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ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๙๓๖๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไวดังนี้
อําเภอเวียงปาเปา
แยกหมูบานโปงนก หมูที่ ๖ ตําบลสันสลี จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
โปงนกเหนือ โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๓ ตําบลสันสลี และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานปาเหียง หมูที่ ๑๔ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม จากบริเ วณสัน ดอยสามเหลี่ ย ม พิ กั ด NB ๔๐๒๕๔๕
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันดอยสามเหลี่ยมถึงลําหวยตงชาง บริเวณพิกัด
NB ๔๗๘๕๑๔ ไปตามแนวกึ่งกลางลําหวยตงชาง ถึงบริเวณที่ลําหวยตงชาง
บรรจบกับแมน้ําลาว พิกัด NB ๕๑๐๕๒๐ ตัดขึ้นสูและสิ้นสุดบริเวณกึง่ กลาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงราย - เชียงใหม พิกัด NB ๕๑๔๕๒๓
ระยะทางประมาณ ๑๓.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานโปงเหนือ หมูที่ ๑ ตําบลสัน สลี โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
บริเวณกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงราย - เชียงใหม พิกัด NB
๕๑๔๕๒๓ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวกึ่ ง กลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
สายเชียงราย - เชี ยงใหม สิ้น สุดบริ เวณกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
สายเชียงราย - เชียงใหม ตรงลําหวยสมตัดผาน บริเวณพิกัด NB ๕๒๒๔๘๕
ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานโปงเหนือ หมูที่ ๑ ตําบลสันสลี และบานโปงนก หมูท่ี ๖
ตําบลสันสลี โดยมีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
สายเชี ย งราย - เชีย งใหม ตรงลํ า หว ยส ม ตั ด ผา น พิ กั ด NB ๕๒๒๔๘๕
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ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางลําหวยสมถึงถนนภายในหมูบาน บริเวณ
พิกัด NB ๕๒๔๔๘๔ ไปตามแนวกึ่งกลางถนนภายในหมูบานถึงแมน้ําลาว
บริเวณพิกัด NB ๕๑๕๔๘๓ ไปตามแนวกึ่งกลางแมน้ําลาว ถึงแยกลําน้ํา
สาขาลําน้ําแมปูนหลวง บริเวณพิกัด NB ๔๙๘๔๙๓ ไปตามแนวกึ่งกลาง
ลําน้ําแมปูนหลวง สิ้นสุดที่แยกลําน้ําสาขาลําน้ําแมปูนนอย บริเวณพิกัด NB
๔๘๐๔๘๐ ระยะทางประมาณ ๗.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานแมปูนนอยหมูที่ ๑๑ ตําบลสันสลี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
แยกลําน้ําสาขาลําน้ําแมปูนนอย บริเวณพิกัด NB ๔๘๐๔๘๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางลําน้ําแมปูนนอย ถึงแยกลําน้ําสาขาลําหวยทราย บริเวณพิกัด
NB ๔๖๘๕๐๔ ไปตามแนวกึ่ งกลางลํา หว ยทราย สิ้ น สุ ดบริเ วณสัน ดอย
สามเหลี่ยม พิกัด NB ๔๐๒๕๔๕ ระยะทางประมาณ ๑๗.๐๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานโปงนก หมูที่ ๖ ตําบลสันสลี ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานแมปูน นอย หมูที่ ๑๑ ตําบลสัน สลี และบานโปงนกเหนือ
หมูที่ ๑๓ ตําบลสันสลี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางลําน้ําแมปูนหลวง
พิกัด NB ๔๘๐๔๘๐ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลําน้ําแมปูนหลวง
ถึงบริเวณที่ลําน้ําแม ปูน หลวงบรรจบกับแมน้ําลาว พิกัด NB ๔๙๘๔๙๓
ไปตามแนวกึ่ งกลางแมน้ํา ลาว ถึ งบริเวณพิกั ด NB ๕๑๕๔๘๓ ตัด ขึ้น สู
ที่สาธารณะประจําหมูบานถึงถนนภายในหมูบาน บริเวณพิกดั NB ๕๑๕๔๘๖
ไปตามแนวกึ่งกลางถนนภายในหมูบาน สิ้นสุดที่บริเวณหวยสมตัดผาน พิกัด
NB ๕๒๒๔๘๕ ระยะทางประมาณ ๗.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานโปงเหนือ หมูที่ ๑ และบานสันปาปอ หมูที่ ๑๐ ตําบลสันสลี
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนภายในหมูบานบริเวณที่หวยสมตัดผาน
พิกัด NB ๕๒๒๔๘๕ ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางลําหวยสม ถึงบริเวณ
ที่ลําหวยสมบรรจบกับแมน้ําลาว บริเวณพิกัด NB ๕๒๓๔๘๓ ไปตามแนว
กึ่งกลางแมน้ําลาว สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางแมน้ําลาว พิกัด NB ๕๑๓๔๕๔
ระยะทางประมาณ ๖.๐๐ กิโลเมตร
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ทิศใต

ติดตอกับบานโชคชัยพัฒนา หมูที่ ๙ ตําบลสันสลี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางแมน้ําลาวบริเวณพิกัด NB ๕๑๓๔๕๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางแมน้ําลาวถึงแยกลําน้ําสาขาลําน้ําแมปูน หลวงไปตามแนวกึ่งกลาง
ลําน้ําแมปูนหลวง สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางลําน้ําแมปูนหลวง พิกัด NB ๔๘๐๔๖๐
ระยะทางประมาณ ๕.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานแมปูนนอย หมูที่ ๑๑ ตําบลสันสลี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางลําน้ําแมปูน หลวง บริเวณพิกัด NB ๔๘๐๔๖๐ ไปทางทิศ เหนื อ
ตามแนวกึ่งกลางลําน้ํา แมปูนหลวง สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางลําน้ําแมปูนหลวง
พิกดั NB ๔๘๐๔๘๐ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

