัญ)   
ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  3  (ถนนชายกระป่อม  1)  ผ่านหลักเขต
เทศบาลที่  4  (ซอยเกาะพรวด)  ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  5  
(ถนนเกาะกลอย)  ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  6  (ซอยทางเข้า
เรือนจ า)  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขต
เทศบาลที่  7  (ถนนราษฎร์อุทิศ)  ผ่านหลักเขตเทศบาลที่  8  
(ซอยพูนไฉ่  2)  จดถนนสุขุมวิทที่สะพานคลองคา  ไปทางทิศใต้
ตามแนวคลองคา  จดทางแยกคลองคา  ไปทางทิศเหนือตามแนว
แม่น้ าระยอง  จดสะพานเพลินตา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือจนสุดเขตเทศบาล  ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากถนนสมุทรคงคา  (ซอยบ้านปากคลอง  3)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยบ้านปากคลอง  3  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ตามแนวซอยเนินทราย  จดถนนหน้าวัดตรีไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนหน้าวัดตรี  ไปทางทิศเหนือผ่านหน้าวัดตรี  
ไปทางทิศตะวันตก  จดถนนวุฒิสารโสภณ  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนวุฒิสารโสภณ  จดถนนตากสินมหาราช  (ฝั่งขวา)  
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนตากสินมหาราช  จดสะพาน 
เปี่ยมพงศ์สานต์  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ าระยองฝั่งใต้  
จนถึงแยกปากคลองคา  ไปตามแนวคลองคาจนสุดเขตเทศบาล   

้หนา   ๒๔๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลจนถึงแม่น้ าระยองฝั่งทิศเหนือ  

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ าระยองบรรจบกับถนนสมุทรคงคา  
(ซอยบ้านปากคลอง  3)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๓ ๖  เริ่มต้นจากสะพานเทศบาล  5  (ถนนท่าบรรทุก)  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลจดถนนสุขุมวิทฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสุขุมวิท  จดสะพานเพลินตา  ไปทางทิศใต้ตามแนว
แม่น้ าระยองจดสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวแม่น้ าระยองจดสะพานเทศบาล  11  (หัวถนนอดุลย์
ธรรมประภาส)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอดุลธรรมประภาส 
ฝั่งซ้าย  จนถึงแยกถนนสัมฤทธิ์  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขต
ชุมชนบางจาก  จดสะพานเทศบาล  14  (โรงฆ่าสัตว์)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ าระยอง  บรรจบกับสะพานเทศบาล  5  
(ถนนท่าบรรทุก)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๔ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตเทศบาลที่  10  ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาลจดแม่น้ าระยองฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
แม่น้ าระยองจดสะพานเทศบาล  5  (ถนนท่าบรรทุก)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวแม่น้ าระยอง  จดสะพานเทศบาล  14  
(โรงฆ่าสัตว์)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตชุมชนบางจาก   
จดถนนอดุลย์ธรรมประภาส  ฝั่งขวา  (แยกถนนสัมฤทธิ์)  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอดุลธรรมประภาส   
จดสะพานเทศบาล  11  (หัวถนนอดุลธรรมประภาส)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ าระยอง  จดสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนตากสินมหาราช  ฝั่งซ้าย  จดถนน 
วุฒิสารโสภณ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวุฒิสารโสภณ   
ถึงถนนหน้าวัดตรี   ไปทางทิศใต้จดซอยเนินทราย  ไปทาง 
ทิศตะวันตกจดซอยบ้านปากคลอง  3  ไปทางทิศใต้จนถึงแม่น้ าระยอง  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ าระยองฝั่งใต้  จนถึงหลักเขตที่  9  
(แหลมรุ่ ง เรือง)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล   
บรรจบกับหลักเขตที่  10  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 ๑.๒ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ๑. ต าบลมาบตาพุด  (บางส่วน) 

๒. ต าบลมาบข่า   
๓. ต าบลเนินพระ  (บางส่วน) 
๔. ต าบลทับมา  (บางส่วน)   
โดยมีแนวเขต  ดังนี้ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๔  จากหลักเขตที่  ๔  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับ 
หลักเขตที่  ๕  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
บรรจบกับหลักเขตที่  ๖  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๗  จากหลักเขตที่  ๗  
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่   ๘   
จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๖๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  (แยกเนินส าลี)  
จากถนนสุขุมวิท  (แยกเนินส าลี)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุขุมวิท  บรรจบกับซอยนาคอุทิศ  จากซอยนาคอุทิศ  
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนาคอุทิศ  บรรจบกับถนนซอยร่วมพัฒนา  
จากถนนซอยร่วมพัฒนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน
ซอยร่วมพัฒนา  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
บรรจบกับเส้นแบ่งเขตการนิคมอุตสาหกรรม  จากเส้นแบ่งเขต 
การนิคมอุตสาหกรรม  ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่ งเขต 
การนิคมอุตสาหกรรม  บรรจบหลักเขต  ที่  ๑๑  จากหลักเขตที่  ๑๑  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลบรรจบหลักเขตที่  ๑๒  
จากหลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
เส้นแบ่ ง เขตการนิคมอุตสาหกรรม  บรรจบกับถนนไอ -๑   
จากถนนไอ-๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไอ-๑  บรรจบกับถนนสุขุมวิท 

้หนา   ๒๔๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใตต้ามแนวถนนสขุมุวทิ  

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  (แยกการนิคม
อุตสาหกรรม)  จากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๑๙๑  (แยกการนคิม
อุตสาหกรรม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  บรรจบกับเส้นแบ่งต าบลมาบข่ากับ
ต าบลห้วยโป่ง  จากเส้นแบ่งเขตต าบลมาบข่ากับต าบลห้วยโป่ง   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นแบ่งเขตต าบลมาบข่ากับ
ต าบลห้วยโป่ง  บรรจบกับหลักเขตที่  ๓  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. ต าบลเนินพระ  (บางส่วน) 
๒. ต าบลทับมา 
๓. ต าบลมาบตาพุด  (บางส่วน)   
โดยมีแนวเขต  ดังนี้ 

-  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๙  
จากหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
บรรจบหลักเขตที่  ๑๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบหลักเขตที่  ๑๑  จากหลักเขตที่  ๑๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตการนิคมอุตสาหกรรม  
บรรจบถนนเลียบชายทะเลตากวน  หาดทรายทอง  จากถนนเลียบ
ชายทะเลตากวนหาดทรายทองไปทางทิศเหนือ  ตามเส้นแบ่งเขต
การนิคมอุตสาหกรรม  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงหมายเลข  ๓๖๓  บรรจบกับถนนซอยร่วมพัฒนา  
จากถนนซอยร่วมพัฒนา  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนซอยร่วมพัฒนา  
บรรจบกับถนนซอยนาคอุทิศ  จากถนนซอยนาคอุทิศไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนซอยนาคอุทิศ  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  จากถนนสุขุมวิท   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขุมวิท  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  (แยกเนินส าลี)  จากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  (แยกเนินส าลี)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๓  บรรจบกับเส้นแนว
เขตเทศบาล  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๔๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๓ ๖ ๑. ต าบลห้วยโป่ง 

๒. ต าบลมาบตาพุด  (บางส่วน) 
โดยมีแนวเขต  ดังนี้ 

-  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
เขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๒  จากหลักเขตที่  ๒  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๓  
จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาล  บรรจบกับเส้นแบ่งเขตต าบลห้วยโป่งกับต าบลมาบข่า  
จากเส้นแบ่ ง เขตต าบลห้วยโป่ งกับต าบลมาบข่า   ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นแบ่งเขตต าบล  บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  
บรรจบกับถนนสุขุมวิท  (แยกนิคมอุสาหกรรม)  จากถนนสุขุมวิท  
(แยกนิคมอุตสาหกรรม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสุขุมวิท  บรรจบกับถนนไอ-๑  จากถนนไอ-๑  ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนไอ-๑  บรรจบกับหลักเขตที่  ๑๒  จากหลักเขตที่  ๑๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบ 
หลักเขตที่  ๑๓  จากหลักเขตที่  ๑๓  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
เขตเทศบาล  บรรจบหลักเขตที่  ๑๔  จากหลักเขตที่  ๑๔  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นแบ่งเขตเทศบาล  บรรจบกับ 
หลักเขตที่  ๑๕  จากหลักเขตที่  ๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามเส้นแบ่งเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๑.๓ เทศบาลต าบลบ้านเพ 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต

เทศบาลถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่   7  กับหมู่ที่   6  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวเขตหมู่ที่  6  กับหมู่ที่  7  จนถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  1   
หมู่ที่  3  และหมู่ที่  7  ไปทางทิศใต้ตามเขตหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  3  
จนถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  3  จนถึง   

้หนา   ๒๔๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3140  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตามแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3140  จนถึงถนนสายบน  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตถนนสายบน   
ไปถึงถนนโรงน้ าแขง็  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ตามแนวเขต
ถนนโรงน้ าแข็งจนถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  5  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นแนวเขตหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  5   
จนถึงแนวเขตถนนศูนย์การค้าซอย  1  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต 
ถนนศูนย์การค้าซอย  1  จนถึงแนวเขตเทศบาล  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเขตเทศบาล  ไปจนถึงหลักเขตที่  5  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลจนถึงหลักเขตที่  6  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับ
หลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ -  เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตหมู่ที่   6  กับหมู่ที่   7  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลถึงแนวแบ่งเขตต าบลเพ 
กับต าบลแกลง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตต าบลเพ
กับต าบลแกลง  จนถึงหลักเขตที่  3  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลถึงหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาลถึงจุดแนวเขตถนนศูนย์การค้าซอย  1  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตถนนศูนย์การค้าซอย  1  ถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  2   
กับหมู่ที่  5  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตหมู่ที่  2   
กับหมู่ที่  5  จนถึงถนนโรงน้ าแข็ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวเขตถนนโรงน้ าแข็งจนถึงถนนสายบน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวเขตถนนสายบนจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3140  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3140  จนถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  3   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  3  
จนถึงแนวแบ่งเขต  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามเขตหมู่ที่  1  กับหมู่ที่   3  ไปทางทิศเหนือ 
บนแนวแบ่งเขตหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  3  จนถึงแนวแบ่งเขตหมู่ที่  1  
หมู่ที่  3  และหมู่ที่  7  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตหมู่ที่  1  
กับหมู่ที่  7  บรรจบกับแนวเขตเทศบาลระหว่างแนวเขต  หมู่ที่  6  
กับแนวเขต  หมู่ที่  7  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๔๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 ๑.๔ เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองแกลง  ถนนสุขุมวิท  หมู่ที่  ๓  

ต าบลแกลง  ไปทางทิศตะวันออก  ไปตามแนวถนนสุขุมวิท 
ไปถึงแนวเขตระหว่างอ าเภอเมืองระยอง  และอ าเภอแกลง   
จากแนวเขตระหว่างอ าเภอเมืองระยอง  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๖  (ริมทะเล  หมู่ที่  ๓  ต าบลแกลง)  
จากหลักเขตที่   ๖  ไปทางทิศตะวันตกถึงปากคลองแกลง   
จากปากคลองแกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลอง
แกลงฝั่งทิศตะวันออก  บรรจบกับสะพานข้ามคลองแกลงตรงถนน
สุขุมวิท  (หมู่ที่  ๓  ต าบลแกลง)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  คลองแกลง  หมู่ที่  ๓  ต าบลกะเฉด  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลผ่านหลักเขตที่  ๒   
ถึงหลักเขตที่  ๓  จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๔  จากหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออก   
ถึงหลักเขตที่  ๕  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอเมืองระยอง
กับอ าเภอแกลง  ไปทางทิศใต้ถึงถนนสุขุมวิท  จากแนวเขตระหวา่ง
อ าเภอเมืองระยองและอ าเภอแกลง  ตรงถนนสุขุมวิทไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตามแนวถนนสุขุมวิท  (หมู่ที่  ๓  ต าบลกะเฉด)  
ถึงสะพานข้ามคลองแกลง  จากสะพานคลองแกลงไปทางทิศใต้
ตามแนวคลองแกลง  (หมู่ที่  ๒  ต าบลแกลง)  ฝั่งทิศตะวันตก 
ถึงหัวแหลมปากคลองแกลงศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง  (ชายทะเล)  ไปทาง
ทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  ๗  (หมู่ที่  ๖  ต าบลแกลง)  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลผ่านหลักเขตที่  ๘  ผ่านหลักเขตที่  ๙  
ถึงหลักเขตที่  ๑๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออก   
ถึงแนวคลองแกลง  จากแนวคลองแกลงไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๔๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 ๑.๕ เทศบาลต าบลทับมา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ทิศเหนือ 

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  (ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  36  หลักกิโลเมตรที่  42)  พิกัด  QQ  388100  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  300  เมตร   
ซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  ระยะประมาณ   
80  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  2  (ตั้งอยู่ตรงบริเวณ
กึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  หลักกิ โลเมตร 
ที่  42+410)  พิกัด  QQ  390097  จากหลักเขตที่  2  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนลูกรังสาธารณประโยชน์   
พิกัด  QQ  407091  ระยะประมาณ  1,800  เมตร  (บริเวณ
สามแยกถนนลูกรังสาธารณประโยชน์)  ไปตามถนนสาธารณประโยชน์
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  1 ,100  เมตร   
ถึงหลักเขตที่  3  (ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางสี่แยกมาบเตย)  พิกัด  QQ  
413099  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบขา่พัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบทสาย  รย.  4006  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื  
ตามแนวกึ่งกลางสันเขาโบสถ์  ผ่านคลองกะเฉดไปทางทิศตะวันออก  
ถึงหลักเขตที่   4  (ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโบสถ์ด้านทิศเหนือ)   
พิกัด  QQ  424099  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตเทศบาล 
ต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  กับต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากหลักเขตที่  4  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเชิ ง เขาโบสถ์ด้านทิศเหนือ   
ถึงเขตหลักที่   5  (ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโบสถ์ด้ านทิศเหนือ)   
พิกัด  QQ  428098  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลน้ าคอก   
กับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากหลักเขต
ที่  5  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางสันเขาโบสถ์
ด้านทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  6  (ตั้งอยู่บริเวณถนนสายยางปีนตอ  
หลักกิโลเมตรที่  0+650)  พิกัด  QQ  436092  เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลน้ าคอก  กับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

้หนา   ๒๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออก 

 จากหลักเขตที่  6  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน  
สายยางปีนตอ  ผ่านสามแยกยางปีนตอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา  ถึงหลักเขตที่  7  (ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสายขนาบ - บ้านสอ)  พิกัด  QQ  443075  เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลน้ าคอก  กับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง  จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสายขนาบ-บ้านสอ  ถึงสะพานบ้านสอ  (คลองทับมา)  
พิกัด  QQ  439069  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สิ้นสุดที่ 
ถนนสายขนาบ -บ้ านสอ   พิกั ด   QQ  436068  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงชนบท  รย.4006   
พิกัด  QQ  429078  ไปตามตีนเขาตาเลี่ยน  พิกัด  QQ  423077  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนสายสะพานหิน - เขาตาเลี่ยน  
พิกัด  QQ  419068  (ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ 
ถึงทางหลวงแผ่นดินเลี่ยงเมือง  3  พิกัด  QQ  425053  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินเลี่ยงเมือง  3  พิกัด  
QQ  422052  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน  รย.ถ  
90166  (สายมาบแอ่น)  ถึงทางหลวงชนบท  รย.  4006  พิกัด  
QQ  436046  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนน
สาธารณประโยชน์ถึงคลองทับมา  พิกัด  QQ  438048  ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวเขตคลองทับมาจนถึงหลักเขตที่  10  (ตั้งอยู่บริเวณ
คลองทับมา  ห่างจากสะพานแตง  ประมาณ  950  เมตร)   
พิกัด  QQ  441037 
ทิศใต้   
 จากหลักเขตที่  10  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ล ารางสาธารณประโยชน์  ถึงหลักเขตที่  11  (ตั้งอยู่บริเวณ 
สะพานหน้าหมู่บ้านวงศ์อมาตย์)  พิกัด  QQ  435036  เป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างต าบลเนินพระกับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล 
ต าบลทับมา  พิกัด  QQ  429035  ห่างจากสะพานหน้าหมู่บ้าน 

้หนา   ๒๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  วงศ์อมาตย์  ระยะประมาณ  600  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

ตามแนวล ารางสาธารณประโยชน ์ พิกัด  QQ  ๔๒๐๐๓๓  (บริเวณ  
คลองน้ าหู)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองน้ าหูถึงถนนสายมาบเตย  
ไปตามถนนสายมาบเตย  พิกัด  QQ406040  (ตั้งอยู่บริเวณ 
ทางหลวงแผ่นดินเลี่ยงเมือง  สาย  3  หลักกิโลเมตร  ที่  0+670)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา  
ถึงหลักเขตที่  12  (ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา)  
พิกัด  QQ  410050  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเนินพระ  
กับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตที่   12  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา  ถึงหลักเขตที่  13  (ตั้งอยู่ตรง
บริเวณแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา)  พิกัด  QQ  416060   
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา  กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากหลักเขตที่  13  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา   
ถึงหลักเขตที่  14  (ตั้งอยู่บริเวณถนนสายมาบตาพุด - หนองหว้า  
หลักกิโลเมตรที่  2+000)  พิกัด  QQ  ๓๗๘๐๘๔  เป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
จากหลักเขตที่  14  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนว
ถนนสายมาบตาพุด-หนองหว้า  บรรจบหลักเขตที่  1  (ตั้งอยู่
บริ เวณทางหลวงแผ่นดินสาย  36  หลักกิโลเมตรที่   42)   
พิกัด  QQ  ๓๘๘๑๐๐  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ทิศเหนือ 
 เริ่มต้นจากพิกัด  QQ  419068  (ตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  36)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนน
สะพานหิน-เขาตาเลี่ยน  ถึงพิกัด  QQ  423077  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามตีนเขาตาเลี่ยน  ถึงพิกัด  QQ  429078   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงชนบท  รย.ถ  4007  
พิกัด  QQ  436068  (ตั้งอยู่บริเวณปากทางถนนสายขนาบ-บ้านสอ)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายขนาบ-บ้านสอ  

้หนา   ๒๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
จนถึงหลักเขตที่   7  (ตั้งอยู่บริเวณถนนสายขนาบ-บ้านสอ)   
พิกัด  QQ  ๔๔๓๐๗๕ 
ทิศตะวันออก 
 จากหลักเขตที่  7  (ตั้งอยู่บริเวณถนนสายขนาบ-บ้านสอ)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลต าบลทับมา   
ถึงหลักเขตที่  8  (ตั้งอยู่ถนนสายทับมา-เกาะพรวด  หลักกิโลเมตร
ที่  1+100)  พิกัด  QQ  ๔๖๑๐๕๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลทับมา  จนถึงหลักเขตที่  9  (ตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  36  หลักกิโลเมตรที่  6+550)  พิกัด  QQ  
464065  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลน้ าคอก  กับต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

  ทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  รย.ถ.  
90107  (ถนนข้างปั๊ม  ปตท.-รพช)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย  รพช.-หนองมะหาด  ถึงสะพานชายกระป่อม  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองทับมา  ถึงหลักเขตที่  10  
(ตั้งอยู่บริเวณคลองทับมา  ห่างจากสะพานแตง  ประมาณ  950  เมตร)  
พิกัด  QQ  441037  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลเนินพระ  
กับต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตที่  10  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองทับมา  
พิกัด  QQ  438046  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน
สาธารณประโยชน์  พิกัด  QQ  436046  (ตั้งอยู่บริ เวณ 
ทางหลวงชนบท  รย.4006)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย  รย.ถ.  90166  (สายมาบแอ่น)  พิกัด  QQ  422052   
(ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินเลี่ยงเมือง  3)  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนอื  
พิกัด  QQ  425053  (ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินเลี่ยงเมือง  
3)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณประโยชน์  
บรรจบพิกัด  QQ  419068  (ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  36)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 ๑.๖ เทศบาลต าบลเนินพระ   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว

เขตเทศบาลผ่านกึ่งกลางถนนสายเลี่ยงเมืองสายเนินพระ-ทับมา  
ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสายมาบตอง  ผ่านพิกัด  QQ  408036  
บริเวณกึ่งกลางถนนสายแหลมมะขาม-การ์เด้นโฮม  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงกึ่งกลางคลองน้ าหู  บริเวณพิกัด  QQ  
412034  ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณพิกัด  QQ  407032  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  401033  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  406028  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  411030  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสุขุมวิท  (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3)  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  417029  ไปทางทิศใต้ 
ผ่านบริเวณพิกัด  QQ  416020  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  415010  
ไปทางทิศตะวันตกเลียบขนานไปตามแนวชายหาดสุชาดา  ถึงหลัก
เขตที่  11  จากหลักเขตที่  11  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านถนนสายกลางทุ่งถนน  สายกรอกยายชา   
ถึ ง ห ลั ก เ ข ตที่   1 2   จ า ก ห ลั ก เ ข ตที่   1 2   ไ ป ท า งทิ ศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  1   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองน้ าหู  บริเวณพิกัด  QQ  412034  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  2  
จากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาลตัดผ่านกึ่งกลางถนนสายเนินพระ-ทับมา  ถึงหลักเขตที่  3  
ไปตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่   4  จากหลักเขตที่  4   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  5  
ซึ่งตั้ งอยู่บริเวณถนนป๋วยกวง  บริ เวณพิกัด  QQ  463035   
จากหลักเขตที่  5  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล 
ถึงหลักเขตที่  6  จากหลักเขตที่  6  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่   7  จากหลักเขตที่   7   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  8  
จากหลักเขตที่  8  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ถึงหลักเขตที่   9  จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศใต้ตามแนว 

เขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  10  จากหลักเขตที่  10  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลเลียบไปตามชายหาดแสงจันทร์  
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  415010  จากบริเวณพิกัด  QQ  415010  
ไปทางทิศเหนือผ่านพิกัด  QQ  416020  ไปตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสายแสงจันทร์เนรมิตรถึงกึ่งกลางถนนสุขุมวิท  (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3)  บริเวณพิกัด  QQ  417029  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนสุขุมวิท  ถึงบริ เวณพิกัด   
QQ  411030  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงบริเวณพิกัด   
QQ  406028  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัด   
QQ  401033  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัด  
QQ  407032  ไปทางทิศเหนือบรรจบกึ่ งกลางคลองน้ าหู   
บริเวณพิกัด  QQ  412034  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๑.๗ เทศบาลต าบลเชิงเนิน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนว 

เขตเทศบาล  มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3139   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  
3139  ถึงหลักเขตที่  3  จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศใต้ตามแนว
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  4  หลักเขตที่  5  หลักเขตที่  6   
จากหลักเขตที่   6  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่จดกับอ่าวไทย  (บริเวณพิกัด  QP  513987)  
จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย  ถึงหลักเขตที่  8  จากหลักเขตที่  8  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3  (ถนนสุขุมวิท)  ถึงหลักเขตที่  9  จากหลักเขตที่  9  
ไปตามแนวเขตเทศบาล  มาบรรจบทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  3139  
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3139  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  (ถนนบางนา - ตราด)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36   

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  (ถนนบางนา - ตราด)  มาบรรจบกึ่งกลางแม่น้ าระยองไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบตามแนวกึ่งกลางแม่น้ าระยอง  
บรรจบกับหลักเขตที่  2  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   1  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่   2  จากหลักเขตที่   2   
ไปตามแนวกึ่งกลางแม่น้ าระยองมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  (ถนนบางนา-ตราด)  
ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  (ถนนบางนา-ตราด)  
มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3139  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
มาบรรจบกับแนวเขตเทศบาลนครระยองกับเทศบาลต าบลเชิงเนิน  
(บริเวณพิกัด  QQ  491023)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่   10  หลักเขตที่   11   
จากหลักเขตที่  11  ไปทางทิศเหนือตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  36  ถึ งหลัก เขตที่   12  ไปทางทิศตะวันตก   
ถึงหลักเขตที่  13  ไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  
ถึงหลักเขตที่  14  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล
ถึงหลักเขตที่  15  หลักเขตที่  16  หลักเขตที่  17  บริเวณริมถนน   
ป๋วยกวงฝั่งเหนือ  จากหลักเขตที่  17  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ถึงหลักเขตที่  18  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  19  จากหลักเขตที่  19  ไปตามแนว 
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลทับมา  กับเทศบาลต าบลน้ าคอก  
และเทศบาลต าบลเชิงเนิน  เลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถึงหลักเขตที่  20  จากหลักเขตที่  20  ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๑.๘  เทศบาลต าบลน้ าคอก   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  พิกัด  QQ  421100  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลไปยังหลักเขตที่  2  พิกัด  QQ  
433103  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลจนถึง
หลักเขตที่  3  พิกัด  QQ  440099  หลักเขตที่  4  พิกัด  QQ   

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  459081  และหลักเขตที่  5  พิกัด  462080  จากนั้น  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลจนถึงหลักเขตที่  6  
พิกัด  QQ  471087  (ตั้ งอยู่บริ เวณกึ่งกลางคลองท่าใหญ่ )   
ไปตามแนวกึ่งกลางคลองท่าใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วเลียบ
ไปตามแนวเขตที่ดินหมู่บ้านวังใหม่วิลล่า  เข้าไปบรรจบกึ่งกลาง 
ทางหลวงหมายเลข  3138  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงหมายเลข  3138  ถึงหลักเขตที่  7  พิกัด  QQ  
480080  (บริเวณหัวสะพานบ้านเก่า)  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตก   
เฉียงใต้ตามแนวคลองเหมือง  จนถึงหลักเขตที่  8  พิกัด  QQ   
477071  (จุดบรรจบระหว่างคลองเหมืองกับคลองกะแมง)   
จากหลักเขตที่  8  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลถงึพิกัดที่  QQ  
478065  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเลียบตามแนวเขตแปลงที่ดิน 
ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านระยองรอยัลวิลล์จนถึงถนนสายหลังหมู่บ้าน 
ระยองรอยัลวิลล์  จากนั้น  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายหลัง
หมู่บ้านระยองรอยัลวิลล์  ไปบรรจบถนนประชาชอบ  จากนั้น 
ไปตามแนวถนนประชาชอบทางทิศตะวันตก  ถึงสามแยกข้างวัดน้ าคอก  
พิกัด  QQ  471068  แล้ว เลี้ ยวซ้ายไปทางทิศ ใต้ เข้ าถนน 
ซอยข้างวัดน้ าคอกไปตามแนวถนนตามแนวรั้ววดัน้ าคอกจนถงึพิกดั  
QQ  469068  (บริเวณสามแยก)  จากนั้น  ไปทางทิศใต้ตามแนว  
ขนานถนนสายน้ าคอกหนองตะพานถึงพิกัด  QQ  469067  
จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงกึ่งกลางถนนสายน้ าคอก-หนองตะพาน  
พิกัด  QQ  468067  จากนั้น  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน 
สายน้ าคอก-หนองตะพาน  ถึงสามแยกน้ าคอก-หนองตาขาน   
พิกัดที่   QQ  468058  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามกึ่งกลางแนวถนนสายน้ าคอก-หนองตาขาน  ผ่านสามแยก
มิตรภาพไปบรรจบถึงหลักเขตที่  12  (ถนนสายเกาะพรวด)   
พิกั ด   QQ  461052  จากนั้ น   ไปตามแนว เขต เทศบาล 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  13  พิกัด  QQ  443075  
จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล 
ถึงหลักเขตที่  14  พิกัด  QQ  438092  จากนั้น  ไปตามแนว 
เขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่  1  
พิกัดที่  QQ  421100  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  12  พิกัดที่  QQ  461052  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายน้ าคอก-หนองตาขาน  
ผ่านสามแยกมิตรภาพจนบรรจบกึ่งกลางถนนสายน้ าคอก-หนองตะพาน  
พิกัดที่  QQ  468058  จากนั้น  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
สายน้ าคอก-หนองตะพาน  ถึงพิกัด  QQ  468067  (กึ่งกลาง
ถนนสายน้ าคอก-หนองตะพาน)  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงพิกัดที่  QQ  469067  จากนั้น  ไปทางทิศเหนือ  (ตามแนวขนาน
กับถนนสายน้ าคอก-หนองตะพาน)  จนถึงทางแยกพิกัด  ที่  QQ  
469068  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง 
ถนนสายข้างวัดน้ าคอกใหม่ตามแนวรั้ววัดน้ าคอกใหม่จนไปถึง 
กึ่งกลางถนนสายประชาชอบ  พิกัดที่  QQ  471068  จากนั้น  ไป 
ทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประชาชอบถึงทางแยกถนน 
สายหลังหมู่บ้านระยองรอยัลวิลล์  จากนั้น  เลี้ยวไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนสายหลังหมู่บ้านระยองรอยัลวิลล์  แล้วไปทาง 
ทิศตะวันออกเลียบแนวเขตแปลงที่ดินด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน 
ระยองรอยัลวิลล์จนถึงแนวเขตเทศบาลที่พิกัด   QQ  478065  
จากนั้น  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าถนน
ทางหลวง  3138  จนถึงหลักเขตที่   9  (ปากทางถนนน้ าคอก-
หนองตะพาน)  พิกัด  QQ  473051  จากนั้น  ไปทางทิศตะวนัตก
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  10  พิกัด  QQ  465051  
จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  11  พิกัด  QQ  
464048  จากนั้น  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล 
ขึ้นไปบรรจบหลักเขตที่  12  พิกัด  QQ  461052  ซึ่งเป็น 
จุดเริ่มต้น 

๒. อ าเภอบ้านฉาง 
 ๒.๑  เทศบาลเมอืงบา้นฉาง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  ต าบลบ้านฉาง 

๒. หมู่ที่  ๕  (บางส่วน)  ต าบลบ้านฉาง 
 เริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างแนวกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  
(สายกรุงเทพฯ-ตราด)  และแนวกลางถนนเทศบาล  ๓๔  (บ้านฉาง-พลา) 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ-ตราด)  ถึงแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๖  
จากแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๖  ไปทางทิศใต้ตามแนวกลางถนน
เทศบาล  ๔๖  ถึงแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๒/๔  จากแนวกลาง
ถนนเทศบาล  ๔๒/๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกลาง
ถนนเทศบาล  ๔๒/๔  ถึงแนวกลางคลองพยูนไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเขตหมู่ที่  ๒  ต าบลบ้านฉาง  จนถึงแนวเขตเทศบาล   
จากแนวเขตเทศบาลไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขต
ที่  ๖  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาลถึงแนวกลางถนนเทศบาล  ๓๔  จากแนวกลางถนน
เทศบาล  ๓๔  บรรจบกับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ - ตราด)  และแนวกลางถนน
เทศบาล  ๓๔  (บ้านฉาง-พลา)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น  

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลพลา 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลพลา 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลพลา 
๔. หมู่ที่  ๔  ต าบลพลา   
๕. หมู่ที่  ๓  ต าบลบ้านฉาง 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๒  จากหลักเขตที่  ๒  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๓   
จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  ๔  จากหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงแนวกลางคลองพยูน  จากแนวกลาง
คลองพยูน  ไปทางทิศใต้ตามแนวกลางคลองพยูน  ถึงแนวกลาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ-ตราด)  จากแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ-ตราด)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   
(สายกรุงเทพฯ-ตราด)  ถึงแนวกลางถนนเทศบาล  ๓๔  (บ้านฉาง-พลา)  
จากแนวกลางถนนเทศบาล  ๓๔  (บ้านฉาง-พลา)  ถึงแนวเขต
เทศบาลจากแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว  

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  เขตเทศบาลถึงหลักเขตที่   ๗  จากหลักเขตที่   ๗  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  ๑  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๓ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลบ้านฉาง 
๒. หมู่ที่  ๕  (บางส่วน)  ต าบลบ้านฉาง 
๓. หมู่ที่  ๖  ต าบลบ้านฉาง   
 เริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเขตเทศบาลกับแนวกลาง  
คลองพยูน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  ๕  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงแนวเขตหมู่ที่   ๒  ต าบลบ้านฉาง   
จากแนวเขตหมู่ที่  ๒  ต าบลบ้านฉาง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เขตหมู่ที่  ๒  ต าบลบ้านฉาง  ถึงแนวกลางคลองพยูน  จากแนวกลาง 
คลองพยูนไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ   ตามแนวกลาง 
คลองพยูน  ถึงแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๒/๔  จากแนวกลางถนน 
เทศบาล  ๔๒/๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงแนวกลางถนน 
เทศบาล  ๔๖  จากแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๖  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวกลางถนนเทศบาล  ๔๖  ถึงกลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ - ตราด)  จากแนวกลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ-ตราด)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (สายกรุงเทพฯ-ตราด)   
ถึงแนวกลางคลองพยูน  จากแนวกลางคลองพยูนไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองพยูนบรรจบกับแนวเขต 
เทศบาล  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๒.๒ เทศบาลต าบลบ้านฉาง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ทิศเหนือ 

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑๑  (ตั้งอยู่ริมทางด้านทิศตะวันออก
ของถนนสายจอคู่-พลา)  เป็นจุดที่ห่างจากถนนสุขุมวิท  สามแยก
เข้าบ้านพลา  ที่กิโลเมตร  ๒+๐.๒๑๐  กิโลเมตร  ที่พิกัด  QQ  
๒๒๘๐๔๗  แนวเขตเป็นเส้นตรงขนานกับถนนสุขุมวิทระยะห่าง 

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากศูนย์กลางถนนสุขุมวทิ  ประมาณ  ๒.๐๐๐  กิโลเมตร  เป็นเขต

ติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองบ้านฉางกับเทศบาลต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ตรงไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ถึงกึ่งกลางถนนสายประชุมมิตร  ซอย  ๑๖  เชื่อมซอยเทศบาล  ๕๘/๙  
แนวเขตหักลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนน 
ถึงทางแยกเข้าถนนสายประชุมมิตรซอย  ๔  แล้วเลียบไปตาม
กึ่งกลางถนนทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางถนนสายเนินกระปรอก-
คลองน้ าตก 
ทิศตะวันออก 
 จากกึ่งกลางถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้ าตกบริเวณจุดตัด
ทางแยกถนนสายประชุมมิตรซอย  ๔  แนวเขตเลียบไปตาม
กึ่งกลางของถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้ าตก  ลงไปทางทิศใต้
จนถึงกึ่งกลางทางรถไฟ  ที่พิกัด  QQ  ๒๖๔๐๔๐  แล้วหักเป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางรถไฟ
จนถึงกึ่งกลางคลองสาม  ที่พิกัด  QQ  ๒๗๘๐๓๕  เป็นเขตติดต่อ
ระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
กับเทศบาลต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จั งหวัดระยอง   
แล้วไปทางทิศใต้บรรจบคลองสาธารณะ  (คลองหนึ่ง)  เลียบตาม
ริมคลองหนึ่ง  ด้านทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  ๗  ตั้งอยู่ที่เชิงสะพาน
คลองน้ าตก  (คลองหนึ่ง)  พิกัด  QQ  ๒๗๙๐๒๔  จากหลักเขตที่  ๗  
แนวเขตเป็นเส้นตรงเลียบไปตามรมิคลองหนึง่  (ด้านทิศตะวันออก)  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  กับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  
ลงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๘  (ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย)   
พิกัด  QQ  ๒๘๒๐๒๒ 
ทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่  ๘  แนวเขตด้านทิศใต้เป็นเส้นตรงเลียบไปตาม
แนวชายทะเล  ซึ่งเป็นแนวเขตทะเลอ่าวไทยไปตามทิศตะวันตก
ตามแนวชายหาดน้ าริน  ผ่านชายหาดพยูน  ถึงหลักเขตที่  ๙  
(ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย)  เป็นจุดบรรจบกับเส้นแบ่งเขต
ต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ที่พิกัด  QQ  ๒๔๔๐๑๖ 

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตก 

 จากหลักเขตที่  9  แนวเขตเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ
แบ่งแนวเขตกับต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   
ถึงหลักเขตที่  10  (ตั้งอยู่ตรงจุดตัดระหว่างทางสาธารณประโยชน์  
(ถนนพยูน-ตะกาดสี่กั๊ก)  กับคลองลึก  ที่พิกัด  QQ  239028  
จากหลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งแนวเขตระหว่าง
ต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  กับต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ตามร่องน้ าคลองลึกไปบรรจบกับ
ถนนเข้าบ้านพลา  ถึงหลักเขตที่   ๑๑  (ตั้ งอยู่ ริมทางด้าน 
ทิศตะวันออกของถนนสายจอคู่ - พลา)  เป็นจุดที่ห่างจากถนน
สุขุมวิท  สามแยกเข้าบ้านพลา  ที่กิโลเมตร  ๒+๐.๒๑๐  กิโลเมตร  
ที่พิกัด  QQ  ๒๒๘๐๔๗  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ทิศเหนือ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  บริเวณสันเขาภูดร  พิกัด  QQ  ๒๔๓๑๔๓  
แนวเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
สันเขาภูดรซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตติดต่อระหว่างต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  และต าบลมะขามคู่  อ าเภอนคิมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  กับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  
ตามแนวสันเขาภูดรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปถึงเชิงเขาภูดร
ทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๒  (ตั้งอยู่บริเวณที่บรรจบกับคลองพลูสวน)  
พิกัด  QQ  ๒๗๔๑๖๒ 
ทิศตะวันออก 
 จากหลักเขตที่  ๒  แนวเขตเป็นเส้นตรงแบ่งเขตไปตามแนว
สันเขาห้วยมะหาด  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตติดต่อระหว่างต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  ไปทางทิศใต้ขึ้นตามแนวสันเขาห้วยมะหาด 
ถึงหลักเขตที่  ๓  (ตั้งอยู่บนสันเขาห้วยมะหาด)  พิกัด  QQ  ๒๗๔๑๓๖ 
 จากหลักเขตที่  ๓  แนวเขตเป็นเส้นตรงแบ่งเขตไปตามแนว
สันเขาห้วยมะหาด  และสันเขาเนินกระปรอก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ติดต่อระหว่างต าบลห้วยโป่ง  ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  กับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  แบ่งตามแนวสันเขาเนินกระปรอกลงไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขา 

เนินกระปรอก  ถึงหลักเขตที่  ๔  (ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  หลักกิโลเมตรที่  ๑๙๙+๑๓๐)  
พิกัด  QQ  ๒๘๓๐๙๗  ระยะทางประมาณ  ๕.๑๖๖๔  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตที่  ๔  แนวเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ตามริมทาง 
ด้านทิศตะวันออกของถนนสาธารณะบ้านแผ่นดินไทย-ชากขาม   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตติดต่อระหว่างต าบลห้วยโป่ง  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยองกับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  
ถึงหลักเขตที่  ๕  (ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่คลองบางกระพรุนบรรจบกับ
ทางสาธารณประโยชน์  ด้านทิศตะวันออกของถนนสายมิตรประชา - 
เนินกระปรอก)  พิกัด  QQ  ๒๘๘๐๘๑ 
 จากหลักเขตที่  ๕  แนวเขตเป็นเส้นตรงเลียบไปตามแนว 
ริมคลองบางกระพรุนด้านทิศตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
ที่ติดต่อระหว่างต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
กับต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ไปทางทิศใต้
บรรจบท่อน้ า  (ท่อคลองซุง)  ซึ่งวางลอดผ่านถนนสายส านักมะมว่ง  
เชื่อมต าบลบ้านฉาง  ถึงหลักเขตที่  ๖  (ตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณะ)  
พิกัด  QQ  ๒๘๙๐๔๙ 
 จากหลักเขตที่  ๖  แนวเขตเป็นเส้นตรงเลียบไปตามริมทาง
สาธารณะด้านทิศตะวันตก  ถนนสายมาบชะลูด - ส านักมะม่วง  
ลงไปทางทิศใต้บรรจบกึ่งกลางคลองสามที่พิกัด  QQ  ๒๗๘๐๓๕  
เป็นเขตติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
ทิศใต้ 
 จากกึ่งกลางคลองสามที่พิกัด  QQ  ๒๗๘๐๓๕  แนวเขต 
เป็นเส้นตรงไปตามกึ่งกลางทางรถไฟทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนถึงกึ่งกลางทางรถไฟบริเวณที่กึ่งกลางของถนนสายเนินกระปรอก-
คลองน้ าตก  พิกัด  QQ  ๒๖๔๐๔๐ 
ทิศตะวันตก 
 จากกึ่งกลางของถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้ าตก  ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางของถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้ าตก   
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จนถึงกึ่งกลางถนนสายเนินกระปรอก-คลองน้ าตก  บริเวณจุดตัด

ทางแยกถนนสายประชุมมิตรซอย  ๔  แนวเขตเลียบไปตามกึง่กลาง
ถนนทางทิศตะวันตก  ถึงกึ่งกลางถนนสายประชุมมิตรซอย  ๑๖   
เชื่อมซอยเทศบาล  ๕๘/๙  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวกึ่งกลางถนนจนถึงแนวเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง   
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงขนานกับ 
ถนนสุขุมวิท  ระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท  ประมาณ  
๒.๐๐๐  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับ
ถนนสุขุมวิท  ระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท  ประมาณ  
๒.๐๐๐  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  (ตั้งอยู่บริเวณซอยหนองใหญ่
ด้านทิศใต้  ที่พิกัด  QQ  ๒๘๕๐๗๕   
 จากหลักเขตที่  ๑๒  เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแนวกึ่งกลาง 
ของถนนสุขุมวิทไปทางทิศเหนือตามแนวเขตติดต่อระหว่าง
เทศบาลเมืองบ้านฉางกับเทศบาลต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  พิกัด  QQ  ๒๗๑๑๐๒ 
 จากหลักเขตที่   ๑๓  เป็นเส้นตรงขนานกับถนนสุขุมวิท   
ระยะจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท  ประมาณ  ๑.๐๐๐  กิโลเมตร  
เป็นเขตติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองบ้านฉาง  กับเทศบาล 
ต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงหมายเลข  ๓๓๗๖  ถึงหลักเขตที่  ๑๔  
(ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  ๓๓๗๖  ด้านทิศตะวันออก)   
พิกัด  ๒๒๙๐๘๑ 
 จากหลักเขตที่  ๑๔  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เขตติดต่อระหว่างเทศบาลต าบลบ้านฉางกับต าบลพลา  อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  บรรจบกับถนนสายศูนย์การค้า - ยายร้า  (เชื่อมทางหลวง
หมายเลข  ๓๓๗๖)  ถึ งหลักเขตที่   ๑๕  (ตั้ งอยู่ข้ างถนน 
สายศูนย์การค้า - ยายร้า  ด้านทิศตะวันออก)  พิกัด  ๒๒๗๐๗๙ 
 จ ากหลั ก เ ข ตที่   ๑๕   เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง เ ลี ยบข้ า ง ถน น 
สายศูนย์การค้า - ยายร้า  ด้านทิศตะวันออก  แบ่งเขตกับ 
ต าบลส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ไปทางทิศเหนือ
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข  ๓๓๗๖  (ถนนสายบ้านฉาง-ชากหมาก)   
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ถึงหลักเขตที่  ๑๖  (อยู่บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข  ๓๓๗๖  

ด้านทิศตะวันออก)  พิกัด  ๒๒๕๐๘๕   
 จากหลักเขตที่  ๑๖  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับต าบลส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  
บรรจบล ารางสาธารณะที่พิกัด  QQ  ๒๒๗๐๘๘  แล้วเลียบตาม 
ล ารางสาธารณะดา้นทศิตะวันตกถึงเชิงเขาภูดร  ที่พิกัด  QQ  ๒๓๙๐๙๙  
ไปตามแนวสันเขาภูดร  ผ่านพิกัด  QQ  ๒๔๑๑๐๕  QQ  ๒๓๓๑๒๙  
บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  (ที่ พิกัด  QQ  ๒๔๓๑๔๓)  ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้น 

 ๒.๓ เทศบาลต าบลส านกัท้อน 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่   4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ตามแนวเขตเทศบาล  ไปยังหลักเขตที่  5  จากหลักเขตที่  5   
ไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3376  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านหลักเขตที่  6  ตามแนวเขตเทศบาล   
ไปถึงหลักเขตที่  7  จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล  ไปยังหลักเขตที่  8  (ล ารางห้วยปลากั้ง)  
จากหลักเขตที่  8  (ล ารางห้วยปลากั้ง)  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวซอยเทศบาล  25  ถึงถนน  รย.ถ.  25-001  (บ้านสระแก้ว-
บ้านส านักท้อน)  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  
รย.ถ.  25-001  จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3376   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  3376  ถึงแยกซอยเทศบาล  22  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนซอยเทศบาล  22  ไปถึงซอยเทศบาล  22/12   
ไปทางทิศใต้ถึงล ารางมาบไก่เสียงหวาน  ไปทางทิศเหนือบรรจบกบั
หลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  (คลองบางไผ่ระหว่างแนวเขต
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล  ไปยังหลักเขตที่  ๒  และถึงหลักเขตที่  3  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3376)  จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศใต้ 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ตามแนวเขตเทศบาลจนถึงหลักเขตที่  4  (ล ารางมาบไก่เสียงหวาน)  

จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเขต 
ล ารางมาบไก่เสียงหวาน  จนถึงซอยเทศบาล  22/12  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉี ยง เหนื อตามแนวซอย เทศบาล   22/12   
ถึงซอยเทศบาล  22  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3376  ไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  3376  ถึงถนนสายบ้านสระแก้ว -บ้านส านักท้อน   
และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายบ้านสระแก้ว- 
บ้านส านักท้อน  ถึงถนนเทศบาล  ๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ไปยังหลักเขตที่  ๘  (ล ารางห้วยปลากั้ง)  จากหลักเขตที่  ๘   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลไปยังหลักเขตที่  ๙  
จากหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลผ่านหลักเขต
ที่  ๑๐  (ถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๓๒)  ไปยังหลักเขตที่  11  
จากหลักเขตที่  ๑๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ไปยังหลักเขตที่  ๑๒  (คลองบางไผ่ระหว่างแนวเขต
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี)  จากหลักเขตที่  ๑๒  (คลองบางไผ่
ระหว่างแนวเขตจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี)  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวคลองบางไผ่ระหว่างแนวเขตจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  
บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๒.๔  เทศบาลต าบลพลา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลพลา  (เฉพาะในเขตเทศบาลต าบลพลา) 

๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลพลา  (เฉพาะในเขตเทศบาลต าบลพลา) 
๓. หมู่ที่  ๔  (บางส่วน)  ต าบลพลา  (ฝั่งทิศตะวันตก) 
๔. หมู่ที่  ๕  ต าบลพลา 
ทิศเหนือ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  กับคลองบางไผ่  บริเวณพิกัด   
QQ  ๑๕๘๐๓๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน   

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลา  

กับต าบลส านักท้อน  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๒
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๐๗๐๕๘ 
 จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบตามแนวแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาโกรกตะแบก  บริเวณพิกัด   
QQ  ๒๐๙๐๖๓ 
 จากหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาโกรกตะแบก   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  ๔  ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาโกรกตะแบก  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๐๗๐๗๒ 
 จากหลักเขตที่  ๔  ซึ่งตั้งอยู่สันเขาโกรกตะแบก  บริเวณพิกัด  
QQ  ๒๐๗๐๗๒  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาโกรกตะแบก  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซึ่งตั้งอยู่สันเขาโกรกตะแบก  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๑๖๐๗๖ 
 จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาโกรกตะแบก   
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๖  ซึ่งตั้งอยู่สันเขาตีนเป็ด  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๑๘๐๘๓   
 จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบตามสันเขาตีนเป็ด  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๗  ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาตีนเป็ด  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๑๙๐๘๔ 
 จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลพลากับต าบลส านักท้อน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถึงหลักเขตที่   ๘  ซึ่งตั้ งอยู่จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๓๗๖  กับถนนสายบ้านฉาง-ชากหมาก  (ฝั่งทิศตะวันออก)  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๒๕๐๘๕ 

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออก 

 เริ่มจากหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนสายบ้านฉาง-
ชากหมาก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลา  กับต าบลบ้านฉาง
ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๙  ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวทิ)  บริเวณพิกัด  QQ  ๒๓๐๐๗๐ 
 จากหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลพลากับต าบลบ้านฉางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต
ที่   ๑๐  ซึ่ งตั้ งอยู่กึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   
(ถนนสุขุมวิท)  บริเวณพิกัด  QQ  ๒๒๗๐๖๘ 
 จากหลักเขตที่  10  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนสายบ้านฉาง-  
กงเพชร  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลากับต าบลบ้านฉาง  
ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่ถนนสายบ้านฉาง-กงเพชร  
(ฝั่งทิศตะวันออก)  บริเวณพิกัด  QQ  228047 
 จากหลักเขตที่  11  เป็นเส้นเลียบตามแนวแบ่งเขตระหวา่งเทศบาล
ต าบลพลากับเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ไปถึงบริเวณพิกัด  QQ  221047 
 จากบริเวณพิกัด  QQ  221047  เป็นเส้นเลียบและถนน
เทศบาล  4  ซอย  7  ไปทางทิศใต้ถึงถนนเทศบาล  4  ซอย  1  
บริเวณพิกัด  QQ  220039 
 จากถนนเทศบาล  4  ซอย  1  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  5  บริเวณ
พิกัด  QQ  212031 
 จากถนนเทศบาล  7  ซอย  5  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  8  บริเวณ
พิกัด  QQ  218027 
 จากถนนเทศบาล  7  ซอย  8  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน  
และที่ดินราษฎรไปทางทิศใต้ถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  1  บริเวณ
พิกัด  QQ  218024  จากถนนเทศบาล  7  ซอย  1  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวถนนไปทางทิศตะวันออกถึงถนนสายบ้านฉาง-กงเพชร  
บริเวณพิกัด  QQ  222023 

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   จากถนนสายบ้านฉาง-กงเพชร  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 

ไปทางทิศใต้  ถึงวงเวียนบ้านพลา  บริเวณพิกัด  QQ  222014 
 จากวงเวียนบ้านพลา  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนไปทาง 
ทิศตะวันออกถึงจุดตัดคลองพลา  บริเวณพิกัด  QQ  223014 
 จากจุดตัดคลองพลา  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองพลา  
ไปทางทิศใต้ถึงจุดบรรจบระหว่างปากคลองพลากับทะเลอ่าวไทย  
บริเวณพิกัด  QQ  223013 
ทิศใต้ 
 เริ่มจากจุดบรรจบระหว่างปากคลองพลากับทะเลอ่าวไทย  
บริเวณพิกัด  QQ  223013  เป็นเส้นเลียบตามแนวชายฝั่ง 
ทะเลอ่าวไทยไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  ๑๔  ซึ่งตั้งอยู่ 
จุดบรรจบระหว่างปากคลองบางไผ่กับทะเลอ่าวไทย  บริเวณพิกัด  
QQ  ๑๖๗๙๙๗ 
ทิศตะวันตก 
 เริ่มจากหลักเขตที่  ๑๔  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลาง 
คลองบางไผ่  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลพลา  จังหวัดระยอง  
กับต าบลพลูตาหลวง  จังหวัดชลบุรี  ไปทางทิศเหนือบรรจบกับ
หลักเขตที่  ๑  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  
(ถนนสุขุมวิท)  กับคลองบางไผ่  บริเวณพิกัด  QQ  ๑๕๘๐๓๗   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  4  (บางส่วน)  ต าบลพลา  (ฝั่งทิศตะวันออก)  
๒. หมู่ที่  6  ต าบลพลา  (เฉพาะในเขตเทศบาลต าบลพลา)  
๓. หมู่ที่  7  ต าบลพลา 
ทิศเหนือ 
 เริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองบ้านฉางกับ
เทศบาลต าบลพลา  บริเวณพิกัด  QQ  221047  เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่ถนน
สายบ้านฉาง-กงเพชร  (ฝั่งทิศตะวันออก)  บริเวณพิกัด  QQ  228047 

้หนา   ๒๖๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออก 

 จากหลักเขตที่   11  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลต าบลพลากับเทศบาลต าบลบ้านฉาง  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  12   
ซึ่งตั้งอยู่จุดตัดถนนสาธารณประโยชน์กับคลองลึก  บริเวณพิกัด  
QQ  239028  จากหลักเขตที่  ๑๒  เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลพลากับต าบลบ้านฉาง  ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๑๓  
ซึ่งตั้งอยู่จุดบรรจบทะเลอ่าวไทย  บริเวณพิกัด  QQ  ๒๔๔๐๑6 
ทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่  13  เป็นเส้นเลียบตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  
ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดบรรจบระหว่างปากคลองพลากับทะเลอ่าวไทย  
บริเวณพิกัด  QQ  223013 
ทิศตะวันตก 
 เริ่ มจากปากคลองพลา  บริ เวณพิกัด  QQ  223013   
เป็นเส้นเลียบแนวกึ่งกลางคลองพลาไปทางทิศเหนือ  ถึงถนน 
สายบ้านฉาง-กงเพชร  บริเวณพิกัด  QQ  223014 
 จากถนนสายบ้านฉาง-กงเพชร  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 
ไปทางทิศตะวันตก  ถึงวงเวียนบา้นพลา  บริเวณพิกัด  QQ  222014 
 จากวงเวียนบ้านพลา  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนไปทางทิศเหนอื
ถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  1  บริเวณพิกัด  QQ  222023 
 จากถนนเทศบาล  7  ซอย  1  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 
ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  8  บริเวณพิกัด   
QQ  218024 
 จากถนนเทศบาล  7  ซอย  8  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ
ถึงถนนเทศบาล  7  ซอย  5  บริเวณพิกัด  QQ  218027   
 จากถนนเทศบาล  ๗  ซอย  ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๑  
บริเวณพิกัด  QQ  ๒๑๒๐๓๑ 
 จากถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๑  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวถนน
ไปทางทิศเหนือถึงถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๗  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๒๒๐๐๓๙ 

้หนา   ๒๗๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   จากถนนเทศบาล  ๔  ซอย  ๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน

และที่ดินราษฎรไปทางทิศเหนือ  บรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลต าบลพลากับเทศบาลเมืองบ้านฉาง  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๒๒๑๐๔๗  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๓. อ าเภอแกลง 
 ๓.๑  เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  5  จากหลักเขตที่  5  ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวแม่น้ าประแส  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่ านถนนสุขุมวิท  ถึ งหลักเขตที่   6   
จากหลักเขตที่  6  ไปตามแนวแม่น้ าประแส  ถึงหลักเขตที่  7  
จากหลักเขตที่   7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
แม่น้ าประแสถึงแนวบรรจบถนนสุนทรโวหาร-  ซอย  9  จากแนวบรรจบ
ถนนสุนทรโวหาร  ซอย  9  (ทิศตะวันตก)  มุ่งลงไปทางทิศใต้   
ถึงจุดตัดถนนพลงช้างเผือก  ขึ้นสู่ถนนสุนทรภู่  (ทิศตะวันตก)   
จดถนนเทศบาล  2  ไปตามแนวถนนเทศบาล  ๒  (บริเวณทางทิศเหนือ
ของถนนเทศบาล  2)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงจุดตัด
ถนนสุขุมวิท  ข้ามถนนสุขุมวิทมุ่งไปตามถนนมาบใหญ่  (บริเวณ
ทางทิศเหนือของถนนมาบใหญ่)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่  1  จากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต
เทศบาลผ่านหลักเขตที่  2  หลักเขตที่  3  บรรจบกับหลักเขตที่  4  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ตามแนวถนนมาบใหญ่  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงจุดตัดถนนมาบใหญ่  (บริเวณทางทิศใต้
ของถนนมาบใหญ่)  กับถนนสุขุมวิทและจากจุดตัดถนนมาบใหญ่  
กับถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้  ข้ามถนนสุขุมวิทมุง่ไป
ตามแนวถนนเทศบาล  2  (บริเวณทางทิศใต้ของถนนเทศบาล  2)  
จนถึงจุดตัดระหว่างถนนเทศบาล  2  กับถนนสุนทรภู่  จากจุดตัด
ระหว่างถนนเทศบาล  ๒  กับถนนสุนทรภู่  มุ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ 

้หนา   ๒๗๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ถึงจุดตัดถนนพลงช้างเผือก  จนถึงปากทางถนนสุนทรโวหาร   

ซอย  ๙  และจากปากทางถนนสุนทรโวหาร  ซอย  ๙  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนสุนทรโวหาร  ซอย  9  (ทิศตะวันออก)   
ถึงแนวบรรจบถนนสุนทรโวหาร  ซอย  9  กับแม่น้ าประแส   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ าประแสจนถึงหลักเขตที่  7  
จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขต 
ที่  8  หลักเขตที่  9  จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาลถึงหลักเขตที ่ 10  จากหลักเขตที่  10  ผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  3164  ถึงหลักเขตที่  11  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  12  จากหลักเขตที่  12   
ผ่ านถนนสุขุ มวิทถึ งหลัก เขตที่   13  ถึ งหลัก เขตที่   14   
จากหลักเขตที่  14  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาลถึงหลักเขตที่   15  จากหลักเขตที่   15  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๒  เทศบาลต าบลสนุทรภู ่  

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๘๘๐๔๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนถึงสามแยกขึน้ไป
ทางทิศเหนือ  ถึงจุดตัดคลองสองสลึง  ถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณ
พิกัด  QQ  ๗๙๗๐๔๖  ระยะทางประมาณ  ๒  กิโลเมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวคลองสองสลึง  ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณ
พิกัด  QQ  ๘๐๖๐๓๙  ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  สิ้นสุด
ที่ถนนหนองยายยม-วัดสมอโพรง  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  บริเวณพิกัด  
QQ  ๘๐๙๐๓๙  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๙.๔  กิโลเมตร  
ติดต่อต าบลชากโดน  และต าบลกร่ า  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ถนนหนองยายยม - วัดสมอโพรง  ที่บริเวณ
พิกัด  QQ  ๘๐๙๐๓๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบ 
คลองสองสลึง  ถึงหลักเขตที่  ๑๑  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๑๒๐๓๘  
เชื่อมต่อไปตามแนวคลองสองสลึงบรรจบคลองลาวน  ถึงหลักเขต
ที่  ๑๒  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๑๘๐๒๗  มีแนวเขตเริ่มต้นที่คลองลาวน
ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๑๘๐๒๗  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงสามแยกถนน   

้หนา   ๒๗๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๒๓๐๒๔  ระยะทาง

ประมาณ  ๐.๕  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนถึงสามแยก  ถึงหลักเขตที่  ๑๔  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๓๓๐๒๑  
เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนนที่บริเวณพิกัด   
QQ  ๘๓๕๐๒๓  ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนน   
ถึงหลักเขตที่  ๑๕  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๔๐๐๒๗  และถึงหลักเขต
ที่  ๑๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๔๑๐๒๙  เชื่อมต่อไปทางทิศเหนือ
โค้งไปตัดถนนบ้านหนองสักถึงหลักเขตที่  ๑๗  บริเวณพิกัด   
QQ  ๘๕๓๐๓๘  ระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตัดถนนสาย  ๓๑๖๑  ถึงหลักเขตที่  ๑๘  บริเวณพิกัด   
QQ  ๘๖๓๐๓๗  เชื่อมต่อไปที่สามแยกถนนบ้านนอก  ถึงหลักเขตที่  ๑๙   
บริเวณพิกัด  QQ  ๘๖๕๐๓๘  ระยะทางประมาณ  ๑.๒  กิโลเมตร   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนน  ถึงหลักเขตที่  ๒๐   
บริเวณพิกัด  QQ  ๘๗๗๐๓๙  ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตัดถนนบ้านถนนนอก  ถึงหลักเขตที่  ๒๑  บริเวณพิกัด  QQ  ๘๘๐๐๓๗  
ไปทางทิศตะวันออกถึงคลองบ้านถนนนอก  ถึงหลักเขตที่  ๒๒  
บริเวณพิกัด  QQ  ๘๘๙๐๓๖  ระยะทางประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร  
แล้วเล็งไปยังประตูน้ าชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ถึงหลักเขตที่  ๒๓  บริเวณพิกัด  QQ  ๙๐๑๐๒๙  ระยะทาง
ประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร  สิ้นสุด  ณ  จุดนี้  รวมระยะทาง 
ด้านทิศเหนือประมาณ  ๙.๗  กิโลเมตร  ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ประตูน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่บริเวณพิกัด  
QQ  ๙๐๑๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวชายฝั่งทะเล
ไปสิ้นสุดที่แหลมบ้านอ่าวไข่  ถึงหลักเขตที่  ๒๔  บริเวณพิกัด   
QP  ๘๗๘๙๘๘  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๕  กิโลเมตร  
ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่แหลมบ้านอ่าวไข่ 
ท่ีบริเวณพิกัด  QP  ๘๗๘๙๘๘  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวชายฝั่งทะเล  
ไปสิ้นสุดที่ปากคลองลาวน  ถึงหลักเขตที่  ๒๕  บริเวณพิกัด   
QP  ๘๒๑๐๐๐  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  
และมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ เกาะมันใน  เกาะมันกลาง   
และเกาะมันนอก  ติดต่อต าบลชากพง  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

้หนา   ๒๗๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ปากคลองลาวน  ที่บริเวณพิกัด  QP  ๘๒๑๐๐๐  

ไปบรรจบเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  ระหว่าง  หมู่ ท่ี  ๑  และหมู่ท่ี  ๒  
ต าบลชากพง  ไปบรรจบหลักเขตที่  ๗  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๘๘๐๔๔   
ไปทางทิศใต้  ตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่ ท่ี  ๑   
และหมู่ท่ี  ๒  ต าบลชากพง  ติดต่อทะเลอ่าวไทยไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวชายฝั่งทะเล  สิ้นสุดที่ชายฝั่งทะเล  ถึงหลักเขตที่  ๒๖  
บริเวณพิกัด  QP  ๗๓๒๙๗๔  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  
๑๐  กิ โลเมตร  และมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ เกาะทะลุ    
ถึงหลักเขตที่  ๒๖  ไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๒๗  บริเวณ
พิกัด  QP  ๗๓๕๙๘๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาหนองตลิ่ง  
ผ่านเนิน  ๖  เนิน  ๖๘  เนิน  ๖๕  ตัดถนนสายสุขุมวิทสาย  ๓   
ถึงหลักเขตที่  ๒๘  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๓๙๐๑๗  ระยะทาง
ประมาณ  ๔.๘  กิโลเมตร  ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาช่องคับ  
ผ่านเนิน  ๒๕  ตัดถนนบ้านคลองทุเรียน  ถึงหลักเขตที่  ๒๙  
บริเวณพิกัด  QQ  ๗๓๙๐๕๔  ระยะทางประมาณ  ๔.๕  กิโลเมตร  
ขึ้นไปทางเหนอื  ผ่านเนิน  ๙๙  ไปทางทิศเหนือ  ตามสันเขาสิน้สดุ
ที่เนิน  ๒๓๒  ถึงหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๕๓๐๗๓  
ระยะทางยาวประมาณ  ๒.๗  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้าน 
ทิศตะวันตกประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  ติดต่อต าบลสองสลึง   
และต าบลชากโดน  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นที่เนิน  ๒๓๒  เขาซุ้มประตู  หลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  
QQ  ๗๕๓๐๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาหนิตัง้  
ผ่านเนิน  ๑๙๖  เนิน  ๒๐๘  ถึงเนิน  ๑๙๖  ถึงหลักเขตที่  ๒  
บริเวณพิกัด  QQ  ๗๖๐๐๕๔  ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนานกับแนวถนนสุขุมวิท  ถึงหลักเขตที่   ๓  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๗๗๐๐๕๙  ระยะทางประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร  ลงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบถนนสุขุมวิท  ถึงหลักเขตที่   ๔  
บริเวณพิกัด  QQ  ๗๗๑๐๕๗  ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงสี่แยก  ถึงหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๗๕๐๔๘  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนน  ถึงหลักเขตที ่ ๖  บริเวณพิกดั   

้หนา   ๒๗๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  QQ  ๗๘๔๐๔๗  ระยะทางประมาณ  ๒.๔  กิโลเมตร  ลงไปทาง

ทิศใต้  ผ่านเนินเขาเชิงจันทร์  อ้อมวัดคลองตากวาไปบรรจบถนน
กับหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๘๘๐๔๔  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๓  เทศบาลต าบลปากน้ าประแส   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ๑. หมู่ที่  1  ต าบลปากน้ ากระแส 

๒. หมู่ที่  6  ต าบลปากน้ ากระแส 
๓. หมู่ที่  8  ต าบลปากน้ ากระแส   
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ข้ามคลองปากน้ าประแส  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ปากคลอง
ด้านแหลมสน  ฝั่งใต้  จากหลักเขตที่  4  เลียบคลองด้านแหลมสน  
ฝั่งใต้ตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ริมปากคลอง  
ด้านแหลมสน  ฝั่งใต้  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชายสูง  ฝั่งเหนือ  
จากหลักเขตที่  6  เลียบริมคลองชายสูง  ฝั่งเหนือ  และเลียบ
คลองปากน้ าประแสฝั่งตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  เลียบริมคลอง
ปากน้ าประแสฝั่งตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  บรรจบเส้นแนวเขต
หมู่บ้ านระหว่างหมู่ที่   2  บ้านตลาดตอนบนกับหมู่ที่   8   
บ้านตลาดตอนกลาง  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต
หมู่บ้านระหว่างหมู่ที่   2  บ้ านตลาดตอนบน  กับหมู่ที่   8   
บ้านตลาดตอนกลาง  จนถึงเส้นแนวแบ่งแนวเขตหมู่บ้านระหว่าง
หมู่ที่  7  บ้านแสมผู้  กับหมู่ที่  2  บ้านตลาดตอนบนและหมู่ที่  8  
บ้านตลาดตอนกลาง  และมุ่งหน้าสู่ด้านทิศใต้  เส้นแนวแบ่งแนวเขต
หมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  7  บ้านแสมผู้  กับหมู่ที่  8  บ้านตลาดตอนกลาง
จนถึงเส้นแนวเขตหมูบ่้านหมูท่ี่  1  บ้านตลาดตอนล่าง  จนบรรจบ
หลักเขตที่  3  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๒  ต าบลปากน้ ากระแส 
๒. หมู่ที่  ๓  ต าบลปากน้ ากระแส  (เฉพาะในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๔  ต าบลปากน้ ากระแส  (เฉพาะในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๗  ต าบลปากน้ ากระแส 

้หนา   ๒๗๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนปากน้ าประแส  

ฝั่งตะวันตก  ตรงที่บรรจบกับคลองนาซาฝั่งใต้เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนนปากน้ าประแส  
ระยะประมาณ  500  เมตร  ถึงหลักเขตที่  2  จากหลักเขตที่  2  
เป็นเส้นขนานกับถนนปากน้ าประแส  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ถึงเส้นแนวแบ่งแนวเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  1  บ้านตลาดตอนล่าง  
กับหมู่ที่  7  บ้านแสมผู้  มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นแนว 
แบ่งแนวเขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  7  บ้านแสมผู้  กับหมู่ที่  8  
บ้านตลาดตอนกลาง  และมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแนว
เขตหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  2  บ้านตลาดตอนบนกับหมู่ที่  8   
บ้านตลาดตอนกลางไปทางทิศตะวันตก  จนถึงข้ามคลองปากน้ า
ประแสแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวริมคลองปากน้ าประแส  
จนถึงหลักเขตที่   7  ซึ่งตั้ งอยู่ริมคลองปากน้ าประแสฝั่งใต้    
จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ถึงหลักเขตที่  ๘  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนดอนมะกอกล่าง - ปากน้ าประแส  
ฝั่งใต้  จากหลักเขตที่   8  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก   
ถึงหลักเขตที่  9  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนาซาฝั่งตะวันออก  จนบรรจบ
หลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๔  เทศบาลต าบลกองดิน   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากทิศเหนือหลักเขตที่  1  ไปตามแนวเขตเทศบาล 

ถึงคลองสุขไพรวัน  จากแนวคลองสุขไพรวันไปทางทิศตะวันออก
ถึงคลองกองดิน  ตามแนวคลองกองดินไปทางทิศใต้ถึงแม่น้ าพังราด 
ตามแนวแม่น้ าพังราดถึงหลักเขตที่  3  จากหลักเขตที่  3  ไปทาง
ทิศตะวันตก  ตามแนวคลองชากขุนวิเศษ  ผ่านหลักเขตที่  4   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวคลองชากขุนวิเศษ  
บรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากทิศเหนือหลักเขตที่  2  ไปทางทิศใต้ตามแนวคลอง  
นายายอาม  ถึงหลักเขตที่  5  จากหลักเขตที่  5  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวแมน่้ าพังราด  ถึงจุดเชื่อมตอ่คลองกองดนิตามแนวคลองกองดนิ   

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ไปทางทิศเหนือถึงจุดเชื่อมต่อคลองสุขไพรวันถนนสุขุมวิท   

จากถนนสุขุมวิทไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสุขไพรวันถึงแนวเขต
เทศบาล  จากแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออก  บรรจบกับ
หลักเขตที่  2  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๕  เทศบาลต าบลทุง่ควายกิน   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากสะพานดอนมะกอกหลักเขตที่   13  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  1  
ซอยเทศบาลทุ่งควายกิน  1  หมู่ที่   6  ต าบลทุ่งควายกิน   
ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  2  ถนนท่ากรวด  หมู่ที่  6  
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  3  หมู่ที่  6  ต าบลทุ่งควายกิน  
ถนนหนองกะพ้อ-หนองไทร  จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันออก
ถึงท้ายซอยหนองกะพ้อซอย  7  ไปทางทิศใต้  ถึงบริเวณด้านหลัง
หมู่บ้านอ านวยทรัพย์  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงท้ายหมู่บ้านสินทรัพย์  
ไปทางทิศใต้  ถึงปากซอยถนนตลาดผลไม้ซอย  2  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน  ซอย  2   
ถึงด้านหน้าร้านสองเกษตร  ไปทางทิศใต้ถึงข้างธนาคารทหารไทย  
(เดิม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขุมวิท  ถึงปากซอย
เทศบาลทุ่งควายกิน  14  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน  ถึงสุดเขตเทศบาล  
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  11  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  12  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขต
เทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  13  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากบริเวณถนนท้ายซอยหนองกะพ้อซอย  7  ไปทาง
ทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  4  หมู่ที่  11  ต าบลทุ่งควายกิน  
จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  5  หมู่ที่  2  
ต าบลคลองปูน  จากหลักเขตที่  5  ไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขต 
ที่   6  หมู่ ที่   10  ต าบลทุ่ งควายกิน   จากหลัก เขตที่   6   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  7  หมู่ที่  ๑๐  
ต าบลทุ่งควายกิน  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลถึงหลักเขตที่  8  และหลักเขตที่  ๙  หมู่ที่  ๒  ต าบลคลองปูน 

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศตะวนัตกถึงหลักเขตที่  10  หมู่ที่  ๘  

ต าบลคลองปูน  จากหลักเขตที่   10  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวเขตเทศบาลถึงสุดเขตเทศบาลบริเวณท้ายซอยเทศบาล 
ทุ่งควายกิน  14  ไปทางทิศเหนือ  ถึงปากซอยเทศบาลทุ่งควายกิน  14  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสุขุมวิทถึงข้างธนาคารทหารไทย  
(เดิม)  ไปทางทิศเหนือถึงหน้าร้านสองเกษตร  ไปทางทิศตะวันตก  
ถึงปากซอยตลาดผลไม้เขาดิน  ซอย  2  ไปทางทิศเหนือ 
ถึงด้านหลังหมู่บ้านสินทรัพย์  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงด้านหลัง
หมู่บ้านอ านวยทรัพย์  ไปทางทิศเหนือบรรจบกับท้ายซอยหนองกะพ้อ
ซอย  7  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๖  เทศบาลต าบลบา้นนา   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวคลองหนองปรือบรรจบคลองอ้ายหวอ่ง  พิกัด  QQ  873249  
ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด  QQ  876261   
จากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตล าราง 
ถึงจุดตัดถนนเป็นหลักเขตที่  3  ซึ่งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  88๒260  
จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเขตถนนลูกรัง 
ถึงสี่แยก  เป็นหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  882258  
จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน   
ถึงสี่ แยกห้วงหินเป็นหลักเขตที่   5  ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณพิกัด   
QQ  896254  จากหลักเขตที่  5  ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนอู่ทอง-ช าฆ้อ  ถึงจุดตัดกับคลองอ้ายหว่อง  เป็นหลักเขตที่  6  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  896268  จากหลักเขตที่  6  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวคลองอ้ายหว่องถึงถนนเป็นหลักเขตที่  7  
ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เ วณพิกัด   QQ  917272  จากหลัก เขตที่   7   
ลงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนถึงสามแยกเป็นหลักเขตที่   8   
ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณพิกัด  QQ  917270  จากหลักเขตที่   8   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนถึงสามแยกเป็นหลักเขตที่  9  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  919270  จากหลักเขตที่  9  ลงไปทาง 

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณพิกัด  QQ  925262  จากหลักเขตที่  10  ลงไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวถนนบ้านวังยางสิ้นสุด  เป็นหลักเขตที่   ๑๑   
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  ๙๒๔๒๖๑  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  ซึ่งตั้งอยู่ 
บริเวณพิกัด  QQ  ๙๔๑๒๔๐  จากหลักเขตที่  12  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนถึงสามแยก  เป็นหลักเขตที่  13  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  93๕๒๒๗  จากหลักเขตที่   13   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนถึงสามแยกเป็นหลักเขตที่  14  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  935227  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลบรรจบเขตปกครองระหว่างหมู่ที่  6  และหมู่ที่  13   
แล้วไปตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเขตการปกครองของหมู่ที่  6  
มาบรรจบถนนสายบ้านนา - น้ าใส  แล้วไปทางทิศใต้ตามแนว 
ถนนบ้านนา - น้ าใสลงมาถึงโค้งจ่าวา  ไปตามเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างหมู่ที่  4  และหมู่ที่  5  ไปทางทิศตะวันตก  จนถึงแนวเขต
เทศบาลริมคลองประแสร์  จากนั้น  ไปตามทิศเหนือเลียบตามแนว
คลองประแสร์จนถึงหลักเขตที่  23  เชื่อมต่อไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวคลองหวาย  ตัดถนนที่สะพานบ้านไม้หอม  เป็นหลักเขต
ที่   24  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  87324๙  จนบรรจบ 
หลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  15  พิกัด  QQ  929204  จากหลกัเขต
ที่  15  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนถึงหลักเขต 
ที่  16  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  933196  จากหลักเขตที่  16  
ลงไปทางทิศใต้ขนานแนวคลองชลประทาน  โค้งไปตัดถนน 
สายบ้านหนองไทร  ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด   
QQ  927181  จากหลักเขตที่  17  เชื่อมต่อไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต้
แล้วโค้งไปทางทิศใต้บรรจบถนนลูกรังที่สามแยกเป็นหลักเขตที่  18  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  924162  จากหลักเขตที่  18   
ไปตามแนวถนนลูกรังสิ้นสุดถึงหลักเขตที่  19  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
พิกัด  QQ  926149  จากหลักเขตที่  19  เชื่อมต่อไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวคลองขุดถึงจุดแยกคลองเป็นหลักเขตที่  20  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  917149  จากหลักเขตที่  20  ขึ้นไป 

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทางทิศเหนือตามแนวคลองขุดแล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

คลองขุดตัดถนนสาย  3430  เป็นหลักเขตที่  21  ซึ่งตั้งอยู่ 
บริเวณพิกัด  QQ  897157  จากหลักเขตที่  21  เชื่อมต่อไป 
ทางทิศตะวันตกตามแนวคลองสิ้นสุดที่จุดแยกคลอง  เป็นหลักเขต 
ที่  22  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  886158  ไปทางทิศเหนือ 
เลียบตามแนวคลองประแสร์ถึงจุดระหว่างเขตปกครองของหมู่ที่  4   
และหมู่ที่  5  แล้วไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบถนน  3430   
(บ้านนา-น้ าใส)  แล้วไปทางทิศเหนือจนถึงจุดเขตปกครองระหว่าง 
หมู่ที่  2  และหมู่ที่  6  แล้วไปทางทิศตะวันออก  ไปตามแนวเขต 
การปกครองของหมู่ที่  2  จนบรรจบแนวเขตการปกครองของ   
หมู่ที่  13  บริเวณแนวเขตเทศบาล  จากนั้น  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
เขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  15  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๓.๗  เทศบาลต าบลสองสลงึ   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  22  บริเวณพิกัด  QQ  756095  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตหมู่บ้านหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  8  
ต าบลสองสลึง   ถึ งบริ เวณพิกัด  QQ  764089  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตหมู่บ้านหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  8  
ต า บลสอ งสลึ ง ถึ ง บ ริ เ วณ พิกั ด   QQ  771076  ไ ปทา ง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนตะพุนทอง - สองสลึง   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  784067  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  กับหมู่ที่  8  ต าบลสองสลึง   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  783066  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามกึ่งกลางถนนซอยชาวสวน  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  784064  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่ งกลางถนนสุขุมวิท   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  790066  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง 
ล าคลองสองสลึง  ถึงบริ เวณพิกัด  QQ  776098  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
หมู่ที่  2  กับหมู่ที่  5  ต าบลสองสลึง  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  779099  
จากพิกัด  QQ  779099  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต   

้หนา   ๒๘๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  หมู่บ้านหมู่ที่  5  กับหมู่ที่  7  ต าบลสองสลึง  ถึงบริเวณพิกัด  

QQ  786102  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขต
หมู่บ้าน  หมู่ที่  7  กับหมู่ที่  5  ต าบลสองสลึงถึงบริเวณพิกัด  
QQ  788123  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  8  บริเวณพิกัด  QQ  817087  จากหลักเขตที่  8  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  9  
บริ เวณพิกัด  QQ  816087  จากหลักเขตที่   9  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  10  
บริเวณพิกัด  QQ  809083  จากหลักเขตที่  10  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  11  
บริเวณพิกัด  QQ  806076  จากหลักเขตที่  11  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  12  
บริ เวณพิกัด  QQ  799058  จากหลักเขตที่   12  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  13  
บริเวณพิกัด  QQ  784047  จากหลักเขตที่  13  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  14  บริเวณพิกดั  
QQ  775048  จากหลักเขตที่  14  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  15  บริเวณพิกัด  QQ  ๗๘๑๐๕๗  
จากหลักเขตที่  15  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  16  บริเวณพิกัด  QQ  770059   
จากหลักเขตที่  16  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาลถึงหลักเขตที่   17  บริ เวณพิกัด  QQ  760054   
จากหลักเขตที่   17  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  18  บริเวณพิกัด  QQ  751072  จากหลักเขตที่  18  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขต
ที่  19  บริเวณพิกัด  QQ  759086  จากหลักเขตที่  19   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  20  
บริเวณพิกัด  QQ  752091  จากหลักเขตที่  20  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  21  
บริเวณพิกัด  QQ  753094  จากหลักเขตที่  21  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขต
ที่  22  พิกัด  QQ  756095  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๘๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  QQ  725169   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  2  
บริ เวณพิกัด  QQ  756160  จากหลักเขตที่   2  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  3  
บริเวณพิกัด  QQ  758157  จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  QQ  761138  
จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  5  บริเวณพิกัด  QQ  770141  
ตามแนวเขตเทศบาล  จากหลักเขตที่  5  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  6  บริเวณพิกัด  QQ  774139  
จากหลักเขตที่  6  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขต
ที่  7  บริเวณพิกัด  QQ  782126  จากหลักเขตที่  7  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด   
QQ  788123  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตหมู่บ้าน  
หมู่ที่  3  กับหมู่ที่  7  ต าบลสองสลึง  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  786102  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตหมู่บ้านหมู่ที่  5  กับหมู่ที่  7  
ต าบลสองสลึง  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  779099  จากพิกัด   
QQ  779099  ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน 
หมู่ที่  2  กับหมู่ที่  5  ถึงพิกัดที่  QQ  776098  จากพิกัด   
QQ  776098  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางล าคลองสองสลึง   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  790066  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามกึ่งกลางถนนสุขุมวิท  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  784064   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนซอยชาวสวน   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  783066  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตหมู่บ้านหมู่ที่   1  กับหมู่ที่   8  ต าบลสองสลึง   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  784067  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวเขตหมู่บ้านหมู่ที่   1  กับหมู่ที่   8  ต าบลสองสลึง   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  771076  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต
หมู่บ้านหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  8  ต าบลสองสลึง  ถึงบริเวณพิกัด  
QQ  764089  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
หมู่บ้านหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  8  ต าบลสองสลึง  ถึงหลักเขตที่  22   

้หนา   ๒๘๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  บริเวณพิกัด  QQ  756095  จากหลักเขตที่  22  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  23  
บริเวณพิกัด  QQ  755098  จากหลักเขตที่  23  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  24  บริเวณพิกดั  
QQ  753098  จากหลักเขตที่  24  ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  25  บริเวณพิกัด  QQ  753102  
จากหลักเขตที่  25  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  26  บริเวณพิกัด  QQ  746103  จากหลักเขต 
ที่  26  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึง
หลักเขตที่  27  บริเวณพิกัด  QQ  744108  จากหลักเขตที่  
27  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  28  
บริเวณพิกัด  QQ  742140  จากหลักเขตที่  28  ไปทางทิศ
เหนือ  ตามแนวเขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้น 

 ๓.๘  เทศบาลต าบลเนินฆ้อ   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากจากหลักเขตที่  ๔  ด้านตะวันออกเป็นเส้นเลียบ

ตามแนวริมชายฝั่งแม่น้ าประแสร์  (ฝั่งต าบลเนินฆ้อ)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉยีงใต ้ ถึงหลักเขตที่  ๕  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๙๓๗๐๕๔  
เป็นเส้นเลียบตามแนวริมฝั่งคลองชายสูง  (ฝั่งต าบลเนินฆ้อ)   
ไปทางทิศตะวันตก  ตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านไร่ - แหลมสน  
ถึงหลักเขตที่  ๖  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๙๓๐๐๕๑  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวเขตถนนสายบ้านไร่ - แหลมสน  (ด้านติดกับต าบลเนินฆ้อ)  
ไปทางทิศใต้จนบรรจบทะเล  ไปถึงหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบ
ตามริมแนวชายฝั่งทะเล  (หาดทุ่งคา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
บรรจบบริเวณประตูระบายน้ า  ถึงหลักเขตที่  ๘  ที่บริเวณพิกัด  
QQ  ๙๐๑๐๒๙  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลต าบลสุนทรภู่  กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตัดกันที่กึ่ งกลางถนนสายบ้านถนนกะเพรา -บ้านแหลมสน   
จนถึงหลักเขตที่  ๙  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๙๑๐๔๐  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลชากโดนกับต าบลเนินฆ้อ  

้หนา   ๒๘๓
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  ๑๐  ซึ่งตัดกัน 

ที่กึ่งกลางคลองไพศาลสัมพันธ์ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๘๐๐๔๙  
เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลชากโดน   
กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  ๑๑  
ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางคลองเนินฆ้อ  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๗๗๐๕๑  
เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลชากโดน   
กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่  ๑8  
ที่บริ เวณพิกัด  QQ  864057  กึ่ งกลางทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๓๑๖๑  สายแหลมแม่พิมพ์ - อ่าวไข่  เป็นเส้นเลียบขนาน  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3161  สายแหลมแม่พิมพ์-อ่าวไข่  
ไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  19  ตัดกับกึ่งกลางถนนสายเนนิฆอ้  
ที่บริเวณพิกัด  QQ  868067  เป็นเส้นเลียบขนานกับถนน 
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3161  สายแม่พิมพ์-  อ่าวไข่  
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ  ตัดกับกึ่งกลางถนนสายเนินทราย  
จนถึงหลักเขตที่  20  ที่บริเวณพิกัด  QQ  867084  เป็นเส้นเลียบ
ไปตามกึ่งกลางถนนสายเนินทราย - เนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันออก
ไปจนถึงหลักเขตที่  21  สามแยกถนนสายท่าเจริญผล  บริเวณพิกัด  
QQ  881075  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายท่าเจริญผล  
จนถึงหลักเขตที่  22  ที่กึ่งกลางคลองตาโบ๊ยที่บริเวณพิกัด   
QQ  882074  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองท่าตาโบ๊ย 
ไปทางทิศตะวันออก  บรรจบกับหลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑8  กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๖๑  สายแหลมแม่พิมพ์ - อ่าวไข่  ที่บริเวณพิกัด  
QQ  864057  เป็นเส้นเลียบขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3161  
สายแหลมแม่พิมพ์-อ่าวไข่  ไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  ๑๒  
ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๖๗๐๕๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลชากโดน  กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันตก  
จนถึงหลักเขตที่  ๑๓  ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจ ารุง   
ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๕๔๐๕๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสายหนองกันเกรา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบ 
สามแยกตรงขึ้นไปตามกึ่งกลางถนนสายหนองหงษ์  2  ไปทาง 

้หนา   ๒๘๔
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบสามแยก  จนถึงหลักเขตที่  ๑๔  

ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๔๔๐๕๙  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลชากโดน  กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงหลักเขตที่  ๑๕  ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจ ารุง - สุขุมวิท  
อบจ.  รย  ๒๐๑๓  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๓๔๐๗๕  เป็นเส้นเลียบ 
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านจ ารุง - สุขุมวิท  อบจ.  รย  ๒๐๑๓  
ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื  จนถึงหลักเขตที่  ๑๖  เป็นทางสามแยก
ตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจ ารุง - สุขุมวิท  อบจ.  รย  ๒๐๑๓   
ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๓๒๐๗๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลห้วยยาง  กับต าบลเนินฆ้อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  
จนถึงหลักเขตที่  ๑๗  ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านคลองคา - 
บ้านเนินข้าวต้ม  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๘๔๑๐๘๘  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลห้วยยาง  กับต าบลเนินฆ้อ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่   ๑   
ซึ่งเป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองคา  ไปทางทิศตะวันออก  
จนถึงหลักเขตที่   ๒  ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๖๑  ท่ีบริเวณพิกัด  QQ  ๘๖๗๐๙๓  เป็นเส้นเลียบ 
ตามแนวกึ่งกลางคลองทาสีแก้ว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนถึงหลักเขตที่  ๓  ที่บริเวณพิกัด  QQ  ๙๐๑๐๗๕  เป็นเส้นเลียบ
ตามแนวกึ่งกลางคลองทาสีแก้วไปทางทิศตะวันออก  จนถึงหลักเขต  
ที่  4  บรรจบแม่น้ าประแส  ที่บริเวณพิกัด  QQ  917076   
จากหลักเขตที่  ๔ ไปตามกึ่งกลางคลองท่าตาโบ๊ยไปทางทิศตะวันตก  
จนถึงหลักเขตที่  22  ที่บริเวณพิกัด  QQ  869083  เป็นเส้นเลียบ
ไปตามกึ่งกลางถนนท่าตาโบ๊ย  ไปทางทิศเหนือติดกับกึ่งกลาง 
ถนนสายเนินทราย  จนถึงหลักเขตที่  21  ที่บริเวณพิกัด  QQ  867084  
เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายเนินทราย - เนินฆ้อ   
ไปทางทิศเหนือ  ไปจนถึงหลักเขตที่   20  ที่บริ เวณพิกัด   
QQ  869083  จนถึงหลักเขตที่  19  ตัดกับถนนสายเนินฆ้อ   
ที่บริเวณพิกัด  QQ  868067  เป็นเส้นเลียบขนานกับถนน 
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3161  สายแม่พิมพ์ - อ่าวไข่  
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตัดกับถนนสายเนินทราย  บรรจบกับ
หลักเขตที่  18  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๘๕
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๔. อ าเภอวังจันทร์ 
 เทศบาลต าบลชุมแสง   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ หมู่ที่  ๑  (บางส่วน)  ต าบลชุมแสง  (ในเขตเทศบาล)  โดยมี

ขอบเขต  ดังนี้   
 เริ่มต้นจากแนวเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ  ซึ่งเป็นคลองชุมแสง  
ฝั่งใต้  โดยเริ่มตัง้แตท่างหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง-แกลง)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามคลองชุมแสง  จนถึงหลักเขตที่  ๒ 
 ทิศตะวันออก  จากแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันออก  เริ่มตั้งแต ่
หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลจนถึงหลักเขตที่  ๓  
และหลักเขตที่  ๔ 
 ทิศใต้  เริ่มจากหลักเขตที่  4  (ล ารางสาธารณะฝั่งเหนือ)   
ไปทางทิศตะวันตกเลียบตามล ารางสาธารณะ  จนถึงถนนข้าง
โรงพยาบาลวังจันทร์  เลียบตามถนนสาธารณะด้านทิศตะวันตก  
จนถึงล ารางสาธารณะฝั่งเหนือ   
 ทิศตะวันตก  จากล ารางสาธารณะฝั่งเหนือตรงจดถนน
ทางเข้าตลาดสดชุมแสงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบ 
ตามถนนทางเข้าตลาดชุมแสง  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  
(บ้านบึง-แกลง)  ตรงทางแยกเข้าตลาดชุมแสงและเลียบไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง-แกลง)  บรรจบกับ
คลองชุมแสง  เป็นแนวเขตเทศบาลทางดา้นทิศเหนือ  ซึ่งเป็นจุดเริม่ตน้ 

๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๑ (บางส่วน)  ต าบลชุมแสง  (ในเขตเทศบาล) 
๒. หมู่ที่  ๕ ต าบลชุมแสง  (ในเขตเทศบาล) 
๓. หมู่ที่  ๑ ต าบลพลงตาเอี่ยม  (ในเขตเทศบาล) 
๔. หมู่ที่  ๒ ต าบลพลงตาเอี่ยม  (ในเขตเทศบาล) 
๕. หมู่ที่  ๓ ต าบลพลงตาเอี่ยม  (ในเขตเทศบาล) 
๖. หมู่ที่  ๖ ต าบลพลงตาเอี่ยม  (ในเขตเทศบาล) 
โดยมีขอบเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จากแนวเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ  ซึ่งเป็น 
คลองน้ าด าฝั่งใต้  โดยเริ่มตั้งแต่หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือเลียบตามคลองน้ าด าฝั่งใต้  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง-แกลง)  แนวเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ 

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   ทิศตะวันออก  จากแนวเขตเทศบาลด้านทิศเหนือตรง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง-แกลง)  เลียบทางหลวง 
แผ่นดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนถึงทางแยกเข้าตลาดสดชุมแสง   
เลียบตามถนนทางแยกเข้าตลาดสดชุมแสง  ไปจดล ารางสาธารณะ   
ด้านทิศตะวันออก  ผ่านหลังโรงพยาบาลวังจันทร์  จนถึงล าราง 
สาธารณะในแนวเขตเทศบาล  แล้วไปทางทิศใต้เลียบตามล ารางสาธารณะ   
ผ่านหลักเขตที่  ๕  จนถึงหลักเขตที่  ๖   
 ทิศใต้  จากแนวเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้  หลักเขตที่  ๖  
(ถนนสุดเขตเทศบาล)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
จนถึงหลักเขตที่  ๗ 
 ทิศตะวันตก  จากแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก   
หลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล
จนถึงหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล 
ด้านทิศใต้จนถึงหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศเหนือตามคลองน้ าด า 
ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล  บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๕. อ าเภอบ้านค่าย 
 ๕.๑  เทศบาลต าบลบา้นค่าย   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ทิศเหนือ 

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๓  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๔๑๕๘   
ไปทางทิศตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ ท่ี  ๒  ต าบล 
บ้านค่าย  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  (บางส่วน)  ของเทศบาล 
ต าบลบ้านค่ายพัฒนากับเทศบาลต าบลบ้านค่าย  ไปตามถนน 
เลียบคลองชลประทาน  (ฝายบ้านค่ายฝั่งซ้าย)  จนถึงหลักเขตที่  ๔  
ถนนเทศบาล  ๒  (ถนนอาทิตย์ประดิษฐาน)  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๔๙๗๑๕๒  ระยะทางประมาณ  ๘๑๐  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๔  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๗๑๕๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านค่าย 
ของเทศบาลต าบลบ้านค่าย  กับเทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา  
เลียบถนนเลียบคลองชลประทาน  (ฝายบ้านค่ายฝั่ งซ้าย)   
จนถึงหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๐๐๑๓๗  ระยะทาง
ประมาณ  ๑,๗๘๕  เมตร 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออก 

 จากหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๐๐๑๓๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเลียบถนนเทศบาล  ๑๑  จนถึงถนนสาย  ๓๕๗๔  
บ้านค่าย-บ้านบึง  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๖๑๓๗  ระยะทาง
ประมาณ  ๔๖๕  เมตร  ไปตามถนนสาย  ๓๕๗๔  บ้านค่าย-บ้านบึง  
จนถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๓๔ 
 จากหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๓๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ าระยองจนถึงถนนเทศบาล  ๑๐  
บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๑๑๓๐  ระยะทางประมาณ  ๕๕๕  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  จนถึงถนนสาย  ๓๕๗๔  
บ้านค่าย-ระยอง  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๐๑๓๐  ระยะทาง
ประมาณ  ๑๓๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย  ๓๕๗๔  บ้านค่าย-บ้านบึง  จนถึงจุดตัดบริเวณหลักเขต
ที่  ๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๓๔  เป็นระยะทางประมาณ  
๖๑๕  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแม่น้ า
ระยองจนถึงสุดเขตเทศบาลต าบลบ้านค่าย  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๑๑๔๘  
ระยะทางประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต
เทศบาลต าบลบ้านค่าย  จนบรรจบกับหลักเขตที่  ๓  บริเวณ 
พิกัด  QQ  ๔๙๔๑๕๘  ระยะทางประมาณ  ๑,๑๒๕  เมตร   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น   

๒ ๖ ทิศตะวันตก 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๓๑๔๓   
ไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่  ๒  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๐๑๔๓  
ระยะทางประมาณ  ๖๙๑  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๒  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๐๑๔๓  ไปตาม
แนวเขตเทศบาลทางทิศเหนือบรรจบกบัแม่น้ าระยอง  บริเวณพิกดั  
QQ  ๔๙๑๑๔๘  ระยะทางประมาณ  ๗๙๕  เมตร  เลียบไปตาม
แม่น้ าระยองทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๓๔  
ระยะทางประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๓๔  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ๓๕๗๔  บ้านค่าย-บ้านบึง  จนถึงถนน 

้หนา   ๒๘๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  เทศบาล  ๑๐  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๐๑๓๐  ระยะทางประมาณ  

๖๑๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนสุดเขตเทศบาลต าบลบ้านค่าย  
บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๑๑๓๐  ระยะทางประมาณ  ๑๕๐  เมตร  
ไปตามแนวแม่น้ าระยองจนสุดเขตเทศบาลต าบลบ้านค่าย  บริเวณ
พิกัด  QQ  ๔๙๑๑๒๓  ระยะทางประมาณ  ๖๑๕  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลต าบลบ้านค่ายไปจนถึงหลักเขต  
ที่  ๗  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๗๑๒๓  ระยะทางประมาณ  ๓๔๔  เมตร 
ทิศใต้   
 จากหลักเขตที่  ๗  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๗๑๒๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลต าบลบ้านค่ายไป
จนถึงหลักเขตที่  ๘  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๒๑๒๖  ระยะทาง
ประมาณ  ๖๓๐  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๘  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๒๑๒๖  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนเลียบคลองชลประทาน  (ฝายบ้านค่ายฝั่งขวา)  
บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๘๓๑๔๓  ระยะทาง
ประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๕.๒  เทศบาลต าบลชากบก   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑  บริเวณกึ่งกลางถนนบ้านนายเนย - 

วัดใหม่  พิกัด  QQ  ๕๓๐๑๕๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขตที่  ๒  บริเวณกึ่งกลางถนน 
ชากทองหลาง - หนองพะวา  พิกัด  QQ  541162  ไปทิศเดิม
แนวเดิม  ถึงหลักเขตที่  ๓  บริเวณกึ่งกลางถนนมาบสองสลึง - 
หนองหว้า  พิกัด  QQ  553167  จากหลักเขตที่  ๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๔  บริเวณ
กึ่งกลางถนนห้วงหิน-คลองโป่ง  พิกัด  QQ  555167  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขตที่  ๕  บริเวณ 
กึ่งกลางถนนหนองหว้า -ห้วงดินด า  พิกัด  QQ  559168   
ไปตามแนวเขตเทศบาลเลียบเนินสันเขาบัวญวน  ไปถึงหลักเขตที่  ๖  
บริเวณเนิน  ๑๘๔  พิกัด  QQ570167  ไปถึงหลักเขตที่  ๗  
บริเวณเนิน  ๒๒๔  พิกัด  QQ578164  ไปถึงหลักเขตที่  ๘   

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  บริเวณเนิน  ๒๓๔  พิกัด  QQ  580160  จากหลักเขตที่  ๘   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบตามเนินสันเขาบัวญวน   
ถึงหลักเขตที่  ๙  บริเวณเนิน  ๓๔๖  พิกัด  QQ  588167   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเนินสันเขาบัวญวน  ถึงหลักเขตที่  ๑๐  
บริ เวณเนิน  ๓๗๖  สันเขาตะแบก  พิกัด  QQ  596163   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่   ๔   
กับหมู่ที่  ๗  ต าบลชากบก  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๗๘๑๔๒   
จากพิกัด  QQ  ๕๗๘๑๔๒  ไปทางทิศเดิมตามแนวเดิม  แล้วเลียบ
ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสายอ่างเก็บน้ าเขางวงช้าง  ทางทิศใต้ 
ผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  รย  4009  บริเวณพิกัด  
QQ  ๕๖๗๑๓๕  ไปถึ งกึ่ งกลางล าคลองกลาง  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๕๖๕๑๓๑  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่   ๓  กับหมู่ที่   ๗   
ต าบลชากบก  จากพิกัด  QQ  ๕๖๕๑๓๑  ไปทางทิศใต้ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  3  กับหมู่ที่  4  ต าบลชากบก  ผ่านถนน 
สายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน  บริเวณพิกัด  QQ  ๕61641  ไปทาง 
ทิศเดิมตามแนวเดิมไปถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕6๐231  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  3  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  1  ต าบลชากบก  
จากพิกัด  QQ  ๕6๐231  ไปทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งเขต   
หมู่ที่  1  กับหมู่ที่  3  ต าบลชากบก  จนถึงถนนสายห้วงหิน-ชะวึก  
บริ เวณพิกัด  QQ  ๕๕1981  จากพิกัด   QQ  ๕๕1981   
ไปทิศเหนือตามถนนสายห้วงหิน-ชะวึก  ฝั่งตะวันออกจนถึง   
สี่แยกชากตาแตง  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๕2351  จากพิกัด   
QQ  ๕๕2351  ไปทิศตะวันตกตามถนนสายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน  
ฝั่งทิศเหนือ  จนถึงสามแยกถนนสายห้วงหิน-แถวเนิน  บริเวณพิกัด  
QQ  ๕43821  จากพิกัด  QQ  ๕43821  ไปทิศเหนือตามแนว
ถนนสายห้วงหิน-แถวเนิน  จนถึงสามแยกถนนสายห้วงหิน-บางขมิ้น  
บริ เวณพิกัด  QQ  ๕44681  จากพิกัด  QQ  ๕44681   
ไปทิศตะวันตก  ตามถนนสายห้วงหิน-บางขมิ้น  ฝั่งทิศเหนือ   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕41961  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  3   
กับหมู่ที่  9  ต าบลชากบก  จากพิกัด  QQ  ๕๔๑961  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  ๓  กับหมู่ที่  ๙  ต าบลชากบก 
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ผ่านถนนสายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๓๘๑๒๕  

ไปทางทิศเดิมตามแนวเดิม  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๓๙๑๒๑   
แล้วไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๓  กับหมู่ที่  ๘  
ต าบลชากบก  ถึงบริ เวณพิกัด  QQ  ๕๔๗๑๒๑  จากพิกัด   
QQ  ๕๔๗๑๒๑  ไปทางทิศใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่   ๑   
กับหมู่ที่  ๘  ต าบลชากบก  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๔๘๑๑๙   
แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  8  
ต าบลชากบก  จดกึ่งกลางถนนสายเชิงเนิน-ชากบก  บริเวณพิกัด  
QQ  ๕๒๖๑๒๐  จากพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๐  ไปทางทิศเหนือ 
ตามกึ่งกลางถนนสายเชิงเนนิ - ชากบก  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๑  
จากพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้น 
แบ่งเขตหมู่ที่  ๑  กับหมู่ที่  ๘  ต าบลชากบก  จดกึ่งกลางถนน 
สายหนองคอกหมู - ชากน้ าลึก  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  
จากบริเวณพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง
ถนนสายหนองคอกหมู - ชากน้ าลึก  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  ๓๖  บริเวณกึ่งกลางถนนสายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน  
พิกัด  QQ  517132  จากหลักเขตที่  ๓๖  ไปทางทิศเหนือ 
ตามกึ่งกลางถนนสายชากน้ าลึก - วัดใหม่  ถึงหลักเขตที่  ๓๗  
บริเวณกึ่งกลางคลองสาธารณประโยชน์  พิกัด  QQ  519141  
จากหลักเขตที่  ๓๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาล
บริเวณกึ่งกลางคลองสาธารณประโยชน์  ถึงหลักเขตที่  ๓๘   
พิกัด  QQ  ๕๒๕๑๔๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  ๓๙  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข   
รย  ๔๐๐๙  พิกัด  QQ  526145  จากหลักเขตที่  ๓๙  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  รย  4009  
ถึงหลักเขตที่  ๔๐  พิกัด  QQ  528145  จากหลักเขตที่  ๔๐  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านถนนสายชากทองหลาง-
หนองยายเหมือน  ถึงหลักเขตที่   ๔๑  บริเวณกึ่งกลางถนน 
บ้ านนายเนย -  วั ด ใหม่   พิกั ด   QQ  528154  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนบ้านนายเนย - วัดใหม่  
บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๑๐  บริเวณเนิน  ๓๗๖  สันเขาตะแบก

พิกัด   QQ  596163  ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือ 
ตามเนินสันเขาตะแบก  ถึงหลักเขตที่  ๑๑  บริเวณเนิน  ๗๐๖  
สันเขางวงช้าง  พิกัด  QQ  608173  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เลียบตามเนินสันเขางวงช้าง  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  บริเวณเนิน  ๓๕๒   
สันเขาช่องลม  พิกัด  QQ  619169  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ตามเนินสันเขาช่องลม  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  บริเวณเนิน  ๕๘๙   
สันเขาคลองไทร  พิกัด  QQ  624165  จากหลักเขตที่  ๑๓   
ไปทางทิศเหนือเลียบตามเนินเขาคลองไทร  ผ่านเนิน  4๘๓   
สันเขาไม้แก้ว  เนิน  ๒๘๑  สันเขาหวายโปง่  เนิน  ๒๔๗  สันเขาววัตาย  
ถึงหลักเขตที่  ๑๔  บริเวณกึ่งกลางคลองเขาลอย  ซึ่งเป็นแนวเขต
เทศบาล  พิกัด  QQ  637192  จากหลักเขตที่  ๑๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางคลองเขาลอย  ซึ่งเป็นแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  กึ่งกลางคลองเขาลอย  พิกัด  QQ  649187  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านหลักเขตที่  ๑๖  บริเวณ
กึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  รย  ๔๐๑๙  พิกัด  QQ  646193  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลเลียบเนิน 
สันเขาลอย  ถึงหลักเขตที่  ๑๗  บริเวณเนิน  ๓๑๐  สันเขาลอย  
พิกัด  QQ  645215  ไปทางทิศเหนือเลียบตามเนินสันเขาลอย  
ผ่านหลักเขตที่  ๑๘  บริเวณเนิน  ๒9๖  สันเขาอีเก้ง  พิกัด  QQ  
642222  ไปทางทิศเหนือตามสันเขาอีเก้ง  ถึงหลักเขตที่  ๑๙  
บริเวณกึ่งกลางคลองบ้องขวาน  พิกัด  QQ  647228  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองบ้องขวาน  ผ่านหลักเขตที่  ๒๐  
บริเวณกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข  รย  ๔๐๒๒  พิกัด  QQ  
666226  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันออก  ถึงหลัก 
เขตที่  ๒๑  พิกัด  QQ  674228  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  ๒๒  บริเวณกึ่งกลางคลองเขาลอย  พิกัด  QQ   
663192  ไปทางทิศตะวันตกเลียบตามกึ่งกลางคลองเขาลอย  
ถึงหลักเขตที่  ๒๓  บริเวณกึ่งกลางสะพานข้ามคลองเขาลอย  
พิกัด  QQ  661193  ไปทางทิศตะวันตกเลียบตามกึ่งกลาง 
คลองเขาลอย  ผ่านหลักเขตที่  ๑๕  บริเวณกึ่งกลางคลองเขาลอย   
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  พิกัด  QQ  649187  เลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวคลองเขาลอย  ถึงหลักเขตที่  ๑๔  บริเวณกึ่งกลาง 
คลองเขาลอย  พิกัด  QQ  137192  ไปทางทิศใต้ตามเนินเขาวัวตาย  
ผ่านบริเวณเนิน  ๒๔๗  สันเขาวัวตาย  เนิน  ๒๘๑  สันเขาหวายโป่ง  
เนิน  ๔๘๓  สันเขาไม้แก้ว  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขต
ที่  ๑๓  บริเวณเนิน  ๕๘๙  สันเขาคลองไทร  พิกัด  QQ  624165  
ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  ๒๔  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  รย  ๓๑๓๙  พิกัด  QQ  624141  ไปทางทิศใต้ 
ตามเนินสันเขาหลวงเตี่ย  ถึงหลักเขตที่  ๒๕  บริเวณเนิน  ๓๑๖  
สันเขาหลวงเตี่ย  พิกัด  QQ  625133  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามเนินสันเขาหลวงเตี่ย  ถึงหลักเขตที่  ๒๖  บริเวณเนิน  ๒๖๘  
สันเขาช่องคานหัก  พิกัด  QQ  610124  ไปทางทิศตะวันตก
ผ่านหลักเขตที่  ๒๗  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
รย  ๓๑๓๙  พิกัด  QQ  601124  ไปตามแนวกึ่ งกลาง 
คลองสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเลียบตามเนินเขา
เจ็ดลูกเนิน  ผ่านหลักเขตที่  ๒๘  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๘๘๑๒๑  
ไปทิศเดิมแนวเดิมถึงหลักเขตที่   ๒๙  บริ เวณเนิน  ๒๙๙   
สันเขาวังม่าน  พิกัด  QQ  577118  ไปทิศเดิมแนวเดิม 
ถึงหลักเขตที่   ๓๐  บริ เวณกึ่งกลางถนนสายห้วงหิน-ชะวึก   
พิกัด  QQ  555112  ไปตามทิศเดิมซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  ๓๑  พิกัด  QQ  ๕๔๓๑๐๘  บริเวณถนนสายหนองฆ้อ - 
คลองคา  จากหลักเขตที่  ๓๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขต
เทศบาลเลียบกึ่งกลางถนนสายหนองฆ้อ - คลองคา  ผ่านหลักเขต
ที่  ๓๒  พิกัด  QQ  530108  ไปจดกึ่งกลางถนนสายเชิงเนิน - ชากบก  
แล้วไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางถนนสายเชิงเนิน - ชากบก  
ถึงหลักเขตที่  ๓๓  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๒๓๑๑๑  จากหลักเขตที่  ๓๓  
ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางถนนสายบ้านค่าย-  หนองคอกหมู  
ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขตที่  ๓๔  พิกัด  QQ  520112  
ไปทางทิศเดิมตามแนวเดิมถึงหลักเขตที่  ๓๕  พิกัด  QQ  ๕๑๒๑๑๔  
จากหลักเขตที่  ๓๕  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายหนองคอกหมู - 
ชากน้ าลึก  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
จากบริเวณพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
เส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๑  กับหมู่ที่  ๘  ต าบลชากบก  จรดกึ่งกลาง
ถนนสายเชิงเนิน - ชากบก  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๑  จากพิกัด  
QQ  ๕๒๖๑๒๑  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางถนนสายเชิงเนิน - ชากบก  
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๐  จากพิกัด  QQ  ๕๒๖๑๒๐   
ไปทางทิศตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๑  กับหมู่ที่  ๘  
ต าบลชากบก  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๔๘๑๑๙  แล้วไปทาง 
ทิศเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  1  กับหมู่ที่  8  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  ๕๔๗๑๒๑  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๑  กับหมู่ที่  ๘  
ต าบลชากบก  จากพิกัด  QQ  ๕๔๗๑๒๑  ไปทางทิศตะวันตก   
ซึ่งเป็นเส้นแบง่เขตหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  8  ต าบลชากบก  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  ๕๓๙๑๒๑  แล้ววกไปทางทิศเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่ที่  ๓  กับหมู่ที่  ๘  ต าบลชากบก  ผ่านถนนสายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน  
บริเวณพิกัด  QQ  ๕๓๘๑๒๕  ไปทางทิศเดิมตามแนวเดิม  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  9  ต าบลชากบก  ถึงถนนสายห้วงหิน-
บางขมิ้น  ฝั่งทิศใต้  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕41961  จากพิกัด  
QQ  ๕41961  ไปทิศตะวันออก  ตามถนนสายห้วงหิน-บางขมิน้  
ฝั่งทิศใต้  จนถึงสามแยกถนนสายห้วงหิน-บริเวณพิกัด  QQ   
๕44681  จากพิกัด  QQ  ๕44681  ไปทิศใต้  ตามแนวถนน 
สายห้วงหิน-  แถวเนิน  ฝั่งทิศตะวันตกจนถึงสามแยกถนนสายห้วงหนิ-
แถวเนิน  บริเวณพิกัด  QQ  ๕43821  จากพิกัด  QQ  ๕43821  
ไปทิศตะวันออก  ตามถนนสายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน  ฝั่งทิศใต้   
จนถึงสี่แยกชากตาแตง  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๕2351  จากพิกัด  
QQ  ๕๕2351  ไปทิศใต้ตามถนนสายหว้งหนิ-ชะวกึ  ฝั่งตะวนัตก  
ไปถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๕1981  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  1  
กับหมู่ ที่   3   ต าบลชากบก  จากพิกั ด   QQ  ๕๕1981   
ไปทิศตะวันออกตามเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  1  กับหมู่ที่  3  ต าบลชากบก  
ไปถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕6๐231  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  3  
หมู่ที่  4  และหมู่ที่  1  ต าบลชากบก  จากพิกัด  QQ  ๕6๐231  
ไปทิศเหนือผ่านถนนสายไผ่ล้อม-บงึตน้ชัน  บริเวณพิกัด  QQ  ๕61641  
ไปทางทิศเดิมตามแนวเดิม  ไปถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๖๕๑๓๑   

้หนา   ๒๙๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่  ๓  กับหมู่ที่  ๔  ต าบลชากบก  จากพิกัด  

QQ  ๕๖๕๑๓๑  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๔  
กับหมู่ที่  ๗  ต าบลชากบก  ผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  
รย  4009  บริเวณพิกัด  QQ  ๕๖๗๑๓๕  แล้วเลียบไปตามแนว
กึ่งกลางถนนสายอ่างเก็บน้ าเขางวงช้าง  ทางทิศเหนือ  ตามแนว
เส้นแบ่งเขตหมู่ที่  ๔  กับหมู่ที่  ๗  ต าบลชากบก  ถึงบริเวณ   
QQ  ๕๗๘๑๔๒  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่   ๔  กับหมู่ที่   ๗   
ต าบลชากบก  จากพิกัด  QQ  ๕๗๘๑๔๒  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ  บรรจบกับหลักเขตที่   ๑๐  บริเวณเนิน  ๓๗๖   
สันเขาตะแบก  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๕.๓ เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวเขต

เทศบาล  ผ่านหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  ถึงหลักเขตที่  ๕   
จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  ๖  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๗  จากหลักเขตที่   ๗   
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๘  จากหลักเขตที่  ๘  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่   ๙   
จากหลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขต
ที่  ๑๐  จากหลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  ๑๑  จากหลักเขตที่  ๑๑  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๒  จากหลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศใต ้
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึ งถนนแถวริม-คลองชลฯ  บริ เวณพิกัด   
QQ  ๕๑๔๑๒๓  จากพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางถนนสายแถวริม-คลองชลฯ  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  ๕๐๕๑๒๖  จากพิกัด  QQ  ๕๐๕๑๒๖  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายคลองหลวง  ถึงบริเวณพิกัด  
QQ  ๕๐๗๑๓๒  จากพิกัด  QQ  ๕๐๗๑๓๒  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายใยรัก  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๐๑๑๓๓   

้หนา   ๒๙๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากพิกัด  QQ  ๕๐๑๑๓๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองส่งน้ า

ชลประทาน  (ฝั่งซ้าย)  ด้านทิศตะวันออก  บรรจบกับหลักเขตที่  ๒  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๖๑๓๓  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองตาเอี้ยง  ด้านทิศเหนือซึ่งเป็นเส้นเขตเทศบาล   
ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๐๑๑๓๓  จากพิกัด  QQ  ๕๐๑๑๓๓   
ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวกึ่งกลางถนนสายใยรัก  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  ๕๐๗๑๓๒  จากพิกัด  QQ  ๕๐๗๑๓๒  ไปทางทิศใต้
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายคลองหลวง  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๐๕๑๒๖  
จากพิกัด  QQ  ๕๐๕๑๒๖  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสายแถวริม-คลองชลฯ  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  
จากพิกัด  QQ  ๕๑๔๑๒๓  ไปทางทิศใต้  ตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตที่  ๑๓  จากหลักเขตที่  ๑๓  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่  ๑๔  จากหลักเขตที่  ๑๔   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๕  
จากหลักเขตที่  ๑๕  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๖  
จากหลักเขตที่  ๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๗  จากหลักเขตที่  ๑๗  ไปทางทิศเหนอื 
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๘  จากหลักเขตที่  ๑๘   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๑๙   
จากหลักเขตที่   ๑๙  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  ๒๐  จากหลักเขตที่  ๒๐  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  ๒๑  จากหลักเขตที่  ๒๑  ไปทาง
ทิ ศ เหนื อตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข   ๓๑๓๘   
ด้านทิศตะวันตกซึ่ ง เป็นเส้นเขตเทศบาล  ถึ งบริ เวณพิกัด   
QQ  ๔๙๐๑๒๔  จากพิกัด  QQ  ๔๙๐๑๒๔  ไปทางทิศตะวนัออก
ตามแนวเส้นเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๒๔   
จากพิกัด  QQ  ๔๙๓๑๒๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองใหญ่  
(แม่น้ าระยอง)  ฝั่งตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นเขตเทศบาลบรรจบกับ
บริเวณพิกัด  QQ  ๔๙๖๑๓๓  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

้หนา   ๒๙๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



๖. อ าเภอปลวกแดง 
 ๖.๑ เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ หมู่ที่  1  (บางส่วน)  ต าบลปลวกแดง  โดยมีแนวเขต  ดังนี้   

ทิศเหนือ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเทศบาลพัฒนา  
ฝั่งซ้าย  บริเวณหน้าป้อมต ารวจ  (แยกลุงอุ้ย)  ตอนบรรจบริมร่อง
น้ าสาธารณประโยชน์  ฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเขตเทศบาล  เป็นระยะประมาณ  640  เมตร  ถึงหลักเขต 
ที่  2  (ด้านหลังโรงงาน  บริษัท  ชินชินประเทศไทย  จ ากัด) 
ทิศตะวันออก   
 จากหลักเขตที่  2  (ด้านหลังโรงงาน  บริษัท  ชินชินประเทศไทย  
จ ากัด)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล   
ถึงหลักเขตที่  3  (บริเวณสวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน  URBAN  forest  By  
นรารมย์)  จากหลักเขตที่   ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ไปตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  4  ริมถนนเทศบาล  ๓  ฝั่งขวา  
(บริเวณหน้าป้ายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม)  จากหลักเขตที่  4  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  บรรจบถนนเทศบาล  6  ฝั่งขวา  
(บริเวณหมู่บ้านตรงจริง) 
ทิศใต้   
 จากถนนเทศบาล  6  ฝั่งขวา  (บริเวณหมู่บ้านตรงจริง)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนเทศบาล  6  ไปบรรจบกับ
ถนนเทศบาลพัฒนา  (บริเวณสามแยกหน้าคูเพ็ญ  อพาร์ทเม้นท์)  
จากจุดตัดถนนเทศบาล  ๖  กับถนนเทศบาลพัฒนา  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนาฝั่งขวา 
ไปบรรจบกับทางสาธารณประโยชน์  (ซอยทางเข้าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง)  จากจุดตัดถนนเทศบาลพัฒนา 
กับทางสาธารณประโยชน์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนว
รั้วโรงเรียนบ้านปลวกแดง  บรรจบริมห้วยสาธารณประโยชน์  
(คลองปลวกแดง)  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลฯ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
บรรจบล าห้วยสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาล 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตก 

 จากจุดตัดทางสาธารณประโยชน์  (ซอยทางเข้าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง)  กับล าห้วยสาธารณประโยชน์  
(คลองปลวกแดง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ซึ่งเป็นล าห้วยสาธารณประโยชน์  (คลองปลวกแดง)   
ไปจนถึงหลักเขตที่  ๗  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนว เขตเทศบาลซึ่ ง เป็นล าห้ วยสาธารณประโยชน์    
(คลองปลวกแดง)  ไปจนถึงหลักเขตที่  ๘  จากหลักเขตที่  ๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ซึ่งเป็น 
ล าห้วยสาธารณประโยชน์  (คลองปลวกแดง)  บรรจบกับหลักเขตที่  ๑  
ริมถนนเทศบาลพัฒนา  ฝั่งซ้ายบริเวณหน้าป้อมต ารวจ  (แยกลุงอุ้ย)  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ทิศเหนือ   
 เริ่มต้นจากจุดตัดทางสาธารณประโยชน์  (ซอยทางเข้าโรงฆ่าสัตว์  
เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง)  กับล าห้วยสาธารณประโยชน์  
(คลองปลวกแดง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวรั้ว
โรงเรียนบ้านปลวกแดง  ไปบรรจบถนนเทศบาลพัฒนาฝั่งซ้าย  
จากจุดตัดทางสาธารณประโยชน์  (ซอยทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลบ้านปลวกแดง)  กับถนนเทศบาลพัฒนาฝั่งซ้ายไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนอืตามแนวถนนเทศบาลพัฒนาบรรจบกบัถนน
เทศบาล  ๖  บริเวณสามแยก  (หน้าคูเพ็ญ  อพาร์ทเม้นท์)   
จากจุดตัดถนนเทศบาลพัฒนากับถนนเทศบาล  ๖  บริเวณสามแยก  
(หน้าคูเพ็ญ  อพาร์ทเม้นท์)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ๖  ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านตรงจริง  
ทิศตะวันออก   
 เริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๖  (บริเวณหน้าหมู่บ้านตรงจริง)  
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ผ่านหลักเขตที่  ๕  ไปจนถึง
หลักเขตที่  ๖  (บริเวณประตูระบายน้ าอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล) 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศใต้   

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  6  (บริเวณประตูระบายน้ าอ่างเกบ็น้ า
หนองปลาไหล)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  
ซึ่งเป็นล าห้วยสาธารณประโยชน์  (คลองปลวกแดง) 
ทิศตะวันตก   
 เริ่มต้นจากล าห้วยสาธารณประโยชน์  (คลองปลวกแดง)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาล  ซึ่งเป็น 
ล าห้วยสาธารณประโยชน์  (คลองปลวกแดง)  บรรจบทางสาธารณประโยชน์  
(ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๖.๒  เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ทิศเหนือ   

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่   1  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ตรง  กม.  ที่  1.500   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉาก  ระยะประมาณ  
400  เมตร  เป็นเส้นขนานระยะประมาณ  400  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก 
ศูนย์กลางถนนสายโรงน้ าตาล-ระเวิง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปตรงแนวเส้นตั้งฉากระยะประมาณ  200  เมตร   
 จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะประมาณ  200  เมตร   
กับถนนสายโรงน้ าตาล-ระเวิง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดได้ฉากกับถนนสายโรงน้ าตาล-ระเวิง  
ตรง  กม.ที่  1.100 
 จากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสาย 
โรงน้ าตาล-ระเวิง  ตรง  กม.  1.100  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่หา่ง 
จากศูนย์กลางถนนสายโรงน้ าตาล-ระเวิง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ  200  เมตร   

้หนา   ๒๙๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นขนานระยะประมาณ  200  

เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายโรงน้ าตาล – บ้านค่าย  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ้ ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่หา่งจากศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
เส้นตั้งฉากระยะประมาณ  200  เมตร   
 จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นขนานระยะประมาณ  200  เมตร  
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3138  ทางเหนือ  200  เมตร  ริมห้วยใต้สุน 
ฝั่งตะวันตก 
ทิศตะวันออก   
 จากหลักเขตที่  6  เลียบริมห้วยใต้สุนฝั่งตะวันตกไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138   
ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยใต้สุนฝั่งตะวันตกห่างจากศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่
ริมห้วยใต้สุน  ฝั่งตะวันตกห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3138  ทางใต้  ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะประมาณ  
200  เมตร 
 จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นขนานระยะทาง  200  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  และเส้นขนานระยะทางประมาณ  200  เมตร 
กับศูนย์กลางถนนสายโรงน้ าตาล-ใต้สุน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ถึงหลักเขตที่  8  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไวยวรนารถ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร 
ทิศใต้   
 จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นขนานระยะทางประมาณ  200  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนไวยวรนาถ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
จนบรรจบกับคลองมาบกระโดน  ไปทางทิศตะวันตก  ตามล าคลอง
มาบกระโดน  จนบรรจบกับถนนสายปลวกแดง  โรงน้ าตาล   
แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางถนนสายปลวกแดง - โรงน้ าตาล  จนบรรจบ
สี่แยกถนนเทศบาลสาย  1   

้หนา   ๓๐๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตก   

 จากสี่แยกถนนเทศบาลสาย  1  ไปทางทิศตะวันตก   
ตามถนนสาย  1  จนบรรจบถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
3138  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3138  จนสุดเขตเทศบาล  บริเวณ  กม.  1.500  
 จากสุดเขตเทศบาลบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  
ระยะที่  1.500  ไปทางทิศเหนือที่ระยะทาง  400  เมตร  
บรรจบกับเส้นหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ทิศเหนือ   
 เริ่มต้นจากบริเวณสุดเขตเทศบาล  ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  3138  ตรง  กม.  ที่  1.500  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ไปบรรจบกับ 
ถนนเทศบาลสาย  1   
ทิศตะวันออก   
 ตั้งแต่จุดบรรจบบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  
กับถนนเทศบาลสาย  1  ไปทางทิศตะวันออก  ตามถนนเทศบาล
สาย  1  ไปบรรจบกับถนนสายปลวกแดง-โรงน้ าตาล  บริเวณสี่แยก
ระหว่างถนนสายปลวกแดง-โรงน้ าตาล  ตามถนนเทศบาลสาย  1  
และถนนเทศบาลสาย  2  
 ตั้งแต่สี่แยกถนนเทศบาลสาย  1  ตัดถนนสายปลวกแดง- 
โรงน้ าตาล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายปลวกแดง- 
โรงน้ าตาล  จนบรรจบบริเวณคลองมาบกระโดนไปทางทิศตะวันออก  
ตามเส้นทางเส้นคลองมาบกระโดนที่ระยะประมาณ  200  เมตร  
บริเวณสุดเขตเทศบาล   
ทิศใต้   
 บริเวณจุดตัดที่สุดเขตเทศบาลติดคลองมาบกระโดนไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบหลักเขตที่  9  จากหลักเขตที่  9  
ไปทางทิศใต้จนบรรจบหลักเขตที่   10  ซึ่งตั้งอยู่ที่ระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร  จากศูนย์กลางถนนสายปลวกแดง-โรงน้ าตาล 

้หนา   ๓๐๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตก   

 จากหลักเขตที่  10  ที่ระยะทางประมาณ  200  เมตร  
บริเวณศูนย์กลางถนนสายปลวกแดง-โรงน้ าตาล  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวตั้งฉากที่ระยะทางประมาณ  200  เมตร  จากศูนย์กลาง
ถนนสายปลวกแดง - โรงน้ าตาล  ไปบรรจบหลักเขตที่  11 
 จากหลักเขตที่   11  ที่ตั้ งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน 
สายปลวกแดง-โรงน้ าตาล  ที่ระยะทางประมาณ  200  เมตร   
ไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่  12 
 จากหลักเขตที่   12  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบหลักเขตที่   13  บริ เวณสุดเขตเทศบาลไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะทางประมาณ  400  เมตร  
บริเวณสุดเขตเทศบาล  บริเวณ  กม.  ที่  1.500  ศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๗. อ าเภอเขาชะเมา   
 เทศบาลต าบลช าฆ้อ   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  QQ  804394  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  2  
บริ เวณพิกัด  QQ  847394  จากหลักเขตที่   2  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  3  
บริ เ วณพิกัด  QQ  858367  จากหลัก เขตที่   3  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  863691  
จากบริเวณพิกัด  QQ  863691  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  QQ  896370  
จากหลักเขตที่  4  ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขต
เทศบาล  จนถึงบริเวณพิกัด  QQ  911761  จากบริเวณพิกัด  
QQ  911761  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล
ถึ ง ห ลั ก เ ข ต ที่   5   บ ริ เ ว ณ พิ กั ด   QQ  929306   
จากบริเวณพิกัด  QQ  929306  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  6  บริเวณพิกัด  QQ  948274   

้หนา   ๓๐๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากหลักเขตที่  6  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขต

เทศบาล  ถึงหลักเขตที่   7  บริ เวณพิกัด  QQ  946237   
จากหลักเขตที่  7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่   8  บริ เวณพิกัด  QQ  924261   
จากหลักเขตที่  8  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่   9  บริ เวณพิกัด  QQ  925263   
จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่   10  บริเวณพิกัด  QQ  919270   
จากหลักเขตที่  10  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล 
ถึงหลักเขตที่  11  บริเวณพิกัด  QQ  917270  จากหลักเขตที่  11  
ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  12  บริเวณพิกัด  
QQ  917273  จากหลัก เขตที่   12  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  13  บริเวณพิกัด  QQ  897267   
จากหลักเขตที่  13  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายช าฆ้อ -  
เนินอู่ทอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  8   
ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  896733   
จากบริเวณพิกัด  QQ  896733  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง 
ถนนสายช าฆ้อ - เนินอู่ทอง  ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  2   
กับหมู่ที่  3  ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด   
QQ  902381  จากบริ เวณพิกัด  QQ  902381  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสายสี่แยกช าฆ้อ - เขาช่องลม  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  5  ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  861804  จากบริเวณ
พิกัด  QQ  861804  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลาง
คลองหนองมน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  4  
ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  848475  
จากบริเวณพิกัด  QQ  848475  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามกึ่งกลางคลองหนองมน  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  4  
กับหมู่ที่  6  ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด   
QQ  838665  จากบริ เวณพิกัด   QQ  838665  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  837857   

้หนา   ๓๐๓
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  จากบริเวณพิกัด  QQ  837857  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว

เขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  18  บริเวณพิกัด  QQ  837362  
จากหลักเขตที่  18  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล 
ถึงหลักเขตที่  19  บริเวณพิกัด  QQ  811357  จากหลักเขต 
ที่  19  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขต 
ที่  1  บริเวณพิกัด  QQ  804394  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่ มต้นจากบริ เวณพิกัด   QQ  861804  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนสายสี่แยกช าฆ้อ-เขาช่องลม  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  5  ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  902381  จากพิกัด  
QQ  902381  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางถนนสายช าฆ้อ-เนินอู่ทอง 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  3  ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  896733  จากบริเวณ
พิกัด  QQ  896733  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางถนนสายช าฆ้อ-
เนินอู่ทอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  2  กับหมู่ที่  8  
ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงหลักเขตที่  13  บริเวณพิกัด  
QQ  897267  จากหลักเขตที่  13  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  14  บริเวณพิกัด  QQ  896254   
จากหลักเขตที่  14  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขต
เทศบาล  ถึงหลักเขตที่  15  บริเวณพิกัด  QQ  879263   
จากหลักเขตที่   15  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล   
อ าเภอเขาชะเมา  กับต าบลบ้านนา  อ าเภอแกลง  ถึงหลักเขต 
ที่  16  บริเวณพิกัด  QQ  873249  จากหลักเขตที่  16   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  863852  จากบริเวณพิกัด  QQ  863852   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณ
พิกัด  QQ  854134  จากบริเวณพิกัด  QQ  854134   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขต  
ที่  17  บริเวณพิกัด  QQ  833292  จากหลักเขตที่  17   
ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาล  ถึงบริเวณพิกัด  QQ  838665  
จากบริเวณพิกัด  QQ  838665  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ตามกึ่งกลางคลองหนองมนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  4  

กับหมู่ที่  6  ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  ถึงบริเวณพิกัด   
QQ  848475  จากบริเวณพิกัด  QQ  848475  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองหนองมน  ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขตหมู่ที่  3  กับหมู่ที่  4  ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  
จนบรรจบกับพิกัด  QQ  861804  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๘. อ าเภอนิคมพัฒนา 
 ๘.๑  เทศบาลต าบลมาบขา่   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖  เริ่ มต้นจากหลักเขตที่   4  ไปตามแนวเขตเทศบาล   

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  5  จากหลักเขต 
ที่   5  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบถนนซอย  1  (สุดเขตเทศบาล)  ฝั่งใต้  จากบริเวณ 
สุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบถนน  ซอย  1  
(สาย  11 - 13)  ฝั่งใต้  บรรจบกับสาย  13  บริเวณแยกตัดกับ
ซอย  1  (สาย  11 - 13)  จากถนนสาย  13  บริเวณแยกซอย  1  
(สาย  11 - 13)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบถนนสาย  13  
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   3191  จนสุดเขตเทศบาล
บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมวิทยา  จากสุดเขตเทศบาลบริเวณ 
หน้าโรงเรียนนิคมวิทยา  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
จนถึงหลักเขตที่  3  จากหลักเขตที่  3  ไปตามแนวเขตเทศบาล
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านทางหลวงแผ่นดิน  สาย  3191  
บรรจบกับหลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖  เริ่มต้นจากหลักเขตที่  6  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนสาย  13  ไปจนถึงหลักเขตที่  1  
จากหลักเขตที่  1  ไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ผ่านซอย  1  (ช่วงสุดเขตเทศบาล)  ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดิน
สาย  3191  จนถึงหลักเขตที่  2  จากหลักเขตที่  2  ไปตาม
แนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงสุดเขตเทศบาล
บริเวณถนนหมายเลข  3371  (นิคม - บ้านค่าย)  ฝั่งตรงข้าม 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  หน้าโรงเรียนนิคมวิทยา  จากบริเวณสุดเขตเทศบาล  ฝั่งตรงข้าม

โรงเรียนนิคมวิทยาเลียบถนนหมายเลข  3371  (นิคม - บ้านค่าย)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินสาย  3191  
เลียบถนนสาย  13  ไปจนถึงแยกซอย  1  (สาย  13 - 15)   
จากถนนสาย  13  ช่วงแยกซอย  1  (สาย  13 - 15)  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลียบถนนซอย  1  (สาย  11 -  13)   
ฝั่งเหนือผ่านถนนสาย  11  ไปจนสุดเขตเทศบาลจากบริเวณ 
สุดเขตเทศบาลไปตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนอื
ไปบรรจบกับหลักเขตที่  6  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๘.๒  เทศบาลต าบลมะขามคู่   

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ๑. หมู่ที่  1  ต าบลมะขามคู ่

๒. หมู่ที่  2  ต าบลมะขามคู ่
๓. หมู่ที่  6  ต าบลมะขามคู่ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3375  ถึงหลักเขตที่  2  เริ่มจาก
เขตหลักที่  2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนซอย  6  
ผ่านหลักเขตที่  3  จนถึงหลักเขตที่  4  เริ่มจากหลักเขตที่  4   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  
ถึงถนนซอย  11  เริ่มจากถนนซอย  11  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
ตามแนวถนนซอย  11  จนถึงถนนสาย  11  เริ่มจากถนนสาย  11  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  11  จนถึง 
สุดแนวเขตเทศบาล  เริ่มจากสุดแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลบรรจบกับหลักเขตที่  1  ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้น 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๒ ๖ ๑. หมู่ที่  ๓  ต าบลมะขามคู่ 

๒. หมู่ที่  ๔  ต าบลมะขามคู่ 
๓. หมู่ที่  ๕  ต าบลมะขามคู่ 
๔. หมู่ที่  7  ต าบลมะขามคู่ 
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  
ซอย  6  จนถึงหลักเขตที่  5  เริ่มจากหลักเขตที่  5  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล  
ผ่านหลักเขตที่  6  หลักเขตที่  7  และหลักเขตที่  8  จนถึง 
หลักเขตที่  9  เริ่มจากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลผ่านหลักเขตที่  10  และหลักเขตที่  11  
จนถึงถนนสาย  11  เริ่มจากถนนสาย  11  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนสาย  11  จนถึงถนนซอย  11  เริ่มจากถนนซอย  11   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนซอย  11  จนถึงทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  36  เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36   
บรรจบกับหลักเขตที่  4  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

 ๘.๓  เทศบาลต าบลมาบขา่พัฒนา 

เขตเลือกตั้งที ่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
๑ ๖ ทิศเหนือ   

 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  QQ  387171  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสาย  3191  ห่างจากถนน  
500  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
และต าบลหนองละลอก  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  ถึงหลกัเขต
ที่  4  บริเวณพิกัด  QQ  400172  ระยะทางประมาณ  1,040  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๔  บริเวณพิกัด  QQ  400172  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  
ถึงหลักเขตที่  ๕  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๑๙๑๕๑  ระยะทางประมาณ  
๓,๔๘๐  เมตร   

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันออก 

 จากหลักเขตที่  5  บริเวณพิกัด  QQ  419151  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของ 
ถนนสายกระเฉท - มาบตอง  บริเวณพิกัด  QQ  418145   
ระยะทางประมาณ  1,170  เมตร 
 จากหลักเขตที่  6  บริเวณพิกัด  QQ  418145  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  
ถึงหลักเขตที่  7  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของทางหลวงชนบทสาย  
รย  4006  บริเวณพิกัด  QQ  428128  ระยะทางประมาณ  
2,120  เมตร 
 จากหลักเขตที่  7  บริเวณพิกัด  QQ  428128  ไปทาง 
ทิศใต้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองตะพาน  อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่   8  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง 
ของถนนสายกระเฉท-หนองตะพาน  บริเวณพิกัด  QQ  433103  
ระยะทางประมาณ  2,980  เมตร  
 จากหลักเขตที่  8  บริเวณพิกัด  QQ  433103  ไปทาง 
ทิศใต้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองตะพาน  อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  9  บริเวณพิกัด  QQ  421100  
ระยะทางประมาณ  1,720  เมตร 
ทิศใต้ 

 จากหลักเขตที่  9  บริเวณพิกัด  QQ  421100  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา   
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งบริเวณ
กึ่งกลางของทางหลวงชนบทสาย  รย  4006  บริเวณพิกัด   
QQ  415096  ระยะทางประมาณ  750  เมตร 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   จ ากหลั ก เ ข ตที่   10  บริ เ วณ พิกั ด   QQ  415096   

เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวง
ชนบทสาย  รย.  4006  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางทางหลวงชนบท  สาย  รย.4006  บริเวณพิกัด  
QQ  413098  ระยะทางประมาณ  580  เมตร 
 จากหลักเขตที่  11  บริเวณพิกัด  QQ  413098  เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดินเดิมซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กับเทศบาล
ต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขต 
ที่  12  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด  QQ  408093  ระยะทางประมาณ  
850  เมตร 
 จากหลักเขตที่  ๑๒  บริเวณพิกัด  QQ  ๔๐๘๐๙๓  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๖  บริเวณพิกัด  QQ  ๓๘๙๐๙๗  
ระยะทางประมาณ  ๒,๑๗๐  เมตร 
ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตที่  13  บริเวณพิกัด  QQ  389097  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  
ซึ่ ง เป็นเส้นแบ่ ง เขตระหว่างเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา   
อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่   14  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณแนวด้านใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  บริเวณพิกัด  
QQ  383104  ระยะทางประมาณ  1,360  เมตร 
 จากหลักเขตที่  14  บริเวณพิกัด  QQ  383104  เป็นเส้นเลียบ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นไปตามแนวแบ่งเขตระหว่าง  
หมู่ที่  2  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  8  หมู่ที่  5  ของเทศบาลต าบล 
มาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงเส้นแนวแบง่ 

้หนา   ๓๐๙
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  เขตเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  3191  วัดจากกึ่งกลางถนนออกมาทาง 
ทิศตะวันออก  500  เมตร  เฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะทางประมาณ  1,300  เมตร  เฉียงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะทางประมาณ  4,000  เมตร  และห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3191  ระยะทางประมาณ  500  เมตร  เป็นเส้นเลียบ
ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3191  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะทางประมาณ  2,400  เมตร  บรรจบกับหลักเขตที่  3   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

๒ ๖ ทิศเหนือ   
 เริ่มต้นจากหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  QQ  357187   
ถึงหลักเขตที่  ๒  บริเวณพิกัด  QQ  ๓๖๖๑๘๙  เป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  แนวกึ่งกลางถนนสาย  11  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก 
 จากหลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  QQ  366189  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง  200  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ขนานกับถนนสาย  11  ระยะทาง  1,000  เมตร  เป็นเส้นเลียบ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3191  
ระยะทางประมาณ  2,000  เมตร  ข้ามถนนสาย  9  เฉียงไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   3191  
ระยะทางประมาณ  1,400  เมตร  และไปตามทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่  ๕  หมู่ที่  ๘  และหมู่ที่  ๔  
หมู่ที่  ๒  จนถึงเส้นแนวแบ่งเขตเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา   
และไปตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาล  เป็นเส้นตรง
ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  4,500  เมตร  เฉียงไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับหลักเขตที่   15  บริเวณพิกัด   
QQ  324148  ระยะทางประมาณ  1,200  เมตร 

้หนา   ๓๑๐
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
  ทิศตะวันตก   

 จากหลักเขตที่  15  บริเวณพิกัด  QQ  324148  ไปทางทศิ
ตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ซึ่งเป็นเส้น 
แบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  กับเทศบาล
ต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขต 
ที่  16  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  บริเวณพิกัด  
QQ  335147  ระยะทางประมาณ  820  เมตร 
 จากหลักเขตที่  16  บริเวณพิกัด  QQ  335147  ไปทางทศิ
เหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวดั
ระยอง  กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัด
ระยอง  ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายชากตุม่ - เทศบาล
เมืองมาบตาพุด  บริเวณพิกัด  QQ  334151  ระยะทางประมาณ  
750  เมตร 
 จากหลักเขตที่  17  บริเวณพิกัด  QQ  334151  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชากตุ่ม - เทศบาลเมืองมาบตาพุด   
ถึงหลักเขตที่  18  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสายชากตุ่ม - เทศบาลเมือง
มาบตาพุด  บริเวณพิกัด  QQ  331149  ระยะทางประมาณ  
750  เมตร 
 จากหลักเขตที่  18  บริเวณพิกัด  QQ  331149  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง 
มาบตาพุดกับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา   
จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  19  บริเวณพิกัด  QQ  329161   
ระยะทางประมาณ  1,434  เมตร 
ทิศเหนือ 
 จากหลักเขตที่  19  บริเวณพิกัด  QQ  329161  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนิคมพัฒนา 
กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
ถึงหลักเขตที่   20  บริเวณพิกัด  QQ  341154  ระยะทาง
ประมาณ  1,445  เมตร 

้หนา   ๓๑๑
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เขตเลือกตั้งที่ จ านวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
   จากหลักเขตที่  20  บริเวณพิกัด  QQ  341154  ไปทาง

ทิศเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนิคมพัฒนา  กับเทศบาล
ต าบลมาบข่าพัฒนา  จังหวัดระยอง  ถึงหลักเขตที่  21  บริเวณ
พิกัด  QQ  339164  ระยะทางประมาณ  1,56๐  เมตร 
 จากหลักเขตที่  21  บริเวณพิกัด  QQ  339164  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนิคมพัฒนา 
กับเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
ถึงหลักเขตที่  22  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาย  9  บริเวณตัดกับ
ถนนสายซอย  3  บริเวณพิกัด  QQ  350170  ระยะทางประมาณ  
1,830  เมตร 
 จากหลักเขตที่  22  บริเวณพิกัด  QQ  350170  เป็นเส้นตรงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตกึ่งกลางถนนสาย  ซอย  3  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลนิคมพัฒนา  กับเทศบาล 
ต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  บรรจบกับ
หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสาย   11  บริเวณ 
ที่ตัดกับถนนสายซอย  3  บริเวณพิกัด  QQ  357187  ระยะทาง
ประมาณ  2,000  เมตร  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

ส าหรับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้  ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ใน  
เขตเลือกตั้งเดียวกับต าบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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