
ที่ ชือ่โรงเรียน หมายเลข
1 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1125 * 385

2 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1126 * 386

3 โรงเรียนหินดาดวทิยา 1127 * 387

4 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1128 * 388

5 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1129 * 389

6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1130 * 390

7 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1131 * 391

8 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1132 * 392

9 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1133 * 393

10 โรงเรียนบ้านหินดาด 1134 * 394

11 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี 1135

12 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 1136

13 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 1137

14 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1138

15 โรงเรียนบ้านหัวท านบ 1139

16 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1140

17 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1141

18 โรงเรียนบ้านอ้อทะมวงสามัคคี 1142

19 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวไิลพุทไธจารย์ 1143

20 โรงเรียนวดัหนองนา 1144

21 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1145

22 โรงเรียนบ้านตะโก 1146

23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1147

24 โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 1148

25 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1149

26 โรงเรียนบ้านท่าล่ี 1150

27 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1151

28 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1152

29 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1153

30 โรงเรียนรักชาติประชาบ ารุง 1154

 27. อ าเภอห้วยแถลง
ครั้งที่ 1 (501)



ที่ ชือ่โรงเรียน หมายเลข

 27. อ าเภอห้วยแถลง
ครั้งที่ 1 (501)

31 โรงเรียนบ้านกระทุม่แท่น 1155

32 โรงเรียนบ้านตะแกรง 1156

33 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1157

34 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วทิยา 1158

35 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 1159

36 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1160

37 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 1161

38 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1162

39 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1163

40 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวทิยา 1164

41 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1165

42 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1166

43 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1167

44 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1168

45 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1169

46 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1170

47 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1171

48 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1172

49 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 1173

50 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1174

51 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1175
หมายเหตุ
ก าหนดรูปแบบแผนทีบ่ริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในส่วนของบริเวณถัดออกไปจากสถานศึกษาตามบทนิยามใน (1)-(4) ดังนี้

(1) บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณทีเ่ด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา
(2) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานทีท่ีม่ีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
(3) บริเวณดังกล่าวมีสถานทีท่ีม่ีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมา เด็ก เยาวชน นักศึกษา
(4) บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้วา่จะก่อความเดือดร้อนร าคาญต่อ เด็ก เยาวชน นักศึกษา ในสถานศึกษา

* หมายถึง คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จากการก าหนดระยะที ่1 ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา



1125. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าชุมชน)

ต.เมืองพลับพลา 2
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับหนองน ้าชุมชน ม.11 

บ้านหนองแวงน้อย)

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตภายในหมู่ 11 บ้าน

หนองแวงน้อย)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ และทุง่นา

                                
บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 

2 

4 

1 

3 



1126. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

                               

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนเชื่อมไปทีว่่าการอ้าเภอ

ห้วยแถลง ด้านหน้าเป็นพื นทีว่่างของเทศบาลต้าบลห้วยแถลง)

ต.ห้วยแถลง 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นของเอกชน 

ถัดไปเป็นหมู่บ้านลัดดาแลนด์)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา และไร่อ้อย)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 



1127. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนหินดาดวิทยา

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 226
 ถ.ราชสีมา-บุรีรัมย)์

ต.หินดาด 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนืองติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา หมู่ 1 
บ้านหินดาด)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา หมู่ 1 บ้านหินดาด) 

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา หมู่ 1 
บ้านหินดาด)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

4 2 

3 

1 



1128. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนชมุชนบา้นทับสวาย

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ ของ อบต.

ชุมชนบ้านพรไพศาล ม.1 ต.ทับสวาย

ต.ทับสวาย 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับหมู่บ้านชุมชน 

ม.1 บ้านพรไพศาล ต.ทับสวาย)

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 226   
ถ.ราชสีมา-บุรีรัมย)์

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะหมู่บ้าน
ด้านหน้าตรงข้ามกับโรงเรียนเป็นทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

4 

3 



1129. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นโนนทอง

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท)

ต.เมืองพลับพลา 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงชนบท) 

3
ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะของ อบต.เมือง
พลับพลา)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

4 
2 

1 

3 



1130. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นหนองม่วงหวาน

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะของ อบต.)

ต.ง้ิว 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ
ของ อบต.)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีส่าธารณะปลูกพืชใบหม่อน 
ของแปลงหม่อน "บุรีรัมย์ 60" ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีหม่อนไหม 
กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสาธารณะของ อบต.)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

3 4 

2 

1 

3 

4 2 



1131. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นสวนหอม

                               

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)

ต.ห้วยแถลง 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ
และทุง่นา)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนคอนกรีตของ 
อบต.ห้วยแถลง) 

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ
และทุง่นา)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 



1132. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นหนองสาย

                               

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะบ้านหนองสาย

และทุง่นา)

ต.หลุ่งตะเคียน 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน้ าของหมู่บ้าน
และวัดบ้านหนองสาย)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ

บ้านสายทอง ม.12)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 



1133. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นห้วยแคน

                               

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zonning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)

ต.ห้วยแคน 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาย 226)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทุง่นา)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 



1134. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นหินดาด

                               

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ

ห้วยแถลง 1
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 226 ถ.ราชสีมา-บุรีรัมย์ และวัดอุทัยมัคคาราม)

ต.หินดาด 2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน หมู่ 1
 บ้านหินดาด)

3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนของเทศบาลต าบล 
หินดาด และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ)

4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนของเทศบาล 
 ต าบลหินดาด หมู่ที ่1)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 4 

3 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1135. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1136. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นซ่าเลือด

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1137. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดโนนขี้ตุ่น)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1138. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองบวัรองสามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่า)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่าและทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรมและถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

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

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

1139. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหัวท านบ

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1140. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นจอมศรี

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1141. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดใหม่อัมพร)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1142. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

4 

1 

3 

2 



เขตพืน้ที ่Zoning โรงเรียน

เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1143. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1144. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนวัดหนองนา

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1145. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นนาตะคุ

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดนาตะคุ)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1146. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นตะโก

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1147. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองไผ่

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
หว้ยแถลง 1

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
4

บริเวณต่อเนือ่งติดกับ

1148. เขตพ้ืนที่ Zoning โรงเรยีนบา้นโนนส าราญ

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนอื บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1149. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นเมืองพลับพลา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1150. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นท่าลี่

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1151. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นสระแก้ว

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน) 

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดสระแก้ว)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1152. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1153. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหลุ่งตะเคียน

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1154. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนรักชาตปิระชาบ ารุง

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน้ า)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1155. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นกระทุม่แท่น

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดกระทุม่แท่น)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1156. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นตะแกรง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสถานีต ารวจภูธรเมืองพลับพลา)

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับรพ.สต.ไผ่นกเขา)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1157. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองนกเขา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1158. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นกู่โกสียว์ิทยา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1159. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นเมืองรัง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน้ า)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1160. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองปรือ

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตกรรม)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม) 

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

 1161. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองโพดเพชรวิทยา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่า)
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1162. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหลุ่งประดู่

ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย

การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
หว้ยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนือ่งติดกับ

 1163. เขตพ้ืนที่ Zoning โรงเรยีนบา้นโคกพลวง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนอื บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนือ่งติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1164. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโนนสุวรรณแสงวิทยา

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1165. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองม่วง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับสระน้ า)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3 ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและชุมชน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1166. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1167. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นห้วยปอ

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนนและทีดิ่นเกษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1168. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นแสนสุข

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4 ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1169. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองโสน

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับวัดหนองโสน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

1 

3 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1170. เขตพ้ืนที ่Zoning  โรงเรียนบา้นหัวสะพาน

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

3 

1 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1171. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกกษตรกรรม)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

3 

1 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1172. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นตะคร้อ

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

4 

3 

1 
2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1173. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นสระมะค่า

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่า)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

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

4 

3 

1 

2 



เขตอ าเภอ จุดที่ หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1

2 ทิศตะวันออก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับทีดิ่นเกษตรกรรม)
3
4

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1174. เขตพ้ืนที ่Zoning โรงเรียนบา้นหนองพลอง

ทิศใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับถนน)
ทิศตะวันตก บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับชุมชน)

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ทิศเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับเขตโรงเรียน (ติดกับป่า)

4 

3 

1 

2 



1175. โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 

เอกสารแนบท้าย
การรายงานการก าหนดเขตพืน้ที ่(Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ าเภอ จุดที่ เขตพืน้ที ่"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" หมายเหตุ
ห้วยแถลง 1 ทศิเหนือ บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน  (ติดกับโบสถ์เทเรซา)

2 ทศิตะวนัออก บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน  (ติดกับสระน้ า)

3 ทศิใต้ บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน  (ติดกับถนน)

4 ทศิตะวนัตก  บริเวณต่อเนื่องติดกับโรงเรียน  (ติดกับถนน)

บริเวณต่อเนื่องติดกับ

1 

2 

3 

4 


