
แบบเสนอความคิดเห็นของพรรคการเมือง / ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
--------------------- 

       เขียนที่ ................................................... 
                .................................................... 
      วันที่        เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................นามสกุล ................................. 
อายุ ........ ปี อาชีพ .......................................................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ................. หมู่ที่ ................ ถนน/ตรอก ............................................ ............... 
ตำบล ................................... อำเภอ ............................... จังหวัด ..............................รหสัไปรษณีย์ .............
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................... 

  ข้าพเจ้ามีความเห็นดังนี้ 

□  เห็นชอบ  □    ไม่เห็นชอบ  รูปแบบที่ 1 เพราะ .................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

□  เห็นชอบ  □    ไม่เห็นชอบ  รูปแบบที่ 2 เพราะ .................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

□  เห็นชอบ  □    ไม่เห็นชอบ  รูปแบบที่ 3 เพราะ .................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

  ข้อเสนอแนะ (อื่นๆ) ............................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................................................................................... 

   ลงช่ือ         ผู้แสดงความเห็น 
( .............................................. ) 

 
หมายเหตุ  - กรณีสมาชิกหรือตัวแทนพรรคการเมือง กรุณาระบุช่ือพรรคการเมืองที่ตนสังกัดด้วย 

    - กร ุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง            
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 4 ช้ัน 
ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3534-5449 , 0-3534-5809 , 0-3534-6909 ภายในวันที่ .......    
มีนาคม 2566 

 



 
   

 
 
 

 พื้นที่ติดต่อกัน พื้นที่ทั้งอำเภออยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
ความสะดวกในการคมนาคม และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตัง้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวนราษฎรทั้งหมด  ๘18,255  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๑  คน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
เท่ากับ ๑๖3,651.0๐  คน 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

พื้นท่ีประกอบด้วย 
จำนวนราษฎร  
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน) 

ผลต่างจาก
จำนวนเฉลี่ย
ราษฎร ต่อ 
ส.ส. ๑ คน         
ในจังหวัด 

คิดเป็นร้อย
ละ(ทศนิยม          
๒ ตำแหน่ง) 

หมายเหตุ 

๑ ๑. อำเภอบางบาล 
2. อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

๓๓,๔75 
๑38,805 

 
รวม 172,280 

๘,629.0๐ ๕.27  

๒ ๑. อำเภอท่าเรือ 
๒. อำเภอนครหลวง 
๓. อำเภอบางปะหัน 
๔. อำเภอบ้านแพรก 
๕. อำเภอมหาราช 

๔๕,546 
๓๖,4๕9 
๔๑,1๓2 
๘,๗27 

๒๒,๘23 
รวม ๑๕4,687 

-8,964.00 -5.48  

3 1. อำเภอวังน้อย 
๒. อำเภอภาชี 
๓. อำเภออุทัย 

๗๘,136 
๓0,997 
๕๓,๖02 

รวม ๑๖2,๗35 

-916.00 -0.56  

๔ ๑. อำเภอบางไทร 
๒. อำเภอบางปะอิน 

๔๗,๘0๙ 
๑๑๘,010 

รวม ๑๖5,8๑๙ 

2,168.00 1.32  

5 ๑. อำเภอบางซ้าย 
๒. อำเภอผักไห่ 
๓. อำเภอลาดบัวหลวง 
๔. อำเภอเสนา 

๑๙,๐19 
๓๘,779 
๓๙,714 
65,222 

รวม ๑๖2,734 

-917.0๐ -๐.๕6  

 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          รูปแบบท่ี ก. 
 



 
 

 
 
 

 พื้นที่ติดต่อกัน แยกพ้ืนท่ี 2 ตำบล ( 2 สนท.) ของเขตเลือกตั้งท่ี 1 ไปรวมกับเขตเลือกตั้ง 2 จำนวน
ราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ความสะดวกในการคมนาคมและการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตัง้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวนราษฎรทั้งหมด  ๘18,255  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๑  คน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
เท่ากับ ๑๖3,651.0๐  คน 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

พื้นท่ีประกอบด้วย 
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน) 

ผลต่างจาก
จำนวนเฉลี่ย
ราษฎร ต่อ 

ส.ส. ๑ คน ใน
จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ
(ทศนิยม          

๒ ตำแหน่ง) 
หมายเหตุ 

๑ ๑. อำเภอบางบาล 
2. อำเภอระนครศรีอยุธยา 
(ยกเว้น ต.บ้านเกาะ       
และ ต.สวนพริก) 

๓๓,๔75 
๑28,807 

 
รวม 162,282 

-1,369.00 -0.84  

๒ ๑. อำเภอท่าเรือ 
๒. อำเภอนครหลวง 
๓. อำเภอบางปะหัน 
๔. อำเภอบ้านแพรก 
๕. อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
(เฉพาะ ต.บ้านเกาะ และ       
ต.สวนพริก) 
๖. อำเภอมหาราช 

๔๕,546 
๓๖,4๕9 
๔๑,132 
๘,๗27 
9,998 

 
 

๒๒,๘23 
รวม ๑๖4,685 

  1,034.00   0.63  

3 1. อำเภอวังน้อย 
๒. อำเภอภาชี 
๓. อำเภออุทัย 

๗๘,136 
๓0,997 
๕๓,602 

รวม ๑๖2,73๕ 

 -916.00 -0.56  

๔ ๑. อำเภอบางไทร 
๒. อำเภอบางปะอิน 

๔๗,๘0๙ 
๑๑๘,010 

รวม ๑๖5,8๑๙ 

2,168.00 1.32  

5 ๑. อำเภอบางซ้าย 
๒. อำเภอผักไห่ 
๓. อำเภอลาดบัวหลวง 
๔. อำเภอเสนา 

๑๙,๐19 
๓๘,779 
๓๙,714 
65,222 

รวม ๑๖2,734 

  -917.0๐ -๐.๕6  

 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          รูปแบบท่ี ข. 
 



   

จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตัง้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวนราษฎรทั้งหมด  ๘18,255  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 
จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๑  คน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
เท่ากับ ๑๖3,651.0๐  คน 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

พื้นท่ีประกอบด้วย 
จำนวนราษฎร 
ในเขตเลือกตั้ง 

(คน) 

ผลต่างจาก
จำนวนเฉลี่ย
ราษฎร ต่อ 
ส.ส. ๑ คน  
ในจังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ
(ทศนิยม          

๒ ตำแหน่ง) 
หมายเหตุ 

๑ ๑. อำเภอบางบาล      
(ยกเว้น  ต.บางชะน ี ต.บางบาล 
ต.บางหัก ต.บ้านกุ่ม   
ต.บางหลวงโดด และ ต.ไทรน้อย) 
2. อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

๒๒,๖66 
 
 

๑38,805 
รวม 161,471 

-2,180.00 -1.33  

๒ ๑. อำเภอท่าเรือ 
๒. อำเภอนครหลวง 
๓. อำเภอบางบาล           
(เฉพาะ ต.บางชะนี  ต.บางบาล  
ต.บางหัก ต.บ้านกุ่ม   
ต.บางหลวงโดด และ ต.ไทรน้อย) 
๓. อำเภอบางปะหัน 
๔. อำเภอบ้านแพรก 
๕. อำเภอมหาราช 

๔๕,54๖ 
๓๖,459 
10,809 

 
 

๔๑,1๓2 
๘,๗27 

๒๒,๘2๓ 
รวม ๑๖๕,๔96 

  1,845.00 1.13  

3 1. อำเภอวังน้อย 
๒. อำเภอภาชี 
๓. อำเภออุทัย 

๗๘,1๓6 
๓0,997 
๕๓,๖02 

รวม ๑๖2,73๕ 

 -916.00 -0.56  

๔ ๑. อำเภอบางไทร 
๒. อำเภอบางปะอิน 

๔๗,๘0๙ 
๑๑๘,๐10 

รวม ๑๖5,8๑๙ 

2,168.00 1.32  

5 ๑. อำเภอบางซ้าย 
๒. อำเภอผักไห่ 
๓. อำเภอลาดบัวหลวง 
๔. อำเภอเสนา 

๑๙,๐19 
๓๘,779 
๓๙,714 
65,222 

รวม ๑๖2,734 

-917.0๐ -๐.๕6  

 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          รูปแบบท่ี ค. 
 

พื้นที่ติดต่อกัน แยกพื้นที่ 6 ตำบล (1 สนท.) ของอำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 1 ไปรวมกับเขตเลือกตั้งที่ 2 
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ความสะดวกในการคมนาคมและการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 


