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ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
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 ลงวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ จึง ขอตั้ง และกํ า หนดเขตหมู บา นไว
ดังตอไปนี้
อําเภอบานไร
๑. แยกหมูบานบานหนองไมแกน หมูที่ ๓ ตําบลหนองจอก จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานแกนเพชรไพลิน โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๖ ตําบลหนองจอก และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานใหมโพธิ์งาม หมูที่ ๒ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางลําหวยหนองกบ บริเวณพิกัด
NS ๗๓๙๖๑๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามลําหวยหนองกบ ผานถนนลาดยาง
สายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย บริเวณพิกัด NS ๗๕๒๖๑๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามลําหวยหนองกบ สิ้นสุดที่กึ่งกลาง ลําหวยหนองกบ
บริเวณพิกัด NS ๗๗๗๖๐๘ ระยะทางประมาณ ๔.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานทัพไฟไหม หมูที่ ๔ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี และหมูที่ ๓ บานลานคา ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางลําหวยหนองกบ บริเวณพิกัด
NS ๗๗๗๖๐๘ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉีย งใต ตามทางสาธารณประโยชน
จนถึ ง ลํ า ห ว ยพุ วั น ดี บริ เ วณพิ กั ด NS ๗๖๔๖๐๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามลําหวยพุวันดี จนถึงทางแยกทางสาธารณะ บริเวณพิกัด NS ๗๖๑๖๐๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงถนนสายบานทัพไฟไหม - ลานคา บริเวณพิกัด
NS ๗๕๗๖๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางสาธารณประโยชน จนถึง
ลําหวยทัพไฟไหม บริเวณพิกัด NS ๗๔๙๕๘๘ ไปทางทิศใต ตามลําหวยทัพไฟไหม
สิ้นสุดที่ชายเขาโคกตุงกุง บริเวณพิกัด NS ๗๕๑๕๔๙ ระยะทางประมาณ
๗.๕๐ กิโลเมตร
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ติ ด ต อ กั บ หมู บ า นบ า นวั ง คั น หมู ที่ ๔ ตํ า บลวั ง คั น อํ า เภอด า นช า ง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแ นวเขตเริ่มตน จากชายเขาโคกตุงกุง บริเวณพิกัด
NS ๗๕๑๕๔๙ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือตามลําหวยบุงยาง สิ้น สุดที่
ทางแยกถนนลาดยางสายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย บริเวณพิกัด
NS ๗๓๑๕๖๑ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานหนองไมตาย หมูที่ ๗ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากแยกทางเข า บ า นหนองจอก บานหนองไมตาย บริเวณพิกัด NS ๗๓๑๕๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามถนนลาดยางสายบ า นหนองจอก - หนองไม ต าย จนถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
NS ๗๓๕๕๘๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามถนนลาดยาง
สายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย จนถึงบริเวณทางแยกทางสาธารณะ
บริเวณพิกัด NS ๗๓๗๕๘๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางสาธารณะ
จนถึงลําหวยพุวันดี บริเวณพิกัด NS ๗๓๕๕๙๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึ ง ถนนลาดยางสายบา นหนองจอก - บ า นหนองไม ต าย บริ เ วณพิ กั ด
NS ๗๔๒๕๙๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของถนนลาดยางสาย
บานหนองจอก - บานหนองไมตาย จนถึงทางแยกสาธารณะ บริเวณพิกัด
NS ๗๔๓๕๙๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงถนนลูกรังสายบานหนองไมแกน บานทัพหมัน บริเวณพิกัด NS ๗๔๒๖๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึ ง ถนนลาดยางสายบา นหนองจอก - บ า นหนองไม ต าย บริ เ วณพิ กั ด
NS ๗๔๕๖๐๓ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ จนถึ งทางแยกสาธารณะ
บริเวณพิกัด NS ๗๔๘๖๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่กึ่งกลาง
ลําหวยหนองกบ บริเวณพิกัด NS ๗๓๙๖๑๕ ระยะทางประมาณ ๗.๕๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานหนองไมแกน หมูที่ ๓ ตําบลหนองจอก ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานจัน หมูที่ ๕ หมูบานบานพุตะเคียน หมูที่ ๑๓ หมูบ า น
บานใหม โพธิ์ งาม หมู ที่ ๒ และหมู บ านบ านแก นเพชรไพลิน หมูที่ ๑๖
ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่ถนนลูกรัง
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สายบานหนองไมแกน - บานทัพหมัน บริเวณพิกัด NS ๗๐๒๖๑๐ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผ า นบริ เ วณพิ กั ด NS ๗๐๖๖๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณพิกัด NS ๗๑๖๖๒๑ ไปตามลําหวยหนองกบ
บริเวณพิกัด NS ๗๓๙๖๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามทางสาธารณประโยชน
สิ้น สุดที่ถนนลาดยางสายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย บริเวณพิกัด
NS ๗๔๘๖๐๗ ระยะทางประมาณ ๖.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานแกนเพชรไพลิน หมูที่ ๑๖ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน ที่ถนนลาดยางสายบานหนองจอก หนองไมตาย บริเวณพิกัด NS ๗๔๘๖๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึง
บริเวณพิกัด NS ๗๔๕๖๐๓ แยกไปตามถนนลูกรังสายบานหนองไมแกน ทัพหมัน จนถึงบริเวณพิกัด NS ๗๔๒๖๐๐ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต
แยกไปตามทางสาธารณะจนถึงถนนลาดยางสายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย
บริเวณพิกัด NS ๗๔๓๕๙๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามถนนลาดยาง
สายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย จนถึงลําหวยพุวัน ดี บริเวณพิกั ด
NS ๗๔๒๕๙๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไปตามลําหวยพุวันดี บริเวณพิกัด
NS ๗๓๕๕๙๒ แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามถนนสาธารณประโยชน
จนถึ ง ถนนลาดยางสายบา นหนองจอก - บ า นหนองไม ต าย บริ เ วณพิ กั ด
NS ๗๓๗๕๘๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนลาดยาง
สายบ า นหนองจอก - บ า นหนองไม ต าย บริ เ วณพิ กั ด NS ๗๓๕๕๘๒
ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานหนองไมตาย หมูที่ ๗ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนกึ่งกลางถนน ลาดยางสายบานหนองจอก บานหนองไมตาย บริเวณพิกัด NS ๗๓๕๕๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามทางสาธารณะ สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย
บริเวณพิกัด NS ๖๙๘๕๘๖ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานจัน หมูที่ ๕ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน ที่กึ่งกลางถนนสายบานหนองจอก - บานหนองไมตาย
บริเวณพิกัด NS ๖๙๘๕๘๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนลูกรัง
สายบานทัพผึ้ง - บานหนองไมตาย ผานบริเวณพิกัด NS ๗๐๔๖๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่ถนนลูกรังสายบานหนองไมแกน - บานทัพหมัน
บริเวณพิกัด NS ๗๐๒๖๑๐ ระยะทางประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร
๒. แยกหมูบานบานทุงนาสวน หมูที่ ๒ ตําบลหนองบมกลวย จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานทุงมะมุย โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๑ ตําบลหนองบมกลวย และใหมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานทุงนาสวน หมูที่ ๒ ตําบลหนองบมกลวย หมูบาน
บานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแนวเขตบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอก
อํ า เภอบ า นไร จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี บริ เ วณพิ กั ด NS ๗๙๗๖๔๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเขตผานทุงนา จนถึงบริเวณพิกัด NS ๘๐๘๖๓๕
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตามแนวถนนดิ น ผ า นถนนลาดยาง รพช.
สายบ า นหนองบ ม กล ว ย - หว ยรอบ จนถึง บริ เ วณพิ กั ด NS ๘๒๐๖๒๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนลูกรังสายทุงมะมุย - หวยลูกฟก
บริเวณพิกัด NS ๘๓๔๖๒๓ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานกะบกเตี้ย ตําบลกะบกเตี้ย กิ่งอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนลูกรังสายทุงมะมุย - หวยลูกฟก บริเวณพิกัด
NS ๘๓๔๖๒๓ ไปทางทิศใตตามแนวเขตที่ดินผานทุงนา สิ้นสุดที่กึ่งกลาง
ลําหวยลูกฟก บริเวณพิกัด NS ๘๓๐๖๐๗ ระยะทางประมาณ ๑.๗๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานหนองแกขัดสมาธิ หมูที่ ๔ และหมูบานบานลานคา
หมูที่ ๓ ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขต
เริ่ ม ต น จากกึ่ ง กลางลํ า ห ว ยลู ก ฟ ก บริ เ วณพิ กั ด NS ๘๓๐๖๐๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลําหวยลูกฟก ผานบริเวณพิกัด NS ๘๐๐๖๓๕
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NS ๗๗๔๖๒๒ ระยะทางประมาณ ๖.๐๐ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูที่ ๔ บานหนองแกขัดสมาธิ ตําบลหนองบมกลวย และหมูที่ ๖
บานโคกสะอาด ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากแนวเขตบานหนองแกขัดสมาธิ หมูที่ ๔ ตําบลหนองบมกลวย
และบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตที่ ดิน บ านโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตํ าบลหนองจอก ผานทุงนา
สิ้นสุดที่แนวเขตที่ดินบานโคกสะอาด บริเวณพิกัด NS ๗๙๗๖๔๑ ระยะทาง
ประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานบานทุงนาสวน หมูที่ ๒ ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานกลวยหอม หมูที่ ๗ ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตนจากกึ่งกลางลําหวยเปา บริเวณพิกัด
NS ๘๑๒๖๕๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนถึงถนน รพช. สายบานหนองบมกลวย
- หวยรอบ บริเวณพิกัด NS ๘๑๙๖๔๓ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวลําหวยเปา
สิ้นสุดที่กึ่งกลางลําหวยเปา บริเวณพิกัด NS ๘๓๑๖๔๗ ระยะทางประมาณ
๔.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานกะบกเตี้ย ตําบลกะบกเตี้ย กิ่งอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โดยมีแ นวเขตเริ่มตน จากกึ่งกลางลําหวยเปา บริเวณพิกัด NS ๘๓๑๖๔๗
ไปทางทิศใตตามแนวเขตผานทุงนา สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนลูกรังสายทุงมะมุย หวยลูกฟก บริเวณพิกัด NS ๘๓๔๖๒๓ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานทุงมะมุย หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนลูกรัง สายทุงมะมุย หวยลูกฟก บริเวณพิกัด NS ๘๓๔๖๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
ถนนลูกรั งสายทุง มะมุ ย - หวยลูกฟ ก จนถึ งบริ เวณพิกัด NS ๘๒๐๖๒๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตที่ดิน (ทางเกวียน) จนถึงบริเวณพิกัด
NS ๘๐๘๖๓๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผานทุงนา สิ้น สุดที่แ นวเขต
บานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอก บริเวณพิกัด NS ๗๙๗๖๔๑
ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๑ ง
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ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานโคกสะอาด หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแนวเขตบานโคกสะอาด หมูที่ ๖
ตําบลหนองจอก บริเวณพิกัด NS ๗๙๗๖๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขต จนถึงกึ่งกลางลําหวยยาง บริเวณพิกัด NS ๘๐๐๖๔๗ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ที่ กึ่ ง กลางลํ า ห ว ยเป า บริ เ วณพิ กั ด
NS ๘๑๒๖๕๖ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
อําเภอหนองฉาง
๑. แยกหมูบานบานปลักมวง หมูที่ ๗ ตําบลทุงโพ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานโรงสีใหม โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๕ ตําบลทุงโพ และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานปลักมวง หมูที่ ๗ และหมูบานบานทุงโพ หมูที่ ๘
ตําบลทุงโพ โดยมีแ นวเขตเริ่ ม ตน จากบริเ วณจุ ดตัด ลําห วยขานาง ตัดกั บ
ถนนสายปลักมวงหวาน - หนองถาน บริเวณพิกัด NT ๘๐๘๙๗๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามลําหวยขานาง ผานบริเวณพิกัด NT ๘๑๒๙๗๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามลําหวยขานาง ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓
สายอําเภอหนองฉาง - อําเภอบานไร บริเวณพิกัด NT ๘๒๒๙๖๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓ สายอําเภอหนองฉาง อําเภอบานไร ถึงบริเวณพิกัด NT ๘๒๐๙๕๐ ไปทางทิศใตตามลําหวยขานาง
สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณวั ด ห ว ยขานาง บริ เ วณพิ กั ด NT ๘๒๑๙๕๗ ระยะทาง
ประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานใหม หมูที่ ๑ ตําบลหนองยาง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําหวยขานาง บริเวณวัดหวยขานาง บริเวณพิกัด NT ๘๒๑๙๕๗ ไปทางทิศใต
ตามลําหวยขานาง ถึงโรงเรียนวัดหวยขานาง บริเวณพิกัด NT ๘๒๑๙๕๖
ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียนขางโรงเรียนวัดหวยขานาง ถึงถนนสายบานใหม ห ว ยขานาง บริ เ วณพิ กั ด NT ๘๑๙๙๕๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามถนนสายบ า นใหม - ห ว ยขานาง ถึ ง ถนนสายโรงสี ใ หม - หนองบั ว
บริเวณพิกัด NT ๘๑๖๙๔๖ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายโรงสีใหม - หนองบัว
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ถึงบริเวณพิกัด NT ๘๑๕๙๔๖ ไปทางทิศใตตามถนนสายบานใหม - หวยขานาง
สิ้น สุ ดที่บ ริเวณจุ ดตัด ลําห วยขมิ้น ตั ดกับ ถนนสายบา นใหม - หว ยขานาง
บริเวณพิกัด NT ๘๑๔๙๔๔ ระยะทางประมาณ ๑.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานกระชอน หมูที่ ๔ ตําบลเขาบางแกรก และหมูบาน
บานปลักมวง หมูที่ ๗ ตําบลทุงโพ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก บริเวณจุดตัด
ลําหวยขมิ้น ตัดกับถนนสายบานใหม - หวยขานาง บริเวณพิกัด NT ๘๑๔๙๔๔
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามลํ า ห ว ยขมิ้ น ข า มทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๓๓ สายอําเภอหนองฉาง - อําเภอบานไร บริเวณพิกัด NT ๘๐๓๙๔๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลําหวยขมิ้น ผานบริเวณพิกัด NT ๘๐๒๙๔๙
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลําหวยขมิ้น ขามถนนสายโรงสีใหม - น้ําพุ
บริเวณพิกัด NT ๗๙๘๙๕๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลําหวยขมิ้น
สิ้นสุดที่บริเวณลําคลองขุดใหมแยกจากลําหวยขมิ้น บริเวณพิกัด NT ๗๙๕๙๕๙
ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานปลักมวง หมูที่ ๗ ตําบลทุงโพ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณลําคลองขุดใหม แยกจากลําหวยขมิ้น บริเวณพิกัด NT ๗๙๕๙๕๙
ไปทางทิศตะวันออกตามลําคลองขุดใหม ขามถนนสายปลักมวง - โรงสีใหม
บริเวณพิกัด NT ๘๐๐๙๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลําคลองขุดใหม
ถึงบริเวณบาน นายจริญ รุท ทองจัน ทร ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๖๓๐
เล ม ที่ ๐๐๗ หน า ๓๐ ตํ าบลทุง โพ อํ า เภอหนองฉาง จั งหวั ดอุ ทั ยธานี
ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๔๙๓๙ IV ๘๐๙๖ เลขที่ดิน ๒๘ หนาสํารวจ ๑๔๘๙
บริเวณพิกดั NT ๘๐๓๙๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางเกวียน ถึง
ถนนสายปลักมวง - หนองถาน บริเวณพิกัด NT ๘๐๘๙๖๘ ไปทางทิศตะวันออก
ถึงบริเวณบาน นายเคลิ้ม บุญยัง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕๑๖ เลม ๑๑๗ หนา ๑๖
ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๒๑ ต
๒๑ ฏ เลขที่ดิน ๕๗ หนาสํารวจ ๒๔๒๒ บริเวณพิกัด NT ๘๐๙๙๖๘
ไปทางทิศ เหนือ ตามถนนสายปลักมว งหวาน - หนองถาน สิ้ น สุดที่ จุดตั ด
ลํา ห วยขานาง ตั ด กั บถนนสายปลัก ม วงหวาน - หนองถา น บริ เ วณพิ กั ด
NT ๘๐๘๙๗๕ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
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ใหหมูบานบานปลักมวง หมูที่ ๗ ตําบลทุงโพ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานเกาะตาซง หมูที่ ๑๐ ตําบลทุงโพ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริ เ วณถนนสายเกาะตาซ ง - เด น โก แยกไปถนนสายเด น โก - ทุ ง สบาย
บริเวณพิกัด NT ๘๐๐๙๙๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามถนนสายเกาะตาซง เดนโก สิ้นสุดที่ถนนสานเกาะตาซง - เดนโก แยกไปถนนสายหนองตาคลอง เกาะตาซง บริเวณพิกัด NT ๘๒๐๙๘๔ ระยะทางประมาณ ๔.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานทุงโพ หมูที่ ๘ และหมูบานบานเกาะตาซง หมูที่ ๑๐
ตําบลทุงโพ โดยมีแนวเขตเริ่ม ตนจาก บริเวณถนนสายเกาะตาซง - เดนโก
ทางแยกไปถนนสายหนองตาคลอง - เกาะตาซง บริเวณพิกัด NT ๘๒๐๙๘๔
ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตตามถนนสายหนองตาคลอง - เกาะตาซง จนถึง
ทางแยกถนนสายเกาะตาซง - น้ําพุ บริเวณพิกัด NT ๘๑๘๙๘๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามถนนสายเกาะตาซง - น้ําพุ จนถึงทางเกวียนแยกบาน
นายสํารวย อ่ําสุพรรณ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๐๖ เลม ๗๑ หนา ๐๖
ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๒๐ ต
๒๑ ฏ เลขที่ ดิน ๑๒ หน าสํ ารวจ ๑๑๓๙ บริเ วณพิกั ด NT ๘๑๖๙๘๑
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามทางเกวียนจนถึงลําหวยขานาง บริเวณพิกัด
NT ๘๑๒๙๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลําหวยขานาง ถึงบริเวณ
จุดตัดลําหวยขานาง ตัดกับ ถนนสายปลักมวงหวาน - หนองถาน บริเวณพิกัด
NT ๘๐๘๙๗๕ ไปทางทิศ ใต ตามถนนสายปลั กม วงหวาน - หนองถา น
จนถึ ง ถนนสายปลั ก ม ว ง - หนองถ า น บริ เ วณบ า น นายเคลิ้ ม บุ ญ ยั ง
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕๑๖ เลม ๑๑๗ หนา ๑๖ ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง
จัง หวั ดอุ ทั ย ธานี ตํ าแหน ง ที่ดิ น ระวาง ๒๑ ต, ๒๑ ฏ เลขที่ ดิน ๕๗
หน า สํ า รวจ ๒๔๒๒ บริ เ วณพิ กั ด NT ๘๐๙๙๖๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามถนนสายปลักมวง - หนองถาน ถึงบริเวณพิกัด NT ๘๐๘๙๖๘ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามทางเกวียนจนถึงบริเวณบาน นายจริญ รุททองจันทร
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๖๓๐ เลมที่ ๐๐๗ หนา ๓๐ ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง
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จังหวัดอุทัยธานี ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๔๙๓๙ IV ๘๐๙๖ เลขที่ดิน ๒๘
หนาสํารวจ ๑๔๘๙ บริเวณพิกัด NT ๘๐๓๙๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ขามถนนสายปลักมวง - โรงสีใหม บริเวณพิกัด NT ๘๐๐๙๕๙ ไปทางทิศตะวันตก
ตามลํ า คลองขุ ด ใหม จนถึ ง บริ เ วณลํ า คลองขุ ด ใหม แ ยกจากลํ า ห ว ยขมิ้ น
บริเวณพิกัด NT ๗๙๕๙๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามลําหวยขมิ้น
ข า มถนนสายโรงสี ใ หม - น้ํ า พุ บริ เ วณพิ กั ด NT ๗๙๘๙๕๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามลําหวยขมิ้น สิ้นสุดที่ทางเกวียนแยกจากลําหวยขมิ้น
บริเวณพิกดั NT ๘๐๒๙๔๙ ระยะทางประมาณ ๗.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานกระชอน หมูที่ ๔ ตําบลเขาบางแกรก โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากทางเกวียนที่แยกจากลําหวยขมิ้น บริเวณพิกัด NT ๘๐๒๙๔๙
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียน จนถึงถนนสายโรงสีใหม - น้ําพุ
บริเวณพิกัด NT ๗๙๖๙๕๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสายโรงสีใหม น้ําพุ ถึงบาน นายเสงี่ยม เสตานุช ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๑๑๓ เลม ๗๒
หนา ๑๓ ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตําแหนงที่ดิน
ระวาง ๒๑ ต, ๒๒ ฏ เลขที่ดิน ๔๖ หนาสํารวจ ๙๓๐ บริเวณพิกัด NT ๗๘๔๙๕๗
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวเขตที่ ดิ น สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณที่ ดิ น
นายสมควร วีระสะ บานเลขที่ ๒๒๓ หมูที่ ๗ บานปลักมวง ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๘๐๘ เลม ๖๙ หนา ๐๘ ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๒๑ ต, ๒๒ ฏ เลขที่ดิน ๔๕ หนาสํารวจ ๑๐๑๗
บริเวณพิกัด NT ๗๘๑๙๖๑ ระยะทางประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานเนินพะยอม หมูที่ ๙ หมูบานบานเกาะตาซง หมูที่ ๑๐
ตําบลทุงโพ และหมูบานบานหนองกระทุม หมูที่ ๗ ตําบลเขากวางทอง
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณที่ดิน นายสมควร วีระสะ บานเลขที่ ๒๒๓
หมูที่ ๗ บานปลักมวง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๐๘ เลม ๖๙ หนา ๐๘
ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตําแหนงที่ดิน ระวาง ๒๑ ต
๒๒ ฏ เลขที่ดิน ๔๕ หนาสํารวจ ๑๐๑๗ บริเวณพิกัด NT ๗๘๑๙๖๑
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ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลําเหมืองสาธารณะ ขามถนนสายหนองกระทุม เกาะแกว บริเวณพิ กัด NT ๗๘๔๙๗๔ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตามลําเหมืองสาธารณะ จนถึงลําหวยขานาง บริเวณพิกัด NT ๗๘๗๙๘๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลําหวยขานาง จนถึงแยกลําเหมืองสาธารณะ
บริ เ วณพิ กั ด NT ๗๙๐๙๘๒ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามลํ า เหมื อ งสาธารณะ
ขามถนนสายปลักมวง - หนองกระทุม บริเวณพิกัด NT ๗๙๒๙๘๖ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามลํ า เหมื อ งสาธารณะ สิ้ น สุ ด ที่บ ริ เ วณถนน
สายเกาะตาซง - เด น โก แยกไปถนนสายเด น โก - ทุ งสบาย บริเ วณพิกั ด
NT ๘๐๐๙๙๙ ระยะทางประมาณ ๙.๐๐ กิโลเมตร
๒. แยกหมูบานบานประดาหัก หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานสวนปา โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๓ ตําบลเขากวางทอง และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานวังตอยาง หมูที่ ๕ ตําบลเขากวางทอง โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากลําหวยทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๗๓๗๐๕๒ เลียบไปตามหวยทับเสลา
ฝงทิศใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สิ้นสุดที่ที่ดินของ นายชะอุม มณีเศวต
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙ เลม ๓ หนา ๕ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง
บริเวณพิกัด NT ๗๕๑๐๔๕ ระยะทางประมาณ ๒.๒๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานประดาหัก หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากที่ดินของ นายชะอุม มณีเศวต โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙ เลม ๓
หน า ๕ หมู ที่ ๔ ตํ า บลเขากวางทอง อํ า เภอหนองฉาง บริ เ วณพิ กั ด
NT ๗๕๑๐๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามถนนลูกรังสาธารณะฝงทิศตะวันตก
มาจนถึงแนวเขตโรงเรียนบานประดาหัก ตามเขตโรงเรียนบานประดาหัก
ฝงขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด NT ๗๔๕๐๓๙ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามเขตโรงเรียนบานประดาหัก ฝงขวาจนถึงถนนลาดยาง
สายหนองฉาง - ลานสัก ฝงทิศเหนือ บริเวณพิกัด NT ๗๔๔๐๓๘ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามเขตถนนลาดยางตัดผานถนนลาดยางสายหนองฉาง ลานสัก บริเวณพิกัด NT ๗๔๖๐๓๗ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใตแ บงเขต
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ผานถนนลาดยาง สปก. สายในหมูบานฝงขวา บริเวณพิกัด NT ๗๔๕๐๓๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามถนนลาดยาง สปก. จนถึงบริเวณที่ดิน นางมะลิ
กุลพันธ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐ เลม ๓ หนา ๗๐ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง บริเวณพิกัด NT ๗๔๒๐๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวเขตที่ดินของ นางมะลิ กุลพัน ธ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๐ เลม ๓
หน า ๗๐ หมู ที่ ๔ ตํ าบลเขากวางทอง อํา เภอหนองฉาง ฝ งขวาจนถึ ง
ลําเหมืองสายทับตาเบาไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงบริเวณถนนลูกรังฝงขวา
บริเวณพิกัด NT ๗๓๘๐๓๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ตามถนนลูกรัง
สายประดาหัก - สนามบิ น สิ้ น สุ ดที่ บริ เวณจุ ดตั ด ลํา เหมือ งกั บ ถนนลูก รั ง
สายประดาหัก - สนามบิน บริเวณพิกัด NT ๗๓๖๐๒๙ ระยะทางประมาณ
๒.๖๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานลองตะเคียนเตี้ย หมูที่ ๘ ตําบลเขากวางทอง โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากบริเวณจุดตัดลําเหมืองกับถนนลูกรังสายประดาหัก - สนามบิน
บริเวณพิกัด NT ๗๓๖๐๒๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบตามลําเหมือง
สายทับตาเบา ผานแนวเขตที่ดินของ นายสวาง โพธิบํารุง โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๙
เลม ๔ หนา ๑๙ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง และตัดผาน
ถนนลูกรังสายสวนปาฝงขวาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้น สุดที่จุดตัด
ถนนลูกรังสายสวนปาตัดกับถนนลาดยาง สายหนองฉาง - ลานสัก บริเวณพิกัด
NT ๗๓๒๐๔๑ ระยะทางประมาณ ๑.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานลองตะเคียนเตี้ย หมูที่ ๘ ตําบลเขากวางทอง โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากจุดตัดถนนลาดยางสายหนองฉาง - ลานสัก กับถนนลูกรัง
สายสวนปา บริเวณพิกัด NT ๗๓๒๐๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบทางขวาของถนนลาดยางสายหนองฉาง - ลานสัก ถึงบริเวณพิกัด NT ๗๓๕๐๔๒
ไปทางทิศเหนือ ชิดเขตสวนปาฝงขวาผานแนวเขตที่ดินของ นายดํารงศักดิ์
เจริญ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๓ เลม ๓ หนา ๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง ถึงบริเวณลําหวยทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๗๓๔๐๔๙
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ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ เลียบฝงขวาของลําหวยทับเสลา สิ้น สุดที่
บริเวณฝงขวาของลําหวยทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๗๓๗๐๕๒ ระยะทาง
ประมาณ ๑.๒๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานบานประดาหัก หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขต
ดังนี้
ติดตอกับหมูบานบานวังตอยาง หมูที่ ๕ ตําบลเขากวางทอง โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากฝงขวาของลําหวยทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๗๕๑๐๔๕ เลียบตามลําหวย
ทับเสลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนถึงแนวเขตที่ดินของ นายสังวรณ ทวีผล
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๕ เลม ๗๑ หนา ๔๕ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต แบงเขตฝงขวาตัดผานถนนลาดยาง
สายหนองฉาง - ลานสัก บริเวณพิกัด NT ๗๕๕๐๓๑ ไปทางทิศใตผานแนวเขต
ที่ดินของ นางสุวิมล นุยปรี โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๗ เลม ๖๗ หนา ๒๗
หมูที่ ๔ ตํา บลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จนถึงลําเหมืองธรรมชาติ
ผานเขตที่ดินของ นายผล สาระสุวรรณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๗๗ เลม ๑๑๒
หนา ๗๗ หมูที่ ๔ ตํ าบลเขากวางทอง อํา เภอหนองฉาง ไปทางทิ ศ ใต
ผานแนวเขตที่ดินของ นายวิเชียร วัฒนวิกกรรม โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๙๘
เลม ๑๕๑ หนา ๙๘ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง สิ้นสุดที่
จุดตัดถนนลูกรังภายในหมูบานฝงขวา บริเวณพิกัด NT ๗๕๕๐๑๘ ระยะทาง
ประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานทับตาเบา หมูที่ ๙ ตําบลเขากวางทอง และบานเขานอย
หมูที่ ๒ ตําบลเขากวางทอง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดตัดถนนลูกรังฝงขวา
บริเวณพิกัด NT ๗๕๕๐๑๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนลูกรังฝงขวา
จนถึง บริ เวณจุ ดตั ด ถนนลู กรั งฝ งขวากั บลํ าเหมื องสาธารณะ บริ เวณพิ กั ด
NT ๗๕๔๐๑๖ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามลําเหมืองสาธารณะ จนถึง
บริเวณพิกัด NT ๗๕๑๐๑๐ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศเหนือ
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ติดตอกับหมูบานบานเขานอย หมูที่ ๒ ตําบลเขากวางทอง โดยมีแนวเขตเริม่ ตน
ที่ลําเหมืองฝงขวา บริเวณพิกัด NT ๗๕๑๐๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามลําเหมืองสาธารณะฝงขวาไปตัดผานถนนลาดยางสายประดาหัก - ทุงนา
บริเวณพิกัด NT ๗๔๑๐๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ชิดเขตถนนลาดยาง
สายประดาหั ก - ทุ ง นา ฝ ง ขวา จนถึ ง บริ เ วณพิ กั ด NT ๗๔๑๐๑๒
แบงเขตถนนลูกรังฝงขวาไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ จนสุดถนนลูกรัง
สาธารณะตัดผานแนวเขตที่ดินของ นายทิม มั่นคง โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๙
เลม ๔ หนา ๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลเขากวางทอง และแนวเขตที่ดินของ นายยวง
รงคทอง โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๔ เลม ๔ หนา ๘๔ หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง
ไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดตัดถนนลูกรังกับลําเหมืองสาธารณะ บริเวณพิกัด
NT ๗๒๘๐๑๕ ระยะทางประมาณ ๓.๑๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานลองตะเคียนเตี้ย หมูที่ ๘ และหมูบานบานสวนปา
หมูที่ ๑๓ ตําบลเขากวางทอง โดยเริ่มตนที่จุดตัดถนนลูกรังกับลําเหมืองสาธารณะ
บริเวณพิกัด NT ๗๒๘๐๑๕ เลียบไปทางทิศเหนือตามลําเหมืองสาธารณะ
จนถึงจุดตัดถนนลูกรังสายประดาหัก - สนามบิน บริเวณพิกัด NT ๗๒๘๐๒๒
โดยแบ ง เขตตามถนนลู ก รั ง สายประดาหั ก - สนามบิ น ฝ ง ขวาไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ จนถึงจุดตัดถนนลูกรังสายประดาหัก - สนามบิน
กับลําเหมืองสายทับตาเบา บริเวณพิกัด NT ๗๓๖๐๒๙ เลียบลําเหมืองสาธารณะ
ฝงขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงจุดตัดถนนลูกรัง สายประดาหัก สนามบิน กับลําเหมืองสายทับตาเบา บริเวณพิกัด NT ๗๓๖๐๓๒ ผานแนวเขต
ที่ดิน ของ นางมะลิ กุลพัน ธ โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๗๐ เลม ๓ หนา ๗๐
หมูที่ ๔ ตําบลเขากวางทอง ไปทางทิศตะวันออก จนถึงจุดตัดลําเหมืองสาธารณะ
กับถนนลาดยาง สปก. ภายในหมูบานบริเวณพิกัด NT ๗๔๒๐๓๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบตามถนนลาดยาง สปก. ภายในหมูบานฝงขวา
จนถึงสามแยกลาดยาง สปก. ภายในหมูบาน บริเวณพิกัด NT ๗๔๕๐๓๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบตามถนนลาดยาง สปก. ภายในหมูบานฝงขวา
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จนถึงจุด ตัดถนนลาดยาง สปก. กับถนนลาดยางสายหนองฉาง - ลานสั ก
บริเวณพิกัด NT ๗๔๖๐๓๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบตามถนน
ลาดยางสายหนองฉาง - ลานสัก ฝงขวา จนถึงบริเวณพิกัด NT ๗๔๔๐๓๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบตามแนวเขตโรงเรียนประดาหัก จนถึง
บริ เ วณพิ กั ด NT ๗๔๔๐๓๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก จนถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
NT ๗๔๗๐๓๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบถนนลูกรังสาธารณะฝงซาย
จนถึงที่ดินของ นายชะอุม มณีเศวต โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙ เลม ๓ หนา ๕
หมู ที่ ๔ ตํ า บลเขากวางทอง สิ้ น สุด ที่บ ริ เวณฝ ง ขวาของลํ า หว ยทั บ เสลา
บริเวณพิกัด NT ๗๕๑๐๔๕ ระยะทางประมาณ ๓.๙๐ กิโลเมตร
อําเภอลานสัก
๑. แยกหมูบานบานเขาวง หมูที่ ๒ ตําบลปาออ จัดตั้งเปน หมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานเนินมวงพัฒนา โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๑ ตําบลปาออ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานทามะนาว หมูที่ ๑ ตําบลระบํา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ลําคลองทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๕๕๓๑๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามลําคลองทับเสลา สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางสะพานขามลําคลองทับเสลา
บริเวณพิกัด NT ๕๗๓๐๙๔ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานเขาดินเหนือ หมูที่ ๔ และหมูบานบานปาสัก หมูที่ ๙
ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณกึ่งกลางสะพานขามลําคลองทับเสลา
บริเวณพิกัด NT ๕๗๓๐๙๔ ไปทางทิศใตตามถนนลาดยาง สปก. สายปากเหมือง ซับปาพลู จนถึงบริเวณสี่แยกไปบานเขาดินเหนือ - บานทามะนาว บริเวณพิกัด
NT ๕๗๒๐๘๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามถนนลู ก รั ง สปก.
แบงเขต หมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑ ตําบลปาออ ถึงทางแยกถนน สปก. บริเวณพิกัด
NT ๕๖๖๐๙๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนลูกรัง สปก. ภายในหมูบาน
แบงเขตหมูบาน บริเวณพิกัด NT ๕๕๖๐๘๔ ไปทางทิศใต ตามแนวสันเขาวง
แบงเขตหมูบาน สิ้นสุดที่รองน้ําธรรมชาติลําหินโจน บริเวณพิกัด NT ๕๕๙๐๗๔
ระยะทางประมาณ ๕.๐๐ กิโลเมตร
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ติดตอกับหมูบานบานเขาวง หมูที่ ๒ ตําบลปาออ และหมูบานบานซับปาพลูใหม
หมูที่ ๘ ตําบลปาออ โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจากรองน้ําธรรมชาติลําหิน โจน
บริเวณพิกัด NT ๕๕๙๐๗๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามรองน้ําธรรมชาติ
ลําหินโจน สิ้นสุดที่ถนน สปก. แบงเขตหมูบาน บานซับปาพลูใหม หมูที่ ๘
ตําบลปาออ บริเวณพิกัด NT ๕๓๖๐๗๖ ระยะทางประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานซับปาพลูใ หม หมูที่ ๘ ตําบลปาออ โดยมีแ นวเขต
เริ่ ม ต น จากถนน สปก. แบ ง เขตหมู ที่ ๘ ตํ า บลป า อ อ บริ เ วณพิ กั ด
NT ๕๓๖๐๗๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาวง สิ้นสุดที่
ลําคลองทับเสลา บริเวณพิกัด NT ๕๕๓๑๐๔ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานบานเขาวง หมูที่ ๒ ตําบลปาออ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานเนินมวงพัฒนา หมูที่ ๑๑ ตําบลปาออ โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากบริเวณทางแยกถนนลูกรัง สปก. แบงเขตหมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑
ตํา บลป า อ อ บริ เวณพิ กั ด NT ๕๖๖๐๙๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามถนน สปก. แบ งเขตหมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑ ตํา บลป าออ สิ้ น สุด ที่
ถนนลาดยางสายปากเหมือง - ซับปาพลู บริเวณสี่แยกไปบานเขาดินเหนือ บานทามะนาว บริเวณพิกัด NT ๕๗๒๐๘๙ ระยะทางประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานเขาดิน เหนือ หมูที่ ๔ ตําบลลานสัก โดยมีแ นวเขต
เริ่มตนจากถนนลาดยางสายปากเหมือง - ซับปาพลู บริเวณสี่แยกไปบานเขาดินเหนือ บานทามะนาว บริเวณพิกัด NT ๕๗๒๐๘๙ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต
ตามถนนลาดยาง สายปากเหมือง - ซับปาพลู บริเวณพิกัด NT ๕๗๕๐๗๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนลาดยางสายปากเหมือง - ซับปาพลู สิ้นสุดที่
สี่แยกถนน สปก. แบงเขตหมูบานหมูที่ ๒ และหมูที่ ๖ ตําบลปาออ บริเวณพิกัด
NT ๕๖๙๐๖๓ ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานซับปาพลู หมูที่ ๖ ตําบลปาออ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หมูบานซับปาพลู บริเวณสี่แยก ถนน สปก. แบงเขตหมูบานหมูที่ ๒ และ
หมูที่ ๖ ตําบลปาออ บริเวณพิกัด NT ๕๖๙๐๖๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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ตามถนน สปก. แบงเขตหมูที่ ๒ และหมูที่ ๖ ตําบลปาออ สิ้นสุดที่รองน้ําธรรมชาติ
ลํ า หิ น โจน แบ ง เขตหมู ที่ ๘ และหมู ที่ ๑๑ ตํ า บลป า อ อ บริ เ วณพิ กั ด
NT ๕๕๙๐๗๔ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานซับปาพลูใหม หมูที่ ๘ และบานเนินมวงพัฒนา หมูที่ ๑๑
ตําบลปาออ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากรองน้ําธรรมชาติลําหินโจน บริเวณพิกัด
NT ๕๕๙๐๗๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาหลังโรงเรียนเขาวง แบงเขต
หมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑ ตําบลปาออ บริเวณพิกัด NT ๕๕๖๐๘๔ ไปทาง
ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือตามถนน สปก. แบงเขตหมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑
ตําบลปาออ สิ้นสุดที่ถนน สปก. แบงเขต หมูที่ ๒ และหมูที่ ๑๑ ตําบลปาออ
บริเวณพิกัด NT ๕๖๖๐๙๒ ระยะทางประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร
๒. แยกหมูบานบานโกรกลึก หมูที่ ๙ ตําบลน้ํารอบ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานชินวัตพัฒนา โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ และใหมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานน้ําซับพัฒนา หมูที่ ๑๘ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากหัวเขานอย บริเวณพิกัด NT ๕๙๖๑๙๑ ไปทางทิศ ตะวัน ออก
ตามถนนลูกรังแบงเขตหมูที่ ๑๘ และหมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ ถึงกึ่งกลาง
ถนนลูกรังแบงเขตหมูที่ ๑๘ และหมูที่ ๑๙ ตัดถนนสายเขาผาแรต - บานน้ําซับพัฒนา
บริเวณพิกัด NT ๖๐๙๑๙๑ ไปทางทิศ ตะวัน ออกตามถนนสายเขาผาแรต บานน้ําซับพัฒนา รวมกับถนนลูกรังแบงเขตหมูบาน หมูที่ ๑ และหมูที่ ๑๙
ตําบลน้ํารอบ สิ้นสุดที่กึ่งกลางสามแยกถนนลูกรัง บริเวณหลังสถานีอนามัย
ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๖๓๑๑๙๔ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานน้ํารอบ หมูที่ ๑ และหมูบานบานโกรกลึก หมูที่ ๙
ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางสามแยกถนนลูกรัง หลังสถานีอนามัย
ตํา บลน้ํา รอบ บริ เวณพิ กัด NT ๖๒๘๑๙๑ ไปทางทิ ศ ใต ตามถนนลูก รั ง
หลั ง สถานี อ นามั ย ตํ า บลน้ํ า รอบ และลํ า คลองโกรกลึ ก สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด ตั ด
ลําคลองโกรกลึกกับถนนลาดยางเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึก บริเวณพิกัด
NT ๖๓๒๑๗๒ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
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ติดต อกั บหมูบา นบ านบุงกระเซอร หมูที่ ๕ ตํา บลน้ํ ารอบ และหมู บา น
บานโกรกลึก หมูที่ ๙ ตําบลโกรกลึก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําคลองโกรกลึก
ที่ถนนลาดยางเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึก บริเวณพิกัด NT ๖๓๒๑๗๒
ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉียงใตต ามถนนลาดยางเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึ ก
จนถึงถนนลูกรังแบงเขต หมูที่ ๕ และหมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด
NT ๖๒๗๑๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนลูกรังแบงเขตหมูที่ ๕
หมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๖๒๔๑๗๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามถนนลูกรัง แบงเขต หมูที่ ๕ และหมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด
NT ๖๑๓๑๗๑ ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตตามถนนลูกรังแบงเขตหมูที่ ๕
ตําบลลานสัก และหมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ สิ้นสุดที่หัวเขาผาแรต บริเวณพิกัด

NT ๖๐๐๑๖๕ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานเขาพระยาพายเรือ หมูท่ี ๕ ตําบลลานสัก โดยมีแนว
เขตเริ่ม ตนจากหัวเขาผาแรต บริเวณพิกัด NT ๖๐๐๑๖๕ ไปทางทิศ เหนือ
ตามสันเขาผาแรต สิ้นสุดที่หัวเขานอย บริเวณพิกัด NT ๕๙๖๑๙๑ ระยะทาง
ประมาณ ๔.๐๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานบานโกรกลึก หมูที่ ๙ ตําบลน้ํารอบ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานบานน้ํารอบ หมูที่ ๑ และหมูบานบานชินวัตพัฒนา หมูที่ ๑๙
ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางสามแยกถนนลูกรังหลังสถานีอนามัย
ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๖๒๘๑๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามถนนแบงเขตหมูที่ ๑ และหมูที่ ๙ ตําบลน้ํารอบ ตัดผานถนนลาดยาง
สายบุงกระเซอร - คลองขอย บริเวณพิกัด NT ๖๓๑๑๙๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามถนนแบงเขต หมูที่ ๑ และหมูที่ ๙ ตําบลน้ํารอบ และตามลําคลอง
เขาอางเก็บน้ําคลองแต สิ้น สุดที่ทางเกวียนแบงเขตหมูที่ ๗ และหมูที่ ๙
ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๖๕๑๑๙๔ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานหนองเจกกวย หมูที่ ๗ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากทางเกวียนแบงเขตหมูบานหนองเจกกวย หมูที่ ๗ และบานโกรกลึก
หมูที่ ๙ ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๖๕๑๑๙๔ ไปทางทิศใตตามทางเกวียน
แบงเขตหมูบานถึงจุดตัดกับถนนสายโกรกลึก - หนองเจ็กกวย บริเวณพิกัด
NT ๖๕๒๑๘๙ สิ้นสุดที่จุดตัดลําหวยกานยาว และลําคลองโกรกลึก บริเวณพิกัด
NT ๖๕๓๑๘๐ ระยะทางประมาณ ๑.๘๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานโปงนวล หมูที่ ๓ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
จุดตั ดลํ าห วยกา นยาวและลํา คลองโกรกลึก บริเ วณพิกั ด NT ๖๕๓๑๘๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามลําหวยกานยาวและลําคลองโกรกลึก ถึงบริเวณ
ถนนลาดยางสายลานสั ก - บ านคลองข อย บริ เ วณพิ กัด NT ๖๓๘๑๗๒
ไปทางทิศเหนือตามถนนลาดยางสายลานสัก - บานคลองขอย ถึงบริเวณสามแยก
ถนนลาดยางสายลานสั ก - บ า นคลองขอ ย บริ เ วณพิ กั ด NT ๖๓๘๑๗๕
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามถนนเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึก สิ้นสุดที่
จุดตัดลําคลองโกรกลึกกับถนนเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึก บริเวณพิกั ด
NT ๖๓๒๑๗๒ ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานบุงกระเซอร หมูที่ ๕ และหมูบานบานชิน วัตพัฒนา
หมูที่ ๑๙ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากจุดตัดลําคลองโกรกลึก
กับถนนเขาพระยาพายเรือ - โกรกลึก บริเวณพิกัด NT ๖๓๒๑๗๒ ไปทางทิศเหนือ
ตามถนนหลัง สถานี อนามั ยตําบลน้ํารอบ และลํา คลองโกรกลึก สิ้น สุด ที่
กึ่ ง กลางสามแยกถนนลู ก รั ง สถานี อ นามั ย ตํ า บลน้ํ า รอบ บริ เ วณพิ กั ด
NT ๖๓๑๑๙๔ ระยะทางประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร
๓. แยกหมูบานบานเขาพระยาพายเรือ หมูที่ ๕ ตําบลลานสัก จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานบานประสานสุข โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ กับหมูบานบานสวนใหม หมู ที่ ๑๓ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแ นวเขต
เริ่ม ตนจากถนนแบงเขตหมูที่ ๓ หมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก และหมูที่ ๑๓
ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๕๘๕๑๖๕ ไปทางทิศตะวันออกตามถนน
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แบงเขตหมูที่ ๕ ตํา บลลานสั ก และหมูที่ ๑๓ ตํ าบลน้ํารอบ ผา นถนน
สายปากเหมือง - เขาผาแรต บริเวณพิกัด NT ๕๙๒๑๖๙ สิ้นสุดที่หัวเขาผาแรต
บริเวณพิกัด NT ๖๐๐๑๖๕ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบานเขาพระยาพายเรือ หมูที่ ๕ ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากหัวเขาผาแรต บริเวณพิกัด NT ๖๐๐๑๖๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามถนนลู กรั งแบง เขต หมูที่ ๕ และหมู ที่ ๑๑ ตํ าบลลานสัก ถึง ถนน
ปากเหมือ ง - เขาผาแรต บริเ วณพิ กัด NT ๕๙๕๑๖๐ และไปทางทิศ ใต
ตามถนนปากเหมื อ ง - เขาผาแรต บริเ วณพิกั ด NT ๕๙๔๑๕๓ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามถนนลู ก รั ง แบ ง เขตหมู บ า น บริ เ วณพิ กั ด
NT ๖๐๒๑๔๓ ไปทางทิศ ใตผานสี่แยกถนนแบงเขตหมูบาน บริเวณพิกัด
NT ๖๐๒๑๓๙ ไปทางทิศใตตามถนนแบงเขตหมูบาน สิ้นสุดที่ถนนแบงเขต
หมูที่ ๕ หมูที่ ๘ ตําบลลานสัก บริเวณพิกัด NT ๖๐๒๑๒๐ ระยะทาง
ประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานเขาพระยาพายเรือ หมูที่ ๕ และหมูบานบานสุขสวัสดิ์
หมูที่ ๘ ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนแบงเขตหมูที่ ๕ และ
หมูที่ ๘ ตําบลลานสัก บริเวณพิกดั NT ๖๐๒๑๒๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามถนนแบ ง เขตหมู ที่ ๘ และ ๑๑ ตํ า บลลานสั ก ผ า นบริ เ วณพิ กั ด
NT ๕๙๕๑๒๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อตามถนนแบงเขตหมู ที่ ๘
และหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก ผานถนนลาดยางสายปากเหมือง - เขาผาแรต
บริเวณพิกัด NT ๕๙๒๑๓๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่บริเวณ
ถนนแบงเขตหมูที่ ๓ หมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก บริเวณพิกัด
NT ๕๘๐๑๔๐ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกั บหมูบ านบา นเพชรน้ําผึ้ง หมู ที่ ๓ ตําบลลานสัก โดยมีแ นวเขต
เริ่ม ตน จากถนนแบง เขตหมู ที่ ๓ หมู ที่ ๘ และหมู ที่ ๑๑ ตํ าบลลานสั ก
บริเวณพิกัด NT ๕๘๐๑๔๐ ไปทางทิศเหนือตามถนนแบงเขตหมูที่ ๓ และ
หมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก สิ้น สุดที่กึ่งกลางถนนแบงเขตหมูที่ ๓ หมูที่ ๑๑
ตําบลลานสัก และหมูที่ ๑๓ ตําบลน้ํารอบ บริเวณพิกัด NT ๕๘๕๑๖๕
ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ใหหมูบานบานเขาพระยาพายเรือ หมูที่ ๕ ตําบลลานสัก ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับหมูบานประสานสุข หมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หัวเขาผาแรต บริเวณพิกัด NT ๖๐๐๑๖๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามถนนแบง เขตหมูที่ ๑๑ ตํ า บลลานสัก และหมูที่ ๑๙ ตํา บลน้ํ ารอบ
บริเวณพิกัด NT ๖๑๒๑๗๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนนแบงเขต
หมูที่ ๕ ตําบลน้ํารอบ และหมูที่ ๕ ตําบลลานสัก ผานถนนสายเขาพระยา
พายเรือ - บานโกรกลึก บริเวณพิกัด NT ๖๒๒๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
สิ้นสุดที่หนาฝายปากระทอน บริเวณพิกัด NT ๖๓๓๑๕๕ ระยะทางประมาณ
๓.๕๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานบุงกะเซอร หมูที่ ๕ ตําบลน้ํารอบ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หนาฝายปากระทอน บริเวณพิกัด NT ๖๓๓๑๕๕ ไปทางทิศใตตามถนนแบงเขต
หมู ที่ ๕ ตํ า บลลานสั ก และหมู ที่ ๕ ตํ า บลน้ํ า รอบ ผ า นถนนลาดยาง
บานหวยทราย - เขาพระยาพายเรือ บริเวณพิกัด NT ๖๓๓๑๒๗ ไปทางทิศใต
ตามถนนแบงเขตหมูที่ ๕ ตําบลลานสัก และหมูที่ ๕ ตําบลน้ํารอบ สิ้นสุดที่
หนาฝายวังรี บริเวณพิกัด NT ๖๓๓๑๑๒ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานบานเกา หมูที่ ๒ ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
หนาฝายวังรี บริเวณพิกัด NT ๖๓๓๑๑๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ
ตามถนนแบงเขตหมูที่ ๒ และหมูที่ ๕ ตําบลลานสัก ตัดกับถนนเขาพระยา
พายเรือ - โกรกลึก บริเวณพิกัด NT ๖๑๒๑๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ผานบริเวณพิกัด NT ๖๐๓๑๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง
แบงเขตหมูท่ี ๕ และหมูที่ ๘ สิ้นสุดที่จุดตัดถนนแบงเขตหมูที่ ๒ หมูที่ ๘
และหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก บริเวณพิกัด NT ๖๐๒๑๒๐ ระยะทางประมาณ
๓.๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานบานเกา หมูที่ ๒ หมูบานบานสุขสวัสดิ์ หมูที่ ๘ และ
หมูบานบานประสานสุข หมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
จุดตัดถนนแบงเขตหมูบานหมูที่ ๒ หมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก
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บริเวณพิกัด NT ๖๐๒๑๒๐ไปทางทิศเหนือตามถนนแบงเขตหมูบาน ผานสีแ่ ยก
ถนนแบงเขตหมูบาน บริเวณพิกัด NT ๖๐๒๑๓๙ ไปทางทิศเหนือตามถนนแบงเขต
หมูบานหมูที่ ๕ และหมูที่ ๑๑ ตําบลลานสัก บริเวณพิกัด NT ๖๐๒๑๔๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนแบงเขตหมูบาน ถึงถนนปากเหมือง เขาผาแรต บริเวณพิกัด NT ๕๙๔๑๕๓ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตามถนนปากเหมือง - เขาผาแรต ถึงบริเวณพิกัด NT ๕๙๕๑๖๐ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือตามถนนแบ งเขตหมูบา น สิ้น สุด ที่หัว เขาผาแรต
บริเวณพิกัด NT ๖๐๐๑๖๕ ระยะทางประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
อุดม พัวสกุล
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

