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ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร 

เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
.................................................................. 

                   ตามค าสั่งเทศบาลเมืองพิจิตรที่ 55/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง การก าหนด     
เขตพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือให้มีความชัดเจน เหมาะสม และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
นั้น 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496        
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 และมาตรา 50 (9) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 6 ก
(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496 หนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว1553 ลงวันที่        
29 ธันวาคม 2530 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว398 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 

 บัดนี้ คณะท างานในการก าหนดเขตชุมชน ได้ด าเนินการก าหนดเขตชุมชน และส ารวจข้อมูล    
ทั้ง 25 ชุมชน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองพิจิตร จึงขอยกเลิกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองพิจิตร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 และขอใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้  

1. ชุมชนหน้าบึงสีไฟ 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟ 
ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ 4 ต าบลท่าหลวง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บึงสีไฟ  
พื้นที่บริเวณ    ถนนบึงสีไฟ  
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม  794  คน แยกเป็น  ชาย  382  คน   หญิง  412  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม   40  คน แยกเป็น  ชาย  18  คน   หญิง    22  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม   106  คน แยกเป็น  ชาย  53  คน   หญิง    53  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม   619  คน  แยกเป็น  ชาย  294  คน   หญิง  325  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม   119  คน  แยกเป็น  ชาย    55  คน   หญิง    64  คน 
         / ข้อมูลบ้าน ... 
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ข้อมูลบ้าน      จ านวน   632    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/2 ถึงบ้านเลขที่ 31/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/19 ถึงบ้านเลขที่ 113/19 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/27 ถึงบ้านเลขที่ 113/27 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/37 ถึงบ้านเลขที่ 113/37 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137/1 ถึงบ้านเลขท่ี 137/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137/11 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 139 ถึงบ้านเลขที่ 139/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/3 ถึงบ้านเลขท่ี 164/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/8 ถึงบ้านเลขท่ี 164/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 164/12 ถึงบ้านเลขที่ 164/24 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 164/25 ถึงบ้านเลขท่ี 164/27 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 173/2 ถึงบ้านเลขท่ี 173/2 ถนนบึงสไีฟ 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 179 ถึงบ้านเลขที่ 179 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 206 ถึงบ้านเลขที่ 206 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 265/6 ถึงบ้านเลขท่ี 265/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/3 ถึงบ้านเลขท่ี 271/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/12 ถึงบ้านเลขที่ 271/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/23 ถึงบ้านเลขที่ 271/23 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/25 ถึงบ้านเลขที่ 271/27 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/29 ถึงบ้านเลขท่ี 271/31 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/33 ถึงบ้านเลขที่ 271/36 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/38 ถึงบ้านเลขที่ 271/38 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 271/41 ถึงบ้านเลขที่ 271/41 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275/1 ถึงบ้านเลขท่ี 275/7 ถนนบึงสีไฟ 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 275/9 ถึงบ้านเลขท่ี 275/13 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275/15 ถึงบ้านเลขที่ 275/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 277 ถึงบ้านเลขที่ 277/7 ถนนบึงสีไฟ 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 164/25 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขเม่ือ วันที่ 8 ก.ค.2563) 
* หมายเหตุ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/26 ถึงบ้านเลขที่ 164/26 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่        
              2 ตุลาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 164/27 ถ.บึงสีไฟ ออกเลขเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2564) 
             / ตั้งแต่บ้าน ... 
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 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 277/9 ถึงบ้านเลขท่ี 277/48 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 279 ถึงบ้านเลขที่ 279/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281 ถึงบ้านเลขที่ 281/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 283 ถึงบ้านเลขที่ 283/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 284/1 ถึงบ้านเลขท่ี 284/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 285 ถึงบ้านเลขที่ 285/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 287 ถึงบ้านเลขที่ 287/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 289 ถึงบ้านเลขที่ 289/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 291 ถึงบ้านเลขที่ 291/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 293 ถึงบ้านเลขที่ 293 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 295 ถึงบ้านเลขที่ 295/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297 ถึงบ้านเลขที่ 297/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297/3 ถึงบ้านเลขท่ี 297/12 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297/14 ถึงบ้านเลขที่ 197/17 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297/19 ถึงบ้านเลขที่ 297/89 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297/91 ถึงบ้านเลขที่ 297/91 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 297/93 ถึงบ้านเลขที่ 297/112 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 299 ถึงบ้านเลขที่ 299 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 299/2 ถึงบ้านเลขท่ี 299/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 299/10 ถึงบ้านเลขที่ 299/12 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 301 ถึงบ้านเลขที่ 301/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 303 ถึงบ้านเลขที่ 305/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่ 307/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 309 ถึงบ้านเลขที่ 309 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 309/2 ถึงบ้านเลขท่ี 309/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 311 ถึงบ้านเลขที่ 311 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 311/2 ถึงบ้านเลขท่ี 311/15 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 313 ถึงบ้านเลขที่ 313 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 315 ถึงบ้านเลขที่ 315/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 317 ถึงบ้านเลขที่ 317 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 319 ถึงบ้านเลขที่ 319 ถนนบึงสีไฟ 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 284/1 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อ 1 พ.ค.2563) 
                / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 321 ถึงบ้านเลขที่ 321 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 323 ถึงบ้านเลขที่ 323 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 325 ถึงบ้านเลขที่ 325 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 327 ถึงบ้านเลขที่ 327/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 329 ถึงบ้านเลขที่ 329/24 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 341 ถึงบ้านเลขที่ 341 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 347 ถึงบ้านเลขที่ 347 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 359 ถึงบ้านเลขที่ 359 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 361 ถึงบ้านเลขที่ 361 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 363 ถึงบ้านเลขที่ 363 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 365 ถึงบ้านเลขที่ 365/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 375/1 ถึงบ้านเลขท่ี 375/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 383 ถึงบ้านเลขที่ 383 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 385 ถึงบ้านเลขที่ 385 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 387 ถึงบ้านเลขที่ 387/13 ถนนบึงสีไฟ 

     ตั้งแต่บ้านเลขที่ 397 ถึงบ้านเลขท่ี 397 ถนนบึงสีไฟ 

2. ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
อาณาเขต   
           ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนขุนแผน 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 4 ต าบลท่าหลวง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนบน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนหน้าบึงสีไฟ 

พื้นที่บริเวณ    ถนนบึงสีไฟ / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม 1,036  คน  แยกเป็น  ชาย  504  คน   หญิง  532  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม 69  คน  แยกเป็น  ชาย    27  คน   หญิง    42  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม   136  คน แยกเป็น  ชาย    74  คน   หญิง    62  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม   789  คน  แยกเป็น  ชาย  380  คน   หญิง  409  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   157  คน  แยกเป็น  ชาย    66  คน   หญิง    91  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   471    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103/2 ถึงบ้านเลขท่ี 103/2 ถนนบึงสีไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
 



 
 

5 
 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137/9 ถึงบ้านเลขท่ี 137/10 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 143/25 ถึงบ้านเลขที่ 143/26 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/7 ถึงบ้านเลขท่ี 164/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/11 ถึงบ้านเลขที่ 164/11 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 165 ถึงบ้านเลขที่ 165 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 168/1 ถึงบ้านเลขท่ี 168/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 171/8 ถึงบ้านเลขท่ี 171/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 173 ถึงบ้านเลขที่ 173/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 173/3 ถึงบ้านเลขท่ี 173/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 173/6 ถึงบ้านเลขท่ี 173/25 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 175 ถึงบ้านเลขที่ 178/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 178/15 ถึงบ้านเลขที่ 178/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 180 ถึงบ้านเลขที่ 181 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 ถึงบ้านเลขที่ 183 ถนนบึงสีไฟ (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 185 ถึงบ้านเลขที่ 185/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187 ถึงบ้านเลขที่ 187/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 189 ถึงบ้านเลขที่ 189 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 191 ถึงบ้านเลขท่ี 191/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 193 ถึงบ้านเลขที่ 197/1 ถนนบึงสีไฟ (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 199 ถึงบ้านเลขที่ 199 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 201 ถึงบ้านเลขที่ 201 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 205 ถึงบ้านเลขที่ 205 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 207 ถึงบ้านเลขที่ 207/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 209 ถึงบ้านเลขที่ 209/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 211 ถึงบ้านเลขที่ 211/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 212 ถึงบ้านเลขที่ 212/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 213 ถึงบ้านเลขที่ 213/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 221/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 223 ถึงบ้านเลขที่ 223/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 225 ถึงบ้านเลขที่ 225/1 ถนนบึงสีไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 227 ถึงบ้านเลขที่ 227/27 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 229/1 ถึงบ้านเลขท่ี 229/27 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 231 ถึงบ้านเลขที่ 231/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 233 ถึงบ้านเลขที่ 233/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 237 ถึงบ้านเลขที่ 237 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 241 ถึงบ้านเลขที่ 241/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 243 ถึงบ้านเลขที่ 243/13 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 245 ถึงบ้านเลขที่ 245/5 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 247 ถึงบ้านเลขที่ 247 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 249 ถึงบ้านเลขที่ 249 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 249/10 ถึงบ้านเลขที่ 249/10 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 251 ถึงบ้านเลขที่ 251/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 253 ถึงบ้านเลขที่ 299/9 ถนนบึงสีไฟ (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่)    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 311/16 ถึงบ้านเลขที่ 311/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 367 ถึงบ้านเลขที่ 367 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขท่ี 9809 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9849/1 ถึงบ้านเลขที่ 9849/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/3 ถึงบ้านเลขที่ 26/7 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขที่ 28/13 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/15 ถึงบ้านเลขท่ี 28/24 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/26 ถึงบ้านเลขท่ี 28/26 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/27 ถึงบ้านเลขท่ี 28/51 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/52 ถึงบ้านเลขท่ี 28/59 ถนนสระหลวง     
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 28/68 ถึงบ้านเลขท่ี 28/69 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บานเลขที่ 29/91 ถึงบ้านเลขท่ี 29/91 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30/11 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 259/7 ถนนบึงสีไฟ ออกเลขเม่ือ 18 มิถุนายน 2563)   
* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 28/69 ถนนสระหลวง ออกเลขเม่ือ 23 ธันวาคม 2563)   
* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 297/113 ถนนบึงสีไฟ ออกเลขเม่ือ 13 พฤษภาคม 2564)   
* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 29/91 ถนนสระหลวง (ออกเลขเม่ือ 25 มิถุนายน 2564) 

         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/1 ถึงบ้านเลขที่ 32/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/12 ถึงบ้านเลขท่ี 32/32 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/34 ถึงบ้านเลขท่ี 32/34 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/39 ถึงบ้านเลขท่ี 32/66 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/3 ถึงบ้านเลขที่ 36/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/8 ถึงบ้านเลขที่ 36/26 ถนนสระหลวง      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/28 ถึงบ้านเลขท่ี 36/32 ถนนสระหลวง 
-ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/37 ถึงบ้านเลขท่ี 36/37 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/9 ถึงบ้านเลขท่ี 37/14 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ (เลขท่ี 36/37 ถ.สระหลวง ออกเลขบ้าน เมื่อ 14 ก.พ.2563) 
3. ชุมชนบึงสีไฟตอนบน 
อาณาเขต   
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนประชาอุทิศ 
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบุษบา , ศรีมาลา , กลางเมือง      
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ 
พื้นที่บริเวณ   ถนนบึงสีไฟ / ถนนสระหลวง  
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร    รวม 1,401 คน   แยกเป็น  ชาย  681  คน   หญิง  720  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  69  คน   แยกเป็น  ชาย   27  คน   หญิง    42  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  136  คน แยกเป็น  ชาย   74  คน   หญิง    62  คน 
อายุ 18  ปีขึ้นไป  รวม 789  คน แยกเป็น  ชาย  380  คน   หญิง  409  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม  157  คน  แยกเป็น  ชาย    66  คน   หญิง    91  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   632    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/4 ถึงบ้านเลขที่ 10/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/6 ถึงบ้านเลขที่ 10/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/9 ถึงบ้านเลขที่ 10/10 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58/4 ถึงบ้านเลขที่ 58/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79 ถึงบ้านเลขที่ 79/17 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขที่ 81/15 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 83/11 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85 ถึงบ้านเลขที่ 85/18 ถนนบึงสีไฟ 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 87 ถึงบ้านเลขที่ 87/12 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขที่ 89/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขที่ 91/6 ถนนบึงสีไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93 ถึงบ้านเลขที่ 93/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 95 ถึงบ้านเลขที่ 95/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 95/4 ถึงบ้านเลขที่ 95/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 97 ถึงบ้านเลขที่ 97/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 97/10 ถึงบ้านเลขที่ 97/20 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 99 ถึงบ้านเลขที่ 99/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 101 ถึงบ้านเลขที่ 101/27 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103/1 ถึงบ้านเลขที่ 103/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 107 ถึงบ้านเลขที่ 107/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 109 ถึงบ้านเลขที่ 109 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 111/30 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112/10 ถึงบ้านเลขที่ 112/10 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113 ถึงบ้านเลขที่ 113/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/10 ถึงบ้านเลขที่ 113/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/18 ถึงบ้านเลขที่ 113/18 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/21 ถึงบ้านเลขที่ 113/26 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/28 ถึงบ้านเลขที่ 113/36 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/38 ถึงบ้านเลขที่ 113/53 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/59 ถึงบ้านเลขที่ 113/59 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 115 ถึงบ้านเลขที่ 115/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 117 ถึงบ้านเลขที่ 117/31 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 117/33 ถึงบ้านเลขที่ 117/64 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 123 ถึงบ้านเลขที่ 123/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 125 ถึงบ้านเลขที่ 125/25 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 127 ถึงบ้านเลขที่ 127/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 129 ถึงบ้านเลขที่ 129 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 131 ถึงบ้านเลขที่ 131/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 133 ถึงบ้านเลขที่ 133 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 135 ถึงบ้านเลขที่ 135/1 ถนนบึงสีไฟ 
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* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 101/5 ถ.บึงสีไฟ รื้อถอน เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 112/10 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563)  
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 117/64 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563) 
          / ตั้งแต่ ... 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 135/3 ถึงบ้านเลขที่ 135/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 135/5 ถึงบ้านเลขที่ 135/10 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 135/12 ถึงบ้านเลขที่ 135/29 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 139/2 ถึงบ้านเลขที่ 139/9 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 141 ถึงบ้านเลขที ่141/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 141/5 ถึงบ้านเลขที่ 141/18 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 141/20 ถึงบ้านเลขที่ 141/32 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 143 ถึงบ้านเลขที่ 143/24 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 143/27 ถึงบ้านเลขที่ 143/33 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 145/1 ถึงบ้านเลขที่ 145/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 147 ถึงบ้านเลขที่ 147 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 147/2 ถึงบ้านเลขที่ 147/18 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 149 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 151 ถึงบ้านเลขที่ 151/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 153 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 155 ถึงบ้านเลขที่ 155 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 157 ถึงบ้านเลขที่ 157/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 159 ถึงบ้านเลขที่ 159 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 159/2 ถึงบ้านเลขที่ 159/23 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 159/25 ถึงบ้านเลขที่ 159/30 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 163 ถึงบ้านเลขที่ 163 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 167 ถึงบ้านเลขที่ 167 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 169 ถึงบ้านเลขที่ 169 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 169-171 ถึงบ้านเลขที่ 169-171 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 169/1 ถึงบ้านเลขที่ 169/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 171/1 ถึงบ้านเลขที่ 171/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 171/10 ถึงบ้านเลขที่ 171/11 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 321/1 ถึงบ้านเลขที่ 321/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 323/2 ถึงบ้านเลขที่ 323/2 ถนนบึงสีไฟ 
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 135/28 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2563) 
 หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 135/29 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)  
           / ตั้งแต่ ... 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 325/1 ถึงบ้านเลขที่ 325/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 331 ถึงบ้านเลขที่ 331/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 335/3 ถึงบ้านเลขที่ 335/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 351 ถึงบ้านเลขที่ 351/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 353/5 ถึงบ้านเลขที่ 353/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 355 ถึงบ้านเลขที่ 355/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 357 ถึงบ้านเลขที่ 357 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9849 ถึงบ้านเลขที่ 9849 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/15 ถึงบ้านเลขที่ 110/15 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/16 ถึงบ้านเลขที่ 110/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112 ถึงบ้านเลขที่ 112 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112/2 ถึงบ้านเลขที่ 112/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/6 ถึงบ้านเลขที่ 116/25 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/33 ถึงบ้านเลขที่ 116/36 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/54 ถึงบ้านเลขที่ 116/61 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/63 ถึงบ้านเลขที่ 116/64 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130/5 ถึงบ้านเลขที่ 130/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136 ถึงบ้านเลขที่ 136 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/5 ถึงบ้านเลขที่ 136/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 142 ถึงบ้านเลขที่ 142/18 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148/3 ถึงบ้านเลขที่ 148/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 200 ถึงบ้านเลขที่ 200/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 258 ถึงบ้านเลขที่ 258/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขที่ 33/2 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33/4 ถึงบ้านเลขที่ 33/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33/7 ถึงบ้านเลขที่ 33/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขที่ 35/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขที่ 37/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/5 ถึงบ้านเลขที่ 37/8 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/10 ถึงบ้านเลขที่ 37/10 ถนนสระหลวง 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/15 ถึงบ้านเลขที่ 37/15 ถนนสระหลวง 
         / ตั้งแต่ .. 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 41 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขที่ 43/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขที่ 45 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขที่ 47/4 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขที่ 49 ถนนสระหลวง 

4. ชุมชนขุนแผน 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนประชาอุทิศ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบุษบา , ศรีมาลา , กลางเมือง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ 
พื้นที่บริเวณ    ถนนบึงสีไฟ / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม   937  คน แยกเป็น  ชาย   457  คน  หญิง  480  คน 

 แรกเกิด -   6  ป ี  รวม 44  คน   แยกเป็น  ชาย    27  คน   หญิง    17  คน 
 อายุ  7 -  15  ปี  รวม  90  คน  แยกเป็น  ชาย   46  คน   หญิง    44  คน 
          อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม 778  คน  แยกเป็น  ชาย  368  คน   หญิง  410  คน 
          อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม  210  คน  แยกเป็น  ชาย    99  คน   หญิง  111  คน 

ข้อมูลบ้าน      จ านวน   631    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152/99 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 156 ถนนบึงสีไฟ       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156/3 ถึงบ้านเลขท่ี 156/29 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158 ถึงบ้านเลขที่ 158 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 164/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/10 ถึงบ้าเลขท่ี 164/10 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/62 ถึงบ้านเลขที่ 18/66 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขท่ี 19 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ (เลขท่ี 156/28 ถ.บึงสีไฟ ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563) 
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* หมายเหตุ (เลขท่ี 156/29 ถ.บึงสีไฟ ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
 
         /  ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/2 ถึงบ้านเลขที่ 20/14 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/16 ถึงบ้านเลขท่ี 20/29 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/31 ถึงบ้านเลขท่ี 20/39 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/41 ถึงบ้านเลขท่ี 20/41 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/43 ถึงบ้านเลขที่ 20/78 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/82 ถึงบ้านเลขท่ี 20/84 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/86 ถึงบ้านเลขท่ี 20/147 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/149 ถึงบ้านเลขที่ 20/189 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/192 ถึงบ้านเลขที่ 20/223 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/225 ถึงบ้านเลขที่ 20/265 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/267 ถึงบ้านเลขที่ 20/285 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/287 ถึงบ้านเลขที่ 20/299 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขท่ี 22/37 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/39 ถึงบ้านเลขท่ี 22/41 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/42 ถึงบ้านเลขท่ี 22/43 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24/6 ถนนสระหลวง      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/9 ถึงบ้านเลขที่ 24/80 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/82 ถึงบ้านเลขที่ 24/82 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/84 ถึงบ้านเลขท่ี 24/92 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/94 ถึงบ้านเลขท่ี 24/102 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/104 ถึงบ้านเลขที่ 24/109 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/112 ถึงบ้านเลขที่ 24/132 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/134 ถึงบ้านเลขที่ 24/172 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/183 ถึงบ้านเลขที่ 24/184 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/2 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/8 ถึงบ้านเลขที่ 88/8 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98/1 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 22/42 ถึงบ้านเลขท่ี 22/43 ถนนสระหลวง (ออกเลขบ้าน  
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  เมื่อ 13 พ.ค. 2563) 
        / 5. ชุมชน ... 
 

5. ชุมชนศรีมาลา 
อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนกลางเมือง 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนราชวิถี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบึงสีไฟตอนบน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนบึงสีไฟ / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม   840  คน  แยกเป็น  ชาย  367  คน  หญิง   473  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  42  คน  แยกเป็น  ชาย  18  คน   หญิง    24  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   94  คน แยกเป็น  ชาย   50  คน   หญิง    44  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม   686  คน แยกเป็น  ชาย  292  คน   หญิง  394  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   179  คน แยกเป็น  ชาย    75  คน   หญิง  103  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   412    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/6 ถึงบ้านเลขที่ 53/24 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/26 ถึงบ้านเลขท่ี 53/27 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/29 ถึงบ้านเลขท่ี 53/29 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/31 ถึงบ้านเลขท่ี 53/32 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55/15 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขท่ี 57/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 69 ถึงบ้านเลขท่ี 69/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71 ถึงบ้านเลขท่ี 71/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/1 ถึงบ้านเลขที่ 75/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขท่ี 77/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/5 ถึงบ้านเลขที่ 25/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96/4 ถึงบ้านเลขที่ 96/4 ถนนศรีมาลา 
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 53/32 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
         / ต้ังแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104 ถึงบ้านเลขที่ 104 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/9 ถึงบ้านเลขท่ี 104/10 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/12 ถึงบ้านเลขที่ 104/15 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขที่ 108 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 110/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/3 ถึงบ้านเลขท่ี 110/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/5 ถึงบ้านเลขท่ี 110/14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/19 ถึงบ้านเลขที่ 110/21 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/22 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112/1 ถึงบ้านเลขท่ี 112/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114 ถึงบ้านเลขที่ 114 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114/2 ถึงบ้านเลขท่ี 114/17 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงบ้านเลขที่ 116/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/26 ถึงบ้านเลขที่ 116/32 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/37 ถึงบ้านเลขที่ 116/53 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/62 ถึงบ้านเลขที่ 116/62 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/65 ถึงบ้านเลขที่ 116/69 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/71 ถึงบ้านเลขที่ 116/76 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 116/77 ถึงบ้านเลขที่ 116/77 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/78 ถึงบ้านเลขที่ 116/80 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 120/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 122 ถึงบ้านเลขที่ 122 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 124 ถึงบ้านเลขที่ 124 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 126 ถึงบ้านเลขที่ 126/1 ถนนศรีมาลา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 128/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130/6 ถึงบ้านเลขท่ี 130/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขท่ี 132/3 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 110/22 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 116/77 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 130/4 ถนนศรีมาลา (แจ้งรื้อถอนบ้าน เมื่อวันที่ 9 พ.ย..2563) 



 
 

15 
 

 
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 134 ถึงบ้านเลขที่ 134/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/1 ถึงบ้านเลขท่ี 136/1 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/3 ถึงบ้านเลขท่ี 136/4 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138 ถึงบ้านเลขที่ 138 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 144 ถึงบ้านเลขที่ 144/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144/9 ถึงบ้านเลขท่ี 144/10 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 146/2 ถึงบ้านเลขท่ี 146/14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 146/15 ถึงบ้านเลขที่ 146/15 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148 ถึงบ้านเลขที่ 148/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148/4 ถึงบ้านเลขท่ี 148/11 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150 ถึงบ้านเลขที่ 150/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/4 ถึงบ้านเลขท่ี 150/31 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/33 ถึงบ้านเลขท่ี 150/39 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/41 ถึงบ้านเลขที่ 150/42 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/44 ถึงบ้านเลขที่ 150/48 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/50 ถึงบ้านเลขที่ 150/50 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 151/51 ถึงบ้านเลขที่ 151/51 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154/2 ถึงบ้านเลขท่ี 154/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154/5 ถึงบ้านเลขท่ี 154/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158 ถึงบ้านเลขที่ 158/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขท่ี 162 ถนนศรีมาลา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/2 ถึงบ้านเลขท่ี 162/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/6 ถึงบ้านเลขท่ี 162/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/8 ถึงบ้านเลขท่ี 162/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/15 ถึงบ้านเลขที่ 162/31 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 164 ถึงบ้านเลขที่ 164 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 146/15 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563) 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/5 ถึงบ้านเลขท่ี 164/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 164/18 ถึงบ้านเลขที่ 164/19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188 ถึงบ้านเลขที่ 188/12 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188/14 ถึงบ้านเลขที่ 188/37 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 188/39 ถึงบ้านเลขที่ 188/49 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188/51 ถึงบ้านเลขที่ 188/51 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/7 ถึงบ้านเลขที่ 51/27 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/29 ถึงบ้านเลขท่ี 51/37 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/40 ถึงบ้านเลขท่ี 51/43 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/46 ถึงบ้านเลขท่ี 51/49 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/53 ถึงบ้านเลขท่ี 51/53 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/57 ถึงบ้านเลขท่ี 51/57 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/2 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/2 ถึงบ้านเลขที่ 53/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64 ถนนสระหลวง   

หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 188/49 ถนนศรีมาลา ออกเลขเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2564 
6. ชุมชนราชวิถี 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนกลางเมือง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนวัดท่าหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนวัดท่าหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนศรีมาลา 

บริเวณพื้นที ่  ถนนบึงสีไฟ  / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   610  คน  แยกเป็น  ชาย  273  คน   หญิง  337  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม   29  คน   แยกเป็น  ชาย  15  คน   หญิง   14  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   51  คน แยกเป็น  ชาย  25  คน   หญิง   26  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม   508  คน  แยกเป็น  ชาย  224  คน   หญิง  284  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   157  คน  แยกเป็น  ชาย  65  คน   หญิง  92  คน 
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         / ข้อมูลบ้าน ... 
 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   409    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/3 ถึงบ้านเลขที่ 19/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21 ถึงบ้านเลขท่ี 21 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27 ถนนบึงสีไฟ 

  ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 29 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/2 ถึงบ้านเลขที่ 29/4 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 31/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/3 ถึงบ้านเลขที่ 31/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34/8 ถึงบ้านเลขที่ 34/8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขท่ี 37/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขท่ี 41/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43/1 ถึงบ้านเลขท่ี 43/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45/9 ถนนบึงสีไฟ     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47/1 ถึงบ้านเลขที่ 47/6 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขท่ี 51/10 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/25 ถึงบ้านเลขท่ี 53/25 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 53/30 ถึงบ้านเลขท่ี 53/30 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21 ถึงบ้านเลขท่ี 21 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/5 ถึงบ้านเลขที่ 23/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45/1 ถึงบ้านเลขที่ 45/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/2 ถึงบ้านเลขที่ 88/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/6 ถึงบ้านเลขที่ 88/11 ถนนศรีมาลา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/15 ถึงบ้านเลขท่ี 88/22 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/9 ถึงบ้านเลขที่ 90/11 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/13 ถึงบ้านเลขท่ี 90/32 ถนนศรีมาลา 
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หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 35/7 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564) 
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขท่ี 92 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94/7 ถึงบ้านเลขที่ 94/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต้บานเลขที่ 96-98 ถึงบ้านเลขท่ี 96-98 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96/1 ถึงบ้านเลขที่ 96/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96/5 ถึงบ้านเลขที่ 96/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98/2 ถึงบ้านเลขที่ 98/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงบ้านเลขท่ี 100 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงบ้านเลขที่ 102 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/1 ถึงบ้านเลขท่ี 104/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/3 ถึงบ้านเลขท่ี 104/4 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/5 ถึงบ้านเลขท่ี 104/5 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/6 ถึงบ้านเลขท่ี 104/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/11 ถึงบ้านเลขที่ 104/11 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/16 ถึงบ้านเลขที่ 104/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 106/5 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 106/7 ถึงบ้านเลขท่ี 106/23 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108/1 ถึงบ้านเลขท่ี 108/2 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108/4 ถึงบ้านเลขท่ี 108/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/17 ถึงบ้านเลขที่ 110/18 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 118/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152/5 ถึงบ้านเลขที่ 152/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 154/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต้บานเลขที่ 154/14 ถึงบ้านเลขที่ 154/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 156 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 104/3 ถ.ศรีมาลา (รื้อถอนบ้าน เมื่อ 23 ม.ค.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 104/3 ถ.ศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อ 27 ม.ค.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 104/5 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อ 27 ม.ค.2563) 

 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 160 ถึงบ้านเลขที่ 160/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/1 ถึงบ้านเลขท่ี 162/1 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/4 ถึงบ้านเลขท่ี 162/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/7 ถึงบ้านเลขท่ี 162/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162/14 ถึงบ้านเลขที่ 162/14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 164/1 ถึงบ้านเลขท่ี 164/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/7 ถึงบ้านเลขท่ี 164/17 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164/20 ถึงบ้านเลขที่ 164/26 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 168 ถึงบ้านเลขที่ 168 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 170 ถึงบ้านเลขที่ 170/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 172 ถึงบ้าเลขท่ี 172/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 174 ถึงบ้านเลขที่ 174/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 176 ถึงบ้าเลขท่ี 176 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 178 ถึงบ้านเลขที่ 178/18 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 180 ถึงบ้านเลขที่ 180 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 182 ถึงบ้านเลขที่ 182 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 184 ถึงบ้านเลขที่ 184 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 186 ถึงบ้านเลขที่ 186/10 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188/13 ถึงบ้านเลขที่ 188/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 190 ถึงบ้านเลขที่ 190/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 194 ถึงบ้านเลขที่ 194/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 196 ถึงบ้านเลขที่ 196/17 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 198 ถึงบ้านเลขที่ 198 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 202 ถึงบ้านเลขที่ 202 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 204 ถึงบ้านเลขที่ 204/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 206 ถึงบ้านเลขที่ 206/15 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 206/18 ถึงบ้านเลขที่ 206/18 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 170/8 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อ 2 มิถุนายน.2564) 
                / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 208 ถึงบ้านเลขที่ 208/1 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 208/5 ถึงบ้านเลขท่ี 208/41 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต้บานเลขที่ 210 ถึงบ้านเลขที่ 210 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 210/2 ถึงบ้านเลขที่ 210/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 210/15 ถึงบ้านเลขที่ 210/18 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 212 ถึงบ้านเลขที่ 212 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 214/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 216 ถึงบ้านเลขที่ 216 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 218 ถึงบ้านเลขที่ 218/4 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 228 ถึงบ้านเลขที่ 228 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 234 ถึงบ้านเลขที่ 234 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 248/1 ถึงบ้านเลขท่ี 248/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 260 ถึงบ้านเลขที่ 260 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 262 ถึงบ้านเลขที่ 262 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่ 272 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 278 ถึงบ้านเลขที่ 278 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 49/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขท่ี 51/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/5 ถึงบ้านเลขที่ 51/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/38-39 ถึงบ้านเลขท่ี 51/38-39 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/44-45 ถึงบ้านเลขท่ี 51/44-45 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/52 ถึงบ้านเลขท่ี 51/52 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/66 ถึงบ้านเลขท่ี 51/66 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55/2 ถนนสระหลวง 

 * หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 208/41 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 51/66 ถนนสระหลวง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564) 

  7. ชุมชนวัดท่าหลวง 
อาณาเขต 

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
         ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนราชวิถีและชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 
พื้นที่บริเวณ    ถนนบุษบา / ถนนพระพิจิตร / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
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ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม 1,840  คน แยกเป็น  ชาย  916  คน  หญิง  924  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  89  คน แยกเป็น  ชาย  45  คน  หญิง   44  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   227  คน แยกเป็น  ชาย  132 คน  หญิง   95  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม 1,452 คน  แยกเป็น  ชาย  695  คน   หญิง  757  คน3.1.4   
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   376  คน แยกเป็น  ชาย   156 คน   หญิง  220  คน 
 ข้อมูลบ้าน      จ านวน   970    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 207 ถึงบ้านเลขที่ 237 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขค่ี) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 241 ถึงบ้านเลขที่ 241 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 604 ถึงบ้านเลขที่ 608 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 612 ถึงบ้านเลขที่ 612/2 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 616 ถึงบ้านเลขที่ 642/1 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่)  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 646 ถึงบ้านเลขที่ 646/14 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 650 ถึงบ้านเลขที่ 654/3 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 660 ถึงบ้านเลขที่ 678 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 682 ถึงบ้านเลขที่ 692/2 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 696 ถึงบ้านเลขที่ 706 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 710 ถึงบ้านเลขที่ 712/2 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 718 ถึงบ้านเลขที่ 720/20-23 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 728 ถึงบ้านเลขที่ 730 ถนนบุษบา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 22 ถนนบุษบา ซอย 4 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขที่ 29 ถนนบุษบา ซอย 5 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 ถนนบึงสีไฟ (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 175 ถึงบ้านเลขที่ 221/10 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 229 ถึงบ้านเลขที่ 229 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 276 ถึงบ้านเลขที่ 288/3 ถนนพระพิจิตร  

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 624/5 ถ.บุษบา (ออกเลขบ้าเม่ือวันที่ 27 พ.ค.2563) 
หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 720/22 ถนนบุษบา (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564)  
หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 720/23 ถนนบุษบา (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564)  
หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 620/3 ถนนบุษบา (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564)  
                  / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 294 ถึงบ้านเลขที่ 300 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 310 ถึงบ้านเลขที่ 310 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 314/13 ถึงบ้านเลขที่ 332/3 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขท่ีคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 336 ถึงบ้านเลขที่ 442/2 ถนนพระพิจิตร (เฉพาะบ้านเลขที่คู่) 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/1 ถึงบ้านเลขท่ี 27/2 ถนนศรีมาลา (เฉพาะบ้านเลขที่ค่ี) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 43 ถนนศรีมาลา (เฉพาะบ้านเลขท่ีคี่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 210/1 ถึงบ้านเลขท่ี 210/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 210/19 ถึงบ้านเลขที่ 210/19 ถนนศรีมาลา     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 214/2 ถึงบ้านเลขท่ี 214/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 218/5 ถึงบ้านเลขท่ี 218/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 226 ถึงบ้านเลขที่ 226 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 248 ถึงบ้านเลขที่ 248 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/10 ถึงบ้านเลขท่ี 32/11 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34/8 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/2 ถึงบ้านเลขที่ 36/2 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/6 ถึงบ้านเลขที่ 36/7 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/27 ถึงบ้านเลขท่ี 36/36 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/38 ถึงบ้านเลขท่ี 36/38 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/4 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 48/1 ถนนสระหลวง   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/50-51 ถึงบ้านเลขท่ี 51/50-51 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/59 ถึงบ้านเลขท่ี 51/59 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80/1 ถึงบ้านเลขที่ 80/39 ถนนสระหลวง   

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 42 ถ.สระหลวง รหัสบ้าน 6699-000864-4 รื้อถอน เมื่อ 8 ก.ย.2563   
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 42 ถ.สระหลวง รหัสบ้าน 6699-016731-9 ออกเลขบ้าน เมื่อ 8 ก.ย.2563 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 432/5 ถ.พระพิจิตร (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 442/2 ถนนพระพิจิตร (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 51/59 ถนนสระหลวง ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563) 
* หมายเหคุ บ้านเลขที่ 362/4 ถนนพระพิจิตร (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 36/38 ถ.สระหลวง (ออกเลขบ้าเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 
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          / 8. ชุมชน ... 

8. ชุมชนกลางเมือง 
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบุษบา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนราชวิถี , บึงสีไฟตอนบน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนขุนแผน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนบึงสีไฟ / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   557  คน แยกเป็น  ชาย  254  คน   หญิง  303  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม   27  คน  แยกเป็น  ชาย   16  คน   หญิง    11  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  54  คน แยกเป็น  ชาย   29  คน   หญิง    25  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม  462  คน แยกเป็น  ชาย  201  คน   หญิง  261  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   126  คน  แยกเป็น  ชาย    49  คน   หญิง    77  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   804    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/3 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/11 ถึงบ้านเลขท่ี 10/15 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขท่ี 12/4 ถนนบึงสีไฟ       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 16 ถึงบ้านเลขท่ี 16 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขท่ี 18 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขท่ี 22/11 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/14 ถึงบ้านเลขท่ี 22/14 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/2 ถึงบ้านเลขที่ 24/4 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24/5 ถึงบ้านเลขที่ 24/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/2 ถึงบ้านเลขที่ 28/2 ถนนบึงสีไฟ  

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 24/5 ถนนบึงสีไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563) 
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         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34/10 ถึงบ้านเลขท่ี 34/24 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 40/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44/3 ถึงบ้านเลขที่ 44/3 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44/5 ถึงบ้านเลขที่ 44/6 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/8 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54/3 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60 ถนนบึงสีไฟ        
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขท่ี 62 ถนนบึงสีไฟ   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62/2 ถึงบ้านเลขที่ 62/7 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64/4 ถึงบ้านเลขที่ 64/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64/7 ถึงบ้านเลขที่ 64/7 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/2 ถึงบ้านเลขที่ 68/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/7 ถึงบ้านเลขที่ 68/8 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/10 ถึงบ้านเลขท่ี 60/24 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขท่ี 70/4 ถนนบึงสีไฟ  

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 52/6 ถนนบึงสีไฟ (รื้อถอนบ้าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
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         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73/2 ถึงบ้านเลขที่ 73/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74/1 ถึงบ้านเลขที่ 74/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขท่ี 76/21 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82/7 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/9 ถึงบ้านเลขที่ 82/28 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84/21 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/23 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96 ถึงบ้านเลขท่ี 96/33 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงบ้านเลขที่ 100/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100/8 ถึงบ้านเลขท่ี 100/9 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงบ้านเลขที่ 102/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104 ถึงบ้านเลขที่ 104/15 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 106 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขที่ 108/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 110/4 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/6 ถึงบ้านเลขท่ี 110/10 ถนนบึงสีไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/16 ถึงบ้านเลขที่ 110/16 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110/22 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 112 ถึงบ้านเลขที่ 112/5 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114/1 ถึงบ้านเลขท่ี 114/4 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116-116/1 ถึงบ้านเลขท่ี 116/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 118/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 120 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 122 ถึงบ้านเลขที่ 122 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 124 ถึงบ้านเลขที่ 124 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 126 ถึงบ้านเลขที่ 126 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 128 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130/32 ถนนบึงสีไฟ  
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขที่ 132/1 ถนนบึงสีไฟ  
         / ตั้งแต่ ... 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 134 ถึงบ้านเลขที่ 134/15 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136 ถึงบ้านเลขที่ 136 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/2 ถึงบ้านเลขท่ี 136/5 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/11 ถึงบ้านเลขที่ 136/147 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136/149 ถึงบ้านเลขท่ี 136/216 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138 ถึงบ้านเลขที่ 138/1 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140 ถึงบ้านเลขที่ 140/10 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/12 ถึงบ้านเลขท่ี 140/12 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/15 ถึงบ้านเลขที่ 140/15 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 144/4 ถนนบึงสีไฟ   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146/3 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148 ถึงบ้านเลขที่ 148/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 150 ถึงบ้านเลขที่ 150/2 ถนนบึงสีไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/34 ถึงบ้านเลขท่ี 26/34 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/43 ถึงบ้านเลขท่ี 26/43 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/49 ถึงบ้านเลขท่ี 26/51 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/56 ถึงบ้านเลขท่ี 26/56 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/58 ถึงบ้านเลขท่ี 26/58 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/69 ถึงบ้านเลขท่ี 26/69 ถนนศรีมาลา 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/80 ถึงบ้านเลขท่ี 26/81 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/118 ถึงบ้านเลขที่ 26/136 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/152 ถึงบ้านเลขที่ 26/161 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52/6 ถึงบ้านเลขที่ 52/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/1 ถึงบ้านเลขที่ 82/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/6 ถึงบ้านเลขที่ 86/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/8 ถึงบ้านเลขที่ 86/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/23 ถึงบ้านเลขท่ี 88/28 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/2 ถนนสระหลวง 



 
 

27 
 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/4 ถึงบ้านเลขที่ 29/13 ถนนสระหลวง 
         / ตั้งแต่ ... 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/21 ถึงบ้านเลขท่ี 29/21 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/23 ถึงบ้านเลขท่ี 29/37 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/49 ถึงบ้านเลขท่ี 29/59 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/61 ถึงบ้านเลขท่ี 29/73 ถนนสระหลวง 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 29/75 ถึงบ้านเลขท่ี 29/77 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/79 ถึงบ้านเลขท่ี 29/79 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/88-29/89 ถึงบ้านเลขท่ี 29/90 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 31 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/6 ถึงบ้านเลขที่ 31/8 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/10 ถึงบ้านเลขท่ี 31/24 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/27 ถึงบ้านเลขท่ี 31/29 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/31 ถึงบ้านเลขท่ี 31/31 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/49 ถึงบ้านเลขท่ี 31/71 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/79-81 ถึงบ้านเลขท่ี 31/94 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/96 ถึงบ้านเลขท่ี 31-97 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/141 ถึงบ้านเลขที่ 31/146 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/33 ถึงบ้านเลขท่ี 32/33 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/2 ถึงบ้านเลขที่ 39/2 ถนนสระหลวง   

9. ชุมชนบุษบา 
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 2 
        ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนกลางเมือง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนขุนแผน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนบุษบา / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง       
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   448  คน แยกเป็น  ชาย  212  คน   หญิง  236  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม   24  คน  แยกเป็น  ชาย  9  คน   หญิง   15  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   43  คน แยกเป็น  ชาย   25  คน   หญิง   18  คน 
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         / อายุ ... 
 
 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม   366  คน  แยกเป็น  ชาย  166  คน   หญิง  200  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   103  คน  แยกเป็น  ชาย    44  คน   หญิง    59  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   323    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 720/5 ถึงบ้านเลขที่ 720/5 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/85 ถึงบ้านเลขที่ 8/85 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/145 ถึงบ้านเลขท่ี 8/146 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/153 ถึงบ้านเลขท่ี 8/153 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/186 ถึงบ้านเลขท่ี 8/189 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 26/1 ถึงบ้านเลขที่ 26/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/18 ถึงบ้านเลขท่ี 26/33 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/35 ถึงบ้านเลขท่ี 26/42 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/44 ถึงบ้านเลขท่ี 26/48 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/52 ถึงบ้านเลขท่ี 26/55 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/57 ถึงบ้านเลขท่ี 26/57 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/59 ถึงบ้านเลขท่ี 26/63 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/65 ถึงบ้านเลขท่ี 26/68 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/71 ถึงบ้านเลขท่ี 26/79 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/82 ถึงบ้านเลขที่ 26/114 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/116 ถึงบ้านเลขที่ 26/117 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/137 ถึงบ้านเลขที่ 26/151 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต้บานเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/2 ถึงบ้านเลขที่ 28/10 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 28/12 ถึงบ้านเลขท่ี 28/27 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/29 ถึงบ้านเลขท่ี 28/31 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/34 ถึงบ้านเลขท่ี 28/39 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/1 ถึงบ้านเลขที่ 30/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/4 ถึงบ้านเลขที่ 30/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/7 ถึงบ้านเลขที่ 30/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/10 ถึงบ้านเลขท่ี 30/12 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 28/8 ถนนศรีมาลา (แจ้งรื้อถอนบ้าน เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563) 
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 28/8 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563) 
         /  ตั้งแต่ ... 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/14 ถึงบ้านเลขท่ี 30/14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/1 ถึงบ้านเลขที่ 32/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/4 ถึงบ้านเลขที่ 32/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/11 ถึงบ้านเลขท่ี 32/15 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/17 ถึงบ้านเลขท่ี 32/18 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/20 ถึงบ้านเลขท่ี 32/20 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34/4 ถึงบ้านเลขที่ 34/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35/6 ถึงบ้านเลขที่ 35/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36/5 ถึงบ้านเลขที่ 36/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40/1 ถึงบ้านเลขที่ 40/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41/3 ถึงบ้านเลขที่ 41/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42/1 ถึงบ้านเลขที่ 42/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44/2 ถึงบ้านเลขที่ 44/2 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50/1 ถึงบ้านเลขที่ 50/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขที่ 52/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขที่ 70/17 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72/3 ถึงบ้านเลขที่ 72/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/1 ถึงบ้านเลขที่ 78/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/3 ถึงบ้านเลขที่ 78/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขท่ี 80/3 ถนนศรีมาลา 
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         / ตั้งแต่ ... 
 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80/9 ถึงบ้านเลขที่ 80/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขท่ี 86/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/5 ถึงบ้านเลขที่ 86/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/10 ถึงบ้านเลขท่ี 86/11 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/3 ถึงบ้านเลขที่ 29/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/14 ถึงบ้านเลขท่ี 29/20 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/22 ถึงบ้านเลขท่ี 29/22 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/1 ถึงบ้านเลขท่ี 31/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/3 ถึงบ้านเลขที่ 31/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/9 ถึงบ้านเลขที่ 31/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/25 ถึงบ้านเลขท่ี 31/26 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/32 ถึงบ้านเลขท่ี 31/47 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/72 ถึงบ้านเลขท่ี 31/78 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/95 ถึงบ้านเลขท่ี 31/95 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/48 ถึงบ้านเลขท่ี 39/62-63 ถนนสระหลวง   

10. ชุมชนชุมชนตลาดสดเทศบาล 2            
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนสระหลวง       

ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบุษบา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนขุนแผน , ประชาอุทิศ 

พื้นที่บริเวณ    ถนนจันทร์สว่าง / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   705  คน แยกเป็น  ชาย  319  คน   หญิง  386  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม   37  คน แยกเป็น  ชาย   16  คน   หญิง   21  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  62  คน แยกเป็น  ชาย   31  คน   หญิง   31  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  578  คน แยกเป็น  ชาย  260  คน   หญิง  318  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม  147  คน แยกเป็น  ชาย  60  คน   หญิง  87  คน 
         / ข้อมูล ... 
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ข้อมูลบ้าน      จ านวน   653    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73/2 ถนนจันทร์สว่าง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73/4 ถึงบ้านเลขที่ 73/15 ถนนจันทร์สว่าง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73/17 ถึงบ้านเลขท่ี 73/42 ถนนจันทร์สว่าง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/10 ถึงบ้านเลขที่ 2/10 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/200 ถึงบ้านเลขท่ี 2/205 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/207 ถึงบ้านเลขท่ี 2/207 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/209  ถึงบ้านเลขที่ 2/209 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/212 ถึงบ้านเลขท่ี 2/212 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/235 ถึงบ้านเลขท่ี 2/235 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/237  ถึงบ้านเลขที่ 2/239 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/241 ถึงบ้านเลขท่ี 2/241 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/243 ถึงบ้านเลขที่ 2/243 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/245 ถึงบ้านเลขท่ี 2/245 ถนนศรีมาลา 
บ้านเลขท่ี 2/247 ถึงบ้านเลขท่ี 2/247 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/250 ถึงบ้านเลขท่ี 2/250 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/253 ถึงบ้านเลขท่ี 2/253 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/255 ถึงบ้านเลขท่ี 2/255 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/9 ถึงบ้านเลขท่ี 4/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/15 ถึงบ้านเลขที่ 4/17 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/19 ถึงบ้านเลขที่ 4/31 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/33 ถึงบ้านเลขที่ 4/76 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/77 ถึงบ้านเลขที่ 4/77 ถนนศรีมาลา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/78 ถึงบ้านเลขที่ 4/79 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/81 ถึงบ้านเลขที่ 4/106 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/108 ถึงบ้านเลขท่ี 4/120 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/128 ถึงบ้านเลขท่ี 4/128 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/19 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 4/77 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 4/78 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564) 
         / ตั้งแต่ ... 

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/21 ถึงบ้านเลขที่ 6/24 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/28 ถึงบ้านเลขที่ 6/33 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/3 ถึงบ้านเลขท่ี 8/20 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/22 ถึงบ้านเลขที่ 8/22 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/24 ถึงบ้านเลขที่ 8/28 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/30 ถึงบ้านเลขที่ 8/35 ถนนศรีมาลา- 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/37 ถึงบ้านเลขที่ 8/84 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/86 ถึงบ้านเลขที่ 8/110-111 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/113 ถึงบ้านเลขท่ี 8/124 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/126-8/127 ถึงบ้านเลขท่ี 8/137 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/142-143 ถึงบ้านเลขที่ 8/142-143 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 8/147 ถึงบ้านเลขท่ี 8/152 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/154 ถึงบ้านเลขท่ี 8/169 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/171 ถึงบ้านเลขท่ี 8/174 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/179 ถึงบ้านเลขท่ี 8/184 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/190-8/204 ถึงบ้านเลขท่ี 8/221 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/227 ถึงบ้านเลขท่ี 8/227 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/4 ถึงบ้านเลขที่ 10/14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/16 ถึงบ้านเลขท่ี 10/33 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/6 ถึงบ้านเลขที่ 11/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/20 ถึงบ้านเลขท่ี 11/20 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขท่ี 12 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/2 ถึงบ้านเลขที่ 12/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/5 ถึงบ้านเลขที่ 12/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/10 ถึงบ้านเลขท่ี 12/19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/22 ถึงบ้านเลขท่ี 12/23 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/26 ถึงบ้านเลขท่ี 12/31 ถนนศรีมาลา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 8/227 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563) 
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         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/33 ถึงบ้านเลขท่ี 12/33 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/3 ถึงบ้านเลขที่ 14/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/16 ถึงบ้านเลขท่ี 14/17 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/19 ถึงบ้านเลขท่ี 14/20 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/22 ถึงบ้านเลขท่ี 14/22 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16 ถึงบ้านเลขท่ี 16/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16/9 ถึงบ้านเลขที่ 16/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/15 ถึงบ้านเลขท่ี 20/18-19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/21 ถึงบ้านเลขท่ี 20/21 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/39 ถึงบ้านเลขท่ี 20/45 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/1 ถึงบ้านเลขที่ 22/20 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/22 ถึงบ้านเลขท่ี 22/23 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/26 ถึงบ้านเลขท่ี 22/34 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/5 ถึงบ้านเลขที่ 30/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/9 ถึงบ้านเลขที่ 30/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/13 ถึงบ้านเลขท่ี 30/13 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/15 ถึงบ้านเลขท่ี 30/15 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/3 ถึงบ้านเลขที่ 32/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/6 ถึงบ้านเลขที่ 32/6 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/16 ถึงบ้านเลขท่ี 32/16 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/19 ถึงบ้านเลขท่ี 32/19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32/21 ถึงบ้านเลขท่ี 32/22 ถนนศรีมาลา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42/10 ถึงบ้านเลขท่ี 42/10 ถนนศรีมาลา  

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 32/22 ถนนศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564) 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58-58/1 ถึงบ้านเลขที่ 58/4 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/38 ถึงบ้านเลขท่ี 29/48 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/60 ถึงบ้านเลขท่ี 29/60 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/7 ถึงบ้านเลขที่ 39/47 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/64-65 ถึงบ้านเลขท่ี 39/162 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42/1 ถึงบ้านเลขที่ 42/1 ถนนสระหลวง 

11. ชุมชนสระหลวง 
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนราชรถ และ ชุมชนปากทาง 
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 2 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนประชาอุทิศ และชุมชนพิจิตรธานี 
พื้นที่บริเวณ    ถนนธิตะจารี / ถนนบุษบา / ถนนศรีมาลา / ถนนสระหลวง 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   534  คน แยกเป็น  ชาย  255  คน  หญิง  288  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  18  คน แยกเป็น  ชาย  8  คน  หญิง   10  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  56  คน  แยกเป็น  ชาย   28  คน  หญิง   28  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม   448  คน  แยกเป็น  ชาย  213  คน  หญิง  235  คน 
อายุ  60  ปีขึ้นไป รวม   127  คน  แยกเป็น  ชาย    51  คน  หญิง    76  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   570    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 21/1 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 23/1 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25/1 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 28/8 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/9 ถึงบ้านเลขที่ 28/9 ถนนตะจารี 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/10 ถึงบ้านเลขท่ี 28/11 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/13 ถึงบ้านเลขท่ี 28/20 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/28 ถึงบ้านเลขที่ 28/28 ถนนธิตะจารี   
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         / ตั้งแต่ ... 
 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/14 ถนนธิตะจารี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขที่ 88 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/12 ถึงบ้านเลขท่ี 90/12 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขท่ี 92 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 718/18 ถึงบ้านเลขที่ 718/18 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/11 ถึงบ้านเลขที่ 2/81-2/82 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/84 ถึงบ้านเลขที่ 2/178 ถนนศรีมาลา    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/182 ถึงบ้านเลขท่ี 2/194 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/196 ถึงบ้านเลขท่ี 2/199 ถนนศรีมาลา 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 2/206 ถึงบ้านเลขท่ี 2/206 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/208 ถึงบ้านเลขท่ี 2/208 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/210 ถึงบ้านเลขท่ี 2/211 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/213 ถึงบ้านเลขท่ี 2/234 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/236 ถึงบ้านเลขท่ี 2/236 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/240 ถึงบ้านเลขท่ี 2/240 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/242 ถึงบ้านเลขท่ี 2/242 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/244 ถึงบ้านเลขท่ี 2/244 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/246 ถึงบ้านเลขท่ี 2/246 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/248 ถึงบ้านเลขท่ี 2/249 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/251 ถึงบ้านเลขท่ี 2/252 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/254 ถึงบ้านเลขท่ี 2/254 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/256 ถึงบ้านเลขท่ี 2/311 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/314-315 ถึงบ้านเลขที่ 2/317 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/344 ถึงบ้านเลขท่ี 2/381 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/383 ถึงบ้านเลขท่ี 2/402 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/403 ถึงบ้านเลขท่ี 2/403 ถนนศรีมาลา   

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 2/112 ถ.ศรีมาลา (แจ้งรื้อถอน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563)   
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 2/403 ถ.ศรีมาลา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563)  
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/21 ถึงบ้านเลขที่ 8/21 ถนนศรีมาลา 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/170 ถึงบ้านเลขที่ 8/170 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1/7 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/11 ถึงบ้านเลขที่ 1/12 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/14 ถึงบ้านเลขที่ 1/26 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/28 ถึงบ้านเลขที่ 1/40 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/42 ถึงบ้านเลขที่ 1/43 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/45 ถึงบ้านเลขที่ 1/45 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/47 ถึงบ้านเลขที่ 1/50 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/52 ถึงบ้านเลขที่ 1/52 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/56 ถึงบ้านเลขที่ 1/61 ถนนสระหลวง  
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 1/64 ถึงบ้านเลขที่ 1/64 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/67 ถึงบ้านเลขที่ 1/104 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3/16 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/50 ถึงบ้านเลขที่ 6/50 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7/31 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7/43 ถึงบ้านเลขที่ 7/56 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7/59 ถึงบ้านเลขที่ 7/63 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7/65 ถึงบ้านเลขที่ 7/65 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7/69 ถึงบ้านเลขที่ 7/83 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/149 ถึงบ้านเลขท่ี 8/149 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/9 ถึงบ้านเลขท่ี 9/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/3 ถึงบ้านเลขที่ 12/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/6 ถึงบ้านเลขที่ 12/6 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/9 ถึงบ้านเลขที่ 12/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/11 ถึงบ้านเลขท่ี 14/11 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 1/90 ถนนสระหลวง (แจ้งรื้อถอน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563) 
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         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/18 ถึงบ้านเลขท่ี 14/18 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15/5 ถึงบ้านเลขที่ 15/14-16 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/169 ถึงบ้านเลขที 39/169 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41/1 ถึงบ้านเลขที่ 41/1 ถนนสระหลวง 

12. ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนวัดท่าหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบุษบา , ชุมชนกลางเมือง , ชุมชนตลาดสดเทศบาล 2 

พื้นที่บริเวณ   ซ.จิระสุขอุทิศ / ถนนเจริญศรี / ถนนเจริญผล / ถนนจันทร์สว่าง / ถนนบุษบา / 
ถนนบุษบา ซ.3 / ถนนบึงสีไฟ /ถนนพระพิจิตร / ถนนราษฏร์เกษมอุทิศ / ถนนศรีมาลา /    
ถนนสระหลวง / ถนนพรรณเชษฐ์ / ถนนจิระสุขอุทิศ 
ข้อมูลด้านประชากร 
3.1 จ านวนประชากร  รวม 1,236  คน แยกเป็น  ชาย  559  คน   หญิง  677  คน 
3.1.1  แรกเกิด -   6  ป ีรวม  51  คน  แยกเป็น  ชาย  23  คน   หญิง   28  คน 
3.1.2  อายุ  7 -  15  ปี  รวม  93  คน แยกเป็น  ชาย   55  คน   หญิง   38  คน 
3.1.3  อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม 1,047 คน  แยกเป็น  ชาย  451  คน   หญิง  596  คน 
3.1.4  อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม   371  คน  แยกเป็น  ชาย  133  คน   หญิง  238  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   851    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนจิระสุขอุทิศ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 29 ถนนจิระสุขอุทิศ (เฉพาะบ้านเลขที่ค่ี) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-1/1-1/2-1/3 ถึงบ้านเลขท่ี 62 ถนนเจริญศรี 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1-3-5 ถึงบ้านเลขที่ 65 ถนนเจริญผล 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 73/3 ถนนจันทร์สว่าง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 0/89 ถึงบ้านเลขที่ 0/89 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 126 ถึงบ้านเลขที่ 126 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140 ถึงบ้านเลขที่ 140 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 142 ถึงบ้านเลขที่ 142 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 144/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 145 ถึงบ้านเลขที่ 145/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148 ถึงบ้านเลขที่ 148 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150 ถึงบ้านเลขที่ 150 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 153-155 ถึงบ้านเลขที่ 153-155 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 154 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 156 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 157-159 ถึงบ้านเลขที่ 157-159 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158/1 ถึงบ้านเลขท่ี 158/1 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 161-163 ถึงบ้านเลขที่ 161-163 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 165-167 ถึงบ้านเลขที่ 165-167 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166/6 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 168 ถึงบ้านเลขที่ 168 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 169-171 ถึงบ้านเลขท่ี 169-171 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 170 ถึงบ้านเลขที่ 170 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 172 ถึงบ้านเลขที่ 172 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 173 ถึงบ้านเลขที่ 173 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 174 ถึงบ้านเลขที่ 174 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 175 ถึงบ้านเลขที่ 175 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 176 ถึงบ้านเลขที่ 176 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 178 ถึงบ้านเลขที่ 178 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 ถึงบ้านเลขที่ 183 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187 ถึงบ้านเลขที่ 187/9 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 188/1 ถึงบ้านเลขท่ี 188/1 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 189 ถึงบ้านเลขที่ 189/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 190 ถึงบ้านเลขที่ 190 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 192 ถึงบ้านเลขที่ 192 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 198 ถึงบ้านเลขที่ 198 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ .. 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 202 ถึงบ้านเลขท่ี 202/4 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 204 ถึงบ้านเลขที่ 204 ถนนบุษบา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 206 ถึงบ้านเลขที่ 206 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 208 ถึงบ้านเลขที่ 208 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 210 ถึงบ้านเลขที่ 210 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 212 ถึงบ้านเลขที่ 212 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 214 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 216 ถึงบ้านเลขที่ 216/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 226 ถึงบ้านเลขที่ 226 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 228 ถึงบ้านเลขที่ 228/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 230 ถึงบ้านเลขท่ี 230/2 ถนนบุษบา    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 232 ถึงบ้านเลขที่ 232 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 234 ถึงบ้านเลขที่ 234 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 236 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 260 ถึงบ้านเลขที่ 260 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 262 ถึงบ้านเลขที่ 262 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 264 ถึงบ้านเลขที่ 264 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 268/2 ถนนบุษบา    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 270/1 ถึงบ้านเลขท่ี 270/1 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่ 272 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 274 ถึงบ้านเลขท่ี 274 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 276 ถึงบ้านเลขที่ 276 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 278 ถึงบ้านเลขที่ 278 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 280 ถึงบ้านเลขที่ 280 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 282 ถึงบ้านเลขที่ 282 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 284 ถึงบ้านเลขที่ 284/4 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 286 ถึงบ้านเลขที่ 286 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 290 ถึงบ้านเลขที่ 290 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 292 ถึงบ้านเลขที่ 292/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 294 ถึงบ้านเลขที่ 294/7-8 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 296 ถึงบ้านเลขที่ 296 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 298 ถึงบ้านเลขที่ 298/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 306/2 ถึงบ้านเลขท่ี 306/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 310/1 ถึงบ้านเลขท่ี 310/1 ถนนบุษบา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 312 ถึงบ้านเลขที่ 312 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 502 ถึงบ้านเลขที่ 502 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 504 ถึงบ้านเลขที่ 504 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 506 ถึงบ้านเลขที่ 506 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 510 ถึงบ้านเลขที่ 510 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 512 ถึงบ้านเลขที่ 512 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 514-516 ถึงบ้านเลขที่ 514-516 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 518-520 ถึงบ้านเลขที่ 518-520 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 522-524 ถึงบ้านเลขที่ 522-524 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 526 ถึงบ้านเลขที่ 526 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 528-530 ถึงบ้านเลขท่ี 528-530 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 540-542 ถึงบ้านเลขที่ 540-542 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 542/1-542/2 ถึงบ้านเลขท่ี 542/5-542/7 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 554 ถึงบ้านเลขที่ 554 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 556 ถึงบ้านเลขที่ 556 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 558 ถึงบ้านเลขที่ 558 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 560 ถึงบ้านเลขที่ 560/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 568 ถึงบ้านเลขที่ 568 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 570 ถึงบ้านเลขที่ 570 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 572 ถึงบ้านเลขที่ 572 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 574 ถึงบ้านเลขที่ 574 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 576 ถึงบ้านเลขที่ 576/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 578 ถึงบ้านเลขที่ 578 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 580 ถึงบ้านเลขที่ 580/4 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 582 ถึงบ้านเลขที่ 582/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 584 ถึงบ้านเลขที่ 584/1 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 586 ถึงบ้านเลขที่ 586 ถนนบุษบา   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 586/2 ถึงบ้านเลขท่ี 586/2 ถนนบุษบา (ทะเบียนบ้านกลาง) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 586/3 ถึงบ้านเลขท่ี 586/6 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 588 ถึงบ้านเลขที่ 590 ถนนบุษบา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 592 ถึงบ้านเลขที่ 592 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 594 ถึงบ้านเลขที่ 594 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 596 ถึงบ้านเลขที่ 596 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 598 ถึงบ้านเลขที่ 598 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 600 ถึงบ้านเลขที่ 600/8 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 602/1 ถึงบ้านเลขท่ี 602/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 48 ถนนบุษบา ซอย 3 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/1 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/3 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขท่ี 6/2 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8 ถนนบึงสีไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 254 ถึงบ้านเลขที่ 254 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 256/1 ถึงบ้านเลขท่ี 256/1 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 258 ถึงบ้านเลขที่ 258 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 260 ถึงบ้านเลขท่ี 260 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 262 ถึงบ้านเลขที่ 262 ถนนพระพิจิตร   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 137 ถนนราษฏร์เกษมอุทิศ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/6-1/7 ถึงบ้านเลขท่ี 1/6-1/7 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/9 ถึงบ้านเลขท่ี 1/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/20-1/21 ถึงบ้านเลขที่ 1/20-1/21 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3/9 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/11 ถึงบ้านเลขที่ 3/12 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/13 ถึงบ้านเลขที่ 3/40 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/312-313 ถึงบ้านเลขที่ 3/312-313 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5-5/1 ถึงบ้านเลขท่ี 5-5/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/2 ถึงบ้านเลขท่ี 5/21 ถนนศรีมาลา 
         / ตั้งแต่ .. 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/25 ถึงบ้านเลขที่ 5/25 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/26-5/28 ถึงบ้านเลขที่ 5/26-5/28 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/27 ถึงบ้านเลขที่ 5/28 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7/8 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9 ถนนศรีมาลา       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/2 ถึงบ้านเลขท่ี 9/19 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/27 ถึงบ้านเลขที่ 9/30 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/34-9/35 ถึงบ้านเลขที่ 9/34-9/35 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/37 ถึงบ้านเลขที่ 9/49 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/52 ถึงบ้านเลขที่ 9/57 ถนนศรีมาลา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/7 ถึงบ้านเลขที่ 11/12 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/14 ถึงบ้านเลขท่ี 11/19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/21 ถึงบ้านเลขท่ี 11/29 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ถึงบ้านเลขท่ี 17/1 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขท่ี 19 ถนนศรมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/9-1/10 ถึงบ้านเลขที่ 1/9-1/10 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/1 ถึงบ้านเลขที่ 39/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/3 ถึงบ้านเลขที่ 39/6 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44-46 ถึงบ้านเลขท่ี 44-46 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขที่ 45 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 76/1 ถนนพรรณเชษฐ์ 

 13. ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนปากทาง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนสระหลวง 

พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ / ถนนบุษบา / ถนนบุษบา ซ.1 / ถนนพระพิจิตร /  
ถนนศรีมาลา / ซอยลิ้นจี่     
        / ข้อมูล ... 
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ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม 1,506  คน  แยกเป็น  ชาย  702  คน  หญิง  804  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  82  คน  แยกเป็น  ชาย  41  คน   หญิง  41  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  139  คน แยกเป็น  ชาย  79  คน   หญิง  60  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม 1,238 คน แยกเป็น  ชาย  558  คน  หญิง  680  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   423  คน  แยกเป็น  ชาย  179  คน  หญิง  244  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   938    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 48 ซอยจิระสุขอุทิศ )เฉพาะบ้านที่เลขคู่) 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 9 ซอยลิ้นจี่ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1/27 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ถึงบ้านเลขท่ี 17/24 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/1 ถึงบ้านเลขท่ี 1/4 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/6 ถึงบ้านเลขท่ี 1/30 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/32-1/33 ถึงบ้านเลขที่ 1/32-1/33 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/35 ถึงบ้านเลขที่ 1/45 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/47 ถึงบ้านเลขท่ี 1/42 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/54 ถึงบ้านเลขที่ 1/125 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/3 ถึงบ้านเลขท่ี 2/5 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/7 ถึงบ้านเลขท่ี 2/10 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/13 ถึงบ้านเลขที่ 2/29 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/31 ถึงบ้านเลขที่ 2/52 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/58 ถึงบ้านเลขที่ 2/62 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3/10 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/12 ถึงบ้านเลขที่ 3/15 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/17 ถึงบ้านเลขที่ 3/29 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/3 ถึงบ้านเลขท่ี 4/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/5 ถึงบ้านเลขท่ี 4/15 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5/4 ถนนบุษบา 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 2/61 ถ.บุษบา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563) 
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* หมายเหตุ (บ้านเลขที่ 2/62 ถ.บุษบา (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563) 
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/7 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/9 ถึงบ้านเลขท่ี 6/10 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/13 ถึงบ้านเลขที่ 6/33 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7/13 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8-10 ถึงบ้านเลขท่ี 8-10 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9-9/1 ถึงบ้านเลขท่ี 9-9/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15/8 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ถึงบ้านเลขท่ี 17 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/1 ถึงบ้านเลขที่ 18/8 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/10 ถึงบ้านเลขท่ี 18/16 ถนนบุษบา 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 19-21 ถึงบ้านเลขท่ี 19-21 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขท่ี 22 ถนนบุษบา       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25-25/1 ถึงบ้านเลขที่ 25-25/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26-28 ถึงบ้านเลขท่ี 26-28 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30 ถนนบุษบา 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31-31/1-31/2 ถึงบ้านเลขที่ 31/12 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/14 ถึงบ้านเลขท่ี 31/14 ถนนบุษบา    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33/1-33/2-3 ถึงบ้านเลขที่ 33/6 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขท่ี 37 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39-41-43 ถึงบ้านเลขท่ี 39-41-43 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44/1 ถึงบ้านเลขที่ 44/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขท่ี 49/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 56 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57-57/1 ถึงบ้านเลขที่ 57/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60/2 ถึงบ้านเลขที่ 60/2 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขท่ี 61 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขท่ี 63 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67 ถึงบ้านเลขท่ี 67 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68-70 ถึงบ้านเลขท่ี 68-70 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 69 ถึงบ้านเลขท่ี 69/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 70/1 ถึงบ้านเลขที่ 70/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71 ถึงบ้านเลขท่ี 72/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73 ถนนบุษบา       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขท่ี 75 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76-78 ถึงบ้านเลขที่ 76-78 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขท่ี 77 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79 ถึงบ้านเลขที่ 83 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85-87 ถึงบ้านเลขท่ี 85-87 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85/1 ถึงบ้านเลขที่ 85/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขท่ี 86/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 89-91 ถึงบ้านเลขท่ี 89-91 ถนนบุษบา 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93-95 ถึงบ้านเลขท่ี 93-95 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93-95/1 ถึงบ้านเลขที่ 93-95/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96/1 ถึงบ้านเลขที่ 96/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 97 ถึงบ้านเลขท่ี 97 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงบ้านเลขที่ 101 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงบ้านเลขที่ 102/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103 ถึงบ้านเลขที่ 103 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104-106  ถึงบ้านเลขท่ี 104-106 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104/1 ถึงบ้านเลขที่ 104/1 ถนนบุษบา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 105 ถึงบ้านเลขที่ 105/3 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 107 ถึงบ้านเลขที่ 107/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขที่ 108 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 109 ถึงบ้านเลขที่ 109 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 110 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 111 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112 ถึงบ้านเลขที่ 112 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113 ถึงบ้านเลขที่ 113 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114 ถึงบ้านเลขที่ 114/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 115 ถึงบ้านเลขที่ 115 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงบ้านเลขที่ 116 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 117 ถึงบ้านเลขที่ 117 ถนนบุษบา      
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 118 ถนนบุษบา      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 119 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120-122 ถึงบ้านเลขที่ 120-122 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120/1 ถึงบ้านเลขท่ี 120/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 124 ถึงบ้านเลขที่ 124 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 155/1 ถึงบ้านเลขท่ี 155/1 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166/4 ถึงบ้านเลขท่ี 166/4 ถนนบุษบา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/1 ถึงบ้านเลขท่ี 2/3 ถนนบุษบา ซอย 1  
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* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 104/1 ถนนบุษบา (ออกเลขบ้าน เมื่อ 3 ก.ย.2563) 
         / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2/5 ถึงบ้านเลขท่ี 2/11 ถนนบุษบา ซอย 1  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7/1 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขท่ี 12 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 36 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 40 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนบุษบา ซอย 1 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1/4 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3/2 ถึงบ้านเลขท่ี 3/3 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/2 ถึงบ้านเลขท่ี 4/8 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5 ถนนพระพิจิตร 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/6 ถนนพระพิจิตร 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9/2 ถนนพระพิจิตร    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16 ถึงบ้านเลขท่ี 16/5 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ถึงบ้านเลขท่ี 17 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขท่ี 19/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/4 ถึงบ้านเลขที่ 19/9 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขท่ี 23/3 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24/3 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27/4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28/4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/3 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 31/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34/4 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38 ถนนพระพิจิตร 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 34 ถนนพระพิจิตร (แจ้งรื้อถอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน.2563)  
* หมายเหตุ บ้านเลขที่ 34 ถ.พระพิจิตร (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563)   

         / ตั้งแต่ ... 



 
 

49 
 

 
 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขที่ 40 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขท่ี 41 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42/7 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขท่ี 43 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44/4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขท่ี 47/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48/1 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49-51 ถึงบ้านเลขท่ี 49-51 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนพระพิจิตร 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/18 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54/5 ถึงบ้านเลขที่ 54/12 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 54/14 ถึงบ้านเลขท่ี 54/26 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขท่ี 57 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60/4 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขท่ี 62/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66 ถนนพระพิจิตร         
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67 ถึงบ้านเลขท่ี 67 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68 ถนนพระพิจิตร          
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 69 ถึงบ้านเลขท่ี 69 ถนนพระพิจิตร    
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขท่ี 70 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71 ถึงบ้านเลขท่ี 71 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขท่ี 75 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขท่ี 76 ถนนพระพิจิตร    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77-79 ถึงบ้านเลขท่ี 77-79 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78 ถึงบ้านเลขที่ 78 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขท่ี 80 ถนนพระพิจิตร 
 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81 ถึงบ้านเลขท่ี 81/2 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขท่ี 83 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขที่ 84 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85 ถึงบ้านเลขท่ี 85 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86-88 ถึงบ้านเลขท่ี 86-88 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขท่ี 92 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96 ถึงบ้านเลขท่ี 96 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100-102 ถึงบ้านเลขที่ 100-102 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 104 ถึงบ้านเลขที่ 104 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 106/1 ถึงบ้านเลขท่ี 106/1 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 110 ถนนพระพิจิตร   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112 ถึงบ้านเลขที่ 112/1 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114 ถึงบ้านเลขที่ 114/1 ถนนพระพิจิตร   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงบ้านเลขที่ 116/6 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116/9 ถึงบ้านเลขท่ี 116/9 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 118 ถนนพระพิจิตร      
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 120 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 122 ถึงบ้านเลขที่ 122 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 124 ถึงบ้านเลขที่ 124 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 126 ถึงบ้านเลขที่ 126 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 128 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 129 ถึงบ้านเลขที่ 129 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขที่ 132 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 134 ถึงบ้านเลขที่ 134 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136 ถึงบ้านเลขที่ 136 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138 ถึงบ้านเลขที่ 138 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140 ถึงบ้านเลขที่ 140 ถนนพระพิจิตร    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 142 ถึงบ้านเลขที่ 142 ถนนพระพิจิตร      
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148 ถึงบ้านเลขที่ 148 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150 ถึงบ้านเลขที่ 150 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152 ถนนพระพิจิตร 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 153 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 154 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 156 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 157 ถึงบ้านเลขที่ 157 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158 ถึงบ้านเลขที่ 158 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 168 ถึงบ้านเลขที่ 168 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 170-172 ถึงบ้านเลขที่ 170-172 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 190 ถึงบ้านเลขที่ 190 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 256 ถึงบ้านเลขที่ 256 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 258 ถึงบ้านเลขที่ 258 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 260 ถึงบ้านเลขที่ 260 ถนนพระพิจิตร     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 262 ถึงบ้านเลขที่ 262 ถนนพระพิจิตร       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 262/1 ถึงบ้านเลขท่ี 262/1 ถนนพระพิจิตร    
         / ตั้งแต่ .. 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 264 ถึงบ้านเลขที่ 264 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 266 ถึงบ้านเลขที่ 266 ถนนพระพิจิตร           
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 268 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 270 ถึงบ้านเลขที่ 270 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขท่ี 272 ถนนพระพิจิตร      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 274 ถึงบ้านเลขที่ 274 ถนนพระพิจิตร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1/5 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/8 ถึงบ้านเลขท่ี 1/8 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/10 ถึงบ้านเลขที่ 1/19 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 1/22 ถึงบ้านเลขที่ 1/32 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/34 ถึงบ้านเลขที่ 1/46 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/48 ถึงบ้านเลขที่ 1/111 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/113-1/114 ถึงบ้านเลขท่ี 1/179 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/181 ถึงบ้านเลขท่ี 1/203 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/212 ถึงบ้านเลขท่ี 1/212 ถนนศรีมาลา 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/215 ถึงบ้านเลขท่ี 1/215 ถนนศรีมาลา 

14. ชุมชนพิจิตรธานี 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนราชรถและชุมชนคลองคะเชนทร์ใน 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนประชาอุทิศ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนสระหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ / ถนนสระหลวง / ถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร   
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม 1,139  คน แยกเป็น  ชาย  505  คน  หญิง  634  คน 
แรกเกิด -  6  ป ีรวม  70  คน แยกเป็น  ชาย   32  คน  หญิง  38  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  140  คน แยกเป็น  ชาย   72 คน  หญิง   68  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  891  คน  แยกเป็น  ชาย  384  คน  หญิง  507  คน 
3.1.4  อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม  197  คน  แยกเป็น  ชาย  80  คน  หญิง  117  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   900    หลังคาเรือน 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขท่ี 19 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21 ถึงบ้านเลขท่ี 21 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/1 ถึงบ้านเลขที่ 21/5 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/10 ถึงบ้านเลขที่ 21/53 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/5 ถึงบ้านเลขที่ 25/5 ถนนคลองคะเชนทร์     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/7 ถึงบ้านเลขที่ 25/10 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/13 ถึงบ้านเลขท่ี 25/27 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/29 ถึงบ้านเลขท่ี 25/62 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/63 ถึงบ้านเลขท่ี 25/63 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/61 ถึงบ้านเลขท่ี 26/61 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27/14 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 27/23 ถึงบ้านเลขท่ี 27/40 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/42 ถึงบ้านเลขท่ี 27/48 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/51 ถึงบ้านเลขท่ี 27/60 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/62 ถึงบ้านเลขท่ี 27/74 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/76 ถึงบ้านเลขท่ี 27/76 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/94 ถึงบ้านเลขท่ี 27/94 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/125 ถึงบ้านเลขที่ 27/127 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/128 ถึงบ้านเลขที่ 27/139 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/141 ถึงบ้านเลขท่ี 27/143 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/149 ถึงบ้านเลขที่ 27/155 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/164 ถึงบ้านเลขที่ 27/169 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/171 บ้านเลขท่ี 27/171 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/174 ถึงบ้านเลขที่ 27/180 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/273 ถึงบ้านเลขที่ 27/293 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/66 ถึงบ้านเลขที่ 1/66 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/55 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 25/63 ถ.คลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 2/55 ถ.สระหลวง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 25/1 ถ.คลองคะเชนทร์ (รื้อถอนบ้าน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 
          / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/13 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/15 ถึงบ้านเลขที่ 4/72 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/74 ถึงบ้านเลขที่ 4/104 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/106 ถึงบ้านเลขท่ี 4/108 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/114 ถึงบ้านเลขท่ี 4/134 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/157-158 ถึงบ้านเลขที่ 4/163 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/165-166 ถึงบ้านเลขที่ 4/165-166 ถนนสระหลวง    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/177 ถึงบ้านเลขท่ี 4/183-185 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/191-192 ถึงบ้านเลขที่ 4//229-230 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/232-233 ถึงบ้านเลขที่ 4/248-249 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/251 ถึงบ้านเลขท่ี 4/252-253 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/268 ถึงบ้านเลขท่ี 4/272 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/302-303 ถึงบ้านเลขที่ 4/342 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/397 ถึงบ้านเลขท่ี 4/570 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/150 ถึงบ้านเลขท่ี 6/159 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/165 ถึงบ้านเลขท่ี 6/175 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/177 ถึงบ้านเลขท่ี 6/181 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/183 ถึงบ้านเลขท่ี 6/184 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/186 ถึงบ้านเลขท่ี 6/186 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/201 ถึงบ้านเลขท่ี 6/201 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/212 ถึงบ้านเลขท่ี 6/215 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/231 ถึงบ้านเลขท่ี 6/239 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/6 ถึงบ้านเลขท่ี 8/6 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/10 ถึงบ้านเลขที่ 8/46 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/48 ถึงบ้านเลขที่ 8/70 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/72 ถึงบ้านเลขที่ 8/101 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/114 ถึงบ้านเลขท่ี 8/125 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/127 ถึงบ้านเลขท่ี 8/127 ถนนสระหลวง 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/129 ถึงบ้านเลขท่ี 8/148 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/150 ถึงบ้านเลขท่ี 8/162 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/165 ถึงบ้านเลขท่ี 8/171 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/175 ถึงบ้านเลขท่ี 8/176 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/180-181 ถึงบ้านเลขที่ 8/226 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/228 ถึงบ้านเลขท่ี 8/228 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/232 ถึงบ้านเลขท่ี 8/232 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/76 ถึงบ้านเลขท่ี 14/76 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/255 ถึงบ้านเลขที่ 14/255 ถนนสระหลวง 
คัง้แต่บ้านเลขที่ 20/81 ถึงบ้านเลขท่ี 20/81 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/148 ถึงบ้านเลขที่ 20/148 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/1 ถึงบ้านเลขที่ 82/13 ถนนสระหลวง 

15. ชุมชนประชาอุทิศ 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนพิจิตรธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนขุนแผน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนสระหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ 

พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ / ถนนสระหลวง / ถนนประชาอุทิศ 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม 1,265 คน แยกเป็น  ชาย  584  คน   หญิง  681  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  40  คน แยกเป็น  ชาย  26  คน   หญิง  14  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  138  คน แยกเป็น  ชาย  72  คน   หญิง   66  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม 1,030 คน แยกเป็น  ชาย  463  คน   หญิง  567  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม  119  คน แยกเป็น  ชาย   155 คน   หญิง  117  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   728    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/122 ถึงบ้านเลขที่ 20/125 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/156 ถึงบ้านเลขที่ 27/160 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/172 ถึงบ้านเลขที่ 27/172 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/16 ถนนคลองคะเชนทร์ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/19 ถึงบ้านเลขท่ี 29/19 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/22 ถึงบ้านเลขท่ี 29/23 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2925 ถึงบ้านเลขท่ี 29/25 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/27 ถึงบ้านเลขท่ี 29/27 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/30 ถึงบ้านเลขท่ี 29/37 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/40 ถึงบ้านเลขท่ี 29/48 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/69 ถึงบ้านเลขท่ี 29/80 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/84 ถึงบ้านเลขท่ี 29/98 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/8 ถึงบ้านเลขที่ 39/9 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/20 ถึงบ้านเลขท่ี 39/46 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/49 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/51 ถึงบ้านเลขที่ 6/85 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/87 ถึงบ้านเลขที่ 6/109 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/115 ถึงบ้านเลขท่ี 6/149 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/160 ถึงบ้านเลขท่ี 6/161 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/176 ถึงบ้านเลขท่ี 6/176 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/182 ถึงบ้านเลขที่ 6/182 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/187 ถึงบ้านเลขท่ี 6/194 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/200 ถึงบ้านเลขท่ี 6/200 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/202 ถึงบ้านเลขท่ี 6/211 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/216 ถึงบ้านเลขท่ี 6/230 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/240 ถึงบ้านเลขท่ี 6/243 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/244 ถึงบ้านเลขท่ี 6/244 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/250 ถึงบ้านเลขท่ี 6/257 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/7 ถึงบ้านเลขท่ี 8/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/174 ถึงบ้านเลขท่ี 8/174 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8/227 ถึงบ้านเลขท่ี 8/227 ถนนสระหลวง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 6/244 ถนนสระหลวง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563) 
* หมายเหตุ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6/250 ถึงบ้านเลขที่ 6/257 ถนนสระหลวง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่     
26 ตุลาคม 2563) 
          / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/3 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขท่ี 12/2 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/4 ถึงบ้านเลขท่ี 12/5 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/7 ถึงบ้านเลขที่ 12/8 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/10 ถึงบ้านเลขท่ี 12/15 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14/10 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/12 ถึงบ้านเลขท่ี 14/16 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/19 ถึงบ้านเลขท่ี 14/75 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/77 ถึงบ้านเลขท่ี 14/89 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/92 ถึงบ้านเลขท่ี 14/101 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/103 ถึงบ้านเลขที่ 14/106 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/108 ถึงบ้านเลขที่ 14/114 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/117 ถึงบ้านเลขที่ 14/123 ถนนสระหลวง     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/125 ถึงบ้านเลขที่ 14/125 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/133 ถึงบ้านเลขที่ 14/152 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/154 ถึงบ้านเลขที่ 14/235 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/238 ถึงบ้านเลขที่ 14/242 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/245 ถึงบ้านเลขที่ 14/245 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/247 ถึงบ้านเลขที่ 14/254 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/256 ถึงบ้านเลขที่ 14/275 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/278 ถึงบ้านเลขท่ี 14/286 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/288 ถึงบ้านเลขที่ 14/303 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/311 ถึงบ้านเลขที่ 14/328 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/330 ถึงบ้านเลขที่ 14/336 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/338 ถึงบ้านเลขที่ 14/350 ถนนสระหลวง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/412 ถึงบ้านเลขที่ 14/412 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14/414 ถึงบ้านเลขที่ 14/416 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 15/4 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16 ถึงบ้านเลขที่ 16/15 ถนนสระหลวง 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16/17 ถึงบ้านเลขท่ี 16/19 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/1 ถึงบ้านเลขที่ 18/15 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/18 ถึงบ้านเลขท่ี 18/46 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/48-18/49 ถึงบ้านเลขท่ี 18/48-18/49 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18/51 ถึงบ้านเลขท่ี 18/61 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/1 ถึงบ้านเลขที่ 20/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/42 ถึงบ้านเลขท่ี 20/42 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46/10 ถึงบ้านเลขท่ี 46/10 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 48 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50/9 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 51/4 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/6 ถึงบ้านเลขที่ 51/6 ถนนสระหลวง      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/54 ถึงบ้านเลขท่ี 51/56 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 53/1 ถนนสระหลวง      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56/1 ถนนสระหลวง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขท่ี 80 ถนนสระหลวง 

16. ชุมชนปากทาง 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 3 ต าบลปากทาง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนราชรถ 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 14/350 ถ.สระหลวง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) 
พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ / ถนนปากทาง / ถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม   990  คน  แยกเป็น  ชาย  463  คน  หญิง  527  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  56  คน แยกเป็น  ชาย  29  คน หญิง  27  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  94  คน แยกเป็น  ชาย  41  คน  หญิง  53  คน 
อายุ 18  ปีขึ้นไป รวม  808  คน แยกเป็น  ชาย  373  คน  หญิง  435  คน 
อายุ 60  ปีขึ้นไป รวม  199  คน แยกเป็น  ชาย  77  คน  หญิง  125  คน 
         / ข้อมูลบ้าน ... 
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ข้อมูลบ้าน      จ านวน   486    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/12 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/12 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/14 ถึงบ้านเลขที่ 4/26 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4/29 ถึงบ้านเลขที่ 4/30 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/1 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/4 ถึงบ้านเลขท่ี 9/4 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/5 ถึงบ้านเลขท่ี 9/5 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/6 ถึงบ้านเลขท่ี 9/7 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/8 ถึงบ้านเลขท่ี 9/11 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/8 ถึงบ้านเลขที่ 11/14 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/17 ถึงบ้านเลขท่ี 11/27 ถนนคลองคะเชนทร์   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขท่ี 1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/2 ถึงบ้านเลขท่ี 1/3 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/8 ถนนปากทาง   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/13 ถนนปากทาง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 9/8 ถึงบ้านเลขท่ี 9/11 ถนนคลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่           
                16 เมษายน 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 9/5 ถนนคลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 4/8 ถนนปากทาง ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 11 ถนนคลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564) 
                  / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9/3 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9/5 ถึงบ้านเลขท่ี 9/9 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขท่ี 12 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขท่ี 14/5 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15/2 ถึงบ้านเลขที่ 15/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 16 ถึงบ้านเลขท่ี 16/16 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17-19 ถึงบ้านเลขท่ี 17-19 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขท่ี 18/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/1 ถึงบ้านเลขที่ 19/10 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/43 ถึงบ้านเลขท่ี 19/43 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21 ถึงบ้านเลขท่ี 21 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขท่ี 22 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขท่ี 23/4 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24/6 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28/4 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/1 ถนนปากทาง       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 31/6 ถนนปากทาง  

* หมายเหตุ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/43 ถนนปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2563)  
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 24/6 ถ.ปากทาง ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564  

        / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34/2 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37-38 ถึงบ้านเลขท่ี 37-38/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 40/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขท่ี 41/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขท่ี 43/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46/3 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขท่ี 47 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขท่ี 49 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50/2 ถึงบ้านเลขที่ 50/3 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขท่ี 51/9 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/10 ถึงบ้านเลขท่ี 51/10 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/2 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55/5 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55/6 ถึงบ้านเลขที่ 55/6 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56/4 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขท่ี 57/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60/2 ถึงบ้านเลขที่ 60/20 ถนนปากทาง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 51/4 ถ.ปากทาง (แจ้งรื้อถอน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 55/6 ถนนปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563) 
 

         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขท่ี 61/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64/1 ถนนปากทาง      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64/8 ถึงบ้านเลขที่ 64/9 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64/19 ถึงบ้านเลขท่ี -64/19 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65/2 ถึงบ้านเลขที่ 65/7 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65/9 ถึงบ้านเลขที่ 65/9 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65/11 ถึงบ้านเลขท่ี 65/21 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65/23 ถึงบ้านเลขท่ี 65/26 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67 ถึงบ้านเลขท่ี 67 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 69 ถึงบ้านเลขท่ี 69/2 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขท่ี 70/1 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71 ถึงบ้านเลขท่ี 71 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขท่ี 75/4 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขท่ี 76/9 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/21 ถึงบ้านเลขท่ี 78/22 ถนนปากทาง 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 78/24 ถึงบ้านเลขท่ี 78/25 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/27 ถึงบ้านเลขท่ี 78/27 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/30 ถึงบ้านเลขท่ี 78/33 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/35 ถึงบ้านเลขท่ี 78/36 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/79 ถึงบ้านเลขท่ี 78/79 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/81 ถึงบ้านเลขท่ี 78/86 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/87 ถึงบ้านเลขท่ี 78/87 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/91 ถึงบ้านเลขท่ี 78/93 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/95 ถึงบ้านเลขท่ี 78/102 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/105 ถึงบ้านเลขที่ 78/105 ถนนปากทาง  
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79-80 ถึงบ้านเลขท่ี 79-80 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81 ถึงบ้านเลขท่ี 81 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81/3 ถึงบ้านเลขที่ 81/3 ถนนปากทาง  

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขท่ี 83/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83/4 ถึงบ้านเลขที่ 83/4 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84/3 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85 ถึงบ้านเลขท่ี 85 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขท่ี 86/13 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/16 ถึงบ้านเลขท่ี 86/19 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/26 ถึงบ้านเลขท่ี 86/26 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/29 ถึงบ้านเลขท่ี 86/29 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/35 ถึงบ้านเลขท่ี 86/35 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/38 ถึงบ้านเลขท่ี 86/38 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/43 ถึงบ้านเลขท่ี 86/48 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/52 ถึงบ้านเลขท่ี 86/52 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/54 ถึงบ้านเลขท่ี 86/59 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/61 ถึงบ้านเลขท่ี 86/61 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/65 ถึงบ้านเลขท่ี 86/66 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/70 ถึงบ้านเลขท่ี 86/114 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/116 ถึงบ้านเลขที่ 86/148 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/1 ถนนปากทาง 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 86/147 ถนนปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 86/148 ถนนปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 83/4 ถนนปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 

17. ชุมชนราชรถ 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนพิจิตรธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนปากทาง       
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน  

พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ / ถนนปากทาง / ถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร 
         / ข้อมูล ... 



 
 

64 
 

 
 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม   552  คน   แยกเป็น  ชาย  248  คน  หญิง  304  คน 
แรกเกิด -   6  ปี รวม  29  คน  แยกเป็น  ชาย  12  คน  หญิง  17  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  69  คน แยกเป็น  ชาย  34  คน   หญิง  35  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  427  คน  แยกเป็น  ชาย  190  คน   หญิง  237  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม  115  คน  แยกเป็น  ชาย  47  คน   หญิง  68  คน 

  ข้อมูลบ้าน      จ านวน   350    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/16 ถึงบ้านเลขท่ี 11/16 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/28 ถึงบ้านเลขท่ี 11/28 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11/29 ถึงบ้านเลขท่ี 11/33 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20/49 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/58 ถึงบ้านเลขท่ี 20/68 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/70 ถึงบ้านเลขท่ี 20/87 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/89 ถึงบ้านเลขท่ี 20/121 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/126 ถึงบ้านเลขที่ 20/166 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/168 ถึงบ้านเลขที่ 20/169 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74/14 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/1 ถึงบ้านเลขที่ 78/35 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/37 ถึงบ้านเลขท่ี 78/49 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/4 ถึงบ้านเลขที่ 19/4 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้าเลขที่ 60/14 ถึงบ้านเลขท่ี 60/14 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขท่ี 63/2 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64/10 ถึงบ้านเลขท่ี 64/10 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65/1 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขท่ี 77 ถนนปากทาง   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77/2 ถึงบ้านเลขที่ 77/15 ถนนปากทาง  

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 77/15 ถ.ปากทาง (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563) 
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         / ตั้งแต่ .. 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78 ถึงบ้านเลขท่ี 78 ถนนปากทาง  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/3 ถึงบ้านเลขที่ 78/17 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/19 ถึงบ้านเลขท่ี 78/20 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/23 ถึงบ้านเลขท่ี 78/23 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/26 ถึงบ้านเลขท่ี 78/26 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/28 ถึงบ้านเลขท่ี 78/29 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/34 ถึงบ้านเลขท่ี 78/34 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/37 ถึงบ้านเลขท่ี 78/78 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/80 ถึงบ้านเลขท่ี 78/80 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/88 ถึงบ้านเลขที่ 78/90 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/94 ถึงบ้านเลขท่ี 78/94 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/103 ถึงบ้านเลขที่ 78/104 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/106 ถึงบ้านเลขที่ 78/108 ถนนปากทาง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86/115 ถึงบ้านเลขที่ 86/115 ถนนปากทาง 

18. ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน                                          
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 10 ต าบลคลองคะเชนทร์ 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนประชาอุทิศ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนพิจิตรธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก 

2. พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์  
3.ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม  614  คน  แยกเป็น  ชาย  280  คน   หญิง  334  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  36  คน แยกเป็น  ชาย  17  คน   หญิง  19  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  76  คน แยกเป็น  ชาย  31  คน   หญิง  45  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  484  คน แยกเป็น  ชาย  222  คน  หญิง  262  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม  104  คน แยกเป็น  ชาย  45  คน   หญิง  59  คน 
4. ข้อมูลบ้าน      จ านวน   419    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขที่ 18 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/88 ถึงบ้านเลขที่ 20/88 ถนนคลองคะเชนทร์ 
          / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขที่ 22/60 ถนนคลองคะเชนทร์     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 24/38 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/28 ถึงบ้านเลขที่ 25/28 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขที่ 26/8 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/15 ถึงบ้านเลขที่ 27/15 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/41 ถึงบ้านเลขที่ 27/270 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28/1 ถึงบ้านเลขที่ 28/89 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/17 ถึงบ้านเลขที่ 29/68 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขที่ 30/20 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขที่ 31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขที่ 32/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 36/12 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขที่ 38/8 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38/9 ถึงบ้านเลขที่ 38/9 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42/4 ถึงบ้านเลขที่ 42/5 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขที่ 46/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56/2 ถึงบ้านเลขที่ 56/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 24/38 ถนนคลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) 
* หมายเหตุ  บ้านเลขที่ 38/9 ถนนคลองคะเชนทร์ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563) 

19. ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 5 ต าบลคลองคะเชนทร์ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 3 ต าบลคลองคะเชนทร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าพิจิตรเก่า 

พื้นที่บริเวณ    ถนนคลองคะเชนทร์ 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม   600  คน แยกเป็น  ชาย  288  คน   หญิง  312  คน 
แรกเกิด -   6  ป ี รวม  22  คน  แยกเป็น  ชาย  12  คน   หญิง  10  คน 
อายุ  7 -  15  ปี รวม  66  คน แยกเป็น  ชาย   28  คน   หญิง  38  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  493  คน แยกเป็น  ชาย  240  คน   หญิง  253  คน 
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อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม  120  คน  แยกเป็น  ชาย  53  คน   หญิง    67  คน 
        / ข้อมูลบ้าน ... 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   364    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/140 ถึงบ้านเลขที่ 27/140 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/197 ถึงบ้านเลขที่ 27/197 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/238 ถึงบ้านเลขที่ 27/238 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/256 ถึงบ้านเลขที่ 27/256 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/18 ถึงบ้านเลขที่ 29/18 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29/20 ถึงบ้านเลขท่ี 29/20 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33/34 ถนนคลองคะเชนทร์    
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขท่ี 37/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/3 ถึงบ้านเลขที่ 39/7 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/10 ถึงบ้านเลขท่ี 39/13 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/15 ถึงบ้านเลขท่ี 39/19 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39/47 ถึงบ้านเลขท่ี 39/47 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 40 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 41 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42/3 ถนนคลองคะเชนทร์       
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42/6 ถึงบ้านเลขที่ 42/6 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขท่ี 43/6 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44/30 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46/11 ถึงบ้านเลขท่ี 46/11 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขท่ี 47 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขท่ี 49 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50/13 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50/15 ถึงบ้านเลขท่ี 50/24 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51-53 ถึงบ้านเลขท่ี 51-53 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/7 ถนนคลองคะเชนทร์ 

 *หมายเหตุ บ้านเลขที่ 46/11 ถนนคลองคเชนทร์ (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 19 กมภาพันธ์ 2564) 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52/9 ถึงบ้านเลขที่ 53/9 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52/12 ถึงบ้านเลขท่ี 52/16 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 53/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54/29 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54/32 ถึงบ้านเลขท่ี 54/34 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขท่ี 57/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขท่ี 61 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขที่ 62 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63-65 ถึงบ้านเลขท่ี 63-65 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64/10 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66/7 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67-69 ถึงบ้านเลขท่ี 67-69 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขท่ี 70 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71-73 ถึงบ้านเลขท่ี 71-73 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 72 ถึงบ้านเลขท่ี 72 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73/1 ถึงบ้านเลขที่ 73/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 75/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขที่ 77 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78 ถึงบ้านเลขท่ี 78 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78/36 ถึงบ้านเลขท่ี 78/36 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79 ถึงบ้านเลขท่ี 79/12 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขท่ี 80/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81 ถึงบ้านเลขท่ี 81/8 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขท่ี 83/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85 ถึงบ้านเลขท่ี 85/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขท่ี 86 ถนนคลองคะเชนทร์      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 87 ถึงบ้านเลขที่ 87/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขท่ี 89 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90 ถนนคลองคะเชนทร์      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขท่ี 91 ถนนคลองคะเชนทร์  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขที่ 92/8 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93 ถึงบ้านเลขที่ 93/5 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 95 ถึงบ้านเลขท่ี 95 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96 ถึงบ้านเลขท่ี 96/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 97 ถึงบ้านเลขท่ี 97 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 99 ถึงบ้านเลขท่ี 99/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงบ้านเลขที่ 100 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 101 ถึงบ้านเลขที่ 101 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงบ้านเลขที่ 102 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103 ถึงบ้านเลขที่ 103 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 106/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขท่ี 108/4 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 110 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 112 ถึงบ้านเลขที่ 112 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 114 ถึงบ้านเลขที่ 114/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงบ้านเลขที่ 116 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 117 ถึงบ้านเลขที่ 117/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 120/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 124 ถึงบ้านเลขที่ 124/3 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 126 ถึงบ้านเลขที่ 126/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 128 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขที่ 132/5 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 134-136 ถึงบ้านเลขที่ 134-136 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 138 ถึงบ้านเลขที่ 138/2 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140 ถึงบ้านเลขที่ 140 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 142-144 ถึงบ้านเลขที่ 142-144 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148-150 ถึงบ้านเลขที่ 148-150 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขท่ี 150/1 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152 ถนนคลองคะเชนทร์ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 154/9 ถนนคลองคะเชนทร์ 

20.ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ         
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปากทาง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนพิจิตร – สากเหล็ก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลปากทาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนนอกทางรถไฟ / ถนนฝั่งสถานีรถไฟ / ถนนพิจิตร – สากเหล็ก 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม  638  คน แยกเป็น  ชาย  288  คน   หญิง  350  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  39  คน  แยกเป็น  ชาย  15  คน   หญิง  24  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  63  คน แยกเป็น  ชาย  25  คน   หญิง  38  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  516  คน  แยกเป็น  ชาย  239  คน  หญิง  278  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป รวม  148  คน  แยกเป็น  ชาย  87  คน  หญิง   148 คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   214    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 3/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 5/5 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ้านเลขที่ 8/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 9/6 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 11/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขท่ี 13/6 ถนนนอกทางรถไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขท่ี 15/7 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16 ถึงบ้านเลขท่ี 16/5 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ถึงบ้านเลขท่ี 17 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขท่ี 18/9 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขท่ี 19/17 ถนนนอกทางรถไฟ   
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20 ถึงบ้านเลขท่ี 20 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51/3 ถึงบ้านเลขท่ี 51/7 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 53/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 95 ถึงบ้านเลขท่ี 95 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 96/1 ถึงบ้านเลขที่ 96/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 97 ถึงบ้านเลขท่ี 97 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขท่ี 98/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 131 ถึงบ้านเลขที่ 131/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขที่ 132/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 133 ถึงบ้านเลขที่ 133/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 134 ถึงบ้านเลขที่ 134/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 135 ถึงบ้านเลขที่ 135 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 136 ถึงบ้านเลขที่ 136/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 51/7 ถนนนอกทางรถไฟ (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563)  
หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 5/5 ถนนนอกทางรถไฟ (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564)  
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137 ถึงบ้านเลขที่ 137/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138 ถึงบ้านเลขที่ 138 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 139 ถึงบ้านเลขที่ 139 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 140 ถึงบ้านเลขที่ 140 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 141 ถึงบ้านเลขที่ 141 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 142 ถึงบ้านเลขที่ 142 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 143 ถึงบ้านเลขที่ 143 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 144/7 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 145 ถึงบ้านเลขที่ 145/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 146 ถึงบ้านเลขที่ 146/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 147 ถึงบ้านเลขที่ 147/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ     
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 148 ถึงบ้านเลขที่ 148/9 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 149 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150 ถึงบ้านเลขที่ 150/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 151 ถึงบ้านเลขที่ 151/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 152 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 153 ถึงบ้านเลขที่ 153/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 154 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 155 ถึงบ้านเลขที่ 155 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 156 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 157 ถึงบ้านเลขที่ 157 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158 ถึงบ้านเลขที่ 158 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 159 ถึงบ้านเลขที่ 159/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 160 ถึงบ้านเลขที่ 160/7 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 161 ถึงบ้านเลขที่ 161/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 163 ถึงบ้านเลขที่ 163/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 164 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 165 ถึงบ้านเลขที่ 165 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 167/1 ถึงบ้านเลขท่ี 167/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 168 ถึงบ้านเลขที่ 168/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 169 ถึงบ้านเลขที่ 169 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 170 ถึงบ้านเลขที่ 170 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 171 ถึงบ้านเลขที่ 171/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 172 ถึงบ้านเลขที่ 172 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 173 ถึงบ้านเลขที่ 173/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 174 ถึงบ้านเลขท่ี 174/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 178 ถึงบ้านเลขที่ 178/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187/3 ถึงบ้านเลขท่ี 187/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 209 ถึงบ้านเลขที่ 209 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 211 ถึงบ้านเลขที่ 211 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 212 ถึงบ้านเลขที่ 212 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9849 ถึงบ้านเลขท่ี 9849 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

หมายเหตุ : บ้านเลขท่ี 174/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ (ออกเลขบ้านเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564)  
21. ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 9 ต าบลปากทาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 

พื้นที่บริเวณ    ถนนนอกทางรถไฟ  
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม  556  คน  แยกเป็น  ชาย  254  คน  หญิง  302  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  19  คน แยกเป็น  ชาย  11  คน   หญิง   8  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  64  คน แยกเป็น  ชาย   27  คน   หญิง   37  คน 
อายุ 18  ปีขึ้นไป  รวม  400  คน  แยกเป็น  ชาย  191  คน  หญิง  209  คน 
อายุ 60  ปีขึ้นไป  รวม  91  คน  แยกเป็น  ชาย  35  คน  หญิง   56  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   327    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/1 ถึงบ้านเลขที่ 20/92 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21 ถึงบ้านเลขท่ี 21/39 ถนนนอกทางรถไฟ 

หมายเหตุ เลขที่ 20/92 ถนนนอกทางรถไฟ ออกเลข เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขท่ี 22/11 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขท่ี 23/13 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขท่ี 24/4 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26/1 ถึงบ้านเลขที่ 26/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28/6 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขท่ี 30/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31/1 ถึงบ้านเลขที่ 31/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขท่ี 32 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 34/4 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36/9 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขท่ี 37 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/9 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 39 ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถึงบ้านเลขท่ี 40/106 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขท่ี 41 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขท่ี 43/5 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขท่ี 44 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93 ถึงบ้านเลขท่ี 93/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 94 ถึงบ้านเลขท่ี 94 ถนนนอกทางรถไฟ 

22. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ        
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม  500  คน แยกเป็น  ชาย  238  คน  หญิง  262  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  19  คน แยกเป็น  ชาย   11  คน   หญิง   8  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม  64  คน แยกเป็น  ชาย   27  คน   หญิง   37  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป รวม  400  คน  แยกเป็น  ชาย  191  คน   หญิง  209  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   91  คน  แยกเป็น  ชาย    35  คน   หญิง    56  คน 

  ข้อมูลบ้าน      จ านวน   205    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 2/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 5 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/2 ถึงบ้านเลขท่ี 5/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 6-6/1 ถึงบ้านเลขท่ี 6/2-6/3-6/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 7/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 10 ถึงบ้านเลขท่ี 10/46 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขท่ี 22/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/5 ถึงบ้านเลขที่ 22/6 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/8 ถึงบ้านเลขที่ 22/12 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขท่ี 34 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 37/1 ถึงบ้านเลขที่ 37/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93/14 ถึงบ้านเลขท่ี 93/16 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 99 ถึงบ้านเลขท่ี 105 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขที่ 116 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 129/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 182 ถึงบ้านเลขที่ 182 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187 ถึงบ้านเลขที่ 187/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187/4 ถึงบ้านเลขท่ี 187/5 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187/6 ถึงบ้านเลขที่ 187/7 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 187/9 ถึงบ้านเลขท่ี1187/9 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 191 ถึงบ้านเลขที่ 191 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 193 ถึงบ้านเลขที่ 194/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 197 ถึงบ้านเลขที่ 198 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 200 ถึงบ้านเลขที่ 200 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 203 ถึงบ้านเลขที่ 205/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 207 ถึงบ้านเลขที่ 207/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

23. ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 
อาณาเขต     

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนประตูน้ าคลองท่าหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 9 ต าบลปากทาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนนอกทางรถไฟ / ถนนฝั่งสถานีรถไฟ             
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม  289  คน  แยกเป็น  ชาย  145  คน   หญิง  144  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  15  คน  แยกเป็น  ชาย  9  คน  หญิง  6  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   32  คน แยกเป็น  ชาย  17  คน   หญิง  15  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม  234  คน  แยกเป็น  ชาย  115  คน  หญิง  119  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   53  คน  แยกเป็น  ชาย  24  คน  หญิง    29  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   145    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/27 ถึงบ้านเลขท่ี 21/27 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/30 ถึงบ้านเลขท่ี 21/30 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 21/40 ถึงบ้านเลขท่ี 21/42 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40/12 ถึงบ้านเลขท่ี 40/12 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40/61 ถึงบ้านเลขท่ี 40/61 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45/1 ถึงบ้านเลขที่ 45/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46/40 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขท่ี 47 ถนนนอกทางรถไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47/8 ถึงบ้านเลขที่ 47/8 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขที่ 49 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขท่ี 51/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52/3 ถึงบ้านเลขที่ 52/35 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55/5 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขท่ี 57/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขท่ี 58/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60 ถนนนอกทางรถไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขท่ี 61 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขท่ี 62 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 ถึงบ้านเลขท่ี 64 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขท่ี 23 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขท่ี 25 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขท่ี 26 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขท่ี 27 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขท่ี 28 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขท่ี 29 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30/1 ถึงบ้านเลขที่ 30/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขท่ี 31 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 33 ถึงบ้านเลขท่ี 33 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 35 ถึงบ้านเลขท่ี 35 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขท่ี 36 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37 ถึงบ้านเลขท่ี 37 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขท่ี 38/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

หมายเหตุ * บ้านเลขท่ี 52/35 ถนนนอกทางรถไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2563) 
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          / ตั้งแต่ ... 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขท่ี 41 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 42 ถึงบ้านเลขท่ี 42 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 43 ถึงบ้านเลขท่ี 43/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83/5 ถึงบ้านเลขที่ 83/5 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 113/6 ถึงบ้านเลขท่ี 113/6 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 9809/2 ถึงบ้านเลขที่ 9809/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

24. ชุมชนประตูน้้าคลองท่าหลวง 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 9 ต าบลปากทาง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลท่าหลวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนปากคลองท่าหลวง 

พื้นที่บริเวณ    ถนนนอกทางรถไฟ 

ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร   รวม  335  คน แยกเป็น  ชาย  160  คน  หญิง  175  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  19  คน  แยกเป็น  ชาย   11  คน   หญิง  8  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   32  คน แยกเป็น  ชาย  15  คน   หญิง  17  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม  269  คน แยกเป็น  ชาย  131  คน  หญิง  138  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม   50  คน  แยกเป็น  ชาย  18  คน   หญิง  32  คน 
4. ข้อมูลบ้าน      จ านวน   92    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47/1 ถึงบ้านเลขที่ 47/9 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57/3 ถึงบ้านเลขที่ 57/4 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61/1 ถึงบ้านเลขที่ 61/1 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 65 ถึงบ้านเลขท่ี 65/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66/3 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67 ถึงบ้านเลขท่ี 103 ถนนนอกทางรถไฟ 

หมายเหตุ * บ้านเลขท่ี 65/3 ถนนนอกทางรถไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 
หมายเหตุ * บ้านเลขท่ี 71/3 ถนนนอกทางรถไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 
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         / 25. ชุมชน ... 

 25. ชุมชนปากคลองท่าหลวง 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองท่าหลวง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 9 ต าบลท่าหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนประตูน้ าคลองท่าหลวง / ทางรถไฟ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าน่าน 

พื้นที่บริเวณ    ถนนนอกทางรถไฟ / ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากร  รวม  370  คน  แยกเป็น  ชาย  172  คน  หญิง  198  คน 
แรกเกิด -   6  ป ีรวม  22  คน แยกเป็น  ชาย  11  คน  หญิง   11  คน 
อายุ  7 -  15  ปี  รวม   40  คน แยกเป็น  ชาย  25  คน   หญิง   15  คน 
อายุ 18   ปีขึ้นไป  รวม  302  คน แยกเป็น  ชาย  134  คน  หญิง  168  คน 
อายุ 60   ปีขึ้นไป  รวม  62  คน  แยกเป็น  ชาย  32  คน  หญิง   50  คน 
ข้อมูลบ้าน      จ านวน   145    หลังคาเรือน 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขท่ี 86 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88 ถนนนอกทางรถไฟ 

 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/2 ถึงบ้านเลขที่ 88/2 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/4 ถึงบ้านเลขที่ 88/9 ถนนนอกทางรถไฟ 
ตั้งแตบ่้านเลขท่ี 45 ถึงบ้านเลขท่ี 45/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45/3 ถึงบ้านเลขที่ 45/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขท่ี 46 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขท่ี 47 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 48 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 49 ถึงบ้านเลขท่ี 49/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 50 ถึงบ้านเลขท่ี 50 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขท่ี 51 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขท่ี 52/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 53 ถึงบ้านเลขท่ี 53 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขท่ี 54/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขท่ี 55 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขท่ี 56/7 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขที่ 58/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขท่ี 59 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขท่ี 60/5 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขท่ี 61/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึงบ้านเลขท่ี 62 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขท่ี 63/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขท่ี 66 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67 ถึงบ้านเลขท่ี 67/10 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 67/12 ถึงบ้านเลขท่ี 67/12 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 68 ถึงบ้านเลขท่ี 68 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 69 ถึงบ้านเลขท่ี 69 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 70 ถึงบ้านเลขท่ี 70/12 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 71 ถึงบ้านเลขท่ี 71/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73 ถึงบ้านเลขท่ี 73 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 74 ถึงบ้านเลขท่ี 74 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขท่ี 75/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ      
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขท่ี 76 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขท่ี 77/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 78 ถึงบ้านเลขท่ี 78/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79 ถึงบ้านเลขท่ี 79/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81 ถึงบ้านเลขท่ี 81/3 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขท่ี 82 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขท่ี 83/5 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 84 ถึงบ้านเลขท่ี 84 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 85 ถึงบ้านเลขท่ี 85/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88 ถึงบ้านเลขท่ี 88/1 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 88/3 ถึงบ้านเลขที่ 88/4 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขท่ี 89/2 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขท่ี 90 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
         / ตั้งแต่ ... 
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ตั้งแต่บ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขท่ี 91 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขท่ี 92 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 93/1 ถึงบ้านเลขที่ 93/13 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93/17 ถึงบ้านเลขท่ี 93/30 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93/33 ถึงบ้านเลขท่ี 93/37 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ 

* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 93/36 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563) 
* หมายเหตุ บ้านเลขท่ี 93/37 ถนนฝั่งสถานีรถไฟ (ออกเลขบ้าน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 (ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร 
 
  ประกาศ ณ วันที่                 มีนาคม  พ.ศ.2563 
 
     
 
     (นายประกาศิต  ยูวะเวส) 
    นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร 


