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ประกาศจังหวัดนครสวรรค
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว
๒๘๗๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอเมืองนครสวรรค
แยกหมูบานบอดินสอพอง หมูที่ ๒ ตําบลกลางแดด จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานเขาเขียว โดยตั้งเปนหมูที่ ๗ ตําบลกลางแดด และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานศาลเจา หมูที่ ๑ ตําบลกลางแดด หมูบานหนองแกง หมูที่ ๗
ตําบลนครสวรรคออก บานหนองปลิง หมูที่ ๒ ตําบลหนองปลิง โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากหลักหมายเขตบนแนวสัน เขาเขียว บริเวณพิกัด NT ๑๘๙๓๐๐
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวสันเขาเขียวและหลักหมายเขตขามถนนสายเอเชีย
สิ้นสุดที่หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๒๑๗๒๙๗ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐
กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานหนองปลิง หมูที่ ๒ หมูบานหนองอําโพ หมูที่ ๕ หมูบาน
เขารัง หมูที่ ๔ ตําบลหนองปลิง โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากหลักหมายเขต
บริ เวณพิกั ด NT ๒๑๗๒๙๗ ไปทางทิ ศ ใต ตามหลั ก หมายเขตสิ้ น สุ ด ที่
หลักหมายเขตที่เชิงเขาพระเจดียดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด NT ๒๐๗๒๘๔
ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบอดิน สอพอง หมูที่ ๒ ตําบลกลางแดด โดยมีแ นวเขต
เริ่มตนจากหลักหมายเขตที่เชิงเขาพระเจดีย ดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด NT
๒๐๗๒๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามหลัก หมายเขตข า มถนนสายเอเชี ย
สิ้นสุดที่หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๑๙๐๒๙๔ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐
กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานกลางแดด หมูที่ ๓ ตําบลกลางแดด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๑๙๐๒๙๔ ไปทางทิศเหนือ ตามหลักหมายเขต
และทางสาธารณประโยชน สิ้ น สุ ดที่ ห ลั ก หมายเขตบนแนวสั น เขาเขี ย ว
บริเวณพิกัด NT ๑๘๙๓๐๐ ระยะทางประมาณ ๑.๕๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานบอดินสอพอง หมูที่ ๒ ตําบลกลางแดด ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานเขาเขียว หมูที่ ๗ ตําบลกลางแดด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๑๙๐๒๙๔ ไปทางทิศตะวันออกตามหลักหมายเขต
ขามถนนสายเอเชีย สิ้นสุดที่หลักหมายเขตที่เชิงเขาพระเจดียดานทิศ เหนือ
บริเวณพิกัด NT ๒๐๗๒๘๔ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเขารัง หมูที่ ๔ ตําบลหนองปลิง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หลักหมายเขตที่เชิงเขาพระเจดียดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด NT ๒๐๗๒๘๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามหลักหมายเขตสิ้นสุดที่หลักหมายเขตที่เชิงเขาหมูสี
บริเวณพิกัด NT ๒๑๓๒๖๓ ระยะทางประมาณ ๔.๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานหวา หมูที่ ๑ บานเชิงเขาคีรี หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล อําเภอ
โกรกพระ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักหมายเขตที่เชิงเขาหมูสี บริเวณพิกัด
NT ๒๑๓๒๖๓ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉียงใต ตามหลักหมายเขตขา มถนน
สายเอเชีย สิ้นสุดที่หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๑๘๒๒๗๓ ระยะทางประมาณ
๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานกลางแดด หมูที่ ๔ บานกลางแดด หมูที่ ๕ และบานกลางแดด
หมูที่ ๖ ตําบลกลางแดด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักหมายเขต บริเวณพิกัด
NT ๑๘๒๒๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามหลักหมายเขตสิ้นสุดที่
หลักหมายเขต บริเวณพิกัด NT ๑๙๐๒๙๔ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
อําเภอบรรพตพิสัย
แยกหมูบานบึง หมูที่ ๑ ตําบลหนองกรด จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
บึงใต โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๕ ตําบลหนองกรด และใหมีอาณาเขต ดังนี้
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ติดตอกับหมูบานบึง หมูที่ ๑ ตําบลหนองกรด โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
สะพานขา มคลองวั ดธรรมจริ ยาวาส บริเวณพิกัด PT ๑๗๘๖๖๐ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลําคลองบานบึง (คลองเคียน) ไปสิ้นสุดที่ฝายน้ําลน
บานหนองกรด หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองกรด (ประตูน้ําบานหนองกรด หมูที่ ๑๐
ตําบลหนองกรด) บริเวณพิกัด PT ๑๙๑๖๕๒ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
ติดตอกับหมูบานหนองกรด หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองกรด โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากฝายน้ําลน หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองกรด บริเวณพิกัด PT ๑๙๑๖๕๒ ไปทาง
ทิศ ใต ตามคัน นาซึ่งเปน แนวเขตติดตอกับหมูที่ ๑๐ ไปสิ้น สุดที่ประตูน้ํา
บริเวณพิกัด PT ๑๙๑๖๓๐ ระยะทางประมาณ ๒.๙ กิโลเมตร
ติดตอกับหมูบานหนองแพงพวย หมูที่ ๙ ตําบลหัวดง อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจากประตูน้ํา หมูที่ ๑๐ บริเวณพิกัด PT
๑๙๑๖๓๐ ไปทางทิศตะวัน ตก ตามกึ่งกลางลําคลองขุยซึ่งเปนแนวเขตของ
อําเภอบรรพตพิสัย กับอําเภอเกาเลี้ยว ไปสิ้นสุดที่ประตูน้ําคลองขุย บริเวณ
พิกัด PT ๑๖๗๖๔๓ ระยะทางประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร
ติดตอกับหมูบานบึง หมูที่ ๑ ตําบลหนองกรด โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ประตูน้ําคลองขุย บริเวณพิกัด PT ๑๖๗๖๔๓ ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลาง
ทางถนนสายหนองจิก - เนินศาลา ไปสิ้นสุดที่สะพานขามคลองวัดธรรมจริยาวาส
(บานบึง) บริเวณพิกัด PT ๑๗๘๖๖๐ ระยะทางประมาณ ๓.๙ กิโลเมตร
หมูที่ ๑ ตําบลหนองกรด ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ติดตอกับหมูบานบานใหม หมูที่ ๗ ตําบลหนองกรด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สะพานข า มคลองหนองกรด (คลองเคี ย น) ซอย ๒๑ บริ เ วณพิ กั ด PT
๑๗๔๖๖๗ ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลําคลองหนองกรด ไปสิ้นสุดที่
สะพานขามคลองวัดธรรมจริยาวาส (บานบึง) บริ เวณพิกัด PT ๑๗๘๖๖๐
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ติดตอกับหมูบานบึงใต หมูที่ ๑๕ ตําบลหนองกรด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สะพานขามคลองวัดธรรมจริยาวาส (บานบึง) บริ เวณพิกัด PT ๑๗๘๖๖๐
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ไปทางทิศ ใต ตามกึ่งกลางทางถนนสายหนองจิก - เนิน ศาลา ไปสิ้น สุด ที่
ประตู น้ํ า คลองขุ ย บริ เวณพิ กั ด PT ๑๖๗๖๔๓ ระยะทางประมาณ ๓.๙
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานหนองปรือ หมูที่ ๙ ตําบลหนองกรด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ประตูน้ําคลองขุย บริเวณพิกัด PT ๑๖๗๖๔๓ ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลาง
ลําคลองขุ ย ซึ่งเป น แนวเขตระหวางอําเภอบรรพตพิสัย กับอํา เภอเกา เลี้ย ว
ไปสิ้นสุดที่ถนนสายทุงบุง บริเวณพิกัด PT ๑๔๘๖๕๒ ระยะทางประมาณ
๒.๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานหนองปรือ หมูที่ ๙ ตําบลหนองกรด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสายทุงบุงตัดคลองทุงบุง บริเวณพิกัด PT ๑๔๘๖๕๒ ไปทางทิศเหนือ
ตามกึ่งกลางถนนสายทุงบุง - บานใหม ไปสิ้นสุดที่สะพานขามคลองหนองกรด
(คลองเคียน) ซอย ๒๑ บริเวณพิกัด PT ๑๗๔๖๖๗ ระยะทางประมาณ ๔.๕
กิโลเมตร
แยกหมูบานสระน้ําโจน หมูที่ ๒ ตําบลเจริญผล จัดตั้งเปน หมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานสระทอง โดยตั้งเปนหมูที่ ๗ ตําบลเจริญผล และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานคลองน้ําโจน หมูที่ ๒ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริม่ ตนจาก
ถนนหน าโรงพยาบาลบรรพตพิ สัย บริ เวณพิ กัด PT ๐๕๔๖๓๑ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนสาย ๑๐๗๓ ผานสี่แยกเจริญผลตอไปทาง
ทิศตะวันออกจนถึงทางแยกเขาถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PT ๐๕๔๖๓๖ ตอไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนจนถึงคลองน้ําโจน บริเวณพิกัด PT
๐๕๗๖๓๖ ตอไปทางทิศเดียวกันตามทางสาธารณะแลวไปเชื่อมกับคลองสงน้ํา
จนถึงถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PT ๐๗๘๖๔๘ ตอไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลาง
คลองสงน้ํา ไปสิ้นสุดที่ถนนไดโสน - วัดเนินโพธิ์ บริเวณพิกัด PT ๐๘๗๖๕๑
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานหนองน้ําเขียว หมูที่ ๖ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ที่บริเวณถนนสายไดโสน - วัดเนินโพธิ์ บริเวณพิกัด PT ๐๘๗๖๕๑ ไปทาง
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ทิศใต ตามกึ่งกลางถนนจนถึงสะพานวัดเนินโพธิ์ บริเวณพิกัด PT ๐๙๓๖๔๘
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานคลองกระถิน หมูที่ ๗ ตําบลบางตาหงาย โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากที่บริเวณสะพานวัดเนินโพธิ์ บริเวณพิกัด PT ๐๙๓๖๔๘ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางลําคลองกระถิน ไปสิ้นสุดที่สะพานบนถนน
สาย ๑๐๘๔ บริเวณพิกัด PT ๐๕๙๖๒๗ ระยะทางประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานเจริญผล หมูที่ ๑ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ที่สะพานบนถนนสาย ๑๐๘๔ บริเวณพิกัด PT ๐๕๙๖๒๗ ตอไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางถนนสาย ๑๐๘๔ จนถึงทางแยกเขาตลาดธีระชัยเมืองใหม
บริเวณพิกัด PT ๐๕๘๖๒๘ ตอไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนเขาตลาด
จนถึงสี่แยกกลางตลาดบริเวณพิกัด PT ๐๕๔๖๒๖ ตอไปทางทิศเหนือตาม
แนวกึ่งกลางถนนจนถึงถนนสาย ๑๐๗๓ ไปสิ้นสุดที่บริเวณหนาโรงพยาบาล
บรรพตพิสัย บริเวณพิกัด PT ๐๕๔๖๓๑ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
ใหหมูบานสระน้ําโจน หมูที่ ๒ ตําบลเจริญผล ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานคลองสองหนอ หมูที่ ๑ ตําบลตาสัง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณทางแยกระหวางถนนสายบานเจริญผล - บานตาขีด บริเวณพิกัด PT
๐๔๘๖๕๐ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนไปจนถึงคลองน้ําไหล
บริเวณพิกัด PT ๐๕๓๖๕๒ ตอไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ตามกึ่งกลาง
ทางสาธารณะจนถึงถนนสาย ๑๐๗๓ บริเวณพิกัด PT ๐๖๓๖๔๗ ตอไปทาง
ทิศใตตามแนวคันนาจนถึง บริเวณพิกัด PT ๐๖๒๖๔๕ ตอไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคันนา ไปสิ้นสุดที่คลองสงน้ํา บริเวณพิกัด PT ๐๗๑๖๔๗ ระยะทาง
ประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานหนองหวา หมูที่ ๓ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณกึ่งกลางคลองสงน้ํา บริเวณพิกัด PT ๐๗๑๖๔๗ ตอไปทางทิศใตตามแนว
กึ่งกลางคลองสงน้ําจนถึงบริเวณพิกัด PT ๐๗๐๖๔๕ ตอไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวกึ่งกลางคลองสงน้ําสุดคลองสงน้ําไปตามทางสาธารณะจนถึงคลองน้ําโจน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

บริเวณพิกัด PT ๐๕๗๖๓๖ ตอไปทางทิศตะวัน ตกตามแนวกึ่งกลางถนน
ไปสิ้นสุดที่ถนนสาย ๑๐๗๓ บริเวณพิกัด PT ๐๕๔๖๓๖ ระยะทางประมาณ
๒.๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานสระทอง หมูที่ ๗ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางถนนสาย ๑๐๗๓ บริเวณพิกัด PT ๐๕๔๖๓๖ ไปทางทิศใตตามแนว
กึ่ง กลางถนนสาย ๑๐๗๓ ผ า นสี่แ ยกเจริ ญผลต อไปทางทิ ศ เดี ย วกัน ผ า น
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ไปสิ้นสุดที่บริเวณหนาองคการบริหารสวนตําบล
เจริญผลบนถนนสาย ๑๐๗๓ บริเวณพิกัด PT ๐๔๘๖๒๖ ระยะทางประมาณ
๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานเจริญผล หมูที่ ๑ ตําบลเจริญผล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณหนาองคการบริหารสวนตําบลเจริญผลบนถนนสาย ๑๐๗๓ บริเวณ
พิกั ด PT ๐๔๘๖๒๖ ไปทางทิ ศ เหนือ ตามแนวกึ่ง กลางถนนข า งองคก าร
บริหารสวนตําบลเจริญผลไปจนถึงถนนคอนกรีตสายถ้ําไอเข บริเวณพิกัด PT
๐๔๘๖๓๐ ตอไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายถ้ําไอเขจนถึงถนนสาย
๑๐๘๔ ขามตอ ไปทางถนนสายไปบ านดงปาจัน ทรจนถึงบริ เวณพิ กัด PT
๐๔๔๖๓๘ ตอไปทางทิ ศ ตะวัน ออกตามแนวกึ่ งกลางถนนจนถึง ถนนสาย
บานเจริญผล - ตาขีด บริเวณพิกัด PT ๐๕๐๖๔๒ ตอไปทางทิศเหนือตามแนว
กึ่งกลางถนนสายบานเจริญผล - ตาขีด ไปสิ้นสุดที่ทางแยก บริเวณพิกัด PT
๐๔๘๖๕๐ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
อําเภอลาดยาว
แยกหมูบานหนองน้ํา แดง หมูที่ ๑๖ ตําบลบานไร จัดตั้งเปน หมูบา นใหม ๑ หมูบา น
ชื่อหมูบานหนองนา โดยตั้งเปนหมูที่ ๒๕ ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และใหมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานสวนหลวง หมูที่ ๑๐ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําเหมืองบริเวณพิกัด NT ๘๔๙๕๕๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําเหมือง
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๘๗๓๕๕๔ ระยะทาง ๗ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองสองหอง หมูที่ ๒๓ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลํา เหมือ งบริเ วณพิกั ด NT ๘๗๓๕๕๔ ไปทางทิศ ใต ตามแนวลํ า เหมื อ ง
สิ้นสุด ที่บริเวณพิกัด NT ๘๗๐๕๓๘ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานเนิน เรี ยง หมูที่ ๔ ตํ าบลบานไร โดยมี แ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ลําเหมืองบริเวณพิกัด NT ๘๗๐๕๓๘ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําเหมือง
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๘๕๓๕๒๗ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานหนองน้ําแดง หมูที่ ๑๖ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําเหมืองบริเวณพิกัด NT ๘๕๓๕๒๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวลําเหมือง
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๘๔๙๕๕๓ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ใหหมูบานหนองน้ําแดง หมูที่ ๑๖ ตําบลบานไร ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานหนองโมกข หมูที่ ๒๒ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําเหมืองบริเวณพิกัด NT ๘๒๗๕๕๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําเหมือง
สิ้นสุดลงที่บริเวณพิกัด NT ๘๔๙๕๕๓ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองนา หมูที่ ๒๕ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลํา เหมื อ งบริ เ วณพิ กั ด NT ๘๔๙๕๕๓ ไปทางทิศ ใต ต ามแนวลํ า เหมื อ ง
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๘๕๓๕๒๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานไร หมูที่ ๑ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําเหมือง
บริเวณพิกัด NT ๘๕๓๕๒๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําเหมืองสิ้นสุดที่
บริเวณพิกัด NT ๘๓๖๕๒๕ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานไร หมูที่ ๑ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําเหมือง
บริเวณพิกัด NT ๘๓๖๕๒๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวลําเหมืองสิ้น สุดที่
บริเวณพิกัด NT ๘๒๗๕๕๑ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร
แยกหมูบานบอกระปุง หมูที่ ๑๔ ตําบลบานไร จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
บอสวอง โดยตั้งเปนหมูที่ ๒๖ ตําบลบานไร และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานหนองบอนใต หมูที่ ๑๘ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําเหมืองบริเวณพิกัด NT ๗๕๘๕๕๐ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําเหมือง
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๗๗๔๕๔๘ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับบานบอแรด หมูที่ ๑๗ ตําบลบานไร โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ถนนสาธารณประโยชนบริเวณพิกัด NT ๗๗๔๕๔๘ ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดที่ บริเวณพิกัด NT ๗๗๕๕๓๕ ระยะทาง ๓.๕
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานหนองไทร หมูที่ ๑๙ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณประโยชนบริเวณพิกัด NT ๗๗๕๕๓๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแนวถนนสาธารณประโยชน สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เวณพิ กั ด NT ๗๖๒๕๓๑
ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานบอกระปุง หมูที่ ๑๔ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณประโยชนบริเวณพิกัด NT ๗๖๒๕๓๑ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนสาธารณประโยชนสิ้น สุดที่บริเวณพิกัด NT ๗๕๘๕๕๐ ระยะทาง ๔
กิโลเมตร
ใหหมูบานบอกระปุง หมูที่ ๑๔ ตําบลบานไร ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานหนองบอนใต หมูที่ ๑๘ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณประโยชนบริเวณพิกัด NT ๗๓๑๕๓๖ ไปทางทิศ ตะวันออก
ตามแนวถนนสาธารณประโยชน สิ้ น สุ ด ที่ บริ เวณพิ กั ด NT ๗๕๘๕๕๐
ระยะทาง ๖ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานบอสวอง หมูที่ ๒๖ ตําบลบานไร โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณประโยชนบริเวณพิกัด NT ๗๕๘๕๕๐ ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๗๖๒๕๓๑ ระยะทาง ๔
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานหนองไทร หมูที่ ๑๙ ตําบลบานไร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๗๖๒๕๓๑ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณประโยชน สิ้ น สุ ด ที่ บริ เ วณพิ กั ด NT ๗๔๓๕๒๒
ระยะทาง ๔ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติด ต อกั บ บา นวัง ป า ใหญ หมูที่ ๙ ตํา บลวั ง ซ าน อํ า เภอแมว งก จัง หวั ด
นครสวรรค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดที่บริเวณ
พิกัด NT ๗๔๓๕๒๒ ไปทางทิ ศ เหนือตามแนวถนนสาธารณประโยชน
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NT ๗๓๑๕๓๖ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร
แยกหมูบานสะเดาซาย หมูที่ ๕ ตําบลหวยน้ําหอม จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานเทียนชัย โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๐ ตําบลหวยน้ําหอม และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานคลองสาลี หมูที่ ๒ ตําบลลาดยาว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สะพานสะเดาซาย บริเวณพิกัด NT ๗๖๗๔๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนสาธารณประโยชน สิ้นสุดที่ลําคลองหวยตะกวดบริเวณพิกัด NT ๗๕๓๔๐๒
ระยะทาง ๓.๐๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานสะเดาซาย หมูที่ ๕ ตําบลหวยน้ําหอม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT ๗๕๓๔๐๒ ไปทางทิศ ใต สิ้น สุดที่
ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT ๗๓๐๔๒๐ ระยะทาง ๔.๑ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานศรีทอง หมูที่ ๖ ตําบลหวยน้ําหอม และบานตาคลี หมูที่ ๙
ตําบลศาลเจาไกตอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT
๗๓๐๔๒๐ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสาธารณประโยชนสายศาลเจาไกตอ
สิ้นสุดที่สะพานศาลเจาไกตอ บริเวณพิกัด NT ๗๒๙๔๕๐ ระยะทาง ๕.๗๕
กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานคลองกลาง หมูที่ ๓ ตําบลศาลเจาไกตอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สะพานศาลเจาไกตอ บริเวณพิกัด NT ๗๒๙๔๕๐ ไปทางทิศเหนือตามลําคลองวังมา
สิ้นสุดที่สะพานสะเดาซาย บริเวณพิกัด NT ๗๖๗๔๑๔ ระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร
ใหหมูบานสะเดาซาย หมูที่ ๕ ตําบลหวยน้ําหอม ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานทุงแมน้ํานอย หมูที่ ๓ ตําบลลาดยาว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สะพานสะเดาซายบริเวณพิกัด NT ๗๖๗๗๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามลําคลองวังมา
สิ้นสุดที่ลําเหมืองกกกอกบริเวณพิกดั NT ๗๗๙๔๐๗ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับบานกกกอก หมูที่ ๔ ตําบลหวยน้ําหอม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําเหมืองกกกอกบริเวณพิกัด NT ๗๗๙๔๐๗ ไปทางทิศใตตามลําเหมืองกกกอก
สิ้นสุดที่ ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT ๗๗๗๓๘๙ ระยะทาง ๒.๕
กิโลเมตร
ทิศใต

ติดตอกับบานศรีทอง หมูที่ ๖ ตําบลหวยน้ําหอม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
คลองหวยตะกวดบริเวณพิกัด NT ๗๗๗๓๘๙ ไปทางทิศตะวันตกตามลําคลอง
หวยตะกวด ไปสิ้นสุดที่ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT ๗๕๓๔๐๒
ระยะทาง ๔.๑ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดตอกับบานเทียนชัย หมูที่ ๑๐ ตําบลหวยน้ําหอม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําคลองหวยตะกวด บริเวณพิกัด NT ๗๕๓๔๐๒ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนสาธารณประโยชน สิ้นสุดที่สะพานสะเดาซายบริเวณพิกัด NT ๗๖๗๔๑๔
ระยะทาง ๓.๐๕ กิโลเมตร
อําเภอโกรกพระ
แยกหมูบานดงชะพลู หมูที่ ๕ ตําบลบางมะฝอ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
เนินเวียง โดยตั้งเปนหมูที่ ๖ ตําบลบางมะฝอ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับหมูบานดงชะพลู หมูที่ ๔ ตําบลบางมะฝอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทายโรงเรียนโกรกพระ บริเวณพิกัด NT ๑๕๘๒๔๗ ไปทางทิศใตตามแนวเขต
ดานตะวันออกของหนองอายตูบ สิ้นสุดที่ หมูที่ ๑ ตําบลโกรกพระ บริเวณ
พิกัด NT ๑๖๗๒๓๘ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดตอกับแมน้ําเจาพระยา หมูที่ ๔ ตําบลบางมะฝอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวเขตพานิชยนาวี บริเวณพิกัด NT ๑๖๗๒๓๘ ไปทางทิศใตตามแนวเขต
พานิชยนาวี สิ้นสุดที่บานหัวแหลม หมูที่ ๑ ตําบลโกรกพระ บริเวณพิกัด NT
๑๖๔๒๒๙ ระยะทางประมาณ ๑.๖๒ กิโลเมตร
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ติดตอกับหมูบานหัวแหลม หมูที่ ๑ ตําบลโกรกพระ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
เกาะกลางแมน้ําเจาพระยา ไปตามแนวเขตที่ดินของราษฎรบริเวณพิกัด NT
๑๖๔๒๒๙ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตที่ดินของราษฎร สิ้นสุดที่คลอง
ไมปรากฏชื่อ บริเวณพิกัด NT ๑๕๕๒๒๙ ระยะทางประมาณ ๐.๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบา นดงชะพลู หมูที่ ๕ ตําบลบางมะฝอ และบานหัวแหลม หมูที่ ๑
ตําบลโกรกพระ โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากคลองไมปรากฏชื่อ บริเวณพิกัด
NT ๑๕๕๒๒๙ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตที่ดินของราษฎร สิ้นสุดที่
กลางแมน้ําเจาพระยา บริเวณพิกัด NT ๑๖๔๒๒๙ ระยะทางประมาณ ๐.๗
กิโลเมตร
ใหหมูบานดงชะพลู หมูที่ ๕ ตําบลบางมะฝอ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบางมะฝอ หมูที่ ๒ บานดงชะพลู หมูที่ ๔ ตําบลบางมะฝอ
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากทายโรงเรียนโกรกพระ บริเวณพิกัด NT ๑๕๘๒๔๗
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตโรงเรียนโกรกพระ สิ้นสุดที่ถนนหลวงสาย
๓๐๐๕ บริเวณพิกัด NT ๑๕๒๒๔๗ ระยะทางประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเนินเวียง หมูที่ ๖ ตําบลบางมะฝอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทายโรงเรียนโกรกพระ บริเวณพิกัด NT ๑๕๘๒๔๗ ไปทางทิศใตตามแนวเขต
ดานตะวัน ออกของหนองอายตูบ สิ้นสุดที่บริเวณหมูที่ ๑ ตําบลโกรกพระ
บริเวณพิกัด NT ๑๖๕๒๒๙ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานหัวแหลม หมูที่ ๑ ตําบลโกรกพระ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
เขตคันคลองไมปรากฏชื่อ บริเวณพิกัด NT ๑๕๕๒๒๙ ไปทางทิศตะวันตก
ตามคลองไมปรากฏชื่อ สิ้นสุดที่สะพานคลองมะคา บริเวณพิกัด NT ๑๔๔๒๒๘
ระยะทางประมาณ ๐.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบางมะฝอ หมูที่ ๒ ตําบลบางมะฝอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนหลวงสาย ๓๐๐๕ บริเวณพิกัด NT ๑๕๒๒๔๗ ไปทางทิศใตตามถนนหลวง
สาย ๓๐๐๕ สิ้น สุดที่สะพานคลองปลาไหล บริเวณพิกัด NT ๑๕๑๒๔๑
ระยะทางประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร เลาะคันคลองปลาไหลและหนองหวายใหญ
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ฝงตะวันออก ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร สิ้น สุดที่สะพานคลองมะคา
บริเวณพิกัด NT ๑๔๔๒๒๘
อําเภอหนองบัว
แยกหมูบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อบาน
เขานางตวมใต โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๕ ตําบลวังบอ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจาก
ถนนภายในหมูบานบริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลาง
ถนนภายในหมูบาน สิ้น สุดที่ ถนน ส.ป.ก. บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖ ลงไปทางทิศใตตามถนน ส.ป.ก.
สิ้น สุดที่ทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๔๕๓๘๔๓ ระยะทางประมาณ ๒
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานพนาสวรรค หมูที่ ๑๓ และบานวังไผพัฒ นา หมูที่ ๑๔
ตําบลวั งบ อ โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากถนน ส.ป.ก. ตั ดกั บทางสาธารณะ
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๕๓๘๔๓ ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะสิ้นสุดที่
คลองกะตั๊กที่บริเวณพิกัด PT ๔๖๑๗๘๖ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานวังบอ หมูที่ ๙ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองกะตั๊ก
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๖๑๗๘๖ ขึ้นไปทางทิศเหนือตามคลองกะตั๊ก สิ้นสุดที่ถนน
ภายในหมูบานที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ใหหมูบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานลองดู หมูที่ ๑๓ ตําบลหนองบัว บานหนองไผ หมูที่ ๑๐
ตําบลหนองบัว โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากคลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT
๔๙๐๗๘๘ ไปทางทิศ ตะวัน ออกตามคลองน้ําสาด สิ้ น สุดที่ คลองน้ําสาด
ที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๑๘๔๐ ระยะทางประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
คลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๑๘๔๐ ลงไปทางทิศใตตามทางสาธารณะ
ถึงถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๙๑๘๔๒ และลงไปตามถนน ส.ป.ก.
สิ้นสุดที่ถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖ ระยะทางประมาณ ๒.๕
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานเขานางตวมใต หมูที่ ๑๕ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖ ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ
สิ้น สุดที่คลองกะตั๊ก ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ระยะทางประมาณ ๕
กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานวังบอ หมูที่ ๙ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองกะตั๊ก
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ขึ้นไปทางทิศเหนือตามคลองกะตั๊ก สิ้นสุดที่
คลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT ๔๙๐๗๘๘ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
แยกหมูบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อบาน
เขานางตวมเหนือ โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๖ ตําบลวังบอ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานหนองไผ หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองบัว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
คลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๒๖๑๒ ไปทางทิศตะวันออกตามคลอง
น้ําสาด สิ้นสุดที่คลองน้ําสาดที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๑๘๔๐ ระยะทางประมาณ
๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลวังบอ โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
คลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๑๘๔๐ ลงไปทางทิศใตตามทางสาธารณะถึง
ถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๙๑๘๔๒ และไปตามถนน ส.ป.ก. สิ้นสุดที่
ถนน ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานเขานางตวมใต หมูที่ ๑๕ ตําบลวังบอ โดยมีจุดเริ่มตนที่ถนน
ส.ป.ก. ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๘๘๔๖ ไปทางทิศตะวันตก ตามทางสาธารณะ
สิ้นสุดที่ทางสาธารณะ ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๒๘๐๘ ระยะทางประมาณ ๓.๕
กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทางสาธารณะที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๒๘๐๘ ขึ้นไปทางทิศเหนือตามทางหลวงชนบท
สายบานโคกสะอาด - บานเขานางตวม ผานหนาวัดเขานางตวม โรงเรียน
เขานางตวม และขึ้นไปทางทิศเหนือตามทางสาธารณะ สิ้นสุดที่คลองน้ําสาด
ที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๒๖๑๒
ใหหมูบานเขานางตวม หมูที่ ๑ ตําบลวังบอ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานลองดู หมูที่ ๑๓ ตําบลหนองบัว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
คลองน้ําสาด ที่บริเวณพิกัด PT ๔๙๐๗๘๘ ไปทางทิศตะวันออกตามคลองน้ําสาด
สิ้นสุดที่คลองน้ําสาดที่บริเวณพิกัด PT ๕๐๒๖๑๒ ระยะทางประมาณ ๒.๕
กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเขานางตวมเหนือ หมูที่ ๑๖ ตําบลวังบอ โดยมีแ นวเขต
เริ่ม ตน จากคลองน้ํา สาดที่บริ เวณพิกั ด PT ๕๐๒๖๑๒ ไปทางทิ ศ ใต ตาม
ทางสาธารณะถึงทางหลวงชนบทสายบานโคกสะอาด - บานเขานางตวม ผาน
หนาโรงเรียนเขานางตวม ผานวัดเขานางตวมและวกไปทางใตสิ้นสุดที่ทางสาธารณะ
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๒๘๐๘ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานเขานางตวมใต หมูที่ ๑๕ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทางสาธารณะที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๒๘๐๘ ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ
ถึงคลองกะตั๊กสิ้น สุดที่คลองกะตั๊กที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ระยะทาง
ประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานวังบอ หมูที่ ๙ ตําบลวังบอ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองกะตั๊ก
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๗๐๗๙๓ ไปทางทิศเหนือตามคลองกะตั๊กสิ้นสุดที่คลองน้ําสาด
ที่บริเวณพิกัด PT ๔๙๐๗๘๘ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
อําเภอพยุหะคีรี
แยกหมูบานหนองใหญ หมูที่ ๘ ตําบลพยุหะ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
วงคมหาพรหม โดยตั้งเปน หมูที่ ๙ ตําบลพยุหะ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
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ติดตอกับหมูบานใหม หมูที่ ๒ ตําบลยานมัทรี โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข ๑) บริเวณพิกัด PT ๒๒๒๑๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวตนมะมวง สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน (สายเกา) บริเวณ
พิกัด PT ๒๒๐๑๑๔ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานหนองใหญ หมูที่ ๘ ตําบลพยุหะ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สี่แยกพยุหะ (ถนนสายเอเชีย) บริเวณพิกัด PT ๒๓๑๐๙๓ ไปทางทิศเหนือ
ตามถนนสายเอเชีย สิ้นสุดที่แนวรั้วที่เอกชนทางเขาที่วาการอําเภอพยุหะคีรี
บริเวณพิกัด PT ๒๒๓๑๑๔ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานตลาดใต หมูที่ ๕ ตําบลพยุหะ โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจาก
ถนนพหลโยธินถึงถนนสายเอเชียขางวัดเขาแกว บริเวณพิกัด PT ๒๒๘๐๙๑
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามถนนพหลโยธิน สายเกา สิ้นสุดที่ถนนสายเอเชีย
บริเวณพิกัด PT ๒๓๑๐๙๓ ระยะทางประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานดงกะเปา หมูที่ ๒ ตําบลพยุหะ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนพหลโยธินสายเกา บริเวณพิกัด PT ๒๒๐๑๑๔ ไปทางทิศใตตามถนน
พหลโยธิน (สายเกา) ไปทิศตะวันออก ตามทางสาธารณะและบริเวณสันเขา
สรรพลึ ง และเขาแก ว สิ้ น สุ ด ที่ ถ นนพหลโยธิ น สายเก า บริ เวณพิ กั ด PT
๒๒๘๐๙๑ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ใหหมูบานหนองใหญ หมูที่ ๘ ตําบลพยุหะ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานสระทะเล หมูที่ ๓ ตําบลสระทะเล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวรั้วที่เอกชนตามถนนสายเอเชีย บริเวณพิกัด PT ๒๒๓๑๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวรั้วที่เอกชนติดกับถนนสาธารณะเขาที่วาการ
อําเภอพยุหะคีรี สิ้นสุดที่แนวคันนา บริเวณพิกัด PT ๒๒๔๑๑๕ ระยะทาง
ประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเนินกลาง หมูที่ ๑ ตําบลเนินมะกอก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําหวยโคกกระถิน บริเวณพิกัด PT ๒๓๕๑๑๒ ไปทางทิศใตตามแนวคันนา
สิ้นสุดที่แนวคันนาบริเวณพิกัด PT ๒๔๔๐๙๘ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
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ติดตอกับหมูบานตลาดใต หมูที่ ๕ ตําบลพยุหะ โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจาก
ถนนลาดยางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๔๔๐๙๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามถนนสายพยุหะ - เนิน มะกอก สิ้น สุดที่สี่แยกพยุหะ (ถนนสายเอเชีย)
บริเวณพิกัด PT ๒๓๒๐๙๔ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานวงคมหาพรหม หมูที่ ๙ ตําบลพยุหะ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทางหลวงหมายเลข ๑ (สายเอเชีย) บริเวณพิกัด PT ๒๒๔๑๑๕ ไปทางทิศใต
ตามแนวทางหลวงหมายเลข ๑ (สายเอเชีย) สิ้นสุดที่สี่แยกพยุหะ (ถนนสายเอเชีย)
บริเวณพิกัด PT ๒๓๒๐๙๔ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
แยกหมูบานหนองแหน หมูที่ ๗ ตําบลเนินมะกอก จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานสายหกพัฒนา โดยตั้งเปน หมูที่ ๑๒ ตําบลเนินมะกอก และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานเขาบอเหล็ก หมูที่ ๔ ตําบลนิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากแนวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๓๓๐๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
เขตที่ดินติดตอกับทางสาธารณะ สิ้นสุดที่ถนนสาธารณะสายนิคมเขาบอแกว หนองโพ บริเวณพิกัด PT ๓๔๒๐๘๖ ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานวังตามา หมูที่ ๕ ตําบลนิคมเขาบอ แกว โดยมีแ นวเขต
เริ่มตนจาก ถนนสาธารณะสายนิคมเขาบอแกว - หนองโพ บริเวณพิกัด PT
๓๔๒๐๘๖ ไปทางทิศใต ตามแนวเขตที่ดิน สิ้นสุดที่ถนนสาธารณะ (สาย ๓)
บริเวณพิกัด PT ๓๕๔๐๗๒ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกั บหมูบ านหนองแหน หมู ที่ ๗ ตํา บลเนิ น มะกอก โดยมีแ นวเขต
เริ่มตนจากถนนสาธารณะประชาสงเคราะห สาย ๓ บริเวณพิกัด PT ๓๓๖๐๖๓
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามถนนสาธารณะประชาสงเคราะห สิ้นสุดที่ถนน
สาธารณะประชาสงเคราะหสาย ๓ บริเวณพิกัด PT ๓๕๔๐๗๒ ระยะทาง
ประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานหนองแหน หมูที่ ๗ ตําบลเนินมะกอก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๓๓๖๐๖๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตที่ดิน
สิ้นสุดที่แนวเขตที่ดนิ บริเวณพิกัด PT ๓๓๔๐๗๕ ระยะทางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร
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ใหหมูบานหนองแหน หมูที่ ๗ ตําบลเนินมะกอก ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานโปงสวรรค หมูที่ ๑๒ บานเขาบอเหล็ก หมูที่ ๔ บานหวยตั้ง
หมูที่ ๙ ตํ าบลนิค มเขาบอ แก ว โดยมีแ นวเขตเริ่ม ต น จากถนนสาธารณะ
บริเวณพิกัด PT ๓๓๔๐๗๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสาธารณะตอกับ
แนวเขตที่ดินตอกับคันคลองชลประทาน สิ้นสุดที่แนวคันคลองชลประทาน
บริเวณพิกัด PT ๓๑๒๐๕๔ ระยะทางประมาณ ๖.๙ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานหวยดุก หมูที่ ๓ ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากแนวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๓๕๔๐๗๒ ไปทางทิศใตตามแนว
เขตที่ดิน สิ้นสุดที่ถนนสาธารณะสายนิคมเขาบอแกว - หนองโพ บริเวณพิกัด
PT ๓๕๖๐๖๘ ระยะทางประมาณ ๐.๔๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานหวยดุก หมูที่ ๓ และบานปาคลัก หมูที่ ๖ ตําบลหนองโพ
อํ า เภอตาคลี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากแนวเขตที่ ไ ร บริ เ วณพิ กั ด PT
๓๕๖๐๖๘ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตที่ดินสิ้นสุดที่แนวเขตที่ดิน บริเวณ
พิกัด PT ๓๒๐๐๔๖ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานทาตาทอง หมูที่ ๖ ตําบลทาน้ําออย โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวคลองชลประทาน บริเวณพิกัด PT ๓๑๒๐๕๔ ไปทางทิศใตตามแนวคลอง
ติดตอกับ แนวเขตที่ดิน สิ้น สุดที่แ นวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๓๒๐๐๔๖
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
แยกหมูบานปาบัวทอง หมูที่ ๑๐ ตําบลเขาทอง จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
บัวทองใหม โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๒ ตําบลเขาทอง และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานตลาดเขาทอง หมูที่ ๕ ตําบลเขาทอง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะในหมูบาน บริเวณพิกัด PT ๒๖๘๒๑๓ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาธารณะ สิ้น สุดที่เขาชองบง บริเวณพิกัด PT ๒๓๖๒๑๑
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานปาบัวทอง หมูที่ ๑๐ ตําบลเขาทอง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๒๖๘๒๑๓ ไปทางทิศใต ตามแนวเขตที่ดิน
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สิ้น สุดที่ถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๖๗๒๐๙ ระยะทางประมาณ ๑
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานหนองเสือ หมูที่ ๕ ตําบลสระทะเล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๔๓๑๗๘ ไปทางทิศตะวันออกตามถนน
สาธารณะสิ้นสุดที่ถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกระหวางตําบลเขาทองกับตําบล
สระทะเล บริเวณพิกัด PT ๒๕๑๑๗๔ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานเขาดิน หมูที่ ๘ ตําบลยางตาล อําเภอโกรกพระ โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากแนวสัน เขาชองบง บริเวณพิกัด PT ๒๓๖๒๑๑ ไปทางทิศ ใต
ตามแนวสัน เขาชองบงกับเขาโยง สิ้น สุดที่สันเขาโยงตอกับถนนสาธารณะ
บริเวณพิกัด PT ๒๔๓๑๗๘ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
ใหหมูบานปาบัวทอง หมูที่ ๑๐ ตําบลเขาทอง ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานเหนือกลาง หมูที่ ๓ ตําบลเขาทอง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๗๒๒๑๓ ไปทางทิศตะวันตก ตามถนน
สาธารณะ สิ้นสุดที่ทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๖๘๒๑๓ ระยะทางประมาณ
๑ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานสระบัว หมูที่ ๖ ตําบลเขาทอง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๖๒๑๗๑ ไปทางทิศเหนือ ตามทางรถไฟ
ติดตอกับทางสาธารณะ สิ้นสุดที่ทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๗๒๒๑๓
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานวังตาแบก หมูที่ ๔ ตําบลสระทะเล โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกบานเขายาตม บริเวณพิกัด PT ๒๕๑๑๗๔ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออก ตามทางสาธารณะติดตอกับแนวเขตที่ดิน สิ้นสุดที่ทางรถไฟ
ทุงน้ําซึม บริเวณพิกัด PT ๒๖๒๑๗๑ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบัวทองใหม หมูที่ ๑๒ ตําบลเขาทอง โดยมีแนวเขตเริม่ ตนจาก
แนวเขตที่ดิน บริเวณพิกัด PT ๒๖๘๒๑๓ ไปทางทิศใต ตามแนวเขตที่ดิน
สิ้นสุดที่ถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๒๖๗๒๐๙ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
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แยกหมูบานนิคมเขาบอแกว หมูที่ ๓ ตําบลนิคมเขาบอแกว จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานทุงใหญพัฒนา โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๕ ตําบลนิคมเขาบอแกว และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบอทอง หมูที่ ๒ ตําบลนิคมเขาบอ แกว โดยมีแ นวเขต
เริ่มตนจากถนนสายนิคม - เนินมะกอก (ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๗) บริเวณ
พิกัด PT ๓๑๘๑๐๖ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข
๓๓๒๗ สิ้นสุดที่แนวทางถนนสวนบุคคล บริเวณพิกัด PT ๓๐๖๑๐๖ ระยะทาง
ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานนิคมเขาบอแกว หมูที่ ๓ ตําบลนิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากทางสาธารณะไปตามแนวไร บริเวณพิกัด PT ๓๒๐๐๘๔ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวไร สิ้นสุดที่ถนนสายนิคมเขาบอแกว - เนินมะกอก (ทางหลวง
หมายเลข ๓๓๒๗) บริเวณพิกัด PT ๓๐๖๑๐๖ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานเขาบอเหล็ก หมูที่ ๔ ตําบลนิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากแนวไร บริเวณพิกัด PT ๓๑๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวไร
สิ้นสุดที่ทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๓๒๐๐๘๔ ระยะทางประมาณ ๐.๘
กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานประดูเฒา หมูที่ ๑๑ ตําบลเนินมะกอก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แนวถนนสวนบุคคลลงมาทางทิศใตโดยใชแนวไร บริเวณพิกัด PT ๓๐๖๑๐๖
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวไร สิ้น สุด ที่ แ นวไร บริ เวณพิกั ด PT ๒๑๔๐๘๓
ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ใหหมูบานนิคมเขาบอแกว หมูที่ ๓ ตําบลนิคมเขาบอแกว ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานหนองไมแดง หมูที่ ๑ บานบอทอง หมูที่ ๒ และบาน
เขาถ้ํ าเพดาน หมู ที่ ๗ ตํา บลนิค มเขาบอ แก ว โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ทางสาธารณะเขากระเด็น บริเวณพิกัด PT ๓๓๐๑๐๙ ไปทางทิศ ตะวันตก
ตามถนนสาธารณะ สิ้นสุดที่ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๒๒๗ สายนิคม เนินมะกอก บริเวณพิกัด PT ๓๑๘๑๐๖ ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานเขาเด็กเลี้ยงวัว หมูที่ ๑๐ และบานตลาดวัว หมูที่ ๑๑ ตําบล
นิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากทางหลวงชนบทสายนิคมเขาบอแกว ตลาดวัว บริเวณพิกัด PT ๓๓๕๑๐๘ ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงชนบท
สายนิคมเขาบอแกว - เนินมะกอก สิ้นสุดที่ทางหลวงชนบทสายนิคมเขาบอแกว สระบัว บริเวณพิกัด PT ๓๓๐๑๐๙ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานเขาบอเหล็ก หมูที่ ๔ ตําบลนิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PT ๓๒๐๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามทางสาธารณะ สิ้นสุดที่เขาสิงห บริเวณพิกัด PT ๓๓๒๐๙๖ ระยะทาง
ประมาณ ๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานทุงใหญพัฒนา หมูที่ ๑๕ ตําบลนิคมเขาบอแกว โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากทางสาธารณประโยชนไปตามแนวไร บริเวณพิกัด PT ๓๒๐๐๘๔
ไปทางทิศใต ตามแนวไร สิ้นสุดที่ทางสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด PT
๓๐๖๑๐๖ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
กิ่งอําเภอแมเปน
แยกหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน จัดตั้งเปน หมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานใหมชัยมงคล โดยตั้งเปนหมูที่ ๒๓ ตําบลแมเปน และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานหนองพวา หมูที่ ๓ ตําบลแมเปน และหมูที่ ๗ ตําบลปางสวรรค
กิ่งอําเภอชุม ตาบง โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากคลองโพธิ์ บริเวณพิกัดที่ NT
๕๓๓๒๙๙ ไปทางทิศตะวันออกตามรอยทางเกวียน สิ้นสุดบริเวณพิกัดที่ NT
๕๓๓๐๗๑ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานคลองเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตน จาก
แนวทางเกวียนบริเวณพิกัดที่ NT ๕๓๓๐๗๑ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต
ตามแนวทางเกวียนสิ้นสุดบริเวณพิกัด NT ๕๒๒๙๙๑ ระยะทางประมาณ ๗
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน และบานรัศมีสรางสรรค
หมูที่ ๒๔ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนสายลาดยางหนองจิกรี -
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ถนนสุด บริเวณพิกัดที่ NT ๕๒๒๙๙๑ ไปทางทิศตะวันตกตามเสนถนนลาดยาง
หนองจิกรี - ถนนสุด สิ้นสุดบริเวณพิกัดที่ NT ๕๐๓๐๓๓ ระยะทางประมาณ
๖ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานใหมทรายทอง หมูที่ ๑๔ และบานหนองพวา หมูที่ ๓ ตําบล
แมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหวยคลองยาง บริเวณพิกัดที่ NT ๕๐๓๐๓๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดบริเวณพิกัดที่ NT ๕๓๓๒๙๙ ระยะทาง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร
ใหหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน กิ่งอําเภอแมเปน ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานใหมชัยมงคล หมูที่ ๒๓ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด บริเวณพิกัดที่ NT ๕๑๓๐๑๙
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด สิ้นสุดบริเวณ
พิกัดที่ NT ๕๒๒๙๙๑ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานคลองคาย หมูที่ ๑๓ และบานคลองเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลแมเปน
โดยมีแนวเขตเริ่ม ตนจากบริเวณหวยน้ําตื้น บริเวณ พิกัดที่ NT ๕๒๒๙๙๑
ไปทางทิศใตตามรอยทางเทา สิ้นสุดที่หวยน้ําดัง บริเวณพิกัดที่ NT ๔๙๒๒๔๗
ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับคลองน้ําดัง และบานหวยเปา หมูที่ ๑๙ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณหวยน้ําดัง บริเวณพิกัดที่ NT
๔๙๒๒๔๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามลําคลองหวยน้ําดัง สิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่
NT ๔๖๒๕๐๓ ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานรัศมีสรางสรรค หมูที่ ๒๔ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณหวยน้ําดัง บริเวณพิกัดที่ NT ๔๖๒๕๐๓ ไปทางทิศเหนือ ตามรอยทางเกวียน
ไปสิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่ NT ๕๑๓๐๑๙ ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
แยกหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน จัดตั้งเปน หมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานรัศมีสรางสรรค โดยตั้งเปนหมูที่ ๒๔ ตําบลแมเปน และใหมีอาณาเขต ดังนี้
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ติดตอกับบานใหมชัยมงคล หมูที่ ๒๓ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด บริเวณพิกัดที่ NT ๕๐๓๐๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด สิ้นสุดบริเวณพิกัด NT
๕๑๓๐๑๙ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางถนนสายลาดยางบริเวณหนองจิก รี - ถนนสุด บริ เวณพิกัด ที่ NT
๕๑๓๐๑๙ ไปทางทิศใตตามรอยทางเกวียนสิ้นสุดที่คลองน้ําดัง บริเวณพิกัดที่
NT ๔๖๒๕๐๓ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานคลองน้ําดัง หมูที่ ๑๙ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางคลองน้ําดัง บริเวณพิกัดที่ NT ๔๖๒๕๐๓
ไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดบริเวณพิกัดที่ NT ๔๓๒๖๓๗ ระยะทางประมาณ
๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานเขาแหลม หมูที่ ๗ และบานใหมทรายทอง หมูที่ ๑๔ ตําบล
แมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหวยคลองยาง บริเวณพิกัดที่ NT ๔๖๒๕๐๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปสิ้นสุดบริเวณพิกัดที่ NT ๕๐๓๐๑๑ ระยะทาง
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
ใหหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๒ ตําบลแมเปน ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานใหมชัยมงคล หมูที่ ๒๓ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด บริเวณพิกัด NT ๕๑๓๐๑๙
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายลาดยางหนองจิกรี - ถนนสุด สิ้นสุดบริเวณ
พิกัดที่ NT ๕๒๒๙๙๑ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคลองคาย หมูที่ ๑๓ และบานคลองเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลแมเปน
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณหวยน้ําตื้น บริเวณพิกัดที่ NT ๕๒๒๙๙๑ ไปทาง
ทิศใต ตามรอยทางเทา สิ้นสุดที่หวยน้ําดัง บริเวณพิกัดที่ NT ๔๙๒๒๔๗
ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
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ติดตอกับคลองน้ําดัง และบานหวยเปา หมูที่ ๑๙ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากบริเวณหวยน้ําดัง บริเวณพิกัดที่
NT ๔๙๒๒๔๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามลําคลองหวยน้ําดัง สิ้นสุดที่บริเวณ
พิกัด ที่ NT ๔๖๒๕๐๓ ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานรัศมีสรางสรรค หมูที่ ๒๔ ตําบลแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณหวยน้ําดัง บริเวณพิกัด ที่ NT ๔๖๒๕๐๓ ไปทางทิศเหนือตามรอย
ทางเกวียน ไปสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด ที่ NT ๕๑๓๐๑๙ ระยะทางประมาณ ๑๑
กิโลเมตร
กิ่งอําเภอชุมตาบง
แยกหมูบานปางชัย หมูที่ ๘ ตําบลปางสวรรค จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
คลองบวงสามัคคี หมูที่ ๑๑ ตําบลปางสวรรค และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานใหมเจาพระยา หมูที่ ๑๕ ตําบลแมเลย โดยมีแนวเขต
เริ่ ม ต น จากจุ ด กึ่ ง กลางลํ า คลองบ ว งบริ เ วณเชิ ง เขาล อ ม บริ เ วณพิ กั ด NT
๕๐๒๔๒๒ ไปทางทิศตะวันออกตามลําคลองธรรมชาติคลองบวง สิ้นสุดที่
เชิงเขาไมกระทู บริเวณพิกัด NT ๕๒๒๔๒๘ มีระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับเทือกเขาไมกระทู โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่เชิงเขาไมกระทู บริเวณพิกัด
NT ๕๒๒๔๒๘ ไปทางทิศใตตามแนวเชิงเขาไมกระทู สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลาง
ลําคลองธรรมชาติเชิงเขาไมกระทูบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔ บริเวณพิกัดที่
NT ๕๒๐๓๘๓ มีระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานปากดาน หมูที่ ๗ ตําบลปางสวรรค และบานพนาสวรรค
หมูที่ ๘ ตําบลแมเปน กิ่งอําเภอแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลาง
ลําคลองธรรมชาติเชิงเขาไมกระทู บริ เวณพิกั ด NT ๕๒๐๓๘๓ ไปทาง
ทิศตะวันตก ผานถนนสายปากดาน - ปางชัย แลวเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวลําคลองโพธิ์ สิ้น สุดที่จุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์ ตรงสะพาน คสล.
กรมโยธาธิการ ถนนสายปางชัย - พนาสวรรค บริเวณพิกัด NT ๕๐๙๓๘๙
มีระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานปางชัย หมูที่ ๘ ตําบลปางสวรรค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
จุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์ตรงสะพาน คสล. กรมโยธาธิการ ถนนสายปางชัย พนาสวรรค บริเวณพิกัด NT ๕๐๙๓๘๙ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสายปางชัย - บานใหมเจาพระยา ถึงจุดกึ่งกลางลํารางสาธารณะ
ขางโรงเรียนบานปางชัยแลว เลี้ยวซายไปทางทิศเหนือ ตามลําธารสาธารณะ
ผานเชิงเขากลุมเขาลอม เขาตากแดด สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําคลองบวง เชิงเขาลอม
บริเวณพิกัด NT ๕๐๒๔๒๒ มีระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ใหหมูบานปางชัย หมูที่ ๘ ตําบลปางสวรรค ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบาน บานใหมเจาพระยา หมูที่ ๑๕ และบานหนองไม หมูที่ ๑๔
ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางลําคลองบวง
ที่เชิงเขาลอม บริเวณพิกัด NT ๕๐๒๔๒๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเชิง
เขาเกงและเขาลูกหนึ่งลูกสอง สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําหวยตนยาง บริเวณพิกัด
NT ๔๗๙๔๒๐ มีระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคลองบวงสามัคคี หมูที่ ๑๑ ตําบลปางสวรรค โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากจุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์ตรงสะพาน คสล. กรมโยธาธิการ ถนนสาย
ปางชัย - พนาสวรรค บริเวณพิกัด NT ๕๐๙๓๘๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสายปางชัย - บานใหมเจาพระยา ถึงจุดกึ่งกลางลํารางสาธารณะ
ขางโรงเรียนบานปางชัยแลวเลี้ยวซายทางทิศเหนือตามลําธารสาธารณะ ผาน
เชิงเขากลุมเขาลอม สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําคลองบวงเชิงเขาลอม บริเวณพิกัด
NT ๕๐๒๔๒๒ มีระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานพนาสวรรค หมูที่ ๘ และบานโคกพุทรา หมูที่ ๑๖ ตําบล
แมเปน กิ่งอําเภอแมเปน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์
บริเวณพิกัด NT ๔๙๑๓๙๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําคลองโพธิ์สิ้นสุดที่
จุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์ ตรงสะพาน คสล. กรมโยธาธิการ ถนนสายปางชัย พนาสวรรค บริเวณพิกัด NT ๕๐๙๓๘๙ มีระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานหนองไม หมูที่ ๑๔ และบานบุงผักหนาม หมูที่ ๒๕ ตําบล
แมเลย อําเภอแมวงก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางลําคลองหวยตนยาง
บริเวณพิกัด NT ๔๗๙๔๒๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวลําคลอง
หวยตน ยาง สิ้น สุดที่จุดกึ่งกลางลําคลองโพธิ์ บริเวณพิกัด NT ๔๙๑๓๙๒
มีระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ชนินทร บัวประเสริฐ
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