รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องสายตะกู
---------------------การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผัง กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภท
ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
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๑.๘

ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ

จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้

ด้านตะวันออก

จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

งาม
๒๒๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื ่ อ ฟากตะวั น ออก และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๔ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากเหนือ สำนักงานเทศบาล
ตำบลโนนเจริญ วัดโนนเจริญ และโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ด้านตะวันตก
จดโรงเรี ย นโนนเจริ ญ พิ ท ยาคม และถนนไม่ ป ราก ฏชื่ อ
ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
๒.๓ ด้านเหนือ
จดสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด และทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวั น ตก ถนนสาย ก ๖ ฟากเหนื อ และ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านปราสาททอง
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนปราสาททอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟาก
ตะวันออก โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก และวัดปราสาททอง
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
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๓. ที ่ ด ิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓ ที่ ก ำหนดไว้เ ป็ นสี แดง ให้ เ ป็ น ที ่ ดิ นประเภทพาณิ ชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตกและฟากใต้ ถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ และห้วยลำชี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากเหนื อ วั ด โคกกระชายใต้
โรงเรียนบ้านโคกกระชาย และสถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดบ้านหว้า โรงเรียนบ้านหว้า
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ และหมายเลข ๖.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อ น
บริเวณหมายเลข ๘.๓ และหมายเลข ๘.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กำหนดไว้
เป็นสีฟ้า บริเวณหมายเลข ๑๑.๑ หมายเลข ๑๑.๒ หมายเลข ๑๑.๔ และหมายเลข ๑๑.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็น
สีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
๔.๒ ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันตก สถานีตำรวจภู ธร
โนนเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลัก โรงเรียนบ้านหลัก และวัดบ้านหลัก ฉันเพล
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือและฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท
บร. ๓๐๒๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข
๑๑.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั ่ ง ห้ ว ยเสว ฝั ่ ง ใต้ และ
ทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยทำนบ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๓๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๖ หมายเลข ๘.๙ และหมายเลข ๘.๑๒ ที่กำหนดไว้
เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า บริเวณหมายเลข ๑๑.๖ หมายเลข ๑๑.๑๐ และ
หมายเลข ๑๑.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
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๔.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากใต้ ถนนสาย ก ๑ ฟาก
ตะวันตกและฟากใต้ ทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ โรงเรียนชุมชน
โนนเจริญ และวัดสุภัทรบูรพาราม
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท บร. ๓๐๓๒
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยทำนบ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๐ และหมายเลข ๘.๑๑ ที่กำหนดไว้ เ ป็น สีเ ขี ย ว
มะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๑ และหมายเลข ๑๑.๑๓ ที่กำหนดไว้เป็น สีเทาอ่อน
๔.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอประโคนชัย
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากเหนือ วัดตาอี โรงเรียนบ้านตา
อี ถนนบ้านตาอี - บ้านสายตรี ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
ด้านตะวันตก
จดห้วยตาเขียว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๔ หมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๘ หมายเลข ๖.๙ และ
หมายเลข ๖.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๘.๑๕ และหมายเลข ๘.๑๘ ที่กำหนดไว้เป็ นสี
เขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๖ หมายเลข ๑๑.๒๐ หมายเลข ๑๑.๒๒ และหมายเลข ๑๑.๒๗ ที่
กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๓๒ ฟากใต้ และถนนไม่ ปรากฏชื่อ
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านหนองแวง
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวั น ออก
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
โรงเรียนบ้านโคกยาง และวัดโคกยาง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ และหมายเลข ๖.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
บริเวณหมายเลข ๙.๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า บริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลอ่อน และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้ โรงเรี ย นนิ ค ม
สร้างตนเอง ๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตะกู วัดใหม่สายตะกู โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท ๑๑
วัดสายตะกูเก่า วัดจันทร์สว่างวราราม และทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยโอกรุ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าบ้ านกรวด แปลงที ่ ห้ า และอุ ท ยาน
แห่งชาติตาพระยา
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ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๐ หมายเลข ๖.๒๑ หมายเลข ๖.๒๔ หมายเลข
๖.๒๗ และหมายเลข ๖.๒๘ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น บริ เ วณหมายเลข ๘.๓๖ และหมายเลข ๘.๓๗
ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๓๕ หมายเลข ๑๑.๔๑ และหมายเลข ๑๑.๔๖ ที่กำหนดไว้
เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
๔.๘ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ านเหนือ ซึ ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอประโคนชัย
ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนื อ และวั ด บ้ าน
ตะลุมพุก
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอละหานทราย
๔.๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ วัดสายโท ๖ เหนือ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ และวัดนิคมสายโท ๓
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
ทั ้ ง นี ้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๘.๒๕ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก และบริ เ วณ
หมายเลข ๑๑.๒๔ และหมายเลข ๑๑.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท
๑๒ เหนือ และวัดบ้านสายโท ๑๒ เหนือ
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ และหมายเลข ๖.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
และบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๑ หมายเลข ๑๑.๒๖ และหมายเลข ๑๑.๒๙ ที่กำหนดไว้เป็น สีเทาอ่อน
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ านเหนือ ซึ ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอประโคนชัย
ด้านตะวันออก จดห้ วยตาเขี ย ว ฝั ่ ง ตะวั น ตก และถนนบ้ านตาอี – บ้ านสายตรี
ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากตะวันออก ถนนสาย ก ๗
ฟากตะวันออก โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๑ วัดหนองไม้งาม ๑ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข ๒๒๔ ฟากตะวันออก และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน
ท้องที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๘ และหมายเลข ๖.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเ ขีย วอ่อน
และบริเวณหมายเลข ๑๑.๔๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนบ้ า นตาอี - บ้ า นสายตรี ฟากใต้ ทางหลวงชนบท
บร. ๕๐๕๓ ฟากใต้ วัดบ้านกรวด และที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด
ด้านตะวันออก จดที ่ ว่ าการอำเภอบ้ านกรวด โรงพยาบาลบ้ านกรวด ทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวั นตก สำนั ก งานเกษตรอำเภอบ้ านกรวด สำนั ก งานประปาบ้านกรวด
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด และสนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมปราสาท
ด้านใต้
จดสนามกี ฬ าเทศบาลตำบลนิ ค มปราสาท ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ วัดสายตรี ๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ และวัดบึง
เจริญ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านตาอี - บ้านสายตรี ฟากตะวันออก และวัดบึงเจริญ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๕ หมายเลข ๖.๑๖ และหมายเลข ๖.๑๗ ที่กำหนด
ไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น บริ เ วณหมายเลข ๘.๒๔ และหมายเลข ๘.๓๒ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
บริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๑.๓๙ และหมายเลข ๑๑.๔๐ ที่
กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้ โรงเรี ย นบ้ า น
ตะลุ ม พุ ก และเขตปฏิ ร ู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที ่ ด ิ น ในท้ อ งที่
ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔ ฟากตะวั น ตก ถนนไม่
ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต้ และห้วยพลู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา และเขตปฏิ ร ู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที ่ ด ิ น ในท้ อ งที่
ตำบลหนองไม้งาม ตำบลบึงเจริญ ตำบลปราสาท ตำบลจันทบเพชร และตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอละหานทราย
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๒ และหมายเลข ๖.๒๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
บริ เ วณหมายเลข ๘.๔๔ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก และบริ เ วณหมายเลข ๑๑.๕๑ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็น
สีเทาอ่อน
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้ โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง ๒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท ๖ เหนือ และสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
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ด้านใต้
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก และโรงเรียนบ้านสายโท ๔ ใต้
ด้านตะวันตก
จดถนนสายโท ๑ ใต้ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๓๑ หมายเลข ๖.๓๒ หมายเลข ๖.๓๓ หมายเลข
๖.๓๔ หมายเลข ๖.๓๕ และหมายเลข ๖.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๘.๓๘ ที่กำหนดไว้
เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๔๔ และหมายเลข ๑๑.๕๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๒๑ และหมายเลข ๑๒.๒๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
๔.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้ หมวดการทาง
บ้านกรวด สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ และวัดตลาดนิคม
ด้านตะวันออก จดถนนสายโท ๑ ใต้ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านสายโท ๑
ด้านใต้
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา วัดโคกระเหย โรงเรียนบ้านโคกระเหย และโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี ๒
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๕๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข
๑๒.๒๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
๔.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านบึงเจริญ และสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าบ้ านกรวด แปลงที ่ ห้ า และอุ ท ยาน
แห่งชาติตาพระยา
ด้านตะวันตก
จดห้วยพลู ฝั่งตะวันออก
ทั ้ ง นี ้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๘.๔๓ และหมายเลข ๘.๔๖ ที ่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น
สีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๑.๔๘ หมายเลข ๑๑.๕๐ และหมายเลข ๑๑.๕๓ ที่กำหนดไว้เ ป็ น
สีเทาอ่อน
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ เขตปฏิ ร ู ปที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี กากำหนดเขตที ่ ด ิ น ในท้ อ งที่
ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต ำบล
หนองไม้ ง าม ตำบลบึ ง เจริ ญ ตำบลปราสาท ตำบลจั น ทบเพชร และตำบลสายตะกู อำเภอบ้ า นกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต ำบล
หนองไม้ ง าม ตำบลบึ ง เจริ ญ ตำบลปราสาท ตำบลจั น ทบเพชร และตำบลสายตะกู อำเภอบ้ านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
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๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต ำบล
หนองไม้ ง าม ตำบลบึ ง เจริ ญ ตำบลปราสาท ตำบลจั น ทบเพชร และตำบลสายตะกู อำเภอบ้ านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขีย วอ่อน ให้เป็นที่ดิ น
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านเหนือ
จดห้วยลำชี ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
๖.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๒๐๕๕ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับ ริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
๖.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท บร. ๓๐๒๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
๖.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก และ
เส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก และห้วยเสว ฝั่งตะวันตก
๖.๕ ด้านเหนือ
จดห้วยลำชี ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
๖.๖ ด้านเหนือ
จดห้วยลำชี ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
๖.๗ ด้านเหนือ
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก และห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบทหมายเลข บร. ๕๐๕๓ ฟากเหนือ

-๙-

๖.๘

๖.๙

๖.๑๐

๖.๑๑

๖.๑๒

๖.๑๓

๖.๑๔

๖.๑๕

๖.๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากเหนือ
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
จดห้วยตาเขียว ฝั่งเหนือ
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากเหนือ
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท บร. ๔๐๓๔ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากใต้
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
จดห้วยโอบก ฝั่งเหนือ

-๑๐-

ด้านตะวันตก
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
๖.๑๗ ด้านเหนือ
จดห้วยโอบก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
๖.๑๘ ด้านเหนือ
จดห้วยตาเขียว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยเสว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันตก
๖.๑๙ ด้านเหนือ
จดห้วยตาเขียว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท บร. ๕๐๕๓ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันตก
๖.๒๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดห้วยตาเกา ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
๖.๒๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันตก
๖.๒๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ต ำบลหนองไม้งาม ตำบลบึงเจริญ ตำบลปราสาท ตำบลจันทบเพชร และตำบลสายตะกู
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันตก
๖.๒๓ ด้านเหนือ
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
ที ่ ด ิ น ในท้ อ งที ่ ต ำบลหนองไม้ ง าม ตำบลบึ ง เจริ ญ ตำบลปราสาท ตำบลจั น ทบเพชร และตำบลสายตะกู
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ด้านตะวันตก
จดห้วยเสว ฝั่งตะวันออก
๖.๒๔ ด้านเหนือ
จดห้วยตาเกา ฝั่งตะวันตก

-๑๑-

๖.๒๕
๖.๒๖
๖.๒๗

๖.๒๘

๖.๒๙

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยสายตะกู ฝั่งตะวันออก
สนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมปราสาท
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าบ้ านกรวด แปลงที ่ ห้ า และอุ ท ยาน

แห่งชาติตาพระยา
ด้านตะวันตก
๖.๓๐ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
แห่งชาติตาพระยา
ด้านตะวันตก
๖.๓๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๖.๓๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๖.๓๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
จดเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าบ้ านกรวด แปลงที ่ ห้ า และอุ ท ยาน
จดห้วยเมฆา ฝั่งตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
จดถนนไม่ปราฎชื่อ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
จดถนนไม่ปราฎชื่อ ฟากเหนือ
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก

-๑๒-

๖.๓๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
๖.๓๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันตก
๖.๓๖ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝั่งห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
ด้านตะวันตก
จดห้วยตะโก ฝั่งตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และอุทยานแห่งชาติตาพระยา
๘. ที ่ ด ิ น ในบริ เวณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๔๘ ที ่ ก ำหนดไว้สี เขีย วมะกอก ให้ เ ป็ น ที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๘.๒ โรงเรียนบ้านหลัก
๘.๓ โรงเรียนเขาดินเหนือ
๘.๔ โรงเรียนบ้านตรุง
๘.๕ โรงเรียนชุมชนโนนเจริญ
๘.๖ โรงเรียนบ้านหินลาด
๘.๗ โรงเรียนบ้านหว้า
๘.๘ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
๘.๙ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
๘.๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวถนน
๘.๑๑ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๘.๑๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๘.๑๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๘.๑๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๘.๑๕ โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
๘.๑๖ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๘.๑๗ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๑๒ เหนือ
๘.๑๘ โรงเรียนบ้านโคกเบง
๘.๑๙ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์

-๑๓-

๘.๒๐ โรงเรียนบ้านตาอี
๘.๒๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
๘.๒๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
๘.๒๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
๘.๒๔ โรงเรียนบ้านยาง
๘.๒๕ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๘.๒๖ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท ๑๑
๘.๒๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๘.๒๘ โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
๘.๒๙ โรงเรียนปราสาททอง
๘.๓๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔
๘.๓๑ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท ๖ เหนือ
๘.๓๒ โรงเรียนบ้านบึงเจริญ
๘.๓๓ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๑
๘.๓๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๘.๓๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑
๘.๓๖ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๘
๘.๓๗ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๑๒ ใต้
๘.๓๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๘
๘.๓๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓
๘.๔๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗
๘.๔๑ โรงเรียนบ้านโคกระเหย
๘.๔๒ โรงเรียนบ้านสายโท ๑
๘.๔๓ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
๘.๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๒
๘.๔๕ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี ๒
๘.๔๖ โรงเรียนบ้านสายตรี ๙
๘.๔๗ โรงเรียนบ้านสายโท ๔ ใต้
๘.๔๘ โรงเรียนบ้านสายตรี ๑๖
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ อ่างเก็บน้ำหนองสระแก้ว
๙.๒ หนองละหานทรายใหม่
๙.๓ หนองทรายเก่า
๙.๔ อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก

-๑๔-

๙.๕ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว
๙.๖ อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา
๙.๗ อ่างเก็บน้ำห้วยเสว
๙.๘ อ่างเก็บน้ำสายโท ๖
๙.๙ อ่างเก็บน้ำบ้านสายโท ๔ ใต้
๙.๑๐ อ่างเก็บน้ำห้วยโอบก
๙.๑๑ อ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลอ่อนให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ เขตโบราณสถานปราสาทถมอ
๑๐.๒ เขตโบราณสถานปราสาททอง
๑๐.๓ เขตโบราณสถานแหล่งหินตัดบ้านกรวด
๑๐.๔ เขตโบราณสถานปราสาทไบแบก
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๕๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ วัดศรีสุขมงคลวราราม
๑๑.๒ วัดสระแก้วเขาดินเหนือ
๑๑.๓ วัดบ้านหลัก ฉันเพล
๑๑.๔ วัดบ้านตรุง
๑๑.๕ วัดเบญจศิลาราม
๑๑.๖ วัดบ้านหินลาด
๑๑.๗ วัดบ้านหว้า
๑๑.๘ วัดสุภัทรบูรพาราม
๑๑.๙ วัดโนนเจริญ
๑๑.๑๐ วัดป่าบ้านละหานทรายใหม่
๑๑.๑๑ วัดบ้านหัวถนน
๑๑.๑๒ วัดบ้านละหานทรายเก่า
๑๑.๑๓ วัดโคกใหญ่
๑๑.๑๔ วัดโคกยาง
๑๑.๑๕ วัดป่าโคกกระชาย
๑๑.๑๖ วัดเขาดินใต้
๑๑.๑๗ วัดป่าบ้านกรวด
๑๑.๑๘ วัดโคกกระชายใต้
๑๑.๑๙ วัดบ้านสายโท ๑๒ เหนือ
๑๑.๒๐ วัดป่าเสนามงคล

-๑๕-

๑๑.๒๑
๑๑.๒๒
๑๑.๒๓
๑๑.๒๔
๑๑.๒๕
๑๑.๒๖
๑๑.๒๗
๑๑.๒๘
๑๑.๒๙
๑๑.๓๐
๑๑.๓๑
๑๑.๓๒
๑๑.๓๓
๑๑.๓๔
๑๑.๓๕
๑๑.๓๖
๑๑.๓๗
๑๑.๓๘
๑๑.๓๙
๑๑.๔๐
๑๑.๔๑
๑๑.๔๒
๑๑.๔๓
๑๑.๔๔
๑๑.๔๕
๑๑.๔๖
๑๑.๔๗
๑๑.๔๘
๑๑.๔๙
๑๑.๕๐
๑๑.๕๑
๑๑.๕๒
๑๑.๕๓
๑๑.๕๔
๑๑.๕๕

วัดสายโท ๑๐ เหนือ
วัดบ้านโคกเบง
วัดตาอี
วัดตาปาง
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านสายโท ๘ เหนือ
วัดบ้านหนองตะเคียน
วัดปราสาททอง
วัดใหม่สายตะกู
วัดจันทร์สว่างวราราม
วัดบ้านตะลุมพุก
วัดใหม่สายตะกู
วัดสายตะกูเก่า
วัดสายโท ๖ เหนือ
วัดกลางสายโท ๘
วัดสายโท ๔-๕ เหนือ
วัดหนองไม้งาม ๑
วัดนิคมสายโท ๓
วัดสายตรี ๕
วัดป่าพระสบาย
วัดสายโท ๑๒ ใต้
วัดตลาดนิคม
วัดใหม่ประชานิมิตร
วัดบ้านสายโท ๕-๖ ใต้
วัดสายตรี ๔
วัดใหม่สายโท ๘ ใต้
วัดบึงเจริญ
วัดบ้านตัวอย่างสายตรี ๖
วัดโคกระเหย
วัดป่าวนารามสายตรี
วัดหนองไม้งาม ๒
วัดบ้านสายตรี ๒
วัดบ้านสายตรี ๙
วัดป่าสายโท ๔ ใต้
วัดโสภณวนาราม

-๑๖-

๑๑.๕๖ วัดป่าลานหินตัด
๑๑.๕๗ วัดสายตรี ๑๖
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดิ น
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๒.๑ สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ
๑๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลัก
๑๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
๑๒.๔ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ
๑๒.๕ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านละหานทรายใหม่
๑๒.๖ สถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย
๑๒.๗ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
๑๒.๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด
๑๒.๙ สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด
๑๒.๑๐ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด
๑๒.๑๑ โรงพยาบาลบ้านกรวด
๑๒.๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด
๑๒.๑๓ สำนักงานประปาบ้านกรวด
๑๒.๑๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
๑๒.๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตะกู
๑๒.๑๖ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
๑๒.๑๗ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
๑๒.๑๘ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
๑๒.๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายโท ๑๒ ใต้
๑๒.๒๐ หมวดการทางบ้านกรวด
๑๒.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายโท ๕ ใต้
๑๒.๒๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ
๑๒.๒๓ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
๑๒.๒๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเจริญ
๑๒.๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกระเหย

