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ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักรราช  
จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการป่า
สงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท าข้อมูล
พื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ใน
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 1,071 หมู่บ้าน 
81 ต าบล 9 อ าเภอ 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  จ านวน 7 ป่า คือ  
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช เนื ้อที ่ประมาณ 84,884.52 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าหนองเต็งจ ักราชแปลงที ่สอง  เนื้อที่ประมาณ 10,298.22 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และ 
ป่าหนองกระทิง เนื้อที่ประมาณ 63,743.42 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างและป่าหินดาษ เนื้อที่ประมาณ 
212,107.63 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ าล าฉมวก เนื้อที่ประมาณ 30,891.53 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพิมาย เนื้อที่ประมาณ 252,903.46 ไร่ 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมายแปลงที่สอง เนื้อที่ประมาณ 63,624.19 ไร่ 
              2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 3 ป่า คือ 1) ป่าดงอีจานใหญ่ เนื้อที่
ประมาณ 0.65 ไร่  2) ป่าเมืองไผ่ เนื้อที่ประมาณ 5407.41 ไร่ 3) ป่าดงเค็ง เนื้อที่ประมาณ 251.92 ไร่ ในท้องที่
ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

    2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดนครราชสีมา 9 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ.ประทาย 2) กิ่งอ.เมืองยาง 3) อ.พิมาย 4) อ.ชุมพวง 5) กิ่งอ.ล าทะเมนชัย 6) อ.โนนสูง 7) อ.ห้วยแถลง  
8) อ.จักราช 9) อ.เฉลิมพระเกียรติ (81 ต าบล 1071 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 2,919,298.97 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ สปก. เนื้อที่ 631,479.96 ไร่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 724,112.99 ไร่  

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 70,843.29ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ 65,229.99 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 40,523.12 ไร่ พื้นที่ สปก. จ านวน 5,613.30 ไร่)  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ช้ันที่ 4 ร้อยละ 19.69 ช้ันที่ 5 ร้อยละ 80.31 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 24.80 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 25.06 

พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 1.11 และพื้นที่กันออก ร้อยละ 2.92)  
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7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 250 เมตร และต่ าสุด คือ 230 เมตร โดยอยู่ใน

พ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ ามูล และลุ่มน้ าย่อย 8 ลุ่มน้ า ได้แก่ ห้วยเอก ล าสะแทด ล าน้ ามูลส่วนที่ 2 ล าเชิงไกร 
ล าน้ ามูลตอนบน ล าปลายมาศ ล าจักราช ล าตะคอง 

8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
              8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
                   8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 51 ป่า  
                   8.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 6 วัด มีพื้นที่ 72-7-0 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  
             8.2 ข้อมูลแหล่งน้ า (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 

8.2.1 อ่างเก็บน้ า ขนาดกลาง จ านวน 6 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 81 อ่าง 
8.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 74 ฝาย 

             8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
2,029 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 43 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 
             8.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน จ านวน 3,663.68 ไร่  
             8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ไดร้ับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 18 ราย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลท่าช้าง ต าบลหนองยาง มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก และมีพื้นที่
ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการสิทธิชุมชนในพื้นที่
ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 70,843.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของพื้นที่ศูนย์ฯ  
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 65,229.99 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 40,523.12 ไร่ พื้นที่ 
สปก. จ านวน 5,613.30 ไร่ และในป่าอื่นๆ จ านวน 24,706.87 ไร่) โดยท าแผนการจัดการร่วมกับชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีตั้งส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเตง็และป่าจักรราช จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม ้
ท่ีตั้ง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนครราชสมีา 

   
 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายธีรศักดิ์ ค าทวี 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
โทรศัพท์/โทรสาร 0818776294 
E-mail  teerasak_c4@hotmail.com 
Website www.forest.go.th 

 
ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 1652420 Lat (Y) = 14.9313038 
E (X) = 215549 Long (X) = 96.3557904 
 

 

http://www.forest.go.th/
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักรราช จังหวัด
นครราชสีมา แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

     1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  จ านวน 7 ป่า 
คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช เนื้อที่ประมาณ 84,884.52 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่สอง เนื้อที่ ประมาณ 10,298.22 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และ 
ป่าหนองกระทิง เนื้อที่ประมาณ 63,743.42 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างและป่าหินดาษ เนื้อที่ประมาณ 
212,107.63 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ าล าฉมวก เนื้อที่ประมาณ 30,891.53 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพิมาย เนื้อที่ประมาณ 252,903.46 ไร่ 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมายแปลงที่สอง เนื้อที่ประมาณ 63,624.19 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 3 ป่า คือ 1) ป่าดงอีจานใหญ่ 
เนื้อที่ประมาณ 0.65 ไร่  2) ป่าเมืองไผ่ เนื้อที่ประมาณ 5407.41 ไร่ 3) ป่าดงเค็ง เนื้อที่ประมาณ 251.92 ไร่ 
ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดสกลนคร 9 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ.ประทาย 2) กิ่งอ.เมืองยาง 3) อ.พิมาย 4) อ.ชุมพวง 5) กิ่งอ.ล าทะเมนชัย 6) อ.โนนสูง 7) อ.ห้วยแถลง  
8) อ.จักราช 9) อ.เฉลิมพระเกียรติ (81 ต าบล 1071 หมู่บ้าน) 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  2.1 สภาพป่าไม้ดั้งเดิมเป็นป่าพื้นที่ ราบ เป็นป่าเต็ง-รัง พันธ์ุไม้ เด่นได้แก่ ไม้แดง (Xylia 
xylocarpa Taub.) เต็ ง  (Shorea obtusa Wall.) รั ง (Shorea siamensis Miq.) เหี ย ง (Dipterocarpus 
obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เป็นต้น พื้นที่ป่าประกอบไป
ด้วย 3 ส่วน 

1. พื้นที่ป่าดั้งเดิม จะอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35% และอยู่ด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 6% 
   2. พื้นที่ป่าปลูก จะอยู่ด้านทิศตะวันตกและโซนกลาง ประมาณ 45% 
   3. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ของใช้ประโยชน์ ประมาณ 14%     

2.2 สัตว์ป่ามีประกอบด้วยสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น ไก่ กระต่าย และหมาป่า อื่นๆ 
     2.3 แหล่งน้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ 
     2.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ อ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง 

3. กิจกรรมภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ 
  - โครงการปลูกป่าทางอากาศ 12 สิงหามหาราชินี (ปงีบประมาณ 2556) 
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  - ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน ป้อมปราม ระงบัภัยคุกคามด้านทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่แบบบรูณาการ 49 หน่วยงาน (ปงีบประมาณ 2556) 

- โครงการฝึกอบรม การเรียนรูเ้พื่อลดภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม “ลดขยะ ลดมลพิษ เพิม่ชีวิต
ให้สิ่งแวดลอ้ม” โดยการผลิตกล้าไม้จากขยะขวดพลาสตกิ (ปีงบประมาณ 2557) 

- โครงการหอ้งเรียน ครูป่าไม้ (ปีงบประมาณ 2558) 
- โครงการเดินส ารวจพื้นที่ป่าคงสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ จากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

(ผลการประเมินพื้นที่ป่า ปี 55-56 และปี 56-57) ในพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ปีงบประมาณ 2558) 
 
2.1 ข้อมูลพื้นที่แบง่ตามเขตการปกครอง 
     2.1.1 ต าบล  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

นครราชสีมา อ.ประทาย ต.โนนเพ็ด 5,879 25,813.30 

  อ.ประทาย ต.วังไม้แดง 6,330 33,930.10 

  อ.ประทาย ต.เมืองโดน 4,062 24,473.48 

  อ.ประทาย ต.หันห้วยทราย 5,653 31,185.68 

  อ.ประทาย ต.หนองค่าย 4,997 20,125.37 

  อ.ประทาย ต.หนองพลวง 5,655 22,910.02 

  อ.ประทาย ต.กระทุม่ราย 7,197 39,497.52 

  อ.ประทาย ต.ตลาดไทร 5,977 26,443.43 

 อ.ประทาย ต.ประทาย 10,300 18,615.45 

 อ.ประทาย ต.นางร า 5,836 22,518.77 

 อ.ประทาย ต.ทุ่งสว่าง 4,643 18,769.40 

 กิ่งอ.เมืองยาง ต.ละหานปลาค้าว 7,413 34,795.33 

 อ.ประทาย ต.ดอนมัน 5,291 21,939.99 

  อ.ประทาย ต.โคกกลาง 6,028 29,349.05 

  กิ่งอ.เมืองยาง ต.กระเบื้องนอก 7,113 41,368.15 

  กิ่งอ.เมืองยาง ต.โนนอุดม 5,217 40,875.28 

  อ.พิมาย ต.กระชอน 8,528 63,235.08 

  กิ่งอ.เมืองยาง ต.เมืองยาง 8,338 50,298.11 

  อ.ชุมพวง ต.หนองหลกั 4,965 32,224.27 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

  อ.พิมาย ต.ดงใหญ ่ 11,096 55,901.14 

  กิ่งอ.ล าทะเมนชัย ต.ขุย 7,033 34,179.20 

  อ.ชุมพวง ต.โนนยอ 6,465 38,823.89 

  อ.ชุมพวง ต.ประสุข 12,439 50,233.73 

  อ.ชุมพวง ต.ชุมพวง 12,645 35,008.51 

  กิ่งอ.ล าทะเมนชัย ต.ไพล 6,167 19,132.32 

 อ.พิมาย ต.ชีวาน 4,613 43,114.03 

 อ.โนนสงู ต.มะค่า 10,229 50,363.06 

 อ.โนนสงู ต.พลสงคราม 8,649 41,944.77 

 อ.โนนสงู ต.ขามเฒ่า 6,146 23,045.17 

 กิ่งอ.ล าทะเมนชัย ต.ช่องแมว 12,022 49,153.94 

 อ.พิมาย ต.กระเบื้องใหญ ่ 6,284 42,733.41 

 อ.พิมาย ต.ท่าหลวง 5,776 31,888.87 

 อ.ชุมพวง ต.โนนรัง 9,633 53,340.86 

 กิ่งอ.ล าทะเมนชัย ต.บ้านยาง 7,010 63,183.39 

 อ.พิมาย ต.โบสถ์ 19,387 88,979.65 

 อ.ชุมพวง ต.ท่าลาด 12,414 77,189.46 

 อ.โนนสงู ต.ธารปราสาท 10,420 25,393.02 

 อ.โนนสงู ต.หลมุข้าว 10,215 51,505.86 

 อ.โนนสงู ต.ล าคอหงษ์ 6,644 32,035.53 

 อ.พิมาย ต.ในเมือง 25,116 31,588.06 

 อ.พิมาย ต.รังกาใหญ ่ 14,541 57,215.47 

 อ.พิมาย ต.สัมฤทธ์ิ 9,086 32,377.14 

 อ.โนนสงู ต.เมืองปราสาท 7,546 33,912.16 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

 อ.ชุมพวง ต.ตลาดไทร 12,752 55,469.44 

 อ.ชุมพวง ต.สาหร่าย 3,955 25,049.49 

 อ.ชุมพวง ต.โนนตูม 7,043 35,869.61 

 อ.โนนสงู ต.ดอนชมพ ู 7,746 25,494.85 

 อ.พิมาย ต.ธารละหลอด 3,913 25,133.24 

 อ.โนนสงู ต.โนนสูง 9,783 9,350.83 

 อ.โนนสงู ต.ด่านคล้า 8,550 18,119.16 

 อ.โนนสงู ต.จันอัด 4,884 20,554.79 

 อ.โนนสงู ต.ใหม ่ 12,097 31,434.82 

 อ.พิมาย ต.หนองระเวียง 10,761 42,439.05 

 อ.ห้วยแถลง ต.หลุง่ตะเคียน 9,005 54,207.58 

 อ.พิมาย ต.นิคมสร้างตนเอง 10,863 42,346.07 

 อ.โนนสงู ต.บิง 6,715 24,387.17 

 อ.จักราช ต.หนองพลวง 7,527 24,174.13 

 อ.โนนสงู ต.ดอนหวาย 3,485 8,191.99 

 อ.ห้วยแถลง ต.งิ้ว 8,599 33,114.49 

 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.หนองยาง 6,757 22,874.63 

 อ.โนนสงู ต.โตนด 7,576 17,498.87 

 อ.ห้วยแถลง ต.เมืองพลบัพลา 8,844 24,652.70 

 อ.ห้วยแถลง ต.หลุง่ประดู ่ 10,455 50,394.88 

 อ.โนนสงู ต.ล ามลู 5,699 17,590.78 

 อ.ห้วยแถลง ต.กงรถ 4,437 28,895.50 

 อ.จักราช ต.ทองหลาง 7,767 24,062.29 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

 อ.จักราช ต.จักราช 11,949 46,770.95 

 อ.จักราช ต.หินโคน 6,609 30,416.44 

 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.ช้างทอง 7,950 16,354.35 

 อ.ห้วยแถลง ต.ทับสวาย 4,316 19,976.73 

 อ.ห้วยแถลง ต.ตะโก 4,466 22,099.86 

 อ.ห้วยแถลง ต.หินดาด 10,251 50,292.23 

 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.ท่าช้าง 7,950 68,102.58 

 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.พระพทุธ 5,922 15,289.82 

 อ.จักราช ต.ศรีละกอ 9,873 69,003.23 

 อ.ห้วยแถลง ต.ห้วยแคน 4,242 10,384.38 

 อ.ห้วยแถลง ต.ห้วยแถลง 10,465 39,948.35 

 อ.จักราช ต.หนองขาม 9,368 51,477.58 

 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.หนองยาง 6,757 53,428.87 

 อ.จักราช ต.สีสกุ 8,621 62,454.90 

 อ.จักราช ต.คลองเมือง 8,403 41,381.93 

รวม 9 81 657,353 2,919,298.97 

 
     2.1.2 หมู่บ้าน 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านนา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

2 กระหาด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

3 โนนสูง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

4 บ้านโคกขาม โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

5 น้ าตาลพัฒนา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

6 บ้านกงรถ กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  



ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 13 

 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

7 บ้านหัวท านบ กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

8 บ้านซ่าเลือด กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

9 บ้านหนองบัวรอง กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

10 บ้านโนนข้ีตุ่น กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

11 บ้านโคกแค กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

12 บ้านหนองซ า กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

13 บ้านหัวท านบพัฒนา กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

14 บ้านกระโดน กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

15 บ้านชาด กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

16 บ้านโนนข้ีเหล็ก กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

17 บ้านโนนเกต ุ กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

18 บ้านโนนไร ่ กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

19 บ้านโนนน้อย กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

20 บ้านโนนตกกล้า กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

21 บ้านกะชอน กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

22 บ้านดงน้อย กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

23 บ้านตลาดประดู ่ กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

24 บ้านกระเบือ้ง กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

25 บ้านโนนตะแก กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

26 บ้านโนนพุดซา กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

27 บ้านหว้า กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

28 บ้านตูม กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

29 บ้านโนนท่อ กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

30 บ้านโนนผกัชี กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

31 บ้านเมืองบัว กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

32 บ้านโนนส าโรง กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

33 บ้านเมืองบัวใหญ ่ กระชอน พิมาย นครราชสีมา  

34 บ้านโนนไทรระโยง กระชอน พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

35 บ้านหนองหญ้าปล้อง กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

36 บ้านสี่เหลี่ยม กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

37 
บ้านโนนตะคร้อท่าข้าม,

บ้านห้วยต กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 
 

38 บ้านโนนไผล่้อม กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

39 บ้านไร่อ้อย กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

40 บ้านดอนกลาง กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

41 บ้านหนองลาด กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

42 บ้านเขว้า กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

43 บ้านหนองแวง กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

44 
บ้านโนนตาจัน,บ้านสระ

จันทร ์ กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 
 

45 
บ้านดอนตานิน,บ้าน

ดอนตะหนิน กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 
 

46 บ้านหนองบัวน้อย กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

47 บ้านหนองเดิ่น กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

48 บ้านโนนเพก็ กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

49 บ้านกระทุ่มราย กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

50 บ้านหนองหญ้าปล้อง กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา  

51 บ้านโนนสงู กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

52 บ้านโนนสงู (โนนละกอ) กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

53 บ้านดอนใหญ ่ กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

54 บ้านโนนบ้านเก่า กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

55 บ้านกระเบือ้งนอก กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

56 บ้านยาง กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

57 
บ้านหนองส าโรง, บ้าน

โนนส าโรง กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 
 

58 บ้านหนองหัวคน กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

59 บ้านโนนงูเหลือม กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

60 บ้านพุทรา กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

61 บ้านเขว้า กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

62 บ้านโนนสงู กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

63 บ้านโนนมันแกว กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา  

64 บ้านโนนกราด ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

65 บ้านหนองสะแก ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

66 บ้านมะขามเฒ่า ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

67 บ้านหนองห้าง ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

68 บ้านไพ ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

69 บ้านดอนงิ้ว ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

70 บ้านหนองพลวง ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

71 บ้านมะค่า ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

72 บ้านเกรียม ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

73 บ้านสระพระ ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

74 บ้านหน่อส าโรง ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

75 บ้านดอนเพกา ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

76 บ้านโนนพัฒนา ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

77 บ้านโนนกลาง ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา  

78 บ้านน้อย ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

79 บ้านหนองบัววง ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

80 บ้านหนองบัวใหญ ่ ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

81 บ้านหนองโปร่ง ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

82 บ้านหนองสะแก ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

83 บ้านโนนชุมพวง ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

84 บ้านขุย ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

85 บา้นหนองไผ ่ ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

86 บ้านหนองดู ่ ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

87 บ้านตลาดหนองบัววง ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

88 บ้านหนองหญ้าปล้อง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

89 บ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

90 บ้านโจดกระทงิ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

91 บ้านคลองเมือง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

92 บ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

93 บ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

94 บ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

95 บ้านหนองหญ้าปล้อง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

96 
บ้านพระนารายณ์, บ้าน

หนองเต็ง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 
 

97 บ้านทรัพยเ์จริญ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

98 
บ้านน้อย, บ้านน้อยหัว

นาค า คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 
 

99 บ้านสายธาร คลองเมือง จักราช นครราชสีมา  

100 บ้านหนองม่วงใหญ ่ งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

101 บ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

102 บ้านหัวอ้อ งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

103 บ้านจอมศร ี งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

104 บ้านใหม่พทุไธจารย ์ งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

105 บ้านนาตะคุ งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

106 บ้านโนนรงั งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

107 บ้านหนองนา งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

108 บ้านดอนทะยงู งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

109 บ้านหัวทะมวง งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

110 บ้านหนองนาพัฒนา งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

111 บ้านโนนงิ้ว งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  

112 บ้านหนองลมุปุ๊ก งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

113 บ้านหนองคล้า จักราช จักราช นครราชสีมา  

114 บ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช นครราชสีมา  

115 บ้านตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช นครราชสีมา  

116 บ้านจักราช จักราช จักราช นครราชสีมา  

117 บ้านหนองบัวกลาง จักราช จักราช นครราชสีมา  

118 บ้านโคกซาด จักราช จักราช นครราชสีมา  

119 บ้านหนองนกกวัก จักราช จักราช นครราชสีมา  

120 บ้านหนองพลวง จักราช จักราช นครราชสีมา  

121 บ้านหนองพฤกษ์ จักราช จักราช นครราชสีมา  

122 บ้านหนองจอก จักราช จักราช นครราชสีมา  

123 บ้านน้ าซับ จักราช จักราช นครราชสีมา  

124 บ้านสะพานถม จักราช จักราช นครราชสีมา  

125 บ้านโนนงิ้ว จักราช จักราช นครราชสีมา  

126 บ้านโนนพะไล จักราช จักราช นครราชสีมา  

127 บ้านไร ่ จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

128 บ้านจัดอัด จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

129 
บ้านใหม่โนนไทย, บ้าน

จัดอัด จันอัด โนนสูง นครราชสีมา 
 

130 บ้านเหล่า จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

131 บ้านตะกุดคลอง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

132 บ้านด่านติง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

133 บ้านดอน จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

134 บ้านน้อย จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

135 บ้านโค้งกระพี ้ จันอัด โนนสูง นครราชสีมา  

136 บ้านงิ้ว(1) ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

137 บ้านหวาย (2) ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

138 บ้านชีวาน ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

139 บ้านทอง ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

140 บ้านพะเนียน ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

141 บ้านหมัน ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

142 บ้านทับควาย ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

143 บ้านชาด1 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

144 บ้านข้ีตุ่น ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

145 บ้านดอนน้ าซับ ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

146 บ้านโนนตะโก ชีวาน พิมาย นครราชสีมา  

147 บ้านตาทุ่ง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

148 บ้านขนาก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

149 บ้านข้ีเหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

150 บ้านโนนทอง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

151 บ้านเดื่อ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

152 บ้านยาง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

153 บ้านหนองแดง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

154 บ้านท่า ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

155 บ้านดอนสวรรค์ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

156 บ้านตูมน้อย ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

157 บ้านชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

158 บ้านพันธ์ุเจริญ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา  

159 บ้านปลกัอีแรด ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

160 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

161 บ้านช่องแมว ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

162 บ้านหนองมะเขือน้อย ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

163 บ้านหนองมะเขือใหญ ่ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

164 บ้านกุดกี ่ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

165 บ้านดงหลบ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

166 บ้านโนนกอก ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

167 บ้านหนองจาน ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

168 บ้านปอแดง ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

169 บ้านมาบป่าแดง ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

170 บ้านหนองจานใต ้ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

171 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

172 บ้านโนนวัด ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

173 บ้านใหญส่ามัคคี ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

174 บ้านหนองขาม ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

175 บ้านหนองคลอง ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

176 บ้านหนองแสงพัฒนา ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

177 บ้านหนองกุง ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

178 บ้านโนนส าราญ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

179 บ้านโนนรงั ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

180 บ้านหนองมะเข่ือ ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

181 บ้านส้ม, บ้านวังมลู ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

182 บ้านหนองป่าโอบ ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

183 บ้านหนองเต็ง ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

184 บ้านโนนพยอม ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

185 บ้านหนองม่วง ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

186 บ้านหนองกราด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

187 บ้านทวก ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

188 บ้านกรูด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

189 บ้านดงกะเพรา ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

190 บ้านโนนกุ่ม ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

191 บ้านโนนส าโรง ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

192 บ้านดงเย็น ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

193 บ้านโนนชะโลง ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

194 บ้านศาลา ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

195 บ้านซอยงาม ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

196 ดงใหญ ่ ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

197 บ้านกล้วย ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

198 บ้านกล้วย ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

199 บ้านโนนไผล่้อม ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

200 บ้านท่าตามูน ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

201 บ้านโนนหัวนอน ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

202 บ้านโนนไผล่้อม ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

203 บา้นชาด2 ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

204 บ้านช่องแมว ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

205 บ้านรัตนภาพ ดงใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

206 บ้านแสนสุข ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

207 บ้านมิตรภาพ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

208 บ้านดอนชมพ ู ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

209 บ้านส้ม ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

210 บ้านมะระ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

211 บ้านสระพรวน ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

212 บ้านดอนร ี ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

213 บ้านเมืองท ี ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

214 บ้านเปราะปลอ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

215 บ้านสสีุก ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

216 ดอนตะแบง ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

217 บ้านพรหมพทิักษ์ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

218 บ้านจอก ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา  

219 บ้านโนนทราย ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

220 บ้านโนนส าโรง ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

221 บา้นหนองอ้อ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

222 บ้านช่องแมว ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

223 บ้านปลกัแรต ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

224 บ้านดอนสั้น ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

225 บ้านโนนเขว้า ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

226 บ้านหนองยาง ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

227 บ้านโนนสมบรูณ์ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

228 บ้านดอนใหญ ่ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

229 บ้านลิ้นฟ้า ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

230 บ้านคอกหม ู ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา  

231 บ้านหนองกาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

232 บ้านดอนตะแบง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

233 บ้านดอนหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

234 บ้านดอนหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

235 บ้านหนองหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

236 บ้านหนองตะครอง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

237 บ้านโนนมะกอก ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

238 บ้านหนองบง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

239 บ้านดอนตะแบง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา  

240  บ้านหนองหว้า ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

241 บ้านหนองไผ่แหลม ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

242 บ้านโคกเกริ่น ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

243 บ้านโนนมะเหลี่ยม ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

244 บ้านด่าน ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

245 บ้านด่าน ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

246 บ้านบ ุ ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

247 บ้านบ ุ ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

248 บ้านหัวบึง ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

249 
บ้านหนองสะแก,บ้าน

หนองหว้า ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 
 

250 บ้านด่านคนคบ ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

251 บ้านด่านคนคบ ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

252 บ้านหนองหลักร้อย ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

253 บ้านคอนน้อย ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

254 บ้านหนองกระทุ่ม ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

255 บ้านดอนไร ่ ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

256 บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา  

257 บ้านหนองบัว ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

258 บ้านตลาดไทร ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

259 บ้านประทาย ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

260 บ้านหนองแวงใหญ ่ ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

261 บ้านฉนวน ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

262 บ้านโนนดู่ ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

263 บ้านหนองกก ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

264 บ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

265 บ้านดอนอีลุม่ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

266 บ้านโนนแดง, บ้านตาจง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

267 บ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

268 บ้านโนนรงั ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

269 บ้านหนองปรือ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

270 บ้านส าโรง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

271 บ้านหนองเรือ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

272 บ้านหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

273 บ้านโนนงิ้ว ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

274 บ้านหนองสองหอ้ง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

275 บ้านโนนตะคร้อ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

276 บ้านตูมหวาน ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

277 บ้านตูม ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

278 บ้านหนองหว้า ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  
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279 บ้านธรรมจักรพฒันา ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา  

280 บ้านหนองแวงน้อย ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

281 บ้านหนองจิก ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

282 

บ้านน้ าโสกตาด,ีบ้านโนน

แดง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 
 

283 บ้านบูรพา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

284 บ้านบุตาหนา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

285 บ้านสระปทุม ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา  

286 บ้านโนนขามเตี้ย กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

287 บ้านกระเบือ้งน้อย กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

288 บ้านต าแย กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

289 บ้านกระเบือ้งใหญ ่ กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

290 บ้านท่ามะเขือ กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

291 บ้านโนนกระสงั กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

292 บ้านท่ามะเขือ กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

293 บ้านกระเบือ้งใหญ ่ กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

294 โนนทอง กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

295 บ้านขาม กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

296 โนนเสว กระเบื้องใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

297 บ้านตะโก ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

298 บ้านหนองกก ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

299 บ้านโคกซาง ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

300 บ้านโนนแก้ว ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

301 บ้านโนนแฝก ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

302 บา้นหนองไผ ่ ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

303 บ้านหนองโน ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

304 บ้านเอื้ออาร ี ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  

305 บ้านสี่แยก ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา  
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306 บ้านเหมสงู ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

307 บ้านโนนนางฝ้าย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

308 บ้านเหมต่ า ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

309 บ้านทองหลาง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

310 บ้านหนองบัวตะแบง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

311 บ้านหนองตาโยย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

312 บ้านหนองมโนรมย ์ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

313 บ้านตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

314 บ้านตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา  

315 บ้านทับสวาย ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

316 บ้านทับสวายพัฒนา ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

317 บ้านสะพานสาม ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

318 บ้านเจริญผล ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

319 บ้านหนองหว้า ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

320 บ้านบุตะเภา ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

321 บ้านสระทอง ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

322 บ้านสุขสันต์ ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา  

323 บ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

324 บ้านเย้ยตะแบง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

325 บ้านข้ีเหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

326 บ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

327 บ้านบุไท ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

328 บ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

329 บ้านโคกล่าม ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา  

330 บ้านขาม ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

331 บ้านโนนเลียบ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

332 บ้านหนองหอย ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

333 บ้านสามแคว ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  
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334 บ้านหนองบัวร ี ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

335 บ้านด่านท่าแดง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

336 บ้านโนนสะเดา ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

337 บ้านตะกุดขอน ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

338 บ้านช่องโค ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

339 บ้านมะดัน ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

340 บ้านหนองบัว ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

341 บ้านใหม ่ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

342 บ้านท่าช้าง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

343 บ้านตลาดท่าช้าง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

344 บ้านโนนไม้แดงเหนือ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

345 บ้านหนองร ู ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

346 บ้านชาดน้อย ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

347 ท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

348 บ้านโคกพะงาด ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

349 บ้านหนองนกคู่ ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

350 บ้านโคกกุงนอ้ย ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

351 บ้านนาสีนวน ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

352 บ้านโนนรงัน้อย ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

353 บ้านลุงประดู ่ ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

354 บ้านหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

355 บ้านโคกตอง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

356 บ้านหนองตะคอง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

357 บ้านหนองทุ่ม ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

358 บ้านหนองม่วง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

359 บ้านหนองตานา ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

360 บ้านเหล่าจั่น ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

361 บ้านหนองขาม,บ้านโนนจอมศรี ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  
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362 บ้านสองคอน ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา  

363 บ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

364 บ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

365 บ้านหนองบัว ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

366 บ้านม่วง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

367 บ้านจานต ารา ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

368 บ้านสนุ่น ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

369 บ้านตะกรอ้ ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

370 บ้านขาม ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

371 บ้านห้วยยาง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

372 บ้านงิ้ว ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

373 บ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา  

374 บ้านตะขบ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

375 บ้านดอนมันกะซาก ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

376 บ้านหญ้าคา ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

377 บ้านสระสีเ่หลี่ยม ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

378 บ้านตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

379 บ้านตลาดแคใต้ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

380 บ้านหญ้าคาใต ้ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

381 บ้านตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

382 บ้านสะแทค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

383 บ้านท่ากระสงั ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

384 บ้านสะแทค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

385 บ้านวังยาง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

386 บ้านดอนยาง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

387 บ้านปราสาทใต้ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

388 บ้านปราสาทเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

389 บ้านข้ีตุ่น ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

390 บ้านหนองแหน ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

391 บ้านสะแทค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

392 บ้านส าโรง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

393 บ้านใหมเ่กษมเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

394 บ้านหัวท านบ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

395 บ้านตลาดแคเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

396 บ้านงิ้วตะแบก ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

397 บ้านดอนหวาย ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

398 บ้านยาง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

399 บ้านละหลอด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

400 บ้านโนนกระหาด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

401 บ้านสวนยา ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

402 บ้านวังม่วง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

403 บ้านใหม่โพธิสัตว์ ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

404 บ้านมะค่า ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

405 บ้านโนนโพธ์ิ ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

406 บ้านคลอง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา  

407 บ้านมะม่วงสวน นางร า ประทาย นครราชสีมา  

408 บ้านนางร า นางร า ประทาย นครราชสีมา  

409 บ้านดอนเต็ง นางร า ประทาย นครราชสีมา  

410 บ้านหญ้าคาน้อย นางร า ประทาย นครราชสีมา  

411 บ้านหนองบอน นางร า ประทาย นครราชสีมา  

412 บ้านตลาดหญ้าคา นางร า ประทาย นครราชสีมา  

413 บ้านหัวหนอง นางร า ประทาย นครราชสีมา  

414 บ้านหนองสะแบง นางร า ประทาย นครราชสีมา  

415 บ้านหนองโจด นางร า ประทาย นครราชสีมา  

416 บ้านโนนเขว้า นางร า ประทาย นครราชสีมา  

417 บ้านโนนสงู นางร า ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

418 บ้านโนนกระหาด นางร า ประทาย นครราชสีมา  

419 บ้านโนนมะเหลื่อม นางร า ประทาย นครราชสีมา  

420 บ้านใหมเ่กษร นางร า ประทาย นครราชสีมา  

421 บ้านหนองหญ้าขาว นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

422 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

423 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

424 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

425 บ้านบุญส่งพัฒนา นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

426 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 2 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

427 ใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

428 โนนกระเบื้อง นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

429 บ้านหนองหัวช้าง นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

430 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

ซอย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

431 บ้านหนองขอน นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

432 หนองหญ้าขาว นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

433 โนนสูง นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

434 หนองขอน นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

435 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

ซอย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

436 

บ้านนิคมสร้างตนเองพิ

มาย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 
 

437 บดินทรเ์ดชา นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  

438 บ้านหนองสะแก นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

439 บ้านหนองยาง บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

440 หัวขัว บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

441 บ้านหนองม่วง บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

442 บ้านโสกดู ่ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

443 บ้านหนองเชือก บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

444 บ้านหินแร ่ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

445 

บ้านหนองผักหวาน 

(ห้วยผักหนาม) บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 
 

446 บ้านหนองอ้อ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

447 บ้านหนองนกเป็ด บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

448 บ้านหนองประดู ่ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

449 บ้านอรุณพฒันา บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

450 บ้านม่วงเหนือ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

451 บ้านอ้อ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

452 บ้านหนองตาด บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

453 บ้านยาง บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

454 บ้านหนองดู่น้อย บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

455 บ้านหัวขัวใหม ่ บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

456 บ้านเตยกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

457 บ้านโนนข้ีเหล็ก ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

458 บ้านกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

459 บ้านหนองโน ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

460 บ้านถนนโพธ์ิ ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

461 บ้านศรีชมช่ืน ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

462 บ้านตลาดดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

463 

บ้านบึงกระโตน (หนอง

ปันน้ า) ประทาย ประทาย นครราชสีมา 
 

464 บ้านนางิ้ว ประทาย ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

465 บ้านหันเตย ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

466 บ้านหนองซาด ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

467 บ้านหัวละเลิง ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

468 บ้านหัวดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

469 บ้านใหมส่ามัคคี ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

470 บ้านตลาดประทาย ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

471 บ้านไทยสมบรูณ์ ประทาย ประทาย นครราชสีมา  

472 บ้านประสุข ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

473 บ้านส าโรง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

474 บ้านละโว้ ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

475 บ้านวัดจันทร ์ ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

476 บ้านยายพา ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

477 บ้านขามขุนร่ม ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

478 บ้านหนองสะแก ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

479 บ้านเขว้า ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

480 บ้านไพลน้อย ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

481 บ้านดอนล าดวน ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

482 บ้านแท่น ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

483 บ้านช่องแมว ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

484 บ้านโนนยาง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

485 บ้านขามใหม ่ ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

486 บ้านโนนระเวียง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

487 บ้านหนองจอก ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

488 บ้านสระบัว ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

489 บ้านทะยูง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

490 บ้านประสุขชัย ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา  

491 บ้านโนนพิมาน บิง โนนสูง นครราชสีมา  

492 บ้านส าโรง บิง โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

493 บ้านโนนหัวช้าง บิง โนนสูง นครราชสีมา  

494 บ้านโนนอีออม บิง โนนสูง นครราชสีมา  

495 บ้านเมืองท ี บิง โนนสูง นครราชสีมา  

496 บ้านช่ังโค บิง โนนสูง นครราชสีมา  

497 บ้านเก่า บิง โนนสูง นครราชสีมา  

498 บ้านดอนประเสรฐิ บิง โนนสูง นครราชสีมา  

499 บ้านเพชร บิง โนนสูง นครราชสีมา  

500 บ้านหญ้าปลอก บิง โนนสูง นครราชสีมา  

501 บ้านส าโรงกระจาย บิง โนนสูง นครราชสีมา  

502 บ้านบ ุ บิง โนนสูง นครราชสีมา  

503 บ้านปิง บิง โนนสูง นครราชสีมา  

504 บา้นขาม บิง โนนสูง นครราชสีมา  

505 บ้านหญ้าปลอด บิง โนนสูง นครราชสีมา  

506 บ้านดอนขวาง บิง โนนสูง นครราชสีมา  

507 บ้านโนนขามสันติ บิง โนนสูง นครราชสีมา  

508 บ้านขนายดี บิง โนนสูง นครราชสีมา  

509 บ้านกันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

510 บ้านฝั่งตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

511 บ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

512 บ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

513 บ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

514 บ้านหมสู ี พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

515 บ้านด่านกะตา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

516 บ้านด่านกะตา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

517 บ้านเขว้า พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

518 บ้านบุตานนท ์ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

519 บ้านหนองเรือ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

520 บ้านน้ าไหล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

521 บ้านโนนกระสงั พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

522 บ้านหนองหัวแรด พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

523 บ้านหนองแวง พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

524 บ้านตูม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

525 บ้านมะค่า พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

526 บ้านพลสงคราม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

527 บ้านพลสงคราม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

528 บ้านโคกเปราะหอม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

529 บ้านเสลา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

530 บ้านหญ้าคา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

531 บ้านโนนมะดูก พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

532 บ้านโคกเปราะหอม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

533 บ้านหนองนา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

534 บ้านเดินเห็ดหิน พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

535 บ้านดอนกะซาก พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

536 บ้านโนนวัด พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

537 บ้านสรวง พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

538 บ้านดอนมันกระซาก พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

539 บ้านบุตาโพ พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา  

540 บ้านมะค่า มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

541 บ้านโนนดินทราย มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

542 

บ้านดอนตานิน, บ้าน

โพนเพ็ก มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 
 

543 บ้านโกรก มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

544 บ้านถ่ัวแปบ มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

545 บ้านพลจลก มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

546 บ้านโนนข้ีตุ่น มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

547 บ้านหนองแจ้ง มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

548 บ้านงิ้ว มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

549 บ้านหนองตะก้วย มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

550 บ้านเดิ่นเห็ดหิน มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

551 บ้านมะเกลอื มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

552 บ้านหัวบึง มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

553 บ้านหัวบึง ดอนใหญ ่ คง นครราชสีมา  

554 บ้านหนองม้า มะค่า โนนสูง นครราชสีมา  

555 บ้านพุทรา รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

556 บ้านฉกาจ รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

557 ช่องโค รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

558 บ้านรังกาใหญ ่ รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

559 ตะปัน รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

560 หนองสานต ์ รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

561 รังกาใหญ ่ รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

562 รังกาใหญ ่ รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

563 พุทรา รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

564 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 10 รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา 
 

565 

บ้านนิคมสร้างตนเอง

สาย 4 รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา 
 

566 บ้านพุทธา รังกาใหญ ่ พิมาย นครราชสีมา  

567 บ้านครบรุ ี ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

568 บ้านนา ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

569 บ้านโนนเพชร ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

570 บ้านโนนสงู ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

571 บ้านหนองยาง ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

572 บ้านละหานปลาค้าว ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

573 บ้านท่าสวนยา (โนนสมบูรณ์) ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

574 บ้านสระบัว ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

575 บ้านหนองมะเขือ ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

576 บ้านหัวสะพาน ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

577 บ้านหนองละหาน ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา  

578 บ้านโนนงิ้ว ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

579 บ้านโนนตาบาน ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

580 บ้านโนนพรม ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

581 บ้านหัวสะพาน ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

582 บ้านคอหงส ์ ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

583 บ้านโนนสะพาน ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

584 บ้านดอนพวา ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

585 บ้านโนนลาว ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

586 บ้านหนองเครอืชุด ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

587 บ้านกระถิน ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

588 บ้านโนนบ่อ ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

589 บ้านโนนกราด ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา  

590 บ้านป่ารงั ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

591 บ้านโนนทอง ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

592 บ้านมะค่า ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

593 บ้านบุเสือ ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

594 บ้านโนนขวาง ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

595 บ้านนาหว้า ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

596 บ้านนาลาด ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

597 บ้านนาราดพฒันา ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

598 บ้านท่ากระหนวนสูง ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

599 บ้านหนองโจด ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

600 บ้านโนนมันเทศ ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา  

601 บ้านโคกส ี วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

602 บ้านโคกพระ วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

603 บ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

604 บ้านอุ่มจาน วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

605 บ้านโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

606 บ้านโคกกลาง วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

607 บ้านโนนรงั วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

608 บ้านโนนภิบาล วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

609 บ้านหนองพลวงนอ้ย วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

610 บ้านหนองโน วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา  

611 บ้านตาเงิน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

612 บ้านช่องโค ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

613 บ้านละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

614 บ้านละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

615 บ้านโคกส าโรง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

616 บ้านหนองตะไก ้ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

617 บ้านลุงถ่อน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

618 บ้านโกรกไม้แดง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

619 บ้านโนนตาพรม ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

620 บ้านหนองไผ่น้อย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

621 บ้านใหม่ศรีจันทรส์ินธ์ุ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

622 บ้านหนองเครอืชุด ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

623 บ้านหนองตะไก้น้อย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา  

624 บ้านทุ่งสัมฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

625 บ้านทุ่งสัมฤทธ์ิตะวันตก สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

626 บ้านท่าแดง สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

627 บ้านป่ารงั สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

628 บ้านซึม สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

629 บ้านพุทรา สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

630 บ้านตลาดเจี๊ยบ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

631 บ้านคล้า สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

632 บ้านตาล สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

633 สินสมบรูณ์ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

634 บ้านวังน้ า สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา  

635 

บ้านทุ่งสัมฤทธ์ิ

ตะวันออก สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา 
 

636 บ้านหนองแดง สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา  

637 บ้านหนองหว้า สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา  

638 บ้านหนองปรือสมอ สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา  

639 บ้านโคกหินช้าง สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา  

640 บ้านเก่าตาด า สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา  

641 บ้านโคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา  

642 บ้านสสีุก สีสุก จักราช นครราชสีมา  

643 บ้านโคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา  

644 บ้านโคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา  

645 

บ้านหนองบัวแก้ว (บุวัง

หว้า) สีสุก จักราช นครราชสีมา 
 

646 บ้านสสีุก สีสุก จักราช นครราชสีมา  

647 บ้านวังวาร ี สีสุก จักราช นครราชสีมา  

648 

บ้านหนองพลวงบักโกรก

, บ้านนาลุง สีสุก จักราช นครราชสีมา 
 

649 บ้านขาม สีสุก จักราช นครราชสีมา  

650 บ้านหินมงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา  

651 บ้านหนองไผ ่ สีสุก จักราช นครราชสีมา  

652 บ้านซาด สีสุก จักราช นครราชสีมา  

653 บ้านใหม่มงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา  

654 บ้านโนนทรายทอง สีสุก จักราช นครราชสีมา  



ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 37 

 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

655 บ้านหนองบัวขาว สีสุก จักราช นครราชสีมา  

656 บ้านหนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

657 บ้านหนองสะแกเครอื หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

658 บ้านโพธ์ิ หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

659 บ้านหนองพะไล หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

660 บ้านใหม่โนนเต็ง หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

661 บ้านหนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

662 บ้านหนองนกคุ้ม หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

663 บ้านหนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

664 บ้านหนองซาด หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

665 บ้านหนองแมว หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

666 บ้านโนนทะยงุ หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

667 บ้านโนนรงัน้อย หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

668 บ้านจาน หนองขาม จักราช นครราชสีมา  

669 บ้านดอนพยอม หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

670 บ้านโนนชาด หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

671 บ้านส าโรง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

672 บ้านทุ่งมน หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

673 บ้านต าแย หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

674 บ้านหนองแวง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

675 

บ้านกุดตากวง,บ้านดอน

ตะหนิน หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 
 

676 บ้านโคกเพ็ด หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

677 บ้านโคกสว่าง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

678 บ้านหนองไม้ตาย หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

679 บ้านโคกสะอาด หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

680 บ้านหนองค่าย หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

681 บ้านหนองกวาง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  
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682 บ้านโนนกลาง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

683 บ้านโนนยูง หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

684 บ้านดอนหวาย หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา  

685 บ้านโนนกราด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

686 บ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

687 บ้านรวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

688 บ้านพระวังหาร หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

689 บ้านสวาสดิ ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

690 บ้านสวาสดิ ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

691 บ้านประกายปรง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

692 บ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

693 บ้านโนนหมัน หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

694 บ้านโตนด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

695 บ้านเสม็ด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

696 บ้านโพธ์ิน้อย หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

697 บ้านโพธ์ิปรือแวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

698 บ้านสลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

699 บ้านหนองแดง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

700 บ้านใหม่ขามป้อม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

701 บ้านหนองกุง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

702 บ้านใหม่ขามป้อม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

703 บ้านดอนกอก หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

704 บ้านหนองพลวง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

705 บ้านวันชาติ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

706 บ้านหนองแมว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

707 บ้านหัวหนอง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

708 บ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

709 บ้านหนองพลวง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

710 บ้านขามทุ่ง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

711 บ้านเกตสุมบูรณ์ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

712 บ้านพุดซา หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

713 บ้านหลักหิน หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

714 บ้านม่วง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

715 บ้านหนองคึม หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

716 บ้านบ ุ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

717 บ้านโนนส าราญ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

718 บ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

719 บ้านหนองขาม หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

720 บ้านโนนคอย หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

721 บ้านศรีบญุเรือง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

722 บ้านหนองจอก หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

723 บ้านหนองสระไผ ่ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา  

724 บ้านโคกโจม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

725 

บ้านกุดข้ีเหล็ก, บ้าน

น้อย (โคก หนองพลวง จักราช นครราชสีมา 
 

726 บ้านโนนงิ้ว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

727 บ้านดอน หนองพลวง จักราช นครราชสีมา  

728 บ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

729 บ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

730 บ้านทุ่งน้อย หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

731 บ้านโคกวังวล หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

732 บ้านตะกุดเวียน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

733 บ้านโสง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

734 บ้านโสงหนองบัว หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

735 บ้านหนองบัวโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

736 บ้านดอนไทร หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

737 บ้านโคกสามัคคี หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา  

738 บ้านหนองขาม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

739 บ้านหนองใหญ ่ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

740 บ้านหนองโสน หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

741 บ้านงิ้ว หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

742 บ้านหนองบัวค า หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

743 บ้านนิคมซอย 6 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

744 บานนิคมมาบประดู่ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

745 บ้านใหม่ฉมวก หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

746 บ้านโนนสะเดา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

747 บ้านหนองระเวียง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

748 บ้านหนองไผล่้อม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

749 บ้านเพชร หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

750 บ้านดอนประดู ่ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

751 บ้านหัวถนน หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

752 บ้านดอนถ่ัวแปป หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

753 บ้านนิคมมาบประดู่ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

754 บ้านหนองกุฎิงาม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา  

755 บ้านโนนขุย โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

756 บ้านขุนละคร หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

757 บ้านหนองหลัก หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

758 บ้านสุกร หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

759 บ้านประโดก หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

760 บ้านโนนกราด หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

761 บ้านเมืองไผ ่ หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

762 บ้านโนนสวน หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา  

763 บ้านตะแบก หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

764 บ้านเพี้ย หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

765 บ้านโนนหมัน หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

766 บ้านบัว โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา  

767 บ้านตลาดโนนสูง โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา  

768 บ้านโนนตาอ ู หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

769 บ้านชาด หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

770 บ้านโนนข้ีเหล็ก หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

771 บ้านโนนตะโก หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

772 บ้านโนนสงู หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

773 บ้านโนนกราด หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

774 บ้านงิ้ว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

775 บ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

776 บ้านสระจันทร ์ หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

777 บ้านท่ากระสงั หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

778 บ้านห้วยน้อย หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

779 บ้านกอก หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

780 บ้านดงพลอง หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

781 บ้านโนนมะม่วง หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

782 บ้านท่ากระทุ่ม หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

783 บ้านโนนแร้ง หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

784 บ้านโนนบ้านเก่า หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

785 บ้านโนนบ้านเก่า หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

786 

บ้านโกรกขาม, บ้านขา

คีม หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 
 

787 บ้านไพล หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

788 บ้านหลุมข้าวพัฒนา หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา  

789 บ้านหลุ่งตะเคียน หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

790 บ้านตะแกรง หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

791 บ้านไผ่นกเขา หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

792 บ้านสรศักดิ ์ หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

793 บ้านสระมะค่า หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

794 บ้านหนองสาย หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

795 บ้านตาด่อน หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

796 บ้านกระทุ่มแท่น หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

797 บ้านโคกชาด หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

798 บ้านโนนเพชร หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

799 บ้านโคกรกัษ์ หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

800 บ้านสายทอง หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

801 บ้านพะไลพฒันา หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

802 บ้านหลุ่งประดู ่ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

803 บ้านโนนสุวรรณ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

804 บ้านเมืองรงั หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

805 บ้านกู่ศิลาขันธ์ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

806 บ้านหนองผักโพด หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

807 บ้านหนองปรือ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

808 บ้านหนองแสง หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

809 บ้านหนองโกสีย ์ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

810 บ้านโคกพลวง หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

811 บ้านโคกเพชร หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

812 บ้านหลุ่งประดู่พฒันา หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

813 บ้านหลุ่งประดูส่ามัคคี หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

814 บ้านพฤกษ์งาม หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

815 บ้านหนองปรือพฒันา หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

816 บ้านโคกส าราญ หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา  

817 บ้านหันห้วยทราย หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

818 บ้านหนองช่องแมว หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

819 บ้านเพ็ดน้อย หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

820 บ้านโนนหญ้านาง หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

821 บ้านหนองม่วงใหญ ่ หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

822 บ้านดอนกลอย หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

823 บ้านหลุ่งจาน หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

824 บ้านโกรกหิน หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

825 บ้านชลประทาน หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา  

826 บ้านปรางค์ หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

827 บ้านหินดาด หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

828 บ้านตะคร้อเหนือ หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

829 บ้านหนองพลอง หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

830 บ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

831 บ้านหัวสะพาน หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

832 บ้านโคกสะอาด หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

833 บ้านห้วยยาง หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

834 บ้านเมืองเพชร หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

835 บ้านตะคร้อใต้ หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

836 บ้านหลุมดิน หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

837 บ้านปรางค์ หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

838 บ้านหนองม่วง หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

839 บ้านหัวฝาย หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

840 บ้านสะพานทอง หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

841 บ้านโคกสะทอน หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา  

842 บ้านหินโคน หินโคน จักราช นครราชสีมา  

843 บ้านโนนเสมา หินโคน จักราช นครราชสีมา  

844 บ้านโนนเสมา หินโคน จักราช นครราชสีมา  

845 บ้านโนนมะนาว หินโคน จักราช นครราชสีมา  

846 บ้านสวนปอ หินโคน จักราช นครราชสีมา  

847 บ้านหัวละเลิง หินโคน จักราช นครราชสีมา  
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848 บ้านหนองจรเข้หิน หินโคน จักราช นครราชสีมา  

849 บ้านโนนมัน หินโคน จักราช นครราชสีมา  

850 บ้านหนองตะครอง หินโคน จักราช นครราชสีมา  

851 บ้านหินโคนพฒันา หินโคน จักราช นครราชสีมา  

852 บ้านห้วยแคน ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

853 บ้านหนองแต้ ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

854 บ้านหัวนาค าพัฒนา ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

855 บ้านโนนงิ้ว ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

856 บ้านตะโกพฒันา ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

857 บ้านหนองบัว ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

858 บ้านหนองม่วงตาฮิง ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

859 บ้านตาฮิง ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา  

860 บ้านห้วยแถลง ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

861 บ้านป่าเพ็ด ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

862 บ้านหนองเครอื ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

863 บ้านหนองโสน ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

864 บ้านไทยอารีย ์ ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

865 บ้านหนองจิก ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

866 บ้านเพชรมงคล ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

867 บ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

868 บ้านห้วยปอ ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

869 บ้านพลวงทอง ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

870 บ้านโคกสว่าง ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

871 บ้านเครือวัลย ์ ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

872 บ้านสันติสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา  

873 บ้านเพิ่ม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

874 บ้านโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

875 บ้านเมืองท ี เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  
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876 บ้านโนนตะกั่ว เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

877 บ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

878 บ้านโค้งมะกอก เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

879 บ้านโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

880 บ้านคล้า เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

881 บ้านหนองปรือ เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

882 บ้านปราสาท เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

883 บ้านโนนตากลาง เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

884 บ้านดอนท้าว เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

885 บ้านกระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

886 บ้านโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

887 บ้านโนนพัฒนา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

888 บ้านดอนหนาด เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

889 บ้านคล้าเก่า เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา  

890 บ้านเมืองพลับพลา เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

891 บ้านสระแก้ว เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

892 บ้านโนนทอง เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

893 บ้านท่าลี ่ เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

894 บ้านหนองชุมแสง เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

895 บ้านคอกควาย เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

896 บ้านสมสะอาด เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

897 บ้านตะไก ้ เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

898 บ้านโนนส าราญ เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

899 บ้านหนองเครอืชุด เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

900 บ้านหนองแวงน้อย เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

901 บ้านโนนฤาษี เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

902 บ้านกระเบือ้งน้อย เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา  

903 บ้านเมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  
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904 บ้านลิ้นฟ้า เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

905 บ้านหนองไม้ตาย เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

906 บ้านโนนไม้งาม เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

907 บ้านนางออ เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

908 บ้านโนนต าหนัก เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

909 บ้านโนนตาสุด เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

910 บ้านนางโท เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

911 บ้านค่ายลิง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

912 บ้านโนนตาโทน เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

913 บ้านยางน้อย เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา  

914 บ้านเมืองโดน เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

915 บ้านโนนเมอืง เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

916 บ้านดอนวัว เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

917 บ้านดอนยาว เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

918 บ้านหนองคู เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

919 บ้านหนองม่วงน้อย เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

920 บ้านหนองแวง เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา  

921 บ้านโคกกลาง โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

922 บ้านหนองเรือ โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

923 บ้านหนองแสง โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

924 บ้านละเลงิหิน โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

925 บ้านหนองกรด โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

926 บ้านดอนมัน โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

927 บ้านหนองเสา โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

928 บ้านหนองกอก โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา  

929 บ้านเมืองหลวง โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

930 บ้านดอนตะหลิว โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

931 บ้านดอนตะเหลว โตนด โนนสูง นครราชสีมา  
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932 บ้านสะเดาเอน โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

933 บ้านด่านทองหลาง โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

934 บ้านด่านเกวียน โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

935 บ้านหนองงูเหลือม โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

936 บ้านโตนดเก่า โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

937 บ้านโตนด โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

938 บ้านด่านโตนด โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

939 บ้านทุ่งมน โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

940 บ้านขาม โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

941 บ้านใหมส่ะเดาเอน โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

942 บ้านโนนด่าน โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

943 บ้านไผ่สทีอง โตนด โนนสูง นครราชสีมา  

944 บ้านสาหร่าย โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

945 บ้านหนองเจ้าเรือน โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

946 บ้านโนนตูม โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

947 บ้านหนองไร ่ โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

948 บ้านหนองโดน โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

949 บ้านหนองนาดี โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

950 บ้านสองพี่น้อง โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

951 บ้านทุ่งสว่าง โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

952 บ้านหนองรกฟ้า โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

953 บ้านหนองปรือพฒันา โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา  

954 บ้านโนนกระหวัน โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

955 บ้านยาง โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

956 บ้านประดู ่ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

957 บ้านกระพี ้ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

958 บ้านหนองตะครองใหญ ่ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

959 บ้านโนนยอพฒันา โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  
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960 บ้านเขว้า โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

961 บ้านโนนยอ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

962 บ้านยางใน โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา  

963 บ้านโนนรงั โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

964 บ้านหนองหว้า โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

965 บ้านหนองโน โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

966 บ้านโคกเพชร โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

967 บ้านทับรัก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

968 บ้านโนนหาด โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

969 บ้านหนองทุ่ม โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

970 บ้านหนองข่า โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

971 บ้านใหมป่ฏิรูป โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

972 บ้านดงบงั โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

973 บ้านเมืองยาง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

974 บ้านโคกสงู โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

975 บ้านใหมป่ฏิรูป โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

976 บ้านหนองสะแก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

977 บ้านภูดินทอง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

978 บ้านหัวฝาย โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

979 บ้านคอกควาย โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

980 บ้านหนองโก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา  

981 บ้านโนนอุดม โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

982 บ้านโนนปบี โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

983 บ้านโนนขาม โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

984 บ้านเมืองจาก โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

985 บ้านโนนสะอาด โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

986 บ้านเมืองบัว โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

987 บ้านเมืองไผ่น้อย โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  
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988 บ้านเมืองเก่า โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา  

989 บ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

990 บ้านหนองช้างตาย โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

991 บ้านหนองไผ ่ โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

992 บ้านหนองคอกควาย โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

993 บ้านโนนเพ็ด โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

994 บ้านเมืองดู ่ โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

995 บ้านหนองจันสอน โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

996 บ้านหัวสะพาน โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

997 บ้านหนองห่าง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

998 บ้านกุดฆ้องวง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

999 บ้านหนองม่วง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา  

1000 บ้านตะบอง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1001 บ้านลุงทามัน โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1002 บ้านต าแย โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1003 บ้านหนองปรึอ โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1004 บ้านโนนไม้แดง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1005 หนองจิก โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1006 บ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1007 บ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1008 บ้านหนองจิก โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1009 หนองจิก โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1010 บ้านหนองไผ ่ โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1011 หนองฟาน โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1012 บ้านหนองแสง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1013 บ้านหนองบึง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1014 บ้านหนองกรวด โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1015 บ้านหนองยอน โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1016 บ้านหัวท านบ โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา  

1017 บ้านนางเจรญิ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1018 บ้านหัวตลาด ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1019 บ้านทางแยกไทยงาม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1020 บ้านพักชลประทาน ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1021 ขาม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1022 บ้านน้อย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1023 บ้านทอก ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1024 ม่วง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1025 บ้านวังหิน ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1026 บ้านดอนแซะ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1027 วังกลาง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1028 บ้านข้ีเหล็ก ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1029 บ้านดง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1030 ประตูชัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1031 น้อย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1032 บ้านอ าเภอพิมาย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1033 เมรพุรหมทัต ในเมือง พิมาย นครราชสีมา  

1034 บา้นดอนเป้า ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1035 บ้านโนนมะเขือ ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1036 บ้านโนนตาพลาย ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1037 บ้านดอนแก้ว ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1038 บ้านหัวถนน ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1039 บ้านโนนรงั ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1040 บ้านโนนจันคม ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1041 บ้านโนนทะยงิ ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1042 บ้านดอนม่วง ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1043 บ้านนาโคก ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1044 บ้านหนองจ าปา ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1045 บา้นน้อยดอนมัน ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1046 บ้านเพราม ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1047 บ้านหัวถนน ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1048 บ้านสี่เหลี่ยม ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1049 บ้านหนองโสน ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1050 บ้านโพธาราม ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1051 บา้นดอนม่วง ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1052 บ้านดอนม่วง ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1053 บ้านจัดดุม ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1054 บ้านท่าระแวก ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1055 บ้านใหม ่ ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1056 บ้านถนนถ่ัว ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1057 บ้านหนองแมวเหนอื ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1058 บ้านเกรา, บ้านท่าระแวง ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1059 บ้านใหมเ่กลอ ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1060 บ้านดานกะตา ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1061 บ้านหนองโสนพัฒนา ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1062 บ้านใหม่ดอนเปล้า ใหม ่ โนนสูง นครราชสีมา  

1063 บ้านทะเมนไชย ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1064 บ้านอ้อ ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1065 บ้านโนนสมบรูณ์ ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1066 บ้านไพล ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1067 บ้านทะเมนชัย ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1068 บ้านโนนบรูพา ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1069 บ้านอุดมสนิ ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1070 บ้านตะเคียนทอง ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  

1071 บ้านกุดน้ าใส ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา  
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2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 
 อ.ประทาย เป็นอ าเภอที่ 16 ในจ านวน 32 อ าเภอ  ของ จ.นครราชสีมา ปัจจุบันได้มีการตั้ง และแยกต าบล 
และหมู่บ้านต่าง ๆ ออกไปเป็น อ.โนนแดงและในปัจจุบันน้ีมีต าบลทั้งหมด รวม 13 ต าบล 146 หมู่บ้าน 
          ประทาย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบเรียบ เรียกว่า "โนนเมืองประทาย"  และได้สร้างสระน้ าบันไดหิน ขุดคูท าเป็น
ถนนรอบโนนเมืองประทาย อย่างเดียวกับที่ ต.พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  ใช้เป็นที่พักแรมช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
ครั้นพวกขอมเดินทางต่อไป ทางบ้านเมืองยาง เมืองจาก อ.ชุมพวง ถึงอ าเภอพิมายตลอดจนถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) 
แคว้นสุโขทัย ทิ้งที่พักแรมโนนเมืองประทายเป็นเมืองร้าง เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลง ออกจากแคว้นสุวรรณภูมิ 
ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คนไทยได้อพยพตั้งถ่ินฐานท ามาหากิน บ้านโนนเมืองรอบที่พักแรมในอดีตเป็น
สระน้ าบริโภค อยู่ใกล้แหล่งน้ าแอก น้ าท่าอุดมสมบูรณ์ ตั้งถ่ินฐานท ามาหากินเป็นหลักแหล่งได้ จึงพากันตั้ง
หมู่บ้านข้ึนเรียกว่า "บ้านประทาย"  ซึ่งเป็นหมู่ที่ 2  ต.ตลาดไทร (แยกออกจาก ต.ประทายเดิม) 
        ค าว่า "ประทาย" เป็นภาษาเขมร แปลว่า "ป้อมค่ายหรือที่พักแรม" หมายความว่า เป็นที่พักแรมนั่นเอง 
เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ จึงเอาช่ือบ้านประทาย เป็นช่ือต าบลประทาย
ข้ึนอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอนอก  (อ าเภอบัวใหญ่)  เมื่อยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอและอ าเภอ จึงใช้ช่ือว่า
บ้านประทาย และต าบลประทาย ตลอดมาจนทุกวันน้ี 
 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1.การเกษตรกรรม 

2. เลี้ยงสัตว์ 
3. รับจ้าง 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. เลี้ยงสัตว์  
2. ทอผ้าไหม 
3. หัตถกรรมอื่น ๆ เช่น ทอเสื่อ ทอผ้าหม่ ผลิตภัณฑจ์ากผ้าไหม 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย  โทร.0-4447-9464 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-4447-9208, 0-4447-9209 
ธนาคารออมสิน โทร.0-4447-9084,0-4448-9173 
ธนาคารทหารไทย  โทร.0-4447-9128,0-4447-9511 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 2 แห่ง 
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อ าเภอเมืองยาง ได้รับการยกฐานะและประกาศจัดต้ังเป็น กิ่งอ าเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2538 
โดยแยกจากอ าเภอชุมพวง จ านวน 4 ต าบล 42 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 16 ต าบล  

อ าเภอเมืองยาง มีพื้นฐานทางสังคมประกอบด้วยชนพื้นเมือง ผสมผสานกันระหว่างชาวอีสานและชาว
โคราช เป็นเขตพื้นที่เช่ือมติดต่อกันระหว่างกลุ่มชนชาวอีสานและชาวโคราชของพื้นที่ภาคอีสาน และมีภาษาถ่ิน
ที่ใช้กันอยู่ทั้งสองภาษา โดยดั้งเดิมกลุ่มชนชาวโคราช ส่วนใหญ่จะมีการอพยพบุกเบิกตั้งถ่ินฐานมาจากเขตพื้นที่
อ าเภอพิมาย ในขณะกลุ่มชนชาวอีสานจะเป็นการย้ายมาจากจังหวัดละแวกใกล้เคียง เช่น จ.ร้อยเอ็ด จ.
มหาสารคาม , จ.ขอนแก่น, จ.บุรีรัมย์ โดยชาวโคราชส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นการอพยพบุกเบิกเข้ามาก่อนหรือ
เป็นกลุ่มชนดั้งเดิม จึงได้เลือกท าเลที่ส าคัญ เหมาะสมส าหรับการตั้งชุมชน คือ แม่น้ ามูล ล าสะแทด ท าให้
หมู่บ้านที่อยู่ในละแวกพื้นที่ดังกล่าวมักเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวโคราช เช่น บ้านครบุรี บ้านกระเบื้องนอก  
ในขณะที่ชาวอีสานซึ่งเป็นการอพยพ ขยายการตั้งถ่ินฐานมาทีหลัง  จึงได้ยึดพื้นที่ตามท าเลที่เหมาะสมอื่น เช่น  
หนองน้ า  สระน้ า  โคกเนิน  เช่น บ้านเมืองยาง  บ้านเมืองเก่า    ในช่วงต่อๆมาก็มีการขยายการตั้งถ่ินฐานไป
เรื่อยๆ กระจัดกระจายกันไป และมีการผสมผสานกันทางเครือญาติ  ทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ท าให้
พื้นฐานทางสังคมในด้านชนพื้นเมืองเป็นแบบผสม 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ การท านา   
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้าพื้นเมือง 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ.พิมาย เป็นอ าเภอที่มีขนาดใหญ่อ าเภอหนึ่ง เดิมมีชื่อเรียกว่า "อ าเภอเมืองพิมาย"  ซึ่งมีฐานะ

เป็นอ าเภอ เมื่อ พ.ศ.2443  โดยมีขุนขจิตสารกรรม ต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก เมื่อปี พ.ศ.2454 สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพันปีหลวง ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย และ
ได้เสด็จพักผ่อนที่ไทรงาม คณะกรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จ โดยจัดสถานที่ประทับที่ล าน้ าตลาด    
ซึ่งเรียกว่า "วังเก่า" และได้ปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งอ าเภอ ให้สะอาดสวยงามเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
6 สาย และได้ตั้งช่ือถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คือ ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนนวนปรางค์ ถนนอนันทจินดา 
ถนนบูชายันต์ ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า ปี พ.ศ.2457 ได้สร้างที่ว่าการอ าเภอพิมาย บรเิวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านใต้ของปราสาทหินพิมาย และทางราชการได้ติดค าว่า "เมือง"  ออกเมื่อปี พ.ศ.2483 และให้เรียกว่า "อ าเภอพิมาย" 
จนถึงปัจจุบัน 
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1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 

2. อุตสาหกรรม 
3. ค้าขาย 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. รับจ้าง  
2. ธุรกิจใหบ้ริการ 
3. การปศุสัตว์ 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 5 แห่ง ได้แก่ 
ธ.ออมสิน  โทร.0-4447-1821 
ธ.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.0-4447-1223 
ธ.กรุงเทพ จ ากัด โทร.0-4447-1802 
ธ.ทหารไทย โทร.0-4447-1334 
ธ.กสิกรไทย โทร.0-4447-1352 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
  
 อ าเภอชุมพวง 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าไร่ 
3. ปศุสัตว์ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ กลุ่มอาชีพหัตถกรรม 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ โทร.044-477291 
ธนาคารออมสิน โทร.044-477010 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.044-477447 
ธนาคารกสิกรไทย 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอล าทะเมนชัย เดิมอยู่ในพื้นที่การปกครองของอ าเภอชุมพวง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ 

แบ่งเขตท้องที่อ าเภอชุมพวง จัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอล าทะเมนชัย เมื่อ 15 กรกฎาคม 2539 โดยมีผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอล าทะเมนชัยคนแรก ช่ือ นายประถม กลิ่นศรีสุข  สาเหตุที่ใช้ช่ือ    
"ล าทะเมนชัย" เนื่องจากล าน้ าทะเมนชัยไหลผ่านกลางพื้นที่กิ่งอ าเภอ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็น
อ าเภอล าทะเมนชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2550  โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอล าทะเมนชัยคนแรก ช่ือ 
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา  
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1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา   
2. ท าไร่ 
3. ปลูกไม้ยูคาลปิตัส 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   
2. ทอผ้า  
3. จักสาน 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (หน่วยล าทะเมนชัย) 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอโนนสูง เดิมนั้น มีช่ือว่าอ าเภอ "กลาง" เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างอ าเภอเมอืง (อ าเภอใน) กับอ าเภอใหญ่ 

(อ าเภอนอก) ชาวอ าเภอจะใช้ช่ือสกุลลงท้ายด้วยค าว่า "กลาง" เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอ าเภอ
โนนสูง 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ค้าขาย   

2. รับจ้าง 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-4437-9379 
ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 0-4437-9447 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา  โทร. 0-4437-9111 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอห้วยแถลง  ได้ช่ือของล าห้วยเป็นช่ือของอ าเภอ โดยมตี้นก าเนิดจากทางน้ าฝนไหลจากสันเขาอยู่ทาง

ทิศตะวันตกของที่ตั้งอ าเภอ มีล าห้วย 4 สาย คือ ล าห้วยสระมะค่า ล าห้วยเหวห้า ล าห้วยหยะหยาย และ     
ล าห้วยกระเพรา ไหลมารวมกันระหว่าง บ้านโนนส าราญ ม.9 ต.เมืองพลับพลา ซึ่งสมัยโบราณเรยีกว่า "ล าห้วยกระเพรา" 
ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น "ล าห้วยแถลง" ค าว่า "แถลง" สันนิษฐานมาจากค าว่า "แถล" ซึ่งเป็นเป็นภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า 
ลาดเอียง เมื่อปี พ.ศ.2493  ได้สร้างทางรถไฟสายอุบลราชธานีผ่านต าบลหินดาด ต.งิ้ว อ.พิมาย พลเมืองต่างถ่ิน    
ได้เดินทางอพยพตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพโดยอาศัยล าน้ า จากล าห้วยแถลง บริโภคและใช้สอย จึงได้ตั้งช่ือ
หมู่บ้านว่า "ห้วยแถลง" ข้ึนอยู่ในการปกครองของ ต.งิ้ว อ.พิมาย ต่อมาวันที่ 16 กรกฏาคม 2506 กระทรวงมหาดไทย 
ได้ยกฐานะกิ่งอ าเภอห้วยแถลง เป็น "อ าเภอห้วยแถลง"  ซึ่งขณะนั้นมีเขตการปกครอง 4 ต าบล 52 หมู่บ้าน 
(ปัจจุบัน 10 ต าบล 120  หมู่บ้าน) 
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1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา  
2. ท าไร่อ้อย  
3. ไร่มันส าปะหลัง   

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกแตงกวา แคนตาลูป ปลูกงา 
2. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
3. เลี้ยงสัตว์  

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-4439-1222 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-4439-1487 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอจักราช  ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อปี  2472  เดิมเรียกว่า "กิ่งอ าเภอท่าช้าง"  ข้ึนอยู่กับ

อ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ว่าการกิ่งตั้งอญุ่ ณ บ้านท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติในปัจจบุัน  ต่อมาในปี 2496  จึงได้รับ
การยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอ เรียกว่า "อ าเภอจักราช" 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา  

2. ท าไร่  
3. รับจ้าง   

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
2. จักสาน 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน  โทร.  0-4439-9067 
ธนาคารกรุงเทพ  โทร. 0-4439-9112 
ธนาคาร ธกส.  โทร.  0-4439-9238 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ าเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

นามอ าเภอเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิรริาชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่วันที่ 5 ธันวาคม 2539 
เป็นอ าเภอที่ไม่ต้องตั้งเป็นกิ่งอ าเภอก่อน และท าพิธีเปิดที่ว่าการอ าเภอเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2541 โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงเสด็จมาท าพิธีเปดิ ที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่
ถนนเพชรมาตุคลา หมู่ที่ 14 บ้านตลาดท่าช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่าง
จากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 275 กิโลเมตร เดิมเรียกว่าต าบลท่าช้างขึ้นกับอ าเภอจักราชต่อมาแยกออกมาตั้งเป็นอ าเภอ    
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เฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญ
พระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2539 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ เกษตรกรรม 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โทร.0-4432-1012 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมูบ่้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 

หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 188 หมู่บ้าน 28 ต าบล จ านวนครัวเรือน  
59,950 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 242,576 คน 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 โบสถ์ พิมาย 4,707 19,387 

2 คลองเมือง จักราช 1,939 8,403 

3 งิ้ว ห้วยแถลง 1,938 8,599 

4 จักราช จักราช 3,475 11,949 

5 ช่องแมว ล าทะเมนชัย 3,009 12,022 

6 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ 1,148 4,710 

7 ตลาดไทร ชุมพวง 1,343 5,977 

8 ตะโก ห้วยแถลง 1,068 4,466 

9 ทองหลาง จักราช 1,882 7,767 

10 ทับสวาย ห้วยแถลง 1,224 4,316 

11 ท่าลาด ชุมพวง 2,825 12,414 

12 นิคมสร้างตนเอง พิมาย 2,935 10,863 

13 บ้านยาง ล าทะเมนชัย 1,570 7,010 

14 ล ามูล โนนสูง 859 5,699 

15 ศรีละกอ จักราช 2,450 9,873 

16 สาหร่าย ชุมพวง 910 3,955 
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ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

17 สสีุก จักราช 2,227 8,621 

18 หนองขาม จักราช 2,321 9,368 

19 หนองพลวง จักราช 1,984 7,527 

20 หลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง 2,081 9,005 

21 หลุง่ประดู ่ ห้วยแถลง 2,824 10,455 

22 หินดาษ ห้วยแถลง 3,450 13,354 

23 หินโคน จักราช 1,670 6,609 

24 ห้วยแคน ห้วยแถลง 983 4,242 

25 ห้วยแถลง ห้วยแถลง 3,102 10,465 

26 เมืองพลบัพลา ห้วยแถลง 2,079 8,844 

27 โนนตูม ชุมพวง 1,659 7,043 

28 โนนรัง ชุมพวง 2,288 9,633 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 883 หมู่บ้าน 74 ต าบล 10 อ าเภอ 

ประชากรทั้งหมด 414,777 คน  
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักรราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่า 
ในพื้นที่มีการจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

(ไร่) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,919,298.97 

      

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 724,112.99 

   ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ   

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 631,479.96 

4.อุทยานแห่งชาต ิ - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  - 

7.พ้ืนท่ีอ่ืนๆ    
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรปา่ไม้ที่เสือ่มโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า     
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

 
 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,919,298.97 70,843.29 2.43 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้   65,229.99 2.23 

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 724,112.99 40,523.12 1.39 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้   34,909.82 1.20 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 631,479.96 5,613.30 0.19 

4.อุทยานแห่งชาต ิ - - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 

7.ป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ    24,706.87 0.85 

หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพื้นทีร่ับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  28 พฤษภาคม 2558 และวันที่  21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เรื่อง  
การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,919,298.97 100.00 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่1 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่2 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่3 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่4 574,711.82 19.69 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่5 2,344,587.15 80.31 

แหล่งน้ า - - 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
    1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
    1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
    1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
     

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,919,298.97 100 

เขตอนุรักษ์ 0.00 0 

เขตเศรษฐกจิ 731,758.43 25.0662 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 32,409.59 1.11018 

พื้นที่กันออก 85,460.50 2.92743 

หมายเหต ุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจัดการที่เหมาะสม  
 
1. พื้นที่ป่าเพือ่การอนรุักษ์ 
- อุทยานแหง่ชาติ 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุม่น้ าช้ัน 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหลง่เรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 
 
2. พื้นที่ป่าเพือ่เศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพฒันาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าร ิโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 
 
3. พื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่เกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม ้
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มปา่สงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 250 
เมตร และต่ าสุด คือ 230 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ ามูล การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 8,931,032 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
69.73 ส่วนใหญ่เป็นที่นา 4,329,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พื้นที่ป่าไม้  
2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 781,776 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.10 พื้นที่
เบ็ดเตล็ด เช่น ทุ่งหญ้า เมืองเก่า ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 4.04 ที่เหลือเป็นการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่แหล่งน้ า 
280,313 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.19 

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดและรุนแรงที่สุด โดยมีพื้นที่ดินเค็มทั้งหมด 12.8 ล้านไร่ 
เป็นพื้นที่เค็มมากท าการเพาะปลูกไม่ได้ 0.48 ล้านไร่ พื้นที่ดินเค็มน้อย-ปานกลางใช้ปลูกข้าว 2 ล้านไร่ และ
พื้นที่รับน้ าที่มีศักยภาพท าให้เกิดการแพร่ดินเค็มอีก 2.1 ล้านไร่ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 2,919,298.97 100 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ ามูล 2,919,298.97 100 

1.1 ห้วยเอก 156823.00 5.37 

1.2 ล าสะแทด 445615.68 15.26 

1.3 ล าน้ ามูลส่วนที่ 2 390856.25 13.39 

1.4 ล าเชิงไกร 137657.95 4.72 

1.5 ล าน้ ามูลตอนบน 783456.53 26.84 

1.6 ล าปลายมาศ 511267.60 17.51 

1.7 ล าจักราช 485736.47 16.64 

1.8 ล าตะคอง 7885.50 0.27 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 

9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมลูเพิม่เติม ภาคผนวก) 
9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 51 ป่า  
9.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 6 วัด มีพื้นที่ 72-7-0 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่
ป่าไม้  

9.2 ข้อมูลแหล่งน้ า (ดูข้อมลูเพิม่เติม ภาคผนวก) 
9.2.1 อ่างเก็บน้ า ขนาดกลาง จ านวน 6 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 81 อ่าง 
9.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 74 ฝาย 

9.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
2,029 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 43 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 

9.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน จ านวน 3,663.68 ไร่  
9.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์พื้นทีป่า่ 18 ราย 
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 

ตา 
ราง
วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

นายพรชัย วนิชนิกุล เพื่อปลูกสร้างสวนป่า ต.สีสกุ อ.จักราช นครราชสีมา 1250 0 0 ป่าหนองเต็ง-จักราช 24-01-84 15 23-01-02 

ศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนาควบคุมไฟป่า 

เพื่อใช้เป็นสถานทีฝ่ึกอบรม

หลักสูตรด้านการควบคุมไฟป่า 

ต.ท่าช้าง  

อ.เฉลมิพระเกียรต ิ นครราชสีมา 285 0 0 ป่าหนองเต็ง-จักราช 26-10-01 

จนกว่าจะ

หมด

ความ

จ าเป็น   

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล 

เฉลิมพระเกรียติ 

ต.ท่าช้าง  

อ.เฉลมิพระเกียรต ิ นครราชสีมา 59 2 59 ป่าหนองเต็ง-จักราช 21-12-07 30 08-04-08 

กรมชลประทาน 

 

เพื่อก่อสร้างท านบดินและอาคาร

ประกอบ จ านวน 6 แห่ง 

ต.ท่าช้าง,สีสุก, 

หนองยาง อ.จักราช นครราชสีมา 550 0 0 ป่าหนองเต็ง-จักราช 11-06-90 30 26-08-93 

ส านักงานป่าไม้เขต

นครราชสีมา 

(โครงการควบคุมไฟ

ป่าหนองเต็ง-จักราช) 

เพื่อจัดต้ังอาคารส านักงานบ้านพัก

และสนามฝึกพนักงานดบัไฟป่า ต.ท่าช้าง อ.จักราช นครราชสีมา 50 0 0 ป่าหนองเต็ง-จักราช 09-05-95     
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 

ตา 
ราง
วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยโกรก

ไม้แดง ตามโครงการพระราชด าร ิ ต.สีสกุ อ.จักราช นครราชสีมา 413 0 0 ป่าหนองเต็ง-จักราช 10-11-86 30 09-11-16 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

เพื่อก่อส้างและบ ารุงรักษาสายส่ง

ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 

2-บุรรีัมย ์

ต.ห้วยแถลง  

อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 140 1 0 ป่าพิมายแปลงที่สอง 13-08-91 30 12-09-21 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

 

เพื่อก่อสร้างและบ ารงุรกัษาสายส่ง

ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ นครราชสีมา

2-บุรรีัมย ์

ต.หินดาด  

อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 19 1 10 

ป่าอ่างเก็บน้ า 

ล าฉมวก 01-05-91 30 10-06-21 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและบ ารงุรกัษาสาย 

ส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 

นครราชสีมา 2-บุรรีัมย ์

ต.ศระละกอ  

อ.จักราช นครราชสีมา 192 1 8 

ป่าท่าช้างและป่า

หนองกระทิง 25-02-91 30 27-03-21 

ส านักงานเรง่รัด

พัฒนาชนบท 

เพื่อก่อสร้างทางมาตรฐาน รพช. 

รอบพื้นที่โครงการพัฒนา 

ป่าหนองเต็ง-จักราช ตามโครงการ

พระราชด าร ิ

ต.ท่าช้าง,จักราช,

หนองยาง,สีสุก  

อ.จักราช นครราชสีมา 445 3 90 

ป่าหนองเต็ง และป่า

จักราช 10-05-87 

จนกว่า

จะเพิก

ถอน   
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 

ตา 
ราง
วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

องค์การบรหิารส่วน

ต าบลช้างทอง เพื่อขุดสระน้ าบ้านหนองเต็ง 

ต.ช้างทอง อ.เฉลิม

พระเกียรต ิ นครราชสีมา 14 1 50 

ป่าหนองเต็ง  

และป่าจักราช 17-01-00 20 21-02-26 

องค์การบรหิารส่วน

จังหวัดนครราชสมีา 

เพื่อก่อสร้างทางโครงการที่ นม 

11009 บ้านโคกตอง-บ้านตูมหวาน อ.ชุมพวง นครราชสีมา 560 0 0 ป่าพิมาย 03-03-83 
จนกว่าจะ

เพิกถอน   

ส านักงานพลังงาน

แห่งชาติ 

เพื่อก่อสร้างโครงการสบูน้ า ด้วย

พลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ าหรองกะสิง ต.ปิง อ.โนนสูง นครราชสีมา 24 2 60 

ป่าท่าช้าง 

และป่าหนองกระทิง 07-03-88 30 20-04-18 

กรมสามัญศึกษา 

เพื่อจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

ต.คลองเมือง  

อ.จักราช นครราชสีมา 50 0 0 

ป่าท่าช้าง 

และป่าหนองกระทิง 20-01-93 30 25-03-23 

กรมสามัญศึกษา 

เพื่อจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

ต.คลองเมือง  

อ.จักราช นครราชสีมา 50 0 0 

ป่าท่าช้างและป่า

หนองกระทิง 11-12-92 30 18-03-23 

นายวิริยะ ตีรณโชติ 

เพื่อปลูกสร้างสวนป่า ยูคาลปิตัส 

สนประดิพัทธ์ และกระถินยักษ์ 

ต.หนองยาง ,สสีุก  

อ.จักราช นครราชสีมา 1056 1 0 

ป่าหนองเต็ง  

และป่าจักราช 18-01-84 18 17-01-02 

นายสงัด  

อินทร์พวงรัตน์ เพื่อท าการดูดทราย ต.โตนด อ.โนนสูง นครราชสีมา 1 2 0 

ป่าท่าช้าง- 

หนองกระทิง 23-06-86 5 09-11-90 

กรมชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างชลประทานขนาดเลก็ 

อ่างเกบ็น้ าบ้านหลุง่ประดู ่

ต.หลุง่ประดู่ อ.ห้วย

แถลง นครราชสีมา 120 0 0 ป่าพิมายแปลงที่สอง 22-04-83 
จนกว่าจะ

เพิกถอน   
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยงานราชการ 

   
หน่วยงานสงักัดกรมป่าไม ้
 - สถานีเพาะช ากล้าไม้หนองเตง็จกัราช  
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธ์ุไม้ส าคัญ 

พันธ์ุไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
  นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถ่ินที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลขมิ้น ต าบลท่าช้าง ต าบลจักราช 
ต าบลหนองยาง ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 294 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38 วันที่ 30 เมษายน 2511 เนื้อที่ประมาณ 81,875 ไร่ 
 
2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่สอง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหนองยาง ต าบลสีสุก
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 842 (พ.ศ. 2522) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม เล่ม 96 
ตอนที่ 105 วันที่ 1 กรกฎาคม 2522 เนื้อที่ประมาณ 10,206 ไร่ 
 
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และป่าหนองกระทิง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง
ต าบลหนองพลวง ต าบลทองหลาง  ต าบลท่าช้าง  ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 757 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 164 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 เนื้อที่
ประมาณ 60,040 ไร่ 
 
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างและป่าหินดาษ มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลจักราช ต าบลหนองขาม    
ต าบลสีสุก อ าเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 758 
(พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 92 ตอนที่ 164 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 เนื้อที่ประมาณ 219,931 ไร่ 
 
5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ าล าฉมวก มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหลุ่งประดู่ ต าบลหินดาด 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ,090 
(พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 101 ตอนที่ 198 วันที่ 30 ธันวาคม 2527 เนื้อที่ประมาณ 32,187 ไร่ 
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6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมาย มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหนองพลวง  ต าบลในเมือง ต าบลรังกาใหญ่   
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย ต าบลหินดาด  ต าบลเมืองพลับพลา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง ต าบลท่าลาด  
ต าบลสาหร่าย ต าบลตลาดไทร ต าบลช่องแมว อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่  258 (พ.ศ. 2510)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 125 วันที่ 26 ธันวาคม 2510 เนื้อที่ประมาณ 
315,000 ไร่ 
 
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมายแปลงที่สอง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหลุ่งประดู่ ต าบลเมืองพลับพลา   
ต าบลหินดาด ต าบลทับสวาย ต าบลงิ้ว ต าบลกงรถ ต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบบัที ่879 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 36 วันที่ 5 มีนาคม 2523  
เนื้อที่ประมาณ 74,687 ไร่ 
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ภาคผนวก 
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ป่าชุมชน 

 

มีพ้ืนท่ีป่าชุมชนดังน้ี 

 

ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

1 ป่าชุมชนโคกป่าช้าใหญ ่ 228.05 

2 ป่าชุมชนหลุง่สมอ 84.21 

3 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ 215.01 

4 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือพฒันา 0.05 

5 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน 0.05 

6 ป่าชุมชนหนองซาด 0.05 

7 ป่าหมูบ่้านบ้านพันธ์เจริญ 0.05 

8 ป่าหมูบ่้านบ้านโนนดู่ 0.05 

9 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองบัว 0.05 

10 ป่าหมูบ่้านบ้านสองห้อง 0.05 

11 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองแวงน้อย 0.05 

12 ป่าหมูบ่้านบ้านยาง บ้านหนองตะคองใหญ่ บ้านโนนยอ 0.05 

13 ป่าหมูบ่้านบ้านเขว้า 0.05 

14 ป่าหมูบ่้านบ้านโนนหาด 0.05 

15 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองข่า 0.05 

16 ป่าหมูบ่้านบ้านใหม่พฒันา 0.05 

17 ป่าหมูบ่้านบ้านภูดินทอง 0.05 

18 ป่าหมูบ่้านบ้านหัวฝาย 0.05 

19 ป่าชุมชนมาบป่ากุง 0.05 

20 ป่าชุมชนโคกละหอก-โคกเขมร 0.05 

21 ป่าชุมชนบ้านโนนรงั-ปอแดง 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

22 หนองเชือก-หนองอ้อ 0.05 

23 ป่าชุมชนบ้านหินแร ่ 0.05 

24 ป่าชุมชนบ้านหนองดู ่ 0.05 

25 ป่าชุมชนบ้านอ้อ- 0.05 

26 ป่าชุมชนบ้านกลงึ 0.05 

27 ป่าชุมชนโคกเกริ่น 0.05 

28 ป่าชุมชนหนองโน-หนองไผ ่ 0.05 

29 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ 0.05 

30 ป่าชุมชนป่าโคกกุง 0.05 

31 ป่าชุมชนบ้านโนนพฤกษ์ 0.05 

32 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ ่ 0.05 

33 ป่าชุมชนบ้านโคกเกริ่นร่มเย็น 0.05 

34 ป่าชุมชนโคกเกริ่นรม่เย็น 0.05 

35 ป่าชุมชนบ้านขามโนนสันติ 0.05 

36 ป่าชุมชนหนองพลอง 0.05 

37 ป่าชุมชนโคกโสกขีห้น ู 0.05 

38 ป่าชุมชนปลักอีแรต-โนนวัด 0.05 

39 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน 0.05 

40 ป่าชุมชนบ้านใหมส่ามัคคี 0.05 

41 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเป็ด 0.05 

42 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือน้อย 0.05 

43 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองโก 0.05 

44 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองทุ่ม 0.05 

45 ป่าหมูบ่้านบ้านประดู ่ 0.05 

46 ป่าชุมชนหนองหว้า 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

47 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกวัก 18.58 

48 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้หิน 53.52 

49 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวตะแบง 44.89 

50 ป่าชุมชนบ้านโนนพฤกษ์ 392.39 

51 ป่าชุมชนบ้านตะกรุดเครือปลอก 19.42 

 รวม 1058.18 
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ท่ีพักสงฆ์ 

ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
1 เทพพมิาน พิมาน 15 ท่าช้าง จักราช นครราชสีมา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง- 

จักราช 
17 0 0 

2 บ้านโนนเสมา โนนเสมา 2 หินโดน จักราช นครราชสีมา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้าง-หนองกระทิง 9 2 0 

3 หนองบัวโคก หนองบัวโคก 8 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484  - 9 3 0 

4 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดง
สถานแก้ววิเศษ 

บุตะเภา 6 ทับสวาย ห้วยแกลง นครราชสีมา   10 2 0 

5 น้ าซับ น้ าซับ 11 จักราช จักราช นครราชสีมา อื่นๆ ส.ป.ก. (ป่าท่าช้าง-หินดาด) 12 0 0 
6 บ้านโคกพลวง โคกพลวง 9 หินโคน จักราช นครราชสีมา อื่นๆ ส.ป.ก. (ป่าท่าช้าง-หินดาด) 15 0 0 

รวม 72 7 0 
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แหล่งน้ า 

อ าเภอ 

ประเภทแหล่งน้ า Type of water resources (พ.ศ. 2557) 

อ่างเก็บน้ า ฝาย   สระ, คู,  บ่อ บ่อ 

Reservior คอนกรีต ท านบ  หนอง,  คลอง บาดาล น้ าตื้น 
ใหญ่ กลาง เล็ก Concrete Dam บึง Canal, Artesian Hollow 

Medium Medium Small wire   Pond ditch well  well 

อ าเภอจักราช          -       1       9         8      -        -       -         -        -  

อ าเภอโนนสงู          -       1       8        10      -        -       -         -        -  

อ าเภอประทาย          -       1      13        10      1        -       -         -        -  

อ าเภอพิมาย          -       1      10        13      2        -       -         -        -  

อ าเภอห้วยแถลง          -       1      19        13      1        -       -         -        -  

อ าเภอชุมพวง          -       1       9         8      -        -       -         -        -  

อ าเภอเมืองยาง          -        -       2         2      -        -       -         -        -  

อ าเภอล าทะเมนชัย        -        -       8         3      -        -       -         -        -  

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ        -        -       3         7      -        -       -         -        -  

รวม        -       6      81        74      4        -       -         -        -  

ที่มา:   ส านักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 
      

Source:   Regional Irrigation Office  Nakhon Ratchasima  
    


