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ประกาศจังหวัดสุรินทร
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ และอนุ มั ติ ก ระทรวงมหาดไทย ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๖๔๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอเมืองสุรินทร
แยกหมูบานนานวน หมูที่ ๗ ตําบลคอโค จัดตั้งหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบานรังผึ้ง
โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๒ ตําบลคอโค และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศ เหนือ ติดตอกับหมูบานนานวน หมูที่ ๗ ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุริน ทร จังหวัด
สุรินทร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๑ ปกไวบริเวณริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
เชื่อมกับคลองสงน้ําฝงขวา บริเวณพิกัด UB ๒๙๒๔๕๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๒ ปกไวที่บริเวณริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
สายสุรินทร - ลําชี ตัดกับถนนลาดยาง สายตะเคียน - ตาอี ไปบานตระแสง หมูที่ ๑ ตําบลตระแสง
อําเภอเมืองสุรินทร บริเวณพิกัด UB ๓๑๔๙๖๘ ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานตะเคียน หมูที่ ๓ ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๒ ปกไวบริเวณริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
สายสุรินทร - ลําชี ตัดกับถนนลาดยาง สายตะเคียน - ตาอี สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๓ ปกไวที่บริเวณ
ริม ถนนลาดยางสายตะเคีย น - ตาอี ตัด กับ คลองสง น้ํา ไปบา นตายูง หมูที่ ๓ ตํา บลตระแสง
อําเภอเมืองสุรินทร บริเวณพิกัด UB ๓๑๐๔๔๔ ระยะทางประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร
ทิศใต ติดตอกับหมูบานตายูง หมูที่ ๕ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๓ ปกไวบริเวณริมถนนลาดยางสายตะเคียน - ตาอี ตัดกับคลองน้ํา
ไปบานตายูง หมูที่ ๕ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร บริเวณพิกัด UB ๓๑๐๔๔๔ ไปทาง
ทิศ เหนือตามแนวคลองสง น้ํา ผานหลัก คอนกรีตที่ ๔ ปก ไวบริ เวณริม คลองส งน้ําคุ มโคกกลั น
บริเวณพิกัด UB ๓๑๑๔๔๘ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวคลองสงน้ํา สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๕
ปกไวบริเวณริมคลองสงน้ํา บริเวณพิกัด UB ๓๐๗๔๔๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวคลอง
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สงน้ําผานหลักคอนกรีตที่ ๖ ปกไวริมถนนหินคลุก เชื่อมกับคลองสงน้ําคุมโคกกลั่น บริเวณพิกัด
UB ๓๐๗๔๔๙ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนหินคลุก สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๗ ปกไวบริเวณ
ริ ม ถนนหิ น คลุ ก ตั ด กั บ คลองส ง น้ํ า บ า นรุ ง ฤษี หมู ที่ ๙ ตํ า บลตระแสง อํ า เภอเมื อ งสุ ริ น ทร
จังหวัดสุรินทร บริเวณพิกัด UB ๒๙๓๔๕๑ ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ทิศ ตะวันตก ติดตอกับบานรุงฤษี หมูที่ ๙ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุริน ทร มีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๙ ปกไวบริเวณริมถนนหินคลุก ตัดกับคลองสงน้ํา
บานรุ งฤษี หมู ที่ ๙ ตํ าบลตระแสง อําเภอเมืองสุริน ทร บริเวณพิกั ด UB ๒๙๓๔๕๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองสงน้ําบานรุงฤษี หมูที่ ๙ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร
บริเวณพิกัด UB ๒๙๓๔๕๑ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองสงน้ํา สิ้น สุดที่หลัก
คอนกรีตที่ ๑ ปกไวริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ เชื่อมกับคลองสง น้ํา ฝง ขวา บริเ วณพิกัด
UB ๒๙๒๔๕๖ ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร
* ใหหมูบานนานวน หมูที่ ๗ ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร (หมูบานเดิม)
ซึ่งถูกแบงเขตการปกครอง มีอาณาเขตดังนี้*
ทิศ เหนือ ติดตอกับบานลําชี หมูที่ ๙ ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุริน ทร จังหวัดสุริน ทร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากหลั ก คอนกรี ต ที่ ๑ ป ก ไว บริ เ วณริ ม ถนนหิ น คลุ ก ตั ดกั บ คลองส ง น้ํ า
บานนานวน หมูที่ ๗ ตําบลคอโค บริเวณพิกัด UB ๒๙๘๔๗๒ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวคลองส งน้ํ า ผ านหลั กคอนกรีต ที่ ๒ ปก ไว บริ เวณริม ถนนคอนกรี ตติ ดกั บคลองส งน้ํ า
ไปคุมโคกสะอาด หมูที่ ๙ บานลําชี ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร บริเวณพิกัด UB ๓๐๑๔๖๙
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวคลองสงน้ํา สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๓ ปกไวบริเวณริมคลอง
ชลประทานสายรองฝงซายเชื่อมกับคลองสงน้ํา บริเวณพิกัด UB ๓๐๕๔๖๗ ระยะทางประมาณ
๑,๓๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานลําชี หมูที่ ๙ ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๓ ปกไวบริเวณริมคลองชลประทานสายรองฝงซายเชื่อม
กับคลองสงน้ํา บริเวณพิกัด UB ๓๐๕๔๖๗ ไปทางทิศใตตามแนวคลองชลประทานสายรอง สิ้นสุดที่
หลั ก คอนกรี ต ที่ ๔ ป ก ไว ริ ม ถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ สายสุ ริ น ทร - ลํ า ชี ติ ด กั บ คลอง
ชลประทานสายรอง ไปบานรังผึ้ง บริเวณพิกัด UB ๓๐๖๔๖๔ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
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ทิศ ใต ติดตอกับบานรังผึ้ง หมูที่ ๑๒ (หมูบานใหม) ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุริน ทร
จังหวัดสุรินทร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักคอนกรีตที่ ๔ ปกไวริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
สายสุริน ทร - ลําชี ตัดกับคลองชลประทานสายรอง ไปบานรังผึ้ง บริเวณพิกัด UB ๓๐๖๔๖๔
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ตามแนวถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ สายสุริน ทร - ลําชี ผานหลั ก
คอนกรีตที่ ๕ ปกไวริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร - ลําชี เชื่อมกับคลองสงน้ําฝงขวา
บริเวณพิกัด UB ๒๙๒๔๕๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใตตามแนวถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
สายสุรินทร - ลําชี สิ้นสุดที่หลักคอนกรีตที่ ๖ ปกไวริมถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร ลําชี ตัดกับถนนลาดยางไปบานรุงฤษี หมูที่ ๙ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุริน ทร บริเวณพิกัด
UB ๒๘๙๔๕๕ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
ทิศ ตะวันตก ติดตอกับบานรุงฤษี หมูที่ ๙ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุริน ทร มีแ นวเขตเริ่ม ตน จากหลักคอนกรีตที่ ๖ ปกไว บริเวณริม ถนนลาดยางหมายเลข ๒๒๖
สายสุริน ทร - ลําชี ตัดกับถนนลาดยางไปบานรุงฤษี หมูที่ ๙ ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร
บริเวณพิกัด UB ๒๓๙๔๕๕ ไปทางทิศ เหนือตามแนวลําหวยไทยใหญ ผานหลักคอนกรีตที่ ๗
ปกไวบริเวณริมถนนหินคลุกคุมไทยใหญ หมูที่ ๙ บานลําชี ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรินทร ไปทาง
ทิศ เหนื อตามแนวถนนหิน คลุก ผานหลั กคอนกรีต ที่ ๘ ปก ไว บริเ วณริม ถนนหิน คลุก สามแยก
ไปคุมไทยนอย หมูที่ ๙ ตําบลคอโค บริเวณพิกัด UB ๒๙๔๔๗๓ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ถนนหินคลุกสิ้น สุดที่หลักคอนกรีตที่ ๑ ปกไวบริเ วณถนนหินคลุกตัดกับคลองสงน้ําบานนานวน
หมูที่ ๗ ตําบลคอโค บริเวณพิกัด UB ๒๙๘๔๗๒ ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วิเชียร ชวลิต
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

