
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประขาซนในจังหวัด

ด ้วยคณะกรรมการการเล ือกต ั้งได ้ออกระเบ ียบคณะกรรมการการเล ือกต ั้งว ่าด ้วยการแบ ่งเขต 

เล ือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒ (ะ๖๑ และประกาศคณะกรรมการการเล ือกต ั้ง เร ื่องจำนวน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพีงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 

เลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด 

นครราชสีมา จำนวน ๑๔ คน ๑๔ เขตเลือกตั้ง

เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา 

เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดในการรับฟ้งความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประขาซนในจังหวัด อาศัยอำนาจ 

ตามความในข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด 

นครราชสีมา เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประซาขบในจังหวัด จำนวน ๓ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อำ๓ อเมืองนครราขสีมา เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม

ตำบลโพธี้กลาง ตำบลหนองจะบก และตำบลปรุใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราขสีมา เฉพาะตำบลพลกรัง ตำบลพุดซา

ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลโคกสูง ตำบลหนองไข่น้ํา ตำบลจอหอ 

ตำบลบ้านโพธิ๋ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหมื่นไวย 

ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหัวทะเล ตำบลหนองระเวียง 

และหนองบัวศาลา

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. อำ๓ อเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลโคกกรวด ตำบลบ้านใหม่ 

ตำบลสุรนารี ตำบลลืมุม และตำบลไชยมงคล 

๒. อำเภอขามทะเลสอ 

๓. อำเภอสูงเนิน

๑. อำเภอโนนสูง 

๒. อำเภอโนนไทย

๑. อำเภอบ้านเหลื่อม 

๒. อำเภอแล้งสนามนาง 

๓. อำเภอบัวใหญ่ 
๔. อำเภอบัวลาย 

๔. อำเภอสีลา



เขตเลือกตั้งที่ ๖ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งที่ ๗ ประกอบด้วย

เขตเลือกต้ังที่ ๘ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งที่ ๙ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๓ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๔ ประกอบด้วย

๒
๑. อำเภอคง 

๒. อำเภอโนนแดง 

๓. อำเภอประทาย

๑. อำเภอชุมพวง เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลโนนตูม 

ตำบลตลาดไทร และตำบลโนนรัง 

๒. อำเภอห้วยแถลง 

๓. อำเภอลำทะเมนขัย 

๔. อำเภอเมืองยาง

๑. อำเภอขุมพวง เฉพาะตำบลหนองหล ัก ตำบลประส ุข 

ตำบลชุมพวง ตำบลโนนยอ ตำบลท่าลาด 

๒. อำเภอพิมาย

๑. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๒. อำเภอจักราช 

๓. อำเภอโขคชัย

๑. อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลแซะ ตำบลมาบตะโกเอน 

ตำบลสระว่านพระยา ตำบลบ้านใหม่ ตำบลเฉลียง 

ตำบลตะแบกบาน ตำบลโคกกระชาย และตำบลล0าเพียก 

๒. อำเภอเสิงสาง 

๓. อำเภอหนองบุญมาก

๑. อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลครบุรี ตำบลครบุรีใต้ 

ตำบลอรพิมพ์ ตำบลจระเข้หน 

๒. อำเภอปีกธงขัย 

๓. อำเภอวังน้ําเขียว

อำเภอปากซ่อง

๑. อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลห้วยบง ตำบลหินดาด 

ตำบลบ้านเก่า ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ 

ตำบลด่านนอก ตำบลด่านใน 

๒. อำเภอสีค้ิว

๑. อำเภอด่านชุนทด เฉพาะตำบลหนองกราด

ตำบลบ้านแปรง ตำบลหนองไทร ตำบลพันชนะ

ตำบลกุดพิมาน ตำบลหนองบัวตะเกียด

ตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลหนองบัวละคร ตำบลด่านชุนทด

๒. อำเภอเทพารักษ์
๓. อำเภอพระทองคำ 

๐
๔. อำเภอขามสะแกแสง



๓
รูปแบบที่ ๒

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๖ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๗ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๘ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๙ ประกอบด้วย

อำเภอเมืองนครราชลืมา เฉพาะตำบลในเมือง 

ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลโพธิ้กลาง ตำบลหนองจะบก

อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลพลกรัง ตำบลพุดชา 

ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลโคกสูง ตำบลหนองไข่น้ํา ตำบลจอหอ 

ตำบลบ้านโพธิ้ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหมื่นไวย 

ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหัวทะเล 

ตำบลหนองระเวียง และหนองบัวศาลา

๑. อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลโคกกรวด 

ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลสุรนารี ตำบลสิมุม 

ตำบลไชยมงคล

๒. อำเภอสูงเนิน เฉพาะตำบลเสมา ตำบลโนนค่า

ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ตำบลโค้งยาง ตำบลโคราช ตำบลกุดจิก 

ตำบลนากลาง ตำบลหนองตะไล้ ตำบลสูงเนิน 

ตำบลมะเกลือเก่า 

๓. อำเภอขามทะเลสอ

๑. อำเภอโนนสูง 

๒. อำเภอโนนไทย

๑. อำเภอบ้านเหลื่อม 

๒. อำเภอแล้งสนามนาง 

๓. อำเภอบัวใหญ่ 

๔. อำเภอบัวลาย 

๕. อำเภอสิดา

๑. อำเภอคง 

๒. อำเภอโนนแดง 

๓. อำเภอประทาย

๑. อำเภอขุมพวง เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลโนนตูม 

ตำบลตลาดไทร และตำบลโนนรัง 

๒. อำเภอห้วยแถลง 

๓. อำเภอลำทะเมนขัย 

๔. อำเภอเมืองยาง

๑. อำเภอขุมพวง เฉพาะตำบลหนองหลัก ตำบลประสุข ตำบล 

ขุมพวง ตำบลโนนยอ ตำบลท่าลาด 

๒. อำเภอพิมาย

๑. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๒. อำเภอจักราช 

๓. อำเภอโชคชัย



เขตเลือกต้ังท่ี ๑๐ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๓ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๑๔ ประกอบด้วย

รูปแบบที่ ๓

เขตเลือกต้ังท่ี ๑ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ประกอบด้วย

๑. อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลแซะ ตำบลมาบตะโกเอน 

ตำบลสระว่านพระยา ตำบลบ้านใหม่ ตำบลเฉลียง 

ตำบลตะแบกบาน ตำบลโคกกระขาย และตำบลลำเพียก 

๒. อำเภอเสิงสาง 

๓. อำเภอหนองบุญมาก

๑. อำเภอครบุรี เฉพาะตำบลครบุรี ตำบลครบุรีใต้ 

ตำบลอรพิมพ์ ตำบลจระเข้หิน 

๒. อำเภอปีกธงชัย 

๓. อำเภอวังน้ําเขียว

อำเภอปากซ่อง

๑. อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลห้วยบง ตำบลหินดาด 

ตำบลบ้านเก่า ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านนอก 

ตำบลด่านใน

๒. อำเภอสูงเนิน เฉพาะตำบลมะเกลือใหม่ 

๓. อำเภอสคิว

๑. อำ๓ อด่านขุนทด เฉพาะตำบลหนองกราด ตำบลบ้านแปรง 

ตำบลหนองไทร ตำบลพันซบะ ตำบลกุดพิมาน 

ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลโนนเมืองพัฒนา 

ตำบลหนองบัวละคร ตำบลด่านซุนทด 

๒. อำเภอเทพารักษ์ 

๓. อำเภอพระทองคำ 

๔. อำเภอขามสะแกแสง

อำ๓อเมืองนครราซสีมา เฉพาะตำบลในเมือง ตำบล'หนอง'เภ่ล้อม 

ตำบลโพธิ้กลาง ตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมืองนครราซสีมา เฉพาะตำบลพลกรัง ตำบลพุดซา 

ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลโคกสูง ตำบลหนองไข่น้ํา ตำบลจอหอ 

ตำบลบ้านโพธึ๋ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหมื่นไวย 

ตำบลพะเบา ตำบลมะเริง ตำบลหัวทะเล 

ตำบลหนองระเวียง และหนองบัวศาลา

๑. อำเภอเมืองนครราซสีมา เฉพาะตำบลโคกกรวด

ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลสีมุม ตำบลไซยมงคล 

๒. อำเภอขามทะเลสอ 

๓. อำเภอสูงเนิน

๑. อำเภอโนนสูง 

๒. อำเภอโนนไทย



๕

เขตเลือกต้ังท่ี ๕ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๖ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๗ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๘ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๙ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ ประกอบด้วย

๑. อำเภอบ้านเหลื่อม 

๒. อำเภอแก้งสนามนาง 

๓. อำเภอบัวใหญ่ 

๔. อำเภอบัวลาย 

๕. อำเภอสีดา

๑. อำเภอคง 

๒. อำเภอโนนแดง 

๓. อำเภอประทาย

๑. อำเภอชุมพวง เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลโนนตูม 

ตำบลตลาดไทร และตำบลโนนรัง 

๒. อำเภอห้วยแถลง 

๓. อำเภอลำทะเมนขัย 

๔. อำเภอเมืองยาง

๑. อำเภอชุมพวง เฉพาะตำบลหนองหลัก ตำบลประสุข 

ตำบลชุมพวง ตำบลโนนยอ ตำบลท่าลาด 

๒. อำเภอพิมาย

๑. อำเภอโชคขัย เฉพาะตำบลท่าจะหลุง 

ตำบลละลมใหม่พัฒนา ตำบลท่าเยี่ยม 

๒. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๓. อำเภอจักราช 

๔. อำเภอหนองบุญมาก

๑. อำเภอโชคขัย เฉพาะตำบลทุ่งอรุณ 

ตำบลท่าลาดขาว ตำบลกระโทก 

๒. อำเภอครบุรี 

๓. อำเภอเสิงสาง

๑. อำเภอโขคซัย เฉพาะตำบลพลับพลา ตำบลท่าอ่าง 

ตำบลโชคขัย ตำบลด่านเกวียน 

๒. อำเภอปักธงขัย 

๓. อำเภอวังน้ําเขียว

อำเภอปากซ่อง

๑. อำเภอด่านชุนทด เฉพาะตำบลห้วยบง 

ตำบลหินดาด ตำบลบ้านเก่า ตำบลตะเคียน 

ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านนอก ตำบลด่านใน 
๒. อำเภอสีคิ้ว



๖

เขตเลือกตงท่ี ๑๔ ประกอบด้วย ๑. อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลหนองกราด
ตำบลบ้านแปรง ตำบลหนองไทร ตำบลพันชนะ

ตำบลกุดพิมาน ตำบลหนองบัวตะเกียด

ตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลหนองบัวละคร ตำบลด่านขุนทด

๒. อำเภอเทพารักษ์ 

๓. อำเภอพระทองคำ 

๔. อำเภอขามสะแกแสง

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง และแผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา แนบท้ายประกาศนี้

ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนพรรคการเมืองและประซาซบในจังหวัดผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อ 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา ว่า ๑) รูปแบบใดเหมาะสมที่ส ุดพร้อมเหตุผล หรือ 

๒) หากเห็นว่าทั้ง ๓ รูปแบบไม่เหมาะสม ให้เสนอรูปแบบใหม่พร้อมเหตุผลโดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วน 

ในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบที่ปิดประกาศ แล้วจัดทำความคิดเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 

ประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี ๕๕๕ 

หมู่ ๑๔ ตำบลจอหอ อำเภอเม ืองนครราชส ีมา จ ังหวัดนครราชสีมา ๓ ๐๓ ๑ 0 หมายเลขโทรศ ัพท ์ 

0 ๔๔-๗๔๖๗๓0-๓ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยจะถือตามวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตั้งแต่ 

วันที ๔ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๑ ในกรณีพรรคการเมือง ส่วนราชการ หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบ 

การแบ่งเขตเลือกตังที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

นครราชสีมา โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 

กำหนด หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซตํของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 

(เา1โ1:เวร://'พพพ.6(ะ1^0.1:ห/กล^เา๐กโ3บะเาป็51๓8 เมนูข่าวสาร/ประซาสัมพันธ์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

(นายคิริชัย วิริยพงศ์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา



จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดนครรา,ชสีมา

จำนวนราษฎร ๒1๖๓๙,๒๒๖ คน

จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัดนครราขสีมา เท่ากับ ๑๘๘,๔©๖ คน 

รูปแบบที่ ๑

เขต

เลือกตั้ง 

ท่ี
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หนึ่งคบ

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๑ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ' ต.ในเมือง 

ต.หนองไผ่ล้อม ต.โพธ๋ิกลาง 

ต.หนองจะบก และ ต.ปรุใหญ่

๑๙๗,๔๔๖ (ริ̂ 0 +๔.๗๔
๑. พื้นที่ติดต่อ 

ใกล้ชิดกัน 

๒. สะดวกในการ 

คมนาคมระหว่างกัน 

๓. เป็นรูปแบบที่แบ่ง 

ตำบลออกจาก 

อำเภอน้อยที่สุด 

๔. ใกล้เคียงกับ 

รปแบบการ 

เลือกตั้งคร้ังล่าสุด

๒ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.พลกรัง 

ต.พุดซา ต.หนองกระทุ่ม ต.โคกสูง 

ต.หนองไข่น้ํา ต.จอหอ ต.บ้านโพธิ้ 

ต.ตลาด ต.บ้านเกาะ ต.หม่ืนไวย 

ต.พะเนา ต.มะเริง ต.หัวทะเล 

ต.หนองระเวียง และ ต.หนองบัวศาลา

(9)^9( ง ,(รินึ่^ ๑๗ -๐.๐๑

1 ๓ ๑. อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.โคกกรวด 

ต.บ้านใหม่ ต.สุรนารี ต.สีมุม 

ต.ไชยมงคล 

๒. อ.ขามทะเลสอ 

๓. อ.สูงเนิน

๑๘๘,๒๐๒ ๓๑๔ -๐.๑๗

(̂ ๑. อ.โนนสูง 

๒. อ.โนนไทย

๑๙๙,๑๗๓ ๑๐,๖๔๗ +๔.๖๔

๔ ๑. อ.บ้านเหลื่อม 

๒. อ.แล้งสนามนาง 

๓. อ.บัวใหญ่ 

๔. อ.บัวลาย 

๔. อ.สีดา

๑๙๐,๓๑๘ ๑,๘๐๒ -1-0.๙๖

๖ ๑. อ.คง 

๒. อ.โนนแดง 

๓. อ.ประทาย

(5)69(ริ̂ ,ฅ!(เ̂ (5) ๓,๗๖๔ -๒.๐๐

๗ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.สาหร่าย

ต.โนนตูม ต.ตลาดไทร และ ต.โนนรัง 

๒. อ.ห้วยแถลง 

๓. อ.ลำทะเมนชัย 

๔. อ.เมืองยาง

๑๗๐,๗๒๙ ๑๗,๗๘๗ -๙.๔๔



๒

เขต

เลือกตั้ง 

ที่
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หน่ึงคน

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๘ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.หนองหลัก 

ต.ประสุข ต.ชุมพวง ต.โนนยอ 

ต.ท่าลาด 

๒. อ.พิมาย

๑๗๙,๘๘๖ ๘,๖๓0 -๔.๔๘

๙ ๑. อ.เฉลิมพระเกียรติ 

๒. อ.จักราช 

๓. อ.โชคชัย

6)0̂ 0,0(3̂ 0̂ ๑,๔๔๓ -1-๐.๘๒

๑0 ๑. อ.ครบุรี เฉพาะ ต.แซะ ต.มาบตะโกเอน 

ต.สระว่านพระยา ต.บ้านใหม่ 

ต.เฉลียง ต.ตะแบกบาน 

ต.โคกกระขาย และ ต.ล0าเพียก 

๒. อ.เลิงสาง 

๓. อ.หนองบุญมาก

๑๙๔,๗0๔ -(-๓.๒๘

(9)(9) ๑. อ.ครบุรี เฉพาะ ต.ครบุรี 

ต.ครบุรีใต ้ต.อรพิมพ์ ต.จระเข้หิน 

๒. อ.ปิกธงชัย 

๓. อ.วังน้ําเขียว

๑๙๔,๔๙๗ *3 ,0 6̂ 9 (9) -(-๓.๗๐

๑๒ อ.ปากช่อง (9)2̂ (̂ ,̂ (9)เอ ๖,๒๙๖ -(-๓.๓๔

๑๓ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.ห้วยบง 

ต.หินดาด ต.บ้านเก่า ต.ตะเคียน 

ต.สระจรเข้ ต.ด่านนอก ต.ด่านใน 

๒. อ.สีค้ิว

(9)(̂ (ริ1,เอ(5น่ึ0 ๔1๒๗๖ -๒.๒๗

.

(5)(5̂ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.หนองกราด 

ต.บ้านแปรง ต.หนองโทร 

ต.พันชนะ ต.กุดพิมาน 

ต.หนองบัวตะเกียด ต.โนนเมืองพัฒนา 

ต.หนองบัวละคร ต.ด่านชุนทด 

๒. อ.เทพารักษ์ 

๓. อ.พระทองคำ 

๔. อ.ขามสะแกแสง

๑๘0,๘๙๙ ๗,๖๑๗ -๔.๐๔

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละให้คำนวณจาก (จำนวนราษฎรในเขต -  จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัด)*๑๐๐
จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัด



156
000

0 
158

000
0 

160
000

0 
162

000
0 

164
000

0 
166

000
0 

168
000

0 
170

000
0 

172
000

0 
174

000
0 

176
000

0

รูปแบบท่ี 1
แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพ้ืนท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเลือกต้ัง

จังหวัดนดรราชลืมา พ05 1984 
บ'I'เห 20ผ8 48

290000250000 270000190000 210000 230000150000 17000013000011000090000
กิง'อ่าน

ก ^อำเภอโนน ส ื^ !1̂ าน^  / " ง] แภอก ุด ุ;
หนองไผ่ บรบ ิอ

คอนสวรรค ์

บงสามพ ้น
เม ิองช ัยภ ูม ิหนองบ ิวระเหว บิานเขว้า

นาเช ีอ ก
แวงน้อย

หนองสองห ้อง

แก้;5สน ้ามน า^ว ิเช ียรบ ุร ๊

เสิสฺราช
ก ็่งอำเภอซ ับใหญ ่เทพสถ ิต

[บใหม ่ไชยพจนจัตุรัส

พทไธสง

บาเหน ้จณ รงค ์

โ * ก ุม ฺส ะ แ ก แ ^ ^ ^
(แง'!/นบ *งโท*

ชัยบาดาล

ท ่าหลวง
ล ่าปลายมาศ

เม ิองบ ุร ิร ัมย ่
ว ้งม ่วง หนองหงส์

|เ1โนน่ท้'•เ!มวกเหล ิก

หนองก ิเนองบ ฺ

ปากช ่อง 
' 1]เขค12 ■โ.̂ /̂] 

เข้ค!!
นางรอง

โนนสุวรรณ

บ ิานกรวด
เม ิองนครนายก ละหานทราย

ปากพล

ประจ ันดคาม โนนดินแดง

เม ีองปราจ ีนบ ุร ึ

เม ิองสระแก ้ว

กบ ินทร ํบ ฺร ิ
บ ิานสร้าง เโหส*า ศริมหาโพธ

270000130000 150000 170000 190000 230000 250000 29000090000 110000 210000

เครื่องหมาย

หมายเหตุ ควรใช้แผนท่ีมาตราส์วน 1 : 50,000

สำนักงาบโยธาธิการและผังเมีองจัง*.ว้/น;ครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังฒีอง

156
000

0 
158

000
0 

160
000

0 
162

000
0 

164
000

0 
166

000
0 

168
000

0 
170

000
0 

172
000

0 
174

000
0 

176
000

0



จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนราษฎร ๒1๖๓๙,๒๒๖ คน

จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัดนครราชสิมา เท่ากับ ๑๘๘,๕๑๖ คน 

รูปแบบที' ๒

เขต

เลือกตั้ง 

ท่ี
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎรใน 

เขตเลือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หนึ่งคน

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๑ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.ในเมือง 

ต.หนองไผ,ล้อม ต.โพธ้ิกลาง 

ต.หนองจะบก

๑๘๗1๗๖๙ ๗๔๗ -๐.๐๔ ๑. พื้นที่ติดต่อ 

ใกล้ชิดกัน 

๒. สะดวกในการ 

คมนาคม 

ระหว่างกัน 

๓. คล้ายรูปแบบ 

ท่ี ๑ แต่ปรับ 

เขต ๑1 เขต ๓ 

และเขต ๑๓

๒ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.พลกรัง 

ต.พุดซา ต.หนองกระพุ่ม ต.โคกสูง 

ต.หนองไข่น้ํา ต.จอหอ ต.บ้านโพธ๋ึ 

ต.ตลาด ต.บ้านเกาะ ต.หม่ืนไวย 

ต.พะเนา ต.มะเริง ต.หัวทะเล 

ต.หนองระเวียง และ ต.หนองบัวศาลา

๑๘๘1๔๙๙ ๑๗ -๐.๐๑

๓ ๑. อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.โคกกรวด 

ต.บ้านใหม่ ต.ปรุใหญ่ ต.สุรนารี 

ต.สีมุม ต.ไชยมงคล 

๒. อ.สูงเนิน เฉพาะ ต.เสมา ต.โนนค่า 

ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.โค้งยาง ต.โคราช 

ต.กุดจิก ต.นากลาง ต.หนองตะไค้ 

ต.สูงเนิน ต.มะเกลือเก่า 

๓. อ.ขามทะเลสอ

๑๘๙1๗๔๐ ๑1๒๒๔ +๐.๖๔

(3น่ึ ๑. อ.โนนสูง 

๒. อ.โนนไทย
๑๙๙1๑๗๓ ๑๐1๖๔๗ +๔.๖๔

๔ ๑. อ.บ้านเหลื่อม 

๒. อ.แล้งสนามนาง 

๓. อ.บัวใหญ่ 

๔. อ.บัวลาย 

๔. อ.สีดา

(ริ)0̂ 0,60(5)63 ๑1๘๐๒ +๐.๙๖

๖ ๑. อ.คง 

๒. อ.โนนแดง 

๓. อ.ประทาย

(5) 63 (ริน่ึ, 61เ (เ̂  (ริ) ๓1๗๖๔ -๒.๐๐

๗ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.สาหร่าย ต.โนนตูม 
ต.ตลาดไทร และ ต.โนนรัง 

๒. อ.ห้วยแถลง 

๓. อ.ลำทะเมนชัย 

๔. อ.เมืองยาง

๑๗๐1๗๒๙ ๑๗1๗๘๗ -๙.๔๔



๒

เขต

เลือกตั้ง 

ท่ี
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หนึ่งคน

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๘ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.หนองหลัก 

ต.ประสุข ต.ชุมพวง ต.โนนยอ ต.ท่าลาด 

๒. อ.พิมาย

(9)0 /๙,๙๙0!) ๘,๖๓๐ -๔.๔๘

-

๙ ๑. อ.เฉลิมพระเกียรติ 

๒. อ.จักราข 

๓. อ.โชคชัย

๑๙๐,๐๕๙ (ริ),๕๕๓ -1-๐.๘๒

๑๐ ๑. อ.ครบุรี เฉพาะ ต.แซะ ต.มาบตะโกเอน 

ต.สระว่านพระยา ต.บ้านใหม่ 

ต.เฉลียง ต.ตะแบกบาน 

ต.โคกกระชาย และ ต.ลำเพียก 

๒. อ.เส็งสาง 

๓. อ.หนองบุญมาก

๑๙๔,๗๐๔ 03,(ริ)๙๙ -(-๓.๒๘

(5) (ริ) ๑. อ.ครบุรี เฉพาะ ต.ครบุรี 

ต.ครบุรีใต้ ต.อรพิมพ์ ต.จระเข้หิน 

๒. อ.ปีกธงชัย 

๓. อ.วังน้ําเชียว

๑๙๔,๔๙๗ ๖,๙๘๑ -(-๓.๗๐

๑๒ อ.ปากช่อง ๑๙๔,๘๑๒ ๖,๒๙๖ -(-๓.๓๔

๑๓ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.ห้วยบง 

ต.หินดาด ต.บ้านเก่า ต.ตะเคียน 

ต.สระจรเข้ ต.ด่านนอก ต.ด่านใน 

๒. อ.สูงเนิน เฉพาะต.มะเกลือใหม่ 

๓. อ.สีคิว

๑๙๒,๓๘๙ ๓,๘๗๓ -(-๒.๐๔

(ริ)๕ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.หนองกราด 

ต.บ้านแปรง ต.หนองไทร ต.พันชนะ 

ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด 

ต.โนนเมืองพัฒนา ต.หนองบัวละคร 

ต.ด่านชุนทด 

๒. อ.เทพารักษ์ 

๓. อ.พระทองคำ 

๔. อ.ขามสะแกแสง

6)๙๐,๙๙๙ ๗,๖๑๗ -๔.๐๔

หมายเหดุ คิดเป็นร้อยละให้คำนวณจาก (จำนวนราษฎรในเขต - จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ล,ล. ๑ คนในจังหวัด)*๑๐๐
จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัด
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รูปแบบท่ี 2

แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพ้ีนท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเสือกต้ัง
จังหวัดนครราชสีมา พธร 1984 

บ!1ฬ 20ผ5 48

เครองหมาย

หมายIหตุ ควร'ไซ้แผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000
ฬ

เ ^ ๆ )  5

ร
0

สำนักงานโอธา:เการและผังฟ้องจังหวัดนครราขสิมา
กรมโยธาริการและผังเมือง
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จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังของจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนราษฎร ๒,๖๓๙,๒๒๖ คน

จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัดนครราชสีมา เท่ากับ ๑๘๘,๕๑๖ คน 

รูปแบบที่ ๓

เขต

เสือกตั้ง 

ท่ี
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 

ในเขตเสือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หนึ่งคน

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๑ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.ในเมือง 

ต.หนองไผ่ล้อม ต.โพธ้ิกลาง 

ต.หนองจะบก ต.ปรุใหญ่

๑๙๗1๔๕๖ ๘,๙๔๐ +( .̂6า/(^ ๑. พื้นที่ติดต่อ 

ใกล้ชิดกัน 

๒. สะดวกในการ 

คมนาคม 

ระหว่างกัน 

๓. คล้ายรูปแบบ 

ท่ี ๑ แต่ปรับ 

เขต ๙ 

เขต ๑๐ 

และเขต ๑๑

๒ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.พลกรัง 

ต.พุดซา ต.หนองกระพุ่ม ต.โคกสูง 

ต.หนองไข่น้ํา ต.จอหอ ต.บ้านโพธ้ี 

ต.ตลาด ต.บ้านเกาะ ต.หม่ืนใวย 

ต.พะเนา ต.มะเริง ต.หัวทะเล 

ต.หนองระเวียง และ ต.หนองบัวศาลา

(5)696®,(5̂!(0จั ๑๗ -๐.๐๑

๓ ๑. อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ต.โคกกรวด 

ต.บ้านใหม่ ต.สุรนารี ต.สีมุม 

ต.ไชยมงคล 

๒. อ.ชามทะเลสอ 

๓. อ.สูงเนิน

๑๘๘1๒๐๒ ๓๑๔ -๐.๑๗

๔ ๑. อ.โนนสูง 

๒. อ.โนนไทย

๑๙๙1๑๗๓ ๑๐1๖๕๗ +๕.๖๕

๕ ๑. อ.บ้านเหลื่อม 

๒. อ.แก้งสนามนาง 

๓. อ.บัวใหญ่ 

๔. อ.บัวลาย 

๕. อ.สีดา

(9)6̂0,60(9)6® ๑1๘๐๒ +๐.๙๖

๖ ๑. อ.คง 

๒. อ.โนนแดง 

๓. อ.ประทาย

๑๘๔1๗๕๑ ๓1๗๖๕ -๒.๐๐

๗ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.สาหร่าย ต.โนนตูม 

ต.ตลาดไทร และ ต.โนนรัง 

๒. อ.ห้วยแถลง 
๓. อ.ลำทะเมนชัย 

๔. อ.เมืองยาง

๑๗๐1๗๒๙ ๑๗1๗๘๗ -๙.๔๔



๒

เขต

เลือกตั้ง 

ท่ี
พื้นที่ที่ประกอบด้วย

จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง

ผลต่างจาก 

จำนวนเฉลี่ย 

ราษฎร ต่อ 

ส.ส. หนึ่งคน

คิดเป็น 

ร้อยละ
หมายเหตุ

๘ ๑. อ.ชุมพวง เฉพาะ ต.หนองหลัก 

ต.ประสุข ต.ชุมพวง ต.โนนยอ 

ต.ท่าลาด 

๒. อ.พิมาย

๑๗๙,๘๘๖ ๘,๖๓๐ -๔.๔๘

-

๙ ๑. อ.'โขคชัย เฉพาะ ต.ท่าจะหลุง 

ต.ละลมใหม่พัฒนา ต.ท่าเยี่ยม 

๒. อ.เฉลิมพระเกียรติ 

๓. อ.จักราช 

๔. อ.หนองบุญมาก

(3)(̂ !๑,(5)0 (3 ^ ๒,๔๘๙ -(-๑.๓๗

๑๐ ๑. อ.โขคขัย เฉพาะ ต.ทุ่งอรุณ 

ต.ท่าลาดขาว ต.กระโทก 

๒. อ.ครบุรี 

๓. อ.เลิงสาง

(5)6ง่ึ12),0โ9(9)(9) ๔,๗๐๔ -๓.๐๓

(3)0) ๑. อ.โขคขัย เฉพาะ ต.พลับพลา ต.ท่าอ่าง 

ต.โชคขัย ต.ด่านเกวียน 

๒. อ.ปิกฮงขัย 

๓. อ.วังน้ําเขียว

๒๐๖,๓๔๔ ๑๗,๘๒๙ -(-๙.๔๖

๑เอ อ.ปากช่อง (9)6̂ (̂ ,̂ (ฐิ)เอ ๖,๒๙๖ -(-๓.๓๔

๑๓ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.ห้วยบง 

ต.หินดาด ต.บ้านเก่า ต.ตะเคียน 

ต.สระจรเข้ ต.ด่านนอก ต.ด่านใน 

๒. อ.สีค้ิว

( 5 ) ( 5 ^0 ๔,๒๗๖ -๒.๒๗

๑ ๔ ๑. อ.ด่านชุนทด เฉพาะ ต.หนองกราด 

ต.บ้านแปรง ต.หนองโทร ต.พันขนะ 

ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด 

ต.โนนเมืองพัฒนา ต.หนองบัวละคร 

ต.ด่านชุนทด 

๒. อ.เทพารักษ์ 

๓. อ.พระทองคำ 

๔. อ.ขามสะแกแสง

๑๘๐,๘๙๙ ๗,๖๑๗ -๔.๐๔

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละให้คำนวณจาก (จำนวนราษฎรในเขต - จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส,ส. ๑ คนในจังหวัด)*๑๐๐
จำนวนเฉล่ียราษฎรต่อ ส.ส. ๑ คนในจังหวัด
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หมายเห(  ๆ ควรใช้แผน,ท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมีองจังหวัคนครราชสิมา
กรมโยธาธิการและผังเนือง

รูปแบบท่ี 3

แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพ้ืนท่ีท่ีประกอบเป็นเขตเสือกต้ัง 
จังหวัดนครราชสีมา พธร 1984 
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