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บึงกระจับ
บ้านโป่ง

คลองส่งน้ำชลประทาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เดิม)
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เขตเลือกตั้งที่ 2

1. หมู่ที่ 5 (บางส่วนฝั่งบิ๊กซี) ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล) โดยมีพื้นที่
บริเวณด้านทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ไปสุดเขตเทศบาล
2. หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
3. หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
4. หมู่ที่ 13 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
5. หมู่ที่ 15 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

จำนวนประชากร :            ชาย 1,921 คน   หญิง 2,112 คน   รวม 4,033 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง :   ชาย 1,478 คน   หญิง 1,704 คน   รวม 3,182 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1

1. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
2. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
3. หมู่ที่ 5 (บางส่วนฝั่งโลตัส) ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล) โดยมี
พื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ไปสุดเขตเทศบาล
4. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
5. หมู่ที่ 14 ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
6. หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง (เฉพาะในเขตเทศบาล)
7. หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง (เฉพาะในเขตเทศบาล)
8. หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกระเบื้อง (เฉพาะในเขตเทศบาล)
9. หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกระเบื้อง (เฉพาะในเขตเทศบาล)
จำนวนประชากร :            ชาย 1,763 คน   หญิง 1,979 คน   รวม 3,742 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง :   ชาย 1,331 คน   หญิง 1,548 คน   รวม 2,879 คน
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แผนที่แสดงเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลกระจับ

สถานที่ : ใต้อาคารศูนย์การค้าลาภอนันต์
(ด้านทิศตะวันออก)
จำนวนประชากร : ชาย 447 คน หญิง 475 คน รวม 922 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 364 คน หญิง 395 คน รวม 759 คน

สถานที่ : ใต้อาคารศูนย์การค้าลาภอนันต์
(ด้านทิศตะวันตก)
จำนวนประชากร : ชาย 468 คน หญิง 496 คน รวม 964 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 340 คน หญิง 401คน รวม 741 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 5
สถานที่ : เต็นท์บริเวณบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาบ้านโป่ง
จำนวนประชากร : ชาย 269 คน หญิง 341 คน รวม 610 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 208 คน หญิง 266 คน รวม 474 คน

สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก-
บ้านโป่ง
จำนวนประชากร : ชาย 169 คน หญิง 212 คน รวม 381 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 136 คน หญิง 171 คน รวม 307 คน

สถานที่ : โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลกระจับ
จำนวนประชากร : ชาย 417 คน หญิง 437 คน รวม 854 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 323 คน หญิง 337 คน รวม 660 คน

สถานที่ : เต็นท์ด้านข้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลกระจับ (ด้านทิศใต้)
จำนวนประชากร : ชาย 413 คน หญิง 468 คน รวม 881 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 292 คน หญิง 351 คน รวม 643 คน

สถานที่ : อาคารร่วมธรรมโครงการ SML
จำนวนประชากร : ชาย 441 คน หญิง 511 คน รวม 952 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 330 คน หญิง 396 คน รวม 726 คน

สถานที่ : เต็นท์บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลดอนกระเบื้อง
จำนวนประชากร : ชาย 323 คน หญิง 351 คน รวม 674 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 250 คน หญิง 293 คน รวม 543 คน

สถานที่ : โรงอาหารโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร)
จำนวนประชากร : ชาย 365 คน หญิง 384 คน รวม 749 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 294 คน หญิง 299 คน รวม 593 คน

สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดจันทาราม
จำนวนประชากร : ชาย 372 คน หญิง 416 คน รวม 788 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ชาย 272 คน หญิง 343 คน รวม 615 คน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1
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หน่วยเลือกตั้งที่ 2

หน่วยเลือกตั้งที่ 3

หน่วยเลือกตั้งที่ 4

หน่วยเลือกตั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 2
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