
ที่ ชือ่โรงเรียน หมายเลข
1 วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง 1031 * 354

2 โรงเรียน ชุมพวงศึกษา 1032 * 355

3 โรงเรียน สาหร่ายวทิยาคม 1033 * 356

4 โรงเรียน ตลาดไทรพิทยาคม 1034 * 357

5 โรงเรียน พิกุลทอง 1035 * 358

6 โรงเรียน วดัโพธิศ์รีบรรจง 1036 * 359

7 โรงเรียน ห้วยบงวทิยา 1037 * 360

8 โรงเรียน บ้านใหม่ปฏิรูป 1038 * 361

9 โรงเรียน บ้านหนองหลักสามัคคี 1039 * 362

10 โรงเรียน วดัโชติการาม 1040 * 363

11 โรงเรียน วดัสองพีน่้อง 1041 * 364

12 โรงเรียน วดัเจริญราษฎร์บ ารุง 1042 * 365

13 โรงเรียน บ้านละโว้ 1043 * 366

14 โรงเรีย บ้านโนนรัง 1044 * 367

15 โรงเรียน บ้านหนองนกคู่ 1045 * 368

16 โรงเรียน อนุบาลชุมพวงวทิยา 1046 * 369

17 โรงเรียน บ้านประสุข 1047 * 370

18 โรงเรียน บ้านยางวทิยา 1048 * 371

19 โรงเรียน บ้านหนองหวา้ตาด า 1049 * 372

20 โรงเรียน บ้านโนนยอ 1050 * 373

21 โรงเรียน หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 1051

22 โรงเรียน ตลาดไทรโนนดู่หนองจิก 1052

23 โรงเรียน สองห้องแวงน้อยวทิยา 1053

24 โรงเรียน บ้านหนองบัว 1054

25 โรงเรียน บ้านหนองแวงสามัคคี 1055

26 โรงเรียน บ้านหนองหวา้ประชาสามัคคี 1056

27 โรงเรียน บ้านหนองตาด 1057

28 โรงเรียน ท่าลาด 1058

29 โรงเรียน บ้านพะงาดวทิยา 1059

30 โรงเรียน บ้านลุงประดู่ 1060

31 โรงเรียน บ้านหนองตะคลอง 1061

32 โรงเรียน หนองปรือแก้ว 1062

33 โรงเรียน ไทยรัฐวทิยา82(โคกตองเจริญ) 1063

34 โรงเรียน บ้านโคกหินช้าง 1064

 24. อ าเภอชุมพวง
ครั้งที่ 1 (501)



ที่ ชือ่โรงเรียน หมายเลข

 24. อ าเภอชุมพวง
ครั้งที่ 1 (501)

35 โรงเรียน โนนตูม 1065

36 โรงเรียน บ้านสวา่งนาดี 1066

37 โรงเรียน บ้านสาหร่ายวทิยา 1067

38 โรงเรียน บ้านหนองโดนรกฟ้า 1068

39 โรงเรียน หนองปรือแดง 1069

40 โรงเรียน บ้านโคกเพชร 1070

41 โรงเรียน บ้านดงบัง(สวา่งวทิยา) 1071

42 โรงเรียน บ้านหนองข่าวทิยานุสรณ์ 1072

43 โรงเรียน บ้านหนองทุม่โนนหาดวทิยา 1073

44 โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา 1074

45 โรงเรียน บ้านขามขุนร่ม 1075

46 โรงเรียน บ้านดอนล าดวน 1076

47 โรงเรียน อาสนาราม 1077

48 โรงเรียน ประโดกสามัคคี 1078

49 โรงเรียน บ้านเมืองไผ่ 1079

50 โรงเรียน โนนขุยสามัคคี 1080
หมายเหตุ
ก าหนดรูปแบบแผนทีบ่ริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในส่วนของบริเวณถัดออกไปจากสถานศึกษาตามบทนิยามใน (1)-(4) ดังนี้

(1) บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณทีเ่ด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมือ่พิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา
(2) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานทีท่ีม่ีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
(3) บริเวณดังกล่าวมีสถานทีท่ีม่ีลักษณะอาจเป็นแหล่งมัว่สุมหรือเป็นแหล่งมอมเมา เด็ก เยาวชน นักศึกษา
(4) บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้วา่จะก่อความเดือดร้อนร าคาญต่อ เด็ก เยาวชน นักศึกษา ในสถานศึกษา

* หมายถึง คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จากการก าหนดระยะที ่1 ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา ม.5 บ้านเด่ือ)

ต.ชุมพวง 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา ม.5 บ้านเด่ือ)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน หมายเลข 2175 )
4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับ ส านักงาน สพฐ.เขต 7 )

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1031. เขตพ้ืนที ่Zoning  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

1 2 

3 4 

1 

4 

3 

2 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนสาธารณะ และชุมชน ม.1 
บ้านตาทุ่ง)

ต.ชุมพวง 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทางหลวงหมายเลข  
2223 ถนนชุมพวง-ล าปลายมาศ และโรงพยาบาลชุมพวง)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัชุมชน ม.15 บ้านโคกเจริญ)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนลูงรัง และทุ่งนา)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1032. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนชุมพวงศึกษา
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เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนอื บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา และพื้นที่ปา่สาธารณะ ม.3 
บา้นโนนตูม)

ต.โนนตูม 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา ของ ม.3 บา้นโนนตูม)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (บริเวณด้านหนา้โรงเรียนติดกับถนนหมายเลข

4043)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาของ ม.3 บา้นโนนตูม)

บริเวณต่อเนือ่งติดกับ

1033. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรยีนสาหรา่ยวิทยาคม

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนลูกรังของ อบต. ม.8 บ้าน
หนองตาด และทุ่งนา)

ต. ตลาดไทร 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (หน้าโรงเรียนติดกบัถนน-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2223)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนลูกรังของ อบต.ตลาดไทร
ติดทางเข้าคุ้มน้อยตาโอด๊ ม.9 บ้านสองห้อง)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนาและป่าสาธารณะ 
ของ ม.9 บ้านสองห้อง)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1034. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
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เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับล้าน้้าอีเต้ียและทุ่งนา)

ต.ชุมพวง 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนิองติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน-
ม. 5 บ้านเด่ือ)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ)
4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับ ล าน้ าอีเต้ีย )

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1035. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรยีนพิกุลทอง
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เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัไร่มันส าปะหลัง ม.5 บ้านตาจง)
ต. ตลาดไทร 2 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.5 บ้านตาจง)

3
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตหมู่บ้าน และวัด
โพธิศ์รีบรรจง)

4 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนลาดยางหมายเลข 
4043 และชุมชน ม.5 บ้านตาจง)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1036. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
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เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัไร่มันส้าปะหลัง)

ต.ท่าลาด 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัไร่มันส าปะหลัง)

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนสาธารณะหมู่บ้าน ม.11 บ้าน
หนองทุ่ม)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบั ถนนชลประทาน 
และไร่มันส าปะหลัง)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1037. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนห้วยบงวิทยา
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เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัชุมชน ม.15 บ้านภูดินทอง และไร่
มันส าปะหลัง)

ต.โนนรัง 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนลูกรัง ม.12  
บ้านใหม่ปฏิรูป และไร่มันส าปะหลัง)

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตบ้านใหม่ปฏิรูป ม.11 
และไร่มันส าปะหลัง)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนสาธารณะ และ 
ไร่มันส าปะหลัง)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1038. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนบ้านใหม่ปฏริูป
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เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.8 บ้านโนนสวน)

ต.หนองหลัก 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตชุมชน 
ม.8 บ้านโนนสวน)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทางหลวงชนบท นม.4130)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.8 บ้านโนนสวน)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1039. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนลาดยาง ม.8         บ้านเขว้า 
และติดกับวัดโชติการาม)

ต.ประสุข 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะหมู่บ้าน ม.8 บ้านเขว้า)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะหมู่บ้าน 

ม. 8 บ้านเขว้าและทุง่นา)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1040. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนวัดโชตกิาราม

1 

4 

3 

2 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จดุที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชมุพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนือ่งติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุง่นา ม.7 บ้านสองพีน่้อง)

ต.โนนตูม 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนือ่งติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนหินคลุก และทุง่นา 
ม.7 บ้านสองพีน่้อง)

3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนือ่งติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัเมรุวัดสองพีน่้อง)

บริเวณต่อเนือ่งติดกบั

1041. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนือ่งติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตชมุชน ม.7 บ้านสองพีน่้อง)

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา และสระน้้าหนองโสน)

ต.ตลาดไทร 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน
 ม.18 บ้านใหม่โนนรัง)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน
ม.18  บ้านใหม่โนนรัง)

4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน 
และวดัเจริญราษฎร์บ ารุง)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1042. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรยีนวัดเจรญิราษฎรบ์ ารงุ

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน ม.3 บ้านละโว ้
และพื้นที่ป่า)

ต. ประสุข 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน 
ม.3 บ้านละโว)้

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนโยธาธกิาร 2175 ถ.พิมาย-ชุมพวง)
4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตดชุมชน

ม.3 บ้านละโว)้

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1043. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรยีนบา้นละโว้

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน ม.11 บ้านโนนรัง และทุ่งนา)
ต.โนนรัง 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน โยธาธกิาร 

2223 ถนนชุมพวง-ล าปลายมาศ )

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองโน)

4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตหมู่บ้าน 
และติดกับวดัโนนรังน้อย)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1044. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรยีนบา้นโนนรงั

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีต ม.3 บ้านหนองนกคู่)

ต.ท่าลาด 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีต ม.3
บ้านหนองนกคู่)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.3 บ้านหนองนกคู่)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุงนา ม.3 บ้านหนองนกคู่)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1045. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัพื้นที่เกษตรกรรม ม.11 บ้านตาทุ่ง)

ต.ชุมพวง 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตชุมชน-
ตลาดสดเทศบาลชุมพวง)

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนหมายเลข 2175      ถนนพิมาย-
ชุมพวง หน้าที่ว่าการอ าเภอชุมพวง)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัล าน้ ามาศ)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1046. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.13 บ้านโนนยาง)

ต.ประสุข 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนสาธารณะ ม.13 
 บ้านโนนยาง)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัทุ่งนา ม.13 บ้านโนนยาง)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนสาธารณะ ม.13 

บ้านโนนยาง)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1047. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนบ้านประสุข

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวดันครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา ม.8 บ้านโนนยอ)

ต.โนนยอ 2 ทิศตะวนัออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมปลูก-
พืชล้มลุก)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 2226)
4 ทิศตะวนัตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตชุมชน 

ม.2 บ้านยาง)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1048. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรยีนบา้นยางวิทยา

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ชุมพวง 1
ทิศเหนอื บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีด ม.6 บา้นหนองหว้าสี
ชมพู และติดกับวัดหนองหว้า)

ต.สาหร่าย 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีต และ 
สระน้ าสาธารณะ ม.6 บา้นหนองหว้าสีชมพ)ู

3
 บา้นหนองหว้าสีชมพ)ู

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตของ 
ชุมชน ม.6 บา้นหนองหว้าสีชมพู และ ม.2 บา้นหนองหว้า)

บริเวณต่อเนือ่งติดกับ

1049. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรยีนบา้นหนองหว้าตาด า

ทิศใต้ บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีต ม.6

1 

2 

3 

4 



เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนทางหลวงหมายเลข 2226)

ต.โนนยอ 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัถนนคอนกรีตของ 
อบต. และพื้นที่เกษตรกรรม)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัพื้นที่เกษตรกรรมของ ม.6
บ้านโนนยอพัฒนา)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกบัเขตโรงเรียน (ติดกบัชุมชน ม.6 
บ้านโนนยอพัฒนา)

บริเวณต่อเนื่องติดกบั

1050. เขตพ้ืนที่ Zoning  โรงเรียนบ้านโนนยอ

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1051.  เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนหนองบวัรีราษฎร์อุทิศ

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและชุมชน)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1052. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและชุมชน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาย ๒๒๒๓) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

2 

1 

4 

3 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1053. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนและวัดบ้านสองห้อง)
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาย ๒๒๒๓) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1054. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองบวั

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาย ๒๒๒๓) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

2 

1 

3 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรมและสระน้ า)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1055. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองแวงสามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและชุมชน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1056. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองว้าประชาสามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1057. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองตาด

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดศิริมังคลาราม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1058. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนท่าลาด

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและชุมชน) 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1059. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นพะงาดวิทยา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)  

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท ๔o๔๓) 

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1060. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นลุงประดู่

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

1 

2 

3 

4 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1061. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองตะคลอง

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)  

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1062. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนหนองปรือแก้ว

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

4 

2 

3 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๕

เส้นทางพิมาย-ชุมพวง และเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบท ๔o๔๓)
2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1063. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82 (โคกตองเจริญ)

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2

3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1064. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโคกหินชา้ง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท 
๔o๔๓)

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท ๔o๔๓)

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1065. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนโนนตมู

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม))

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

4 

3 
2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1066. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นสว่างนาดี

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1067. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นสาหร่ายวิทยา

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1068. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองโดนรกฟ้า

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม))

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท ๔o๔๓) 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1069. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน้ าสาธารณะประโยชน์)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1070. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโคกเพชร

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)  

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1071. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นดงบงั(สว่างวิทยา)

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวง ๒๒๒๓) 

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1072. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองขา่วิทยานุสรณ์

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3

4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1073. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองทุม่โนนหาดวิทยา

ม.๗ บ้านหนองทุม่ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดบ้านหนองทุม่ และชุมชน 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1074. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นใหม่พัฒนา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1075. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นขามขนุร่ม

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและวัดขามขุนร่ม) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับคลองส่งน้ าสาธารณะ)

4 

3 

2 

1 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1076. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นดอนล าดวน

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

2 

3 

4 

1 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม)  

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1077. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนอาสนาราม

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและชุมชน) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดอาสนาราม)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1078. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนประโดกสามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดประโดกและชุมชน)

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและวัดบ้านเมืองไผ่)

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1079. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นเมืองไผ่

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน) 

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

1 

4 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ชุมพวง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม) 
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1080. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโนนขยุสามัคคี

เอกสารแนบท้าย

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับพืน้ทีเ่กษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

1 

4 

3 

2 


