
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผ ูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ป 

วไปนัอาทิตยท่ี์ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒

น าเสนอในการประชมุกรมการจงัหวไปดัและหวัไปหนา้สว่ไปนราชการฯ

ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๒ วไปนัพธุท่ี  ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒



 ทม ์ลนเ์ลือกตัง้ ส.ส. 24 มีนาคม 2562

4-8 

ก.พ.

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วิไปทยาลยัการอาชีวไปศึกษาปทมุธานี

15 ก.พ.

ประกาศรายช่ือ

ผ ูส้มคัร

4-16 

มี.ค.

17 มี.ค.

08.00-17.00 น.

24 มี.ค. 

08.00-17.00 น.

รบัสมคัร ส.ส. 

แบบแบ่งเขต

สง่บญัชีรายช่ือ พกม. & รายช่ือ

นายกรฐัมนตร ีณ สนง.กกต. แจง้วไปฒันะ

ลงคะแนน ลต.

นอกราชฯ

ลงคะแนน 

ลต.ลว่ไปงหนา้ 

ในเขต/

นอกเขต

ลงคะแนน 

ลต. ทัว่ไปประเทศ

350 เขต

ประกาศผล 9 พ.ค.

1



คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ 

และผ ูอ้ านวไปยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ เขตท่ี 1-6  จงัหวไปดัปทมุธานี

เขต 1 :   
1. นายธรา  สโุพธ์ิเงิน             ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. พลูศกัด์ิ  พลูสวไปสัด์ิ   กกต.เขต

3. นายชยัวไปฒัน์ อินทรต์ะ        กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นายดสุิต  คงสขุ

2

เขต 2 :   
1. นายอาวไปธุ  วิไปเชียรฉาย    ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. ธีระชยั  เด็ดขาด กกต.เขต

3. นายอโศก   สารค า         กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นายอดิศร   เกิดโต

เขต 3 :   
1. นายนิติชยั  วิไปรยิานนท ์   ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. ฤทธินนัท์ ปุ้ ยพนัธวไปงศ์ กกต.เขต

3. นายธงชยั  อคัรธรรมบดี         กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นายบญุเลิศ  เนตรข์ า



คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ 

และผ ูอ้ านวไปยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ เขตท่ี 1-6  จงัหวไปดัปทมุธานี

เขต 4 :   
1. นายพิษณ ุ ประภาธนานนัท์ ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. ปัณณพฒัน์ เดชโชติพิสิฐ  กกต.เขต

3. นายพชรภทัร   พึงร าพรรณ        กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นายสมชาย  วไปฒิุชยักลุ

3

เขต 5 :   
1. นายยงยทุธ ป้อมเอ่ียม   ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉตัรเจรญิพร กกต.เขต

3. นางสาวไปสภุาวไปดี เมฆฉิม กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นายประสิทธ์ิ  พฒันสิทธิชีวิไปน

เขต 6 :   
1. นายสมชาย  ตรณีาวไปงษ ์   ปธ.กกต.เขต

2. พ.ต.อ. วิไปวไปฒัน ์ อศัวไปะวิไปบลูย ์     กกต.เขต

3. นายเนตร  รอดประชา             กกต.เขต

ผอ.กต.เขต นางสรวไปงสดุา  ปิติเสรี



จ านวไปนผ ูม้ีสิทธิ   .................... คน 

จ านวไปน น.ลต. .....................หน่วไปย

ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต

: ร.ร. ปทมุธานี นนัทมนีุบ ารงุ

4

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

หอประชมุ อ.ลาดหลมุแกว้ไป
ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

หอประชมุ อ.เมืองปทมุธานี



จ านวไปนผ ูมี้สิทธิ                       คน

จ านวไปน น.ลต.   ................... หน่วไปย

ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต :  

ลานโดมอเนกประสงควิ์ไปทยาลยั

การอาชีวไปศึกษาปทมุธานี

5

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :  ลานโดมอเนก 

ประสงควิ์ไปทยาลยัการอาชีวไปศึกษาปทมุธานี

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

หอประชมุอ. คลองหลวไปง

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

หอประชมุ อ. สามโคก



จ านวไปนผ ูมี้สิทธิ                      คน

จ านวไปน น.ลต.    ................ หน่วไปย

ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต : อาคารอเนก-

ประสงคเ์ทศบาลเมืองท่าโขลง

6

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต : 

อาคารอเนกประสงค์

เทศบาลเมืองท่าโขลง



จ านวไปนผ ูมี้สิทธิ                       คน

จ านวไปน น.ลต.     ...............  หน่วไปย
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ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต : 

หา้งสรรพสินคา้เซียร์ รงัสิต

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต : 

หา้งสรรพสินคา้เซียร์

รงัสิต

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

ศนูยเ์รยีนร ูแ้ละนนัทนาการ 

เทศบาลนครรงัสิต



จ านวไปนผ ูมี้สิทธิ                       คน

จ านวไปน น.ลต.   .................. หน่วไปย

8

ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต : 

วไปดัสวุไปรรณบ ารงุราชวไปราราม

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

หอ้งประชมุเทศบาลเมือง

บึงยีโ่ถ

ท่ีเลือกตัง้ในเขต : 

วไปดัสวุไปรรณบ ารงุราชวไปราราม



จ านวไปนผ ูมี้สิทธิ            คน

จ านวไปน น.ลต.  .............หน่วไปย

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

ท่ีว่ไปาการอ าเภอหนองเสือ

9

ท่ีเลือกตัง้กลางนอกเขต : 

โดมโรงเรยีนธญัรตัน์

ท่ีเลือกตัง้กลางในเขต :

ลานหนา้ท่ีว่ไปาการอ าเภอ     

ธญับรุหีลงัเกา่

ท่ีเลือกตัง้กลาง

ในเขต : ศาลา

เอนกประสงค ์

อบต. คลองหก



1. การประชาสมัพนัธก์ารเลือกตัง้

ประเด็นเสนอเพ่ือประสานงาน

คณุสมบติัผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้

1. สญัชาติ ทย  สว่ไปนผ ูม้ีสญัชาติ ทยโดยการแปลง

สญัชาติ ตอ้ง ดส้ญัชาติ ทยมาแลว้ไป มน่อ้ยกว่ไปา 5 ปี

2. มีอาย ุมต่ ่ากว่ไปา 18 ปี ในวไปนัเลือกตัง้ 

(เกิดกอ่นวไปนัท่ี 26 มีนาคม  2544)

3. มีช่ือในทะเบียนบา้นในเขตเลือกตัง้ มน่อ้ยกว่ไปา 90วไปนั นบั

ถึงวไปนัเลือกตัง้ (กอ่นวไปนัท่ี 25 ธนัวไปาคม 2561)

10

กรณีมีช่ือ มถึ่ง 90 วไปนั หรอือย ูน่อกเขตเลือกตัง้ 

หรอืนอกราชอาณาจกัร ตอ้งขอลงทะเบียน

เพ่ือลงคะแนนเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้

10



กรณี ม ่ดร้บัค าสัง่ฯ ตอ้งมี

หลกัฐานแสดงว่ไปาในวไปนั  ลต. 

ตอ้ง ปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขต

11



12

Hotline . 1444 อตัโนมติั

0 2141 8887-8 อตัโนมติั

0 2141 8196 , 0 2141 8579 , 0 2141 8858



2. การสนบัสนุนการเลือกตัง้

ประเด็นเสนอเพ่ือประสานงาน

13

การโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้



ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวไปดัปทมุธานี

สอบถามขอ้มลู 0 2593 3902

2. แผน่ป้าย (ติดบรเิวไปณท่ี ผอ.กต.จวไป. ประกาศก าหนด)

การก าหนดสถานท่ีปิดประกาศ

14



รว่ไปมสนบัสนนุและสอดสอ่งการเลือกตัง้ใหเ้ป็นการเลือกตัง้คณุภาพ

ดว้ไปยควไปามสจุรติ  โปรง่ใส และเท่ียงธรรม


