
ค าอธิบายรูปแบบท่ี ๑  ใช้ถนนรวมมิตรตลอดสายเป็นเส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๑ 

 

๖     ท้องที่ซึ่งมีแนวเขต เริ่มต้นจากทิศเหนือปลายสุดถนนรวม
มิตร จรดริมน ้ายามฝั่งใต้บริเวณพิกัด  UE ๒๙๐๔๖๒ เป็นเส้น
เลียบตามริมล้าน ้ายามฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ระหว่างชุมชน
ที่ ๘ พรสวรรค์สันติสุข ถึงชุมชนที่ ๑๐ ใต้ฝายน ้าจั นพัฒนา 
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภอ
อากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับ ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร  ถึง
หลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั งอยู่ระหว่างริมล้าน ้ายาม บริเวณพิกัด UE 
๙๓๖๔๘๐ ระยะทาง ๔,๒๔๙ เมตร 

    จากหลักเขตท่ี ๒ ซ่ึงตั งอยู่ระหวา่งริมล้าน า้ยาม บริเวณพิกัด 
UE ๙๓๖๔๘๐ เป็นเส้นเลียบริมห้วยน ้าจั นฝั่งทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ระหว่างชุมชนที่ ๑๐ ใต้ฝายน ้าจั นพัฒนา  และชุมชนที่ ๙  
นะวะ เป็นเส้นเขตแดนระหว่าง เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย 
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับ ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร  
ถึงหลักเขตที่ ๓  ซึ่งตั งอยู่ปากห้วยแซง บริเวณพิกัด            
UE ๙๓๒๔๕๓ ระยะทาง ๔,๓๑๔ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๓  ซ่ึงตั งอยู่ปากห้วยแซง บริเวณพิกัด  
UE ๙๓๒๔๕๓ เป็นเส้นเลียบตามริมห้วยแซงไปทางทิศ
ตะวันตก และเลียบตามริมห้วยเตยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ถึ งทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข  ๒๑๗๗ ถนนอากาศ -            
ศรีสงคราม เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ
อ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด
สกลนคร ติดกับถนนรวมมิตร บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ 
ระยะทาง  ๑,๕๘๖  เมตร  

 
 
 
 
 

-๒- 
เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๑ 

 

๖     บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ ซึ่งตั งอยู่กึ่งกลางเข้าสู่ถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๗  ถนนอากาศ-ศรีสงคราม     
ฝั่งทางทิศเหนือเข้าสู่ถนนรวมมิตรเป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ 



ระหว่างชุมชนที่ ๑๔ เศรษฐกิจ และชุมชนที่ ๑๕ บัวตูมบัวบาน 
ชุมชนที่ ๕ วัดกลางพระแก้ว และชุมชนที่ ๖ โรงเรียนบ้าน
อากาศ ไปบรรจบปลายสุดถนนรวมมิตรริมฝั่งล้าน ้ายาม 
บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๖๒  ระยะทาง ๑,๓๕๕ เมตร อันเป็น
จุดเริ่มต้น 

๒ ๖ 
    ท้องที่ซึ่งมีแนวเขต เริ่มต้นจากกึ่งกลางเข้าสู่ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ริมห้วยเตย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ เป็น
เส้นเลียบตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ถนน
อากาศ-ศรีสงคราม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ 
ซึ่งตั งอยู่บริ เวณกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๙๔ อ้า เภอพรรณานิคม -อ้ า เภอเซกา บริ เ วณพิกัด           
UE ๙๑๖๔๔๗  ระยะทาง ๕๒๙ เมตร    
  จากหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ อ้าเภอพรรณานิคม-อ้าเภอเซกา  
บริเวณพิกัด UE ๙๑๖๔๔๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ
อ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับเทศบาล
ต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงหลัก
เขตที่  ๕   ซึ่ งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริ เวณพิกัด           
UE ๙๐๕๔๕๔  ระยะทาง  ๑,๒๖๕  เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริเวณ
พิกัด UE ๙๐๕๔๕๔ เป็นเส้นเลียบตามล้าน ้ายามไปทาง       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับ 
เทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 
ถึงหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงริมถนนไทยพาณิชย์ 
บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๕๗  ระยะทาง  ๓๖๘  เมตร             

    
 
 

-๓- 
เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๒ ๖   จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงริมถนนไทยพาณิชย์ 
บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๕๗  เป็นเส้นเลียบตามริมล้าน ้ายามไปทางทิศ
ตะวันตก ระหว่างชุมชนที่ ๑ ท่าค้อพัฒนา ชุมชนที่ ๒ วัดจอมแจ้ง 
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร เทศบาลต้าบลวาใหญ่ อ้าเภออากาศอ้านวย 
จังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงปลายสุดถนนรวมมิตรติดกับริมล้าน ้ายาม 
บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๖๒ ระยะทาง  ๓,๔๗๖   เมตร 



    จากปลายสุดถนนรวมมิตรติดกับล้ าน ้ ายาม บริ เ วณพิกัด           
UE ๙๒๐๔๖๒ เข้าสู่ถนนรวมมิตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ (ถนนอากาศ-ศรีสงคราม) บริเวณ
ริมห้วยเตย ระหว่างชุมชนที่ ๕ ชุมชนวัดกลางพระแก้ว ชุมชนที่ ๖ 
โรงเรียนบ้านอากาศ ชุมชนที่ ๑๔ เศรษฐกิจ และชุมชนที่ ๑๕ บัวตูม
บัวบาน บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ ระยะทาง  ๑,๓๕๓ เมตร        
อันเป็นจุดเริ่มต้น   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรูปแบบท่ี ๒  ใช้ถนนไทยพาณิชย์ตลอดสายเป็นเส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๑ 

 

๖      ท้องที่มีแนวเขตเริ่มต้นตั งแต่หลักเขตท่ี ๑ ปลายสุดถนนไทยพาณิชย์ 
บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๕๗ ระหว่างชุมชนที่ ๑ ท่าค้อพัฒนา และชุมชน
ที่ ๒ วัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ ๘ พรสวรรค์สันติสุข และชุมชนที่ ๑๐ ใต้ฝ่าย
น ้าจั่นพัฒนา เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย 
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร เทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภอ
อากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ 
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงหลักเขตท่ี ๒ ซึ่งตั งอยู่ปากห้วย
น ้าจั นฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด UE ๙๓๖๔๘๐ ระยะทาง ๗,๗๒๗  เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั งอยู่ปากห้วยน ้าจั นฝั่งตะวันตกบริเวณพิกัด    
UE ๙๓๖๔๘๐  เป็นเส้นเลียบตามริมห้วยน ้าจั น เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด
สกลนคร กับองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย 
จังหวัดสกลนคร ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ชุมชนที่ ๑๐ ใต้ฝ่ายน ้าจั่นพัฒนา 



จนถึงแนวเขตระหว่างชุมชนที่ ๙ นะวะ ซึ่งตั งอยู่ริมห้วยน ้าจั นฝั่งทิศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด UE ๙๓๕๔๖๑ ระยะทาง ๓,๔๓๙ เมตร 
    จากแนวเขตระหว่างชุมชนที่ ๙ นะวะ ซึ่งตั งอยู่ริมห้วยน ้าจั นฝั่งทิศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด UE ๙๓๕๔๖๑  เส้นตรงเข้าสู่ถนนไทยพาณิชย์ 
ตรงไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ บริเวณปลายสุด
ถนนไทยพาณิชย์ บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๕๗ ระยะทาง  ๒,๗๐๐ เมตร 
อันเป็นจุดเริ่มต้น   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๒- 

เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๒ 

 

๖      เป็นท้องที่ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขตชุมชนระหว่างชุมชนที่ 
๙  นะวะ  ซึ่ ง ตั ง อยู่ ริ มห้ วยน ้ า จั นฝั่ งทิ ศตะวั นตก บริ เ วณพิกั ด              
UE ๙๓๕๔๖๑ และชุมชนที่ ๑๗ อากาศพัฒนา เป็นเส้นเลียบตาม
ริมน ้าจั นฝั่งตะวันตกไปถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั งอยู่ปากห้วยแซงฝั่งเหนือไป
ทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด UE ๙๓๒๔๕๓  เลียบตามริมห้วยเตยฝั่ง
เหนือไปทางทิศตะวันตกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ 
ถนนอากาศ-ศรีสงคราม เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ
อ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร กับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่ง
ตั งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ อ้าเภอ
พรรณานิคม-อ้าเภอเซกา  บริเวณพิกัด UE ๙๑๖๔๔๗  ระยะทาง  
๒,๑๖๙ เมตร 
      จากหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๙๔ อ้าเภอพรรณานิคม-อ้าเภอเซกา  บริเวณพิกัด UE 
๙๑๖๔๔๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด
สกลนคร กับเทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด
สกลนคร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริเวณพิกัด 
UE ๙๐๕๔๕๔ ระยะทาง ๑,๒๘๕ เมตร 
     จากหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริเวณพิกัด UE 
๙๐๕๔๕๔ เป็นเส้นเลียบตามล้าน ้ายามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 



เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนครกับ เทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงริม
ถนนไทยพาณิชย์ บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๔๗  ระยะทาง ๔๓๓  เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงริมถนนไทยพาณิชย์ 
บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๔๗  เป็นเส้นตรงเข้าสู่ถนนไทยพาณิชย์ไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงแนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งเขตชุมชนระหว่างชุมชนที่ 
๙  นะวะ  ซึ่ ง ตั ง อยู่ ริ มห้ วยน ้ า จั นฝั่ งทิ ศตะวั นตก บริ เ วณพิกั ด              
UE ๙๓๕๔๖๑ ระยะทาง  ๒,๗๐๐   เมตร อันเป็นจุดเริ่มต้น   

 
 
 
 

ค าอธิบายรูปแบบท่ี ๓  ใช้ถนนสวรรค์ดิลกตลอดสายเป็นเส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลอากาศอ านวยและนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เขตเลือกตั้งท่ี จ านวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

๑ ๖       ท้องที่ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นจากทิศเหนือปลายสุดถนนสวรรค์ดิลกซึ่ง
ตั งอยู่ ริมล้าน ้ายามฝั่งทิศใต้ บริเวณพิกัด UE ๙๒๒๔๖๓ เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย กับ องค์การบริหารส่วนต้าบล
อากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงหลักเขตที่  ๒ บริเวณ
พิกัด  UE ๙๓๖๔๘๐ ซึ่งตั งอยู่ระหว่างริมล้าน ้ายาม ระยะทางประมาณ  
๔,๐๗๖ เมตร 
     จากหลักเขตที่ ๒ ซ่ึงตั งอยู่ระหวา่งริมล้าน า้ยาม   บริเวณพิกัด        
UE ๙๓๖๔๘๐  เป็นเส้นเลียบริมห้วยน ้าจั นฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่าง เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย กับองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลอากาศ  อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ไปถึงหลักเขต
ที่ ๓ ซ่ึงตั งอยู่ปากห้วยแซง บริเวณพิกัด  UE ๙๓๒๔๕๓ ระยะทาง
ประมาณ ๓,๖๗๘ เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๓  ซึ่งตั งอยู่ปากห้วยแซง บริเวณพิกัด UE ๙๓๒๔๕๓   
เป็นเส้นเลียบตามริมห้วยแซงไปทางทิศตะวันตก และเลียบตามริมห้วย
เตยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ 
ถนนอากาศ-ศรีสงคราม เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ
อ้านวย กับองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย 
จังหวัดสกลนคร ไปบรรจบถนนรวมมิตร บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ 
ระยะทางประมาณ ๑,๖๗๕  เมตร  
   จากบริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙ ซึ่งตั งอยู่ริมห้วยเตยฝั่งเหนือ ติดกับ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ตรงไป
ทิศเหนือตามถนนรวมมิตรเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนที่  ๑๕ บัวตูม
บัวบานกับชุมชนที่ ๑๔ เศรษฐกิจ ถึงบริเวณสี่แยกถนนรวมมิตรตัดกับ
ถนนสุราษฎร์รังสรรค์แล้วไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ ถนนสุราษฎร์
รังสรรค์ตรงไป ถึงบริเวณสี่แยกถนนสวรรค์ดิลกตัดกับถนนสุราษฎร์
รังสรรค์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนที่  ๑๕ บัวตูมบัวบาน และชุมชน



ที่ ๖ โรงเรียนบ้านอากาศ เข้าสู่ถนนสวรรค์ดิลกตรงไปทางทิศเหนือ ซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชุมชนที่ ๗ วัดทุ่ง และชุมชนที่ ๖ โรงเรียนบ้าน
อากาศ ไปบรรจบปลายสุดริมล้าน ้ายาม บริเวณพิกัด UE ๙๒๒๔๖๓ 
ระยะทางประมาณ ๑,๖๕๕  เมตร อันเป็นจุดเริ่มต้น   

 
 

-๒- 

๒ ๖      ท้องที่ซึ่งแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙  ซึ่งตั งอยู่
ริมห้วยเตยฝั่งเหนือ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ระยะทาง 
ประมาณ ๕๓๓ เมตร  เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ
อ้านวย กับองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย 
จังหวัดสกลนคร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั งอยู่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๙๔  อ้าเภอพรรณานิคม-อ้าเภอเซกา  บริเวณพิกัด UE 
๙๑๖๔๔๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศ-อ้านวย กับองค์การบริหารส่วนต้าบล
อากาศและเทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด
สกลนคร ถึงหลักเขตที่ ๕   ซึ่งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริเวณพิกัด 
UE ๙๐๕๔๕๔ ระยะทางประมาณ๑,๒๘๕ เมตร 
     จากหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั งอยู่ตรงปากหนองสบห้วย บริเวณพิกัด      
UE ๙๐๕๔๕๔   เป็นเส้นเลียบตามล้าน ้ายามไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย กับ 
เทศบาลต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร  ถึงหลัก
เขตที่ ๑   ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงถนนไทยพาณิชย์ บริเวณพิกัด UE 
๙๐๗๔๕๗  ระยะทางประมาณ ๔๓๓  เมตร 
    จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั งอยู่ริมล้าน ้ายามตรงริมถนนไทยพาณิชย์ 
บริเวณพิกัด UE ๙๐๗๔๕๗  เป็นเส้นเลียบตามริมล้าน ้ายามไปทาง    
ทิศตะวันตก เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย กับ
เทศบาลต้าบลวาใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ อ้าเภอ
อากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ถึงปลายสุดริมล้าน ้ายาม บริเวณพิกัด         
UE ๙๒๒๔๖๓ ระยะทางประมาณ  ๑,๓๑๖   เมตร 
   บริเวณพิกัด UE ๙๒๒๔๖๓ ซ่ึงตั งอยู่ปลายริมล้าน ้ายามฝั่งทิศใต้ เข้าสู่
ถนนสวรรค์ดิลก เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ เป็นแนวเขตระหว่างชุมชนที่ 
๖ โรงเรียนบ้านอากาศ และชุมชนที่ ๗ วัดทุ่ง เป็นเส้นตรงไปถึงบริเวณสี่
แยกถนนสวรรค์ดิลกตัดกับถนนสุราษฎร์รังสรรค์ แล้วไปทางทิศตะวันตก
ถึงบริเวณสี่แยกถนนถนนรวมมิตรตัดกับถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ระหว่าง
ชุมชนที่ ๖ โรงเรียนบ้านอากาศ และชุมชนที่ ๑๕ บัวตูมบัวบาน แล้วไป
ทางทิศใต้ตามถนนรวมมิตร เป็นเส้นเขตระหว่างชุมชนที่ ๑๔ เศรษฐกิจ 
และชุมชนที่ ๑๕ บัวตูมบัวบาน ไปบรรจบถนนรวมมิตร  

   



 

 
-๓- 

๒ ๖ ซึ่งตั งอยู่ริมห้วยเตยฝั่งเหนือติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๑๗๗ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม บริเวณพิกัด UE ๙๒๐๔๔๙  ระยะทาง
ประมาณ ๑,๖๕๕ เมตร อันเป็นจุดเริ่มต้น   
 

ประกาศ  ณ  วันที่           กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
(นายนคร  บุญมีผล) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร 
 


