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เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และอนุมตั ิกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว๗๔๖๕
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอโชคชัย
บานใหมดอนเกตุ หมูที่ ๑๒ ตําบลทุงอรุณ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
บานใหมเกตุอรุณทรัพย หมูที่ ๑๗ ตําบลทุงอรุณ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
เริ่มตนจากศาลปูตา กลางหมูบาน บริเวณพิกัด SB ๙๕๘๑๖๘ ติดตอ
กับบานดอนเกตุ หมูที่ ๗ ไปตามถนนคอนกรีตถึงทางหลวงสายโชคชัย ครบุรี สิ้นสุดที่ทางเขาหมูบานทิศตะวันออก บริเวณพิกัด SB ๙๗๙๑๗๑
ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
เริ่ ม ต น จากถนนโชคชั ย สายโชคชั ย - ครบุ รี ทางขึ้ น เขาบริ เ วณพิ กั ด
SB ๙๗๙๑๗๑ ไปตามถนนลูกรังสิ้นสุดที่สามแยกหลังเขา บริเวณพิกัด
SB ๙๗๗๑๖๗ ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต
เริ่มจากสามแยกหลังเขา บริเวณพิกัด SB ๙๗๗๑๖๗ ไปทางทิศตะวันตก
ตามถนนลูกรังภายในไร ติดกับถนนสายหลักโชคชัย – ครบุรี ไปถึงติดกับ
บานหนองทองคํา บริเวณพิกัด SB ๙๕๘๔๖๘ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
เริ่มตนจากติดบานหนองทองคําไปตามถนนโคกสะอาดดอนไพล ถนนคอนกรีต
เขาวัดดอนเกตุ บริเวณพิกัด SB ๙๕๘๔๖๘ สิ้นสุดที่ศาลปูตา บริเวณพิกัด
SB ๙๕๘๑๖๘ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
ใหบานใหมดอนเกตุ หมูที่ ๑๒ ตําบลทุงอรุณ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับบานหนองปรึก หมูที่ ๓ ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางหวยลาดเอี้ยง บริเวณพิกัด SB ๙๖๓๑๗๗
ไปทางทิศตะวันออกผานคลองชลประทาน จนถึงกึ่งกลางสะพานบนถนน
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๑ (โชคชัย – ครบุรี) บริเวณพิกัด SB ๙๙๒๑๘๓
จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามหวยลาดเอี้ยง จนถึงหนองน้ํา
สาธารณประโยชน จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนน
สาธารณประโยชน สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน บานหนองโพธิ์ –
บานตะแลง บริเวณพิกัด TB ๐๑๗๑๗๗ ระยะทางประมาณ ๗.๐ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก

ติดตอกับบานตะแลง หมูที่ ๑๑ ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย โดยมีแนว
เขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน บานหนองโพธิ์ – บานตะแลง
บริเวณพิกัด TB ๐๑๗๑๗๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามกึ่งกลาง
ถนนสาธารณประโยชน จนถึ ง เส น แบ ง เขตระหว า งอํ า เภอโชคชั ย
กั บ อํ าเภอครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสี ม า บริ เวณพิ กั ด TB ๐๒๑๑๖๘
จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอโชคชัย
กับอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน
บริเวณพิกัด TB ๐๐๘๑๕๕ ระยะทางประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับบานเกตุอรุณทรัพย หมูที่ ๑๗ ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากกึ่ ง กลางถนนสาธารณประโยชน ซึ่ งเป น เส น
แบงเขตอําเภอโชคชัยกับอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพิกัด
TB ๐๐๘๑๕๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามกึ่ ง กลาง
ถนนสาธารณประโยชน จนถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๑
(โชคชั ย - ครบุ รี ) บริ เวณพิ กั ด SB ๙๗๙๑๗๑ จากนั้ น เลี้ ยวไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๑ (โชคชัย - ครบุรี)
จนถึ ง บริ เ วณพิ กั ด SB ๙๗๖๑๖๗ แล ว เลี้ ย วไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ผานสะพานคลองชลประทานไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน
ในหมูบานใหมดอนเกตุ บริเวณพิกัด SB ๙๕๘๑๖๘ ระยะทางประมาณ
๖.๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับบานดอนเกตุ หมูที่ ๗ ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชนในหมูบานใหมดอนเกตุ
บริเวณพิกัด SB ๙๕๘๔๖๘ ไปทางทิศเหนือ ตามถนนสาธารณประโยชน
ในหมู บ านใหม ดอนเกตุ ผ านทุ งนาไปสิ้ นสุ ดที่ กึ่ งกลาง ห วยลาดเอี้ ยง
บริเวณพิกัด SB ๙๖๓๑๗๗ ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิเชียร จันทรโณทัย
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