
อ ำเภอเมืองสกลนคร (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 

หอพัก 

ป่าไม้และทุ่งนา 

บ้านหนองหอย 

จุดที่ 3 

หอพัก 

ร้านค้า
และหอพัก 

หอพัก 

หอพัก 

ป้ัม ปตท. 

ทุ่งนาและที่พักอาศัย 

หอพักและที่อยู่อาศัย 

หอพัก 

ทุ่งนา 

สระน ้า 

ป่าไม้และทุ่งนา 

ทิศเหนือ   จุดที่ 1 ด้านประตู 6 เป็นเส้นขนานระยะ 250  เมตร กับแนวเขตมหาวิทยาลัยขนานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง  400 เมตร 
ทิศใต้       บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับคลองชลประทานและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก จุดที่ 2 จากถนนสาธารณะ เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับแนวเขตมหาวิทยาลัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดขอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) เป็นระยะทาง 
3.700 กิโลเมตร                   
                 จุดที่ 3 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย)  จากจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตหน้ามหาวิทยาลยัทางทิศตะวันออกระยะ 300 เมตร ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 (ถนน
นิตโย) จนถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตหน้ามหาวิทยาลัยทางทิศตะวันตกระยะ 300 เมตร รวมระยะทาง 600 เมตร บริเวณพื นท่ีริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) ด้านทิศใต้ระยะ 
200 เมตรจากกึ่งกลาง 
                  จุดที่ 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22(ถนนนิตโย) จากแยกถนนสาธารณะทางเข้าบ้านเชียงเครือ เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับแนวเขตมหาลัยไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง
3 กิโลเมตร 
จุดที่ 5 บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตมหาวิทยาลัย (ติดกับป่าไม้และทุ่งนา) 

คือ แนวเขตมหาวทิยาลัย 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 4 หอพัก 

หอพัก 

หอพัก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 

ทุ่งนา 

ป่าและทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัยและหอพัก 

ร้านค้าและ
หอพัก 

ทุ่งนา 

บริเวณต่อเนื่องติดกับป่าและทุ่งนา 

ประตู 3 

ประตู 6 

วัดและทุ่งนา 

สระน ้า 

สระน ้า 
จุดที่ 5 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ 
คลองชลประทานและทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัย 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครและวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร)  

ทิศเหนือ   จุดที่ 1  ถนนนิตโย เริ่มจากซอยสันติภาพไปตามทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง 300 เมตร (เป็นเส้นขนานกับกึ่งกลางซอยทั งสองฝั่ง ระยะ 100 เมตร) 
              จุดที่ 2  ถนนนิตโย เริ่มจากซอยสันติสุข ไปทางทิศเหนือเลี ยวไปตามซอยรชัดา ผ่านซอยมณีวงศ์ ซอยสินสมสร้าง ถึงแยกหมู่บ้านเด่นธานี เข้าซอยเศรษฐี เข้าซอย         
ชุมชนรุ่งพัฒนา และไปตามทางสาธารณะจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) เป็นระยะทาง 1.120 กิโลเมตร    
ทิศตะวันออก  จุดที่ 3  หน้าประตู 3 ของมหาวิทยาลัย  จากซอยข้างสถานีต้ารวจทางหลวงเลี ยวไปทางทิศใต้จนถงึริมรั ววัดพระธาตุนารายณเ์จงเวง แล้วเลี ยวขวาไปตามทางสาธารณะ
ข้างวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137  ระยะทาง 700 เมตร  
                  จุดที่ 4  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (นิตโย) จากหน้าวัดป่าภูธรพิทักษ์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223  ถึงนาเวง-นาค้า แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตาม
ทางหลวงชนบท หมายเลข 3137 ผ่านบริเวณประตู 6 ถึงแยกถนนคอนกรีตสาธารณะ  เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ทิศใต้    จุดที่ 5 บริเวณประตู 6 แยกถนนคอนกรีตสาธารณะ ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 3137 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงจุดตัดระหว่างทางหลวงชนบทหมายเลข 3137กับทาง
สาธารณะเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมถึงบริเวณพื นท่ีริมถนน 
ทิศตะวันตก จุดที่ 6  ทางสาธารณะ จากจุดตัดระหว่างทางหลวงชนบทหมายเลข 3137กับทางสาธารณะ ไปตามทางสาธารณะจนถึงริมรั ววิทยาลัยเทคนิคสกลนครด้านทิศใต้เป็น
ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร รวมถึงพื นท่ีบริเวณริมถนนสาธารณะด้านทิศตะวันออกระยะ 300 เมตร จากก่ึงกลาง 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏสกลนคร 

วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร 

ส้านักงานขนส่ง 
จังหวัดสกลนคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคนิคเอเชีย 

ค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ที่ดินว่างเปล่า 

ประตู 1 

ประตู 2 

ประตู 3 

ประตู 4 

ประตู 6 

ประตู 5 

โรงเรียนเมืองสกลนคร 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 6 
ห้วยโมง แยกบ้านธาตุ 

แยกนาเวง - นาค้า 

คือ แนวเขตมหาวทิยาลัย 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ที่ดินว่างเปล่า 

ที่อยู่อาศัยและที่ว่างเปล่า ที่อยู่อาศัยและที่ว่างเปล่า 



ทิศเหนือ เริ่มจากหน้าทางเข้าวิทยาลัยไปตามทางสาธารณะข้างเรือนจ้าจังหวัดสกลนครไปตามซอยนาอ้อย 2 ถึงแยกซอยนาอ้อย7 แล้วไปตามซอยนาอ้อย 3  
             ผ่านไปทางสาธารณะหน้าวิทยาลัยถึงเรือนจ้าจังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ จากแนวเขตวิทยาลัยด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกไปตามทางสาธารณะจนถึงแนวเขตวิทยาลัยด้านทิศตะวันตก รวมถึงพื นที่บริเวณ                        
         ริมทางสาธารณะด้านทิศใต้ 
ทิศตะวันออก  จากแยกซอยนาอ้อย 3  ไปทางทิศใต้ไปตามซอยนายอ้อยซอย7  ถึงท้ายซอยนาอ้อยซอย 7  
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับวิทยาลัย (ติดกับป่าช้าบ้านนาอ้อย) 
 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสกลนคร) 

ป่าช้าบ้านนาอ้อย 

เรือนจ้าจังหวัดสกลนคร 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสกลนคร 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ซอยนาอ้อย 2  

    ที่อยู่อาศัย 

ทางสาธารณะ 

  ท
าง

สา
ธา

รณ
ะ 

ซอยนาอ้อย 1  



ทิศเหนือ จากปากซอยสุทธาวาส ซอย 15 ไปทางทิศตะวันตกไปตามซอยสุทธาวาส ซอย15 จนถึงริมรั ววัดป่าสุทธาวาส รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนสุทธาวาส  
            ซอย 15 ด้านทิศเหนือ 
ทิศใต้ จากปากซอยสุทธาวาส 12 ไปทางทิศตะวันตกจนถึงท้ายซอยสุทธาวาส ซอย 12 และบริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับพื นที่ส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันออก ถนนสกลนคร-นาแก จากปากซอยสุทธาวาส ซอย15 ไปทางทิศใต้ไปตามถนนสกลนคร-นาแกจนถึงซอยสุทธาวาส ซอย12 รวมถึงพื นที่บริเวณ 
                  ริมถนนสกลนคร-นาแกด้านทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางสาธารณะและท่ีดินส่วนบุคคล) 

อ ำเภอเมืองสกลนคร  (วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ที่ดินส่วนบุคคล 

วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน 

ทา
งส

าธ
าร

ณะ
  



อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสกลนคร) 

ทิศเหนือ  ตั งแต่ริมรั วห้างโรบินสันยาวตามถนนนิตโยขนานรั ววิทยาลัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปากซอยทวีสุข 
ทิศใต้  ตั งแต่สามแยกกลางซอยทวีสุขไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับทางสาธารณะข้างห้างโรบินสัน 
ทิศตะวันออก  ตั งแต่ปากซอยทวีสุขจนถึงสามแยกกลางซอยไปตามแนวรั ววิทยาลัยขนานกับทางสาธารณะ 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางสาธารณะ) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสกลนคร 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ทางสาธารณะ ที่อยู่อาศัย 
ทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัย 



ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย(ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้ ทางหลวงชนบท จากแนวเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออกไปตามทางหลวงชนบทถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เป็นระยะทาง 200 เมตร รวมถึง 
        พื นที่บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทด้านทิศใต้เป็นระยะ 100  เมตร จากก่ึงกลาง 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย(ติดกับวัดโอภาสธรรมมานิมิต) 
ทิศตะวันตก จากจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 กับคลองชลประทาน ไปทางทิศเหนือไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 ถึงแนวเขต
โรงเรียนด้านทิศเหนือ รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ด้านทิศตะวันตกระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลาง 

อ ำเภอเมืองสกลนคร  (วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลนครพัฒนศิลป์) 

วัดโอภาสธรรมมานิมติ 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลนครพัฒนศิลป์ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย) 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางสาธารณะและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางสาธารณะและท่ีดินว่างเปล่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา)  

วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 

ทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับถนนหลังวิทยาลัย) 
ทิศใต้  จากแยกเทคโนภาคซอย2 ไปทางทิศตะวันออกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213 ถึงซอยท่าวัดทุ่ง ซอย 4 รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข213 ด้านทิศใต้ ระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก จากแยกเทคโนภาค ซอย 2 ไปทางทิศเหนือตามซอยเทคโนภาคซอย2 จนถึงถนนหลังวิทยาลัย 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร) 

ท่า
วัด

ทุ่ง
 ซ

อย
4 

ท่า
วัด

ทุ่ง
 ซ

อย
6 

ป่าและทุ่งนา 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรยีน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงหมายเลข 223) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชนนาแกน้อย) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

ทุ่งนา ทุ่งนา 

หมู่บ้านาแกน้อย 

วิทยำลัยแทคโนโลยี
เทคนิควิชำชีพสกลนคร 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชำชีพสกลนคร) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางหลวงหมายเลข 223 ตามถนนสกลนคร-นาแก)  
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (วิทยำลัยเทคโนโลยีพุทธรักษำ) 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

วิทยำลัยเทคโนโลยีพุทธรักษำ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับหนองหาร) 
ทิศใต้  ต่อเนื่องติดกับถนนใสสว่างทั งสองฝากฝั่งไปทางทิศตะวันออกถึงจุดตัดระหว่างถนนใสสว่างกับถนนมรรคาลัยไปทางทิศตะวันตกถึง 
        ถนนเปรมปรีดาไปทางทิศเหนือถึงถนนใสสว่าง 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล) 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล) 

ส้านักงานประมงจังหวดัสกลนคร 

โรงเรียนเชิงชุม
ราษฎร์นุกูล 

ส้านักงานต้ารวจสันติบาล 

โรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล 

หนองหำร 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ) 

ทิศเหนือ จากปากซอยทางเข้าชุมชนธาตุดุม 4 ไปทางทิศตะวันตกทั งสองฟากฝั่ง ถึง หมู่บ้านไตรภพ 
ทิศใต้ ต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7) 
ทิศตะวันออก จากปากซอยชุมชนธาตุดุม 4 ไปตามถนนไอ ที ยู ถึงเขตแนวรั วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 500 เมตร รวมถึงพื นที่
บริเวณริมถนนไอ ที ยู ด้านทิศตะวันออกระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับที่พักอาศัยและทุ่งนา) 

หมู่บ้านไตรภพ 

ปากซอยทางเขา้ชมุชน
ธาตุดุม 4 

ศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 

ที่พักอาศัยและทุ่งนา 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ) 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนนิตโย) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและทุ่งนา) 

โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 

บ้านพักอาศัยและทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทางสาธารณะ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ)  

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและที่ดินส่วนบุคลคล) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนนิตโย) 

บ้านพักอาศัยและ
ทุ่งนา 

ป่าและที่ดินส่วนบุคคล 

โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ 

บ้านพักอาศัยทุ่งนา 

บ้านพกัอาศยัและทุง่นา 

บ้านพกัอาศยัและทุง่นา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนธำตุนำรำยณว์ิทยำ) 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับส้านักงานเขตพื นที่ประถมศึกษาเขต 1) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัย) 

ส้านักงานเขตพื นที่ประถมศึกษา 
เขต 1 

โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับถนนสาธารณะ) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวคุรุราษฎร์รังสรรค์) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 
  

โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 
คุรรุาษฏรร์ังสรรค์ 

 

ทุ่งนา 

ป่าและที่ดินส่วนบุคคล 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                
ทรงครองสิริรำชสมบัติ ครบ 50 ปี  จังหวัดสกลนคร) 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริรำชสมบัติ ครบ 50 ปี   
จังหวัดสกลนคร 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ จากแนวรั วโรงเรียนขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 จนถึงสี่แยกบ้านโพนยางค้า รวมถึงพื นที่บริเวณ
ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน 223 ด้านทิศเหนือระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลาง 
ทิศทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก ทางหลวงชนบท สน.3036 จากสี่แยกบ้านโพนยางค้าไปตามทางหลวงชนบท สน.3036 จนถึงสามแยกบ้านค้าผักแพรว รวมทั งพื นที่บริเวณริมทาง
หลวงชนบท สน.3036 ทั งสองฟากฝั่งระยะฝั่งละ 50 เมตร จากก่ึงกลาง 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนสกลทวำปี) 

สี่แยกบ้านโพนยางค้า 

สามแยกบ้านค้าผักแพรว 

ทุ่งนา โรงเรียนสกลทวำปี 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ที่พักอาศัย 



อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนเทศบำล 3 (ยุติธรรมวิทยำ)) 

ทิศเหนือ ถนนใสสว่าง จากจุดตัดระหว่างถนนใสสว่างกับถนนมรรคาลัย 6 ไปตามถนนใสสว่าง จนถึงถนนรัฐพัฒนาเป็นระยะทาง 350 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณ 
           ริมถนนใสสว่างด้านทิศเหนือระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลาง 
ทิศใต้ จากปากซอยเจริญเมือง 14 ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนรัฐพัฒนา ระยะ 320 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนเจริญเมืองด้านทิศใต้ 
ทิศตะวันออก จากจุดตัดระหว่างถนนใสสว่างกับถนนมรรคาลัย 6 ไปทางทิศใต้ถึงปากซอยเจริญเมือง 14 ระยะ 460 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนมรรคาลัย 6 
                 ด้านทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก จากจุดตัดระหว่างถนนเจริญเมืองกับถนนรัฐพัฒนาไปทางทิศเหนือ ระยะ 300 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนรัฐพัฒนาด้านทิศตะวันตก 

โรงเรียนเทศบำล 3 
(ยุติธรรมวิทยำ) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ถน
นม

รร
คา

ลัย
6 



ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัย) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะรอบหนองหาร) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน( ติดกับท่ีพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัยและทุ่งนา) 

หนองหาร 

บ้านพักอาศัยและทุ่งนา 

ตลาดสดท่าแร ่

ไป อ.กุสุมาลย์ 
ไป อ.เมืองสกลนคร 

บ้านเณรฟาติมา 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่ำแร่ 

อ ำเภอเมืองสกลนคร (โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่ำแร่) 

บ้านพักอาศัยและทุ่งนา 

บ้านพกัอาศยั 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอภูพำน (โรงเรียนค ำเพิ่มพิทยำ) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอภูพาน) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับซอยจิตพัฒนาและบ้านประชาชน คุ้ม 7 โรงเรียนสามัคคี) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงหมายเลข 2218) 

ทุ่งนา 

บ้านพักอาศัยและที่ดินส่วนบคุคล 

บ้านประชาชน  
คุ้ม 7 โรงเรียนสามัคคี 

ผืนป่า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

โรงเรียนค ำเพิ่มพิทยำ 



อ ำเภอภูพำน (โรงเรียนท่ำนผู้หญงิจันทมิำ พึ่งบำรม)ี 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางคอนกรีตสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ) 

ทางสาธารณะ 

สวนยางพารา 

บ้านพักอาศัย 
ทางสาธารณะ  

ทุ่งนา 

หนองน ้า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทมิำ พึ่งบำรมี 



อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ (โรงเรียนร่มเกล้ำ) 

ทิศเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข223 จากปั๊มน ้ามันหน้าทางเข้าวัดป่าวิสุทธิธรรมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
223 จนถึงสี่แยกทางไปที่ว่าการอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับที่ว่าการอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ) 
ตะวันออก  จากสี่แยกที่ว่าการอ้าเภอโคกศรีสุพรรณไปทางทิศใต้ ถึง สี่แยกหลังโรงเรียน 
ทิศตะวันตก  จากปั๊มน ้ามันทางเข้าวัดป่าวิสุทธิธรรมไปทางทิศใต้จนถึงวัดป่าวิสุทธิธรรมและบริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับทุ่งนา) 

ทุ่งนา 

ที่พักอาศัยและทุ่งนา 

สี่แยกหลัง  
รร.ร่มเกล้า สกลนคร 

ที่ว่าการอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

โรงเรียนร่มเกล้ำ 

ปั๊มน ้ามัน 

แยกทางเข้าที่วา่การ
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ 



อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ (โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงชนบทหมายเลข สน 2013)  
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ)  
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ที่พักอาศัย) 
  

โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม 

ทุ่งนา 
ทุ่งนา 

ถนนสาธารณะ 

ที่พักอาศัยและทุ่งนา 

ที่พักอาศัย 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอกุสุมำลย์ (โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงเรียนบ้านแสนพัน) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก ทางสาธารณะ จากแนวเขตหน้าโรงเรียนไปทางทิศเหนือตามทางสาธารณะระยะทาง 160 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนทางหลวง
สาธารณะด้านทิศตะวันออกเป็นระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลาง 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะและทุ่งนา) 

โรงเรียนบ้านแสนพัน 

บ้านแสนพัน 

โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ จุดที1่ ทางหลวงหมายเลข2028 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 กับ ทางหลวงหมายเลข2028 ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข
2028 ถึงปากซอยเทศบาล21(พิกุลพัฒนา) รวมถึงพื นที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข2028  
            จุดที่2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 กับ ทางหลวงหมายเลข2028 ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข22 จนถึงเขตแนวรั วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 ด้านทิศเหนือ 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอกุสุมาลย์) 

อ ำเภอกุสุมำลย์  (โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม) 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

สถานีต้ารวจภูธร 
อ้าเภอกุสุมาลย์ 

โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

จุดที่ 1 

จุดท่ี 2 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 



อ ำเภอกุดบำก (โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับหมวดการทางกุดบากและที่ดินส่วนบุคล)  
ทิศใต้ จากแยกถนนร่วมฤดีกับถนนประชาสามัคคี ไปทางทิศตะวันตกตามถนนร่วมฤดีจนถึงทางหลวงหมายเลข 2218  
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนประชาสามัคคี) 
ทิศตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 2218 จากแยกทางหลวงหมายเลข22 กับ ถนนร่วมฤดี ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข22จนถึงแนวเขตโรงเรียน 
                ด้านทิศเหนือ รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2218 ด้านทิศตะวันตก 
  

โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ 

ป่าและที่ดินส่วนบุคคล 

บ้านหนองสองหาง 

หมวดการทาง 
กุดบาก 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ที่พักอาศัย 

ถนนประชาสามคัคี 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับส้านักงานเทศบาลต้าบลนามอ่งและทุ่งนา) 

อ ำเภอกุดบำก (โรงเรียนร่มไทรวิทยำ) 

ทุง่นา 

บ้านพกัอาศยัและทุง่นา 

สนง.เทศบาลต าบลนามอ่ง 

บ้านพกัอาศยัและทุง่นา 
บ้านพกัอาศยัและทุง่นา 

ทุง่นา 

ไป บ.โพนงาม 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

โรงเรียนร่มไทรวิทยำ 



อ ำเภอเต่ำงอย (โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคล) 
ทิศใต้ จุดที่1 จากแยกทางหลวงหมายเลข2358กับทางหลวงหมายเลข2339 ไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 100 เมตร รวมถึงพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงหมายเลข2339ทั งสองฟากฝั่ง
ระยะฝั่งละ 50 เมตร 
        จุดที่2 จากแยกทางหลวงหมายเลข2358กับทางหลวงหมายเลข2339 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง 100 เมตร รวมถึงพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงหมายเลข2339 ด้านทิศ
ตะวันออก ระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก   ทางหลวงหมายเลข 2358 จากแยกทางหลวงหมายเลข2358 กับทางสาธารณะ ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 2358 จนถึงแยกทางหลวงหมายเลข2358กับทาง
หลวงหมายเลข2358 รวมถึงพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 2358 ด้านทิศตะวันออก ระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัย 

สถานที่ราชการ 

ล้าน ้าพุง 

สถานที่ราชการ 
จุดที่1 

จุดที่2 



บ้านอ้อมแกว้ 

โรงเรียนโพนพิทยำคม 

สนามกีฬา 

อ ำเภอโพนนำแก้ว (โรงเรียนโพนพิทยำคม) 

ทุ่งนา 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทางสาธารณะ จากแนวเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ตามทางสาธารณะจนถึงแนวเขตรั วโรงเรียนทางทิศใต้เป็นระยะทาง 
300 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมทางธารณะด้านทิศตะวันออกระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดต่อเนื่องกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ต่อเนื่องติดกับสนามกีฬา) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (วิทยำลัยกำรอำชีพสว่ำงแดนดิน) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าสาธารณะ)  
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (บ้านพักข้าราชการ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (สถานีต้ารวจภูธรสว่างแดนดิน) 

ถนนประชาสามคัคี 

ที่ดินของทางราชการ 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา เขต 2 ส้านักงานบังคับคดี 

ป่าสาธารณะ 

สถานีต้ารวจภูธร
สว่างแดนดิน 

วิทยำลัยกำรอำชีพสวำ่งแดนดิน 

บ้านพักข้าราชการ 

ส้านักงานสาธารณสุข 
อ้าเภอสว่างแดนดิน 

คือ แนวเขตวิทยาลัย 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ส้านักงานขนส่ง 

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 
ส้านักงานที่ดิน 

ป่าสาธารณะ 



คือ แนวเขตวิทยาลัย 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าและท่ีดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศใต้  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 จากจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตหน้าวิทยาลัยทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 100 เมตร ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 จนถึงจุดที่
อยู่ถัดจากแนวเขตหน้าวิทยาลัยทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 100 เมตร รวมถึงพื นที่บริเวณริมถนนดังกล่าวด้านทิศเหนือเป็นระยะ 50 เมตรจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  (วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน 

ป่าและท่ีดินส่วนบุคคล 

บ้านพักอาศัย 

ป่าและที่ดินส่วนบุคคล 

ร้านค้า 

บ้านพักอาศัย 



อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (วิทยำลัยเทคโนโลยีสว่ำงแดนดิน) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีสวำ่งแดนดิน ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

บ้านพักอาศัย 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้ หลวงแผ่นดินหมายเลข 22 จากจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตหน้าวิทยาลัยทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 100 เมตร ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 จนถึงจุดที่อยู่ถัด
จากแนวเขตหน้าวิทยาลัยทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 100 เมตร โดยก้าหนดพื นท่ีบริเวณริมถนนดังกล่าวทั งสองฝั่งเป็นระยะ 50 เมตร  
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (บ้านพักอาศัย)  

วัดป่าโนนสวรรค์ 

บ้านพักอาศัย คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าไม้และท่ีดินว่างเปล่า)  
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและบ่อน ้า) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและที่ดินว่างเปล่า) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยสีกลนคร) 

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี
สกลนคร 

ทางสาธารณะ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) และที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (วิทยำลัยเทคโนโลยีแดนสยำม) 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ป่าไม้และที่ดินส่วนบุคคล 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) ที่ดินส่วนบุคคลและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับป่าไม้และที่ส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลเทคนิค) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
สกลเทคนิค 

ป่าไม้และที่ดินส่วนบุคคล 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ที่ดินส่วนบุคคลและทุ่งนา คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ทิศเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  เริ่มจากแยกซอยประปาขนานไปทางทิศตะวันออกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  ถึงเขตแขวงการทางสกลนครที่ 2 สว่างแดนดิน 
            โดยก้าหนดพื นที่บริเวณริมทางหลวงแผนดิน เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศใต้  เริ่มจากแยกถนนโคกสว่าง 1 กับซอยลูกเสือ 5  ขนานไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนโคกสว่าง 1 ถึงแยกซอยลูกเสือ 2 โดยก้าหนดพื นที่ริมถนนโคกสว่าง 1 เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก เริ่มจากแยกซอยลูกเสือ 4 ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ถึงซอยลูกเสือ 5 แล้วไปทางทิศใต้ตามซอยลูกเสือ 5 ถึงแยกถนนโคกสว่าง 1  
ทิศตะวันตก เริ่มจากแยกถนนโคกสว่าง 1 ไปตามซอยลูกเสือ 2 ทางทิศเหนือจรดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สว่างแดนดิน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำฯ  



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนสว่ำงแดนดิน) 

โรงเรียนสว่ำงแดนดิน 

ไปจังหวัดอุดรธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ปั้ม ปตท. 

ทิศเหนือ เริ่มจากซอยพิกุล  ขนานไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  ถึงซอยประปา โดยก้าหนดพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 
            ด้านทิศเหนือเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศใต้    เริ่มจากซอยราชครู ขนานไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนโคกสว่าง 2 ถึงถนนวงศ์วัฒนะ โดยก้าหนดพื นท่ีริมถนนโคกสว่าง 2 เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากแยกซอยลูกเสือ 2 กับถนนโคกสว่าง 1  ขนานไปทางทิศใต้ผ่านซอยราชครูถงึถนนโคกสว่าง 2 โดยก้าหนดพื นท่ีริมซอยลูกเสือ 2 เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากแยกถนนวงศ์วัฒนะ ขนานไปทางทิศเหนือถึงเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 โดยก้าหนดพื นท่ีริมถนนวงศ์วัฒนะเป็นระยะ 50 เมตร 
 

ต่อเนื่องติดกับเขตโซนน่ิง 
ของ ร.ร.เตรียมอุดมฯ 

การประปาภูมิภาค 
สว่างแดนดิน 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ เริ่มจากสะพานกั นล้าห้วยสาธารณะ ขนานไปตามถนนโนนแสงทองไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออกเป็น
ระยะ 100 เมตร โดยก้าหนดพื นท่ีริมถนนโนนแสงทองเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินสาธารณะและวัดป่าโนนแสงทอง) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีอยู่อาศัยและทุ่งนา) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนแวงพิทยำคม) 

ล้าห้วยสาธารณะ 

สะพาน บ้านสร้างดู 

วัดป่าโนนแสงทอง 

ที่ดินสาธารณะ 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

โรงเรียนแวงพิทยำคม 

เขตป่าของวัดโนนแสงทอง 

ร้านค้า 
ที่อยู่อาศัย 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ) 

ทุ่งนา 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

เรือนจ้าอ้าเภอ 
สว่างแดนดิน 

โรงเรียน 
หนองหลวงศึกษำ 

อบต.หนองหลวง 

บ้านพักอาศัย 

ทุ่งนา 

ป่าสาธารณะ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงชนบท ศูนย์เด็กเล็กและป่า) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน(ติดกับป่าและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์) 

ป่าสาธารณะ 

ป่าและทุ่งนา 

โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์ 

ศูนย์เด็กเล็กและป่า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีอยู่อาศัย ป่าและทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ ป่าและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและวัด) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนบงเหนือวิทยำคม) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับห้วยสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและล้าห้วยสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดบูรพา) 

อ ำเภอสว่ำงแดนดิน (โรงเรียนกำรกุศลวัดบูรพำ) 

โรงเรียนกำรกุศลวัดบูรพำ 
บ้านโพนงาม 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา ทุ่งนา 

ห้วยสาธารณะ 

วัดบูรพา 

ไปถนนบ้านนางัว - บ้านโคกก่อง 

ทุ่งนาและล้าห้วยสาธารณะ 

บ้านพักอาศัย 

ร้านค้า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับป่าและทางสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับหนองสุมแข)้ 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (วิทยำลัยกำรอำชีพพรรณำนิคม) 

ทา
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ป่าสาธารณะ 

ป่า 

วิทยำลัยกำรอำชีพพรรณำนิคม 

หนองสุมแข้ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และป่าริมคลอง) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา)  
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา)  
 

อ ำเภอพรรณำนิคม (วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจพรรณำ) 

การไฟฟ้า 
อ้าเภอพรรณานิคม 

ทุ่งนา 

วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธรุกิจพรรณำ 

ทุ่งนา 

ป่าและทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย)์ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ  เริ่มจากแยกถนนไฟฟ้า ขนานไปทางทิศตะวันออก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึงทางสาธารณะส้านักงาน กศน. อ้าเภอพรรณานิคม   
             โดยก้าหนดพื นที่ริมทางหลวงเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินว่างเปล่าและที่อยู่อาศัย) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีพักอาศัย) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอและโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม) 

โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์ 

ไป
อ้า

เภ
ออ

าก
าศ

อ้า
นว

ย 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับที่ดินว่างเปล่าและป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน ้าและวัดประทุมวนาราม) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบ้านพักอาศัยและที่ดินว่างเปล่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน ้าและป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง) 

ทางหลวงแผ่นดิน 2355 
ไปอ้าเภออากาศอ้านวย 

ที่ดินว่างเปล่า 

ป่าสาธารณะ 

บ้านบัว 

วัดประทุมวนาราม 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 

โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง 

บ้านพักอาศัย 

ที่ดินว่างเปล่า 

สระน ้า 

สระน ้า 

ไปบ้านโนทรายค้า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน ้าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล) 

โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

สระน ้าสาธารณะ 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 
ทุ่งนา 

ห้วยสาธารณะ 
คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะและท่ีอยู่อาศัย) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 53 จังหวัดสกลนคร) 

ป่าสาธารณะ 

ทุ่งนา 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 53  
จังหวัดสกลนคร ที่อยู่อาศัย 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะและท่ีอยู่อาศัย) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน ้าและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดเทพสวัสดิ์)  

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยำ) 

โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยำ 

ทุ่งนา 

สระน ้าและ ทุ่งนา 

วัดเทพสวัสดิ์ 

ทางสาธารณะ 

ที่อยู่อาศัย 

ไปบ้านไร่ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงชนบท 2106 และแนวเทือกเขาภูพาน) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับที่ดินว่างเปล่าและป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ) 

โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ 

ป่าสาธารณะ 

สวนยางพารา 

ป่าสาธารณะ 

ที่ดินว่างและป่า 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 และป่าสาธารณะ) 

อ ำเภอพรรณำนิคม (โรงเรียนบะฮีวิทยำคม) 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

โรงเรียนบะฮีวิทยำคม 



อ ำเภอพังโคน (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร) 

คือ แนวเขตมหาวทิยาลัย 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ  จุดที่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 เริ่มจากแนวเขตมหาวิทยาลัย ขนานไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินถึงหอพักทรัพยเ์จริญ โดยก้าหนดพื นท่ีห่างจากริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 227  เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศใต้      บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตมหาวิทยาลัย (ติดกับท่ีอยู่อาศัยและทุ่งนา)  
ทิศตะวันออก  จุดที่ 2 เริ่มจากแนวเขตด้านหลังมหาวิทยาลัยทิศตะวันออก ขนานไปตามทางสาธารณะบ้านนาเหมืองทั งสองถึงค้าทวีรีสอร์ท โดยก้าหนดพื นท่ีห่างจากริมทางเป็นระยะ 50 เมตร 
                   จุดที่ 3 เริ่มจากแนวเขตด้านหลังมหาวิทยาลัยทิศตะวันออกขนานไปตามถนนสาธารณะไปทางทิศใต้ถึงหอพักบ้านรวิวรรณ โดยก้าหนดพื นท่ีห่างจากริมทางเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก    จุดที่ 4 จากแนวเขตด้านหน้ามหาวิทยาลัย ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตหน้าวิทยาลยัทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงร้านเนื อตุ๋นขาหมู 
บ้านสวน โดยก้าหนดพื นที่ห่างจากริมทางทั งสองฝั่งเป็นระยะ 50 เมตร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
วิทยำเขตสกลนคร 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา ทุ่งนา 

หอพัก. 
และที่อยู่อาศัย 

ที่อยู่อาศัย 

หอพัก 

หอพัก 
บ้านระวิวรณ 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

ที่ดินว่างเปล่า 

สถานีไฟฟ้าอ้าเภอพงัโคน 

จุดที่ 4 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



อ ำเภอพังโคน  (วิทยำลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยกำร) 

วิทยำลัยเทคโนโลยี 
พังโคนพณิชยกำร 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ส้านักงานขนส่ง 
สาขาพังโคน 

ส้านักงานจัดรูปที่ดิน 
ทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เริ่มจากทางสาธารณะเขา้หมู่บ้านจัดสรร ขนานไปทางทิศตะวันออกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ถึงร้านค้าริมทางสาธารณะข้าง
ส้านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอ้าเภอพังโคน โดยก้าหนดพื นท่ีห่างจากริมทางหลวงเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับส้านักงานจัดรูปที่ดินและที่อยู่อาศัย) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนาและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับสวนสาธารณะเทศบาลต้าบลพังโคน) 

ทุ่งนา 

ที่ดินส่วนบุคคล ร้านค้า 

ร้านค้า 
ร้านค้า 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะและทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  เริ่มจากทางสาธารณะดา้นทิศเหนือของโรงเรียน ขนานไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ผ่านทางสาธารณะถึงตึกแถวด้านทางทิศใต้ของโรงเรียน  
โดยก้าหนดพื นที่ห่างจากริมทางหลวงทั งสองฝั่งเป็นระยะ 50 เมตร  

อ ำเภอพังโคน  (โรงเรียนพังโคนวิทยำคม) 

โรงเรียนพังโคนวิทยำคม 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ทุ่งนา 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ร้านค้า 



คือ แนวเขตโรงเรยีน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าไม้และทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าไม้และทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าไม้และทุ่งนา) 

อ ำเภอพังโคน (โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ) 

โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ 

ป่าไม้และทุ่งนา 

ป่าไม้และทุ่งนา 

ป่าไม้และทุ่งนา 

ป่าไม้และทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 แยกทางสาธารณะหน้าโรงเรียนกับวัดพระธาตุศรีสมพร ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ไปทางทิศใต้
ถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตโรงเรียนเป็นระยะ 100 เมตร โดยก้าหนดพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินทั งสองฝั่ง เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดพระธาตุศรีสมพร) 

อ ำเภอวำริชภูมิ (โรงเรียนมัธยมวำริชภูม)ิ 

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

ป่าและทุ่งนา 

ป่าและทุ่งนา 

ทางสาธารณะ 

ร้านค้า 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

อ ำเภอวำริชภูมิ (โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ) 

โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ 

ทุ่งนา 

ตลาดบ้านค้าบิด 

โรงเรียนบ้านค้าบิดโคกโพนยาง 

ที่อยู่อาศัยและป่า 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 

ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา 

ป่าสาธารณะ 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงเรียนบ้านค้าบิดโคกโพนยางและป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีอยู่อาศัยและทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ที่อยู่อาศัยและทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 จากแนวเขตโรงเรียนทางทิศเหนือขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่อยู่ถัด
จากแนวเขตโรงเรียนทางทิศใต้เป็นระยะ 100 เมตร โดยก้าหนดพื นท่ีบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินทั งสองด้านเป็นระยะ 50 เมตร 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 และที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคลและป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะและท่ีดินส่วนบุคคล) 

อ ำเภอวำริชภูมิ (โรงเรียนวำริชวิทยำ) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ที่ดินส่วนบุคคล 

ที่ดินส่วนบุคคล 
โรงเรียนวำริชวิทยำ 

บ้านห้วยบาง 

ทางสาธารณะ 

ป่าสาธารณะ 

ทุ่งนา 

ป่าสาธารณะ 
ที่ดินส่วนบุคคล 

ว่างเปล่า 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับที่ดินส่วนบุคคลและป่า) 
ทิศใต้ เริ่มจากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา 10075  ขนานไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021 ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตโรงเรียน
ด้านทิศตะวันออกเป็นระยะ 100 เมตร โดยก้าหนดพื นที่ริมทางหลวงแผ่นดินทั งสองฝั่ง เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงพยาบาลส่องดาว) 

อ ำเภอส่องดำว (โรงเรียนส่องดำววิทยำคม) 

โรงพยาบาลส่องดาว 

โรงส่องดำววิทยำคม 

ที่ดินส่วนบุคคลและป่า 

ป่าและที่ดินส่วนบุคคล 

สถานีต้าตรวจส่องดาว 

ป่าและทุ่งนา 

ที่ว่าการอ้าเภอส่องดาว 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคลและสวนยางพารา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคลและป่า) 

อ ำเภอนิคมน  ำอูน (วิทยำลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีภูมิภทัรบัณฑิต 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

ทิศเหนือ เริ่มจากทางสาธารณะหน้าองค์การบรกิารส่วนต้าบลหนองปลิง ขนานไปทางทิศใต้ถึงสี่แยกตลาดสด แล้วขนานไปทางทิศตะวันออกถึงวัดโพนสูง 
            โดยก้าหนดพื นท่ีจากริมทางสาธารณะ เป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดโพนสูง) 
ทิศใต้  จากแยกทางสาธารณะทางเข้าสถานีต้ารวจไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 ขนานไปทางทิศตะวันออกถึงแนวเขตวัดโพนสูง โดยก้าหนดพื นที่จากริมทางเป็นระยะ 50 เมตร 
ทิศตะวันตก เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 หน้านิคมสร้างตนเอง ขนาน ไปตามทางสาธารณะ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกหน้าสถานีต้ารวจ แล้วไปตามทางสาธารณะหน้า
ส้านักงาน กศน.อ้าเภอนิคมน ้าอูน ไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตลาดสด 

อ ำเภอนิคมน  ำอูน (โรงเรียนนิคมน  ำอูนเจริญวิทยำ) 

วัดโพนสูง 

โรงเรียนนิคมน  ำอูนเจริญวิทยำ 

สนง.กศน. สวนยาพารา 
นิคมสร้างตนเองล้าน ้าอูน 

ตลาดสด อบต. 

อบต.หนองปลิง 

ร้านศูนย์สาธิต 
ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 



อ ำเภอวำนรนิวำส  (วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบรหิำรธุรกิจวำนรนวิำส) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนรนิวำส 

ทุ่งนาและป่า 

ทุ่งนำ 

วิทยำลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค 
บริหำรธุรกิจวำนรนิวำส 

ที่ดินส่วนบุคคลและป่าไม้ 

ทุ่งนาและป่า 

ทุ่งนา 

ทุ่งนาและป่า 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนาและป่า) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย  (ติดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส) 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากจุดท่ีอยู่ถัดจากแนวเขตวิทยาลัยขนานไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ไปทางทิศเหนือถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตวิทยาลัย โดยก้าหนดพื นท่ี     
ห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  222 เป็นระยะ 50 เมตร  
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและป่า) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



อ ำเภอวำนรนิวำส  (วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนรนิวำส) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนรนิวำส 

ทุ่งนาและป่า 

ทุ่งนาและที่ดินส่วนบุคคล 

วิทยำลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทคบริหำรธุรกิจวำนรนิวำส 

ทุ่งนาและป่า 
ทุ่งนาและที่ดินส่วนบุคคล 

ทุ่งนา 

หมู่บ้าน 

ร้านค้า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนาและที่ดินส่วนบุคคลและวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทคบริหารธุรกิจวานรนิวาส) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย  (ติดกับทุ่งนาและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันออก  เริ่มจากจุดท่ีอยู่ถัดจากแนวเขตวิทยาลัยขนานไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ไปทางทิศเหนือถึงจุดที่อยู่ถัดจากแนวเขตวิทยาลัย โดยก้าหนดพื นท่ี         
                   ห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  222 เป็นระยะ 50 เมตร  
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนาและป่า) 



ทิศเหนือ  ต่อเนื่องติดกับแนวรั วโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2307 (วานรนิวาส-อากาศอ้านวย) ไปถึงซอยทางเข้าสนาม
กอล์ฟโรงเรียนวานรนิวาส 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับวัดธรรมนิเวศวนาราม) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับซอยทางเข้าสนามกอล์ฟโรงเรียนวานรนิวาส)  
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3)  

อ ำเภอวำนรนิวำส  (โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส) 

สภ.วานรนิวาส 

ที่ว่าการอ้าเภอวานรนิวาส 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 

วัดธรรมนิเวศวนาราม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ห้องสมุดประชาชน 

ปั้มน ้ามัน PT 

แนวป่ำ 

สนามกอล์ฟโรงเรียน 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือแนวเขตโซนนิ่ง(Zoning)  



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงเรียนบ้านหนองแวง) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนหมายเลข 222 (พังโคน-บึงกาฬ)) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 

อ ำเภอวำนรนิวำส (โรงเรียนหนองแวงวิทยำ) 

โรงเรียนบ้ำนหนองแวง 

ทุ่งนา 

โรงเรียนหนองแวงวิทยำ 

แนวป่า 

ทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนหมายเลข 2091)  
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า และชุมชน) 
 

อ ำเภอวำนรนิวำส (โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร) 

แนวป่า 

โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร 

แนวป่า 

แนวป่า 

ชุมชน 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดศรีไพรวัลย์) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนหน้าโรงเรียน) 

อ ำเภอวำนรนิวำส (โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์) 

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 

วัดศรีไพรวัลย์ 

แนวป่า 
 

ทุ่งนา 
 

แนวป่า 
 

ทุ่งนา 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ  ถนนทางหลวงหมายเลข สน.4035 (บ้านตาลเดี่ยว-บ้านหินเหิบ) จากทางแยกตัดกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สน 3022  
            (บ้านธาต-บ้านตาลเดี่ยว) ไปทางทิศตะวันออกถึงทางแยกตัดกับถนนการเกษตรเป็นระยะทาง 463 เมตร และบริเวณทิศเหนือของถนน 
            ดังกล่าวระยะ 60 เมตรจากก่ึงกลางถนน 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับป่าและที่ดินส่วนบุคคล) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ติดกับถนนทางหลวงชนบท) 

อ ำเภอวำนรนิวำส (โรงเรียนธำตุทองอ ำนวยวิทย์) 

หมู่บ้านดาลเดี่ยว 

ทุ่งนา 

ป่าและพื นที่ส่วนบุคคล ที่พักอาศัยและทุ่งนา 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแม่น ้ายาม) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนหมายเลข 2037) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณแนวป่าข้างโรงเรียน) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณแนวป่าข้างโรงเรียน) 

อ ำเภอวำนรนิวำส  (โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ) 

โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ 
แนวป่า แนวป่า 

แนวป่า แนวป่า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภออำกำศอ ำนวย (วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำกำศอ ำนวย) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำกำศอ ำนวย 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

 
 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับถนนหลวงหมายเลข 2094 (เซกา – อากาศอ้านวย)  ขนานกับรั ววิทยาลัยไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 77 เมตร 
และบริเวณทิศเหนือของถนนดังกล่าวระยะ  20 เมตร 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 

บ้านโคกไม้ล้ม 
 

วัดบ้านโคกไม้ล้ม 
 

ชุมชน 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับแนวป่า) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับแนวป่า) 

อ ำเภออำกำศอ ำนวย (วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรอำกำศอ ำนวย) 

วิทยำลัยเทคโนโลยี 
พำณิชยกำรอำกำศอ ำนวย 

ทุ่งนา 
 

แนวป่า 

ทุ่งนา 
 

แนวป่า 
 

แนวป่า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภออำกำศอ ำนวย  (โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ) 

โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 

ทุ่งนา 
 ตลาดโลตัส 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสุราษฎร์รังสรรค์) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนหมายเลข 2177) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสวรรค์ดิลก) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน  (ติดกับถนนรวมมิตร) 

วัดศรีโพนเมือง 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนบ้านข้าวแป้ง –บ้านถ ้าเต่า) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภออำกำศอ ำนวย (โรงเรียนโพนงำมศึกษำ) 

โรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
ทุ่งนา 

 

ถนนการเกษตร 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง(Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแม่น ้าสงคราม) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงหมายเลข 2094) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับล้าห้วยและแนวป่า)  
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 

อ ำเภออำกำศอ ำนวย (โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ) 

โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 

แนวป่า 

 

ทุ่งนา 

 

แนวป่า 

บ้านท่าก้อน 

 

แนวป่า 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับแนวป่า) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านม่วง-บ้านดุง)) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตวิทยาลัย (ติดกับสวนป่าสัก) 

อ ำเภอบ้ำนม่วง (วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรบ้ำนม่วง) 

วิทยำลัยเทคโนโลยี
พำณิชยกำรบ้ำนม่วง 

แนวป่า 

แนวป่า 

สวนป่าสัก 

แนวป่าสัก 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านม่วง-บ้านดุง) ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวรั วโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่าและชุมชน) 

อ ำเภอบ้ำนม่วง (โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม) 

โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม 

แนวป่า 
 

แนวป่าสาธารณะ 
 

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 

แนวป่า 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่าสาธารณะ) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนไปบ้านกล้วยน้อย) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่าสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงหมายเลข 2092) 

อ ำเภอบ้ำนม่วง (โรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยำคม) 

แนวป่าสาธารณะ 

หมู่บ้านโพธิ์ชยั  

แนวป่า
สาธารณะ 

แนวป่าสาธารณะ 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับแนวป่า) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา)  
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับซอยข้างโรงเรียน) 
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 

อ ำเภอบ้ำนม่วง (โรงเรียนค ำยำงพิทยำคม) 

โรงเรียนค ำยำงพิทยำคม 

แนวป่า 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

หมู่บ้านค้ายาง 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอค ำตำกล้ำ (โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์) 

โรงเรียนค ำตำกล้ำรำช
ประชำสงเครำะห์ 

แนวป่าท้าย
โรงเรียน 

 

ถน
นส

าธ
าร

ณะ
 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน(ติดกับแนวป่า) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน (ถนนทางหลวงชนบท) 
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน(ชุมชนบ้านโคกอุดมหมู่ 2) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน(ถนนทางหลวงชนบท) 

 

บ้านโคกอุดม หมู่ 2 
 

วัดสว่างสามัคคี 

แนวป่าท้ายโรงเรียน 
 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอค ำตำกล้ำ (โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี) 

โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทุ่งนา 
 

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ต่อเนื่องติดกับถนน บ้านดงบัง – บ้านตาด) 
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ต่อเนื่อง ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุ่งนา) 
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน(ต่อเนื่อง (ติดกับทุ่งนา) 

คือ แนวเขตโรงเรียน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 



อ ำเภอเจริญศิลป์ (โรงเรียนเจริญศลิป์ศกึษำ (โพธิ์ค ำอนุสรณ์)) 

ที่ดินว่างเปล่าและป่า 

ทิศเหนือ  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะ ที่ดินว่างเปล่าและป่าไม้) 
ทิศใต้  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสวนป่ายูคาลิปตัสและท่ีดินว่างเปล่า) 
ทิศตะวันออก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2280 ที่อยู่อาศัยและที่ดินว่างเปล่า)  
ทิศตะวันตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินส่วนบุคคลและท่ีว่างเปล่า) 

หนองสาธารณะ  
(หนองทุ่งมน) 

 

บ้านเจริญศิลป์ 
 

วัดโนนเจรญิศิลป์ 

ที่อยู่อาศัย 
และที่ดินว่างเปล่า 

ที่อยู่อาศัย 

ที่ดินว่างเปล่า 

คือ แนวเขตโรงเรยีน 
คือ แนวเขตโซนนิ่ง (Zoning) 

สวนป่ายูคาลิปตัส 

ที่อยู่อาศัย 

ที่ดินส่วนบุคคล 
และที่ดินว่างเปล่า 

ที่อยู่อาศัย 

ที่อยู่อาศัยและที่ดินว่างเปล่า 

บ้านเจริญศิลป์ 
 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ(โพธิ์ค ำอนุสรณ์) 


