
เขตเลือกต้ังที่ 1
1. ชมุชนท่าขาม-บ้านฮอ่ม,  ชมุชนชัยมงคล,  ชมุชนศรบีญุเรอืง 
    เฉพาะ  บ้านเลขที่  189  ถึงบ้านเลขที่  407  ถนนรอบเมืองใน
2. ชมุชนชัยมงคล, ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง, ชมุชนท่าขาม-บ้านฮอ่ม, 
    ชมุชนศรบีญุเรอืง
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  171  (เลขคี่) ถนนอินทยงยศ
3. ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่   50   ถนนท่านาง 
4. ชมุชนท่าขาม-บ้านฮอ่ม, ชมุชนชัยมงคล
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่   46   ถนนไชยมงคล
5. ชมุชนท่าขาม-บ้านฮอ่ม
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่   135 ถนนวังขวา
6. ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่   19 ถนนอัฏฐารส
7. ชมุชนท่าขาม-บ้านฮอ่ม
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่   187   ถนนรอบเมืองใน
8. ชมุชนท่าขาม - บ้านฮอ่ม, ชมุชนศรบีญุเรอืง
    เฉพาะ บ้านเลขที่  2  ถึงบ้านเลขที่   216/1(เลขคู่)  ถนนอินทยงยศ
9. ชมุชนศรบีญุเรอืง
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  26     ถนนราชวงศ์
             บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  37/6  ถนนแวน่คำ
10. ชมุชนชัยมงคล 
      เฉพาะ บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  13     ถนนรถแก้ว
               บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  47/2  ถนนมุกดา
               บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  54/2  ถนนภาติกาวงศ์
11. ชมุชนศรบีญุเรอืง
      เฉพาะ  บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่ 113   ถนนวังซ้าย
12. ชมุชนบ้านหลวย
       เฉพาะ  บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่  37     ถนนบ้านหลวย  (ซอย 1)
                 บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่  55     ถนนประตูล้ี
                 บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่  76     ซอยหลังโรงเรยีนประตูล้ี
                 บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่  87/11  ถนนบ้านหลวย
13. ชมุชนประตูล้ี, ชมุชนบ้านหลวย
      เฉพาะ  บ้านเลขที่  184   ถึงบ้านเลขที่ 268/2 ถนนรอบเมืองนอก 
                (แยกสันดอนรอม ถึงที่ทำการประปา)
14. ชมุชนประตูล้ี
      เฉพาะ  บ้านเลขที่ 2/1  ถึงบ้านเลขที่ 2/36  ถนนสนามกีฬา
                บ้านเลขที่ 14  ถึงบ้านเลขที่ 14/162  ถนนสนามกีฬา
                (อาคารพาณชิย์ข้างโรงเรยีนเทศบาลประตูล้ีไปจนถึงบรเิวณด้านในสถานขีนสง่)
15. ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง 
      เฉพาะ  บ้านเลขที่  4   ถึงบ้านเลขที่     8/1    ถนนรอบเมืองนอก
                บ้านเลขที่  2   ถึงบ้านเลขที่ 160/1  (เลขคู่)   ถนนเจรญิราษฎร์
                (แยกบรษัิท เอไอเอ ถึงมุมทางแยกเข้าเทศบาลเมืองลำพนู) 
      เฉพาะ  บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่ 111/5  (เลขคี่)   ถนนสันปา่ยาง
                (แยกบ้านท่า-ท่านาง ถึงซอยข้างวัดสันปา่ยางหลวง)
                บ้านเลขที่  2   ถึงบ้านเลขที่   34    (เลขคู่)  ถนนเทศบาล 1 
16. ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง, ชมุชนสันปา่ยางหลวง
      เฉพาะ  บ้านเลขที่  2   ถึงบ้านเลขที่   102 (เลขคู่)   ถนนสันปา่ยาง
               (ฝั่งวายเอ็มซเีอ ถึงหน้าวัดสันปา่ยางหลวง)
17. ชมุชนชา่งฆ้อง, ชมุชนบ้านท่า-ท่านาง
       เฉพาะ  บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 41 (เลขคี่) ถนนพนังจิตต์วงศ์พันธุ์รังสรรค์
                 (หลังวายเอ็มซเีอถึงสะพานชา่งฆ้อง)
                บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 88 ถนนชา่งฆ้อง

เขตเลือกต้ังที่ 2
1. ชมุชนจามเทวี
     เฉพาะ บ้านเลขที่  65    ถึงบ้านเลขที่ 117  (เลขคี่)    ถนนจามเทวี
              บ้านเลขที่ 118   ถึงบ้านเลขที่  249             ถนนจามเทวี
              บ้านเลขที่ 250   ถึงบ้านเลขที่  308  (เลขคู่)   ถนนจามเทวี
              บ้านเลขที่   1     ถึงบ้านเลขที่  26/1            ซอยเพิม่พลูทรัพย์
              บ้านเลขที่   1     ถึงบ้านเลขที่   40       ซอยทุ่งอาทิตย์
2. ชมุชนมหาวัน
    เฉพาะ  บ้านเลขที่  42  ถึงบ้านเลขที่      164  ถนนรอบเมืองนอก
              บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่    63/18  ถนนจามเทวี
              บ้านเลขที่  64   ถึงบ้านเลขที่    116/1  (เลขคู่) ถนนจามเทวี
              บ้านเลขที่  1    ถึงบ้านเลขที่     289   ถนนสันเหมือง
3. ชมุชนสันดอนรอม, ชมุชนประตูล้ี
    เฉพาะ  บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่    2  ถนนสนามกีฬา
              บ้านเลขที่  3   ถึงบ้านเลขที่   13 ถนนสนามกีฬา
              บ้านเลขที่ 15  ถึงบ้านเลขที่   75 ถนนสนามกีฬา
              บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่    36  ถนนลำพนู-ปา่ซาง  (ซอย 1)
              บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่    7/13  ถนนหลังแขวงการทาง 
4. ชมุชนสันดอนรอม
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่  228/2  ถนนลำพนู-ปา่ซาง 
             บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่    37/1  ซอยบปุผาสวรรค์ 
5. ชมุชนมหาวัน, ชมุชนสันดอนรอม
    เฉพาะ บ้านเลขที่ 166  ถึงบ้านเลขที่  182  ถนนรอบเมืองนอก
             (แยกข้างร้านบญุยิง่ ถึงแยกสันดอนรอม)
6. ชมุชนสันดอนรอม
    เฉพาะ บ้านเลขที่ 1   ถึงบ้านเลขที่    44   ถนนสันดอนรอม

เขตเลือกต้ังที่ 3
1. ชมุชนไกแ่ก้ว, ชมุชนหนองเส้ง, ชมุชนสันปา่ยางหนอ่ม 
    เฉพาะ บ้านเลขที่ 155  ถึงบ้านเลขที่  511  (เลขคี่) ถนนเจรญิราษฎร์ 
2. ชมุชนไกแ่ก้ว, ชมุชนหนองเส้ง, ชมุชนสันปา่ยางหนอ่ม
    เฉพาะ บ้านเลขที่ 466  ถึงบ้านเลขที่  560 (เลขคู่)  ถนนเจรญิราษฎร์ 
3. ชมุชนหนองเส้ง 
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่    60   ถนนเจรญิตา
4. ชมุชนหน้าสถานรีถไฟ
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1 ถึงบ้านเลขที่       41     ถนนปา่สัก 
             บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่      22/1   ถนนวังทอง 
             บ้านเลขที่ 211  ถึงบ้านเลขที่  379/2  (เลขคี่)  ถนนสันปา่ยาง 
5. ชมุชนพระคงฤาษ,ี ชมุชนสวนดอก
    เฉพาะ บ้านเลขที่  10   ถึงบ้านเลขที่    40/1 ถนนรอบเมืองนอก
             (ฝั่งตรงข้ามศนูย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพนู ถึงหน้าสนามมวยเกา่)
             บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่         227 ถนนพระคงฤาษ ี
             บ้านเลขที่ 9809  ถึงบ้านเลขที่   9809    ถนนพระคงฤาษ ี
             บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่  153 (เลขคี่)ถนนเจรญิราษฎร์ 
6. ชมุชนสวนดอก
     เฉพาะ  บ้านเลขที่  162 ถึงบ้านเลขที่  464/1 (เลขคู่)  ถนนเจรญิราษฎร์
               บ้านเลขที่  113 ถึงบ้านเลขที่  209/1 (เลขคี่)  ถนนสันปา่ยาง
7. ชมุชนสวนดอก, ชมุชนไกแ่ก้ว
    เฉพาะ  บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่ 33/9  (เลขคี่)  ถนนเทศบาล 1
              (ฝั่งตลาดเทศบาล)
              บ้านเลขที่  1  ถึงบ้านเลขที่  22/28  ถนนจักรคำ
8. ชมุชนไกแ่ก้ว
    เฉพาะ บ้านเลขที่  1      ถึงบ้านเลขที่    90   ถนนกูช้่าง 
             บ้านเลขที่  104  ถึงบ้านเลขที่   412 (เลขคู่)ถนนสันปา่ยาง 
             บ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่    9849      ถนนสันปา่ยาง
             บ้านเลขที่  43    ถึงบ้านเลขที่ 68/1 ถนนพนังจิตต์วงศ์พันธุ์รังสรร
             บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 42 (เลขคู่) ถนนพนังจิตต์วงศ์พันธุ์รังสรร

เขตเลือกต้ัง แบบที่ 3
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พ้ืนที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง


