บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ลําดับที่
1

จังหวัด
สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1. สํานักงานเขตคลองเตย
2. สํานักงานเขตคลองสาน
3. ภายในอาคารสํานักงานเขตคลองสามวา
4. บริเวณดานหนาสํานักงานเขตคันนายาว
5. บริเวณลานจอดรถยนตสํานักงานเขตจตุจักร
6. สํานักงานเขตจอมทอง (บริเวณลานจอดรถยนต)
7. เต็นทลานจอดรถยนตภายในบริเวณสํานักงานเขตดอนเมือง
8. ภายในสํานักงานเขตดินแดง
9. โรงเรียนสุโขทัย
10. สํานักงานเขตตลิ่งชัน
11. สํานักงานเขตทวีวัฒนา
12. หนาอาคารสํานักงานเขตทุงครุ
13. ศาลา 2 วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี
14. ลานจอดรถสํานักงานเขตบางกอกนอย
15. สํานักงานเขตบางกอกใหญ
16. โรงเรียนบานบางกะป ถนนนวมินทร
17. ลานจอดรถสํานักงานเขตบางขุนเทียน
18. สํานักงานเขตบางเขน
19. บริเวณลานจอดรถอาคารสงเคราะหขาราชการและลูกจางประจํา
20. บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเขตบางแค
21. สํานักงานเขตบางซื่อ
22. สํานักงานเขตบางนา
23. หองอาหารขั้นลาง สํานักงานเขตบางบอน
24. ลานจอดรถสํานักงานเขตบางพลัด
25. ลานจอดรถสํานักงานเขตบางรัก
26. บริเวณที่วางชั้น 3 สํานักงานเขตบึงกุม
27. บริเวณสํานักงานเขตปทุมวัน
28. สํานักงานเขตประเวศ
29. สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย (บริเวณชั้นลาง)
30. บริเวณสํานักงานเขตพญาไท
31. ลานจอดรถสํานักงานเขตพระโขนง
32. ลานจอดรถสํานักงานเขตพระนคร
33. สํานักงานเขตภาษีเจริญ
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2
3
4
5
6
7
8
9

กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

10
11
12
13
14

ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม
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34. เต็นทบริเวณสํานักงานเขตมีนบุรี
35. เตนทบริเวณสํานักงานเขตยานนาวา
36. บริเวณสํานักงานเขตราชเทวี
37. บริเวณสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
38. เต็นทบริเวณลานจอดรถยนต สํานักงานเขตลาดกระบัง
39. บริเวณสํานักงานเขตลาดพราว
40. เตนทบริเวณลานจอดรถหนาสํานักงานเขตวังทองหลาง
(สิริอุสพลาซา อาคาร B)
41. อาคารลิเบอรตี้พลาซาบริเวณชั้นพลาซา สํานักงานเขตวัฒนา
42. หองโถงชั้น 2 สํานักงานเขตสวนหลวง
43. สํานักงานเขตสะพานสูง
44. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ
45. สํานักงานเขตสาทร
46. สํานักงานเขตสายไหม
47. ลานจอดรถสํานักงานเขตหนองแขม
48. ศาลาประชาคมเขตหนองจอก
49. สํานักงานเขตหลักสี่
50. สํานักงานเขตหวยขวาง
ศาลาประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี (โรงยิม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ปะรําหนาสํานักงาน กกต. จังหวัดกาฬสินธุ
ศาลาประชาคมอําเภอเมืองกําแพงเพชร (เดิม)
ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน
ลานคาชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
อาคารศาลาไทย หนาศาลากลางจังหวัด
1. อาคาร 60 ป การครองราชสมบัติฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
2. หอประชุมโรงเรียนบางละมุง
3. หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ชั้นลาง)
ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ
หอประชุมโรงเรียนฝวาหมินกงลิ
โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร)
โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
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จังหวัด
ตรัง
ตราด
ตาก

สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
หมายเหตุ
โรงยิมเนซียม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
1. หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หอประชุมที่วาการอําเภอแมสอด
นครนายก
1. หอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ
2. อาคารสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
นครปฐม
ศาลากองอํานวยการองคพระปฐมเจดีย
นครพนม
ศาลาประชาคมยงใจยุทธ
นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท
นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2
นครสวรรค
ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค
นนทบุรี
ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ดานหนาอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
นราธิวาส
1. โรงเรียนนราสิกขาลัย
2. โรงเรียนสุไหงโก-ลก
3. หอประชุมประชากรอุปการ สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตําบลรือเสาะ
นาน
หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนาน (ชั้นลาง)
บุรีรัมย
ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย
ปทุมธานี
1. หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล
2. เทศบาลเมืองทาโขลง
ประจวบคีรีขันธ 1.หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ชั้นลาง)
2. หอประชุมที่วาการอําเภอปราณบุรี
ปราจีนบุรี
1. หอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
2. โรงเรียนกบินทรวิทยา อําเภอกบินทรบุรี
3. หอประชุมอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ
ปตตานี
1. หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
2. คายสิรินธร อําเภอยะรัง
3. หอประชุมอําเภอสายบุรี
4. หอประชุมอําเภอโคกโพธิ์
พระนครศรีอยุธยา โรงจอดรถศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พะเยา
ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
พังงา
1. หองประชุมโรงเรียนเทศบาลบานทายชาง
2. ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 1 ต.ลําแกน อ.ทายเหมือง
พัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (อาคารหลังเกา)
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จังหวัด
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน

45
46

ยโสธร
ยะลา

47
48
49
50
51

รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี

52
53
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55
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57

ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา

58
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สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

62
63

สระแกว
สระบุรี
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หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองพิจิตร (หลังใหม)
ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองแพร
ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
หอประชุมศูนยราชการจังหวัดมหาสารคาม
หอประชุมอําเภอเมืองมุกดาหาร
1. ศาลาประชาคมจังหวัดแมฮองสอน
2. หอประชุมอําเภอแมสะเรียง
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
1. ศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเกา)
2. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองเบตง
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลระนอง
ศาลาประชาคมจังหวัดระยอง
อาคารราชบุรีเกมส
1. อําเภอเมืองลพบุรี
2. อําเภอชัยบาดาล
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองเลย
ศาลาประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร (หลังเกา)
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. ศาลาประชาคมอําเภอจะนะ
หอประชุมสตูลวัฒนา ศาลากลางจังหวัดสตูล
ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
1. โรงเรียนเอกชัย อ.เมือง
2. อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองออมนอย
หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแกว
หอประชุมอาคารองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (หลังเกา)
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สิงหบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
โรงยิมโรงเรียนสิงหบุรี
หอประชุมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุโขทัย (ชั้นลาง)

หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
หอประชุมอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง (หอประชุมริมน้ํา)
ศาลาประชาคมอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
บริเวณชั้นลางศูนยอเนกประสงคจังหวัดอุดรธานี
ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ
อาคารหอประชุมที่วาการอําเภอเมืองอุทัยธานี
หอประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี

หมายเหตุ

