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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบล
ในท้องที่อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เขตการปกครองตําบลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลดอกไม้ และตําบลสระคู ในท้องที่อําเภอสุวรรณภูมิ ให้มีความ
ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้ยกเลิกเขตตําบลดอกไม้ และตําบลสระคู ในท้องที่อําเภอสุวรรณภูมิ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
อําเภอสุวรรณภูมิ
๑. กํา หนดเขตตํา บลดอกไม้ ในท้อ งที่อํ า เภอสุว รรณภูมิ จั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยให้ มีเ ขต
การปกครองรวม ๑๔ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านดอกไม้
หมู่ที่ ๒ บ้านไร่
หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา
หมู่ที่ ๔ บ้านภูงา
หมู่ที่ ๕ บ้านยางเลิง
หมู่ที่ ๖ บ้านยางเลิง
หมู่ที่ ๗ บ้านโคกทัพเก่า
หมู่ที่ ๘ บ้านเปลือย
หมู่ที่ ๙ บ้านโคก
หมู่ที่ ๑๐ บ้านค้อ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หมอตา
หมู่ที่ ๑๒ บ้านยางเลิง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอกไม้
หมู่ที่ ๑๔ บ้านยางเลิง
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
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ติดต่อตําบลนาใหญ่และตําบลหัว โทน อําเภอสุว รรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีแ นวเขตเริ่มต้น จากบริเวณลําเสีย วน้อยไหลลงเลิงขี้ตุ่น บริเวณพิกัด
UC ๖๔๗๓๒๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา ถึงถนน
สายบ้านยางเลิง ตําบลดอกไม้ - บ้านป่าม่ว ง ตําบลนาใหญ่ บริเวณพิกัด
UC ๖๖๑๓๒๖ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวเส้น ตรงผ่า น
ทําเลดงหัว นา ถึง ถนนทางไปบ้านงู เหลือม ตําบลนาใหญ่ บริ เวณพิกั ด
UC ๖๘๐๓๒๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวเส้ น ตรง
ถึงถนนลาดยางสายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ บริเวณพิกัด UC ๖๘๖๓๓๐ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอกไม้
กับตําบลนาใหญ่ อําเภอสุวรรณภูมิ ถึงถนนสายบ้านภูงา ตําบลดอกไม้ บ้านหางเหย ตําบลนาใหญ่ บริเ วณพิกัด UC ๖๙๘๓๓๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระว่างตําบลดอกไม้กับตําบล
นาใหญ่ อําเภอสุวรรณภูมิ ถึงลําห้ว ยยาง บริเวณพิกัด UC ๗๑๓๓๓๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา สิ้นสุดที่บริเวณ
ถนนสายบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ - บ้านตากแดด ตําบลหัวโทน บริเวณ
พิกัด UC ๗๒๗๓๓๑ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๘.๒ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณถนนสายบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ - บ้านตากแดด ตําบลหัวโทน
บริเวณพิกัด UC ๗๒๗๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นตรง
ผ่านทุ่ง นา ถึงสี่แ ยกถนนหมายเลข อบจ.รอ. ๑๐๒๑ สายสุวรรณภูมิ บ้านตากแดด ตัดกับถนนสายบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ - บ้านแวง ตําบลสระคู
บริเวณพิกัด UC ๗๓๔๓๑๒ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนหมายเลข
อบจ.รอ. ๑๐๒๑ สายสุวรรณภูมิ - บ้านตากแดด ถึงบริเวณสามแยกถนน
รอบที่สาธารณประโยชน์ดงชมพูเชื่อมกับถนนหมายเลข อบจ.รอ. ๑๐๒๑
สายสุวรรณภูมิ - บ้านตากแดด บริเวณพิกัด UC ๗๓๒๓๐๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนทางไปบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้
ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๒๕๓๐๘ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนว
เส้น ตรง ผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือหนองแวง ตําบลสระคู บริเวณ
พิกัด UC ๗๒๐๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา
ถึงถนนสายบ้านเหม้า ตําบลสระคู - บ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ บริเวณ
พิ กั ด UC ๗๑๖๒๙๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวเส้ น ตรง
ผ่านทุ่ง นา ถึงลําห้ว ยยาง บริเวณพิกัด UC ๗๐๗๒๙๐ ไปทางทิศ ใต้
ตามแนวร่องน้ําลึกลําห้วยยาง สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามร่องเมย บริเวณพิกัด
UC ๗๐๔๒๗๗ รวมระยะทางด้านตะวันออกประมาณ ๗.๖ กิโลเมตร
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ติดต่อตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากสะพานคอนกรีตข้ามร่องเมย บริเวณพิกัด UC ๗๐๔๒๗๗ ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนวกึ่ งกลางร่อ งเมย ถึ งบริเ วณลํ าเสีย วน้อ ยไหล
บรรจบลําเสียวใหญ่ บริเวณพิกัด UC ๖๘๐๒๖๒ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ ๒.๙ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขต
เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณลํ า เสี ย วน้ อ ยไหลบรรจบลํ า เสี ย วใหญ่ บริ เ วณพิ กั ด
UC ๖๘๐๒๖๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวร่องน้ําลึกลําเสียวน้อย
ผ่านเลิงขี้ตุ่น สิ้นสุดที่บริเวณลําเสียวน้อยไหลลงบรรจบเลิงขี้ตุ่น บริเวณพิกัด
UC ๖๔๗๓๒๕ รวมระยะทางด้านทิศ ตะวัน ตกประมาณ ๗ กิโลเมตร
๒. กํา หนดเขตตํ า บลสระคู ในท้ อ งที่ อํ า เภอสุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยให้ มี เ ขต
การปกครอง รวม ๒๑ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ คุ้มกลางเมืองใหม่
หมู่ที่ ๒ คุ้มหลังศาล
หมู่ที่ ๓ คุ้มวัดเหนือ
หมู่ที่ ๔ คุ้มวัดสว่าง
หมู่ที่ ๕ คุ้มใต้
หมู่ที่ ๖ บ้านน้ําคําน้อย
หมู่ที่ ๗ บ้านเหม้า
หมู่ที่ ๘ บ้านแวง
หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสนาม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตอกแป้น
หมู่ที่ ๑๒ บ้านกู่
หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนยาง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมั่ง
หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนพิมาน
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองข่า
หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอนสังข์
หมู่ที่ ๑๙ บ้านโพนครกน้อย
หมู่ที่ ๒๐ บ้านกลางเมืองใหม่
หมู่ที่ ๒๑ บ้านกู่น้อยพัฒนา
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และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนสายบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ - บ้านตากแดด ตําบลหัวโทน
บริเวณพิกัด UC ๗๒๗๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลสระคูกับตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ ถึงถนนสาย อบจ.
รอ. ๑๐๒๑ สายสุวรรณภูมิ - บ้านตากแดด บริเวณพิกัด UC ๗๓๕๓๓๐
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสระคูกับตําบล
หัว โทน อําเภอสุว รรณภูมิ ตัด กับถนนสายบ้านตากแดด - บ้านหาญหก
ตําบลหัวโทน บริเวณพิกัด UC ๗๔๐๓๓๐ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสายบ้านตากแดด - บ้านหาญหก ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๔๐๓๒๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านตากแดด - บ้านหาญหก
ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๕๓๓๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางถนนสายบ้านตากแดด - บ้านหาญหก ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๕๘๓๒๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านหาญหก ตําบลหัวโทน บ้านดงเมือง ตําบลเมืองทุ่ง สิ้นสุดที่สามแยกถนนสายบ้านแวง ตําบลสระคู บ้านดงเมือง ตําบลเมืองทุ่ง บริเวณพิกัด UC ๗๗๔๓๑๖ รวมระยะทาง
ด้านทิศเหนือประมาณ ๖.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลเมืองทุ่ง ตําบลทุ่งศรีเมือง อําเภอสุวรรณภูมิ และตําบลศรีสว่าง
อําเภอโพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด
UC ๗๗๔๓๑๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลสระคูกับตําบลเมืองทุ่ง อําเภอสุวรรณภูมิ ถึงถนนสายบ้านแวง
ตําบลสระคู - บ้านดงเมือง ตําบลเมืองทุ่ง บริเวณพิกัด UC ๗๖๐๓๐๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสระคูกับ
ตํา บลเมือ งทุ่ง อํา เภอสุว รรณภูมิ ถึง ถนนสายบ้า นแวง ตํา บลสระคู บ้านหนองพันมูล ตําบลเมืองทุ่ง บริเวณพิกัด UC ๗๕๘๒๙๓ ไปทางทิศใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลสระคู แ ละตํ า บลเมื อ งทุ่ ง
อําเภอสุว รรณภูมิ ถึง ถนนสายบ้า นแวง ตํา บลสระคู - บ้า นหนองโค้ง
ตําบลเมืองทุ่ง บริเวณพิกัด UC ๗๕๙๒๘๘ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลสระคูกับตําบลเมืองทุ่ง อําเภอสุว รรณภูมิ ตัดกับ
ถนนลาดยางสายสุวรรณภูมิ - ยโสธร บริเวณพิกัด UC ๗๖๒๒๖๖ ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนทางไปบ้านหนองควายอีน้อย
ตําบลเมืองทุ่ง ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๖๔๒๖๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนว
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กึ่ ง กลางถนนทางไปบ้ า นหนองตอกแป้ น ตํ า บลสระคู ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
UC ๗๖๓๒๕๖ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสระคู
กั บ ตํา บลเมื อ งทุ่ ง อํา เภอสุ ว รรณภู มิ ถึ ง บริ เ วณร่ อ งเหมื อ งตั ด กั บ ถนน
สายบ้านหนองตอกแป้น ตําบลสระคู - บ้านหนองตอ ตําบลทุ่งศรีเมือ ง
บริเวณพิกัด UC ๗๖๑๒๔๑ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่า งตําบลสระคูกั บตําบลทุ่งศรีเ มือง อําเภอสุว รรณภูมิ ตั ด กับถนน
รพช. สายบ้ านสนาม ตํ าบลสระคู - บ้านหนองหูลิง ตํา บลทุ่ งศรีเ มือ ง
บริเวณพิกัด UC ๗๖๒๒๓๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลสระคูกับตําบลทุ่งศรีเมือง ถึงถนนสายบ้านหนองหูลิง บ้านดงใหม่ ตําบลทุ่งศรีเมือง บริเวณพิกัด UC ๗๗๒๒๑๙ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านดงใหม่ ตําบลทุ่งศรีเมือง บ้านกู่ ตําบลสระคู ถึงลําน้ําเสียวบริเวณฝายน้ําล้นกั้นลําน้ําเสียว บริเวณ
พิกัด UC ๗๖๓๒๐๗ ไปทางทิศใต้ ตามแนวร่องน้ําลึกลําน้ําเสียว ถึงบริเวณ
ร่องน้ําแปงไหลลงลําน้ําเสีย ว บริเวณพิกัด UC ๗๖๔๑๙๕ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางร่องน้ําแปงตัดกับถนนลาดยางสายสุวรรณภูมิ โพนทรายที่สะพานคอนกรีต บริเวณพิกัด UC ๗๕๕๑๗๗ ไปทางทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวกึ่ ง กลางคลองน้ํ า สาธารณะ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
UC ๗๔๔๑๖๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําสาธารณะ
ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๔๘๑๕๙ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําสาธารณะ
สิ้นสุดบริเวณพิกัด UC ๗๔๓๑๕๐ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ
๑๗.๔ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลทุ่งกุลา ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีแนวเขตเริ่มจากบริเวณพิกัด UC ๗๔๓๑๕๐ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางทางถนนทางไปบ้านโนนตาด ตําบลทุ่งกุลา ถึงบริเวณพิกัด UC ๗๑๙๑๕๕
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนาถึงถนนลาดยางสายสุวรรณภูมิ
- สุรินทร์ บริเวณพิกัด UC ๗๑๐๑๕๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ่ง กลางถนนลาดยางสายสุว รรณภูมิ - สุร ิน ทร์ ถึง สี่แ ยกบริเ วณพิกัด
UC ๗๐๓๑๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่ง กลางทางหลวง
ชนบทหมายเลข รอ.๓๐๐๓ ถึงสระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด UC ๖๗๕๑๕๓
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข รอ. ๓๐๐๓
ถึง สามแยกบริเวณพิกัด UC ๖๖๓๑๕๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ
ตามแนวกึ่ ง กลางทางสาธารณะ สิ้ น สุ ด บริ เ วณพิ กั ด UC ๖๕๙๑๕๗
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑๐.๒ กิโลเมตร
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ติด ต่อตํ าบลหิ น กอง อํา เภอสุว รรณภู มิ จั งหวัด ร้อยเอ็ ด โดยมีแ นวเขต
เริ่มต้น กึ่ง กลางทางสาธารณะ บริเวณพิกัด UC ๖๕๙๑๕๗ ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางทางสาธารณะ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
UC ๖๕๕๑๖๓ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองน้ํา สาธารณะ
ถึงสี่แ ยก บริเวณพิกัด UC ๖๕๖๑๘๓ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําสาธารณะ ถึงสี่แยก บริเวณพิกัด UC ๖๖๑๑๙๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําสาธารณะ ถึงถนน
สายบ้านตังหมอง - บ้านดอนยาง บริเวณพิกัด UC ๖๕๒๒๐๘ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําสาธารณะถึงลําห้วยคัดเค้า
บริเวณพิกัด UC ๖๕๗๒๑๗ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนว
ร่องน้ําลึกลําห้วยคัดเค้า ถึงบริเวณลําห้วยคัดเค้าไหลลงลําเสียวใหญ่ บริเวณ
พิกัด UC ๖๙๙๒๔๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวร่องน้ําลึก
ลําเสียวใหญ่ ถึงบริเวณลําเสียวน้อยไหลลงบรรจบลําเสียวใหญ่ บริเวณพิกัด
UC ๖๘๐๒๖๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางร่องเมย
ถึงถนนลาดยางสายอําเภอสุวรรณภูมิ - อําเภอเมืองสรวง บริเวณสะพาน
คอนกรีต บริเวณพิกัด UC ๗๐๔๒๗๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวร่องน้ําลึก
ลําห้วยยาง ถึงบริเวณลําห้วยยาง บริเวณพิกัด UC ๗๐๗๒๙๐ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา ถึงทางถนนสายบ้านเหม้า
ตําบลสระคู - บ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ บริเวณพิกัด UC ๗๑๖๒๙๙
ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา ถึงบริเวณ
ทิศตะวัน ตกเฉีย งเหนือหนองแวง บริเวณพิกัด UC ๗๒๐๓๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา ถึงถนนทางไปบ้านหมอตา
ตําบลดอกไม้ บริเวณพิกัด UC ๗๒๕๓๐๘ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามแนวกึ่ง กลางถนนทางไปบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ ถึง ถนนลาดยาง
หมายเลข อบจ.รอ. ๑๐๒๑ สายสุวรรณภูมิ - บ้านตากแดด บริเวณพิกัด
UC ๗๓๒๓๐๖ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนลาดยางหมายเลข
อบจ.รอ. ๑๐๒๑ สายสุว รรณภูมิ - บ้านตากแดด ถึงสี่แ ยกบริเวณพิกัด
UC ๗๓๔๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตรง ผ่านทุ่งนา
สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ - บ้านตากแดด ตําบลหัวโทน
บริเวณพิกัด UC ๗๒๗๓๓๑ รวมระยะทางด้า นทิศ ตะวัน ตกประมาณ
๒๕.๙ กิโลเมตร
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บรรดาประกาศกํ า หนดเขตตํ า บลในท้ อ งที่ อํ า เภอสุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ฉบั บ อื่ น
ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

