
 
 

-ร่าง- 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

เรื่อง  กำหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
******************************* 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ           
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 16 และข้อ 20 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 - 5 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ 
หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน (เขต 3 เทศบาลเมืองบ้านสวน) 

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   1     ถึงบ้านเลขที ่  14/13     หมู่ที ่ 8 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่สำนักสงฆ์เขาน้อย 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  558  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   14/14 ถึงบ้านเลขที ่  31/40    หมู่ที ่ 8 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่สำนักสงฆ์เขาน้อย 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  541  ราย 
 

หน่วยเลือกตัง้ที ่3 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   31/41 ถึงบ้านเลขที ่  72/8      หมู่ที ่ 8 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ  
        กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  554  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที ่4 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   73   ถึงบ้านเลขที ่  101        หมู่ที ่ 8 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ  

 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  552  ราย 
 

ส.ถ./ผ.ถ. 3/1 



หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   101/1 ถึงบ้านเลขที ่  101/164 หมู่ที ่ 8 
      บ้านเลขท่ี   102/1 ถึงบ้านเลขที ่  121/82  หมู่ที ่ 8 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ  

กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   560  ราย 
 

หน่วยเลือกต้ังที่ 6 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขที ่  122           ถึงบ้านเลขที ่  225/135 หมู่ที่  8 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ  

 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  556  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   225/136 ถึงบ้านเลขที ่  412  หมู่ที ่ 8 
      ทีเ่ลือกต้ัง ได้แก ่อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ  

กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   559  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   102 ถึงบ้านเลขท่ี   102        หมู่ที่  8 
  ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  462  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   102 ถึงบ้านเลขท่ี   102        หมู่ที่  8 
  ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  462  ราย 
 
 

หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน (เขต 4 เทศบาลเมืองบ้านสวน) 

 หน่วยเลือกตั้งที ่1  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
    บ้านเลขท่ี   1  ถึงบ้านเลขที ่  18/2  หมู่ที ่ 2 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ สำนักชีนารีวงศ์ (เต็นท์) 
      จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   597    ราย 
 

 หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
    บ้านเลขที ่  18/3 ถึงบ้านเลขที ่  23/88  หมู่ที ่ 2 

   ที่เลือกตั้ง ได้แก ่สถานที่จอดรถและจัดตลาดนัดมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี 
      จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  600     ราย 
 

 
 



หน่วยเลือกตั้งที่ 3  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
    บ้านเลขท่ี   23/89 ถึงบ้านเลขที ่  25/273  หมู่ที ่ 2 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ สถานที่จอดรถและจัดตลาดนัดมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี 

จำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง  600  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
    บ้านเลขท่ี   25/274 ถึงบ้านเลขที ่  29/87  หมู่ที ่ 2 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ สถานที่จอดรถและจัดตลาดนัดมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  600 ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที ่5  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   29/88 ถึงบ้านเลขท่ี   34  หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ สถานที่จอดรถและจัดตลาดนัดมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  599  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
    บ้านเลขท่ี   34/1 ถึงบ้านเลขที ่  55/33  หมู่ที ่ 2 
    ที่เลือกตั้ง ไดแ้ก่ สถานที่จอดรถและจัดตลาดนัดมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  593  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมอืงชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   55/34 ถึงบ้านเลขที ่  62/275  หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ไดแ้ก ่อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  597 ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   62/276 ถึงบ้านเลขที ่  68/287  หมู่ที ่ 2 
บ้านเลขท่ี   108 ถึงบ้านเลขที ่  116/27  หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  598  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   69  ถึงบ้านเลขที ่  107/1  หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ไดแ้ก่ อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  596  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที ่10 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   116/28 ถึงบ้านเลขที ่  159/33  หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  602  ราย 
 

 
 
 



หน่วยเลือกต้ังที ่11  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมอืงชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   159/33 ถึงบ้านเลขท่ี   333/178 หมู่ที ่ 2 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   609   ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   1     ถึงบา้นเลขที ่  99/72     หมู่ที ่ 5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  581  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   99/73 ถึงบ้านเลขที ่  114   หมู่ที ่ 5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  582  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 14  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   114/1 ถึงบ้านเลขที ่  157/2   หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   580   ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   411/138 ถึงบ้านเลขที ่  444/104 หมู่ที่  5 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   569  ราย 
หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   336/1 ถึงบ้านเลขที ่  356   หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ สมาคมพุทธสงเคราะห์ (สี่เกาะ) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   584  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   157/3       ถึงบ้านเลขที่   179/94   หมูท่ี ่ 5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  582  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   179/95 ถึงบ้านเลขที ่  207/97   หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  576  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   356/1 ถึงบ้านเลขที ่  411/137 หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ไตรสรณพุทธสมาคม (คอนโดเม่งหุยตรงข้ามส่ีเกาะ) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  579  ราย 
 



หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมอืงชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   411/138 ถึงบา้นเลขท่ี   515/1  หมู่ที ่ 5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ สมาคมไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  579  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   515/2 ถึงบ้านเลขที ่  524/85  หมู่ที ่ 5 

ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ สมาคมไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   595  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 22 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   524/86 ถึงบ้านเลขที ่  555/9  หมู่ที ่ 5 

ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ สมาคมไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   590  ราย 

หน่วยเลือกตั้งที่ 23  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   207/98 ถึงบ้านเลขที ่  225/224  หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญกิาวาส  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   581  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   225/225 ถึงบ้านเลขท่ี   252/120  หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   583   ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 25  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   252/121 ถึงบ้านเลขท่ี   336          หมู่ที่  5 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   554   ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 26 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   12         ถึงบ้านเลขที ่  12/272         หมู่ที่  6 
      บ้านเลขท่ี   50         ถึงบ้านเลขที ่  51/4         หมู่ที่  6 
      บ้านเลขท่ี   53         ถึงบ้านเลขที ่  55/59         หมู่ที่  6 
      บ้านเลขที ่  57         ถึงบ้านเลขที ่  57/28         หมู่ที่  6 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารร่มสนนฤมิตโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  590  ราย 
 

หน่วยเลือกต้ังที ่27 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   6         ถึงบา้นเลขที ่  11/32         หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   13    ถึงบ้านเลขที ่  13/5      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   16    ถึงบ้านเลขที ่  16/42     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   18    ถึงบ้านเลขที ่  19/43     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   21    ถึงบ้านเลขท่ี   22/33     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   26    ถึงบ้านเลขที ่  26/41     หมู่ที ่ 6 



บ้านเลขท่ี   56       ถึงบ้านเลขที ่  56/54  หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   57/29       ถึงบา้นเลขที ่  57/39         หมู่ที่  6 
บ้านเลขท่ี   58         ถึงบ้านเลขที ่  66/6         หมู่ที่  6 

      บ้านเลขท่ี   74        ถึงบ้านเลขที ่  74/44  หมู่ที่  6 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารร่มสนนฤมิตโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  587 ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที ่28 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขที ่  14    ถึงบ้านเลขที ่  14/1      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   17    ถึงบ้านเลขที ่  17/81     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   23    ถึงบ้านเลขที ่  23/23     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขที ่  25    ถึงบ้านเลขที ่  25/105     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   30    ถึงบา้นเลขที ่  30/9      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   32    ถึงบ้านเลขที ่  33/14     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   38    ถึงบ้านเลขที ่  38/10     หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   39    ถึงบ้านเลขที ่  42      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   44    ถึงบา้นเลขที ่  49/8      หมู่ที ่ 6 

บ้านเลขท่ี   78        ถึงบ้านเลขที ่  78/14  หมู่ที่  6 
      บ้านเลขท่ี   95        ถึงบ้านเลขที ่  95/93  หมู่ที ่ 6 
    ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารร่มสนนฤมิตโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  591 ราย 
 

หนว่ยเลือกตั้งที่ 29 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
   บ้านเลขท่ี   2         ถึงบ้านเลขที ่  2/80         หมู่ที่  6 

      บ้านเลขท่ี   20         ถึงบ้านเลขที ่  20/198         หมู่ที ่ 6 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารร่มสนนฤมิตโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  580  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที ่30 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
   บ้านเลขท่ี   15    ถึงบ้านเลขที ่  15/94      หมู่ที ่ 6 

      บ้านเลขท่ี   20/199    ถึงบ้านเลขที ่  20/359   หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   70    ถึงบ้านเลขที ่  73/2      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   76   ถึงบ้านเลขที ่  77      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   79    ถึงบ้านเลขที ่  79      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   81    ถึงบา้นเลขท่ี   93      หมูท่ี ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   96    ถึงบ้านเลขที ่  97      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   99    ถึงบ้านเลขที ่  111/7      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   113    ถึงบ้านเลขที ่  129      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   131    ถึงบ้านเลขที ่  170/49      หมู่ที ่ 6 
      บ้านเลขท่ี   9809    ถึงบ้านเลขที ่  9809      หมูท่ี ่ 6 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารร่มสนนฤมิตโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  595  ราย 
 

 



หน่วยเลือกตั้งที่ 31  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
บ้านเลขท่ี   1  ถึงบ้านเลขท่ี   1/41  หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   3  ถึงบ้านเลขที ่  5/93  หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   24    ถึงบ้านเลขที ่  24/117      หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   27        ถึงบ้านเลขที่   27/47     หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   28     ถึงบ้านเลขท่ี   29/149   หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   31        ถึงบ้านเลขที่   31/91     หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขที่   34       ถึงบ้านเลขที ่  36/6       หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   41       ถึงบ้านเลขที ่  41/22     หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   43       ถึงบ้านเลขที ่  43/11      หมู่ที่  6 
บ้านเลขท่ี   52        ถึงบ้านเลขที่   52/48    หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   67        ถึงบา้นเลขท่ี   67/17    หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   80        ถึงบ้านเลขที่   80/8       หมู่ที ่ 6 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โรงจอดรถบริษัท มาสเตอร์เทค จำกัด  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   570   ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 32  ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
   บ้านเลขท่ี   37    ถึงบ้านเลขที ่  37/23      หมู่ที ่ 6 

บ้านเลขที่   68       ถึงบ้านเลขที่   68/38     หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   69      ถึงบ้านเลขที่   69/13    หมู่ที่  6 
บ้านเลขที ่  75       ถึงบ้านเลขที่   75/2       หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   94        ถึงบ้านเลขที่   94/5       หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   98        ถึงบ้านเลขที่   98/118   หมู่ที่  6 
บ้านเลขท่ี   112        ถึงบา้นเลขท่ี   112/162 หมู่ที ่ 6 
บ้านเลขท่ี   130        ถึงบ้านเลขท่ี   130/199 หมู่ที ่ 6 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โรงจอดรถบริษัท มาสเตอร์เทค จำกัด  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  499   ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 33 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   ๑   ถึงบ้านเลขที่   6/18   หมู่ที ่ ๗ 

    เลือกตั้ง ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2 (เต็นท์) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  492  ราย 

 
หนว่ยเลือกตัง้ที่ 34 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   7         ถึงบ้านเลขที ่  39/156         หมู่ที ่7 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ไตรสรณพุทธสมาคม (สุสานเม่งหุย) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   495    ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 35 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   39/157 ถึงบ้านเลขที ่  99/104        หมู่ที ่7 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ไตรสรณพุทธสมาคม (สุสานเม่งหุย) 
        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 499      ราย 
 



หน่วยเลือกตั้งที่ 36 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   99/105 ถึงบ้านเลขที่   99/379       หมู่ที ่ 7 
        ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ไตรสรณพทุธสมาคม (สุสานเม่งหุย) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  478    ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 37 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   1    ถึงบ้านเลขที ่  34/29    หมู่ที่  9 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่สมาคมพุทธเมตตา ชลบุรี (เต็นท์) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  520  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 38 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   35   ถึงบา้นเลขท่ี   37         หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   39   ถึงบา้นเลขท่ี   92/9      หมู่ที ่ 9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่สมาคมพุทธเมตตา ชลบุรี (เต็นท์) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  527  ราย 

 
หนว่ยเลือกตั้งที่ 39 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
   บ้านเลขท่ี   38    ถึงบ้านเลขที ่  38/1      หมู่ที ่ 9 

     บ้านเลขท่ี   118 ถึงบ้านเลขที ่  118/3    หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   136 ถึงบา้นเลขท่ี   136/167 หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   300    ถึงบ้านเลขที ่  302/1      หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   302/3    ถึงบ้านเลขที ่  302/140     หมู่ที ่ 9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โรงอาหารโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  533  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 40 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   302/2 ถึงบ้านเลขที ่  302/2    หมู่ที่  9 
     บ้านเลขท่ี   302/141 ถึงบา้นเลขท่ี   302/480 หมู่ที ่ 9 

    ทีเ่ลือกต้ัง ได้แก ่โรงอาหารโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  416  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 41 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   303 ถึงบ้านเลขที ่  303/330 หมู่ที่  9 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  447  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 42 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   304 ถึงบ้านเลขที ่  305/217 หมู่ที่  9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่หอ้งเรียนอาคาร 2 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  577  ราย 

 
 
 
 



หนว่ยเลือกตั้งที่ 43 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   305/218 ถึงบ้านเลขที ่  469/7  หมู่ที่  9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ห้องเรียนอาคาร 2 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 
        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  591  ราย 

 
หนว่ยเลือกตั้งที่ 44 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   93  ถึงบ้านเลขที ่  117         หมู่ที่  9 
     บ้านเลขท่ี   119 ถึงบ้านเลขที ่  135/5     หมู่ที่  9 
     บ้านเลขท่ี   137 ถึงบ้านเลขที ่  170/81  หมู่ที่  9 
     บ้านเลขท่ี   245/50    ถึงบ้านเลขที ่  245/70      หมู่ที ่ 9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   579  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 45 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขที ่  170/82 ถึงบ้านเลขที ่  185         หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   245/71    ถึงบ้านเลขที ่  298      หมู่ที ่ 9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  579  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 46 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   185/1 ถึงบ้านเลขที ่  239         หมู่ที ่ 9 
     บ้านเลขท่ี   240    ถึงบ้านเลขที ่  245/49      หมู่ที ่ 9 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  584  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 47 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   1     ถึงบ้านเลขที ่  9/9         หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   11     ถึงบ้านเลขที ่  12/195  หมู่ที่  10 

   ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารเรียนโรงเรียนเมืองชลพิทยา 
        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  518  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 48 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขที ่  13   ถึงบ้านเลขท่ี   18/15     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  20   ถึงบ้านเลขที ่  26/26     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  28   ถึงบ้านเลขที ่  30/1     หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขที ่  32   ถึงบ้านเลขท่ี   42     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  44   ถึงบ้านเลขท่ี   47/2     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  50   ถึงบ้านเลขที ่  50/38     หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขที ่  52   ถึงบ้านเลขที ่  53/2     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  55   ถึงบ้านเลขที ่  56     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  58   ถึงบ้านเลขที ่  61/3     หมูท่ี่  10 
     บ้านเลขที ่  63   ถึงบ้านเลขที ่  85     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  88   ถึงบ้านเลขที ่  89     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  91   ถึงบ้านเลขท่ี   123/1     หมู่ที่  10 



     บ้านเลขท่ี   347    ถึงบ้านเลขที ่  347/11      หมู่ที ่ 10 
   ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารเรียนโรงเรียนเมืองชลพิทยา 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  514  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 49 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   124 ถึงบ้านเลขท่ี   136/11    หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  140 ถึงบ้านเลขที ่  197     หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขที ่  199 ถึงบ้านเลขท่ี   220/7     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  222 ถึงบ้านเลขที ่  240     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  242 ถึงบ้านเลขท่ี   334     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  336 ถึงบ้านเลขที ่  346/2     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  348 ถึงบ้านเลขท่ี   441     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  443 ถึงบ้านเลขที ่  517/48   หมู่ที่  10 

   ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ 10 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  558  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 50 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   10  ถึงบ้านเลขที ่  10/10          หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขที ่  19  ถึงบ้านเลขที ่  19/19          หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  27          ถึงบ้านเลขท่ี   27/15     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   31          ถึงบ้านเลขที ่  31/5       หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   43          ถึงบ้านเลขที ่  43/11     หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   48          ถึงบ้านเลขที ่  49/2       หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   51          ถึงบ้านเลขท่ี   51/6       หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   54          ถึงบ้านเลขท่ี   54/2       หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   57          ถึงบ้านเลขที ่  57/2       หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   62          ถึงบา้นเลขที ่  62           หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  86          ถึงบ้านเลขท่ี   87           หมู่ที่  10 
     บ้านเลขที ่  90         ถึงบ้านเลขที ่  90/30     หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   137         ถึงบ้านเลขท่ี   139/10         หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขที ่  198          ถึงบ้านเลขที ่  198         หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   221          ถึงบ้านเลขที ่  221         หมู่ที ่ 10 
     บ้านเลขท่ี   241          ถึงบ้านเลขที ่  241         หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   335          ถึงบ้านเลขที ่  335/15   หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   347          ถึงบ้านเลขที ่  347/10   หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   442          ถึงบา้นเลขที ่  442/1     หมู่ที่  10 
     บ้านเลขท่ี   518          ถึงบ้านเลขที ่  518/101 หมู่ที่  10 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่บริเวณลานจอดรถปั๊มน้ำมัน PT  หมู่ที่ 10  

     ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (เต็นท์)  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  346  ราย 
 

 
 
 



หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลหนองรี (เขต 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน) 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   7  ถึงบ้านเลขท่ี   25/10  หมู่ที ่ 1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่บริเวณพื้นที่ว่างตลาดนัดซอย 12 (เต็นท์) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  456  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   25/11 ถึงบ้านเลขท่ี   99/18         หมู่ที่  1 
      บ้านเลขท่ี   44/3 ถึงบ้านเลขท่ี   63          หมู่ที่  3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่บริเวณพื้นที่ว่างตลาดนัดซอย 12 (เต็นท์) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   472  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลหนองข้างคอก  
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ ตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   1  ถึงบ้านเลขท่ี   82  หมู่ที ่ 1 
ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุร ี
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  493  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ ตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   33  ถึงบ้านเลขท่ี   70/4         หมู่ที่  4 

ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุร ี
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   426  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ ตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   70/5 ถึงบ้านเลขท่ี   88          หมู่ที่  4 

ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุร ี
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   440  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน  

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   1     ถึงบ้านเลขที ่  15/125   หมู่ที ่ 1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะโก  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   555   ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   15/126     ถึงบ้านเลขที ่  35/19         หมู่ที่  1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะโก  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  557  ราย 
 

 
 



หนว่ยเลือกตั้งที ่8 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   35/20       ถึงบ้านเลขที ่  51/12         หมู่ที ่ 1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะโก 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  547  ราย 
 

หน่วยเลือกต้ังที ่9 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   51/13    ถึงบ้านเลขที ่  77/36     หมู่ที ่ 1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะโก 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  546 ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขที ่  77/37       ถึงบ้านเลขที ่  99/197         หมู่ที่  1 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะโก  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  545  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที ่11 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   1       ถึงบ้านเลขที ่  6/160         หมู่ที่  3 
    ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก่ โดมอเนกประสงค์ (เล็ก) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  594  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   6/161 ถึงบ้านเลขที่   10/111   หมู่ที ่ 3 

    เลือกตั้ง ได้แก่ โดมอเนกประสงค์ (เล็ก) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 595 ราย 

 
หนว่ยเลือกตั้งที่ 13 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   10/112     ถึงบ้านเลขที ่  15/137         หมู่ที ่3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมอเนกประสงค์ (เล็ก) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   598    ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   15/138 ถึงบ้านเลขที ่  22/25        หมู่ที ่3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมอเนกประสงค์ (เล็ก) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 592  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   22/26 ถึงบ้านเลขที่   33        หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  592     ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

บ้านเลขท่ี   33/1    ถึงบ้านเลขที ่  46/51  หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  595  ราย 



 
หน่วยเลือกต้ังที่ 17 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

      บ้านเลขท่ี   46/52 ถึงบ้านเลขที ่  75/173   หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  596  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   75/174 ถึงบ้านเลขที ่  86/3      หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  
        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  597  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   86/4 ถึงบ้านเลขท่ี   99/30     หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  594  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   99/31 ถึงบ้านเลขที ่  118/129 หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   599  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขที ่  118/130   ถึงบ้านเลขที ่  126/329 หมู่ที่  3 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  600  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 22 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
      บ้านเลขท่ี   126/330 ถึงบ้านเลขที ่  232  หมู่ที ่ 3 
      ทีเ่ลือกต้ัง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   598  ราย 
 
หนว่ยเลือกตั้งที่ 23 ไดแ้ก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   232/1 ถึงบ้านเลขท่ี   263/10    หมู่ที่  3 
  ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  598  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 24 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   263/11     ถึงบ้านเลขที ่  999/9     หมู่ที ่ 3 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  598   ราย 
 
 
 
 



หน่วยเลือกตั้งที่ 25 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   1    ถึงบ้านเลขที ่  32/25    หมู่ที่  4 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ตึกอำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  558  ราย 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 26 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   32/26 ถึงบา้นเลขท่ี   78         หมู่ที ่ 4 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่ตึกอำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  556  ราย 
 
หนว่ยเลือกตั้งที่ 27 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขที ่  79  ถึงบ้านเลขที ่  119/30   หมู่ที ่ 4 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  557  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 28 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   119/31 ถึงบ้านเลขที ่  228/99   หมู่ที่  4 
     ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  559  ราย 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 29 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 

     บ้านเลขท่ี   228/100 ถึงบ้านเลขที ่  282/83  หมู่ที่  4 
      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภยั) 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  557  ราย 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 30 ได้แก่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี 
     บ้านเลขท่ี   282/84 ถึงบ้านเลขที ่  351/4  หมู่ที่  4 

      ทีเ่ลือกตั้ง ได้แก ่มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  581  ราย 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
       

 
 

(นางสาวมณฑา  บุญวิสุทธานนท์) 
                                    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 


