
ลําดับที่ ลุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี
1 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 2555
2 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2555
3 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น 2555
4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 2555
5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2555
6 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 2555
7 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 2556
8 ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 2556
9 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 2556
10 ต.หลักสอง อ.บ้านแพร้ว จ.สมุทรสาคร 2556
11 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 2556
12 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 2556
13 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 2557
14 ต.หนองน้ําใส  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2557
15 ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 2557
16 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 2557
17 ต.ภูเหล็ก  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 2557
18 ต.ทุ่งฮั้ว  อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 2557
19 ต.น้ําเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2557
20 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 2557
21 ต.บ้านด่านลานหอย อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2557

สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน



ลําดับที่ ลุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี
22 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2557
23 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 2557
24 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 2557

ต.โขมง ต.คลองขุด ต.ตะกาดเง้า ต.ท่าใหม่ ต.รําพัน   
อ.ท่าใหม่

ต.กระแจะ ต.ช้างข้าม ต.สนามไชย ต.วังโตนด 
ต.วังใหม่ ต.นายายอาม อ.นายายอาม

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
ต.ท่ามะเขือ ต.วังบัว อ.คลองขลุง
ต.ทุ่งทราย ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา
ต.พานทอง ต.หนองคล้า ต.หนองทอง อ.ไทรงาม
ต.คณฑี ต.เทพนคร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกําแพงเพชร

27 ลุ่มน้ําลําพะยัง ต.กุดปลาค้าว ต.กุดสิมคุ้มใหม่ ต.คุ้มเก่า ต.สงเปลือย  
 ต.สระพังทอง ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 2558

28 ลุ่มน้ําลําเสียวน้อย-ห้วยกุดแดง ต.โคกล่าม ต.เมืองหงส์ ต.หัวช้าง ต.ดงแดง ต.หนองผือ
 ต.ดงกลาง ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 2558

ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
ต.บ้านจาน ต.บ้านเป้า ต.บ้านยาง ต.บ้านแวง 
ต.พุทไธสง ต.มะเฟือง ต.หายโศก อ.พุทไธสง

สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

25 ลุ่มน้ําคลองกระแจะ-คลองรําพัน จ.จันทบุรี 2558

26 ลุ่มน้ําคลองปลาร้า-คลองกรุงจีน จ.กําแพงเพชร 2558

ลุ่มน้ําหนองบัว-ห้วยทราย29 จ.บุรีรัมย์ 2558



ลําดับที่ ลุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี
30 ลุ่มน้ําห้วยค้อ ต.บ่อเบี้ย ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 2558

ต.ปากข้าวสาร ต.หนองปลาไหล ต.หนองยาว  อ.เมืองสระบุรี
ต.คลองเรือ ต.เจริญธรรม ต.บ้านลํา ต.วิหารแดง 
ต.หนองหมู อ.วิหารแดง

ต.โคกแย้ ต.หนองไข่น้ํา ต.หนองจรเข้ 
ต.หนองนาก ต.ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย อ.หนองแค

ต.โขมง ต.คลองขุด ต.ตะกาดเง้า ต.ท่าใหม่ ต.รําพัน   อ.ท่าใหม่  
ต.กระแจะ ต.ช้างข้าม ต.สนามไชย ต.วังโตนด ต.วังใหม่
ต.นายายอาม อ.นายายอาม

ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
ต.บ้านจาน ต.บ้านเป้า ต.บ้านยาง ต.บ้านแวง 
ต.พุทไธสง ต.มะเฟือง ต.หายโศก อ.พุทไธสง

34 ลุ่มน้ําลําเสียวน้อย-ห้วยกุดแดง ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 2559
ต.หนองผือ ต.กุดปลาค้าว ต.สระพังทอง
ต.คุ้มเก่า ต.กุดสิมคุ้มใหม่ ต.สงเปลือย อ.เขาวง

ต.โนนนาจาน อ.นาคู
ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์
ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง 
ต.บ้านโนน ต.คูคํา อ.ซําสูง

31 ลุ่มน้ําคลองเรือ จ.สระบุรี 2559

จ.จันทบุรี 2559ลุ่มน้ําคลองกระแจะ-คลองรําพัน 32

สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลุ่มน้ําหนองบัว-ห้วยทราย 33 จ.บุรีรัมย์ 2559

ลุ่มน้ําลําพะยัง 35 จ.กาฬสินธุ์ 2559

จ.ขอนแก่น 2559โครงการพิเศษ (แปลงใหญ่)36



ลําดับที่ ลุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี
37 โครงการพิเศษ (แปลงใหญ่) ต.ศรีบุญเรือง ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 2559

ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม
ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน
ต.นิคมพัฒนา ต.บ้านค่า ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลําปาง

39 ลุ่มน้ําน้ําจุน ต.จุน ต.ทุ่งรวงทอง ต.พระธาตุขิงแกง ต.ลอ ต.หงส์หิน
 ต.ห้วยข้าวก่ํา ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 2559

ต.ม่วงเจ็ดต้น ต.บ้านโคก ต.นาขุม อ.บ้านโคก 
ต.ห้วยมุ่น อ.น้ําปาด

41 ลุ่มน้ําคลองวังยาว ต.ท่าข้าม ต.ทุ่งยาว ต.บางด้วน ต.บ้านนา ต.สุโสะ     
ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรงั 2559

ต.ขนอม อ.ขนอม 
ต.เขาน้อย ต.ฉลอง ต.ทุ่งปรัง ต.ทุ่งใส 
ต.เทพราช ต.สิชล ต.สี่ขีด ต.เสาเภา อ.สิชล

ต.ท่ามะเขือ ต.วังบัว อ.คลองขลุง
ต.ทุ่งทราย  ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา
ต.พานทอง ต.หนองคล้า ต.หนองทอง อ.ไทรงาม
ต.คณฑี ต.เทพนคร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกําแพงเพชร
ต.ห้วยยาง ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก 
ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ลําปาง 2559ลุ่มน้ําน้ําแม่เฟือง-อ่างเก็บน้ําห้วยแป้ง38

ลุ่มน้ําน้ําสุม40

จ.นครศรีธรรมราช 2559ลุ่มน้ําคลองท่าควาย42

สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

จ.กําแพงเพชร 2559ลุ่มน้ําคลองปลาร้า-คลองกรุงจีน43

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2559ลุ่มน้ําคลองหินจวง44

จ.อุตรดิตถ์ 2559



ลําดับที่ ลุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี
ต.รางบัว ต.อ่างหิน ต.ทุ่งหลวง ต.บ่อกระดาน ต.ป่าไก่
 ต.หนองกระทุ่ม ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ 

ต.น้ําพุ ต.เจดีย์หัก ต.หน้าเมือง ต.ห้วยไผ่ ต.บ้านไร่
ต.ดอนตะโก ต.คูบัว ต.ดอนแร่ ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี

46 ลุ่มน้ําคลองน้ําพระ ต.ควนโพธิ์ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 2559

ลุ่มน้ําห้วยอ่างทอง 45 จ.ราชบุรี 2559

สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน


