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1 สระ เร่งรัดพฒันาชนบท(รพช) สระ หนองแดง 15 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201434 1669445 48 54393 3 12 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2 สระพาสติก สระ หนองแดง 15 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201179 1669169 48 54393 1 6000 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3 สระคัน สระ หนองงูเหลือม 2 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203495 1667347 48 54393 2 19200 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4 บงึปรือแวง หนอง/บงึ/กดุ โนนหมัน 9 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201462 1666780 48 54393 420 6400000 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5 สระพระยา สระ โนนกราด 1 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203922 1667137 48 54393 3 31 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

6 หมดสภาพ อืน่ๆ นาตาวงษ์ 8 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202307 1666891 48 54393 3 0 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม อืน่ๆ

7 สระน้ํา บา้นเสม็ด สระ เสม็ด 11 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 200500 1666092 48 54393 3 33600 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
ชาวบา้นดูแลกนัเอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

8 หนองลําเจยีบนอก หนอง/บงึ/กดุ กรูด 8 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 210515 1665274 48 54392 60 230400 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ช้างทอง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

9 สระวัด สระ กรูด 8 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 211598 1664660 48 54392 8 24000 สาธารณะ
อบต.ช้างทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

10 หนองลําบริบรูณ์ หนอง/บงึ/กดุ พระวังหาร 4 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204960 1664690 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม เพาะปลูก, อืน่ๆ

11 หนองลําหว้ยใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ สามแคว 4 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206439 1663878 48 54392 224 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

12 หนองหวัลิง หนอง/บงึ/กดุ ส้ม 1 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208103 1663448 48 54392 90 0 สาธารณะ
อบต.ช้างทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

13 ตะกดุแปลง สระ สามแคว 4 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 207301 1662736 48 54392 7 120000 สาธารณะ
อบต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

14 สระวัด สระ หนองบวัรี 5 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206604 1662102 48 54392 5 16000 สาธารณะ

อบต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน ผลิตประปา, อืน่ๆ

15 คลองบวัรี สระ หนองบวัรี 5 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206167 1662063 48 54392 10 70000 สาธารณะ

อบต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

16 ตะกดุมะดัน สระ มะดัน 10 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206444 1661416 48 54392 22 365000 สาธารณะ

ทต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

17 ตะกดุมะดัน สระ มะดัน 10 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206161 1661285 48 54392 5 60000 สาธารณะ

ทต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

18 สระ อบต. สระ ตะกดุขอน 8 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205442 1661284 48 54392 13 9600 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

19 สระสวนภูมิทศัน์ทา่ช้าง สระ หนองบวั 11 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205933 1660967 48 54392 6 24000 สาธารณะ ทต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

รายช่ือแหล่งน้ าปิด ของจงัหวัดนครราชสีมา
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20 หมดสภาพ อืน่ๆ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 213316 1660765 48 54392 7 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

21 ตะกดุช่องโก สระ ช่องโค 9 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205690 1660332 48 54392 2 12000 สาธารณะ
ทต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

22 กดุชะนวน หนอง/บงึ/กดุ ตะกดุขอน 8 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205272 1660156 48 54392 1 28800 สาธารณะ
อบต.ทา่ช้าง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

23 หมดสภาพ อืน่ๆ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208980 1660037 48 54392 9 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

24 หมดสภาพ อืน่ๆ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 212822 1659897 48 54392 83 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

25 หนองปลา หนอง/บงึ/กดุ ช่องโค 9 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205580 1660024 48 54381 7 15000 สาธารณะ ทต.ทา่ช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

26 สระวัดโพธ์ิ สระ พระพทุธ 4 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202493 1660025 48 54384 2 9600 สาธารณะ

อบต.พระพทุธ, 
กรรมการวัดโพธ์ิเทพ
นิมิต และชาวบา้น
ดูแลกนัเอง อปุโภค, อืน่ๆ

27 หนองออ้บา้นพระพทุธ หนอง/บงึ/กดุ พระพทุธ 3 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203424 1659553 48 54384 16 84236 สาธารณะ อบต.พระพทุธ เพาะปลูก, อืน่ๆ

28 ตะกดุน้ําจดื สระ พระพทุธ 3 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203817 1659468 48 54384 13 14000 สาธารณะ อบต.พระพทุธ เพาะปลูก, อืน่ๆ

29 สระใหม่ สระ หนองเรือ 11 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201691 1659372 48 54384 3 14400 สาธารณะ อบต.พระพทุธ อืน่ๆ

30 สระน้ําวัดเจริญสุข สระ หนองเรือ 11 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201848 1659341 48 54384 6 36000 สาธารณะ
อบต.พระพทุธ, 
กรรมการวัดเจริญสุข อปุโภค, อืน่ๆ

31 หนองน้ํา บา้นพมิาน หนอง/บงึ/กดุ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 211711 1658745 48 54381 7 25000 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

32 อา่งเกบ็น้ําฝายทา่ปะดึง อา่งเกบ็น้ํา โนนไม้แดงเหนือ 16 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204920 1658830 48 54381 18 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

33 หนองน้ํา บา้นพมิาน หนอง/บงึ/กดุ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 210984 1658054 48 54381 7 2600 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

34 กดุมูลหลง หนอง/บงึ/กดุ โสง 6 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203707 1658047 48 54384 19 0 สาธารณะ อบต.หนองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

35 กดุคลองตะกดุหมูสี หนอง/บงึ/กดุ หมูสี 6 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203197 1657953 48 54384 9 59760 สาธารณะ อบต.พระพทุธ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

36 หนองผวา หนอง/บงึ/กดุ โสง 6 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205091 1657500 48 54381 8 91000 สาธารณะ อบต.หนองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

37 หนองจอก หนอง/บงึ/กดุ โสง 6 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204850 1657308 48 54381 29 0 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

38 สระน้ําพระพทุธ สระ ด่านกะตา 7 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202904 1656864 48 54384 6 9600 สาธารณะ
อบต.พระพทุธ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

39 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208052 1656524 48 54381 13 45000 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

40 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208205 1656452 48 54381 6 30000 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

41 สระน้ํา บา้นดอนไทร สระ ดอนไทร 9 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203737 1656048 48 54384 9 20000 สาธารณะ อบต.หนองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

42 สระส่ีเหล่ียม สระ โสงหนองบวั 7 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204915 1655875 48 54381 4 23800 สาธารณะ อบต.หนองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

43 หนองเขื่อน หนอง/บงึ/กดุ ด่านกะตา 8 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203145 1655919 48 54384 8 74250 สาธารณะ

อบต.พระพทุธ, 
ประชาชน เกษตรกร
ดูแลเอง

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ
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44 สระวัด สระ บตุานนท์ 10 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201867 1655527 48 54384 2 5400 สาธารณะ

อบต.พระพทุธ, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น อปุโภค, อืน่ๆ

45 กดุจอก หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 9 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203242 1655433 48 54384 16 84000 สาธารณะ อบต.พระพทุธ เพาะปลูก, อืน่ๆ

46 ตะกดุเวียน สระ หนองยาง 1 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203436 1654315 48 54384 15 0 สาธารณะ อบต.หนองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

47 สระหนองยาง สระ หนองยาง 1 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204608 1654052 48 54381 5 33300 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

48 สระแดง สระ หนองยาง 2 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 206583 1653186 48 54381 7 30000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

49 หนองคลองไทร หนอง/บงึ/กดุ ทุง่น้อย 3 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203498 1653073 48 54384 7 20000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

50 สระวัดโคกสามัคคีธรรม สระ โคกวังวน 4 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204308 1651725 48 54381 8 50000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

51 สระโรงเรียนหนองยางใหญ่ สระ โคกวังวน 4 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203588 1650943 48 54384 7 36000 สาธารณะ
รร.หนองยางพทิยา
คม, อบต.หนองยาง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

52 สระโนนดินแดง สระ โคกวังวน 4 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203176 1650667 48 54384 5 32000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

53 สระหนองบวัโคก สระ หนองบวัโคก 8 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208210 1648380 48 54381 34 62500 สาธารณะ อบต.หนองยาง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

54 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นหนองยาง อา่งเกบ็น้ํา บตุานนท์ 10 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203282 1654725 48 54384 31 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน 
ฝายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่3, 
อบต.พระพทุธ

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

55 ตะกดุเวียน สระ หนองบวั 11 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205633 1660971 48 54392 11 70000 สาธารณะ

ทต.ทา่ช้าง, 
ผู้ใหญ่บา้นและ
ประชาชน ดูแลกนัเอง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

56 ตะกดุสระบวั สระ ช่องโค 9 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205738 1659967 48 54381 21 24000 สาธารณะ ทต.ทา่ช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

57 ตะกดุตาโต สระ ช่องโค 9 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 205739 1660214 48 54392 17 18000 สาธารณะ ทต.ทา่ช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

58
สระเกบ็น้ําดิบทา่ช้าง สํานักงาน
ประปานครราชสีมา อา่งเกบ็น้ํา หนองเต็ง 3 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204633 1659267 48 54381 532 8520000 สาธารณะ

การประปาส่วน
ภูมิภาค จ.
นครราชสีมา, อบต.
ช้างทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

59 สระน้อย สระ หนองบวัโคก 8 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208259 1648571 48 54381 6 15000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

60 สระน้อย สระ หนองบวัโคก 8 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 208122 1648565 48 54381 7 32000 สาธารณะ
อบต.หนองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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61 สระโบสถ์ สระ สวาสด์ิ 5 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203308 1665436 48 54393 9 45000 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

62 สระหนองรวง สระ รวง 3 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 204337 1666091 48 54392 7 28 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.หนองงูเหลือม

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

63 สระหลัง อบต. สระ นาตาวงษ์ 8 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201946 1666853 48 54393 8 0 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม อืน่ๆ

64 ลําหอ้ยเด่ือ ลําธาร/ลําหว้ย กรูด 8 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 210379 1665095 48 54392 0 44362 สาธารณะ อบต.ช้างทอง อืน่ๆ

65 ฝายยางบา้นส้ม ฝาย ส้ม 1 ช้างทอง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 207570 1662574 48 54392 0 0 สาธารณะ

ฝายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่9 กรม
ชลประทาน, อบต.
ช้างทอง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

66 คลองบง ลําคลอง/คูน้ํา โคกวังวน 4 หนองยาง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203590 1650108 48 54384 0 0 สาธารณะ อบต.หนองยาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

67 สระน้ําจั่น สระ พระพทุธ 5 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202031 1660437 48 54393 3 36774 สาธารณะ
อบต.พระพทุธ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

68 สระน้ําวัดธรรมาภิตาราม สระ น้ําไหล 12 พระพทุธ เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201087 1659843 48 54384 3 12800 สาธารณะ

อบต.พระพทุธ, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น อปุโภค, อืน่ๆ

69 สระขุด สระ สวาสด์ิ 5 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 203349 1665323 48 54393 3 10 สาธารณะ
อบต.หนองงูเหลือม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

70 สระวัดสมานมิตร สระ เสม็ด 11 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 201175 1664644 48 54393 6 24 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม เพาะปลูก, อืน่ๆ

71 เขื่อนระบายน้ํากนิผม ฝาย ขาม 1 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202541 1661723 48 54393 0 0 สาธารณะ

ฝุายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่3 กรม
ชลประทาน, ทต.ทา่
ช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

72 คลอง 2 คอน ลําคลอง/คูน้ํา ประกายปรง 7 หนองงูเหลือม เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 202725 1664519 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม เพาะปลูก, อืน่ๆ

73 อา่งเกบ็น้ําหว้ยอา่งหนิ อา่งเกบ็น้ํา พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 218637 1654705 48 54381 44 1120000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ช้าง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

74 อา่งเกบ็น้ําหนองเต็งจกัร อา่งเกบ็น้ํา พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 217727 1654447 48 54381 5 30000 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

75 หนองหว้ยอา่งหนิ หนอง/บงึ/กดุ พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 217421 1654430 48 54381 6 0 สาธารณะ อบต.ทา่ช้าง อืน่ๆ

76 อา่งเกบ็น้ําหว้ยโครกไม้แดง อา่งเกบ็น้ํา พมิาน 15 ทา่ช้าง เฉลิมพระ เกยีรติ นครราชสีมา 215446 1652972 48 54381 160 2800000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ช้าง

ผลิตประปา, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ

77 อา่งเกบ็น้ําช้างตกตาย อา่งเกบ็น้ํา วังยายทอง 4 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 769581 1700346 47 53394 30 210000 สาธารณะ อบต.วังยายทอง อืน่ๆ

78 สระน้ํา บา้นวังม่วงสามัคคี สระ วังม่วงสามัคคี 7 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772261 1698682 47 53394 2 9000 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

79 สระน้ํา บา้นคลองบง สระ คลองบง 2 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 774406 1697638 47 53394 8 27000 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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80 อา่งเกบ็น้ําหลุบโพธ์ิ อา่งเกบ็น้ํา กดุสระแกว้ 3 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 770787 1697306 47 53394 65 375000 สาธารณะ อบต.วังยายทอง
บริโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

81 สระน้ํา บา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 5 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 771920 1700842 47 53394 12 50500 สาธารณะ อบต.วังยายทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

82 สระน้ํา บา้นวังยายทอง สระ วังยายทอง 4 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772031 1700655 47 53394 11 30000 สาธารณะ อบต.วังยายทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

83 สระน้ํา บา้นกดุสระแกว้ สระ กดุสระแกว้ 3 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 774547 1697655 47 53394 3 12000 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

84 สระน้ําบา้นสายหนองพฒันา สระ สายทองพฒันา 1 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 773834 1701320 47 53394 1 0 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

85 สระน้ําบา้นมาบพลวง สระ มาบพลวง 9 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 771119 1703172 47 53394 1 14400 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหม่บา้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

86 สระบา้นมาบพลวง สระ มาบพลวง 9 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 770893 1702837 47 53394 4 10000 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

87 สระบา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 5 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 773030 1700738 47 53394 2 9600 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

88 สระน้ําบา้นแสงทองพฒันา สระ แสงทองพฒันา 10 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 773234 1700151 47 53394 2 16607 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

89 สระโรงเรียน สระ วังยายทอง 4 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772659 1701404 47 53394 1 6000 สาธารณะ

รร.บา้นวังยายทอง, 
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

90 สระน้ํา บา้นวังยายทอง สระ วังยายทอง 4 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772336 1700162 47 53394 1 10000 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

91 สระน้ํา บา้นคลองขามปอูม สระ คลองขามปอูม 6 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 766512 1698159 47 52391 2 18900 สาธารณะ อบต.วังยายทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

92 สระน้ํา บา้นคลองขามปอูม สระ คลองขามปอูม 6 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 766360 1698153 47 52391 5 18000 สาธารณะ อบต.วังยายทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

93 สระน้ํา บา้นไทยเจริญ สระ ไทยเจริญ 8 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 765263 1696957 47 52391 4 16800 สาธารณะ
อบต.วังยายทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

94 สระน้ํา บา้นเกาะแหลม สระ เกาะแหลม 3 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 766279 1694962 47 52391 9 90000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ อปุโภค, อืน่ๆ

95 สระน้ํา บา้นเกาะแหลม สระ เกาะแหลม 3 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 766193 1694852 47 52391 3 24300 สาธารณะ
อบต.บงึปรือ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

96 อา่งเกบ็น้ําบา้นทํานบเทวดา อา่งเกบ็น้ํา ทํานบเทวดา 5 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 771281 1693386 47 53394 33 24000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.สํานักตะคร้อ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

97 สระน้ํา บา้นทํานบเทวดา สระ ทํานบเทวดา 5 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 771772 1693001 47 53394 2 14700 สาธารณะ
อบต.สํานักตะคร้อ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

98 สระน้ํา บา้นหวัสระ สระ หวัสระ 4 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 776488 1691917 47 53394 9 90000 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.สํานักตะคร้อ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

99 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองโพธ์ิ อา่งเกบ็น้ํา หนองโพธ์ิเหนือ 8 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 780033 1690037 47 53394 22 96000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.สํานักตะคร้อ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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100 อา่งเกบ็น้ําทบัร้ัง อา่งเกบ็น้ํา เทพประทานพร 19 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 767988 1689910 47 52391 100 180000 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.หนองแวง อืน่ๆ

101 สระน้ํา บา้นศิลาทอง สระ ศิลาทอง 10 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 781012 1689839 47 53394 3 24000 สาธารณะ

วัดปาุแดนสงฆ์, 
อบต.สํานักตะคร้อ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

102 สระน้ํา บา้นวังสมบรูณ์ สระ วังสมบรูณ์ 18 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 766154 1687454 47 52391 6 0 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

103 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 11 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772886 1686638 47 53393 6 0 สาธารณะ
พระภิกษุ สามเณร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

104 อา่งเกบ็น้ําบา้นใหม่เจริญธรรม อา่งเกบ็น้ํา ใหม่เจริญธรรม 10 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 769928 1686526 47 53393 28 0 สาธารณะ
รพช., อบต., 
ชาวบา้นหนองแวง

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

105 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 1 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772048 1685295 47 53393 3 0 สาธารณะ อบต.หนองแวง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

106 สระน้ํา บา้นทา่วังศาล สระ ทา่วังศาล 15 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 777075 1684364 47 53393 3 33600 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

107 สระน้ํา บา้นหงิหอ้ยใต้ สระ หงิหอ้ยใต้ 21 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 777937 1684353 47 53393 6 60000 สาธารณะ อบต.หนองแวง อืน่ๆ

108 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 1 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772633 1684205 47 53393 9 90000 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

109 หนองน้ํา บา้นหนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 1 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 773221 1684103 47 53393 25 0 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

110 สระน้ํา บา้นหงิหอ้ยใต้ สระ หงิหอ้ยใต้ 21 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 777869 1684860 47 53393 1 0 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

111 สระน้ําบา้นหนองแวง สระ น้อยหนองแวง 12 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772681 1682287 47 53393 2 5400 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

112 สระน้ํา บา้นหงิหอ้ยใต้ สระ หงิหอ้ยใต้ 21 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 777934 1684480 47 53393 1 0 สาธารณะ อบต.หนองแวง อปุโภค, อืน่ๆ

113 อา่งทา่ง้ิว อา่งเกบ็น้ํา น้อยหนองแวง 12 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772506 1684327 47 53393 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองแวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

114 สระน้ํา บา้นทา่หนิงม สระ ทา่หนิงม 22 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772143 1684179 47 53393 8 27000 สาธารณะ อบต.หนองแวง อืน่ๆ

115 อา่งเกบ็น้ําหว้ยหางหมา อา่งเกบ็น้ํา ทํานบเทวดา 5 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 769369 1695300 47 53394 1 300000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สํานักตะคร้อ

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

116 สระน้ําวัดสํานักตะคร้อ สระ สํานักตะคร้อ 1 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 776318 1691860 47 53394 1 72000 สาธารณะ
อบต.สํานักตะคร้อ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

117 สระน้ําวัดโนนสมบรูณ์ สระ โนนสมบรูณ์ 7 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 780403 1690823 47 53394 1 24000 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ อปุโภค, อืน่ๆ

118 สระน้ําวัดโนนสมบรูณ์ สระ โนนสมบรูณ์ 7 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 780589 1690888 47 53394 1 24000 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ ผลิตประปา, อืน่ๆ

119 หนองชิงโค หนอง/บงึ/กดุ วังกะทะเหนือ 11 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 777396 1692258 47 53394 1 5400 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ เพาะปลูก, อืน่ๆ

120 สระน้ําประปาขุนชนะ สระ สํานักตะคร้อ 1 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 775737 1691777 47 53394 3 19500 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ ผลิตประปา, อืน่ๆ

121 สระน้ํา บา้นหนองโพธ์ิ สระ หนองโพธ์ิ 2 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 779867 1690122 47 53394 5 16000 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ อืน่ๆ
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122 หนองพมิล หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 7 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 779678 1693128 47 53394 1 19200 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ เพาะปลูก, อืน่ๆ

123 สระน้ําบา้นเกาะแหลม สระ เกาะแหลม 3 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 765211 1694389 47 52391 1 600000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

124 สระน้ํา บา้นดอยเจดีย์ สระ ดอยเจดีย์ 5 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 763650 1694106 47 52391 6 24000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

125 สระน้ํา บา้นดอยเจดีย์ สระ ดอยเจดีย์ 5 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 763590 1693785 47 52391 10 86000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บงึปรือ

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

126 สระน้ํา บา้นเกาะแหลม สระ เกาะแหลม 3 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 765445 1695129 47 52391 3 81000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ อืน่ๆ

127 สระน้ํา บา้นทา่หนิงม สระ ทา่หนิงม 22 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 772612 1684356 47 53393 3 0 สาธารณะ อบต.หนองแวง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

128 ฝายน้ําล้นบา้นใหม่เจริญธรรม ฝาย ใหม่เจริญธรรม 10 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 769886 1686328 47 53393 0 0 สาธารณะ

รพช. และกรม
ชลประทาน, อบต.
หนองแวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

129 หว้ยหางหมา ลําธาร/ลําหว้ย ทํานบเทวดา 5 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 769373 1695300 47 53394 0 0 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ อืน่ๆ

130 โกรกผักหวาน ลําคลอง/คูน้ํา โนนสมบรูณ์ 7 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 780202 1692671 47 53394 0 16000 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ เพาะปลูก, อืน่ๆ

131 ลําน้ําเจก๊เต้ิวปาุแดนสงฆ์ ลําคลอง/คูน้ํา โนนสมบรูณ์ 7 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 781918 1691763 47 53394 0 1600 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ เพาะปลูก, อืน่ๆ

132 ลําหว้ยเกรียงไกร ลําธาร/ลําหว้ย เทพทกัษิณ 20 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 773264 1688466 47 53394 0 0 สาธารณะ อบต.หนองแวง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

133 ลําหว้ยเกรียงไกร ลําธาร/ลําหว้ย หงิหอ้ย 2 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 777511 1685348 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.หนองแวง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

134 หว้ยจบัพง ลําธาร/ลําหว้ย
สํานักตะคร้อร่วม
พฒันา 16 สํานักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 775859 1691264 47 53394 0 0 สาธารณะ อบต.สํานักตะคร้อ

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

135 สระ สระ สะพานหนิ 8 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 755446 1685142 47 52392 150 480200 สาธารณะ อบต.หนองแวง อืน่ๆ

136 อา่งเกบ็น้ําสะพานหนิ อา่งเกบ็น้ํา สะพานหนิ 8 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 757966 1686583 47 52392 38 120000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองแวง

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

137 สระ สระ มะค่าคุก 1 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 763395 1694341 47 52391 1 4101 สาธารณะ อบต.บงึปรือ อืน่ๆ

138 สระบงึปรือ สระ บงึปรือ 7 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 763319 1695251 47 52391 21 113775 สาธารณะ อบต. บงึปรือ
บริโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

139 สระเพกา สระ ดอยเจดีย์ 5 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 762393 1692813 47 52391 1 20250 สาธารณะ อบต.บงึปรือ เพาะปลูก, อืน่ๆ

140 สระ สระ มะค่างาม 4 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 758142 1692687 47 52391 2 48000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

141 สระปรือ สระ บงึปรือ 7 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 763497 1695123 47 52391 3 4000 สาธารณะ อบต. บงึปรือ
บริโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

142 สระมะค่างาม สระ มะค่างาม 4 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 757775 1692986 47 52391 3 48000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

143 สระ สระ ปรางค์กญุชร 17 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 757367 1689820 47 52391 1 5216 สาธารณะ อบต.หนองแวง อืน่ๆ
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144 สระ สระ ซับสําราญ 2 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 759539 1691749 47 52391 1 45000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ เพาะปลูก, อืน่ๆ

145 อา่งเกบ็น้ํามะค่าคุก อา่งเกบ็น้ํา มะค่าคุก 1 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 761986 1691209 47 52391 4 7000 สาธารณะ อบต.บงึปรือ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

146 คลองมะค่า ลําคลอง/คูน้ํา หว้ยน้ําเค็ม 8 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 757378 1694399 47 52391 15 สาธารณะ อบต.บงึปรือ เพาะปลูก, อืน่ๆ

147 คลองผักบุง้ ลําคลอง/คูน้ํา เขาแตงโม 10 บงึปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 760462 1694604 47 52391 15 สาธารณะ อบต.บงึปรือ เพาะปลูก, อืน่ๆ

148 ฝายหนองบวัหลวง ฝาย หนองบวัหลวง 9 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 757276 1689855 47 52391 15 สาธารณะ อบต.บา้นบางขุนขอบ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

149 อา่งเกบ็น้ําสาธารณะ อา่งเกบ็น้ํา บงึทบัช้าง 7 จอหอ เมือง นครราชสีมา 192660 1668329 48 54393 43 800000 สาธารณะ
อบต.จอหอ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

150 สระหนองบวั สระ หนองบวั 8 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198501 1665896 48 54393 52 550000 สาธารณะ

อบต.บา้นโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ผู้ใหญ่บา้นหมู ่8 ผลิตประปา, อืน่ๆ

151 สระหนองบวั สระ หนองบวั 8 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198430 1665606 48 54393 1 12825 สาธารณะ

อบต.บา้นโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น 
และผู้ใหญ่บา้นหมู ่8 อืน่ๆ

152 สระหนองบวั สระ หนองบวั 8 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198534 1665601 48 54393 3 29250 สาธารณะ อบต.บา้นโพธ์ิ อืน่ๆ

153 สระน้ํา บา้นปนู สระ ปนู 14 จอหอ เมือง นครราชสีมา 192791 1665566 48 54393 26 600000 สาธารณะ
ทต.จอหอ, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

154 สระน้ํา บา้นสระธรรมขันธ์ สระ สระธรรมขันธ์ 8 จอหอ เมือง นครราชสีมา 193962 1665498 48 54393 3 22500 สาธารณะ

ศูนย์วิจยัการผสม
เทยีม กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, อบต.จอหอ อืน่ๆ

155 สระน้ํา บา้นสระธรรมขันธ์ สระ สระธรรมขันธ์ 8 จอหอ เมือง นครราชสีมา 193876 1665377 48 54393 3 22500 สาธารณะ

สํานักสุขศาสตร์สัตว์
และสุขอนามัยที ่3 
กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, อบต.จอหอ อืน่ๆ

156 สระน้ําหน้าย่าโม สระ สระธรรมขันธ์ 8 จอหอ เมือง นครราชสีมา 193952 1664903 48 54393 2 960000 สาธารณะ
อบต.จอหอ, 
กรรมการหมูบ่า้น อตุสาหกรรม, อืน่ๆ

157 สระวัดหนองระเวียง สระ หนองระเวียง 12 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 200832 1657761 48 54384 6 40000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

158 สระวัดหนองไทร สระ หนองไทร 2 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 199327 1657750 48 54384 5 33600 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อปุโภค, อืน่ๆ

159 หนองโตนด หนอง/บงึ/กดุ โตนด 10 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 199272 1655535 48 54384 28 108000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

160 บงึชะอม หนอง/บงึ/กดุ ชะอม 8 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 198642 1654144 48 54384 68 270000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง ผลิตประปา, อืน่ๆ

161 สระหนองตาคง สระ หนองตาคง 8 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 194805 1654035 48 54384 40 270000 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

162 สระบา้นทบัช้าง สระ ทบัช้าง 5 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 198595 1653037 48 54384 16 72000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

163 สระน้ําบา้นหนองขาม สระ หนองขาม 4 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 199161 1650816 48 54384 6 48000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง ผลิตประปา, อืน่ๆ
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164 สระอนามัย สระ หนองพะลาน 15 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 197551 1649581 48 54384 2 4800 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อืน่ๆ

165 อา่งหนองแหน อา่งเกบ็น้ํา อา่งหนองแหน 5 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 195045 1647278 48 54384 54 1680000 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

166 สระน้ํา บา้นหนองโสมง สระ หนองโสมง 6 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 193481 1646023 48 54384 5 24000 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

167 หนองโสมง หนอง/บงึ/กดุ หนองโสมง 6 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 193883 1645234 48 54384 5 32000 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

168 หนองขี้แต้ หนอง/บงึ/กดุ หนองโสมง 6 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 193329 1644119 48 54384 15 612500 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

169 สระน้ํา บา้นหนองพลวงใหญ่ สระ หนองพลวงใหญ่ 3 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 188263 1642542 48 54384 2 0 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล อืน่ๆ

170 สระน้ําบา้นหนองพลวงใหญ่ สระ หนองพลวงใหญ่ 3 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 187368 1640906 48 54384 5 150000 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล ผลิตประปา, อืน่ๆ

171 สระวัดหนองโตนด สระ โตนด 10 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 199490 1655663 48 54384 45 212500 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อืน่ๆ

172 บงึชะอม หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วง 3 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 197900 1654159 48 54384 364 350000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

173 สระบา้นหนองปลิง สระ หนองปลิง 4 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 182783 1645489 48 54384 11 76800 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

174 สระกํานัน สระ ไชยมงคล 1 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 184795 1643226 48 54384 9 89600 สาธารณะ
อบต.ไชยมงคล, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

175 บอ่แดง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวงใหญ่ 3 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 187591 1643122 48 54384 3 10800 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล เพาะปลูก, อืน่ๆ

176 สระหมูบ่า้นหนองไทร สระ หนองไทร 5 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 182535 1643196 48 54384 1 32000 สาธารณะ
อบต.ไชยมงคล, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

177 สระน้ํา บา้นไชยมงคล สระ ไชยมงคล 1 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 184113 1642821 48 54384 3 19200 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล เพาะปลูก, อืน่ๆ

178 สระวัด สระ ไชยมงคล 1 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 184698 1642315 48 54384 1 24000 สาธารณะ

สํานักสงฆโ์กรก
ตะคร้อ, อบต.ไชย
มงคล อปุโภค, อืน่ๆ

179 สระน้ําใช้ สระ บตุาล 2 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 186909 1638743 48 54384 1 5267.5 สาธารณะ
อบต.ไชยมงคล, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

180 อา่งเกบ็น้ําหว้ยยาง อา่งเกบ็น้ํา บตุาล 2 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 186445 1638648 48 54384 107 0 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

181 สระน้ํา บา้นบตุาล สระ บตุาล 2 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 187368 1638096 48 54384 1 9600 สาธารณะ อบต.ไชยมงคล ผลิตประปา, อืน่ๆ

182 สระสามัคคี สระ หวัสระ 5 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 188574 1666959 48 54393 2 30000 สาธารณะ
อบต.โคกสูง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

183 หนองตลาด หนอง/บงึ/กดุ หนองออก 10 จอหอ เมือง นครราชสีมา 187640 1666003 48 54393 8 96000 สาธารณะ
อบต.จอหอ, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

184 หนองสระใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองออก 10 จอหอ เมือง นครราชสีมา 187905 1665847 48 54393 4 28800 สาธารณะ
อบต.จอหอ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

185 สระน้ําวัดหนองออก สระ หนองออก 10 จอหอ เมือง นครราชสีมา 188486 1665684 48 54393 3 49500 สาธารณะ อบต.จอหอ อืน่ๆ
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186 สระสามเหล่ียม สระ ลองตอง 9 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 199828 1665055 48 54393 3 33000 สาธารณะ

อบต.บา้นโพธ์ิ, 
ชาวบา้นดูแลกนัเอง
และกรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

187 สระวัดหนองจอก สระ โตนด 2 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 200105 1664509 48 54393 8 146300 สาธารณะ

วัดหนองจอก, อบต.
บา้นโพธ์ิ, กรรมการ
วัด ชาวบา้น

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

188 สระวัดลองตอง สระ บรูณพาณิชย์ 3 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 199723 1664247 48 54393 5 102375 สาธารณะ

วัดลองตอง, อบต.
บา้นโพธ์ิ, กรรมการ
วัด ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

189 สระครก สระ ระกาย 6 จอหอ เมือง นครราชสีมา 191371 1664298 48 54393 13 432000 สาธารณะ
อบต.จอหอ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

190 สระวัดบํารุงธรรม สระ ราษฎร์ประสงค์ 6 ตลาด เมือง นครราชสีมา 196209 1664111 48 54393 8 72000 สาธารณะ
อบต.ตลาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

191 สระมะค่า สระ มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198221 1663937 48 54393 7 81000 สาธารณะ
อบต.บา้นโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

192 สระน้ําเพลง สระ ฝูาย 4 หนองกระทุม่ เมือง นครราชสีมา 185638 1663930 48 54393 3 14400 สาธารณะ
อบต.หนองกระทุม่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

193 สระน้ํา บา้นส้มปอุย สระ ส้มปอุย 8 หนองกระทุม่ เมือง นครราชสีมา 185114 1663714 48 54393 3 14400 สาธารณะ
อบต.หนองกระทุม่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

194 บงึสําลี หนอง/บงึ/กดุ กล้วย 6 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181378 1663733 48 54393 7 0 สาธารณะ
อบต.พดุซา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

195 หนองน้ํา บา้นตลาด หนอง/บงึ/กดุ ตลาด 3 ตลาด เมือง นครราชสีมา 194886 1663262 48 54393 3 0 สาธารณะ
อบต.ตลาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

196 สระเพลง สระ มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198895 1663142 48 54393 62 825600 สาธารณะ

หน่วยศิลปากรที ่8 
กรมศิลปากร, อบต.
บา้นโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

197 สระนอก สระ มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198391 1663093 48 54393 3 35000 สาธารณะ

หน่วยศิลปากรที ่8 
กรมศิลปากร, อบต.
บา้นโพธ์ิ อืน่ๆ

198 หนองกรด หนอง/บงึ/กดุ มะค่าพฒันา 10 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 197213 1663130 48 54393 11 18000 สาธารณะ อบต.บา้นโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

199 สระน้ํา บา้นตาทา้ว สระ ตาทา้ว 6 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 178486 1662807 48 54393 3 23400 สาธารณะ อบต.พลกรัง ปศุสัตว์, อืน่ๆ

200 สระตาแดง สระ พลกรัง 2 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 178136 1662675 48 54393 1 28800 สาธารณะ อบต.พลกรัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

201 บงึเอือ้ง หนอง/บงึ/กดุ บขุี้ตุ่น 5 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 822491 1662518 47 53392 20 144000 สาธารณะ อบต.พลกรัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

202 สระน้ํา บา้นโพนสูง สระ โพนสูง 4 หมืน่ไวย เมือง นครราชสีมา 188027 1661786 48 54393 2 19200 สาธารณะ อบต.หมืน่ไวย อปุโภค, อืน่ๆ

203 สระน้ําหนองโพด สระ สีมุม 4 สีมุม เมือง นครราชสีมา 821416 1662032 47 53392 5 88000 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

204 สระน้ําประปา สระ พลกรัง 1 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 178133 1661817 48 54393 4 36000 สาธารณะ อบต.พลกรัง ผลิตประปา, อืน่ๆ
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205 สระบา้นประโคก สระ ประโดก 1 หมืน่ไวย เมือง นครราชสีมา 189096 1661253 48 54393 1 12000 สาธารณะ
อบต.หมืน่ไวย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

206 สระวัดต่างตา สระ ต่างตา 1 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 184975 1661159 48 54393 3 6000 สาธารณะ
วัดต่างตา, อบต.
หนองจะบก ปศุสัตว์, อืน่ๆ

207 สระน้ํา บา้นคอกวัว สระ คอกวัว 6 หนองกระทุม่ เมือง นครราชสีมา 185125 1661077 48 54393 17 0 สาธารณะ
อบต.หนองกระทุม่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

208 สระน้ํา บา้นประโดก สระ ประโดก 1 หมืน่ไวย เมือง นครราชสีมา 188822 1660903 48 54393 2 7350 สาธารณะ หมืน่ไวย อืน่ๆ

209 หนองน้ําในสํานักงานพลังงาน หนอง/บงึ/กดุ โนนตาสุข 3 หมืน่ไวย เมือง นครราชสีมา 189728 1660535 48 54393 17 0 สาธารณะ อบต.หมืน่ไวย อืน่ๆ

210 บงึสีมุม หนอง/บงึ/กดุ สีมุม 2 สีมุม เมือง นครราชสีมา 821225 1660875 47 53392 30 315000 สาธารณะ
อบต.สีมุม, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

211 สระวัด สระ ยองแยง 1 หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา 199960 1660101 48 54384 4 32000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อปุโภค, อืน่ๆ

212 สระน้ํา บา้นพดุซา สระ พดุซา 2 พะเนา เมือง นครราชสีมา 197292 1659385 48 54384 3 0 สาธารณะ
อบต.พะเนา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

213 สระน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ เกษตรสามัคคี 2 ทน.นครราชสี มา เมือง นครราชสีมา 190164 1658463 48 54384 11 0 สาธารณะ
เทคโนโลยีราชมงคล,
 ทน.นครราชสีมา อืน่ๆ

214 อา่งเกบ็น้ําอษัฏางค์ อา่งเกบ็น้ํา เกษตรสามัคคี 1 ทน.นครราชสี มา เมือง นครราชสีมา 187735 1658384 48 54384 8 108000 สาธารณะ ทน.นครราชสีมา นันทนาการ, อืน่ๆ

215 สระน้ําบา้นหนองสายไพร สระ หนองสายไพร 3 พะเนา เมือง นครราชสีมา 197401 1658118 48 54384 5 0 สาธารณะ ผู้ใหญ่บา้นม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

216 สระน้ํา บา้นพะไล สระ พะไล 6 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 193443 1657742 48 54384 13 0 สาธารณะ
ทต.หวัทะเล, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

217 สระน้ํา บา้นวัดปาุสาลวัน สระ วัดปาุสาลวัน ทน.นครราชสี มา เมือง นครราชสีมา 185760 1657133 48 54384 10 144000 สาธารณะ ทน.นครราชสีมา ประมง, อืน่ๆ

218 บุง่ตาหรัวตอนบน สระ บุง่ตาหล่ัว 2 หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา 187468 1656559 48 54384 4 84000 สาธารณะ ทต.หนองไผ่ล้อม นันทนาการ, อืน่ๆ

219 สระน้ํา บา้นดอนขวาง สระ ดอนขวาง 2 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 190380 1656521 48 54384 397 0 สาธารณะ

กองบําบดัน้ําเสีย 
ทน.นครราชสีมา, 
ทต.หวัทะเล อืน่ๆ

220 หนองงาช้าง หนอง/บงึ/กดุ
บา้นพกัทหารหนอง
บวัรอง ทน.นครราชสี มา เมือง นครราชสีมา 185382 1656558 48 54384 21 0 สาธารณะ ทน.นครราชสีมา นันทนาการ, อืน่ๆ

221 บุง่ตาหรัว ทาม/บุง่ บุง่ตาหล่ัว 2 หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา 186995 1655911 48 54384 305 0 สาธารณะ ทต.หนองไผ่ล้อม อืน่ๆ

222 สระน้ํา บา้นมะขามเฒ่า สระ มะขามเฒ่า 4 บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา 177796 1656681 48 54384 14 15600 สาธารณะ

สํานักงานการประปา
 ทน.นครราชสีมา, 
อบต.บา้นใหม่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

223 สระน้ํา บา้นมะขามเฒ่า สระ มะขามเฒ่า 4 บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา 177748 1656477 48 54384 35 240000 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

224 บงึแสนสุข หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือ 1 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 188631 1655181 48 54384 23 105000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง
ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

225 สระน้ํา บา้นหวัทะเล สระ หวัทะเล 1 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 190178 1655091 48 54384 11 360000 สาธารณะ
รร.บญุวัฒนา, ทต.
หวัทะเล เพาะปลูก, อืน่ๆ

226 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ มะขามเฒ่าพฒันา 12 บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา 179679 1655356 48 54384 13 96000 สาธารณะ
รร.ราชสีมาวัทยาลัย 
2, อบต.บา้นใหม่

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

227 สระน้ํา บา้นหนองไผ่พฒันา สระ หนองไผ่พฒันา 10 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 189899 1653035 48 54384 14 60000 สาธารณะ
เขตทหารบก, ทต.
โพธ์ิกลาง ประมง, อืน่ๆ

228
สระสํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร สระ ดอน 10 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 177349 1653231 48 54384 4 18000 สาธารณะ

สนง. เศรษฐกจิ
การเกษตร เขต 5, 
อบต.โคกกรวด เพาะปลูก, อืน่ๆ

229 สระน้ํา บา้นแสนสุข สระ แสนสุข 7 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 182447 1652676 48 54384 24 96000 สาธารณะ

สนามกฬีากลาง 
กกท. ภาค3, อบต.ปรุ
ใหญ่

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

230 สระมโนราห์ สระ สระมโนรา 6 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 819348 1652672 47 53381 12 57600 สาธารณะ ทต.โคกกรวด นันทนาการ, อืน่ๆ

231 สระวัดหนองหว้า สระ หนองหว้า 1 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 818008 1652505 47 53381 7 792000 สาธารณะ
วัดหนองหว้า, ทต.
โคกกรวด อืน่ๆ

232 หนองน้ํา บา้นหนองตะลุมปุกฺ หนอง/บงึ/กดุ หนองตะลุมปุกฺ 10 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 192485 1651767 48 54384 19 70000 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา
อปุโภค, ผลิตประปา,
 ประมง, อืน่ๆ

233 สระหนองเกีย้ว สระ หนองไผ่ 2 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 189853 1651795 48 54384 9 24000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

234 สระทหารบก สระ หนองพลวงน้อย 3 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 190570 1651135 48 54384 12 48000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

235 สระสาธารณะ สระ หนองพลวงน้อย 3 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 189977 1650784 48 54384 16 420000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

236 สระน้ํา บา้นหนองพลวงน้อย สระ หนองพลวงน้อย 3 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 190244 1650581 48 54384 8 48000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

237 สระทหาร สระ หนองพลวงน้อย 3 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 190283 1650348 48 54384 2 21600 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง อืน่ๆ

238 สระศาลตาปูุ สระ หนองปรู 4 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 184377 1650196 48 54384 1 45000 สาธารณะ อบต.หนองจะบก ประมง, อืน่ๆ

239 สระน้ําบา้นหนองพรวงน้อย สระ หนองพลวงมะนาว 4 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 189475 1650024 48 54384 7 33600 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง อืน่ๆ

240 สระน้ํา บา้นหนองปรู สระ หนองปรู 4 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 184141 1650152 48 54384 3 0 สาธารณะ อบต.หนองจะบก ประมง, อืน่ๆ

241 สระบา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 180383 1650140 48 54384 5 216000 สาธารณะ
อบต.สุรนารี, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

242 อา่งเกบ็น้ําหนองปลิง อา่งเกบ็น้ํา หนองปลิง 3 หนองบวัศาลา เมือง นครราชสีมา 192328 1649723 48 54384 104 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัศาลา
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

243 อา่งเกบ็น้ําหวัขยาง อา่งเกบ็น้ํา หนองรังกา 12 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 822173 1650186 47 53381 570 6519557 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกรวด, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

244 สระหลวง สระ หนองรังกา 12 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 820222 1650101 47 53381 15 120000 สาธารณะ อบต.โคกกรวด
อปุโภค, ประมง, ปศุ
สัตว์, อืน่ๆ

245 สระน้ํา บา้นหนองบง สระ หนองบง 5 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 179400 1649856 48 54384 2 12000 สาธารณะ
อบต.สุรนารี, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

246 สระน้ํา บา้นหนองพลวงมะนาว สระ หนองพลวงมะนาว 4 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 189325 1648944 48 54384 6 28800 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

247 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 5 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 822293 1648913 47 53381 26 60000 สาธารณะ
อบต.สุรนารี, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ
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248 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177534 1648643 48 54384 1 6000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี

เพาะปลูก, 
อตุสาหกรรม, อืน่ๆ

249 สระฟาร์ม สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177679 1648407 48 54384 6 12000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

250 หนองน้ํา บา้นมาบเอือ้ง หนอง/บงึ/กดุ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 178383 1648122 48 54384 12 30000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี อืน่ๆ

251 สระวัดถนนหกั สระ ถนนหกั 3 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 183320 1647965 48 54384 2 60000 สาธารณะ อบต.หนองจะบก อปุโภค, อืน่ๆ

252 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177311 1648052 48 54384 7 40000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี ปศุสัตว์, อืน่ๆ

253 หนองพลวงน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวงน้อย 3 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 191954 1647515 48 54384 15 64000 สาธารณะ ทต.โพธ์ิกลาง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

254 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177563 1647937 48 54384 13 54000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี อตุสาหกรรม, อืน่ๆ

255 สระหลวง สระ ถนนหกั 3 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 182880 1647580 48 54384 3 14400 สาธารณะ อบต.หนองจะบก เพาะปลูก, อืน่ๆ

256 บอ่ประมง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177461 1647356 48 54384 15 630000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี ประมง, อืน่ๆ

257 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 178144 1647312 48 54384 34 372000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี อปุโภค, อืน่ๆ

258 อา่งเกบ็น้ําสุระ 2 อา่งเกบ็น้ํา มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 178232 1647128 48 54384 36 840000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี อืน่ๆ

259 สระน้ํา บา้นถนนหกั สระ ถนนหกั 3 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 182789 1646350 48 54384 5 60000 สาธารณะ อบต.หนองจะบก เพาะปลูก, อืน่ๆ

260 บอ่บําบดัน้ําเสีย มทส. สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 179151 1646288 48 54384 3 5000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี อืน่ๆ

261 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 180063 1646234 48 54384 4 48000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี เพาะปลูก, อืน่ๆ

262 อา่งเกบ็น้ําโปงุแมลงวัน อา่งเกบ็น้ํา โปงุแมลงวัน 5 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 820997 1646186 47 53381 6 42000 สาธารณะ อบต.โคกกรวด ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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263 กดุบา้นสะพานหนิ หนอง/บงึ/กดุ สะพานหนิ 8 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 178041 1645668 48 54384 4 0 สาธารณะ

อบต.สุรนารี, 
ประชาชนทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

264 สระน้ํา บา้นโกรกเดือนหา้ สระ โกรกเดือนหา้ 7 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 179618 1644637 48 54384 7 24000 สาธารณะ อบต.สุรนารี
ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

265 สระน้ํา บา้นโกรกเดือนหา้ สระ โกรกเดือนหา้ 7 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 179917 1643658 48 54384 1 4200 สาธารณะ
อบต.สุรนารี, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

266 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองพมิาน 13 จอหอ เมือง นครราชสีมา 192434 1664764 48 54393 99 0 สาธารณะ ทต.จอหอ อืน่ๆ

267 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองบง 5 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177220 1649424 48 54384 3 18000 สาธารณะ
ศูนย์วิจยัประมงน้ําจดื
, อบต.สุรนารี อืน่ๆ

268 สระประมง สระ หนองบง 5 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177216 1649232 48 54384 4 2048000 สาธารณะ
ศูนย์วิจยัประมงน้ําจดื
, อบต.สุรนารี ประมง, อืน่ๆ

269 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177199 1648038 48 54384 2 12000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี ปศุสัตว์, อืน่ๆ

270 สระน้ํา บา้นมาบเอือ้ง สระ มาบเอือ้ง 6 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177265 1647414 48 54384 28 24000 สาธารณะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 
อบต.สุรนารี ประมง, อืน่ๆ

271 หนองจระเข้ หนอง/บงึ/กดุ สีมุม 5 สีมุม เมือง นครราชสีมา 820155 1660724 47 53392 2 10800 สาธารณะ
อบต.สีมุม, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

272 สระกลางบา้น สระ สะพานหนิ 8 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 177712 1645892 48 54384 2 12500 สาธารณะ
อบต.สุรนารี, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

273 บงึทะเล หนอง/บงึ/กดุ ดอนขวาง 2 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 190840 1656774 48 54384 41 0 สาธารณะ ทน.นครราชสีมา อืน่ๆ

274 สระวัดลองตอง สระ บรูณพาณิชย์ 3 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 199557 1664299 48 54393 2 84000 สาธารณะ

วัดลองตอง, อบต.
บา้นโพธ์ิ, กรรมการ
วัด ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

275 สระยาง สระ มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 198293 1662915 48 54393 1 24000 สาธารณะ

หน่วยศิลปากรที ่8 
กรมศิลปากร, อบต.
บา้นโพธ์ิ อืน่ๆ

276 สระโกกแดง สระ โปงุแมลงวัน 5 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 820556 1646865 47 53381 5 30000 สาธารณะ

อบต.โคกกรวด, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

277 สระวัดกระทอน สระ กระทอน 8 มะเริง เมือง นครราชสีมา 195461 1659719 48 54384 3 12000 สาธารณะ
อบต.มะเริง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

278 สระน้ํา บา้นบงึสาร สระ บงึสาร 5 มะเริง เมือง นครราชสีมา 195586 1657996 48 54384 1 0 สาธารณะ อบต.มะเริง อืน่ๆ

279 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองสายไพร 3 พะเนา เมือง นครราชสีมา 197501 1658063 48 54384 1 0 สาธารณะ
อบต.พะเนา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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280 สระวัดโคกตลาด สระ บุ 1 ตลาด เมือง นครราชสีมา 194166 1663968 48 54393 3 56000 สาธารณะ
อบต.ตลาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

281 สระตาเพช็ร สระ หนองยารักษ์ 17 พดุซา เมือง นครราชสีมา 185060 1665904 48 54393 2 22950 สาธารณะ
ผู้ใหญ่บา้น, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

282 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา มะขามเฒ่า 4 บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา 178283 1656594 48 54384 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

283 ฝายน้ําล้น ฝาย มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 199293 1662595 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

284 ฝายน้ํา ฝาย มะค่า 6 บา้นโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา 199295 1662601 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

285 ฝายบา้นกระทอน ฝาย กระทอน 8 มะเริง เมือง นครราชสีมา 195544 1659224 48 54384 0 0 สาธารณะ อบต.มะเริง
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

286 เขื่อนระบายน้ําต.จอหอ ฝาย พะเนาว์ 1 จอหอ เมือง นครราชสีมา 192484 1663143 48 54393 0 0 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
4, ทต.จอหอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

287 สระน้ําหนองจกิ สระ สนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 195412 1675214 48 54393 5 70000 สาธารณะ
ทต.หนองไข่น้ํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

288 สระหลวง สระ สนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 196754 1674994 48 54393 4 25350 สาธารณะ ทต.หนองไข่น้ํา อืน่ๆ

289 คลองลําเชิงไกร สระ ลําเชิงไกร 9 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 187525 1674522 48 54393 2 14400 สาธารณะ
ทต.โคกสูง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

290 สระน้ํา บา้นลําเชิงไกร สระ ลําเชิงไกร 9 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 187473 1674470 48 54393 1 1000 สาธารณะ อบต.โคกสูง ผลิตประปา, อืน่ๆ

291 สระน้ํา บา้นลําเชิงไกร สระ ลําเชิงไกร 9 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 187370 1674303 48 54393 8 80000 สาธารณะ อบต.โคกสูง ผลิตประปา, อืน่ๆ

292 สระวัดกระโดน สระ กระโดน 8 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 196451 1673038 48 54393 4 51450 สาธารณะ
ทต.หนองไข่น้ํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

293 บอ่สนามบอล สระ หนองไข่น้ํา 7 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 195344 1672922 48 54393 3 75600 สาธารณะ ทต.หนองไข่น้ํา อืน่ๆ

294 บงึข่อย หนอง/บงึ/กดุ คอหนองบวั 3 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 197906 1672688 48 54393 50 104500 สาธารณะ
ทต.หนองไข่น้ํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

295 บงึข่อย หนอง/บงึ/กดุ คอหนองบวั 3 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 197644 1672465 48 54393 8 172800 สาธารณะ
ทต.หนองไข่น้ํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

296 สระวัดบา้นโกรก สระ โกรกพฒันา 5 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 193388 1672174 48 54393 11 81000 สาธารณะ

ทต.หนองไข่น้ํา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

297 อา่งเกบ็น้ําบงึรี อา่งเกบ็น้ํา บงึรี 2 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 194215 1671400 48 54393 123 1654400 สาธารณะ ทต.หนองไข่น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

298 สระวัดโคกสูง สระ ส่องเหนือ 8 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 189611 1669206 48 54393 8 97500 สาธารณะ ทต.โคกสูง ผลิตประปา, อืน่ๆ

299 บงึระงม หนอง/บงึ/กดุ ระงม 4 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 189457 1668302 48 54393 17 108000 สาธารณะ
ทต.โคกสูง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

300 บงึบ.สําโพง หนอง/บงึ/กดุ ลําโพง 13 พดุซา เมือง นครราชสีมา 184413 1667845 48 54393 331 0 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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301 สระน้ําบา้นพดุซา สระ เขว้า 11 พดุซา เมือง นครราชสีมา 182412 1667892 48 54393 8 47000 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

302 สระน้ําบา้นเขว้า สระ ลําโพงใต้ 18 พดุซา เมือง นครราชสีมา 184579 1666847 48 54393 9 0 สาธารณะ ผู้ใหญ่บา้นม.18

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

303 บงึพดุซา หนอง/บงึ/กดุ พดุซา 2 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181114 1666073 48 54393 1583 0 สาธารณะ ผู้ใหญ่บา้นม.10

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

304 สระน้ํา บา้นบงึประเสริฐ สระ บงึประเสริฐ 8 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 177897 1665376 48 54393 26 0 สาธารณะ
อบต.พลกรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

305 บงึประเสริฐ หนอง/บงึ/กดุ บงึประเสริฐ 8 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 178069 1665385 48 54393 11 0 สาธารณะ
อบต.พลกรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

306 บงึบา้นพดุซา หนอง/บงึ/กดุ ดอนกระทงิ 4 พดุซา เมือง นครราชสีมา 182278 1665138 48 54393 15 0 สาธารณะ
ผู้ใหญ่บา้นหมู ่4 10 
16, กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

307 หมดสภาพ อืน่ๆ พดุซาริมบงึ 3 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181709 1665076 48 54393 8 0 สาธารณะ อบต.พดุซา อืน่ๆ

308 สระโรงเรียนพดุซา สระ พดุซาริมบงึ 3 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181482 1665024 48 54393 7 22000 สาธารณะ
รร.บา้นพดุซาวิทยาที่
 3, อบต.พดุซา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

309 บงึสําลี หนอง/บงึ/กดุ บกุระถิน 5 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181290 1664148 48 54393 36 0 สาธารณะ
อบต.พดุซา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

310 หนองน้ํา บา้นเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 11 พดุซา เมือง นครราชสีมา 181905 1667861 48 54393 159 0 สาธารณะ
กรรมการหมูบ่า้น 
ผู้ใหญ่บา้น

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

311 สระใน สระ โคกสูง 1 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 189634 1669133 48 54393 1 32400 สาธารณะ ทต.โคกสูง อปุโภค, อืน่ๆ

312 หนองตําหรุ หนอง/บงึ/กดุ สนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 195365 1675322 48 54393 4 7200 สาธารณะ
วัดสนวน, ทต.หนอง
ไข่น้ํา อืน่ๆ

313 สระวัดหนองไข่น้ํา สระ หนองไข่น้ํา 7 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 194416 1672348 48 54393 6 32500 สาธารณะ
วัดหนองไข่น้ํา, ทต.
หนองไข่น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

314 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ สนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 195216 1675137 48 54393 10 87500 สาธารณะ
วัดสนวน, ทต.หนอง
ไข่น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

315 สระน้ําบา้นสีมุม สระ สีมุม 4 สีมุม เมือง นครราชสีมา 821130 1662721 47 53392 32 512000 สาธารณะ
อบต.สีมุม, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

316 คลองลําเชิงไกร ลําคลอง/คูน้ํา ลําเชิงไกร 9 โคกสูง เมือง นครราชสีมา 187270 1673609 48 54393 0 204000 สาธารณะ
ทต.โคกสูง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

317 ลําคลัง ลําธาร/ลําหว้ย สนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา 195362 1675411 48 54393 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.หนองไข่น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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318 หนองสําโรง หนอง/บงึ/กดุ โนนสําโรง 6 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 282637 1707163 48 55391 6 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

319 หนองคลองสาหร่าย หนอง/บงึ/กดุ โนนสําโรง 6 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 285276 1707003 48 56394 131 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก อืน่ๆ

320 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองหวัคน 7 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281914 1706419 48 55391 7 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

321 สระประปา สระ หนองหวัคน 7 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281718 1706373 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

322 หนองหวัคน หนอง/บงึ/กดุ หนองหวัคน 7 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281626 1706159 48 55391 11 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

323 สระบา้นเมืองยาง สระ เมืองยาง 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273715 1705631 48 55391 18 120000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

324 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ โนนงูเหลือม 8 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 280945 1705198 48 55391 3 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

325 สระน้ํา บา้นโนนเจริญ สระ โนนเจริญ 13 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279031 1704498 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

326 สระน้ํา บา้นพทุรา สระ พทุรา 9 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279042 1704357 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

327 กดุรู หนอง/บงึ/กดุ โนนเจริญ 13 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279856 1704237 48 55391 15 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

328 สระวัด สระ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 263414 1704503 48 55391 11 32400 สาธารณะ
วัดโสนันทาราม, 
อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

329 หนองน้ํา บา้นนางออ หนอง/บงึ/กดุ นางออ 5 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 269336 1704202 48 55391 21 300 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

330 สระวัด สระ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 263544 1704296 48 55391 5 24000 สาธารณะ
วัดโสนันทาราม, 
อบต.โนนอดุม อปุโภค, อืน่ๆ

331 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 2 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 262627 1703944 48 55391 10 54000 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

332 กดุหวาย หนอง/บงึ/กดุ พทุรา 9 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279714 1703096 48 55391 49 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

333 หนองสนุน่ หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 262636 1703571 48 55391 12 54000 สาธารณะ รพช., อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

334 หนองสนุนใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ โนนปบี 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265263 1703302 48 55391 63 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

335 หนองตูม หนอง/บงึ/กดุ โนนตาสุด 7 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 275197 1703037 48 55391 43 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

336 หนองหวาย หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 263206 1703345 48 55391 13 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม เพาะปลูก, อืน่ๆ

337 หนองบา้นโนนตําหนัก หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272306 1702911 48 55391 21 150000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

338 หนองสนุน่ หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272340 1702548 48 55391 11 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

339 หนองน้ํา บา้นหนองโน หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 2 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 261892 1702511 48 55391 41 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ
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340 กดุตะกร้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 10 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278517 1702283 48 55391 15 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

341 กดุออ้ หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 10 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278039 1702428 48 55391 49 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

342 หนองโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 2 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 261270 1702474 48 55391 7 48000 สาธารณะ
อบต.โนนอดุม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

343 กดุจอก หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 2 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 262571 1702507 48 55391 35 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

344 กดุ หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272356 1702003 48 55391 15 0 สาธารณะ อบต.เมืองยาง อืน่ๆ

345 หนองเลิงมันแกว หนอง/บงึ/กดุ ค่ายลิง 9 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 274087 1701972 48 55391 42 4000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

346 หนองน้ํา บา้นโนนตําหนัก หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273164 1701715 48 55391 35 15000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

347 กดุตลาดคอก หนอง/บงึ/กดุ โนนปบี 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265266 1701897 48 55391 49 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

348 กดุกระจบั หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 10 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278543 1701917 48 55391 53 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

349 หนองน้ํา บา้นนางโท หนอง/บงึ/กดุ นางโท 8 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 276154 1701379 48 55391 13 80000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

350 หนองน้ํา บา้นโนนอดุม หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 264249 1701900 48 55391 31 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

351 หนองนางโท หนอง/บงึ/กดุ นางโท 8 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 277030 1701200 48 55391 51 75000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

352 กดุ หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272919 1701112 48 55391 30 0 สาธารณะ อบต.เมืองยาง อืน่ๆ

353 กดุ หนอง/บงึ/กดุ นางโท 8 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 278068 1700749 48 55391 66 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

354 หนองกระเบือ้ง หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281506 1708637 48 55391 204 100000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

355 หนองน้ํา บา้นโนนอดุม หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 1 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 263449 1703025 48 55391 24 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ปศุสัตว์, อืน่ๆ

356 หนองน้ํา บา้นโนนปบี หนอง/บงึ/กดุ โนนปบี 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265299 1702693 48 55391 170 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

357 สระวัดบา้นนางออ สระ นางออ 5 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 269165 1705152 48 55391 2 375 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

358 สระน้ํา บา้นนางออ สระ นางออ 5 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 268932 1704742 48 55391 6 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

359 สระเมืองยาง สระ เมืองยาง 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 274027 1705772 48 55391 14 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

360 สระน้ํา บา้นเมืองยาง สระ เมืองยาง 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273265 1704374 48 55391 3 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

361 หนองโรงเรียน หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272367 1703115 48 55391 2 0 สาธารณะ
รร.บา้นโนนตําหนัก, 
อบต.เมืองยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

362 หนองน้อย หนอง/บงึ/กดุ โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272388 1703181 48 55391 3 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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363 หนองกลด หนอง/บงึ/กดุ โนนตาโทน 10 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 271058 1702830 48 55391 4 22500 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

364 หนองบวัแดง หนอง/บงึ/กดุ เมืองยาง 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273864 1701854 48 55391 10 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

365 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ ค่ายลิง 9 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 274438 1702692 48 55391 2 4200 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

366 สระวัดทา่เย่ียม สระ เขว้า 10 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 277614 1703574 48 55391 4 7440 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

367 สระลุงตานา สระ โนนงูเหลือม 8 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281096 1705167 48 55391 9 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

368 สระน้ํา บา้นโนนงูเหลือม สระ โนนงูเหลือม 8 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 280055 1705939 48 55391 5 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

369 หนองยางบา้นหนองยา หนอง/บงึ/กดุ ยาง 5 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281880 1708307 48 55391 29 83781 สาธารณะ

รร.บา้นกระเบือ้ง
วิทยาคาร, อบต.
กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

370 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278986 1710222 48 55391 1 32000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

371 สระน้ํา บา้นโนนขาม สระ โนนขาม 4 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267753 1704952 48 55391 9 24000 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

372 สระน้ํา บา้นโนนขาม สระ โนนขาม 4 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267942 1704930 48 55391 3 5400 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

373 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนปบี 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265593 1704080 48 55391 2 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม เพาะปลูก, อืน่ๆ

374 สระวัดบา้นค่ายลิง สระ ค่ายลิง 9 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 275032 1701433 48 55391 2 4000 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

375 แม่น้ํามูล แม่น้ํา กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 282219 1706562 48 55391 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

376 คลองน้ําเขียว ลําคลอง/คูน้ํา โนนปบี 3 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 266417 1703758 48 55391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

377 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โนนตําหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 272359 1701659 48 55391 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองยาง อืน่ๆ

378 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ยาง 5 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 283027 1706844 48 55391 0 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

379 หนองกดุโง้ง หนอง/บงึ/กดุ หนองละหาน 11 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 271975 1716603 48 55402 16 0 สาธารณะ

อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

380 กดุหญ้าแซง หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272221 1716626 48 55402 10 0 สาธารณะ

อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

381 บุง่หวาย หนอง/บงึ/กดุ สระบวั 8 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275248 1716400 48 55402 12 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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382 หนองแสง หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272541 1716316 48 55402 5 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

383 หนองแก หนอง/บงึ/กดุ หนองยาง 5 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 273929 1716130 48 55402 55 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

384 หนองตาด้วง หนอง/บงึ/กดุ โนนสูง 4 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275052 1716130 48 55402 20 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

385 หนองฮะ หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272731 1716066 48 55402 20 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

386 หนองเบนิใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272269 1715818 48 55402 3 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

387 หนองเบน็น้อย หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272558 1715795 48 55402 3 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

388 หนองเบน็ใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272279 1715757 48 55402 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

389 สระบวั สระ สระบวั 8 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275655 1715363 48 55402 8 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

390 สระคูบอน สระ สระบวั 8 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275868 1715247 48 55402 3 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

391 อา่งเกบ็น้ํากดุโง้ง อา่งเกบ็น้ํา ครบรีุ 1 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 277013 1715116 48 55402 182 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

392 หนองกะเสด หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 7 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 268767 1715161 48 55402 71 0 สาธารณะ

อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

393 สระโคก สระ โนนสูง 4 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275663 1714846 48 55402 5 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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394 หนองพลางบา้น หนอง/บงึ/กดุ หนองยาง 5 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 274449 1714708 48 55402 2 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

395 หนองคูบอน หนอง/บงึ/กดุ ครบรีุ 1 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 276149 1714505 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

396 หนองละหานปลาค้าว หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272068 1714095 48 55402 897 378907 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

397 หนองคลองออ้มบา้น หนอง/บงึ/กดุ เมืองไผ่น้อย 8 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267523 1712723 48 55391 2 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

398 หนองคลองออ้มบา้น หนอง/บงึ/กดุ เมืองไผ่น้อย 8 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267412 1712700 48 55391 2 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อืน่ๆ

399 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275986 1711341 48 55391 28 0 สาธารณะ อบต.ละหานปลาค้าว อืน่ๆ

400 หนองละหานจาน หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 2 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 282115 1710823 48 55391 50 240000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

401 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 274086 1711011 48 55391 24 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

402 หนองน้ํา บา้นกระเบือ้งนอก หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 283276 1710676 48 55391 19 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

403 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 282689 1710459 48 55391 12 19200 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

404 หนองน้ํา บา้นกระเบือ้งนอก หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 283512 1710303 48 55391 7 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

405 หนองบา้น หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275669 1710323 48 55391 39 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

406 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ เมืองบวั 7 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265460 1710041 48 55391 3 19200 สาธารณะ อบต.โนนอดุม เพาะปลูก, อืน่ๆ

407 สระวัดสระบวัเมืองจาก สระ เมืองจาก 5 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267128 1709822 48 55391 5 32400 สาธารณะ วัด, อบต.โนนอดุม อปุโภค, อืน่ๆ

408 หนอง บา้นเมืองจาก สระ เมืองจาก 5 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 266827 1709811 48 55391 7 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม เพาะปลูก, อืน่ๆ

409 บงึหนองหวันอน หนอง/บงึ/กดุ เมืองบวั 7 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265451 1709788 48 55391 11 22500 สาธารณะ อบต.โนนอดุม
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

410 หนองหวัเรือ หนอง/บงึ/กดุ กระเบือ้งนอก 4 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 283712 1708756 48 55391 26 32000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

411 หนองกดุ หนอง/บงึ/กดุ โนนสูง 11 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 284657 1708525 48 55391 30 25600 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

412 หนองปากคลอง หนอง/บงึ/กดุ หวัสะพาน 10 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 278433 1713040 48 55391 28 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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413 หนองน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 2 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 280428 1711868 48 55391 21 0 สาธารณะ อบต.กระเบือ้งนอก อืน่ๆ

414 สระน้ําโรงเรียนบา้นโนนไม้งาม สระ โนนไม้งาม 4 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 271469 1707044 48 55391 1 0 สาธารณะ ทต.เมืองยาง อืน่ๆ

415 สระบา้นโนนไม้งาม สระ โนนไม้งาม 4 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 270612 1706960 48 55391 5 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

416 สระหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 3 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273074 1707180 48 55391 7 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

417 สระน้ํา บา้นเมืองยาง สระ เมืองยาง 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273955 1706026 48 55391 1 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

418 สระน้ํา บา้นทุง่สว่าง สระ ทุง่สว่าง 12 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 273289 1707451 48 55391 27 0 สาธารณะ
ทต.เมืองยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

419 หนองบอ่เตียว หนอง/บงึ/กดุ โนนละกอ 1 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278343 1712344 48 55391 5 28800 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

420 หนองพมิาน หนอง/บงึ/กดุ โนนละกอ 1 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 278954 1711766 48 55391 4 14400 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

421 หนองพมิาน หนอง/บงึ/กดุ โนนละกอ 1 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279098 1711751 48 55391 6 19200 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

422 หนองละหานจาน หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 2 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 281798 1711077 48 55391 14 48000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

423 สระน้ํา บา้นเมืองไผ่น้อย สระ เมืองไผ่น้อย 8 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267664 1712198 48 55391 4 10800 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

424 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 6 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265934 1709895 48 55391 2 8000 สาธารณะ อบต.โนนอดุม อปุโภค, อืน่ๆ

425 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 6 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 266120 1709126 48 55391 5 19200 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

426 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ เมืองบวั 7 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 265231 1709959 48 55391 6 22500 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

427 บงึใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ เมืองจาก 5 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 266785 1710220 48 55391 16 0 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

428 สระน้ํา บา้นเมืองไผ่น้อย สระ เมืองไผ่น้อย 8 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267479 1712904 48 55391 2 7200 สาธารณะ อบต.โนนอดุม เพาะปลูก, อืน่ๆ

429 สระน้ํา บา้นเมืองไผ่น้อย สระ เมืองไผ่น้อย 8 โนนอดุม เมืองยาง นครราชสีมา 267777 1712199 48 55391 1 12000 สาธารณะ อบต.โนนอดุม ผลิตประปา, อืน่ๆ

430 สระน้ําหนองจาน สระ ทา่สวนยา 12 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 268630 1716195 48 55402 6 20580 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

431 หนองชมพู หนอง/บงึ/กดุ ทา่สวนยา 12 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 268440 1715503 48 55402 7 0 สาธารณะ

อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

432 สระน้ําโนนม่วง สระ โนนสมบรูณ์ 7 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 269394 1715761 48 55402 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

433 สระกลางบา้น สระ หนองมะเขือ 9 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 270484 1713756 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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434 หนองน้ํา บา้นหนองละหาน หนอง/บงึ/กดุ หนองละหาน 11 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 271259 1715676 48 55402 23 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

435 หนองกดุหญ้าคา หนอง/บงึ/กดุ หนองละหาน 11 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 271950 1715925 48 55402 7 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

436 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ นา 2 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 276980 1713625 48 55391 3 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

437 หนองแขม1 หนอง/บงึ/กดุ หนองยาง 5 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 274322 1716264 48 55402 8 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

438 หนองแขม หนอง/บงึ/กดุ หนองยาง 5 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 274480 1716398 48 55402 10 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

439 หนองโบสถ์ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275839 1710833 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

440 หนองทรัพย์เสม็น หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272342 1716868 48 55402 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

441 หนองสร้างเข้ หนอง/บงึ/กดุ ละหานปลาค้าว 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 272482 1716870 48 55402 1 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

442 หนองคลองสลักใด หนอง/บงึ/กดุ หวัสะพาน 10 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 277504 1712670 48 55391 6 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

443 หนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ สระบวั 8 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 276071 1715171 48 55402 3 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

444 ฝายคลองวังกระทะ ฝาย โนนสูง 11 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 285012 1708203 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

445 คลองลําสะแทค ลําคลอง/คูน้ํา ดอนใหญ่ 2 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 279897 1711791 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

446 ฝายน้ําล้นบา้นดอนใหญ่ ฝาย ดอนใหญ่ 2 กระเบือ้งนอก เมืองยาง นครราชสีมา 280502 1711538 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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447 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย ทา่สวนยา 12 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 268415 1716303 48 55402 0 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

448 แม่น้ํามูล แม่น้ํา นา 2 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 277701 1713687 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

449 ฝายน้ําล้นบา้นโนนเพชร ฝาย โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 274219 1711038 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

450 ฝายน้ําล้นบา้นโนนเพชร ฝาย โนนเพชร 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 275881 1711279 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ละหานปลาค้าว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

451 สระน้ําวัดสระประทปี สระ สระประทปี 2 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218877 1596237 48 54371 5 30 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น นันทนาการ, อืน่ๆ

452 สระน้ําประปาหมูบ่า้น สระ สระประทปี 2 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 219196 1596174 48 54371 9 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

453 สระระเวียง สระ สระประทปี 2 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218600 1595594 48 54371 3 14 สาธารณะ อบต.เสิงสาง อืน่ๆ

454 หนองน้ํา บา้นสระประทปี หนอง/บงึ/กดุ สระประทปี 2 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218259 1595233 48 54371 3 0 สาธารณะ อบต.เสิงสาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

455 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองรังงาม 13 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 217494 1597626 48 54371 1 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

456 สระน้ําสาธารณะ สระ สระประทมุ 16 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218254 1596681 48 54371 5 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

457 สระน้ําหนองบอ่ สระ หนองหลักศิลา 5 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218086 1593368 48 54371 2 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

458 คลองลําราก ลําคลอง/คูน้ํา หนองรังงาม 13 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 217489 1597601 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

459 อา่งเกบ็น้ําบา้นสุขไพรบรูย์ อา่งเกบ็น้ํา ดอนแขวน 2 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 226250 1612098 48 54382 79 337500 สาธารณะ

อบต.สุขไพบลูย์, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

บริโภค, ผลิตประปา,
 นันทนาการ, อืน่ๆ

460 อา่งเกบ็น้ําบา้นสกดันาค อา่งเกบ็น้ํา สกดันาค 3 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 228028 1609988 48 54382 33 375000 สาธารณะ
อบต.สุขไพบลูย์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

461 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองเข้ อา่งเกบ็น้ํา หนองเข้ 6 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 227486 1605078 48 54382 145 740100 สาธารณะ
อบต.สุขไพบลูย์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

462 หนองเข้ หนอง/บงึ/กดุ หนองเข้ 6 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 227802 1604267 48 54371 7 32000 สาธารณะ
อบต.สุขไพบลูย์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

463 หนองเข้ หนอง/บงึ/กดุ หนองเข้ 6 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 227920 1604194 48 54371 5 30000 สาธารณะ
อบต.สุขไพบลูย์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ
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464 สระน้ําการเกษตร สระ หนองแดง 7 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 231843 1602601 48 55374 2 0 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชน ม.7 ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

465
สระน้ําเพือ่การเกษตร (สระ
หนองหวัลิง) สระ หนองแดง 7 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 231439 1602354 48 55374 1 7500 สาธารณะ

อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชน ม.7 ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

466 สระน้ําโรงเรียนประชาสันต์ สระ ประชาสันต์ 10 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226880 1602147 48 54371 1 12 สาธารณะ

อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

467 สระน้ํา บ.ประชาไทย สระ ประชาไทย 10 สุขไพบลูย์ เสิงสาง นครราชสีมา 227037 1602137 48 54371 10 28800 สาธารณะ
อบต.สุขไพบลูย์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

468 สระน้ํา บา้นประชาสันต์ สระ ประชาสันต์ 10 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226740 1602015 48 54371 3 9 สาธารณะ

อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

469 หนองสนวนหนองรังกา หนอง/บงึ/กดุ หนองสนวน 5 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 236648 1601316 48 55374 35 374100 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

470 สระน้ําการเกษตร สระ หนองสนวน 5 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 235771 1601328 48 55374 5 0 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

471 อา่งเกบ็น้ําฝายหนองบวัแดง อา่งเกบ็น้ํา หนองบวัแดง 14 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 232078 1601240 48 55374 32 152950 สาธารณะ

อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชนม.14 บ.
หนองบวัแดง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

472 อา่งเกบ็น้ําสมบติัเจริญ อา่งเกบ็น้ํา สมบติัเจริญ 6 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 233795 1601101 48 55374 23 132000 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

473 สระน้ําวัด สระ สมบติัเจริญ 6 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 233652 1601044 48 55374 1 15000 สาธารณะ

อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชนและวัด
ช่วยกนัดูแล อปุโภค, อืน่ๆ

474 สระน้ําบา้นหนองรังกา สระ หนองรังกา 10 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 236888 1600317 48 55374 2 0 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

475 อา่งเกบ็น้ําดอนผ้าขาวม้า อา่งเกบ็น้ํา ประชาสันต์ 10 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 227779 1600246 48 54371 42 60 สาธารณะ อบต.เสิงสาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

476 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่น้อย 7 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226545 1599863 48 54371 3 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

477 สระน้ํา บา้นหนองไผ่น้อย สระ หนองไผ่น้อย 7 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226551 1599141 48 54371 3 7 สาธารณะ อบต.เสิงสาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

478 อา่งเกบ็น้ําฝายโปงุแดง อา่งเกบ็น้ํา หนองรังกา 10 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 237194 1598843 48 55374 44 0 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

479 สระวัดบา้นหนองไผ่น้อย สระ หนองไผ่น้อย 7 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226244 1598885 48 54371 2 9 สาธารณะ อบต.เสิงสาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

480 สระบา้นหนองลุมปุกฺ สระ หนองลุมปุกฺ 3 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 229893 1598240 48 54371 9 78 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

481 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนไร่ 12 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 231565 1598094 48 55374 14 0 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์ อืน่ๆ
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482 สระปาุทะเล สระ ทา่เย่ียมพฒันา 18 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 233082 1597599 48 55374 2 11200 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

483 สระน้ําบา้นโคกโจด สระ โคกโจด 8 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 234418 1597388 48 55374 2 0 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

484 สระออีอม สระ ทา่เย่ียมพฒันา 18 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 232858 1597091 48 55374 6 0 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

485 ชลประทานเสิงสาง สระ รุ่งเรืองพฒันา 8 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 227423 1597166 48 54371 24 220 สาธารณะ อบต.เสิงสาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

486 สระขาว สระ ทา่เย่ียมพฒันา 18 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 232609 1596556 48 55374 1 0 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

487 สระน้ําวัดโคกเตาเหล็ก สระ โคกเตาเหล็ก 4 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 229591 1596206 48 54371 3 32395 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

488 สระน้ําวัดโคกเตาเหล็ก สระ โคกเตาเหล็ก 4 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 229686 1596174 48 54371 2 48000 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

489 สระวัดเสิงสาง สระ ทรัพย์อดุม 12 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 228260 1595612 48 54371 9 139 สาธารณะ
ทต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

490 สระวัดเสิงสาง สระ ทรัพย์อดุม 12 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 228037 1595574 48 54371 11 139 สาธารณะ ทต.เสิงสาง
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

491 บงึตะกดุโบสถ์ หนอง/บงึ/กดุ ดอนโบสถ์พฒันา 16 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 234895 1595359 48 55374 11 78200 สาธารณะ
อบต.กดุโบสถ์, การ
ประปาหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

492 สระประปาหมูบ่า้นหนองไผ่ใหญ่ สระ หนองไผ่ใหญ่ 9 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 222671 1595648 48 54371 10 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

493 สระน้ําวัดหนองไผ่ใหญ่ สระ ไผ่สามัคคี 14 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 222874 1595627 48 54371 24 0 สาธารณะ

อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
เจา้อาวาส อืน่ๆ

494 สระน้ําบวัคํา สระ บวัคํา 11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 226374 1595487 48 54371 9 145 สาธารณะ
ทต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

495 สระน้ําโรงเรียนหนองไผ่ใหญ่ สระ หนองไผ่ใหญ่ 9 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 222347 1595059 48 54371 8 0 สาธารณะ อบต.เสิงสาง อืน่ๆ

496 ลําดอนโบสถ์ สระ ดอนโบสถ์ 9 กดุโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 236034 1594588 48 55374 24 60000 สาธารณะ อบต.กดุโบสถ์ อืน่ๆ

497 สระหนองปงัปมู สระ ซับ 4 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 227589 1594689 48 54371 4 32 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

498 หนองน้ํา บา้นบวัคํา หนอง/บงึ/กดุ บวัคํา 11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 225546 1594495 48 54371 5 0 สาธารณะ อบต.เสิงสาง อืน่ๆ

499 สระหนองตะเคียน สระ ซับ 4 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 227563 1594076 48 54371 2 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

500 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ สระตะเคียน 1 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 228495 1592453 48 54371 5 12 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน อืน่ๆ

501 สระน้ํา บา้นโคกวัวนอน สระ โคกวัวนอน 6 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 225949 1591930 48 54371 10 120 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน อืน่ๆ

502 สระน้ํา รพช. สระ หนองหลักศิลา 5 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218777 1592095 48 54371 17 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

503 สระน้ํา บา้นซับพงโพด สระ ซับพงโพด 11 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222932 1590509 48 54371 3 0 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ
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504 สระวัดหนองกา้นเหลือง สระ ใหม่ 8 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 229869 1589843 48 54371 4 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

505 อา่งเกบ็น้ําคลองรบ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยหนิพฒันา 9 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 220203 1590045 48 54371 207 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

506 สระน้ําโรงเรียน สระ ซับพงโพด 11 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223101 1589356 48 54371 3 0 สาธารณะ
รร.โนนสมบรูณ์วิทยา,
 อบต.โนนสมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

507 สระน้ําสาธารณะ สระ ซับพงโพด 11 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223131 1589230 48 54371 3 0 สาธารณะ
รร.โนนสมบรูณ์วิทยา,
 อบต.โนนสมบรูณ์

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

508 สระน้ําวัดศิริบรรพต สระ หนองกระทุม่ 4 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222242 1588791 48 54371 3 0 สาธารณะ ทต.โนนสมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

509 สระบา้นบอ่ลิง สระ บอ่ลิง 10 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 217513 1588873 48 54371 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนสมบรูณ์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

510 สระน้ําเฉลิมพระเกยีรติ สระ โคกน้อย 2 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223323 1588519 48 54371 38 0 สาธารณะ
สํานักงานทต.โนน
สมบรูณ์ อืน่ๆ

511 สระน้ําหลังเทศบาล สระ โคกน้อย 2 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222825 1588432 48 54371 5 33750 สาธารณะ
สํานักงานทต.โนน
สมบรูณ์ อืน่ๆ

512 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยหนิ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยหนิพฒันา 9 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 220610 1588201 48 54371 6 9000 สาธารณะ

อบต.โนนสมบรูณ์, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

513 อา่งเกบ็น้ําหว้ยหนิ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยหนิพฒันา 9 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 218941 1588108 48 54371 18 135000 สาธารณะ
อบต.โนนสมบรูณ์, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

514 สระโรงเรียนบา้นสันติสุข สระ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231937 1587576 48 55374 2 30 สาธารณะ
รร.บา้นสันติสุข, 
อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

515 สระน้ํา บา้นสันติสุข สระ สันติสุข 10 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231239 1587522 48 55374 1 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน อืน่ๆ

516 สระน้ําคําพา สระ โคกน้อย 2 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223562 1587694 48 54371 2 0 สาธารณะ

สํานักงานทต.โนน
สมบรูณ์, ทต.โนน
สมบรูณ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

517 อา่งเกบ็น้ําหว้ยหนิ อา่งเกบ็น้ํา บอ่ลิง 10 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 217809 1587851 48 54371 312 0 สาธารณะ

อบต.โนนสมบรูณ์, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

518 อา่งเกบ็น้ําหว้ยเตย อา่งเกบ็น้ํา หนองใหญ่ 12 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 234987 1587241 48 55374 665 4 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระตะเคียน

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

519 สระน้ํา บา้นสันติพฒันา สระ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231952 1587184 48 55374 13 168 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

520 สระน้ํา บา้นสันติพฒันา สระ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231858 1587181 48 55374 2 20 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

521 สระน้ําประปา สระ โนนสมบรูณ์ 1 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222724 1587340 48 54371 4 36000 สาธารณะ
สํานักงานทต.โนน
สมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

522 สระน้ํา บา้นสันติพฒันา สระ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231857 1587087 48 55374 1 8 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน อปุโภค, อืน่ๆ

523 หนองบา้นสันติสุข หนอง/บงึ/กดุ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 231771 1586894 48 55374 10 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

524 อา่งเกบ็น้ําบา้นโคกเขา อา่งเกบ็น้ํา สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 232095 1586860 48 55374 12 162 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน อืน่ๆ
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525 สระน้ํา บา้นโปงุคอก สระ โปงุคอก 14 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 215553 1586667 48 54371 6 0 สาธารณะ
อบต.โนนสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

526 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ ราษฎร์พฒันา 6 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 225382 1586025 48 54371 48 222 สาธารณะ อบต.บา้นราษฎร์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

527 อา่งเกบ็น้ําซับสุด อา่งเกบ็น้ํา เจริญทรัพย์ 12 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 219014 1586171 48 54371 25 60000 สาธารณะ
อบต.โนนสมบรูณ์, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

528 อา่งเกบ็น้ําบา้นบง้ิุว อา่งเกบ็น้ํา บง้ิุว 7 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 229050 1585972 48 54371 231 818 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

529 สระคุ้มซับ สระ ราษฎร์สุขสันต์ 5 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 225518 1585049 48 54371 4 12 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

530 สระน้ําลําเพยีกพฒันา สระ ลําเพยีกพฒันา 6 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222152 1585011 48 54371 11 36680 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ ประมง, อืน่ๆ

531 สระวัดบา้นราษฎร์สุขสันต์ สระ ราษฎร์สุขสันต์ 5 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 225493 1584809 48 54371 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

532 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองลําเพยีก อา่งเกบ็น้ํา ลําเพยีกพฒันา 6 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 221646 1584758 48 54371 66 0 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

533 บุง่คลองมาศ ทาม/บุง่ ราษฎร์สามัคคี 7 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223089 1584421 48 54371 3 0 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ อืน่ๆ

534 สระน้ําบา้นลําไซกง สระ ลําไซกง 7 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 223665 1583934 48 54371 5 24 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

535 หนองสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ ลําไซกง 7 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 223549 1583989 48 54371 11 120 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

536 สระน้ําบา้นลําไซกง สระ ลําไซกง 7 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 224370 1583549 48 54371 3 24 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

537 อา่งเกบ็น้ําเขื่อนลําปลายมาศ อา่งเกบ็น้ํา ราษฎร์สามัคคี 7 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222979 1583148 48 54371 6 0 สาธารณะ

สํานักงาน
ชลประทานที ่8, 
อบต.โนนสมบรูณ์ อืน่ๆ

538 อา่งเกบ็น้ําเขื่อนลําปลายมาศ อา่งเกบ็น้ํา ราษฎร์สามัคคี 7 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222751 1582878 48 54371 7 0 สาธารณะ

สํานักงาน
ชลประทานที ่8, 
อบต.โนนสมบรูณ์ อืน่ๆ

539 สระน้ําหนองตะแบก สระ ทรัพย์เจริญ 4 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 227983 1582484 48 54371 35 0 สาธารณะ

อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

540 หมดสภาพ อืน่ๆ ด่านละกอ 13 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 217019 1582760 48 54371 4 0 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ อืน่ๆ

541 สระวัดใหม่ทานตะวัน สระ ใหม่ทานตะวัน 9 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 230976 1582295 48 55374 1 60 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

542 สระน้ําหนองตะแบก สระ ทรัพย์เจริญ 4 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 227937 1582297 48 54371 7 225 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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543 เขื่อนลําปลายมาศ อา่งเกบ็น้ํา ลําไซกง 7 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 224098 1581083 48 54371 5146 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บา้นราษฎร์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

544 หนองตะแบก หนอง/บงึ/กดุ ทรัพย์เจริญ 4 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 227770 1582105 48 54371 7 9 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

545 สระบา้นใหม่ทานตะวัน สระ ใหม่ทานตะวัน 9 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 229684 1582031 48 54371 4 112 สาธารณะ
อบต.บา้นราษฎร์, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

546 หนองน้ํา บา้นสันติพฒันา หนอง/บงึ/กดุ สันติพฒันา 13 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 233090 1581022 48 55374 1 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

547 ลําราง หนอง/บงึ/กดุ โคกน้อย 2 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222797 1586913 48 54371 18 0 สาธารณะ อบต.โนนสมบรูณ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

548 สระน้ําหนองคลอง สระ หนองไผ่ใหญ่ 9 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 221709 1595822 48 54371 1 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

549 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ใหญ่ สระ หนองไผ่ใหญ่ 9 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 222565 1595686 48 54371 1 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

550 สระน้ําปาุชุมชน สระ หนองหลักศิลา 5 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 218948 1591498 48 54371 12 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

551 สระน้ําบา้นซับพงโพด สระ ซับพงโพด 11 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 222936 1590652 48 54371 4 7200 สาธารณะ
อบต.โนนสมบรูณ์, 
ดูแลกนัเอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

552 สระน้ําโรงเรียน สระ ซับพงโพด 11 โนนสมบรูณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 223151 1589295 48 54371 1 0 สาธารณะ
รร.โนนสมบรูณ์วิทยา,
 อบต.โนนสมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

553 คลองราง ลําคลอง/คูน้ํา เสิงสาง 1 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 228754 1594461 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

554 คลองลํามาศ ลําคลอง/คูน้ํา เสิงสาง 1 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 228992 1594274 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต.เสิงสาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

555 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย โคกสูง 3 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 226681 1588610 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

556 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย สระตะเคียน 1 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 229027 1592029 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระเคียน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

557 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย บง้ิุว 7 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 227142 1589589 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

558 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย หนองไข่น้ํา 5 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 225374 1589701 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

559 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย หนองหนิ 2 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 227141 1589497 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

560 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย สระตะเคียน 1 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 228902 1591600 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.สระตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

561 หนองน้ํา บา้นแกง้สนามนาง หนอง/บงึ/กดุ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212405 1749060 48 54401 135 360000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

562 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212697 1748475 48 54401 205 828750 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

563 หมดสภาพ อืน่ๆ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211235 1747565 48 54401 1 0 สาธารณะ อบต.โนนสําราญ อืน่ๆ

564 หนองน้ํา บา้นแกง้สนามนาง หนอง/บงึ/กดุ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211158 1747474 48 54401 8 9000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ
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565 หนองระกํา หนอง/บงึ/กดุ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210802 1747357 48 54401 25 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

566 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210376 1747047 48 54401 69 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

567 บงึสรวง หนอง/บงึ/กดุ หนิลาด 6 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 209370 1746517 48 54401 381 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

568 หนองสะเดา หนอง/บงึ/กดุ หนองสะเดา 6 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207293 1746408 48 54401 26 180000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

569 หนองไม้แดง หนอง/บงึ/กดุ หนองสะเดา 6 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 206391 1746405 48 54401 18 1800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

570 หนองโสมง หนอง/บงึ/กดุ หนองโสมง 3 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212234 1746056 48 54401 11 50400 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

571 สระวัด สระ หนิลาด 6 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210295 1745758 48 54401 3 9600 สาธารณะ อบต., วัด ประชาชน อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

572 หมดสภาพ อืน่ๆ หนิลาด 6 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210158 1745689 48 54401 2 0 สาธารณะ อบต.โนนสําราญ อืน่ๆ

573 สระโรงเรียน สระ หนิลาด 6 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210261 1745564 48 54401 1 10800 สาธารณะ

โรงเรียน, อบต.โนน
สําราญ, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

574 หนองสวง หนอง/บงึ/กดุ หนองโดน 2 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210027 1745092 48 54401 8 24000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

575 หนองสนุน หนอง/บงึ/กดุ แกง่โก 3 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 205911 1745086 48 54401 17 90000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

576 หนองตะไค้ หนอง/บงึ/กดุ โนนทพัญวน 10 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 214269 1743839 48 54401 19 201600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

577 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ โนนสําราญ 1 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 213453 1743708 48 54401 13 108000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

578 หนองอสีานเขียว หนอง/บงึ/กดุ โนนรัง 2 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207388 1743826 48 54401 3 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

579 หนองหลวง หนอง/บงึ/กดุ โนนสําราญ 1 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 213431 1743303 48 54401 8 96000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

580 หมดสภาพ อืน่ๆ หวัหนอง 4 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202063 1743151 48 54403 7 0 สาธารณะ อบต.บงึสําโรง อืน่ๆ

581 บงึโลจรัส หนอง/บงึ/กดุ แกง่ขาม 9 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 204919 1742929 48 54403 2 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

582 บงึโลจรัส หนอง/บงึ/กดุ แกง่ขาม 9 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 204787 1742940 48 54403 46 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

583 หนองสีดา หนอง/บงึ/กดุ หนองจาน 5 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212879 1742537 48 54402 13 9600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

584 หมดสภาพ อืน่ๆ เจริญสุข 12 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 203892 1742727 48 54403 7 0 สาธารณะ อบต.แกง้สนามนาง อืน่ๆ
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585 หนองน้ํา บา้นหวัหนอง หนอง/บงึ/กดุ หวัหนอง 4 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 200667 1742803 48 54403 21 0 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

586 หนองกลาง หนอง/บงึ/กดุ หนองจาน 5 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212493 1742080 48 54402 13 48000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

587 หนองวังหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองจาน 5 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211767 1741957 48 54402 3 28800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

588 หนองอสีานเขียว หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 8 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196607 1742000 48 54403 12 0 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

589 อา่งเกบ็น้ําบา้นศูนย์กลาง อา่งเกบ็น้ํา ไร่พฒันา 11 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 209928 1741364 48 54402 88 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

เพาะปลูก, 
อตุสาหกรรม, อืน่ๆ

590 หนองกอ้ม หนอง/บงึ/กดุ ไทยสามัคคีธรรม 11 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 214903 1741022 48 54402 15 48000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

591 อา่งเกบ็น้ําบา้นศูนย์กลาง อา่งเกบ็น้ํา ไร่พฒันา 11 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210390 1740753 48 54402 35 600000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

592 หนองออ้ หนอง/บงึ/กดุ โนนอดุม 8 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196807 1741011 48 54403 27 91520 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

593 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 205750 1740730 48 54402 3 24000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

594 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 205697 1740629 48 54402 9 600000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

595 สระน้ําวัดบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 5 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 204177 1740480 48 54403 2 153600 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

596 หนองบง หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 205975 1740394 48 54402 1 80000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

597 หนองบง หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 205947 1740296 48 54402 8 3600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

598 หนองแหว้ หนอง/บงึ/กดุ โสกน้ําขุ่น 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216211 1739994 48 54402 6 32000 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

599 หนองหนิล่อง หนอง/บงึ/กดุ ไทยสามัคคีธรรม 11 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 213103 1740053 48 54402 3 64000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

600 สระวัด สระ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 206760 1740230 48 54402 2 15000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

601 หนองกลาง หนอง/บงึ/กดุ โสกน้ําขุ่น 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216087 1739920 48 54402 8 78000 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ร่วมกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

602 หมดสภาพ อืน่ๆ โสกน้ําขุ่น 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216170 1739911 48 54402 2 0 สาธารณะ อบต.โนนสําราญ อืน่ๆ

603 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ โสกน้ําขุ่น 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215931 1739867 48 54402 15 63180 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ
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604 หนองบงึสําโรง หนอง/บงึ/กดุ กดุปลาฉลาด 6 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 201954 1740210 48 54403 1402 5040000 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

605 สระน้ํา บา้นโมกมัน สระ โมกมัน 7 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 195526 1740045 48 54403 3 14 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

606 สระน้ํา บา้นโมกมัน สระ โมกมัน 7 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 195442 1739961 48 54403 4 36000 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

607 หนองคู หนอง/บงึ/กดุ โสกน้ําขุ่น 8 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216377 1738900 48 54402 13 100000 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

608 หนองน้ําขุ่น หนอง/บงึ/กดุ อมัพวันพฒันา 9 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 195282 1739013 48 54403 459 0 สาธารณะ
อบต.สีสุก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

609 หนองเม็กใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองขามนาดิ 5 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 209649 1738699 48 54402 14 110000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

610 หนองขาม หนอง/บงึ/กดุ หนองขามนาดิ 5 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 210934 1738456 48 54402 56 600000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

611 หนองฝาด หนอง/บงึ/กดุ หวัหนอง 4 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202814 1738380 48 54403 6 36000 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

612 หนองเขม หนอง/บงึ/กดุ หนองขามนาดิ 5 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211671 1738094 48 54402 11 120000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

613 หนองเม็กน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองขามนาดิ 5 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211003 1737959 48 54402 5 36000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

614 สระน้ํา บา้นอมัพวันพฒันา สระ อมัพวันพฒันา 9 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 195677 1738403 48 54403 7 40000 สาธารณะ อบต.สีสุก ปศุสัตว์, อืน่ๆ

615 สระน้ํา บา้นหนองบวั สระ หนองบวั 1 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199027 1738200 48 54403 2 24000 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

616 สระน้ํา บา้นหนองขามน้อย สระ หนองขามน้อย 11 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207171 1737597 48 54402 14 127500 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

617 หนองขี้เนือ้ หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 1 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199768 1737559 48 54403 69 1284000 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

618 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 2 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 200004 1737255 48 54403 2 48600 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

619 สระน้ําบา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 2 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 200398 1737159 48 54403 3 9600 สาธารณะ
วัดบา้นโนนสะอาด, 
อบต.บงึสําโรง อืน่ๆ

620 สระน้ํา บา้นหนองขามน้อย สระ หนองขามน้อย 11 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207687 1736834 48 54402 27 97200 สาธารณะ

อบต.บงึพะไล, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

621 สระน้ํา บา้นหนองขามน้อย สระ หนองขามน้อย 11 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207143 1736735 48 54402 8 76800 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

622 หนองน้ํา บา้นโนนดู่ หนอง/บงึ/กดุ โนนดู่ 4 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 194341 1735994 48 54403 34 200000 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ
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623 สระน้ํา บา้นศาลาหนองขอน สระ ศาลาหนองขอน 5 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 208992 1735310 48 54402 52 350000 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

624 สระน้ํา บา้นหนองเต่า สระ หนองเต่า 9 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 204229 1735369 48 54403 2 30000 สาธารณะ อบต.บงึพะไล อืน่ๆ

625 สระน้ํา บา้นหนองเต่า สระ หนองเต่า 9 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 203892 1735354 48 54403 5 40000 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

626 หนองเต่า หนอง/บงึ/กดุ หนองเต่า 9 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 204087 1735269 48 54403 23 120000 สาธารณะ อบต.บงึพะไล ผลิตประปา, อืน่ๆ

627 สระน้ํา บา้นหนองเต่า สระ หนองเต่า 9 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 203895 1735231 48 54403 3 60000 สาธารณะ อบต.บงึพะไล นันทนาการ, อืน่ๆ

628 หนองสีสุก หนอง/บงึ/กดุ สีสุก 1 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 195292 1735195 48 54403 30 140000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

629 อา่งเกบ็น้ําหนองบวักอง อา่งเกบ็น้ํา หนองบวักอง 3 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 201353 1734919 48 54403 42 24960 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

630 บงึพะไล หนอง/บงึ/กดุ พะไล 4 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199150 1734769 48 54403 146 960000 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

631 หนองน้ํา บา้นโนนดู่ หนอง/บงึ/กดุ โนนดู่ 4 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 194497 1734811 48 54403 188 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

632 หนองเอีย่น หนอง/บงึ/กดุ หนองเอีย่น 3 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196064 1734602 48 54403 2 15000 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

633 หนองน้ํา บา้นโนนฟกัทอง หนอง/บงึ/กดุ โนนฟกัทอง 6 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 192351 1732373 48 54403 27 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

634 สระน้ํา บา้นโสกสนวน สระ โสกสนวน 7 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 197057 1731920 48 54403 21 250000 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

635 สระน้ํา บา้นดอนไผ่ สระ ดอนไผ่ 5 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193621 1731954 48 54403 1 20000 สาธารณะ อบต.สีสุก ผลิตประปา, อืน่ๆ

636 สระน้ํา บา้นโสกสนวน สระ โสกสนวน 7 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196103 1731209 48 54403 3 25000 สาธารณะ
วัดบา้นโสกสนวน, 
อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

637 สระน้ํา บา้นโสกสนวน สระ โสกสนวน 7 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196156 1731178 48 54403 2 37500 สาธารณะ
วัดบา้นโสกสนวน, 
อบต.สีสุก

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

638 อา่งเกบ็น้ําหว้ยยาง อา่งเกบ็น้ํา หว้ยยาง 7 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199613 1730495 48 54403 793 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

639 หนองโคบาล หนอง/บงึ/กดุ หนองโคบาลเหนือ 13 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202066 1729937 48 54403 10 90000 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

640 หนองโคบาล หนอง/บงึ/กดุ หนองโคบาล 6 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202593 1729700 48 54403 3 38400 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

641 หนองโคบาล หนอง/บงึ/กดุ หนองโคบาล 6 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202708 1729655 48 54403 3 19200 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

642 หนองหว้ยแคน หนอง/บงึ/กดุ นาแค 7 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216854 1741121 48 54402 51 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

643 สระน้ํา บา้นหนองบวั สระ หนองบวั 1 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199442 1738430 48 54403 1 16200 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

644 สระวัด สระ โนนรัง 2 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207363 1744001 48 54401 6 900000 สาธารณะ อบต., วัด ประชาชน อปุโภค, อืน่ๆ

645 หนองหว้ยหนิลาด หนอง/บงึ/กดุ โนนรัง 2 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207109 1742954 48 54402 12 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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646 สระน้ํา บา้นหนองสะเดา สระ หนองสะเดา 6 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207356 1746262 48 54401 3 20000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

647 หนองตลุบโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 4 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 207283 1740240 48 54402 23 160000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

648 สระวัด สระ กอก 9 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215306 1744838 48 54401 2 90000 สาธารณะ
อบต.โนนสําราญ, วัด
 ประชาชน อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

649 สระโรงเรียน สระ กอก 9 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215766 1745352 48 54401 2 3200 สาธารณะ อบต., โรงเรียน อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

650 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ กอก 9 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215856 1745352 48 54401 10 82500 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแล

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

651 สระน้ํา บา้นโนนสําราญ สระ โนนสําราญ 1 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 213763 1743476 48 54401 2 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

652 สระน้ํา บา้นหนองจาน สระ หนองจาน 5 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211140 1743698 48 54401 18 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

653 สระวัด สระ ไทยสามัคคีธรรม 11 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215781 1741120 48 54402 6 25200 สาธารณะ อบต., ประชาชน วัด
อปุโภค, บริโภค, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

654 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย โนนอดุม 8 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 197151 1741036 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

655 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย โนนอดุม 8 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 197414 1740963 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

656 ฝายน้ําล้นบา้นหนองเอีย่น ลําธาร/ลําหว้ย หนองเอีย่น 3 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196145 1734562 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

657 ฝายน้ําล้นบา้นโนนดู่ ลําธาร/ลําหว้ย โนนดู่ 4 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193993 1734333 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก ผลิตประปา, อืน่ๆ

658 ฝายน้ําล้นบา้นโนนดู่ ลําธาร/ลําหว้ย โนนดู่ 4 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193903 1734306 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

659 ฝายน้ําล้นบา้นโนนฟกัทอง ฝาย โนนฟกัทอง 6 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 192938 1733338 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

660 ฝายน้ําล้นบา้นโนนฟกัทอง ฝาย โนนฟกัทอง 6 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193034 1733257 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

661 ฝายน้ําล้นบา้นดอนไผ่ ฝาย ดอนไผ่ 5 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193955 1731630 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

662 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย ดอนไผ่ 5 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 193816 1731757 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

663 ฝายน้ําล้น ฝาย หนองจาน 5 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 212119 1742027 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

664 ฝายหนองปูตุา ฝาย โนนสําราญ 1 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 213659 1743743 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

665 ฝายน้ําล้น ฝาย กอก 9 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 214868 1744734 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

666 ฝายน้ํากอก ฝาย กอก 9 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215231 1744831 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

667 ฝายน้ําล้นหว้ยม่วง ฝาย โนนทพัญวน 10 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215962 1743884 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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668 ฝายน้ําล้น ฝาย ไทยสามัคคีธรรม 11 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216118 1741681 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

669 ฝายหนองหว้ยแคน ฝาย นาแค 7 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216765 1741885 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

670 ฝายน้ําล้นบา้นนาแค ฝาย นาแค 7 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 216462 1744254 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

671 ฝายน้ําล้น ฝาย นาแค 7 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 215643 1740300 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

672 ฝายน้ําล้น ฝาย โนนสําราญ 1 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 214145 1744196 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

673 ฝายยาง ฝาย แกง้สนามนาง 4 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 211211 1747980 48 54401 0 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

674 ฝายน้ําล้นคลองอสีานเขียว ฝาย หนิลาด 6 โนนสําราญ แกง้สนามนาง นครราชสีมา 209306 1745701 48 54401 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

675 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย โนนอดุม 8 บงึสําโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 196490 1740865 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึสําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

676 ฝายน้ําล้นบา้นหนองขามน้อย ฝาย หนองขามน้อย 11 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 206029 1736395 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

677 ฝายน้ําล้นบา้นหนองเต่า ฝาย หนองเต่า 9 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 202698 1736931 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

678 ฝายน้ําล้นบา้นราชมงคล ฝาย ราชมงคล 14 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 209258 1734939 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

679 ฝายน้ําล้นบา้นหนองบวักอง ฝาย หนองบวักอง 3 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 200348 1734931 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

680 ฝายน้ําล้นบา้นหวับงึ ฝาย หวับงึ 1 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 198966 1734150 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

681 ฝายน้ําล้นบา้นโนนระเวียง ฝาย โนนระเวียง 2 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 199132 1733194 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

682 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย หนองโคบาล 6 บงึพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 203278 1728802 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บงึพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

683 หว้ยน้ําเค็ม ลําธาร/ลําหว้ย โนนฟกัทอง 6 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 192991 1733122 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

684 อา่งหบุใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา ง้ิว 6 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 203743 1649989 48 54384 22 0 สาธารณะ
อบต.ทา่จะหลุง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

685 กดุริมแม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ง้ิว 6 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 201549 1650012 48 54384 23 60000 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

686 อา่งหบุน้อย อา่งเกบ็น้ํา ง้ิว 6 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 203151 1649846 48 54384 8 54000 สาธารณะ
อบต.ทา่จะหลุง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

687 สระหลวง สระ ขี้ตุ่น 4 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 202402 1649319 48 54384 2 48000 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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688 สระหลวง สระ ขี้ตุ่น 2 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 202403 1649241 48 54384 1 0 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

689 กดุหว้ยบา้นขี้ตุ่น หนอง/บงึ/กดุ ขี้ตุ่น 4 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200797 1649285 48 54384 11 72000 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง ประมง, อืน่ๆ

690 หนองโคกขี้หนู หนอง/บงึ/กดุ ใหม่นานิยม 7 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 204607 1648063 48 54381 4 54250 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

691 อา่งเกบ็น้ําฝายประชาอาสา อา่งเกบ็น้ํา ขี้ตุ่น 1 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200558 1648284 48 54384 25 0 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

692 หนองบอน หนอง/บงึ/กดุ หนองบอน 6 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 197262 1648030 48 54384 5 0 สาธารณะ
อบต.ด่านเกวียน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

693 หนองเต็ง หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 5 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 201593 1647322 48 54384 27 187893 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง อืน่ๆ

694 ตะกดุตาเล็ก หนอง/บงึ/กดุ ตูม 5 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 199136 1646776 48 54384 13 0 สาธารณะ อบต.ด่านเกวียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

695 หนองบา้นตูม หนอง/บงึ/กดุ ตูม 5 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 199245 1646538 48 54384 5 0 สาธารณะ อบต.ด่านเกวียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

696 กดุคลองวังยาง หนอง/บงึ/กดุ ตูม 5 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 199311 1646253 48 54384 10 0 สาธารณะ อบต.ด่านเกวียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

697 สระน้ําบา้นหนองกก สระ หวัดอน 9 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200471 1645283 48 54384 2 35000 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

698 สระวัด สระ หนองกก 8 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200771 1645162 48 54384 3 24000 สาธารณะ วัดบา้นหนองกก
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

699 สระน้ําบา้นหนองกก สระ หวัดอน 9 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200444 1645154 48 54384 5 0 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง ผลิตประปา, อืน่ๆ

700 สระวัด สระ หนองกก 8 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 201651 1645048 48 54384 15 480000 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง ผลิตประปา, อืน่ๆ

701 หนองคลองตําแย หนอง/บงึ/กดุ ด่านเกวียน 1 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 200099 1643735 48 54384 7 0 สาธารณะ อบต.ด่านเกวียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

702 สระวัดบา้นทา่อา่ง สระ ทา่อา่ง 4 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 197988 1641828 48 54384 4 25 สาธารณะ

ทต.ด่านเกวียน, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

703 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ ละลม 1 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 201412 1641416 48 54384 5 34500 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

704 หนองกดุละลม หนอง/บงึ/กดุ ละลม 3 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200246 1641828 48 54384 154 1200000 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

705 สระใหม่ สระ ละลม 3 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 201078 1640497 48 54384 7 225000 สาธารณะ อบต.ละลมใหม่พฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ

706 สระน้ําหนองเสาเดียว สระ หนองเสาเดียว 7 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 192137 1640466 48 54384 11 0 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 นันทนาการ, อืน่ๆ

707 หนองยาว หนอง/บงึ/กดุ ไร่ 1 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 199593 1640052 48 54384 20 256 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

708 หนองกดุจอกใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ กดุจอกใหญ่ 7 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200871 1639803 48 54384 25 336000 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

709 สระน้ําหนองกระทุม่ สระ หนองเสาเดียว 7 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 193006 1639898 48 54384 3 0 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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710 สระหนองออ้ สระ กดุโบสถ์ 2 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 199632 1638795 48 54384 6 60000 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

711 หนองคลองยายนวล หนอง/บงึ/กดุ กดุจอกน้อย 6 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200423 1638593 48 54384 13 0 สาธารณะ อบต.ละลมใหม่พฒันา
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

712 หนองผักหวาน หนอง/บงึ/กดุ หนองผักหวาน 11 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200046 1638131 48 54384 8 112000 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

713 สระน้ําหนองโสน สระ หนองโสน 8 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 197395 1638116 48 54384 15 100000 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

714 บอ่น้ําอบต.ทา่อา่ง สระ หนองโสน 8 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 195775 1638075 48 54384 2 22 สาธารณะ อบต.ทา่อา่ง อืน่ๆ

715 สระน้ําสาธารณประโยชน์ สระ คลองกระชาย 8 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 202259 1637734 48 54384 1 18750 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

716 สระโค้งข้างต้นตาล สระ คลองกระชาย 8 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 203661 1637439 48 54384 6 44200 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

717 สระน้ําวัดกดุจอกน้อย สระ กดุจอกน้อย 6 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200557 1637470 48 54384 1 24750 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

718 สระน้ําบา้นกดุจอกน้อย สระ กดุจอกน้อย 6 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 200516 1637302 48 54384 2 26100 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

719 สระน้ํา บ.ดอนพรหมณ์ สระ ดอนพราหมณ์ 5 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 196725 1637343 48 54384 3 20 สาธารณะ
อบต.ทา่อา่ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

720 อา่งเกบ็น้ําหว้ยทราย อา่งเกบ็น้ํา คลองยาง 9 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 206508 1636438 48 54381 57 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ละลมใหม่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

721 สระหน้าฝาย สระ คลองยาง 9 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 205098 1636387 48 54381 6 68250 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

722 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนสะอาด 9 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 199956 1636244 48 54384 1 0 สาธารณะ ทต.ทา่เย่ียม อืน่ๆ

723 หนองลําเหมือง หนอง/บงึ/กดุ คลองยาง 9 ละลมใหม่ พฒันา โชคชัย นครราชสีมา 204926 1635483 48 54381 12 0 สาธารณะ

อบต.ละลมใหม่
พฒันา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

724 สระน้ํา บา้นบงึทบัปรางค์ สระ บงึทบัปรางค์ 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198732 1634330 48 54384 3 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

725 สระน้ําบา้นกอโจด สระ กอโจด 11 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 205473 1631979 48 54382 11 87511 สาธารณะ ทต.ทา่เย่ียม
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

726 อา่งเกบ็น้ําหว้ยบง อา่งเกบ็น้ํา กอโจด 11 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 206354 1631494 48 54382 50 0 สาธารณะ ทต.ทา่เย่ียม เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

727 สระหนองคล้า สระ หนองคล้า 2 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 198376 1630482 48 54383 5 25600 สาธารณะ อบต.กระโทก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

728 อา่งเกบ็น้ําหว้ยไผ่ อา่งเกบ็น้ํา นาตล่ิงชัน 10 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 204699 1628168 48 54382 50 321000 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
8, ทต.ทา่เย่ียม เพาะปลูก, อืน่ๆ

729 สระน้ําบา้นนาตล่ิงชัน สระ นาตล่ิงชัน 10 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 202500 1628101 48 54383 4 30000 สาธารณะ

สํานักงานทต.ทา่เย่ียม
, กรรมการหมูบ่า้น
นาตล่ิงชัน ผลิตประปา, อืน่ๆ

730 สระน้ําบา้นหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 3 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 201324 1626985 48 54383 7 36470 สาธารณะ ทต.ทา่เย่ียม อืน่ๆ

731 สระน้ําบา้นคลองมะเด่ือ สระ คลองมะเด่ือ 2 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 205104 1624372 48 54382 5 160000 สาธารณะ

ทต.ทา่เย่ียม, 
กรรมการหมูบ่า้น 
พระสงฆวั์ดเขาแกว้

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

732 สระวัดปาุบงึพระ สระ บงึพระ 7 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 192156 1624356 48 54383 4 0 สาธารณะ

อบต.ทา่ลาดขาว, 
ประชาชนและวัดบงึ
พระ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

733 หนองกระแต หนอง/บงึ/กดุ บงึพระ 7 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 191845 1624234 48 54383 13 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาดขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

734 สระบา้นดอนไพล สระ ทา่บอ่ 15 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 197054 1623521 48 54383 5 18000 สาธารณะ
ทต.ทา่เย่ียม, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

735 สระน้ําบา้นทา่บอ่ สระ ทา่บอ่ 15 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 197101 1623385 48 54383 23 130000 สาธารณะ
ทต.ทา่เย่ียม, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

736 สระบงึพระ สระ บงึพระ 6 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 192731 1622964 48 54383 784 24 สาธารณะ
อบต.ทา่ลาดขาว, 
หมูบ่า้นบงึพระ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

737 อา่งหนิดาด อา่งเกบ็น้ํา ดอนไพล 8 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 201795 1622320 48 54383 4 30000 สาธารณะ
อบต.ทา่เย่ียม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

738 สระน้ํา บา้นโนนปอแดง สระ โนนปอแดง 9 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 196571 1619759 48 54383 5 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ อืน่ๆ

739 สระน้ํา บา้นโนนปอแดง สระ โนนปอแดง 9 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 196889 1619644 48 54383 13 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

740 สระน้ํา บา้นหนองปรึก สระ หนองปรึก 3 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 196645 1619375 48 54383 16 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ ผลิตประปา, อืน่ๆ

741 หนองปรึก หนอง/บงึ/กดุ หนองโพธ์ิ 14 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 201149 1617405 48 54383 18 102 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

742 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ สระประทมุ 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198124 1633873 48 54384 4 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

743 หนองกาบ หนอง/บงึ/กดุ ปาุหมาก 3 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198012 1633641 48 54384 4 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

744 สระหนองแปลน สระ หนองแปลน 11 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 191973 1622879 48 54383 4 30 สาธารณะ

อบต.ทา่ลาดขาว, 
ประปาหมูบ่า้นหนอง
แปลน

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

745 สระบงึพระ สระ บงึพระ 7 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 191974 1622548 48 54383 54 0 สาธารณะ
อบต.ทา่ลาดขาว, 
หมูบ่า้นบงึพระ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

746 อา่งคลองลาดเอีย่ง อา่งเกบ็น้ํา ใหม่หนองปรึก 15 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 196629 1618043 48 54383 11 0 สาธารณะ

อบต.ทุง่อรุณ, 
ธนาคารอาหารเพือ่
ชุมชน เพาะปลูก, อืน่ๆ
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747 สระน้ําวัดปาุเขาตุ๊กปุกฺ สระ ดอนไพล 8 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 200650 1622128 48 54383 28 45000 สาธารณะ
อบต.ทา่เย่ียม, วัดปาุ
เขาตุ๊กปุกฺ อปุโภค, อืน่ๆ

748 อา่งหบุน้อย อา่งเกบ็น้ํา ง้ิว 6 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 203306 1649827 48 54384 6 33750 สาธารณะ
อบต.ทา่จะหลุง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

749 อา่งหบุน้อย อา่งเกบ็น้ํา ง้ิว 6 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 203142 1649988 48 54384 8 19200 สาธารณะ
อบต.ทา่จะหลุง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

750 หนองน้ํา บา้นโจด หนอง/บงึ/กดุ โจด 4 ทา่เย่ียม โชคชัย นครราชสีมา 202303 1629978 48 54383 21 0 สาธารณะ อบต.ทา่เย่ียม
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

751 หนองน้ํา บา้นหนองเสาเดียว หนอง/บงึ/กดุ หนองเสาเดียว 10 ทา่อา่ง โชคชัย นครราชสีมา 192204 1640621 48 54384 5 7500 สาธารณะ อบต.ทา่อา่ง ผลิตประปา, อืน่ๆ

752 หนองน้ํา บา้นทุง่อรุณ หนอง/บงึ/กดุ ทุง่อรุณ 8 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 195323 1621142 48 54383 3 7200 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

753 สระน้ําบา้นดอนเกตุ สระ ดอนเกตุ 7 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 195660 1616629 48 54383 3 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

754 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ ปาุหมาก 3 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198123 1634074 48 54384 1 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

755 ฝายลําน้ํามูลฝายรังไม้โกวน ฝาย หมี่ 12 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 199746 1629336 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.กระโทก
อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

756 ลําน้ํามูล แม่น้ํา ขี้ตุ่น 1 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 202183 1649824 48 54384 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่จะหลุง
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

757 คลองจมูกฉีก ลําคลอง/คูน้ํา หนองหญ้าปล้อง 3 ทา่จะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 200320 1644341 48 54384 0 0 สาธารณะ
อบต.ทา่จะหลุง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

758 คลองลุง ลําคลอง/คูน้ํา บงึทบัปรางค์ 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 196044 1635044 48 54384 0 15400 สาธารณะ
อบต.โชคชัย, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

759 หว้ยคลอง ลําธาร/ลําหว้ย สระประทมุ 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198974 1634792 48 54384 0 0 สาธารณะ
อบต.โชคชัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

760 คลองลูกฟาู ลําธาร/ลําหว้ย หนองสําโรง 11 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 197626 1634716 48 54384 0 0 สาธารณะ
อบต.โชคชัย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

761 ฝายคลองมอญ ฝาย สะแกกอง 5 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 194595 1617375 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

762 ฝายประชาอาสา ฝาย โค้งกระโดน 6 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 193556 1618157 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทุง่อรุณ

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

763 ฝายหวัสะพาน ฝาย โกรกน้ําใส 2 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 196490 1618058 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

764 หนองหญ้าขาว หนอง/บงึ/กดุ ทา่ตะเคียน 13 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 190365 1636826 48 54384 2 50 สาธารณะ อบต.พลับพลา
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

765 สระหนองสระทาน สระ ทา่ตะเคียน 13 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 188413 1636281 48 54384 5 49 สาธารณะ
อบต.พลับพลา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

766 สระน้ํา บา้นบงึทบัปรางค์ สระ บงึทบัปรางค์ 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194031 1635381 48 54384 5 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย อืน่ๆ
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767 สระน้ําบา้นตะเคียน สระ ทา่ตะเคียน 13 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 189790 1635350 48 54384 2 11 สาธารณะ

รพช. และรร.บา้นทา่
ตะเคียน, อบต.
พลับพลา, โรงเรียน
บา้นทา่ตะเคียน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

768 บงึทบัปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ บงึทบัปรางค์ 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194855 1635086 48 54384 3 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

769 บงึทบัปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ บงึทบัปรางค์ 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 195459 1634087 48 54384 20 250000 สาธารณะ อบต.โชคชัย
ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

770 สระปทมุ สระ สระประทมุ 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 195086 1631172 48 54383 3 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย, วัด
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

771 เขื่อนหนิเรียบตล่ิงปงิน้อย สระ สระประทมุ 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194962 1631131 48 54383 12 52973 สาธารณะ
กรมเจา้ทา่, อบต.
โชคชัย

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

772 บงึกระโทก หนอง/บงึ/กดุ ปาุหมาก 3 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194928 1630475 48 54383 23 700000 สาธารณะ ทต.โชคชัย นันทนาการ, อืน่ๆ

773 สระประปาบา้นบงิ สระ กระโทก 6 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194190 1630048 48 54383 30 250000 สาธารณะ
การประปาส่วน
ภูมิภาค, อบต.โชคชัย

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

774 บงึกดุสวาย หนอง/บงึ/กดุ กดุสวาย 12 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 191060 1629367 48 54383 20 0 สาธารณะ

อบต.พลับพลา, 
ประปาหมูบ่า้น กดุ
สวาย

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

775 บงึกดุสวาย หนอง/บงึ/กดุ กดุสวาย 12 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 191026 1629262 48 54383 4 10 สาธารณะ
อบต.พลับพลา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

776 บงึทบัปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ปรางค์ 9 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 193226 1629065 48 54383 5 0 สาธารณะ

อบต.พลับพลา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

777 ทุง่ตาทอง สระ พลับพลา 1 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 192324 1629026 48 54383 18 300000 สาธารณะ อบต.พลับพลา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

778 สระบงึทุง่น้อย สระ ไทย 2 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 193063 1628966 48 54383 17 26250 สาธารณะ

อบต.พลับพลา, 
ประชาชน กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

779 ทุง่ตาทอง สระ พลับพลา 1 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 192318 1628875 48 54383 18 250000 สาธารณะ อบต.พลับพลา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

780 สระประปา สระ บงิ 8 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194809 1628688 48 54383 19 432000 สาธารณะ
ประปาส่วนภูมิภาค
โชคชัย, อบต.โชคชัย อืน่ๆ

781 บงึทบก หนอง/บงึ/กดุ โค้งยาง 4 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 192769 1628554 48 54383 2 4 สาธารณะ
อบต.พลับพลา, 
กรรมการหมูบ่า้น นันทนาการ, อืน่ๆ

782 อา่งเกบ็น้ําฝายทา่ลาดขาว อา่งเกบ็น้ํา ทา่ลาดขาว 2 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 193241 1625525 48 54383 13 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ลาดขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

783 สระน้ํา บา้นทา่ลาดขาว สระ ทา่ลาดขาว 3 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 191991 1625252 48 54383 10 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาดขาว ผลิตประปา, อืน่ๆ
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784 สระน้ําบา้นทา่ลาดขาว สระ โคกกระสังข์ 4 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 190829 1624607 48 54383 17 107 สาธารณะ อบต.ทา่ลาดขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

785 อา่งเกบ็น้ําฝายทา่ลาดขาว อา่งเกบ็น้ํา ทา่ลาดขาว 2 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 193321 1625666 48 54383 4 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ลาดขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

786 สระปรางค์พะโค สระ พะโค 5 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 195626 1626875 48 54383 3 0 สาธารณะ อบต.กระโทก
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

787 สระวัดดอนใหญ่ สระ ดอนใหญ่ 3 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 196599 1628032 48 54383 4 0 สาธารณะ อบต.กระโทก เพาะปลูก, อืน่ๆ

788 หนองสําโรง หนอง/บงึ/กดุ หนองสําโรง 11 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 196156 1633400 48 54384 2 25600 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

789 สระอนามัย สระ สระพระ 10 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 192725 1624961 48 54383 3 30 สาธารณะ
อบต.ทา่ลาดขาว, 
หมูบ่า้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

790 สระโนนแดง สระ โนนแดง 16 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 188093 1635134 48 54384 5 7200 สาธารณะ อบต.พลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

791 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ โชคชัย 1 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194701 1631501 48 54383 1 15000 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

792 คลองหนองกระเบา ลําคลอง/คูน้ํา สระประทมุ 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 198789 1631933 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

793 คลองลําลูกจาก ลําคลอง/คูน้ํา บงิ 8 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 194980 1628997 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.โชคชัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

794 คลองทางหลวง ลําคลอง/คูน้ํา บุ 5 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 196338 1630708 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.โชคชัย, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

795 ฝายบา้นทา่ลาดขาว ฝาย ทา่ลาดขาว 3 ทา่ลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 193261 1625604 48 54383 0 0 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
8, อบต.ทา่ลาดขาว

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

796 คลองส่งน้ําสายใหญ่ลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 193133 1627329 48 54383 0 0 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
8, อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

797 ฝายบา้นปรางค์พะโค ฝาย ปรางค์พะโค 11 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 193162 1627298 48 54383 0 0 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
8, อบต.กระโทก

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

798 คลองส่งน้ําสายใหญ่ลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 194100 1628055 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

799 คลองส่งน้ําสายใหญ่ลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 189599 1627251 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

800 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 192104 1626511 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

801 คลองส่งน้ําสายใหญ่ลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 191476 1626550 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

802 ฝายกัน้น้ําจดุ 4 ฝาย เกาะ 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 193192 1627297 48 54383 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.พลับพลา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

803 หนองคะแลง หนอง/บงึ/กดุ ดะแลง 11 ทุง่อรุณ โชคชัย นครราชสีมา 204110 1618829 48 54382 4 0 สาธารณะ อบต.ทุง่อรุณ เพาะปลูก, อืน่ๆ

804 ฝายบา้นดอนใหญ่ ฝาย ดอนใหญ่ 3 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 206928 1629250 48 54382 0 0 สาธารณะ
สํานักชลประทานที ่
8, อบต.กระโทก

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

805 หนองทุง่รี หนอง/บงึ/กดุ ทุง่รี 7 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241597 1717601 48 55403 64 240000 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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806 หนองรี หนอง/บงึ/กดุ ทุง่รี 7 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241813 1717570 48 55403 4 0 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

807 หนองบหุวาย หนอง/บงึ/กดุ บหุวาย 12 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241298 1717242 48 55403 11 40000 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

808 สระน้ําวัดบา้นแก สระ แก 3 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 237156 1716812 48 55403 2 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

809 สระน้ําบา้นแก สระ แก 3 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 237052 1716829 48 55403 7 29000 สาธารณะ อบต.วังหนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

810 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 1 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241939 1716418 48 55403 19 80000 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

811 หนองควายตาย หนอง/บงึ/กดุ บหุวาย 12 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 240552 1716442 48 55403 17 160000 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

812 สระหนองไผ่ สระ โนนเพด็ 1 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241489 1716246 48 55403 1 9600 สาธารณะ อบต.วังหนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

813 อา่งเกบ็น้ําบา้นดอนยาวน้อย อา่งเกบ็น้ํา หนองงูเหลือม 5 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 238651 1715483 48 55403 144 476000 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

814 สระบา้นดอนยาวน้อย สระ หนองตะเข้ 13 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 238012 1715011 48 55403 28 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

815 สระน้ํา บา้นหนองบวั สระ หนองบวั 2 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 240221 1714899 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

816 หนองน้ําใส หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 2 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 241071 1714780 48 55394 3 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

817 สระบา้นหนองบวั สระ หนองบวั 2 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 240523 1714715 48 55394 5 29685 สาธารณะ อบต.วังหนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

818 สระน้ําหนองบวั สระ หนองบวั 2 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 240351 1714620 48 55394 14 0 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

819 หนองขนุนบา้นหนิต้ัง หนอง/บงึ/กดุ หนิต้ัง 9 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 238787 1713577 48 55394 2 0 สาธารณะ อบต.หนิต้ัง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

820 หนองถนนหกั หนอง/บงึ/กดุ หนิต้ัง 9 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 238345 1713582 48 55394 51 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

821 หนองหญ้าคา หนอง/บงึ/กดุ หนองหญ้าขาว 5 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 239025 1712211 48 55394 15 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

822 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 5 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 238961 1712005 48 55394 14 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

823 สระบา้นนาคู สระ คู 1 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235517 1712042 48 55394 8 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

824 คลองบา้นคู หนอง/บงึ/กดุ คู 1 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235193 1712049 48 55394 11 5494.37 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการผู้ใหญ่บา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

825 หนองหญ้าคา หนอง/บงึ/กดุ หนองหญ้าขาว 5 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 238896 1711898 48 55394 3 24000 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

826 สระวัด สระ คู 1 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235102 1711891 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

827 สระวัดคู สระ คู 1 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235116 1711758 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

828 บงึแทน่ หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัน้อย 12 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 241397 1711584 48 55394 944 0 สาธารณะ อบต.สําพะเนียง

829 สระนาคู สระ หนองจาน 4 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 234290 1710805 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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830 หนองตะกรุด หนอง/บงึ/กดุ หนองน้ําขาว 2 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 232622 1710831 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

831 สระตะวันตก สระ โนนตาเถร 1 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 231203 1710711 48 54391 30 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

832 หนองระหาร หนอง/บงึ/กดุ หนองน้ําขาว 2 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 232924 1710270 48 55394 19 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

833 สระรหนัสะโท สระ โนนไผ่ 10 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 237341 1710103 48 55394 22 37500 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการผู้ใหญ่บา้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

834 สระหนองม่วง สระ หนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 229725 1710208 48 54391 9 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

835 หนองหว้ยสําพะเนียง หนอง/บงึ/กดุ สําพะเนียง 3 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240383 1709933 48 55394 11 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

836 สระบา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 229944 1710014 48 54391 25 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

837 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ ศรีวัฒนา 6 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 233288 1709713 48 55394 44 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

838 สระน้ํา บา้นดอนยาว สระ ดอนยาว 3 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 233881 1709257 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

839 สระน้ํา บา้นหวาย สระ หวาย 9 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240071 1709027 48 55394 7 0 สาธารณะ

อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ผู้ใหญ่บา้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

840 หนองเด่ิน หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 3 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 234263 1709035 48 55394 50 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

841 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ 7 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228908 1708588 48 54391 25 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

842 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 3 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 232498 1708572 48 55394 8 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

843 สระส่ีเหล่ียม สระ หนองไผ่ 7 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 229762 1708500 48 54391 25 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

844 หนองกด หนอง/บงึ/กดุ ซาด 8 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 239941 1707805 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

845 หนองนาดี หนอง/บงึ/กดุ นาดี 10 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 231323 1706902 48 54391 79 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

846 อา่งเกบ็น้ําหนองระหอก อา่งเกบ็น้ํา ดอนตะหนิน 5 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235086 1706618 48 55394 811 1920000 สาธารณะ

อบต.โนนแดง ทต.
โนนแดง, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ
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847 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 9 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 230415 1706311 48 54391 14 81000 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

848 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 9 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 229735 1705890 48 54391 7 16800 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

849 สระหนองม่วง สระ เต็งสูง 3 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236494 1705614 48 55394 11 0 สาธารณะ
ทต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

850 หนองแฝก หนอง/บงึ/กดุ ไทยสามัคคี 17 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235306 1705628 48 55394 6 66000 สาธารณะ

วัดบา้นไทยสามัคคี, 
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

851 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 9 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 229697 1705647 48 54391 1 7200 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

852 สระหนองสองหอ้ง สระ ปาุตะแบง 8 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 231203 1704985 48 54391 17 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

853 หนองบน หนอง/บงึ/กดุ หนองมน 16 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 233623 1704807 48 55394 27 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

854 สระน้ํา บา้นปาุตะแบง สระ ปาุตะแบง 8 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 231527 1704743 48 54391 2 11200 สาธารณะ
รร.บา้นปาุตะแบง, 
อบต.ดอนยาวใหญ่ ประมง, อืน่ๆ

855 หนองตาโล หนอง/บงึ/กดุ หนองตาโล 14 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 233128 1704541 48 55394 83 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

856 หนองบงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 8 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235554 1704156 48 55394 62 384000 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

857 หนองบง หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 8 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235763 1703987 48 55394 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

858 หนองบงน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 8 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235283 1703657 48 55394 10 16800 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

859 สระบา้นดอนยาวน้อย สระ ดอนยาวน้อย 6 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 237927 1715206 48 55403 5 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

860 สระวัดบา้นเตย สระ เตย 8 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 236245 1714211 48 55394 10 60000 สาธารณะ
อบต.วังหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

861 สระดอนตัดเรือ สระ ดอนตะหนิน 5 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235358 1708006 48 55394 2 9600 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

862 สระวัดบา้นจาบ สระ จาบ 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 233872 1702684 48 55394 2 8100 สาธารณะ

วัดบา้นจาบ, อบต.
โนนแดง, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

863 สระวัดบา้นดอนตัดเรือ สระ ดอนตัดเรือ 6 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235378 1708052 48 55394 1 4800 สาธารณะ

วัดบา้นดอนตัดเรือ, 
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

864 สระหนองโบสถ์ สระ ระหนัค่าย 7 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235942 1707691 48 55394 2 9600 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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865 สระวัดบา้นตะเภาหนุน สระ ตะเภาหนุน 2 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236341 1701921 48 55394 3 13500 สาธารณะ

วัดบา้นตะเภาหนุน, 
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

866 หนองจอก หนอง/บงึ/กดุ จาบ 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234794 1702120 48 55394 35 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

867 หนอง กริก กริด หนอง/บงึ/กดุ จาบ 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 233871 1702620 48 55394 1 0 สาธารณะ

วัดบา้นจาบ, อบต.
โนนแดง, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

868 สระหนองยืนยง สระ ดอนตัดเรือ 6 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234413 1707631 48 55394 4 7500 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

869 สระศิลประสงค์ สระ ดอนตะหนิน 5 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234180 1706711 48 55394 1 1875 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

870 สระเกา่ สระ ดอนตะหนิน 5 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234720 1706837 48 55394 2 7800 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

871 สระใหม่ สระ ดอนตะหนิน 5 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234764 1706930 48 55394 1 7800 สาธารณะ อบต.โนนแดง เพาะปลูก, อืน่ๆ

872 สระน้ํา บา้นหนองมน สระ หนองมน 16 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 233768 1704852 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

873 หนองช่องแมว หนอง/บงึ/กดุ ตลาดโนนแดง 15 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236308 1705296 48 55394 2 0 สาธารณะ
ทต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

874 หนองแดง หนอง/บงึ/กดุ หวัโคก 4 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 237123 1704730 48 55394 16 0 สาธารณะ
ทต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

875 บอ่น้ําทิง้ สระ หวัโคก 4 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 238749 1704969 48 55394 1 0 สาธารณะ
สํานักงานประปา, 
ทต.โนนแดง ผลิตประปา, อืน่ๆ

876 หนองลําหวัเลิง หนอง/บงึ/กดุ หนิเง้ิม 5 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 234892 1709865 48 55394 50 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

877 หนองนาแซง หนอง/บงึ/กดุ หนิเง้ิม 5 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 235485 1710628 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

878 สระหนองสองหอ้ง สระ ปาุตะแบง 8 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 231333 1705035 48 54391 8 10800 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

879 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 5 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 238731 1711419 48 55394 1 0 สาธารณะ
รร.หนองหญ้าขาว, 
อบต.สําพะเนียง อืน่ๆ

880 สระน้ํา บา้นฝาง สระ ฝาง 2 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235297 1711581 48 55394 16 0 สาธารณะ
รร.บา้นฝาง, อบต.สํา
พะเนียง อืน่ๆ

881 ลําคลองคูหวันอน หนอง/บงึ/กดุ คู 1 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 235165 1711806 48 55394 3 4092 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

882 สระน้ํา บา้นตะคร้อ สระ ตะคร้อ 6 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 238867 1711854 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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883 หนองคลองบา้นฝาง หนอง/บงึ/กดุ ฝาง 2 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 237595 1710166 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

884 สระวัดบา้นซาด สระ ซาด 8 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240578 1708577 48 55394 1 2000 สาธารณะ

วัดบา้นซาด, อบต.สํา
พะเนียง, กรรมการ
หมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

885 สระน้ําวัดบา้นซาด สระ ซาด 8 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240558 1708707 48 55394 3 58500 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

886 สระหนองเต็ง สระ ตะคร้อ 6 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 239167 1711320 48 55394 13 73898 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

887 สระน้ํา บา้นสําพะเนียง สระ สําพะเนียง 3 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240448 1709966 48 55394 1 3200 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

888 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ เกา่ 11 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240002 1709891 48 55394 4 26880 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

889 สระน้ํา บา้นซาด สระ ซาด 8 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 240543 1708649 48 55394 2 14400 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

890 หนองซาเลือด หนอง/บงึ/กดุ โนนไพรวัลย์ 4 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 230383 1707981 48 54391 12 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

891 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 229798 1710165 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

892 สระน้ํา บา้นตลาดโนนตาเถร สระ ตลาดโนนตาเถร 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 231940 1711381 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

893 สระน้ํา บา้นตลาดโนนตาเถร สระ ตลาดโนนตาเถร 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 231833 1710940 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

894 หนองข้าว หนอง/บงึ/กดุ โคกใหญ่พฒันา 11 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 227685 1708699 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

895 สระวัด สระ โสกแซง 8 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 227356 1707025 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

896 สระน้ํา บา้นโคกหนองแวง สระ โคกหนองแวง 2 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228248 1709030 48 54391 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

897 สระวัด สระ โคกหนองแวง 2 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228336 1709127 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

898 สระน้ําบา้นโกรก สระ โกรก 3 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228873 1705817 48 54391 10 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

899 ฝายบา้นสําโรงใต้ ฝาย สําโรงใต้ 10 วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา 235436 1715441 48 55403 0 0 สาธารณะ อบต.วังหนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

900 ฝายน้ําล้นบา้นโนนเขว้า ฝาย โนนเขว้า 12 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 238260 1706970 48 55394 0 0 สาธารณะ
ทต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

901 หว้ยสาธารณะ ลําธาร/ลําหว้ย ระหนัค่าย 7 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236240 1707700 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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902 ฝายน้ําล้นบา้นระหนัค่าย ฝาย ระหนัค่าย 7 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236656 1707572 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

903 ฝายน้ําล้นบา้นตะเภาหนุน ฝาย ตะเภาหนุน 2 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 236206 1702103 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

904 ฝายน้ําล้นบา้นตะเภาหนุน ฝาย ตะเภาหนุน 2 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 235484 1701620 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

905 ฝายน้ําล้นบา้นจาบ ฝาย จาบ 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 234684 1702152 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

906 ฝายน้ําล้นบา้นทา่วัด ฝาย ทา่วัด 5 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228100 1710593 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนตาเถร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

907 ฝายน้ําล้นบา้นหนิเง้ิม ฝาย หนิเง้ิม 5 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 235079 1710512 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

908 ฝายน้ําล้นบา้นหนิเง้ิม ฝาย หนิเง้ิม 5 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 235468 1710631 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

909 ฝายหว้ยกํานัน ฝาย หนองจาน 4 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 234279 1711013 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนยาวใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

910 ฝายน้ําล้นบา้นโนนไผ่ ฝาย โนนไผ่ 10 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 237519 1710054 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

911 ฝายน้ําล้นบา้นสําพะเนียง ฝาย สําพะเนียง 3 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 242069 1708834 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.สําพะเนียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

912 ฝายน้ําล้นบา้นหนองม่วง ฝาย หนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 228879 1710861 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

913 ฝายน้ําล้นบา้นหนองม่วง ฝาย หนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 229781 1711527 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

914 ฝายน้ําล้นบา้นตลาดโนนตาเถร ฝาย ตลาดโนนตาเถร 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 232406 1711496 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

915 ฝายน้ําล้นบา้นตลาดโนนตาเถร ฝาย ตลาดโนนตาเถร 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 232144 1712084 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

916 ฝายน้ําล้นบา้นตลาดโนนตาเถร ฝาย ตลาดโนนตาเถร 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 231667 1712089 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

917 หว้ยปลาหมัน ลําธาร/ลําหว้ย โนนตาเถร 1 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 230617 1711609 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

918 ฝายหว้ยปลาหมัน ฝาย โนนตาเถร 1 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 231232 1710618 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตาเถร เพาะปลูก, อืน่ๆ

919 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย สําพะเนียง 3 สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 242338 1706247 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.สําพะเนียง อืน่ๆ

920 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย ใหม่ศรีประทาน 11 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 238543 1705675 48 55394 0 0 สาธารณะ
ทต.โนนแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

921 สระน้ํา บา้นม่วง สระ ม่วง 8 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 180029 1690900 48 54394 6 0 สาธารณะ อบต.สายออ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

922 สระสายออ สระ สายออ 1 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 183009 1690217 48 54394 5 0 สาธารณะ
อบต.สายออ, อบต.
สายออ อปุโภค, อืน่ๆ

923 บงึบา้นบุ หนอง/บงึ/กดุ บุ 3 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 181966 1689819 48 54394 27 432000 สาธารณะ อบต.สายออ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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924 บงึโคกพรม หนอง/บงึ/กดุ โคกพรม 5 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182220 1688338 48 54394 14 75000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น

บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

925 สระน้ํา บา้นสระตะเฆ่ สระ สระตะเฆ่ 8 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817465 1686390 47 53392 3 14400 สาธารณะ ทต.บลัลังก์, กรรมการ ผลิตประปา, อืน่ๆ

926 สระน้ํา บา้นสระตะเฆ่ สระ สระตะเฆ่ 8 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817327 1686350 47 53392 7 0 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

927 หนองน้ํา บา้นสระตะเฆห่นิ หนอง/บงึ/กดุ สระตะเฆห่นิ 15 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817088 1686187 47 53392 13 24000 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

928 สระน้ําบา้นโนนพทุรา สระ โนนพทุรา 6 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 191945 1685600 48 54393 18 437500 สาธารณะ อบต.ด่านจาก ผลิตประปา, อืน่ๆ

929 สระน้ํา บา้นโนนหวาย สระ โนนหวาย 4 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 181162 1685114 48 54393 2 7500 สาธารณะ
รร.บา้นโนนหวาย, 
อบต.โนนไทย ประมง, อืน่ๆ

930 อา่งเกบ็น้ําลําเชิงไกร อา่งเกบ็น้ํา โพธ์ิตาสี 10 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 810758 1686161 47 53391 4472 35819500 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บลัลังก์

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

931 สระน้ํา บา้นกระดาน สระ กระดาน 6 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 809206 1684692 47 53392 7 15000 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, วัด 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

932 สระน้ํา บา้นกระดาน สระ กระดาน 6 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 809289 1684672 47 53392 3 15000 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

933 สระน้ําบา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 9 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189673 1684091 48 54393 3 40000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก ผลิตประปา, อืน่ๆ

934 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนหวาย 4 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 180386 1684280 48 54393 1 0 สาธารณะ อบต.โนนไทย อืน่ๆ

935 สระน้ํา บา้นสระจรเข้ สระ สระจรเข้ 13 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184405 1683978 48 54393 4 300000 สาธารณะ
ทต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

936 สระน้ําบา้นหนองแจง สระ หนองแจง 9 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 819261 1684017 47 53392 6 27000 สาธารณะ
อบต.บลัลังก์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

937 สระหลวงหนองสะแก สระ หนองสะแก 9 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189799 1683676 48 54393 1 7200 สาธารณะ อบต.ด่านจาก
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

938 สระน้ํา บา้นสระจรเข้ สระ สระจรเข้ 13 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184906 1683420 48 54393 3 32000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

939 หนองเดิน หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 7 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817388 1683148 47 53392 21 76500 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

940 สระน้ํา บา้นโนนพริก สระ โนนพริก 10 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185654 1682565 48 54393 9 70400 สาธารณะ
วัดโนนไทย, ทต.โนน
ไทย

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

941 บงึคําคู หนอง/บงึ/กดุ คูเมือง 3 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 812513 1682742 47 53392 15 150000 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

942 สระนาหว้า สระ โนนพริก 10 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185148 1682534 48 54393 10 129600 สาธารณะ
ทต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

943 สระวัด สระ ตะคร้อ 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 188687 1682200 48 54393 3 90000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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944 สระน้ํา บา้นไร่ สระ ไร่ 7 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 180541 1682377 48 54393 11 36000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

945 สระหนองขาม สระ ตะคร้อ 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189594 1682063 48 54393 9 150000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก ผลิตประปา, อืน่ๆ

946 สระน้ําบา้นโนนเจดีย์ สระ โนนเจดีย์ 1 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 811073 1682336 47 53392 44 166500 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ประมง, ปศุ
สัตว์, อืน่ๆ

947 อา่งเกบ็น้ําบงึโนนเจดีย์ อา่งเกบ็น้ํา โนนเจดีย์ 1 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 811417 1682321 47 53392 18 185000 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

948 สระน้ํา บา้นบลัลังก์ สระ บลัลังก์ 11 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 815915 1681819 47 53392 4 40000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บลัลังก์

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

949 สระน้ํา บา้นบลัลังก์ สระ บลัลังก์ 11 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 816054 1681810 47 53392 1 6400 สาธารณะ
รร.บา้นบลัลังก์
สะอาด, ทต.บลัลังก์ ประมง, อืน่ๆ

950 สระน้ํา บา้นบลัลังก์ สระ บลัลังก์ 11 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 815988 1681809 47 53392 1 5600 สาธารณะ
รร.บา้นบลัลังก์
สะอาด, ทต.บลัลังก์ ประมง, อืน่ๆ

951 หนองสะพานตํ่า , สระประปา หนอง/บงึ/กดุ บลัลังก์ 11 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 816133 1681655 47 53392 9 0 สาธารณะ ทต.บลัลังก์

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

952 หนองหว้ยทางเกวียน หนอง/บงึ/กดุ ตะคร้อ 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 188557 1681305 48 54393 1 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

953 สระน้ํา บา้นสันเทยีะ สระ สันเทยีะ 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185219 1681267 48 54393 3 30000 สาธารณะ
รร.โนนไทยอปุถัมภ์, 
อบต.โนนไทย

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

954 สระหนองแวง สระ หนองแวง 2 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817867 1680708 47 53392 37 450000 สาธารณะ
อบต.บลัลังก์, 
ประชาชน ม.2

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

955 อา่งพนูฯถวาย อา่งเกบ็น้ํา ดอนโบสถ์ 14 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 183101 1680597 48 54393 11 75000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

956 บงึปากปลาคาบ หนอง/บงึ/กดุ ตะคร้อ 2 13 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 190515 1680426 48 54393 82 1281000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

957 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ โคกตะแบก 14 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 181589 1679980 48 54393 5 30000 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

958 สระน้ํา บา้นดอนตําแย สระ ดอนตําแย 1 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 816918 1679991 47 53392 4 20000 สาธารณะ
วัดดอนตําแย, อบต.
บา้นวัง อปุโภค, อืน่ๆ

959 สระน้ํา บา้นดอนโบสถ์ สระ ดอนโบสถ์ 14 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182861 1679665 48 54393 3 24000 สาธารณะ ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

960 สระน้ําวัดปาุหลักร้อย สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185345 1679231 48 54393 7 128000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

961 สระน้ํา บา้นหลักร้อย สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184901 1678888 48 54393 5 60000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

962 สระบา้นด่านจาก สระ ด่านจาก 3 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 188051 1678743 48 54393 33 432000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

963 สระน้ํา บา้นถนนวารี สระ ถนนวารี 7 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 814766 1678840 47 53392 6 24000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

964 บงึตะกดู หนอง/บงึ/กดุ ตูม 13 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 180005 1678449 48 54393 17 200000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

965 บงึน้ําใส หนอง/บงึ/กดุ หนองน้ําใส 5 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 814572 1678416 47 53392 288 0 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

966 สระน้ําบา้นโคก สระ โคก 11 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 187839 1678259 48 54393 6 120000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

967 สระน้ําวัดหอกลอง สระ หอกลอง 7 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189116 1677224 48 54393 2 45000 สาธารณะ
วัดหอกลอง, อบต.
ด่านจาก อืน่ๆ

968
สระน้ําโรงเรียนบา้นหอกลอง
กระสัง สระ หอกลอง 7 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 188583 1677175 48 54393 4 30000 สาธารณะ

รร.หอกลองกระสัง, 
อบต.ด่านจาก อืน่ๆ

969 สระน้ําบา้นกระสังเหนือ สระ หนองกระสังเหนือ 10 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 188569 1676026 48 54393 26 360000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก ผลิตประปา, อืน่ๆ

970 สระน้ํา บา้นหนองกลางดอน สระ หนองกลางดอน 4 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 812433 1676245 47 53392 8 42000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

971 หนองระกํา หนอง/บงึ/กดุ หนองกระสัง 1 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 190474 1675752 48 54393 18 432000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

972 สระน้ํา บา้นโคกมงคล สระ โคกมงคล 17 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 822398 1676144 47 53392 8 48000 สาธารณะ อบต.สําโรง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

973 หนองน้ํา บา้นโคกมงคล หนอง/บงึ/กดุ โคกมงคล 17 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 821920 1675791 47 53392 140 252000 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

974 สระน้ํา บา้นค้างพลูใต้ สระ ค้างพลูใต้ 3 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 819133 1675285 47 53392 6 48000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

975 หมดสภาพ อืน่ๆ ค้างพลูใต้ 3 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 820294 1675209 47 54393 5348 0 สาธารณะ อบต.ค้างพลู อืน่ๆ

976 เลิงหนองตาล สระ วังใหม่ 8 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 813393 1675113 47 53392 3 20000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง อืน่ๆ

977 บงึออ้ หนอง/บงึ/กดุ ออ้ 6 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 186386 1674803 48 54393 28 13500 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

978 หนองคลองลุง หนอง/บงึ/กดุ จานเหนือ 13 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184871 1674571 48 54393 7 0 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

979 สระวัดโพธ์ิเต๋ีย สระ วัง 3 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 813626 1674705 47 53392 7 56000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

980 บงึทรงธรรมดอนขี้เหล็ก หนอง/บงึ/กดุ ดอนขี้เหล็ก 12 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 822255 1674593 47 53392 16 48000 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

981 สระน้ํา บา้นดอนขี้เหล็ก สระ ดอนขี้เหล็ก 12 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 822300 1674526 47 53392 5 42000 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

982 บงึทรงธรรม หนอง/บงึ/กดุ ทรงธรรม 8 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 177861 1674487 48 54393 82 100000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

983 บงึสง่า หนอง/บงึ/กดุ วัง 3 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 813974 1674444 47 53392 52 240000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

984 อา่งเกบ็น้ําหนองบวั อา่งเกบ็น้ํา หนองราง 4 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 818633 1673573 47 53392 48 45000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 ปศุสัตว์, อืน่ๆ

985 หนองทอ่ หนอง/บงึ/กดุ บุ 2 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 812759 1673552 47 53392 5 36000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

986 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นจาน(2) อา่งเกบ็น้ํา จานเหนือ 13 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184402 1673332 48 54393 3 0 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

987 สระน้ํา บา้นนา สระ นา 7 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 182073 1673383 48 54393 2 32000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

988 บงึหนองราง หนอง/บงึ/กดุ หนองราง 4 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 819941 1673094 47 53392 24 250000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

989 สระน้ํา บา้นนารีพฒันา สระ นารีพฒันา 15 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 182944 1672900 48 54393 2 24000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

990 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 6 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 811984 1672884 47 53392 14 24000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

991 สระน้ํา บา้นนารีพฒันา สระ นารีพฒันา 15 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 183376 1672511 48 54393 2 72000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ
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992 บงึละมัง่ หนอง/บงึ/กดุ โคกสะอาด 6 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 812167 1672553 47 53392 153 500000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

993 บงึหนองละมัง่ หนอง/บงึ/กดุ โคกสะอาด 6 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 812582 1672520 47 53392 2 60000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

994 หนองไทร หนอง/บงึ/กดุ กะพี้ 6 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 817478 1671541 47 53392 2 8000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

995 บงึขี้นาค หนอง/บงึ/กดุ จาน 4 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184365 1671076 48 54393 36 160000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

996 อา่งหนองแวง อา่งเกบ็น้ํา หนองแวง 5 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 181434 1671343 48 54393 42 400000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

997 บงึหนองไทร หนอง/บงึ/กดุ กะพี้ 6 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 817415 1671411 47 53392 42 120000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

998 สระน้ํา บา้นหนองประดู่ สระ หนองประดู่ 10 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 822460 1671231 47 54393 15 36000 สาธารณะ อบต.สําโรง อืน่ๆ

999 บงึสระพงั หนอง/บงึ/กดุ สระพงั 3 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 180237 1671180 48 54393 28 60000 สาธารณะ อบต.สําโรง
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1000 สระบา้นอโุลก สระ หนองอโุลก 6 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 180248 1670778 48 54393 10 120000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1001 สระน้ํา บา้นหนองกราด สระ หนองกราด 9 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 178983 1670708 48 54393 14 25000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1002 หมดสภาพ อืน่ๆ กําปงั 8 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184353 1670498 48 54393 2 0 สาธารณะ อบต.กําปงั อืน่ๆ

1003 หนองกรวด หนอง/บงึ/กดุ หนองกราด 9 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 178754 1670485 48 54393 31 40000 สาธารณะ อบต.สําโรง อืน่ๆ

1004 สระน้ํา บา้นกระเสียว สระ กระเสียว 2 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 182217 1669663 48 54393 3 48000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1005 สระน้ํา บา้นกําปงั สระ กําปงั 8 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184203 1669477 48 54393 2 7200 สาธารณะ วัดกําปงั, อบต.กําปงั อปุโภค, อืน่ๆ

1006 สระน้ํา บา้นกําปงั สระ กําปงั 8 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 183045 1669483 48 54393 30 78000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1007 บงึกระเสียว หนอง/บงึ/กดุ กระเสียว 2 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 182176 1669437 48 54393 37 120000 สาธารณะ อบต.กําปงั
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1008 สระน้ํา บา้นซาด สระ ซาด 1 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 181197 1668926 48 54393 1 20000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1009 หนองน้ํา บา้นหว้ย หนอง/บงึ/กดุ หว้ย 10 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179460 1690483 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.สายออ

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1010 บงึทํานบหลวง หนอง/บงึ/กดุ สายออ 1 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 182884 1690186 48 54394 26 540000 สาธารณะ อบต.สายออ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1011 สระน้ํา บา้นสวาย สระ สวาย 5 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179833 1689948 48 54394 1 14400 สาธารณะ
ทต.โคกสวาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1012 สระน้ํา บา้นสวาย สระ สวาย 5 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179914 1689611 48 54394 6 0 สาธารณะ
ทต.โคกสวาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1013 สระโคก สระ สวาย 5 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179990 1689068 48 54394 6 0 สาธารณะ
ทต.โคกสวาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1014 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองแจง 9 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 818493 1684430 47 53392 54 0 สาธารณะ อบต.บลัลังก์ อืน่ๆ

1015 บงึสระจระเข้ หนอง/บงึ/กดุ สระจรเข้ 13 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184451 1684295 48 54393 103 1400000 สาธารณะ
ทต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1016 อา่งเกบ็น้ําฝายทา่โตน อา่งเกบ็น้ํา ม่วงหนองแต้ 16 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 187271 1682045 48 54393 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1017 หนองหว้ยทา่แด หนอง/บงึ/กดุ สันเทยีะ 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184932 1681921 48 54393 7 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1018 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นม่วงหนองแต้ อา่งเกบ็น้ํา ม่วงหนองแต้ 16 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 187382 1681879 48 54393 1 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1019 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยทา่แค อา่งเกบ็น้ํา สันเทยีะ 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185062 1681883 48 54393 1 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1020 หนองคลองบา้นโนนพฒันา หนอง/บงึ/กดุ โนนพฒันา 15 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184169 1681559 48 54393 5 0 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1021 หนองคลองบา้นโนนพฒันา หนอง/บงึ/กดุ โนนพฒันา 15 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184197 1681413 48 54393 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1022 บงึโหงงน้อย หนอง/บงึ/กดุ ค้างพลูใต้ 3 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 818788 1675270 47 53392 65 759000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1023 บงึกระตังใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ไพล 12 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 186727 1672806 48 54393 22 96000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1024 สระน้ํา บา้นจาน สระ จาน 4 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184105 1672665 48 54393 3 7200 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1025
สระหน้าฝายและคลองจอก บา้น
โนนหวันา สระ โนนหวันา 10 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 184988 1672586 48 54393 38 464398 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1026 บงึกระตังน้อย หนอง/บงึ/กดุ โนนหวันา 10 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 185923 1671977 48 54393 10 12000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1027 สระน้ํา บา้นซาด สระ ซาด 1 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 180581 1669034 48 54393 8 50000 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1028 สระน้ํา บา้นโคกน้อย สระ โคกน้อย 7 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179305 1684696 48 54393 9 18000 สาธารณะ อบต.สายออ อปุโภค, อืน่ๆ

1029 สระน้ํา บา้นโคกหนองไผ่ สระ โคกหนองไผ่ 2 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 178541 1686115 48 54393 3 0 สาธารณะ อบต.สายออ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1030 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ หนองโสน 11 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 820452 1684801 47 53392 6 0 สาธารณะ อบต.สายออ อืน่ๆ

1031 สระน้ํา บา้นกดุจกิ สระ กดุจกิ 6 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 180886 1692586 48 54394 3 24000 สาธารณะ อบต.สายออ อปุโภค, อืน่ๆ

1032 สระน้ํา บา้นกดุจกิ สระ กดุจกิ 6 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 180739 1692627 48 54394 3 9600 สาธารณะ อบต.สายออ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1033 สระใหม่ สระ ตะคร้อ 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189364 1681090 48 54393 3 6400 สาธารณะ อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1034 สระสองพีน่้อง สระ ดอน 8 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 186801 1678446 48 54393 3 5400 สาธารณะ อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1035 สระโม่อทุศิ สระ ดอน 8 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 187172 1678350 48 54393 1 9600 สาธารณะ อบต.ด่านจาก อปุโภค, อืน่ๆ

1036 สระน้ํา บา้นดอน สระ ดอน 8 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 187790 1677299 48 54393 4 45000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1037 ลําเลียงไกร สระ โพธ์ิ 11 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 181411 1673647 48 54393 4 15000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1038 สระน้ํา บา้นตะคร้อ สระ ตะคร้อ 7 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 181494 1676666 48 54393 2 7500 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1039 สระน้ํา บา้นตะคร้อ สระ ตะคร้อ 7 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 182481 1676655 48 54393 6 18000 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1040 สระน้ํา บา้นตะคร้อ สระ ตะคร้อ 7 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 181879 1676548 48 54393 2 9000 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1041 สระน้ํา บา้นโคกตะแบก สระ โคกตะแบก 14 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 180357 1679404 48 54393 3 28000 สาธารณะ อบต.สําโรง ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1042 สระน้ํา บา้นมอดินแดง สระ มอดินแดง 16 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 181734 1678722 48 54393 2 0 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1043 สระน้ํา บา้นโนนหนิขาว สระ โนนหนิขาว 9 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 819239 1680011 47 53392 8 60000 สาธารณะ อบต.ค้างพลู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1044 สระน้ํา บา้นหนองตาล สระ หนองตาล 7 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 178495 1681228 48 54393 8 51840 สาธารณะ อบต.ค้างพลู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1045 สระน้ํา บา้นหนองราง สระ หนองราง 4 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 820252 1672775 47 53392 4 4800 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1046 สระน้ํา บา้นหนองราง สระ หนองราง 4 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 820327 1672800 47 53392 3 6400 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1047 สระน้ํา บา้นค้างพลูเหนือ สระ ค้างพลูเหนือ 1 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 817361 1675260 47 53392 3 9000 สาธารณะ อบต.ค้างพลู อปุโภค, อืน่ๆ

1048 สระน้ํา บา้นค้างพลูเหนือ สระ ค้างพลูเหนือ 1 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 816954 1675106 47 53392 81 360000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1049 สระน้ํา บา้นซิน สระ ซิน 2 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 820497 1679651 47 53392 10 32000 สาธารณะ อบต.ค้างพลู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1050 สระวัด สระ ค้างพลูกลาง 10 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 817295 1675123 47 53392 21 72000 สาธารณะ
อบต.ค้างพลู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1051 สระหนองสลวง สระ ดอนมะยม 9 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 815346 1680407 47 53392 2 8000 สาธารณะ

อบต.บา้นวัง, 
กรรมการหมูบ่า้น
ดอนมะยม

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1052 สระวัดบุง่ตะแบก สระ บุ 2 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 811925 1673577 47 53392 6 60000 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1053 สระหนองไผ่ สระ ดอนใหม่ 10 บา้นวัง โนนไทย นครราชสีมา 816874 1680120 47 53392 4 21600 สาธารณะ อบต.บา้นวัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1054 สระน้ํา บา้นสระตะเฆ่ สระ สระตะเฆ่ 8 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 817231 1686261 47 53392 2 6750 สาธารณะ
ทต.บลัลังก์, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1055 หนองน้ํา บา้นกดุเวียน หนอง/บงึ/กดุ กดุเวียน 4 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 812743 1684570 47 53392 14 0 สาธารณะ อบต.บลัลังก์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1056 สระน้ํา บา้นคูเมือง สระ คูเมือง 3 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 813694 1682371 47 53392 5 10800 สาธารณะ อบต.คูเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1057 บงึหนองกก หนอง/บงึ/กดุ คูเมืองใหม่ 18 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 814757 1682644 47 53392 18 54000 สาธารณะ ทต.บลัลังก์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1058 สระน้ําบา้นคู สระ คู 1 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 192337 1684971 48 54393 5 23791 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1059 บงึบา้นคู หนอง/บงึ/กดุ คู 1 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 192260 1685058 48 54393 13 90000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1060 สระสาธารณะประโยชน์ สระ คู 1 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 192407 1685221 48 54393 6 40950 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1061
สระน้ําสาธารณประโยชน์บา้น
ด่านกรงกราง หมูท่ี่6 สระ ด่านกรงกราง 6 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182915 1683723 48 54393 12 135000 สาธารณะ

อบต.โนนไทย, 
ชาวบา้นม.6

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1062 หนองบา้นโนนมะกอก หนอง/บงึ/กดุ โนนมะกอก 3 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 181776 1681415 48 54393 4 11090 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1063 สระน้ําหมูท่ี่6 สระ ด่านกรงกราง 6 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 183053 1683047 48 54393 1 4500 สาธารณะ อบต.โนนไทย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1064 หนองบา้นโนนมะกอก หนอง/บงึ/กดุ โนนมะกอก 3 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 181688 1681422 48 54393 2 11090 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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1065 สระน้ําวัดบา้นโนนหวาย สระ โนนหวาย 4 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 181063 1684955 48 54393 2 80000 สาธารณะ
วัดโนนหวาย, อบต.
โนนไทย อปุโภค, อืน่ๆ

1066 หนองปู หนอง/บงึ/กดุ โนนหวาย 4 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 180691 1685768 48 54393 6 48000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ชาวบา้นโนนหวาย

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1067 สระน้ํา บา้นหลักร้อย สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185602 1680414 48 54393 2 25000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1068 สระน้ํา บา้นหลักร้อย สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185434 1679491 48 54393 2 4800 สาธารณะ

วัดบา้นหลักร้อย , 
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ประมง, อืน่ๆ

1069 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185579 1680001 48 54393 3 20664 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1070 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185926 1679707 48 54393 1 5313 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1071 สระน้ํากลางบา้น สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185523 1679553 48 54393 2 4800 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1072 สระน้ํา บา้นหลักร้อย สระ หลักร้อย 9 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184900 1679100 48 54393 7 18000 สาธารณะ
วัดบา้นหลักร้อย , 
อบต.โนนไทย ประมง, อืน่ๆ

1073 สระหนองไข่น้ํา สระ โนนพฒันา 15 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184697 1680479 48 54393 1 4800 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1074 สระหนองบอน สระ ม่วงหนองแต้ 16 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 187883 1682035 48 54393 2 8000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1075 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ 12 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182729 1688165 48 54394 10 45000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1076 บอ่วัดร้าง สระ ใหม่ 12 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182952 1688536 48 54394 1 5500 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ประมง, อืน่ๆ

1077 สระน้ํา บา้นใหม่ สระ ใหม่ 12 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 183340 1688044 48 54393 3 33200 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1078 หนองตาหมืน่ หนอง/บงึ/กดุ โคกพรม 5 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182372 1688457 48 54394 4 20000 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1079 สระน้ําเทศบาล สระ โนนไทย 2 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 184073 1682897 48 54393 11 60000 สาธารณะ ทต.โนนไทย อืน่ๆ

1080 สระวัดร้าง สระ ตะคร้อ 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189225 1681363 48 54393 1 1800 สาธารณะ
วัดตะคร้อเกา่, อบต.
ด่านจาก อืน่ๆ

1081 สระน้ํา บา้นกะพี้ สระ กะพี้ 6 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 817243 1671517 47 53392 6 14000 สาธารณะ อบต.ค้างพลู อปุโภค, อืน่ๆ

1082 สระน้ําบา้นหอกลาง สระ หอกลอง 7 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189004 1676797 48 54393 20 300000 สาธารณะ อบต.ด่านจาก ผลิตประปา, อืน่ๆ

1083 หนองน้ําสาธารณะประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ จอก 3 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 182623 1671252 48 54393 4 160 สาธารณะ
อบต.กําปงั, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1084 ฝายน้ําล้นลําเชิงไกร ลําคลอง/คูน้ํา ไพล 12 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 185870 1673936 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.กําปงั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1085 ฝายลําจอก ฝาย โนนหวันา 10 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 185656 1673183 48 54393 0 30000 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1086 ฝายประชาอาสา ฝาย ออ้ 6 กําปงั โนนไทย นครราชสีมา 187044 1674535 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.กําปงั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1087 ลําหว้ยสวาย ลําคลอง/คูน้ํา หว้ย 10 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 179640 1690021 48 54394 0 119070 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.สายออ

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1088 ฝายลําเชิงไกร ฝาย หนองกระสัง 1 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 189572 1675948 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1089 ฝายหว้ยกอ๋งแกง๋ ฝาย บุ 4 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 187055 1679857 48 54393 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ด่านจาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1090 ฝายบา้นสําโรง ดอนง้ิว ฝาย สําโรง 2 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 178430 1676251 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1091 ฝายตะหลุกโตน ฝาย ทรงธรรม 8 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 180618 1674499 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1092 คลองส่งน้ําสายใหม่ฝ่ังขวา R MC ลําคลอง/คูน้ํา โพธ์ิตาสี 10 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 810527 1684286 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บลัลังก์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1093 ลําเชียงไกร ลําธาร/ลําหว้ย โพธ์ิตาสี 10 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 812424 1685388 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บลัลังก์ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1094 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย LME ลําคลอง/คูน้ํา โพธ์ิตาสี 10 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 812602 1685483 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บลัลังก์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1095 คลองกดุปลือปดื ลําคลอง/คูน้ํา น้อย 5 บลัลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 814968 1681672 47 53392 0 0 สาธารณะ ทต.บลัลังก์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1096 หว้ยทา่เสว ลําธาร/ลําหว้ย สันเทยีะ 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 185649 1681968 48 54393 0 0 สาธารณะ
ทต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1097 หว้ยด่าน ลําธาร/ลําหว้ย ไร่ 7 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 182081 1683278 48 54393 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนไทย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1098 ฝายน้ําล้นบา้นแปรง ฝาย แปรง 5 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา 179816 1674848 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1099 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 7 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 191328 1693160 48 54394 13 112500 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1100 สระน้ํา บา้นหนองตาแมน สระ หนองตาแมน 8 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 188595 1693152 48 54394 1 24000 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1101 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 7 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 191007 1693051 48 54394 3 24000 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1102 สระน้ํา บา้นโนนพรม สระ โนนพรม 2 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 191899 1691934 48 54394 1 12000 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1103 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หลุมปนู 4 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 194734 1691046 48 54394 2 22400 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1104 บงึหนองดุม หนอง/บงึ/กดุ จนัทร์ดุม 10 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187377 1690893 48 54394 24 224250 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1105 บงึถนนโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ ถนนโพธ์ิ 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192406 1689881 48 54394 71 210000 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1106 สระน้ํา บา้นถนนโพธ์ิ สระ ถนนโพธ์ิ 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192607 1689606 48 54394 4 60000 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อปุโภค, อืน่ๆ

1107 สระน้ํา บา้นถนนโพธ์ิ สระ ถนนโพธ์ิ 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192717 1689363 48 54394 4 28800 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อปุโภค, อืน่ๆ

1108 บงึหนองแหว้ หนอง/บงึ/กดุ กระฎีกรุ 1 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192930 1690780 48 54394 33 330000 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1109 หมดสภาพ อืน่ๆ ถนนโพธ์ิ 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192090 1690137 48 54394 242 0 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1110 สระหลวง สระ กระฎีกรุ 1 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 193169 1690752 48 54394 1 24000 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1111 สระบา้นแฉ่ง สระ แฉ่ง 3 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192242 1688604 48 54394 19 120000 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ
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1112 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 7 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 191448 1692678 48 54394 1 16800 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1113 สระน้ํา บา้นโนนพรม สระ โนนพรม 2 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 192351 1691516 48 54394 2 25600 สาธารณะ อบต.ถนนโพธ์ิ อืน่ๆ

1114 หนองตาแมน สระ หนองตาแมน 8 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา 189359 1692950 48 54394 5 54000 สาธารณะ
อบต.ถนนโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1115 สระใหม่ในวัด สระ หนองไผ่ 2 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187800 1686462 48 54393 1 7280 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1116 สระน้ําทศิเหนือ สระ หนองไผ่ 2 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189622 1685703 48 54393 3 7200 สาธารณะ อบต.มะค่า อืน่ๆ

1117 สระหลวง สระ มะเกลือ 3 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189606 1688007 48 54394 5 36000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1118 สระบา้นหว้ย สระ มะเกลือ 3 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 190162 1688096 48 54394 2 9600 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1119 สระน้ําบา้นมะเกลือ สระ มะเกลือ 3 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189113 1687464 48 54393 3 9000 สาธารณะ อบต.มะค่า ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1120 สระน้ําสาธารณะ สระ มะค่า 5 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187907 1686350 48 54393 3 10500 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1121 สระวัดมะค่า สระ มะค่า 5 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 188062 1686416 48 54393 1 7200 สาธารณะ อบต.มะค่า อืน่ๆ

1122 สระหลวงโนนบา้น สระ หนองกระทุม่ 9 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187133 1691691 48 54394 1 6000 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1123 สระน้ําประปา สระ มะค่า 5 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187257 1687206 48 54393 15 116550 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1124 สระน้ํา บา้นทุง่หนองแหวน สระ ทุง่หนองแหวน 6 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187556 1689125 48 54394 1 11375 สาธารณะ อบต.มะค่า อืน่ๆ

1125 สระหลวง สระ หนองกระทุม่ 9 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 186868 1692228 48 54394 4 16800 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1126 สระหลวง สระ หนองโพธ์ิ 8 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 188489 1690817 48 54394 4 15000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1127 สระน้ําตะวันตก สระ หนองไผ่ 2 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189670 1685381 48 54393 2 30960 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1128 สระ กสช. สระ โกรกกระสังข์ 4 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 188860 1690230 48 54394 1 6300 สาธารณะ อบต.มะค่า
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1129 สระประปา สระ โกรกกระสังข์ 4 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189094 1689672 48 54394 1 7350 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1130 สระกลางบา้น สระ โกรกกระสังข์ 4 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189402 1689395 48 54394 1 4800 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1131 สระบรูพา สระ โกรกกระสังข์ 4 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 190271 1689406 48 54394 1 4800 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1132 สระหลวง สระ ทุง่หนองแหวน 6 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 187737 1689647 48 54394 1 32500 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1133 ลําหว้ยชันโพรง ลําคลอง/คูน้ํา มะเกลือ 3 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 189201 1688535 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.มะค่า
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1134 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 1 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 222161 1688581 48 54391 7 32000 สาธารณะ
ทต.ตลาดแค, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1135 สระส่ีเหล่ียม สระ หนองแหน 10 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 220458 1687224 48 54392 14 86400 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1136 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213187 1679185 48 54392 33 840000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1137 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212889 1679025 48 54392 3 2500 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ
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1138 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212970 1678955 48 54392 12 10000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1139 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212781 1678895 48 54392 1 4800 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1140 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212640 1678864 48 54392 3 22500 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1141 อา่งเกบ็น้ําบา้นเปลาะปอ อา่งเกบ็น้ํา เปราะปลอ 7 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 216778 1679008 48 54392 78 550000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1142 หนองคลองโบสถ์ หนอง/บงึ/กดุ เปราะปลอ 7 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 216801 1678276 48 54392 12 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู เพาะปลูก, อืน่ๆ

1143 หนองหวัช้าง หนอง/บงึ/กดุ เมืองที 6 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 216532 1677705 48 54392 9 24000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1144 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ ดอนชมพพูฒันา 10 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213102 1676950 48 54392 1 5600 สาธารณะ
อบต.ดอนชมพู, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1145 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนชมพู 1 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213175 1676724 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1146 หนองน้ํา บา้นสําโรงกระจาย หนอง/บงึ/กดุ สําโรงกระจาย 3 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213550 1675508 48 54392 182 360000 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1147 หนองน้ํา บา้นสําโรงกระจาย หนอง/บงึ/กดุ สําโรงกระจาย 3 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213801 1675280 48 54392 12 45000 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1148 หนองน้ํา บา้นสําโรงกระจาย หนอง/บงึ/กดุ สําโรงกระจาย 3 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213847 1675161 48 54392 3 90000 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1149 สระวัด สระ เพชร 1 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 211854 1674571 48 54392 3 12800 สาธารณะ อบต.บงิ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1150 สระบา้นเพชร สระ เพชร 1 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 211898 1674413 48 54392 4 12000 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1151 สระน้ํา บา้นบงิมิตรภาพ สระ บงิมิตรภาพ 11 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 210392 1674128 48 54392 1 3600 สาธารณะ รร.บา้นบงิ, อบต.บงิ อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

1152 สระใหม่ทางทศิเหนือ สระ บงิ 5 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 210062 1673969 48 54392 2 6300 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1153 หนองกรวด หนอง/บงึ/กดุ ดอนขวาง 8 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 209520 1673961 48 54392 5 20000 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1154 สระโนนง้ิว สระ เพชร 1 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 212430 1673769 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.บงิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1155 หนองสํานัก หนอง/บงึ/กดุ บงิพฒันา 12 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 211087 1673748 48 54392 2 7500 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1156 สระหนองแฝก สระ บงิ 5 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 210019 1673477 48 54392 3 5000 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1157 สระน้ํา บา้นหนองตะครอง สระ หนองตะครอง 4 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 207599 1673527 48 54392 3 15000 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย อปุโภค, อืน่ๆ

1158 สระวัด สระ ขามชั่งโค 2 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213682 1672760 48 54392 3 8400 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1159 สระวัด สระ ขามชั่งโค 2 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213645 1672652 48 54392 4 19200 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1160 สระน้ําเค็ม สระ ขามชั่งโค 2 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 213802 1672626 48 54392 3 7500 สาธารณะ อบต.บงิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1161 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองหวาย 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 207738 1672771 48 54392 29 0 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย อืน่ๆ

1162 บงึถนนหกั หนอง/บงึ/กดุ ดอนหวาย 1 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 208067 1672091 48 54392 166 2680000 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1163 บงึถนนหกั หนอง/บงึ/กดุ หนองหวาย 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 208462 1671992 48 54392 12 112000 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย อืน่ๆ

1164 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองหวาย 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 207523 1671964 48 54392 7 0 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย อืน่ๆ

1165 สระน้ํา บา้นโนนมะกอก สระ โนนมะกอก 5 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 207497 1671799 48 54392 5 24000 สาธารณะ
ทต.ดอนหวาย, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1166 บงึถนนหกั หนอง/บงึ/กดุ หนองหวาย 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 208217 1671608 48 54392 5 112000 สาธารณะ ทต.ดอนหวาย อืน่ๆ

1167 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 6 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 208038 1670445 48 54392 26 61500 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1168 สระน้ํา บา้นด่านเกวียน สระ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206473 1670292 48 54392 6 32000 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1169 หนองโตนด หนอง/บงึ/กดุ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206344 1670020 48 54392 57 225000 สาธารณะ อบต.โตนด ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1170 สระน้ํา บา้นด่านเกวียน สระ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206469 1669914 48 54392 2 14400 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1171 สระน้ํา บา้นด่านเกวียน สระ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206615 1669881 48 54392 1 2500 สาธารณะ อบต.โตนด อปุโภค, อืน่ๆ

1172 สระน้ํา บา้นโตนดเกา่ สระ โตนดเกา่ 5 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 207335 1669605 48 54392 4 18000 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1173 สระน้ํา บา้นโนนทอง สระ โนนทอง 2 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 214443 1669336 48 54392 2 9600 สาธารณะ อบต.ลํามูล
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1174 หนูพลู สระ มะค่า 3 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 214323 1669297 48 54392 3 7200 สาธารณะ อบต.ลํามูล อปุโภค, อืน่ๆ

1175 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 3 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 214337 1669212 48 54392 2 2400 สาธารณะ อบต.ลํามูล อปุโภค, อืน่ๆ

1176 หนองโลงโกง หนอง/บงึ/กดุ ปาุรัง 1 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 214263 1669110 48 54392 1 6000 สาธารณะ อบต.ลํามูล อปุโภค, อืน่ๆ

1177 หว้ยปาุรัง สระ มะค่า 3 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 214590 1669065 48 54392 18 48000 สาธารณะ อบต.ลํามูล เพาะปลูก, อืน่ๆ

1178 สระน้ํา บา้นสะเดาเอน สระ สะเดาเอน 1 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 204393 1669057 48 54392 4 30000 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1179 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 3 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 213284 1668575 48 54392 2 2400 สาธารณะ อบต.ลํามูล
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1180 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 3 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 213529 1668554 48 54392 2 12000 สาธารณะ อบต.ลําพลู อืน่ๆ

1181 สระประปาบา้นสะเดาเอน สระ ใหม่สะเดาเอน 10 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 204512 1668785 48 54392 36 297480 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1182 บงึหอยกาบ หนอง/บงึ/กดุ นาราดพฒันา 5 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 211944 1668600 48 54392 52 90000 สาธารณะ อบต.ลํามูล ผลิตประปา, อืน่ๆ

1183 สระน้ํา บา้นด่านทองหลาง สระ ด่านทองหลาง 2 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 205754 1668448 48 54392 3 21600 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1184 สระน้ํา บา้นด่านทองหลาง สระ ด่านทองหลาง 2 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 205656 1668403 48 54392 2 15750 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1185 บงึยายกาบ หนอง/บงึ/กดุ หนองโจด 6 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 212056 1668168 48 54392 5 22500 สาธารณะ อบต.ลํามูล ผลิตประปา, อืน่ๆ

1186 หนองกระถิน หนอง/บงึ/กดุ หนองโจด 6 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 210434 1668197 48 54392 3 16000 สาธารณะ อบต.ลํามูล ผลิตประปา, อืน่ๆ

1187 หนองน้ํา บา้นหนองโจด หนอง/บงึ/กดุ หนองโจด 6 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 208596 1665426 48 54392 47 40000 สาธารณะ อบต.ลํามูล เพาะปลูก, อืน่ๆ

1188 สระวัด สระ โนนมันเทศ 7 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 207843 1664759 48 54392 1 3600 สาธารณะ อบต.ลํามูล อืน่ๆ

1189 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองโนนมันเทศ อา่งเกบ็น้ํา โนนมันเทศ 7 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 207768 1664276 48 54392 15 0 สาธารณะ อบต.ลํามูล ผลิตประปา, อืน่ๆ

1190 สระต้นไทร สระ หนองโจด 6 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 211225 1667195 48 54392 3 6300 สาธารณะ อบต.ลําพลู เพาะปลูก, อืน่ๆ

1191 หนองระลมหม้อ หนอง/บงึ/กดุ นาราด 4 ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 212905 1668205 48 54392 2 90000 สาธารณะ อบต.ลํามูล เพาะปลูก, อืน่ๆ

1192 สระน้ํา บา้นหนองแหนพฒันา สระ หนองแหนพฒันา 19 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 219557 1686738 48 54392 1 12000 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1193 สระน้ํา บา้นขนายดี สระ ขนายดี 10 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 217027 1674761 48 54392 2 12000 สาธารณะ
อบต.บงิ, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1194 สระบา้นขาม สระ ขามโนนสันติ 9 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 214302 1673235 48 54392 3 4800 สาธารณะ อบต.บงิ อปุโภค, อืน่ๆ

1195 หนองโพ หนอง/บงึ/กดุ ขามโนนสันติ 9 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 214256 1672428 48 54392 4 14400 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1196 หนองใน หนอง/บงึ/กดุ หญ้าปลอก 7 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 211581 1671934 48 54392 1 10000 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1197 หนองนอก หนอง/บงึ/กดุ หญ้าปลอก 7 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 211543 1672082 48 54392 2 9600 สาธารณะ อบต.บงิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1198 สระใหม่ สระ ดอนขวาง 8 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 208711 1674530 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.บงิ อปุโภค, อืน่ๆ

1199 หนองใหญ่กระสัง หนอง/บงึ/กดุ กระสัง 6 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 215359 1673430 48 54392 20 120000 สาธารณะ อบต.บงิ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1200 หนองกระทุม้ หนอง/บงึ/กดุ กระสัง 6 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 215579 1673529 48 54392 10 36000 สาธารณะ อบต.บงิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1201 สระวัด สระ กระสัง 6 บงิ โนนสูง นครราชสีมา 215420 1673687 48 54392 1 7200 สาธารณะ อบต.บงิ อืน่ๆ

1202 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ ด่านทองหลาง 2 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 204939 1668205 48 54392 5 15000 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1203 สระหนองปาุช้า สระ โนนด่าน 11 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 204717 1667147 48 54392 3 20237 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1204 สระน้ํา บา้นด่านเกวียน สระ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206085 1669872 48 54392 7 20000 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1205 สระน้ํา บา้นด่านเกวียน สระ ด่านเกวียน 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 206189 1669715 48 54392 5 15000 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1206 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 6 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 208265 1670003 48 54392 3 14400 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1207 สระหนองปุกฺ สระ ขาม 9 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 204855 1666157 48 54392 1 6804 สาธารณะ
อบต.โตนด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1208 หนองปาุช้าบา้นน้อย หนอง/บงึ/กดุ โตนด 6 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 208597 1670227 48 54392 4 12000 สาธารณะ อบต.โตนด อืน่ๆ

1209 สระน้ํา บา้นเมืองที สระ เมืองที 6 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 216570 1677552 48 54392 2 10500 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1210 หนองหม่น หนอง/บงึ/กดุ เมืองที 6 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 216257 1677053 48 54392 14 132000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1211 สระน้ํา บา้นศรีสุข สระ ศรีสุข 8 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213179 1679443 48 54392 15 80000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1212 หนองตาหิง่ หนอง/บงึ/กดุ เกรา 11 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 202877 1671415 48 54393 33 130000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1213 ลําเชิงไกร ลําคลอง/คูน้ํา ส้ม 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 214472 1679324 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1214 ฝายน้ําล้นเปราะปลอ ฝาย เปราะปลอ 7 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 217126 1678892 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1215 หนองบา้นกระเพรา หนอง/บงึ/กดุ กระเพรา 10 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 193455 1684694 48 54393 10 225000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.เมืองปราสาท ผลิตประปา, อืน่ๆ

1216 สระน้ําวัดบา้นกระเพรา สระ กระเพรา 10 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 193583 1684486 48 54393 1 6300 สาธารณะ
วัดบา้นกระเพรา, 
อบต.เมืองปราสาท อืน่ๆ

1217 สระน้ําบา้นจนัทร์ สระ สระจนัทร์ 3 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 214823 1683663 48 54392 6 129600 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1218 หนองเปด็ หนอง/บงึ/กดุ ไพลพฒันา 14 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213441 1683704 48 54392 2 3520 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ

1219 สระน้ํา บา้นดอนทา้ว สระ ดอนทา้ว 9 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 192583 1681960 48 54393 2 20000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1220 สระน้ํา บา้นดอนทา้ว สระ ดอนทา้ว 9 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 192513 1681956 48 54393 3 19200 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1221 สระวัดดอนทา้ว สระ ดอนทา้ว 9 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 192431 1681936 48 54393 5 0 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชน ม.9

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1222 สระน้ํา บา้นโค้งมะกอก สระ โค้งมะกอก 4 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 199815 1681418 48 54393 3 7200 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1223 อา่งโนนตากลาง อา่งเกบ็น้ํา โนนตากลาง 8 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 193858 1681241 48 54393 11 0 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1224 อา่งเทศบาล อา่งเกบ็น้ํา ชุมชนสวนผัก ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 204310 1680920 48 54392 44 100000 สาธารณะ ทต.โนนสูง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1225 หนองคลองน้ํา หนอง/บงึ/กดุ หนองออ้ 3 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 200719 1680845 48 54393 5 42000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1226 สระน้ํา บา้นชุมชนบวั 1 สระ ชุมชนบวั 1 ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 206103 1680467 48 54392 2 36000 สาธารณะ ทต.โนนสูง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1227 หมดสภาพ อืน่ๆ ชุมชนบวั 1 ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 206124 1680411 48 54392 1 0 สาธารณะ ทต.โนนสูง อืน่ๆ

1228 สระน้ํา บา้นมะระ สระ มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 211522 1680232 48 54392 25 120000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1229 สระน้ํา บา้นชุมชนบวั 1 สระ ชุมชนบวั 1 ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 206128 1680265 48 54392 2 6750 สาธารณะ โรงเรียน ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1230 สระน้ํา บา้นมะระ สระ มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 211391 1680112 48 54392 1 20000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1231 หนองน้ํา บา้นมะระ หนอง/บงึ/กดุ มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 211519 1680035 48 54392 2 150000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1232 หมดสภาพ อืน่ๆ คล้าเกา่ 13 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 197679 1680425 48 54393 6 0 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท อืน่ๆ

1233
สระน้ํา บา้นชุมชนโนนนา-โนน
สมบรูณ์ สระ

ชุมชนโนนนา-โนน
สมบรูณ์ ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 204576 1679242 48 54392 7 21000 สาธารณะ ทม.โนนสูง นันทนาการ, อืน่ๆ

1234
สระน้ํา บา้นชุมชนโนนนา-โนน
สมบรูณ์ สระ

ชุมชนโนนนา-โนน
สมบรูณ์ ทต.โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 204531 1679121 48 54392 1 24000 สาธารณะ ทม.โนนสูง อืน่ๆ

1235 สระน้ํา บา้นใหม่ดอนเปล้า สระ ใหม่ดอนเปล้า 15 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 210344 1678719 48 54392 2 27000 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1236 สระน้ําบา้นเพราม สระ เพราม 4 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 207071 1678813 48 54392 35 175000 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1237 สระน้ํา บา้นดอนม่วง สระ ดอนม่วง 5 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 209470 1677422 48 54392 11 72000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1238 สระน้ํา บา้นหนองโสน สระ หนองโสน 3 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 206780 1677373 48 54392 14 60000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1239 สระบอ่แดง สระ จนัอดั 2 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 193965 1677406 48 54393 2 16000 สาธารณะ อบต.จนัอดั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1240 สระน้ํา บา้นดอน สระ ดอน 6 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 196301 1677282 48 54393 1 20000 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1241 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ ดอนชมพู 1 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 211155 1676821 48 54392 172 300000 สาธารณะ
อบต.ดอนชมพู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1242 บอ่แดง สระ ส่ีเหล่ียม 2 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 203238 1676986 48 54393 2 16000 สาธารณะ ทต.ใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1243 สระน้ํา บา้นด่านคนคบ สระ ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 199192 1677080 48 54393 2 0 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า อืน่ๆ

1244 สระวัดบา้นเหล่า สระ เหล่า 3 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 195500 1677179 48 54393 2 0 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1245 สระน้ํา บา้นดอนชมพู สระ ดอนชมพู 1 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212263 1676622 48 54392 36 270000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1246 สระน้ํา บา้นด่านคนคบ สระ ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 199136 1677028 48 54393 2 7200 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า อืน่ๆ

1247 สระน้ํา บา้นด่านคนคบ สระ ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 199060 1676980 48 54393 5 0 สาธารณะ อบต.ด่านคล้า อืน่ๆ

1248 สระน้ํา บา้นโคกเกร่ินร่มเย็น สระ โคกเกร่ินร่มเย็น 13 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 202187 1676576 48 54393 2 0 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1249 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ บุ 3 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 199984 1676425 48 54393 17 240000 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1250 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 6 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 200247 1676306 48 54393 3 12600 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า อืน่ๆ
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1251 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 5 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 200515 1676224 48 54393 9 45000 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1252 หนองหมัน หนอง/บงึ/กดุ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 209232 1675990 48 54392 47 216000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1253 หมดสภาพ อืน่ๆ ใหม่ 7 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 194923 1676362 48 54393 1 0 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1254 สระน้ํา บา้นโค้งกระชาย สระ โค้งกระชาย 4 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 194537 1676274 48 54393 1 3200 สาธารณะ
วัดโค้งกระชาย, 
อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1255 บงึกลอ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ 12 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 205735 1675917 48 54392 135 540000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1256 หนองหมัน หนอง/บงึ/กดุ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 208979 1675801 48 54392 26 118800 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1257 สระน้ํา บา้นด่านติง สระ ด่านติง 5 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 191773 1676275 48 54393 2 30000 สาธารณะ อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1258 สระน้ํา บา้นด่านติง สระ ด่านติง 5 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 191673 1676223 48 54393 3 9800 สาธารณะ อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1259 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 208575 1675729 48 54392 2 12000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1260 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 208358 1675533 48 54392 103 768000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, ทต.
ใหม่, ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1261 สระน้ํา บา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 2 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 205015 1675728 48 54392 2 14000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1262 สระน้ํา บา้นโค้งกระชาย สระ โค้งกระชาย 4 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 193391 1676003 48 54393 1 4800 สาธารณะ อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1263 บงึกลอ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่กลอ 8 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 205224 1675677 48 54392 34 240000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1264 สระหนองมน สระ ใหม่กลอ 8 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 205037 1675621 48 54392 2 12000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1265 สระน้ํา บา้นหวัถนน สระ หวัถนน 1 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 206718 1675557 48 54392 2 19600 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1266 ฝายน้ําล้นบา้นด่านติง อา่งเกบ็น้ํา ด่านติง 5 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 191819 1675828 48 54393 1 0 สาธารณะ อบต.จนัอดั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1267 สระน้ํา บา้นด่านคนคบ สระ ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 198344 1675149 48 54393 4 0 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1268 บงึระกา หนอง/บงึ/กดุ ถนนถั่ว 9 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 201767 1674686 48 54393 133 804300 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1269 สระน้ํา บา้นถนนถั่ว สระ ถนนถั่ว 10 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 201259 1674074 48 54393 3 16800 สาธารณะ ทต.ใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1270 สระน้ํา บา้นถนนถั่ว สระ ถนนถั่ว 10 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 201360 1674042 48 54393 1 5400 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1271 สระน้ํา บา้นทา่ระแวก สระ ทา่ระแวก 7 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 204282 1673725 48 54393 2 14400 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1272 สระน้ํา บา้นไพล สระ ไพล 8 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213611 1682904 48 54392 3 54000 สาธารณะ อบต.ค้างพลู อปุโภค, อืน่ๆ

1273 สระน้ํา บา้นไพล สระ ไพล 8 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212855 1682832 48 54392 1 1125 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1274 สระน้ํา บา้นจอก สระ จอก 11 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 214541 1682598 48 54392 4 39000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู เพาะปลูก, อืน่ๆ

1275 หนองน้ํา บา้นส้ม หนอง/บงึ/กดุ ส้ม 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 215367 1682190 48 54392 3 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1276 หนองลําเชิงไกร หนอง/บงึ/กดุ ส้ม 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 215520 1682088 48 54392 4 18000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1277 สระน้ํา บา้นจอก สระ จอก 11 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 214002 1680765 48 54392 4 15000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1278 สระน้ํา บา้นดอนรี สระ ดอนรี 5 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213861 1680605 48 54392 11 15000 สาธารณะ
อบต.ชมพู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1279 หนองน้ํา บา้นดอนรี หนอง/บงึ/กดุ ดอนรี 5 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 213690 1680550 48 54392 15 21000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู ผลิตประปา, อืน่ๆ

1280 อา่งเกบ็น้ําโนนตากลาง อา่งเกบ็น้ํา โนนตากลาง 8 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 193981 1680770 48 54393 6 64000000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท เพาะปลูก, อืน่ๆ

1281 สระน้ํา บา้นหนองหลักร้อย สระ หนองหลักร้อย 8 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 200341 1675103 48 54393 1 4800 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1282 สระน้ํา บา้นคอนน้อย สระ คอนน้อย 9 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 202284 1677852 48 54393 2 24000 สาธารณะ ทต.ด่านดล้า อืน่ๆ

1283 สระน้ํา บา้นคอนน้อย สระ คอนน้อย 9 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 202287 1677898 48 54393 1 21600 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า อืน่ๆ

1284 สระน้ํา บา้นคอนน้อย สระ คอนน้อย 9 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 202305 1677964 48 54393 1 0 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า อืน่ๆ

1285 สระน้ํา บา้นด่านคนคบ สระ ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 198542 1676725 48 54393 3 0 สาธารณะ ทต.ด่านคล้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1286 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา สําโรง 1 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 195145 1678461 48 54393 18 20000 สาธารณะ อบต.จนัอดั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1287 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 1 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 195431 1677992 48 54393 2 7500 สาธารณะ อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1288 สระวัดบา้นด่านติง สระ ด่านติง 5 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 191882 1675920 48 54393 2 8400 สาธารณะ
วัดบา้นด่านติง, อบต.
จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1289 สระน้ํา บา้นจนัอดั สระ จนัอดั 2 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 193620 1677123 48 54393 2 7200 สาธารณะ อบต.จนัอดั อปุโภค, อืน่ๆ

1290 สระน้ํา บา้นเหล่า สระ เหล่า 3 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 195519 1677647 48 54393 2 12000 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1291 สระน้ํา บา้นโค้งกระพี้ สระ โค้งกระพี้ 8 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 193269 1676153 48 54393 2 6000 สาธารณะ
กํานัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1292 สระหนองไซร สระ โค้งกระชาย 4 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 193215 1676280 48 54393 1 4800 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1293 หนองบวัขาว หนอง/บงึ/กดุ โค้งกระชาย 4 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 194771 1675686 48 54393 1 3200 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1294 สระน้ํา บา้นโค้งกระชาย สระ โค้งกระชาย 4 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 195536 1675628 48 54393 1 6300 สาธารณะ อบต.จนัอดั อืน่ๆ

1295 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ ดอน 6 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 194755 1676377 48 54393 1 4800 สาธารณะ อบต.จดัอดั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1296 สระน้ํา บา้นเหล่า สระ เหล่า 3 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 196456 1677664 48 54393 1 4800 สาธารณะ รร.บา้นเหล่าพทิยาคม อืน่ๆ

1297 สระน้ํา บา้นคล้า สระ คล้า 6 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 197860 1680544 48 54393 4 54000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท เพาะปลูก, อืน่ๆ

1298 หนองสามบา้น หนอง/บงึ/กดุ โนนคราม 5 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 198957 1681321 48 54393 2 20000 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชน ม.5

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1299 สระน้ํา บา้นโค้งมะกอก สระ โค้งมะกอก 4 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 200371 1681274 48 54393 5 12000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1300 สระน้ํา บา้นคล้า สระ คล้า 6 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 197340 1680426 48 54393 4 13200 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1301 หนองโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ ไพลพฒันา 14 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213762 1683957 48 54392 3 18000 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว อืน่ๆ

1302 สระใหม่ สระ ทา่กระทุม่ 9 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212259 1682142 48 54392 2 4500 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ

1303 สระน้ํา บา้นสระพรวน สระ สระพรวน 4 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212675 1680130 48 54392 43 60000 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1304 สระน้ํา บา้นส้ม สระ ส้ม 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 215591 1681990 48 54392 2 5000 สาธารณะ
อบต.ดอนชมพู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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1305 สระน้ํา บา้นมะระ สระ มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 210978 1679716 48 54392 1 8000 สาธารณะ
อบต.ดอนชมพู, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1306 สระวัดสระพรวน สระ สระพรวน 4 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 212640 1680546 48 54392 2 3600 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1307 สระน้ําวัด สระ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 209389 1676160 48 54392 1 14400 สาธารณะ
วัดบา้นจนัดุม, ทต.
ใหม่ อืน่ๆ

1308 สระน้ํา บา้นหนองโสน สระ หนองโสน 3 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 207252 1676876 48 54392 3 15000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1309 อา่งลําละเลิง อา่งเกบ็น้ํา หนองโสนพฒันา 14 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 206725 1678347 48 54392 50 252000 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1310 สระน้ํา บา้นเพราม สระ เพราม 4 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 207926 1678103 48 54392 2 12000 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1311 หนองหมัน หนอง/บงึ/กดุ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 208820 1675683 48 54392 7 36000 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1312 สระน้ํา บา้นทา่ระแวก สระ ทา่ระแวก 7 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 203098 1674085 48 54393 1 5000 สาธารณะ ทต.ใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1313 สระนางพระยา สระ จนัดุม 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 209990 1676348 48 54392 1 2400 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1314 บงึใหม่กลอ หนอง/บงึ/กดุ ทา่ระแวก 7 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 204064 1673782 48 54393 11 42000 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1315 สระวัด สระ ถนนถั่ว 9 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 202168 1674996 48 54393 1 5400 สาธารณะ วัดถนนถั่ว, ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1316 บงึระกา หนอง/บงึ/กดุ ถนนถั่ว 9 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 201319 1674304 48 54393 92 420000 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1317 สระน้ํา บา้นถนนถั่ว สระ ถนนถั่ว 9 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 202057 1674977 48 54393 5 5600 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1318 สระน้ํา บา้นดอนมัน สระ ดอนมัน 13 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 202293 1674018 48 54393 3 0 สาธารณะ ทต.ใหม่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1319 สระน้ํา บา้นถนนถั่ว สระ ถนนถั่ว 10 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 201945 1673977 48 54393 1 6400 สาธารณะ
ทต.ใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1320 หนองจําปา หนอง/บงึ/กดุ ทา่ระแวก 7 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 203964 1673724 48 54393 5 19200 สาธารณะ ทต.ใหม่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1321 สระหนองม่วง สระ ดอนมัน 13 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 202900 1674297 48 54393 1 14400 สาธารณะ ทต.ใหม่ อืน่ๆ

1322 ทํานบปลา หนองจําปา สระ ทา่ระแวก 7 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 204287 1673842 48 54393 10 25000 สาธารณะ ทต.ใหม่ ประมง, อืน่ๆ

1323 ฝายน้ําล้นบา้นด่านติง ฝาย ด่านติง 5 จนัอดั โนนสูง นครราชสีมา 191843 1675826 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.จนัอดั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1324 ฝายน้ําล้นบา้นคล้า ฝาย คล้า 6 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 197910 1680669 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท อืน่ๆ

1325 ฝายน้ําล้นบา้นหนองออ้ ฝาย หนองออ้ 3 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 201944 1680740 48 54393 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1326 ฝายน้ําล้นบา้นโนนตากลาง ฝาย โนนตากลาง 8 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 193886 1681394 48 54393 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1327 ฝายน้ําล้นบา้นโนนตากลาง ฝาย โนนตากลาง 8 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 194088 1680780 48 54393 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1328 ฝายน้ําล้นบา้นโนนตากลาง ฝาย โนนตากลาง 8 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 194089 1680807 48 54393 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

1329 ลําเชิงไกร ลําธาร/ลําหว้ย ซาด 11 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 209662 1680032 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1330 ฝายลําเชิงไกร ฝาย มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 210934 1680628 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1331 คลองลําเชิงไกร ลําคลอง/คูน้ํา ส้ม 2 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 215934 1681644 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู อืน่ๆ

1332 ลําเชิงไกร ลําธาร/ลําหว้ย มะระ 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 210911 1681243 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนชมพู เพาะปลูก, อืน่ๆ

1333 ลําคลัง ลําธาร/ลําหว้ย ด่านคนคบ 7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 199059 1677117 48 54393 0 0 สาธารณะ

ทต.ด่านคล้า, 
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1334 สระน้ํา บา้นเด่ินเหด็หนิ สระ เด่ินเหด็หนิ 12 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 213163 1701725 48 54391 7 86400 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1335 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 216870 1701155 48 54391 25 200 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1336 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 217229 1701053 48 54391 2 225 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1337 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 217111 1701004 48 54391 8 300 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1338 สระปาุช้า สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 216599 1700458 48 54391 2 2100 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1339 อา่งเกบ็น้ําโกรกแฝก อา่งเกบ็น้ํา หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 218112 1700340 48 54391 12 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1340 อา่งเกบ็น้ําโกรกแฝก อา่งเกบ็น้ํา หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 218206 1700262 48 54391 9 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1341 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 217241 1700032 48 54391 5 0 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1342 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 11 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 216858 1699802 48 54391 5 16000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1343 หนองหว้ยเหนือ หนอง/บงึ/กดุ โคกเปราะหอม 3 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 208258 1699481 48 54391 7 0 สาธารณะ อบต.พลสงคราม เพาะปลูก, อืน่ๆ

1344 สระน้ํา บา้นหนองแจง สระ หนองแจง 9 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 214613 1698683 48 54391 8 600 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1345 บงึสระเพลง หนอง/บงึ/กดุ สระเพลง 1 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 210218 1698728 48 54391 35 400000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.1

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1346 สระตะคร้อ สระ ง้ิวหนองปรือ 10 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 215151 1698310 48 54391 5 72000 สาธารณะ อบต.มะค่า อืน่ๆ

1347 ตะกดุเหนือ หนอง/บงึ/กดุ พลสงคราม 2 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209543 1698470 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1348 ตะกดุใต้ หนอง/บงึ/กดุ พลสงคราม 2 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209685 1698339 48 54391 2 5400 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1349 สระประปา สระ หนองแจง 9 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 214607 1698134 48 54391 11 48000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1350 สระหนองไผ่ สระ ง้ิวหนองปรือ 10 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 215257 1697520 48 54391 7 180000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1351 สระน้ําบา้นพลจอก สระ พลจอก 8 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212306 1696486 48 54391 7 67500 สาธารณะ
อบต.มะค่า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1352 หนองโนนขี้ตุ๋น หนอง/บงึ/กดุ พลจลก 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 211761 1696449 48 54391 5 90000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
พลจลก ม.7 อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1353 สระน้ําวัดบา้นพลจลก หมู่7 สระ พลจลก 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212420 1696201 48 54391 10 130000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
 ม.7

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1354 สระน้ําวัดเสลา สระ เสลา 4 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209337 1695808 48 54391 6 40000 สาธารณะ
วัดเสลา, อบต.พล
สงคราม

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1355 สระน้ํา บา้นเกรียม สระ เกรียม 6 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 199498 1695584 48 54394 23 150000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1356 สระน้ําบา้นหนองพลอง สระ ถนนหกั 12 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 202826 1695396 48 54394 3 210000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า อปุโภค, อืน่ๆ

1357 สระน้ําบา้นหนองพลอง สระ หนองพลอง 4 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 201857 1695283 48 54394 11 140000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1358 หนองน้ําบา้นถั่วแปบ หนอง/บงึ/กดุ ถั่วแปบ 6 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209781 1694962 48 54391 14 375000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
 ม.6

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1359 สระน้ําวัดหญ้าคา สระ หญ้าคา 5 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206769 1694773 48 54391 14 100000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.5

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1360 หนองช่องแมว บา้นหญ้าคา หนอง/บงึ/กดุ หญ้าคา 5 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206510 1694330 48 54391 2 11163 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.5 อปุโภค, อืน่ๆ

1361 หนองหว้ยลําเสบยีง หนอง/บงึ/กดุ สระพระ 7 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200604 1694080 48 54394 3 19200 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1362 สระบา้นกลิง สระ กลึง 5 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 199525 1693990 48 54394 15 420000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1363 สระน้ําบา้นดอนม่วง สระ ดอนม่วง 5 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 210198 1693417 48 54391 2 18000 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1364 สระน้ําสระพระ สระ สระพระ 7 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200277 1693194 48 54394 3 67200 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1365 สระน้ําบา้นหนองหวัแรด สระ หนองหวัแรด 6 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205644 1692891 48 54391 2 10500 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.6 อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1366 สระน้ํา บา้นไพ สระ ไพ 2 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200471 1692737 48 54394 3 40000 สาธารณะ
วัดบา้นไพ, อบต.ขาม
เฒ่า อปุโภค, อืน่ๆ

1367 สระน้ํา บา้นไพ สระ ไพ 2 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200625 1692672 48 54394 4 252000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า อปุโภค, อืน่ๆ

1368 สระน้ําบา้นไพ สระ ไพ 2 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200670 1692535 48 54394 5 252000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1369 สระน้ํา บา้นหนองหา่ง สระ หนองหา่ง 1 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198744 1692563 48 54394 2 25600 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1370 สระน้ําบา้นดอนมะเหล่ือม สระ ดอนมะเหล่ือม 13 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205309 1692377 48 54391 3 40176 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.13

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1371 สระประปา สระ หนองม้า 4 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 214005 1691960 48 54391 10 150000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
หนองม้า ม.4

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1372 หนองม้า หนอง/บงึ/กดุ หนองม้า 4 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 213820 1691813 48 54391 7 225000 สาธารณะ อบต.มะค่า
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1373 สระใหญ่ สระ มะค่า 1 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 210205 1691699 48 54391 33 1000000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
มะค่า

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1374 หนองม้า หนอง/บงึ/กดุ หนองม้า 4 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 213525 1691623 48 54391 4 37500 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1375 สระน้ํา บา้นวังม่วง สระ วังม่วง 3 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 219764 1691376 48 54391 8 18000 สาธารณะ อบต.ธารปราสาท
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1376 สระน้ําบา้นขามเฒ่า สระ ขามเฒ่า 3 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 203288 1691795 48 54394 3 80000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1377 สระนาคู สระ หนองม้าใหม่ 15 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212650 1691199 48 54391 5 225000 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1378 สระน้ํา บา้นสระแทด สระ สระแทด 11 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 223712 1690773 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.ธารประสาท อืน่ๆ

1379 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ หนองม้าใหม่ 15 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 211237 1691014 48 54391 21 630000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
 ม.15 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1380 สระน้ําสาธารณประโยชน์ สระ ดอนมันกระซาก 10 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 204552 1691117 48 54394 2 12000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.10

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1381 สระประปา สระ โกรกขาม 13 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 215120 1690515 48 54391 2 75000 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ

1382 สระน้ําบา้นโกรกขาม สระ โกรกขาม 13 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 214900 1690446 48 54391 2 41600 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว อปุโภค, อืน่ๆ

1383 สระน้ําบา้นมะรุม สระ มะรุม 7 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206779 1690501 48 54391 7 60000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1384 สระน้ําบา้นมะเกลือ สระ มะเกลือ 13 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209029 1690413 48 54391 3 40000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
มะเกลือ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1385 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนแฝก 8 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206655 1690276 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.พลสงคราม อืน่ๆ

1386 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองนา 9 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205877 1690297 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.พลสงคราม อืน่ๆ

1387 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ หนองม้าใหม่ 15 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 211274 1690012 48 54391 36 240000 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
หนองม้าใหญ่ ม.15

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1388 สระน้ํา บา้นหวัทํานบ สระ หวัทํานบ 14 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 218180 1689792 48 54391 5 27000 สาธารณะ อบต.ธารปราสาท
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1389 บงึบา้นหนองนา หนอง/บงึ/กดุ หนองนา 9 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205939 1690106 48 54391 15 270000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นหนองนา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1390 สระน้ําบา้นดอนผวา สระ ดอนผวา 5 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201038 1689895 48 54394 11 800000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1391 สระน้ํา บา้นหญ้าคาเหนือ สระ หญ้าคาเหนือ 9 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 217484 1689019 48 54391 3 67500 สาธารณะ อบต.ธารปราสาท
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1392 สระหนองกลางบา้น สระ หนองเครือชุด 7 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 196299 1689492 48 54394 10 225000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1393 สระน้ําบา้นหว้ยน้อย สระ หว้ยน้อย 5 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212086 1688803 48 54391 2 20000 สาธารณะ
อบต.หลุ่มข้าว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1394 สระน้ําวัดหนองเครือชุด สระ หนองเครือชุด 7 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 196342 1688934 48 54394 4 60000 สาธารณะ
วัดหนองเครือชุด, 
อบต.ลําคอหงษ์ อปุโภค, อืน่ๆ

1395 หนองน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ โนนลาว 6 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 198545 1688726 48 54394 6 0 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1396 สระโนนพฤก สระ หลุมข้าว 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213435 1688303 48 54391 7 50000 สาธารณะ
อําเภอโนนสูง, อบต.
หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1397 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ โนนสะพาน 4 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201199 1688471 48 54394 3 36000 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1398 สระน้ํา บา้นสะพาน สระ สะพาน 2 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 200707 1688440 48 54394 33 96000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ อืน่ๆ

1399 บงึหลุมข้าว หนอง/บงึ/กดุ หลุมข้าว 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213195 1687993 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1400 บงึหลุมข้าว หนอง/บงึ/กดุ หลุมข้าว 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213233 1687987 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1401 สระประปา สระ หลุมข้าว 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 214226 1687914 48 54391 2 52000 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1402 สระน้ํา บา้นกระถิน สระ กระถิน 8 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 197040 1688365 48 54394 2 0 สาธารณะ

รร.บา้นกระถินหนอง
เครือชุด, อบต.ลําคอ
หงษ์ อปุโภค, อืน่ๆ

1403 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ ดอนแฝกพฒันา 15 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206753 1688084 48 54391 13 0 สาธารณะ อบต.พลสงคราม เพาะปลูก, อืน่ๆ

1404 สระน้ําบา้นกระถิน สระ กระถิน 8 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 197119 1688195 48 54394 4 100000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1405 หนองลําสันหลังคด หนอง/บงึ/กดุ ขามคีม 2 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 211935 1686815 48 54392 4 12000 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1406 สระน้ํา บา้นหนองเครือชุด สระ หนองเครือชุด 7 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 196058 1687175 48 54393 5 40000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ อืน่ๆ

1407 สระน้ํา บา้นกอก สระ กอก 6 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 211112 1686292 48 54392 2 7200 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1408 สระน้ํา บา้นดอนยาง สระ ดอนยาง 18 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 216726 1686048 48 54392 2 3200 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1409 อา่งเกบ็น้ําขาคีม อา่งเกบ็น้ํา ขามคีม 2 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212546 1686038 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1410 สระน้ํา บา้นหญ้าคาใต้ สระ หญ้าคาใต้ 6 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 216754 1685814 48 54392 12 118800 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1411 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนพรม 1 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201763 1686198 48 54393 8 0 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ อืน่ๆ

1412 สระน้ําบา้นโนนพรม สระ โนนพรม 1 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201812 1686024 48 54393 1 9600 สาธารณะ
สํานักสงฆโ์นนพรม, 
อบต.ลําคอหงษ์ อปุโภค, อืน่ๆ

1413 หว้ยน้ําเค็ม สระ ดงพลอง 7 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 209646 1685754 48 54392 1 1800 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1414 สระน้ําบา้นโนนพรม สระ โนนพรม 1 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201974 1685589 48 54393 7 120000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1415 สระน้ําบา้นคอหงษ์ สระ คอหงษ์ 3 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 203183 1685458 48 54393 3 0 สาธารณะ

วัดคอหงษ์, อบต.
ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1416 สระน้ํา บา้นโนนพรม สระ โนนพรม 1 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201559 1685448 48 54393 7 0 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1417 สระน้ําบา้นคอหงส์ สระ โนนบอ่ 9 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 203134 1685260 48 54393 5 144000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1418 บงึดงพลอง หนอง/บงึ/กดุ ดงพลอง 7 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 209295 1685037 48 54392 4 19600 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว อืน่ๆ

1419 คลอง หนอง/บงึ/กดุ โนนตะกัว่ 2 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 201307 1683378 48 54393 1 4500 สาธารณะ เมืองปราสาท
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1420 สระน้ําลําตะกลึง สระ โนนตะกัว่ 2 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 200914 1683278 48 54393 5 100000 สาธารณะ เมืองปราสาท
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1421 หมดสภาพ อืน่ๆ เมืองที 1 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 199778 1682532 48 54393 21 0 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท อืน่ๆ

1422 อา่งเกบ็น้ําบงึปราสาท อา่งเกบ็น้ํา ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 196153 1682473 48 54393 29 8347.5 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1423 อา่งเกบ็น้ําบงึปราสาท อา่งเกบ็น้ํา ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 196252 1682410 48 54393 7 60200 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1424 อา่งเกบ็น้ําบงึปราสาท อา่งเกบ็น้ํา ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 195850 1682351 48 54393 8 12000 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1425 อา่งเกบ็น้ําบงึปราสาท อา่งเกบ็น้ํา ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 196276 1682293 48 54393 42 272790 สาธารณะ เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1426 อา่งเกบ็น้ําบงึปราสาท อา่งเกบ็น้ํา ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 195868 1682227 48 54393 36 393750 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1427 สระน้ํา บา้นปราสาท สระ ปราสาท 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 195395 1682092 48 54393 2 6250 สาธารณะ อบต.เมืองปราสาท
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1428 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเครือชุด 7 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 196016 1688890 48 54394 82 0 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ อืน่ๆ

1429 อา่งเกบ็น้ําบา้นขาคีม อา่งเกบ็น้ํา ขามคีม 2 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 213411 1686063 48 54392 8 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1430 สระนาม้อง สระ เมืองที 1 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 199817 1682886 48 54393 10 12000 สาธารณะ
อบต.เมืองปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1431 สระน้ํา บา้นหญ้าคาเหนือ สระ หญ้าคาเหนือ 9 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 217470 1689135 48 54391 5 14700 สาธารณะ อบต.ธารปราสาท
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1432 สระน้ํา บา้นหญ้าคาเหนือ สระ หญ้าคาเหนือ 9 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 217461 1689277 48 54391 3 90000 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1433 สระน้ําบา้นถั่วแปบ สระ ถั่วแปบ 6 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209762 1694346 48 54391 7 70000 สาธารณะ
วัดบา้นถั่วแปบ, 
อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1434 สระน้ําบา้นมะเกลือ สระ มะเกลือ 13 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 208045 1691376 48 54391 6 48000 สาธารณะ อบต.มะค่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1435 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ หนองม้าใหม่ 15 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 211352 1690478 48 54391 46 310000 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, ทต.
มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1436 หนองน้ําบา้นพลจลก หนอง/บงึ/กดุ พลจลก 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212219 1696200 48 54391 6 57600 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1437 หนองกก๊ หนอง/บงึ/กดุ พลจอก 8 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212339 1696795 48 54391 19 150000 สาธารณะ อบต.มะค่า
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1438 สระน้ําวัดสระวารี สระ พลจอก 8 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212827 1696792 48 54391 2 16800 สาธารณะ อบต.มะค่า อืน่ๆ

1439 สระน้ําบา้นดอนม่วง สระ ดอนม่วง 5 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209479 1693762 48 54391 10 120000 สาธารณะ อบต.มะค่า
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1440 สระน้ําวัดดอนม่วง สระ ดอนม่วง 5 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209998 1693035 48 54391 5 24000 สาธารณะ
วัดดอนม่วง, อบต.
มะค่า อืน่ๆ

1441 สระน้ําวัดบา้นมะค่า สระ มะค่า 1 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209743 1691161 48 54391 5 28800 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1442 สระน้ําวัดพลจลก สระ พลจลก 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212355 1696347 48 54391 2 56000 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, อืน่ๆ

1443 หนองแมว หนอง/บงึ/กดุ พลจลก 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212231 1696304 48 54391 4 150000 สาธารณะ อบต.มะค่า อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1444 สระน้ําวัดมะค่า สระ มะค่า 1 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 210243 1691299 48 54391 4 7200 สาธารณะ
วัดบา้นมะค่า, อบต.
มะค่า อืน่ๆ

1445 สระใหม่ สระ ดงพลอง 7 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 209418 1685818 48 54392 3 19600 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว อืน่ๆ

1446 สระน้ํา บา้นหลุมข้าว สระ หลุมข้าว 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 214950 1687617 48 54392 3 6000 สาธารณะ
รร.บา้นหลุมข้าว, 
อบต.หลุมข้าว อืน่ๆ

1447 สระน้ํา บา้นหว้ยน้อย สระ หว้ยน้อย 5 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212031 1688765 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ

1448 สระน้ํา บา้นโนนกราด สระ โนนกราด 10 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 198682 1690032 48 54394 4 75000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

1449 สระน้ําทีพ่กัสงฆบ์า้นกระถิน สระ กระถิน 8 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 196900 1688001 48 54394 13 210000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ อืน่ๆ

1450 หนองหวัช้าง หนอง/บงึ/กดุ ดอนพรหมสร 11 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 202240 1690058 48 54394 1 6400 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1451 สระน้ําบา้นโนนลาว สระ โนนลาว 6 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 200160 1689133 48 54394 2 300000 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1452 สระน้ํา บา้นโนนกราด สระ โนนกราด 10 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 197668 1690742 48 54394 2 48000 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1453 สระน้ํา บา้นโนนกราด สระ โนนกราด 10 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 197794 1690625 48 54394 8 75000 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1454 สระน้ําบา้นมะรุม สระ มะรุม 7 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206693 1690518 48 54391 5 64800 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.7

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1455 สระน้ําบา้นมะรุม สระ มะรุม 7 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206585 1690691 48 54391 13 125000 สาธารณะ
วัดมะรุม, อบต.พล
สงคราม เพาะปลูก, อืน่ๆ

1456 สระวัดหนองหวัแรด สระ หนองหวัแรด 6 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206599 1692250 48 54391 12 135000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.6

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1457 สระน้ําบา้นหนองนา สระ หนองนา 9 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205294 1690028 48 54391 2 16200 สาธารณะ อบต.พลสงคราม
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1458 สระน้ําวัดดอนมะเหล่ือม สระ ดอนมะเหล่ือม 13 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205452 1692472 48 54391 3 15000 สาธารณะ
วัดบา้นดอนมะเหล่ือม
, อบต.พลสงคราม อืน่ๆ

1459 สระน้ําบา้นโนนวัด หมู ่11 สระ โนนวัด 11 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 207277 1689913 48 54391 1 18352 สาธารณะ อบต.พลสงคราม
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1460 สระน้ําโตพรม สระ หนองสรวง 12 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 207418 1695622 48 54391 2 14400 สาธารณะ อบต.พลสงคราม อปุโภค, อืน่ๆ

1461 สระน้ําดอนมะเหล่ือม สระ ดอนมะเหล่ือม 13 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205364 1692017 48 54391 1 8400 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.13

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1462 สระน้ําวัดหนองสรวง สระ หนองสรวง 12 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 207510 1696031 48 54391 3 25000 สาธารณะ อบต.พลสงคราม
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1463 สระน้ําบา้นดอนบตุาโพธ์ิ สระ ดอยบตุาโพธ์ิ 14 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205126 1696387 48 54391 3 7200 สาธารณะ อบต.พลสงคราม
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1464 สระน้ําบา้นดอนบตุาโพธ์ิ สระ ดอยบตุาโพธ์ิ 14 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 205131 1696580 48 54391 4 16000 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.14 อปุโภค, อืน่ๆ

1465 สระน้ําบา้นสระเพลง สระ สระเพลง 1 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 210551 1697856 48 54391 3 10725 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้น ม.1 อืน่ๆ

1466 หนองหว้าเฒ่า หนอง/บงึ/กดุ โคกเปราะหอม 3 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 207559 1697906 48 54391 12 300000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.3

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1467 สระน้ําวัดบา้นโคกเปราะหอม สระ โคกเปราะหอม 3 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 208341 1698727 48 54391 2 24500 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.3

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1468 สระน้ําบา้นโคกเปราะหอม สระ โคกเปราะหอม 3 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 208293 1698807 48 54391 5 39060 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.3

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1469 สระน้ํา บา้นเสลา สระ เสลา 4 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209265 1695699 48 54391 1 0 สาธารณะ

วัดบา้นเสลา, อบต.
พลสงคราม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1470 สระน้ําวัดเสลา สระ เสลา 4 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209278 1695790 48 54391 4 15000 สาธารณะ
วัดบา้นเสลา, อบต.
พลสงคราม อปุโภค, อืน่ๆ

1471 สระน้ําบา้นเสลา สระ เสลา 4 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209405 1695503 48 54391 2 6300 สาธารณะ
วัดบา้นเสลา, อบต.
พลสงคราม อปุโภค, อืน่ๆ

1472 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ หญ้าคา 5 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 206090 1694221 48 54391 1 5400 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1473 สระน้ําบา้นสระพระ สระ สระพระ 7 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200294 1693506 48 54394 2 32000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1474 สระน้ําบา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 11 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 197834 1693087 48 54394 1 10800 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1475 สระน้ํา บา้นโนนสําโรง สระ โนนสําโรง 8 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198843 1694916 48 54394 8 80000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1476 สระน้ําบา้นโนนกระถิน สระ โนนกระถิน 10 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 200887 1696694 48 54394 8 100000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1477 สระน้ํา บา้นถนนหกั สระ ถนนหกั 12 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 203183 1695579 48 54394 10 84000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า อปุโภค, อืน่ๆ

1478
บอ่สาธารณะประโยชน์ บ. โนน
สําโรง สระ โนนสําโรง 8 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198706 1695316 48 54394 3 18000 สาธารณะ

อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1479 สระโนนกลาง สระ โนนกลาง 14 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 199163 1693522 48 54394 2 20000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า อปุโภค, อืน่ๆ

1480 สระน้ําบา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 11 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198002 1693614 48 54394 2 40000 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1481 หนองหาร หนอง/บงึ/กดุ หนองหา่ง 1 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198409 1691960 48 54394 60 2560000 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1482 สระน้ําบา้นโนนพฒันา ( 2 ) สระ โนนพฒันา 13 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 203258 1691460 48 54394 8 0 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น บริโภค, อืน่ๆ

1483 สระน้ําบา้นโนนพฒันา (1 ) สระ โนนพฒันา 13 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 203337 1691366 48 54394 12 50000 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1484 สระน้ํา บา้นหนองหา่ง สระ หนองหา่ง 1 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 198974 1692987 48 54394 2 32000 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1485 สระน้ํา บา้นหนองหา่ง สระ หนองหา่ง 1 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 199423 1692377 48 54394 1 10800 สาธารณะ
อบต.ขามเฒ่า, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1486 สระน้ํา บา้นดอนเพกา สระ ดอนเพกา 9 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 204189 1693165 48 54394 4 0 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า ผลิตประปา, อืน่ๆ

1487 ฝายหว้ยลําปราสาท ฝาย ธารปราสาท 17 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 217108 1687287 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ชาวบา้นธารปราสาท

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1488 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา ปราสาทเหนือ 8 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 219147 1688033 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ
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1489 ลําธารปราสาท ลําธาร/ลําหว้ย ปราสาทใต้ 7 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 218245 1687583 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1490 ฝายคลองหมู่8 ฝาย พลจอก 8 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 212419 1696942 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.มะค่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1491 ลําหว้ยน้อย ลําคลอง/คูน้ํา หว้ยน้อย 5 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 212058 1688731 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

1492 ฝายหนองโสน ฝาย สะพาน 2 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 201268 1688450 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1493 ฝายน้ําล้นบา้นคอหงษ์ ฝาย คอหงษ์ 3 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 205948 1685611 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ลําคอหงษ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1494 ฝายน้ําล้นบา้นคอหงษ์ ฝาย คอหงษ์ 3 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 203401 1685213 48 54393 0 0 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1495 ลําหว้ยดอนมันกระซาด ลําธาร/ลําหว้ย ดอนมันกระซาก 10 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 204018 1691234 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.10

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1496 หว้ยเหนือ ลําธาร/ลําหว้ย พลสงคราม 2 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 209551 1699131 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.พลสงคราม, 
ชาวบา้นม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1497 ฝายน้ําล้นบา้นคอหงษ์ ฝาย คอหงษ์ 3 ลําคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 205919 1685643 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ลําคอหงษ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1498 ฝายหว้ยดอนมันกระชาก ฝาย ขามเฒ่า 3 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 202956 1692263 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.ขามเฒ่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

1499 ลําน้ํา สาธารณะประโยชน์ ลําธาร/ลําหว้ย ใหม่เกษมเหนือ 13 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 219088 1688064 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารประสาท, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1500 ลําธารปราสาท ลําธาร/ลําหว้ย ใหม่เกษม 5 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 219688 1688365 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารปราสาท, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

1501 ลําธารปราสาท ลําธาร/ลําหว้ย ทา่กระสัง 4 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 216018 1687539 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่กระสัง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1502 หว้ยสันหลังคด ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยใหญ่ 3 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 209551 1687166 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.มะค่า, ชาวบา้น
หว้ยใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1503 หว้ยลําตะกลึง ลําธาร/ลําหว้ย ดงพลองพฒันา 16 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 209324 1685723 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หลุมข้าว ผลิตประปา, อืน่ๆ

1504 สระวัด สระ โกรกกระหาด 4 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812375 1656061 47 53381 4 0 สาธารณะ
อบต.โปงุแดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1505 อา่งเกบ็น้ําหนองคู อา่งเกบ็น้ํา หนองคู 2 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817240 1655148 47 53381 37 120000 สาธารณะ ทต.ขามทะเลสอ อืน่ๆ

1506 สระน้ํา บา้นโปงุแดง สระ โปงุแดง 1 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814414 1654975 47 53381 18 240000 สาธารณะ อบต.โปงุแดง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1507 สระน้ํา บา้นโคกแฝก สระ โคกแฝก 5 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 818974 1656060 47 53381 1 12600 สาธารณะ อบต.ขามทะเลสอ
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1508 สระ กสช. สระ หนองม่วง 5 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 810443 1659584 47 53381 1 5400 สาธารณะ อบต.โปงุแดง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1509 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 5 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 809959 1659443 47 53381 1 45000 สาธารณะ อบต.โปงุแดง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1510 สระน้ํา บา้นโกรกกระหาด สระ โกรกกระหาด 4 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812158 1656139 47 53381 1 5400 สาธารณะ อบต.โปงุแดง อืน่ๆ
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1511 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 5 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 809852 1659601 47 53381 15 8000 สาธารณะ อบต.โปงุแดง อืน่ๆ

1512 สระน้ํา บา้นบงึขามทะเลสอ สระ บงึขามทะเลสอ 9 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819809 1658840 47 53381 8 43400 สาธารณะ
อบต.ขามทะเลสอ, 
ประชาชน ม.6

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1513 สระน้ํา บา้นโปงุสุริยา สระ โปงุสุริยา 7 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814448 1653948 47 53381 1 7500 สาธารณะ อบต.โปงุแดง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1514 ลําเหมืองล่ี ลําธาร/ลําหว้ย โนน 2 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812821 1653061 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โปงุแดง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1515 คลองน้ําฉ่า ลําคลอง/คูน้ํา น้ําฉ่า 3 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816128 1654027 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โปงุแดง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1516 สระน้ํา บา้นหนองตะครอง สระ หนองตะครอง 3 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814903 1672250 47 53392 3 14400 สาธารณะ
อบต.หนองสรวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1517 อา่งน้ําหนองตะครอง อา่งเกบ็น้ํา หนองตะครอง 3 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814753 1671966 47 53392 73 975000 สาธารณะ
อบต.หนองสรวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1518 บอ่หนองกก สระ หนองกก 4 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816219 1671334 47 53392 13 367500 สาธารณะ
อบต.หนองสรวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1519 สระน้ํา บา้นหนองสรวง สระ หนองสรวง 1 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 811080 1670392 47 53392 128 750000 สาธารณะ อบต.หนองสรวง
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1520 สระน้ํา บา้นหนองตะครอง สระ หนองตะครอง 3 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 809634 1670252 47 53392 4 24000 สาธารณะ อบต.หนองสรวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1521 หนองน้ํา บา้นโตนด หนอง/บงึ/กดุ โตนด 3 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819387 1669530 47 53392 25 120000 สาธารณะ อบต.พนัดุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1522 หนองบวัน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองสรวงพฒันา 5 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 808510 1669415 47 53392 25 270000 สาธารณะ
อบต.หนองสรวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1523 สระน้ํา บา้นหนองหวัแหวน สระ หนองหวัแหวน 6 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817075 1669233 47 53392 23 180000 สาธารณะ อบต.พนัดุง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1524 บงึโตนคกลาง หนอง/บงึ/กดุ โตนด 3 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 820160 1669093 47 53392 6 57600 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1525 หนองบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองสรวงพฒันา 5 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 806447 1668412 47 53392 86 720000 สาธารณะ อบต.หนองสรวง
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1526 สระน้ํา บา้นโตนด สระ โตนด 3 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819876 1668422 47 53392 14 100800 สาธารณะ อบต.พนัดุง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1527 สระน้ํา บา้นพนูผล สระ พนูผล 9 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819511 1667993 47 53392 5 32000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1528 บงึพนัดุง หนอง/บงึ/กดุ พนัดุง 1 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817233 1667766 47 53392 55 240000 สาธารณะ อบต.พนัดุง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1529 สระจั๊กจนั สระ โคกแขวน 4 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 821016 1666915 47 53392 21 420000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1530 หนองน้ํา บา้นศิลาทอง หนอง/บงึ/กดุ ศิลาทอง 10 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816689 1666722 47 53392 16 60000 สาธารณะ อบต.พงัดุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1531 หมดสภาพ อืน่ๆ พนัดุง 1 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814255 1666553 47 53392 37 0 สาธารณะ อบต.พนัดุง อืน่ๆ

1532 สระน้ํา บา้นพนัดุง สระ พนัดุง 1 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815115 1666485 47 53392 19 60000 สาธารณะ อบต.พนัดุง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1533 สระน้ํา บา้นดอนมะเกลือ สระ ดอนมะเกลือ 6 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812316 1666160 47 53392 2 56000 สาธารณะ
วัดดอนมะเกลือ, 
อบต.บงึออ้ อปุโภค, อืน่ๆ
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1534 สระน้ําบงึมัน่โปง สระ หนองสะแก 5 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 818320 1665850 47 53392 32 315000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1535 สระน้ํา บา้นดอนมะเกลือ สระ ดอนมะเกลือ 6 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812001 1666001 47 53392 3 50000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1536 สระน้ํา บา้นโคกแขวนพฒันา สระ โคกแขวนพฒันา 8 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 821849 1665761 47 53392 2 80000 สาธารณะ อบต.พนัดุง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1537 สระน้ํา บา้นหนองกระโดน สระ หนองกระโดน 5 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812138 1665501 47 53392 13 210000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1538 หนองกระโดน 2 หนอง/บงึ/กดุ หนองกระโดน 5 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 811216 1665486 47 53392 11 140000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1539 อา่งหนองกระโดน อา่งเกบ็น้ํา หนองกระโดน 5 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 811347 1665453 47 53392 12 280000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1540 สระน้ําโคกแขวนพฒันา สระ โคกแขวนพฒันา 8 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 821322 1665397 47 53392 4 84000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1541 หนองน้ําใส หนอง/บงึ/กดุ บรุะไหว 4 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815745 1665273 47 53392 2 20880 สาธารณะ อบต.บงึออ้ อปุโภค, อืน่ๆ

1542 อา่งเกบ็น้ําคุ่มพะยา อา่งเกบ็น้ํา กุม่พะยา 3 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814294 1664081 47 53392 14 180000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1543 บงึหมันโปงุ หนอง/บงึ/กดุ บงึออ้ 1 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817537 1664161 47 53392 11 125000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1544 สระน้ํา บา้นหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 7 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 814145 1664019 47 53392 27 180000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1545 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนตาลใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา โนนตาลใหญ่ 8 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819189 1663855 47 53392 24 150000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1546 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนตาล อา่งเกบ็น้ํา โนนตาล 2 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 818700 1663369 47 53392 18 240000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1547 บงึออ้ หนอง/บงึ/กดุ บงึออ้ 1 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816277 1662566 47 53392 56 240000 สาธารณะ อบต.บงึออ้ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1548 สระน้ํา บา้นโคกสออน สระ โคกสออน 6 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817408 1659680 47 53381 55 100000 สาธารณะ อบต.ขามทะเลสอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1549 หนองผงาด หนอง/บงึ/กดุ โคกสออน 6 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816958 1659296 47 53381 22 0 สาธารณะ อบต.ขามทะเลสอ
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1550 หนองผงาด หนอง/บงึ/กดุ หนองขุ่น 4 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817058 1659086 47 53381 19 60000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.ขามทะเลสอ

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1551 สระน้ํา บา้นหนองคู สระ หนองคู 2 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815528 1658315 47 53381 9 180000 สาธารณะ อบต.ขามทะเลสอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1552 อา่งหนองช้าง อา่งเกบ็น้ํา หนองคู 2 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815343 1658164 47 53381 40 1000000 สาธารณะ ทต.ขามทะเลสอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1553 สระยายเล สระ โคกพฒันา 8 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815222 1670282 47 53392 3 12000 สาธารณะ อบต.หนองสรวง
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1554 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 5 โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 812051 1659928 47 53381 8 21600 สาธารณะ อบต.โปงุแดง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1555 สระน้ํา บา้นพนัดุง สระ พนัดุง 1 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816951 1667931 47 53392 3 20000 สาธารณะ อบต.พนัดุง อืน่ๆ

1556 สระน้ํา บา้นโคกแขวนพฒันา สระ โคกแขวนพฒันา 8 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 821606 1665615 47 53392 3 32000 สาธารณะ อบต.พนัดุง อืน่ๆ
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1557 บงึพรืน หนอง/บงึ/กดุ โคกแขวนพฒันา 8 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 820636 1665613 47 53392 2 9000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1558 สระน้ํา บา้นพนูผล สระ พนูผล 9 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819806 1668142 47 53392 4 40000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1559 สระน้ํา บา้นพนูผล สระ พนูผล 9 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 819453 1667577 47 53392 2 49000 สาธารณะ
อบต.พนัดุง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1560 สระน้ํา บา้นบงึสมบรูณ์ สระ บงึสมบรูณ์ 9 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 817201 1662896 47 53392 3 21000 สาธารณะ
อบต.บงึออ้, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1561 สระน้ํา บา้นบรุะไหว สระ บรุะไหว 4 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816204 1665316 47 53392 2 20000 สาธารณะ
ร.ร.บา้นบรุะไหว, 
อบต.บงึออ้ อปุโภค, อืน่ๆ

1562 สระน้ําบา้นบรุะไหว สระ บรุะไหว 4 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816119 1665890 47 53392 2 86400 สาธารณะ อบต.บงึออ้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1563 สระน้ํา บา้นบงึออ้ สระ บงึออ้ 1 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816682 1662898 47 53392 1 6300 สาธารณะ วัดบงึออ้, อบต.บงึออ้ อปุโภค, อืน่ๆ

1564 ฝายน้ําล้นบา้นบรุะไหว ฝาย บรุะไหว 4 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 815322 1665184 47 53392 0 0 สาธารณะ อบต.บงึออ้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1565 สระบา้นง้ิว สระ ง้ิว 4 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 190921 1709038 48 54394 13 91908 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1566 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 1 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 192972 1709480 48 54394 4 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1567 หนองเสม็ด หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ 1 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 192801 1709983 48 54394 12 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1568 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 1 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193634 1709303 48 54394 4 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1569 สระน้ํา บา้นง้ิว สระ ง้ิว 4 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191269 1708951 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1570 สระโรงเรียน สระ ครึมม่วง 5 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 189139 1707223 48 54394 2 0 สาธารณะ

รร.บา้นครึมม่วง, 
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1571 สระน้ํา บา้นง้ิว สระ ง้ิว 4 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 190679 1708984 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1572 สระสาธารณะ สระ หนองปรือ 1 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202498 1711084 48 54394 4 19440 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1573 สระน้ํากกน้ํา สระ โนนมะเกลือ 2 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197941 1709106 48 54394 1 2400 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1574 สระน้ํา หนองไผ่ล้อม สระ โนนบา้นนา 8 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201341 1708494 48 54394 11 117600 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1575 สระน้ําวัดหนองหวัสะฟาน สระ หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202567 1707615 48 54394 7 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
วัดหงัฟาน อืน่ๆ

1576 สระน้ําดอนทะยิง สระ ดอนทะยิง 3 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201388 1707624 48 54394 7 46848 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1577 หมดสภาพ อืน่ๆ คูเมือง 2 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194712 1706802 48 54394 1 0 สาธารณะ อบต.เมืองเกษตร อืน่ๆ

1578 สระน้ํา บา้นคูเมือง สระ คูเมือง 2 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194642 1706737 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1579 สระน้ําหนองไร่ สระ หนิต้ัง 4 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201582 1706426 48 54394 5 22400 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1580 สระน้ําหนองโพธ์ิ สระ หนิต้ัง 4 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201781 1706382 48 54394 20 123760 สาธารณะ ทต.หนองหวัฟาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

1581 สระน้ํา บา้นโนนเมือง สระ โนนเมือง 1 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 192796 1706216 48 54394 9 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1582 สระเหนือ สระ โจด 7 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207477 1705696 48 54391 1 10800 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1583 หนองนาหม่อง หนอง/บงึ/กดุ เมืองนาท 2 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202634 1705710 48 54394 17 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1584 สระน้ําสาธารณะ สระ โจด 7 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207521 1705490 48 54391 11 39852 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1585 บงึสะแจง หนอง/บงึ/กดุ สระแจง 6 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187974 1705568 48 54394 41 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1586 อา่งเกบ็น้ําหนองจาน อา่งเกบ็น้ํา หนองจาน 11 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 198195 1704531 48 54394 9 50000 สาธารณะ อบต.ขามสะแกแสง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1587 สระวัดบา้นตะโก สระ ตะโก 3 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 195205 1704583 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1588 สระน้ําบา้นหนองจาน สระ หนองจาน 11 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197947 1704367 48 54394 11 43719 สาธารณะ

วัดหนองจาน, อบต.
ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1589 อา่งเกบ็น้ําบา้นทพัร้ัง อา่งเกบ็น้ํา ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 203980 1704047 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1590 สระวัดหนองจาน สระ หนองจาน 11 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197869 1704210 48 54394 2 7200 สาธารณะ
วัดหนองจาน, อบต.
ขามสะแกแสง อปุโภค, อืน่ๆ

1591 สระน้ํา บา้นหนองทเุรียน สระ หนองทเุรียน 7 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 186472 1704029 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1592 สระใหญ่ สระ ริมบงึ 14 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196755 1703004 48 54394 2 7200 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1593 บงึหนองโปร่ง หนอง/บงึ/กดุ ริมบงึ 14 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 195894 1702803 48 54394 3 18000 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1594 บงึโนนแจง หนอง/บงึ/กดุ โนนแจง 12 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196353 1702309 48 54394 150 640000 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1595 สระบา้นบกุล้วย สระ หนองขาคีม 9 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 188090 1702238 48 54394 4 10800 สาธารณะ อบต.ชีวึก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1596 หนองหว้ยน้อย หนอง/บงึ/กดุ เสมา 6 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207939 1700659 48 54391 9 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1597 สระอะโนดาด สระ สระอโนดาด 3 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 189326 1700830 48 54394 3 9000 สาธารณะ
อบต.ชีวึก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

1598 สระแดง สระ หนองบอน 9 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191224 1700555 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1599 หนองตะลุมปุกฺ หนอง/บงึ/กดุ บอุอ้ย 11 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 188067 1700581 48 54394 3 14400 สาธารณะ อบต.ชีวึก ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1600 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองโพธ์ิ 4 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204803 1699463 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1601 สระวัดบา้นโนนผักชี สระ โนนผักชี 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 186792 1699774 48 54394 1 1600 สาธารณะ
อบต.ชีวึก, วัดบา้น
โนนผักชี อืน่ๆ

1602 สระแดง สระ โนนผักชี 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 185537 1699408 48 54394 2 10800 สาธารณะ
อบต.ชีวึก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1603 สระน้ํา บา้นชีวึก สระ ชีวึก 1 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191178 1698540 48 54394 1 6000 สาธารณะ อบต.ชีวึก, ชีวึก อืน่ๆ

1604 สระน้ําบา้นหนองแหน สระ หนองแหน 5 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 189495 1697698 48 54394 2 29902 สาธารณะ อบต.ชีวึก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1605 สระน้ําวัดบา้นขาม สระ ขาม 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196149 1697461 48 54394 8 256000 สาธารณะ ทต.ขามสะแกแสง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1606 บงึชีวึก หนอง/บงึ/กดุ หนองแหน 5 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 190955 1697103 48 54394 108 70000 สาธารณะ อบต.ชีวึก ผลิตประปา, อืน่ๆ

1607 อา่งเกบ็น้ําบา้นขาม อา่งเกบ็น้ํา บลุะกอ 10 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196545 1695581 48 54394 16 0 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1608 สระวัด สระ ดอนพะงาด 5 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194773 1693658 48 54394 5 25600 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1609 สระกลางบา้น สระ มะเกลือ 6 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193631 1693146 48 54394 2 19200 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1610 สระน้ําบา้นมะเกลือ สระ มะเกลือ 6 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193316 1692772 48 54394 5 25920 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1611 สระโนนประดู่ สระ โนนประดู่ 1 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193771 1698443 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1612 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนพะงาด 5 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193595 1694339 48 54394 182 0 สาธารณะ อบต.พะงาด อืน่ๆ

1613 สระน้ํากลางหมูบ่า้นสะแกราษฎร์ สระ สะแกราษฎร์ 3 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197054 1696988 48 54394 1 33600 สาธารณะ
ทต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1614 สระน้ําบา้นนามาบหมูท่ี่5 สระ นามาบ 5 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 203240 1699268 48 54394 1 10822.5 สาธารณะ

วัดบา้นนามาบ, 
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1615 สระน้ําทา้ยบา้นสันติสุข สระ สันติสุข 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 195648 1696902 48 54394 4 12800 สาธารณะ
ทต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1616 สระวัดบา้นหนุก สระ ด่านช้าง 6 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 200656 1699499 48 54394 9 75000 สาธารณะ

วัดบา้นหนุก, อบต.
ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1617 สระน้ําบา้นนามาบหมูท่ี่5 สระ นามาบ 5 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202846 1698964 48 54394 2 23517 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1618 สระน้ําหนองกระทุม่ สระ ขาม 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196876 1696735 48 54394 2 12800 สาธารณะ
ทต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1619 สระอําเภอ สระ ขาม 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196223 1696629 48 54394 1 0 สาธารณะ
ทต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1620 อา่งเกบ็น้ําโนนหญ้าคา อา่งเกบ็น้ํา ด่านช้าง 6 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204575 1699797 48 54394 3 19200 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1621 สระวัดบา้นคู สระ คู 9 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197128 1693137 48 54394 4 7200 สาธารณะ
วัดบา้นคู, อบต.ขาม
สะแกแสง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1622 สระน้ําบา้นนามาบหมูท่ี่5 สระ นามาบ 5 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 203351 1699119 48 54394 1 13056 สาธารณะ
วัดบา้นนามาบ, 
อบต.ขามสะแกแสง อปุโภค, อืน่ๆ

1623 สระพระราชพรมยาน(ฤษีลิงดํา) สระ โนนหญ้าคา 7 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197188 1702637 48 54394 5 64648 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1624 สระสาธารณบา้นคู สระ คู 9 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 197099 1692450 48 54394 1 10800 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1625 สระน้ํา บา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 6 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196382 1708471 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1626 สระน้ํา บา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 6 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194732 1704512 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1627 สระน้ํา บา้นหนองโบสถ์ สระ หนองโบสถ์ 7 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193687 1703676 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1628 สระน้ําบา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 6 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196015 1709821 48 54394 4 15527 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1629 สระหนองโบสถ์ สระ หนองโบสถ์ 7 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193192 1703827 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1630 สระน้ํา บา้นโนนตําหนัก สระ โนนตําหนัก 4 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194174 1704596 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1631 สระหน้าโรงเรียน สระ หนองไข่น้ํา 4 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193975 1697409 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.พะงาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

1632 สระบา้นแปะ สระ แปะ 3 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193217 1697729 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1633 สระกลางหมูบ่า้น สระ หนองบอน 9 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191447 1699748 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

1634 สระวัด สระ สะแกแสง 2 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194519 1697506 48 54394 4 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1635 สระหนองมน สระ หนองไอเ้ผือก 8 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193727 1696484 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1636 สระใหม่ สระ ดอนใหญ่ 7 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194665 1694816 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1637 สระหนองกกไม้พอก สระ หนองทเุรียน 7 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 185123 1704114 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1638 ถวัล สระ ครึมม่วง 5 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 189542 1706652 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1639 สระน้ํา บา้นหนองกกไม้พอก สระ หนองกกไม้พอก 3 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187841 1703515 48 54394 1 7500 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1640 สระน้ํา บา้นหนองกกไม้พอก สระ หนองกกไม้พอก 3 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187900 1703519 48 54394 4 25200 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1641 สระบา้นสะแจง สระ สระแจง 6 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187928 1703796 48 54394 2 8100 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1642 สระบา้นครึมม่วง สระ ครึมม่วง 5 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187226 1705321 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1643 หนองขาม หนอง/บงึ/กดุ เมืองนาท 2 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202592 1704941 48 54394 3 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1644 สระวัดหนองโพธ์ิ สระ หนองโพธ์ิ 4 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 206234 1701452 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1645 สระผู้ว่า สระ โนนพฤกษ์ 8 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 206586 1700903 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1646 สระน้ํา บา้นโนนข้าวตาก สระ โนนข้าวตาก 9 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 205322 1702493 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1647 หนองน้ํา บา้นหว้ย หนอง/บงึ/กดุ หว้ย 5 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 208572 1701958 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1648 สระบา้นเสมา สระ เสมา 6 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 208047 1701554 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1649 สระน้ําหนองโพธ์ิใหม่ สระ หนิต้ัง 4 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201649 1706545 48 54394 7 131520 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1650 สระน้ํา บา้นทพัร้ัง สระ ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204347 1703256 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1651 หนองยาว หนอง/บงึ/กดุ เหนือ 1 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 203399 1703298 48 54394 5 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1652 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนมะเกลือ อา่งเกบ็น้ํา โนนมะเกลือ 2 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 198618 1710522 48 54394 7 0 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1653 สระน้ําบา้นโนนมะเกลือ สระ โนนมะเกลือ 2 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 198425 1710023 48 54394 1 71101 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1654 สระน้ําวัดโนนมะเกลือ สระ โนนมะเกลือ 2 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 198332 1710050 48 54394 3 0 สาธารณะ
วัดโนนมะเกลือ, 
อบต.หนองหวัฟาน อืน่ๆ

1655 สระน้ําบา้นโคกคูขาด สระ โคกคูขาด 6 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 199091 1707396 48 54394 25 0 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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1656 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 1 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201980 1711094 48 54394 5 42444 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1657 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนบา้นนา 8 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 200342 1709765 48 54394 1 8480 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1658 บอ่พกัน้ําเสีย สระ หนิต้ัง 4 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201661 1706347 48 54394 1 2250 สาธารณะ ทต.หนองหวัฟาน อืน่ๆ

1659 สระน้ําดอนทะยิง สระ ดอนทะยิง 3 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201362 1707774 48 54394 10 39150 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1660 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนสามัคคี 9 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207119 1705695 48 54391 2 7600 สาธารณะ
อบต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1661 สระน้ํา บา้นหว้ยสมบรูณ์ สระ หว้ยสมบรูณ์ 12 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187514 1696955 48 54394 5 10800 สาธารณะ อบต.ชีวึก อปุโภค, อืน่ๆ

1662 สระวัดบา้นหนองโพธ์ิ สระ หนองโพธ์ิ 6 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187690 1696422 48 54394 4 7200 สาธารณะ อบต.ชีวึก อปุโภค, อืน่ๆ

1663 สระน้ําบา้นหนองโพธ์ิ สระ หนองโพธ์ิ 6 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187880 1695980 48 54394 6 37500 สาธารณะ อบต.ชีวึก อปุโภค, อืน่ๆ

1664 สระแดง สระ หวับงึ 8 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 188961 1695659 48 54394 6 14400 สาธารณะ อบต.ชีวึก อปุโภค, อืน่ๆ

1665 สระน้ํา บา้นชีวึก สระ ชีวึก 1 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 190345 1698472 48 54394 2 3750 สาธารณะ อบต.ชีวึก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1666 สระน้ํา บา้นหนองแหน สระ หนองแหน 5 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191002 1697418 48 54394 10 22750 สาธารณะ อบต.ชีวึก อืน่ๆ

1667 สระน้ํา บา้นเมืองทอง สระ เมืองทอง 6 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196341 1708501 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1668 ฝายน้ําล้นบา้นหนุก ฝาย หนุก 4 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 199641 1699041 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1669 ฝายน้ําล้นบา้นคูเมือง ฝาย คูเมือง 2 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196224 1705132 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1670 ฝายน้ําล้นบา้นตะโก ฝาย ตะโก 3 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 195267 1703921 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1671 ฝายน้ําล้นบา้นโนนตําหนัก ฝาย โนนตําหนัก 4 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194733 1704528 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1672 ฝายน้ําล้นบา้นโนนเกษตร ฝาย โนนเกษตร 5 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 196223 1705092 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองเกษตร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1673 ฝายน้ําล้นบา้นโนนประดู่ ฝาย โนนประดู่ 1 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 193540 1698728 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.พะงาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

1674 หว้ยโนนหญ้าคาหนองไอเ้ผือก ลําธาร/ลําหว้ย หนองไอเ้ผือก 8 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194197 1696688 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1675 ฝายน้ําล้นบา้นดอนใหญ่ ฝาย ดอนใหญ่ 7 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194468 1694913 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1676 หว้ยหญ้าคา ลําธาร/ลําหว้ย ดอนใหญ่ 7 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194458 1694953 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1677 ฝายน้ําล้นบา้นหนองไอเ้ผือก ฝาย หนองไอเ้ผือก 8 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194143 1697081 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1678 ฝายโนนหญ้าคา ฝาย หนองไอเ้ผือก 8 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 194213 1696655 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.พะงาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1679 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย เสมา 6 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207943 1700779 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1680 หว้ยโนนพฤกษ์ ลําธาร/ลําหว้ย โนนพฤกษ์ 8 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 206570 1700983 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1681 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา หนองไร่ 7 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204865 1703163 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1682 ฝายน้ําล้น ฝาย คอนตลุ่งหว้า 10 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201389 1705184 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1683 ฝายน้ําล้นบา้นทพัร้ัง ฝาย ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204044 1703884 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1684 ฝายลําอสิานเขียว ฝาย เหนือ 1 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204030 1703912 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1685 ฝายหว้ยน้อย ฝาย ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204364 1703381 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1686 ฝายน้ําล้นบา้นทพัร้ัง ฝาย ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 204378 1702698 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1687 ฝายหว้ยโนนพฤกษ์ ฝาย โนนพฤกษ์ 8 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 206152 1701371 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ขามสะแกแสง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1688 ฝายน้ําล้นบา้นทพัร้ัง ฝาย ทพัร้ัง 3 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 205299 1702406 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1689 ฝายน้ําล้นบา้นเสมา ฝาย เสมา 6 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 207984 1700469 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1690 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหวัฟาน ฝาย หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 203140 1706931 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1691 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหวัฟาน ฝาย หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 200514 1707744 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1692 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหวัฟาน ฝาย หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 200914 1706079 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1693 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหวัฟาน ฝาย หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 201171 1705742 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1694 ฝายน้ําล้นบา้นดอนทะยิง ฝาย ดอนทะยิง 3 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 200942 1708207 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1695 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหวัฟาน ฝาย หนองหวัฟาน 5 หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 202294 1707723 48 54394 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองหวัฟาน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1696 ฝายลําหว้ยขมิน้ ฝาย โนนผักชี 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 187232 1699790 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.ชีวึก ผลิตประปา, อืน่ๆ

1697 ฝายบา้นโนนผักชี ฝาย โนนผักชี 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 186724 1699766 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.ชีวึก เพาะปลูก, อืน่ๆ

1698 ฝายบา้นชีวึก ฝาย ชีวึก 1 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 191314 1699243 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.ชีวึก เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1699 ฝายน้ําล้น ฝาย คอนตลุ่งหว้า 10 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 199398 1705689 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองนาท, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1700 อา่งเกบ็น้ําโนนปอแดง อา่งเกบ็น้ํา หว้ยไห 3 หนองบวั คง นครราชสีมา 194562 1718113 48 54403 31 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1701 อา่งเกบ็น้ํากดัจิ้น อา่งเกบ็น้ํา หนองสะแก 4 หนองบวั คง นครราชสีมา 195827 1718196 48 54403 9 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1702 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองหวาย อา่งเกบ็น้ํา ทา่ใหญ่ 5 หนองบวั คง นครราชสีมา 197093 1717966 48 54403 12 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1703 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองหญ้าขาว อา่งเกบ็น้ํา หนองหญ้าขาว 9 หนองบวั คง นครราชสีมา 199521 1717696 48 54403 34 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1704 อา่งน้ําบา้นกดัล้ิน อา่งเกบ็น้ํา ทา่ใหญ่ 5 หนองบวั คง นครราชสีมา 196029 1717645 48 54403 6 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1705 สระน้ําหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 9 หนองบวั คง นครราชสีมา 199659 1716904 48 54403 4 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1706 หนองโนน หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 16 หนองบวั คง นครราชสีมา 200533 1716734 48 54403 4 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1707 สระหนองหญ้าขาว สระ หนองโสน 13 หนองบวั คง นครราชสีมา 199941 1716730 48 54403 3 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1708 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 8 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 187110 1716945 48 54403 1 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1709 สระน้ําดอนมะค่า สระ โนนวัด 18 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 184448 1715492 48 54394 7 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1710 บงึปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ปรางค์ทองพฒันา 13 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 187213 1715288 48 54394 5 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1711 บงึปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ปรางค์นคร 14 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 188386 1715076 48 54394 76 58211 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1712 บงึปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ประคํา 2 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 191611 1713308 48 54394 10 0 สาธารณะ
กรมทรัพยากรน้ํา, 
อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1713 สระน้ําบา้นหนองพลวง สระ หนองบวั 7 หนองบวั คง นครราชสีมา 193189 1713094 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวั, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1714 บงึปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ดอนทะแยง 3 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 189058 1712961 48 54394 5 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1715 บงึปรางค์ หนอง/บงึ/กดุ ดอนสามัคคี 15 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 189029 1712569 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ อปุโภค, อืน่ๆ

1716 สระน้ําบา้นหนองพลวง สระ หนองพลวง 12 หนองบวั คง นครราชสีมา 196460 1712145 48 54394 11 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1717 บงึทํานบพฒันา หนอง/บงึ/กดุ หว้ยลึก 12 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 182211 1712046 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์, วัด อปุโภค, อืน่ๆ

1718 สระน้ําบา้นหนองพลวง สระ หนองขาม 8 หนองบวั คง นครราชสีมา 194668 1711214 48 54394 4 68596 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1719 สระน้ําบา้นหนองพลวง สระ หนองขาม 8 หนองบวั คง นครราชสีมา 194691 1711127 48 54394 6 68596 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1720 สระน้ําบา้นตะโก สระ ตะโก 7 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 190522 1718461 48 54403 5 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1721 สระน้ําบา้นโพธ์ิทอง สระ โพธ์ิทอง 9 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 190278 1718874 48 54403 3 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1722 สระน้ําหนองปรือ สระ โพธ์ิงาม 17 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 188181 1717193 48 54403 6 15971 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1723 สระน้ํา บา้นดอนเข็ม สระ ดอนเข็ม 11 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 188973 1710192 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

1724 สระน้ําสาธารณะ สระ ดอนเข็ม 11 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 188835 1710198 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1725 สระน้ํา บา้นตะโกน้อย สระ ตะโกน้อย 10 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 189758 1719630 48 54403 2 18 สาธารณะ
อบต.บา้นปรางค์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

1726 สระน้ํา บา้นตากิม่ สระ ตากิม่ 2 หนองบวั คง นครราชสีมา 192141 1717107 48 54403 4 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวั, 
กรรมการหมุบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1727 สระน้ํา บา้นโนนปอแดง สระ โนนปอแดง 1 หนองบวั คง นครราชสีมา 192763 1718227 48 54403 2 16 สาธารณะ อบต.หนองบวั ผลิตประปา, อืน่ๆ

1728 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 6 หนองบวั คง นครราชสีมา 193042 1715716 48 54403 15 60 สาธารณะ อบต.หนองบวั อืน่ๆ

1729 ฝายน้ําล้นบา้นดอนเข็ม ฝาย ดอนเข็ม 11 บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 188877 1711120 48 54394 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นปรางค์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1730 สระน้ํา บา้นหนองสมอ สระ หนองสมอ 14 เมืองคง คง นครราชสีมา 212155 1718284 48 54402 6 0 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1731 อา่งเกบ็น้ําบา้นหว้ยทราย อา่งเกบ็น้ํา หว้ยทราย 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 202960 1718394 48 54403 2 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1732 อา่งเกบ็น้ําบา้นหว้ยทราย อา่งเกบ็น้ํา หว้ยทราย 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 203334 1718419 48 54403 33 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

1733 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนิร่อง อา่งเกบ็น้ํา หนิร่อง 15 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 206623 1718049 48 54402 31 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1734 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนิหล่อง อา่งเกบ็น้ํา หนิร่อง 15 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 207177 1717892 48 54402 3 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1735 สระหว้ยทราย สระ หว้ยทราย 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 203998 1717955 48 54403 12 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1736 หมดสภาพ อืน่ๆ หว้ยทราย 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 203702 1717237 48 54403 10 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว อืน่ๆ

1737 สระหนองม่วง สระ หนองม่วง 2 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 211113 1717012 48 54402 33 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1738 สระวัด สระ หนองม่วง 2 12 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 213099 1716952 48 54402 4 0 สาธารณะ
อบต.หนองมะนาว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1739 อา่งเกบ็น้ําบา้นดอนกลาง อา่งเกบ็น้ํา ดอนกลาง 3 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208260 1716889 48 54402 22 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1740 หนองเพนียด หนอง/บงึ/กดุ หว้ยทราย 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 203618 1716694 48 54403 5 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1741 สระหนองมะนาว สระ ตลุกม่วง 9 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208925 1716234 48 54402 5 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1742 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนิหล่อง อา่งเกบ็น้ํา ตลุกน้ําขาว 7 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 206187 1716209 48 54402 3 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1743 สระหนองสะนาว สระ ดอนกลาง 3 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208495 1715887 48 54402 11 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1744 สระหนองมะนาว สระ หนองชุมแสง 11 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208291 1714626 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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1745 สระน้ําหนองเสม็ด สระ โนนไร่พฒันา 7 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 204344 1714326 48 54394 10 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1746 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองโสน 16 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 210859 1714054 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว อืน่ๆ

1747 สระน้ําหนองเสม็ด สระ โนนเต็ง 1 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 203374 1714131 48 54394 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1748 สระหนองมะนาว สระ หนองชุมแสง 11 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208175 1713885 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1749 สระน้ําบา้นเกา่ค้อ สระ เกา่คร้อ 5 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 213334 1713727 48 54391 9 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1750 สระบา้นเกา่ค้อ สระ เกา่คร้อ 5 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 213403 1713673 48 54391 5 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1751 สระหนองมะนาว สระ หนองชุมแสง 11 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 208057 1713766 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1752 สระน้ําบา้นเกา่ค้อ สระ เกา่คร้อ 5 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 213309 1713606 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1753 สระน้ําหนองอา้ยจอ้น สระ โจด 4 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 207020 1713716 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1754 สระหนองมะนาว สระ บะดาวเรือง 10 หนองบวั คง นครราชสีมา 197801 1713849 48 54394 3 0 สาธารณะ อบต.หนองบวั เพาะปลูก, อืน่ๆ

1755 หนองเสม็ด หนอง/บงึ/กดุ โนนไร่พฒันา 7 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 203518 1713572 48 54394 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1756 สระหนองมะนาว สระ หนองมะนาว 8 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 209998 1713299 48 54391 14 0 สาธารณะ
อบต.หนองมะนาว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1757 สระหนองมะนาว สระ หมัน 1 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 209938 1712334 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1758 หมดสภาพ อืน่ๆ หมัน 1 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 209964 1712243 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว อืน่ๆ

1759 สระหนองมะนาว สระ หมัน 1 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 209770 1712219 48 54391 5 0 สาธารณะ อบต.หนองมะนาว
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1760 หนองหว้าน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้าน้อย 5 คูขาด คง นครราชสีมา 220463 1711666 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1761 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ ตลุกสาหร่าย 5 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 201104 1712170 48 54394 14 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1762 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้าน้อย 5 คูขาด คง นครราชสีมา 220458 1711590 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1763 หนองเสากี่ หนอง/บงึ/กดุ หนองเสากี่ 5 เมืองคง คง นครราชสีมา 211840 1711430 48 54391 45 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1764 สระหนองใหญ่ สระ ทองหลาง 3 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 206805 1711360 48 54391 29 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1765 บงึคูขาด หนอง/บงึ/กดุ คูขาด 3 คูขาด คง นครราชสีมา 220921 1710816 48 54391 129 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1766 บงึคูขาด หนอง/บงึ/กดุ โนนแดง 4 คูขาด คง นครราชสีมา 221821 1710815 48 54391 9 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1767 สระหนองใหญ่ สระ ทองหลาง 3 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 207586 1710953 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1768 บงึคูขาด หนอง/บงึ/กดุ คูขาด 3 คูขาด คง นครราชสีมา 220758 1710572 48 54391 15 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1769 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา โคกเพด็ 2 เมืองคง คง นครราชสีมา 214037 1710724 48 54391 21 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1770 อา่งเกบ็น้ําหว้ยตะคร้อ อา่งเกบ็น้ํา ดอนสามัคคี 8 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 208470 1710606 48 54391 1198 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.โนนเต็ง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1771 สระบา้นเกาะ สระ โนนทนั 19 คูขาด คง นครราชสีมา 227124 1709578 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1772 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา โนนพมิาน 9 เมืองคง คง นครราชสีมา 217045 1709803 48 54391 7 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1773 หนองสารภี หนอง/บงึ/กดุ โนนตาล 4 เมืองคง คง นครราชสีมา 211158 1709921 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1774 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา หนองสรวง 3 เมืองคง คง นครราชสีมา 213929 1709780 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1775 หมดสภาพ อืน่ๆ ตะคร้อ 7 เมืองคง คง นครราชสีมา 213687 1709771 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง อืน่ๆ

1776 สระบา้นเกาะ สระ หนองหนาด 8 คูขาด คง นครราชสีมา 226186 1709275 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1777 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา ตะคร้อ 7 เมืองคง คง นครราชสีมา 213689 1709638 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1778 สระหนองตลาต สระ หนองสรวง 3 เมืองคง คง นครราชสีมา 215132 1709516 48 54391 14 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1779 อา่งเกบ็น้ําหว้ยตะคร้อ อา่งเกบ็น้ํา ดอนสามัคคี 8 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 207377 1709743 48 54391 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1780 สระน้ําเหมืองคง สระ เมืองคง 2 คูขาด คง นครราชสีมา 219841 1709314 48 54391 10 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1781 สระหว้ยสมบรูณ์ สระ หว้ยน้อย 1 เมืองคง คง นครราชสีมา 212416 1709499 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1782 สระหนองใหญ่ สระ หนองอา้ยอูก้ 4 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 207236 1709608 48 54391 10 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1783 สระหนองใหญ่ สระ หนองอา้ยอูก้ 4 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 206996 1709448 48 54391 53 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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1784 หนองบา้นหนองแขม หนอง/บงึ/กดุ โนนตาล 4 เมืองคง คง นครราชสีมา 211546 1709238 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1785 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองแขม อา่งเกบ็น้ํา หว้ยน้อย 1 เมืองคง คง นครราชสีมา 213187 1708943 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1786 หมดสภาพ อืน่ๆ เมืองคง 2 คูขาด คง นครราชสีมา 217786 1708849 48 54391 33 0 สาธารณะ อบต.คูขาด อืน่ๆ

1787 สระบา้นเมืองคง สระ โนนพมิาน 9 เมืองคง คง นครราชสีมา 217506 1708712 48 54391 9 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1788 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองแขม อา่งเกบ็น้ํา หว้ยน้อย 1 เมืองคง คง นครราชสีมา 212897 1708364 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1789 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นเมืองคง อา่งเกบ็น้ํา เมืองคง 2 คูขาด คง นครราชสีมา 218018 1708052 48 54391 49 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.คูขาด อปุโภค, อืน่ๆ

1790 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองแขม อา่งเกบ็น้ํา โนนวัด 6 เมืองคง คง นครราชสีมา 211644 1708156 48 54391 13 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง อืน่ๆ

1791 อา่งเกบ็น้ําหนองแขม อา่งเกบ็น้ํา หนองแขม 4 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212131 1707981 48 54391 28 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1792 อา่งเกบ็น้ําหว้ยตะคร้อ อา่งเกบ็น้ํา โกรกตะไก้ 13 เมืองคง คง นครราชสีมา 208844 1708059 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1793 สระบา้นเมืองคง สระ ง้ิว 10 คูขาด คง นครราชสีมา 223381 1707600 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1794 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองแขม อา่งเกบ็น้ํา หนองแขม 4 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212169 1707757 48 54391 42 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1795 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา โคกเส่ียว 9 คูขาด คง นครราชสีมา 225461 1706890 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1796 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา โคกเส่ียว 9 คูขาด คง นครราชสีมา 225544 1706843 48 54391 7 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1797 สระบา้นเหมืองคง สระ สนวน 16 คูขาด คง นครราชสีมา 222311 1706666 48 54391 3 0 สาธารณะ วัด, อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1798 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 12 เมืองคง คง นครราชสีมา 216444 1706306 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง อืน่ๆ

1799 สระบา้นเหมืองคง สระ ปอปดิ 1 คูขาด คง นครราชสีมา 219304 1706067 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.คูขาด

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1800 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 12 เมืองคง คง นครราชสีมา 216559 1706151 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.เมืองคง, ภาค
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1801 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 12 เมืองคง คง นครราชสีมา 216886 1706020 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง อืน่ๆ

1802 อา่งเกบ็น้ําหนองสรวง อา่งเกบ็น้ํา หนองสมอ 14 เมืองคง คง นครราชสีมา 216155 1705736 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.เมืองคง อืน่ๆ
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1803 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา หนองพรานปาน 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225978 1704342 48 54391 42 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1804 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา หนองพรานปาน 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225657 1704180 48 54391 7 0 สาธารณะ โรงเรียน, ทต.เทพาลัย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1805 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา หนองพรานปาน 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225547 1704064 48 54391 2 0 สาธารณะ โรงเรียน, ทต.เทพาลัย อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1806 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา หนองพรานปาน 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225405 1704003 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1807 อา่งเกบ็น้ําหนองพรานปาน อา่งเกบ็น้ํา หนองพรานปาน 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225129 1703998 48 54391 164 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1808 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ศรีนิมิต 2 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211872 1704045 48 54391 5 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1809 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนน้อย 3 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211221 1703678 48 54391 13 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1810 สระวัดดอนใหญ่ สระ ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211720 1703054 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1811 สระน้ําบา้นหนองบตํุาแย สระ บตํุาแย 1 เทพาลัย คง นครราชสีมา 231068 1702452 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1812 สระน้ําบา้นบตํุาแย สระ บตํุาแย 1 เทพาลัย คง นครราชสีมา 231385 1702418 48 54391 16 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1813 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211795 1702948 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1814 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211625 1702954 48 54391 11 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1815 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211675 1702755 48 54391 54 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1816 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัโคก 7 เทพาลัย คง นครราชสีมา 226915 1702119 48 54391 18 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1817 หนองสะเดา หนอง/บงึ/กดุ หนองสะเดา 11 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219743 1702327 48 54391 23 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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1818 สระน้ํา บา้นสระหลวง สระ สระหลวง 3 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219705 1701422 48 54391 27 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1819 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 223835 1701072 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

1820 สระน้ําบา้นขาม สระ โนนสีฟนั 5 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 222238 1701068 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1821 สระน้ําบา้นขาม สระ โนนสีฟนั 5 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 221488 1701034 48 54391 5 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1822 สระน้ําบา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 223927 1700931 48 54391 16 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1823 สระน้ําบา้นโคกแปะ สระ โคกแปะ 3 เทพาลัย คง นครราชสีมา 231060 1700652 48 54391 6 0 สาธารณะ
อบต.เทพาลัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1824 สระน้ํา บา้นโคกพะงาด สระ โคกพะงาด 2 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 218663 1700669 48 54391 8 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1825 สระน้ําบา้นโคกพะงาด สระ โคกพะงาด 2 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219124 1700650 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1826 อา่งเกบ็น้ําบา้นกระถิน อา่งเกบ็น้ํา กระถิน 5 เทพาลัย คง นครราชสีมา 230475 1700052 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.เทพาลัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1827 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 225735 1699959 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์ อืน่ๆ

1828 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ขาม 1 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 222103 1700042 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1829 สระน้ํา บา้นขาม สระ ขาม 1 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 221949 1699958 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1830 อา่งเกบ็น้ําบา้นกระถิน อา่งเกบ็น้ํา กระถิน 5 เทพาลัย คง นครราชสีมา 230454 1699711 48 54391 20 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

1831 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 225686 1699786 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1832 สระน้ํา บา้นขาม สระ ขาม 1 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 222415 1699842 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1833 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 225753 1699570 48 54391 8 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1834 สระน้ํา บา้นขาม สระ ขาม 1 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 222338 1699637 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1835 หนองโพ หนอง/บงึ/กดุ ตะคร้อ 4 เทพาลัย คง นครราชสีมา 227421 1698998 48 54391 3 0 สาธารณะ โรงเรียน, ทต.เทพาลัย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1836 อา่งเกบ็น้ําบา้นกระถิน อา่งเกบ็น้ํา ตะคร้อ 4 เทพาลัย คง นครราชสีมา 227667 1698956 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ
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1837 สระน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ กระถิน 5 เทพาลัย คง นครราชสีมา 230926 1698377 48 54391 8 0 สาธารณะ
ทต.เทพาลัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1838 สระน้ําบา้นโคกพะวาด สระ โกรกพฒันา 9 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 220332 1698712 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1839 สระบา้นวัด สระ วัด 9 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225405 1698554 48 54391 16 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย อืน่ๆ

1840 สระบา้นวัด สระ วัด 9 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225261 1698484 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1841 สระน้ําบา้นวัด สระ ถนนนางคลาน 10 เทพาลัย คง นครราชสีมา 223966 1698242 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.เทพาลัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1842 สระน้ําบา้นวัด สระ วัด 9 เทพาลัย คง นครราชสีมา 224557 1697906 48 54391 1 0 สาธารณะ
ทต.เทพาลัย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1843 หมดสภาพ อืน่ๆ หวัแหลม 6 ตาจั่น คง นครราชสีมา 223996 1695884 48 54391 16 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1844 สระน้ําบา้นวัด สระ หนองบวัทุง่ 5 ตาจั่น คง นครราชสีมา 223340 1695124 48 54391 7 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อปุโภค, อืน่ๆ

1845 สระน้ําบา้นวัด สระ หนองบวัทุง่ 5 ตาจั่น คง นครราชสีมา 223169 1695010 48 54391 28 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1846 ลําสวายเรียง หนอง/บงึ/กดุ บสุนวนใน 1 ตาจั่น คง นครราชสีมา 218179 1694809 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1847 สระวัดพลจลก สระ ตะโกโคก 4 ตาจั่น คง นครราชสีมา 215632 1694629 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1848 ลําสวายเรียง สระ บสุนวนนอก 7 ตาจั่น คง นครราชสีมา 217552 1694366 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1849 ลําสวายเรียง สระ บสุนวนนอก 7 ตาจั่น คง นครราชสีมา 217471 1694353 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1850 ลําสวายเรียง หนอง/บงึ/กดุ ตาจั่นใน 11 ตาจั่น คง นครราชสีมา 217187 1693999 48 54391 7 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1851 ลําสวายเรียง สระ ตาจั่นใน 11 ตาจั่น คง นครราชสีมา 218505 1693902 48 54391 5 0 สาธารณะ อบจ.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1852 ลําสวายเรียง สระ บสุนวนนอก 7 ตาจั่น คง นครราชสีมา 217499 1693753 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1853 ลําสวายเรียง สระ ตาจั่นใน 11 ตาจั่น คง นครราชสีมา 218482 1693696 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1854 หนองลําสวายเรียง หนอง/บงึ/กดุ ตาจั่นนอก 2 ตาจั่น คง นครราชสีมา 218358 1693633 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1855 หมดสภาพ อืน่ๆ ตาจั่นนอก 2 ตาจั่น คง นครราชสีมา 218243 1693629 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1856 ลําสวายเรียง สระ ตาชู 8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 222370 1692925 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1857 ลําสวายเรียง สระ ตาชู 8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 222338 1692914 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1858 หมดสภาพ อืน่ๆ ตาชู 8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 221824 1692744 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1859 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ โคกตะพาบ 3 ตาจั่น คง นครราชสีมา 214855 1692513 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1860 ลําสวายเรียง สระ โนนตาล 14 ตาจั่น คง นครราชสีมา 215467 1692134 48 54391 5 0 สาธารณะ อบต.ตาจั้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1861 ลําสวายเรียง สระ โนนทราย 15 ตาจั่น คง นครราชสีมา 222700 1691878 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.ตาจั่น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1862 ลําสวายเรียง สระ โนนทราย 15 ตาจั่น คง นครราชสีมา 223413 1691740 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1863 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ โนนตาล 14 ตาจั่น คง นครราชสีมา 214828 1691714 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1864 ลําสวายเรียง สระ ตะโกทุง่ 9 ตาจั่น คง นครราชสีมา 222360 1691084 48 54391 3 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1865 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา หนองม่วง 2 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 210482 1716489 48 54402 41 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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1866 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 2 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 210381 1716061 48 54402 18 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1867 หนองตะลุกสาหร่าย หนอง/บงึ/กดุ ตลุกสาหร่าย 5 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 200395 1712983 48 54394 17 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1868 สระน้ํา บา้นตลุกสาหร่าย สระ ตลุกสาหร่าย 5 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 200323 1712829 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1869 หนองเสม็ด หนอง/บงึ/กดุ โคกน้อยพฒันา 10 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 200101 1713664 48 54394 5 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

1870 สระน้ํา บา้นตลุกสาหร่าย สระ ตลุกสาหร่าย 5 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 200481 1712933 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนเต็ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1871 สระวัด สระ ศรีนิมิต 2 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 213022 1705171 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1872 สระประปา สระ ศรีนิมิต 2 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212533 1705253 48 54391 8 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1873 สระน้ํา บา้นศรีนิมิต สระ ศรีนิมิต 2 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212155 1705130 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1874 สระน้ํา บา้นหนองแขม สระ หนองแขม 4 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 211897 1707859 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1875 สระประปาบา้นไทรโยง สระ ไทรโยง 5 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 213730 1702971 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่ อปุโภค, อืน่ๆ

1876 สระบา้นไทรโยง สระ ไทรโยง 5 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 213719 1703063 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

1877 สระน้ํา บา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 216997 1703903 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1878 สระประปา สระ ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217159 1704012 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1879 สระน้ํา บา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217064 1704359 48 54391 2 0 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต.ดอน
ใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1880 สระวัดบา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217340 1704428 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1881 สระน้ํา บา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217572 1704450 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1882 สระน้ําสาธารณะ สระ ไทรโยง 5 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 214427 1702423 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.ดอนใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1883 สระแดง สระ โนนมะเกลือ 7 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212682 1707071 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1884 สระน้ํา บา้นหนองสะแกพฒันา สระ หนองสะแกพฒันา 13 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 224135 1701272 48 54391 2 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1885 สระน้ํา บา้นโจด สระ โจด 4 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 220676 1702510 48 54391 5 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์ ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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1886 สระน้ํา บา้นโนนสีฟนั สระ โนนสีฟนั 5 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 222759 1701183 48 54391 4 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1887 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 7 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 224161 1699936 48 54391 14 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1888 หนองตลาด หนอง/บงึ/กดุ สระหลวง 3 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219544 1701301 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1889 สระวัด สระ ตะหนอด 6 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219944 1699634 48 54391 7 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1890 สระน้ํา บา้นตะหนอด สระ ตะหนอด 6 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 219940 1699546 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.ขามสมบรูณ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1891 สระน้ํา บา้นโคกพะงาด สระ โคกพะงาด 2 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 218972 1699920 48 54391 48 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1892 สระน้ํา บา้นตะหนอด สระ ตะหนอด 6 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 220770 1699237 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1893 สระน้ําหนองกก สระ ตะหนอด 6 ขามสมบรูณ์ คง นครราชสีมา 220616 1697656 48 54391 9 0 สาธารณะ อบต.ขามสมบรูณ์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

1894 หนองโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ วัด 9 เทพาลัย คง นครราชสีมา 226198 1696289 48 54391 161 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1895 สระน้ํา บา้นบหุญ้าคา สระ บหุญ้าคา 10 ตาจั่น คง นครราชสีมา 216271 1696111 48 54391 2 9 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1896 สระน้ํา บา้นบหุญ้าคา สระ บหุญ้าคา 10 ตาจั่น คง นครราชสีมา 216139 1695928 48 54391 1 12 สาธารณะ อบต.ตาจั่น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1897 สระวัว สระ ดอนวัว 8 เทพาลัย คง นครราชสีมา 227782 1704662 48 54391 6 24 สาธารณะ ทต.เทพาลัย ผลิตประปา, อืน่ๆ

1898 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ ดอนทะบวง 11 เทพาลัย คง นครราชสีมา 232100 1701554 48 55394 5 20 สาธารณะ ทต.เทพาลัย เพาะปลูก, อืน่ๆ

1899 สระน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่สามัคคี 15 เทพาลัย คง นครราชสีมา 225754 1697900 48 54391 2 0 สาธารณะ ทต.เทพาลัย ผลิตประปา, อืน่ๆ

1900 หนองตะเกยีร หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาง 6 คูขาด คง นครราชสีมา 220809 1715273 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1901 หนองตลุงน้ําขาว หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่เตียน 6 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 198171 1711908 48 54394 12 20 สาธารณะ อบต.โนนเต็ง เพาะปลูก, อืน่ๆ

1902 หนองตลุงน้ําขาว หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่เตียน 6 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 198317 1711935 48 54394 10 0 สาธารณะ อบต.โนนเต็ง อืน่ๆ

1903 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 2 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 204624 1712199 48 54394 13 66 สาธารณะ อบต.โนนเต็ง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1904 สระน้ําการประปาส่วนภูมิภาค สระ คงสามัคคี 11 เมืองคง คง นครราชสีมา 211888 1709125 48 54391 1 3 สาธารณะ
การประปาส่วน
ภูมิภาค, อบต.เมืองคง ผลิตประปา, อืน่ๆ

1905 ฝายน้ําล้นบา้นหวัแหลม ฝาย หวัแหลม 6 ตาจั่น คง นครราชสีมา 226734 1695908 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

1906 ฝายน้ําล้น ฝาย ง้ิว 10 คูขาด คง นครราชสีมา 223742 1707816 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1907 ฝายน้ําล้น ฝาย ง้ิว 10 คูขาด คง นครราชสีมา 224196 1708394 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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1908 ฝายน้ําล้นคลองวังไทร ฝาย น้อย 7 คูขาด คง นครราชสีมา 225067 1708845 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1909 ฝายน้ําล้น ฝาย น้อย 7 คูขาด คง นครราชสีมา 225607 1709147 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1910 ฝายน้ําล้น ฝาย น้อย 7 คูขาด คง นครราชสีมา 225818 1709329 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.คูขาด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1911 ฝายน้ําล้น ฝาย โนนทนั 19 คูขาด คง นครราชสีมา 226541 1709904 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1912 ฝายบา้นโนนพลกรัง ฝาย โนนพลกรัง 12 ตาจั่น คง นครราชสีมา 223885 1692251 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ตาจั่น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1913 หว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย ดอนดู่ 10 เมืองคง คง นครราชสีมา 214385 1715896 48 54402 0 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1914 ฝายน้ําล้น ฝาย ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 212444 1703740 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1915 ฝายน้ําล้นบา้นดอนใหญ่ ฝาย ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 213190 1703792 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1916 ฝายน้ําล้น ฝาย ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 213970 1704120 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1917 ฝายน้ําล้น ฝาย ดอนใหญ่ 1 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 214598 1704205 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1918 ฝายน้ําล้น ฝาย ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 216245 1704738 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1919 ฝายน้ําล้น ฝาย ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217086 1705159 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1920 ฝายน้ําล้น ฝาย ส่ีเหล่ียม 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 217505 1705215 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ดอนใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

1921 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย คอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา 232458 1700546 48 55394 0 สาธารณะ อบต.เทพาลัย
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

1922 หว้ยวังกุม่ ลําคลอง/คูน้ํา โนนตาลพฒันา 21 คูขาด คง นครราชสีมา 264283 1717021 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.คูขาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

1923 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย หวัแหลม 6 ตาจั่น คง นครราชสีมา 226665 1695110 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น อืน่ๆ

1924 ลําสวายเรียง ลําธาร/ลําหว้ย ตาชู 8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 221441 1692650 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1925 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย โนนทราย 15 ตาจั่น คง นครราชสีมา 224008 1692588 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1926 ลําสวายเรียง ลําธาร/ลําหว้ย ทุง่แหลมทอง 17 ตาจั่น คง นครราชสีมา 219003 1691079 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ตาจั่น เพาะปลูก, อืน่ๆ

1927 สระน้ํา บา้นหนองต้อ สระ หนองต้อ 5 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 191522 1620125 48 54383 9 68000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแลและกํานัน เพาะปลูก, อืน่ๆ

1928 สระใหม่ สระ หนองปรือ 11 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 191860 1618840 48 54383 10 80000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.5 ผู้ใช้น้ํา กํานัน 
ม.5

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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1929 สระน้ํา บา้นโกรกสําโรง สระ โกรกสําโรง 4 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 190495 1616805 48 54383 12 180000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1930 สระน้ําหนองใหญ่ สระ หนองใหญ่ 7 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 187582 1616628 48 54383 27 100000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.7 ผู้ใช้น้ํา 
ผู้ใหญ่บา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1931 สระน้ําวัดปาุหนองใหญ่ สระ หนองใหญ่พฒันา 10 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 187680 1616278 48 54383 3 600000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, วัดและ
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1932 สระน้ําบา้นสระผักโพด สระ สระผักโพด 2 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 193203 1611612 48 54383 7 54000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1933 สระน้ําบา้นสระผักโพด สระ สระผักโพด 2 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 193006 1611581 48 54383 17 90000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.2 บ.สระ
ผักโพดผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

1934 อา่งเกบ็น้ําบา้นซับสุด อา่งเกบ็น้ํา ซับกา้นเหลือง 4 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 184790 1611515 48 54383 26 193000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ผู้ใหญ่บา้น 
หมู ่7 กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1935 หนองลําตะคอง หนอง/บงึ/กดุ ปาุมะพร้าว 10 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 190314 1608897 48 54383 10 31500 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.10 ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1936 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้น อา่งเกบ็น้ํา จระเข้หนิ 3 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 195914 1608071 48 54383 26 0 สาธารณะ

อบต.จระเข้หนิ, ทต.
จระเข้หนิ, ชาวบา้น 
ม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1937 สระน้ําเพือ่การเกษตร สระ มาบพมิานพฒันา 9 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 185560 1607164 48 54383 4 27000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา 
อดีตผู้ใหญ่บา้นม.9

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1938 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองยาง อา่งเกบ็น้ํา คลองยาง 3 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 191495 1606500 48 54383 54 1000000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.3 บา้น
คลองยางผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1939 สระน้ําการเกษตร สระ มาบพมิานพฒันา 9 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 184847 1605823 48 54383 3 60000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.9 บา้น
มาบพมิานพฒันา
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1940 หนองน้ําเกษตรกรรม หนอง/บงึ/กดุ คอกช้าง 11 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 187446 1604784 48 54374 8 875000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.11 ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1941 หมดสภาพ อืน่ๆ มูลบน 7 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 192541 1603977 48 54374 5 0 สาธารณะ อบต.จระเข้หนิ อืน่ๆ

1942 สระคุ้มหลวง สระ สระหลวง 13 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 194583 1603821 48 54374 2 10500 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.3 อืน่ๆ
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1943 สระน้ํา บา้นมูลบน สระ มูลบน 7 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 192703 1603788 48 54374 11 42000 สาธารณะ

อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.7 กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 
บา้นมูลบน ม.7 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1944 อา่งเกบ็น้ําเขื่อนมูลบน อา่งเกบ็น้ํา มูลบน 7 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 190969 1601525 48 54374 2986 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.11 บา้น
ตล่ิงชัน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1945 สระน้ํา บา้นตล่ิงชัน สระ ตล่ิงชัน 10 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 184246 1599650 48 54374 3 24000 สาธารณะ

อนามัยบา้นตล่ิงชัน, 
อบต.จรเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.9 ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1946 สระหนองปรือ สระ ใหญ่ 8 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 191795 1618161 48 54383 4 30000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

1947 สระน้ําหนองรังกา สระ หนองรังกา 5 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 192778 1613128 48 54383 7 20000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้น ม.16 อืน่ๆ

1948 บงึพฒันา หนอง/บงึ/กดุ ครบรีุ 6 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 193963 1612770 48 54383 7 84000 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้นและ
ผู้ใหญ่บา้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

1949 สระน้ํา บา้นปาุมะพร้าว สระ ปาุมะพร้าว 10 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 190832 1609987 48 54383 4 58800 สาธารณะ

อบต.ครบรีุใต้, 
ชาวบา้นปาุมะพร้าว 
ม.10

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1950 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ ไชยวาล 2 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 191883 1614997 48 54383 6 80000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1951 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ หนองโสน 1 ครบรีุใต้ ครบรีุ นครราชสีมา 193164 1609064 48 54383 3 25000 สาธารณะ
อบต.ครบรีุใต้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1952 ฝายบา้นหนองโสมง ฝาย หนองโสมง 5 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 195103 1612508 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
ชาวบา้นม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1953 ฝายน้ําล้นบา้นไผ่ ฝาย ไผ่ 4 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 197221 1604423 48 54374 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1954 ฝายน้ําล้นบา้นไผ่ ฝาย ไผ่ 4 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 197445 1605620 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1955 ฝายน้ําล้นบา้นไผ่ ฝาย ไผ่ 4 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 195897 1601548 48 54374 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1956 ฝายบา้นซับหมัน ฝาย จระเข้หนิ 2 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 196851 1606058 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.1 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1957 คลองลําไทรโยง ลําคลอง/คูน้ํา หนองต้อ 5 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 192814 1621088 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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1958 คลองลําไทรโยง ลําคลอง/คูน้ํา หนองต้อ 5 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 192742 1620136 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1959 คลองลําไทรโยง ลําคลอง/คูน้ํา ใหญ่ 8 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 192076 1617191 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1960 คลองลําไทรโยง ลําคลอง/คูน้ํา ใหญ่ 8 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 192333 1618572 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1961 คลองลําไทรโยง ลําคลอง/คูน้ํา หนองต้อ 5 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา 192374 1619402 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ครบรีุ, ชาวบา้น
 ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1962 ลําแชะ ลําธาร/ลําหว้ย จระเข้หนิ 1 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 194096 1606215 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1963 ลําน้ําสาธารณะประโยชน์ ลําธาร/ลําหว้ย ใหม่หนองเสือบอง 8 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 195003 1611679 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1964 ลําซับตะเคียน ลําธาร/ลําหว้ย ซับหญ้าคา 14 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 197496 1599990 48 54374 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

1965 หนองหนิ หนอง/บงึ/กดุ ขาคีม 6 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 203157 1615910 48 54383 11 100000 สาธารณะ
อบต.แชะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1966 อา่งเกบ็น้ําหนองมะค่า อา่งเกบ็น้ํา หนองมะค่า 9 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 204186 1614453 48 54382 29 810000 สาธารณะ
อบต.แชะ, ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแล

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

1967 สระน้ํา บา้นหนองมะค่า สระ หนองมะค่า 9 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 203850 1614154 48 54382 8 15000 สาธารณะ
อบต.แชะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1968 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองสะแก อา่งเกบ็น้ํา มาบตะโกเอน 2 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 214880 1611756 48 54382 26 0 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1969 อา่งเกบ็น้ําดงดินแดง อา่งเกบ็น้ํา ดงดินแดง 7 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 216103 1611675 48 54382 50 560 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1970 อา่งเกบ็น้ําหบุรังงาม อา่งเกบ็น้ํา แชะ 4 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 206078 1611916 48 54382 19 187500 สาธารณะ
อบต.แชะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1971 อา่งเกบ็น้ําบา้นใหม่หนองมน อา่งเกบ็น้ํา ใหม่หนองมน 10 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 217219 1611259 48 54382 20 150 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1972 อา่งเกบ็น้ําบา้นบมุะค่า อา่งเกบ็น้ํา บมุะค่า 8 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 213531 1611197 48 54382 311 0 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1973
สระน้ํา โรงเรียนชุมชนบา้น
นารากอรพมิพ ์หมู่2 สระ นาราก 2 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 199214 1611168 48 54383 4 24000 สาธารณะ

อบต.อรพมิพ์, 
โรงเรียน ชุมชนบา้น
นารากอรพมิพ ์และ
ชาวบา้นม.2

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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การถือครอง
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รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

1974
สระน้ํา โรงเรียนชุมชนบา้น
นารากอรพมิพ ์หมู ่2 สระ นาราก 2 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 199253 1611075 48 54383 2 24000 สาธารณะ

อบต.อรพมิพ์, 
โรงเรียน ชุมชนบา้น
นารากอรพมิพ ์และ
ชาวบา้นม.2

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1975 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นบมุะค่า อา่งเกบ็น้ํา บมุะค่า 8 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 213239 1610689 48 54382 13 0 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1976 ประปาหมูบ่า้นนารากหมู ่3 สระ นาราก 3 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 198157 1611010 48 54383 7 100000 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
ประชาชนม.3

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1977 สระน้ําบา้นมาบตะโกเอน สระ มาบตะโกเอน 2 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 215098 1610420 48 54382 4 60 สาธารณะ

อบต.มาบตะโกเอน, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น วัด อปุโภค, อืน่ๆ

1978 หนองรัง หนอง/บงึ/กดุ หนองรัง 2 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 209392 1609987 48 54382 29 1200000 สาธารณะ
อบต.แชะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1979 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนทอง อา่งเกบ็น้ํา โนนทอง 11 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 205492 1609204 48 54382 23 0 สาธารณะ
อบต.แชะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1980 สระน้ําวัดสว่างหนองแวง สระ ไผ่ 4 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 198905 1607134 48 54383 12 60000 สาธารณะ

ทต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.4 วัด
สว่างหนองแวง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

1981 หมดสภาพ อืน่ๆ ใหม่ 9 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 202995 1606239 48 54383 2 0 สาธารณะ ทต.บา้นใหม่ อืน่ๆ

1982 อา่งเกบ็น้ําบา้นโครกรวด อา่งเกบ็น้ํา โครกกรวด 8 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 208493 1606174 48 54382 103 1750000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1983 หนองวัดพระแกว้ หนอง/บงึ/กดุ โนนกลาง 7 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201314 1606206 48 54383 6 60 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1984 สระออ้มแกว้ สระ โนนกลาง 7 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201462 1606061 48 54383 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

1985 สระหนองบอน สระ หว้ยทราย 5 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201555 1605046 48 54383 7 48 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

1986 บงึองัโกน หนอง/บงึ/กดุ องัโกน 2 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 203231 1604739 48 54374 18 150 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1987 หนองหวัยวังชอน หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 3 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204449 1604562 48 54371 9 50000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1988 สระทรัพย์อดุม สระ ทรัพย์อดุม 13 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 202576 1604184 48 54374 2 21 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1989 อา่งสาธารณะ อา่งเกบ็น้ํา เฉลียงโคก 4 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 207371 1604028 48 54371 3 840000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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การใช้ประโยชน์

1990 สระน้ํา บา้นเทพนิมิตร สระ เทพนิมิตร 8 ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา 211789 1603523 48 54371 2 40 สาธารณะ
อบต.ตะแบกบาน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1991 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 3 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204845 1603587 48 54371 5 375000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1992 สระสํานักตะเคียน สระ หว้ยทราย 5 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201475 1603623 48 54374 3 120 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1993 สระน้ําสาธารณะ สระ ดอนตะเกยีด 7 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 205034 1602503 48 54371 3 25000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

1994 สระวัดปาุคงคา สระ โนนระเวียง 3 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204847 1599976 48 54371 2 0 สาธารณะ

วัดปาุคงคา, อบต.
โคกกระชาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

1995 สระบา้นโคกพฒันา สระ โคกพฒันา 9 ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา 213214 1599706 48 54371 17 150 สาธารณะ
อบต.ตะแบกบาน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1996 สระบา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 3 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204801 1599829 48 54371 2 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกระชาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

1997 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองสาระเสร็จ 18 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 208835 1599662 48 54371 5 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย อืน่ๆ

1998 หนองสาระเสร็จ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่หนองกระโดน 24 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 207968 1599560 48 54371 2 37 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกระชาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

1999 อา่งเกบ็น้ําหนองโค อา่งเกบ็น้ํา หนองบวั 6 ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา 215188 1598331 48 54371 31 300 สาธารณะ
อบต.ตะแบกบาน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2000 สระน้ํา บา้นหนองบวั สระ หนองบวั 6 ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา 214684 1598090 48 54371 3 70 สาธารณะ
อบต.ตะแบกบาน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2001 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองจาน อา่งเกบ็น้ํา หนองจาน 3 ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา 215823 1598015 48 54371 37 236 สาธารณะ
อบต.ตะแบกบาน, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2002 สระโรงเรียนตะกดูโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 3 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204906 1598118 48 54371 2 8 สาธารณะ
รร.ตะกดูโนนระเวียง,
 อบต.โคกกระชาย อืน่ๆ

2003 ขุมเหมือง(บา้นตะกดุใหญ่) ขุมเหมือง ตะกดุใหญ่ 6 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204223 1597895 48 54371 1 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2004 สระวัดตะกดูใหญ่ สระ ตะกดุใหญ่ 6 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204707 1597552 48 54371 1 0 สาธารณะ
วัดตะกดูใหญ่, อบต.
โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2005 สระวัดโคกกระชาย สระ เนินเสมา 12 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 208201 1597371 48 54371 12 36 สาธารณะ
วัดโคกกระชาย, 
อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2006 สระโรงเรียนซับสะเดา สระ ซับสะเดา 11 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 197032 1596836 48 54374 2 45 สาธารณะ

รร.ซับสะเดา, อบต.
บา้นใหม่, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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การใช้ประโยชน์

2007 สระวัดใหม่โคกใบบวั สระ ใหม่โคกใบบวั 21 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 207823 1596235 48 54371 6 38 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2008 สระน้ํา บา้นซับสะเดา สระ ซับสะเดา 11 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 196554 1596149 48 54374 5 60 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2009 สระน้ํา บา้นหนองโบสถ์ สระ หนองโบสถ์ 8 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 200179 1596002 48 54374 2 75 สาธารณะ

สถานีอนามัยบา้น
หนองโบสถ์, อบต.
โคกกระชาย อืน่ๆ

2010 สระน้ํา บา้นซับระวิง สระ ซับระวิง 2 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 214507 1595465 48 54371 14 200 สาธารณะ

อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้น ม.2 ผู้ใช้น้ํา
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2011 สระน้ํา บา้นซับสะเดา สระ ซับสะเดา 11 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 196011 1595733 48 54374 1 6 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2012 อา่งเกบ็น้ําฝายอาสา อา่งเกบ็น้ํา ใหม่ซับระวิง 9 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 214166 1595226 48 54371 5 10 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้น ม.9 ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2013 สระหนิลับ สระ หนิลับ 12 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 198553 1595556 48 54374 2 8 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2014 อา่งเกบ็น้าบา้นโคกกระชาย อา่งเกบ็น้ํา ใหม่โคกใบบวั 21 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 210226 1594143 48 54371 24 30 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2015 เขื่อนหว้ยทบัครัว อา่งเกบ็น้ํา ซับสะเดา 11 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 195693 1593052 48 54374 335 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บา้นใหม่ อืน่ๆ

2016 หนองตะเคียง หนอง/บงึ/กดุ มาบกราด 14 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 205500 1592462 48 54371 2 14 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2017 อา่งเกบ็น้ําเขื่อนลําแชะ อา่งเกบ็น้ํา โคกใบบวั 7 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 203865 1594425 48 54371 7431 275000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกระชาย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2018 อา่งเกบ็น้ําบา้นโปงุสนวน อา่งเกบ็น้ํา โปร่งสนวน 7 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 207967 1588316 48 54371 14 20 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2019 สระน้ําบา้นโปงุสนวน สระ โปร่งสนวน 7 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 209323 1588003 48 54371 3 12 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2020 หนองแคทราย หนอง/บงึ/กดุ โปร่งสนวน 7 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 209598 1587720 48 54371 113 450 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2021 สระน้ําโรงเรียน สระ หนองแคทราย 8 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 210789 1587570 48 54371 5 12 สาธารณะ

รร.หนองแคทราย, 
อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2022 สระประปา สระ หนองแคทราย 3 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 211009 1587455 48 54371 6 32 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2023 อา่งเกบ็น้ําคลองน้ํามัน อา่งเกบ็น้ํา หนองแคทราย 3 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 211076 1586146 48 54371 41 720 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2024 หนองหว้ยวังขอน หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 3 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204418 1605199 48 54382 12 0 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2025 หว้ยวังขอน หนอง/บงึ/กดุ เฉลียงใหญ่ 1 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204968 1604681 48 54382 12 18000 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
เกษตรกร ชาวนา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2026 อา่งเกบ็น้ําเขื่อนลําแชะ อา่งเกบ็น้ํา โคกใบบวั 7 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 205142 1596967 48 54371 42 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.โคกกระชาย

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2027 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองโบสถ์ (บอ่ลิง) 16 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 204549 1590002 48 54371 84 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย อืน่ๆ

2028 สระประปาหมูบ่า้น หมู่2, หมู่3 สระ นาราก 2 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 198430 1611116 48 54383 3 24000 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2029 หนองผักบุง้ หนอง/บงึ/กดุ หนิลับ 12 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 197336 1595292 48 54374 1 60 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2030 สระวัดสระว่านพระยา สระ สระว่านพระยา 3 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 220417 1610442 48 54382 1 9600 สาธารณะ
วัดสระว่านพระยา, 
อบต.สระว่านพระยา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

2031 สระว่านพระยา สระ สระว่านพระยา 3 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 220354 1610325 48 54382 2 14400 สาธารณะ
อบต.สระว่านพระยา,
 เกษตรกร ชาวบา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2032 สระสะอาด สระ หนองเมา 1 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 217393 1607937 48 54382 1 19200 สาธารณะ อบต.สระว่านพระยา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2033 สระวัดบา้นหนิโคน สระ หนองหนิโดน 5 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 217496 1606871 48 54382 1 4000 สาธารณะ
วัดหนองหนิโคน, 
อบต.สระว่านพระยา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2034 สระบา้น สระ โคกสะอาด 3 มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา 212655 1611678 48 54382 1 1600 สาธารณะ
อบต.มาบตะโกเอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2035 สระบา้น สระ อรพมิพ์ 1 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 199423 1610150 48 54383 3 18000 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2036 หนองน้ําสาธารณะประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ชัยมงคล 15 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 209079 1593028 48 54371 1 25600 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2037 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองโบสถ์พฒันา 20 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 199589 1594669 48 54374 1 1200 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2038 ฝายน้ําล้นบา้นโนนทอง ฝาย โนนทอง 11 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 205369 1609215 48 54382 0 0 สาธารณะ
อบต.แชะ, ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2039 ฝายน้ําล้นบา้นพนาหนองหนิ ฝาย พนาหนองหนิ 7 แชะ ครบรีุ นครราชสีมา 202608 1613739 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.แชะ, ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2040 ฝายบา้นเฉลียงใหญ่ ลําธาร/ลําหว้ย เฉลียงใหญ่ 1 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 206046 1602566 48 54371 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.เฉลียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2041 ฝายหนองสะแก ลําธาร/ลําหว้ย หนองสะแก 8 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 204730 1605901 48 54382 0 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.เฉลียง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2042 ฝายบา้นหนองเสือบอง ฝาย หนองเสือบอง 4 อรพมิพ์ ครบรีุ นครราชสีมา 195596 1611179 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.อรพมิพ์, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2043 ฝายน้ําล้นบา้นหว้ยทราย ฝาย หว้ยทราย 3 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 202839 1605616 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2044 ฝายน้ําล้นบา้นโนนกลาง ฝาย โนนกลาง 7 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201472 1606555 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2045 ฝายน้ําล้นบา้นโนนกลาง ฝาย โนนกลาง 7 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201443 1606617 48 54383 0 0 สาธารณะ

อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้น ม.7 บา้น
โนนกลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2046 ฝายน้ําล้นบา้นบตุาโฮ ฝาย บตุาโฮ 6 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 200786 1606779 48 54383 0 0 สาธารณะ

อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้น ม.6 บา้นบุ
ตาโฮ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2047 ฝายน้ําล้นบา้นหว้ยทราย ฝาย หว้ยทราย 5 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 202023 1605041 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2048 ฝายน้ําล้นบา้นหว้ยทราย ฝาย หว้ยทราย 5 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 201992 1604918 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2049 ฝายน้ําล้นบา้นคลองสําราญ ฝาย คลองสําราญ 9 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204739 1604117 48 54371 0 0 สาธารณะ

อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้น ม.9 บา้น
คลองสําราญ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2050 ฝายน้ําล้นบา้นคลองสําราญ ฝาย คลองสําราญ 9 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 204446 1604704 48 54371 0 0 สาธารณะ

อบต.บา้นใหม่, 
ชาวบา้น ม.9 บา้น
คลองสําราญ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2051 ฝายน้ําล้นบา้นซับสะเดา ฝาย ซับสะเดา 11 บา้นใหม่ ครบรีุ นครราชสีมา 195671 1595368 48 54374 0 0 สาธารณะ

อบต.บา้นใหม่, 
เกษตรกร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2052 ฝายน้ําล้นสาธารณะ ฝาย โคกใบบวั 7 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 207632 1595378 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2053 ฝายคลองแหว่ ฝาย โคกใบบวั 7 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 209554 1595663 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
เกษตรกร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2054 ฝายน้ําล้นบา้นโนนกุม่ ฝาย โนนกุม่ 2 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 206963 1599630 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2055 ฝายน้ําล้นบา้นตะกดุใหญ่ ฝาย ตะกดุใหญ่ 6 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 205261 1597620 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2056 ฝายน้ําล้นบา้นโคกกระชาย ฝาย โคกกระชาย 1 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 206402 1597822 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระชาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2057 ฝายบา้นหนองโบสถ์ ฝาย หนองโบสถ์ (บอ่ลิง) 16 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 198438 1593642 48 54374 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2058 ฝายคลองอบีา่ง ฝาย หนองโบสถ์ (บอ่ลิง) 16 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 198803 1594069 48 54374 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย อืน่ๆ

2059 ฝายน้ําล้นบา้นไผ่ ฝาย ไผ่ 4 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 202283 1601934 48 54374 0 0 สาธารณะ ทต.จระเข้หนิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2060 ฝายน้ําล้นบา้นจระเข้หนิ ฝาย จระเข้หนิ 3 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 195955 1608683 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2061 ฝายแชะ ฝาย จระเข้หนิ 8 จระเข้หนิ ครบรีุ นครราชสีมา 197218 1609038 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.จระเข้หนิ, 
ชาวบา้น ม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2062 ลําแซะ ลําธาร/ลําหว้ย โนนกุม่ 13 โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา 206934 1599354 48 54371 0 0 สาธารณะ อบต.โคกกระชาย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2063 ลําทา่หนิ ลําธาร/ลําหว้ย เฉลียงโคก 2 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 205787 1604073 48 54371 0 0 สาธารณะ
อบต.เฉลียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ
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2064 ลําเชะ ลําธาร/ลําหว้ย เฉลียงพฒันา 11 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 205924 1605486 48 54382 0 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

2065 ฝายบา้นดอนสันติ ลําธาร/ลําหว้ย เฉลียงทุง่ 6 เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา 205688 1605766 48 54382 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.เฉลียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2066 สระหลวง สระ โนนหอม 7 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 220849 1608774 48 54382 8 105000 สาธารณะ
อบต.สระว่านพระยา,
 ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2067 สระหลวงบา้นหนองหวัไหล่งาม สระ หนองหวัไหล่งาม 9 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 222964 1610630 48 54382 1 28800 สาธารณะ
อบต.สระว่านพระยา,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2068 สระวัดบา้นโนนหอม สระ โนนหอม 7 สระว่านพระยา ครบรีุ นครราชสีมา 220547 1609206 48 54382 2 12000 สาธารณะ

วัดโนนหอม, อบต.
สระว่านพระยา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

2069 สระขวาง สระ หนองไทร 4 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 215411 1586613 48 54371 8 40 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2070 สระเกบ็น้ําบา้นลําเพยีก สระ ปาูยอบุล 6 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 214043 1586409 48 54371 4 24 สาธารณะ

อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้น ม.6 
ผู้ใหญ่บา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2071 สระน้ําบา้นปาูยอบุล สระ ปาูยอบุล 6 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 213931 1586275 48 54371 4 16 สาธารณะ อบต.ลําเพยีก อืน่ๆ

2072 สระน้ําบา้นลําเพยีก สระ ลําเพยีก 1 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 213704 1586060 48 54371 9 20 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้นม.6

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2073 อา่งบา้นจดัสรร อา่งเกบ็น้ํา ใหม่ลําเพยีก 11 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 213687 1585645 48 54371 19 150 สาธารณะ

อบต.ลําเพยีก, 
ผู้ใหญ่บา้นและ
ชาวบา้นทัง้5หมูบ่า้น
ทีใ่ช้น้ํา กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2074 อา่งเกบ็น้ําฝายประชาสา อา่งเกบ็น้ํา ใหม่ลําเพยีก 11 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 212456 1585349 48 54371 5 9 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2075 หนองน้ํา บา้นหนองแคทราย หนอง/บงึ/กดุ หนองแคทราย 3 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 209224 1585212 48 54371 2 0 สาธารณะ อบต.ลําเพยีก อืน่ๆ

2076 สระน้ํา บา้นหนองแคทราย สระ หนองแคทราย 3 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 209502 1585161 48 54371 6 16 สาธารณะ อบต.ลําเพยีก อืน่ๆ

2077 อา่งเกบ็น้ําลําเพยีก อา่งเกบ็น้ํา หนองแคทราย 3 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 209027 1583986 48 54371 98 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ลําเพยีก อืน่ๆ

2078 สระน้ํา บา้นหนองไทร สระ หนองไทร 4 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 215499 1586654 48 54371 4 26 สาธารณะ
อบต.ลําเพยีก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2079 สระน้ํา บา้นลําเพยีก สระ ลําเพยีก 1 ลําเพยีก ครบรีุ นครราชสีมา 213816 1586158 48 54371 3 40 สาธารณะ

อบต.ลําเพยีก, 
ชาวบา้น วัดบา้นลํา
เพยีก

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2080 กดุลํามูล หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 11 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217884 1673859 48 54392 15 0 สาธารณะ อบต.หนองพลวง อืน่ๆ
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2081 สระวัดโคกพระ สระ โคกพระ 9 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217137 1669538 48 54392 3 19200 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้น ม.4 9, 13 ผลิตประปา, อืน่ๆ

2082 หนองเหมสูง หนอง/บงึ/กดุ เหมราษฎร์ 10 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 214072 1667579 48 54392 12 60500 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2083 สระน้ํา บา้นเหมราษฎร์ สระ เหมราษฎร์ 10 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 213858 1667403 48 54392 9 43000 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2084 สระวัดหนองตาโยย สระ หนองตาโยย 6 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 217666 1666572 48 54392 11 57120 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2085 หนองน้ํา บา้นทองหลาง หนอง/บงึ/กดุ ทองหลาง 4 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 211706 1666617 48 54392 8 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2086 หนองน้ํา บา้นทองหลาง หนอง/บงึ/กดุ ทองหลาง 4 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 211804 1666396 48 54392 18 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2087 สระน้ํา บา้นหนองบวัตะแบง สระ หนองบวัตะแบง 5 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 217086 1665911 48 54392 5 15625 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2088 สระน้ํา บา้นตูม สระ ตูม 9 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 214830 1663904 48 54392 5 20790 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2089 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองมโนรมย์ 7 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 215948 1662040 48 54392 15 96000 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2090 สระน้ํา บา้นหนองมโนรมย์ สระ หนองมโนรมย์ 7 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 216028 1661921 48 54392 4 31500 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2091 หนองเฝูา หนอง/บงึ/กดุ ตูม 9 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 214745 1663846 48 54392 13 72000 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2092 สระน้ําสาธารณะ สระ ตูม 8 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 213882 1663987 48 54392 25 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ประมง, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

2093 สระน้ํา บา้นเหมตํ่า สระ เหมตํ่า 3 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 214078 1668098 48 54392 7 49500 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2094 สระน้ํา บา้นหนองบวัตะแบง สระ หนองบวัตะแบง 5 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 217148 1665769 48 54392 25 145000 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2095 แม่น้ํามูล แม่น้ํา โคกพระ 4 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 216355 1669459 48 54392 0 0 สาธารณะ

กรมพฒันาและ
ส่งเสริม พลังงาน, 
อบต.หนองพลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2096 ลําน้ํามูล แม่น้ํา ใหม่ขามปอูม 1 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 218238 1674480 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2097 โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟาู แม่น้ํา เหมสูง 1 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 212870 1667901 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ทองหลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2098 ฝายประชาอาสา ฝาย ทองหลาง 4 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 211930 1666836 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ
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2099 โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟาู ลําธาร/ลําหว้ย ทองหลาง 4 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 212052 1667050 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2100 ฝายน้ําล้นบา้นเหมตํ่า ฝาย เหมตํ่า 3 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 214612 1668619 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2101 ฝายน้ําล้นบา้นเหมตํ่า ฝาย เหมตํ่า 3 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 213889 1668197 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, วัด
เหมตํ่า เพาะปลูก, อืน่ๆ

2102 ฝายน้ําล้นบา้นเหมตํ่า ฝาย เหมตํ่า 3 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 213862 1668443 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2103 หนองคลองหนองจวก หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 11 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217790 1672044 48 54392 9 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2104 สระน้ําบา้นหนองจอก สระ หนองจอก 11 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217761 1671830 48 54392 7 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2105 สระน้ําบา้นโคกโจม สระ โคกโจม 12 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219392 1671751 48 54392 4 0 สาธารณะ อบต.หนองพลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2106 สระน้ํา บา้นบุ สระ บุ 8 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219717 1670507 48 54392 2 0 สาธารณะ

รร.ชุมชนบา้นบุ
สามัคคีพมันา, อบต.
หนองพลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2107 สระน้ําวัดบา้นบุ สระ บุ 8 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219555 1670289 48 54392 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
วัดบา้นบุ อืน่ๆ

2108 สระน้ําบา้นทุง่ สระ ขามทุง่ 5 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 218282 1670081 48 54392 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2109 สระน้ํา บา้นโคกพระ สระ โคกพระ 4 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217618 1669927 48 54392 2 32500 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้นโคกพระ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2110 หนองตะกดุสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ โนนง้ิว 14 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 221070 1668462 48 54392 2 9600 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้นโนนง้ิว เพาะปลูก, อืน่ๆ

2111 บอ่แดง สระ หนองพลวง 2 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219713 1667840 48 54392 2 6000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2112 หนองพลวง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 2 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219526 1667713 48 54392 45 86527 สาธารณะ

อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้นหนองพลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2113 หนองคลองหลวง หนอง/บงึ/กดุ โนนง้ิว 14 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 220979 1667690 48 54392 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้นโนนง้ิว เพาะปลูก, อืน่ๆ

2114 สระหนองพฤกษ์ตํ่า สระ หนองพฤกษ์ 9 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 226097 1667402 48 54392 1 63582 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2115 สระน้ําบา้นโพนคอย สระ โนนคอย 10 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 220819 1667324 48 54392 1 19200 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้นโนนคอย อืน่ๆ

2116 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนเสมา 2 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 230388 1666606 48 54392 3 47250 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2117 สระน้ําบา้นมามช้าง สระ โนนคอย 10 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 221503 1666708 48 54392 2 3721 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ชาวบา้นมามช้าง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2118 สระหนองบวักลาง สระ หนองบวักลาง 5 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 224646 1666190 48 54392 10 0 สาธารณะ อบต.จกัราช ผลิตประปา, อืน่ๆ

2119 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนมะนาว 4 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231563 1665929 48 55393 4 34650 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2120 สระหนองบวักลาง สระ หนองบวักลาง 5 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 224670 1666077 48 54392 5 0 สาธารณะ อบต.จกัราช ผลิตประปา, อืน่ๆ

2121 สระวัดบา้นโนนเสมา สระ โนนเสมา 2 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231049 1665633 48 54392 3 23100 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2122 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนเสมา 3 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231432 1665513 48 55393 3 7548 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2123 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนเสมา 3 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231543 1665442 48 55393 8 84000 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2124
สระน้ําสาธารณะประโยชน์ 
หนองไผ่ สระ โนนเสมา 2 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 229641 1664712 48 54392 2 4725 สาธารณะ

อบต.หนิโคน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2125 หนองหลุ่งสมอ หนอง/บงึ/กดุ หนิโคนพฒันา 10 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 230392 1663842 48 54392 5 46800 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2126
สระสาธารณะประโยชน์บา้น
โนนง้ิว สระ โนนง้ิว 13 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 225447 1663447 48 54392 3 0 สาธารณะ

อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2127 หนองคลองเกรา หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 10 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 220490 1663365 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.จกัราช อืน่ๆ

2128 หนองน้ําบา้นหนองจอก หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 10 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 220691 1663389 48 54392 19 90 สาธารณะ อบต.จกัราช ผลิตประปา, อืน่ๆ

2129 สระน้ําสาธารณะ สระ หนิโคนพฒันา 10 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231311 1663039 48 55393 5 87500 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2130 สระน้ําวัดบา้นสวนปอ สระ สวนปอ 5 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231913 1662762 48 55393 2 11000 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, วัด
บา้นสามปอ อืน่ๆ

2131 สระน้ําสาธารณะ สระ สวนปอ 5 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 230827 1662356 48 54392 3 46400 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2132 หนองคล้า หนอง/บงึ/กดุ หนองคล้า 1 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 220819 1662600 48 54392 10 75000 สาธารณะ อบต.จกัราช ผลิตประปา, อืน่ๆ

2133 สระน้ําสาธารณะ สระ สวนปอ 5 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 229698 1661785 48 54392 2 18000 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2134 สระวัดน้ําซับ สระ น้ําซับ 11 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 225935 1661504 48 54392 2 26496 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2135 สระน้ําบา้นตลาดหนิโคน สระ หนิโคน 1 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231132 1660605 48 55393 29 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2136 สระน้ําวัดบา้นหนิโคน สระ หนิโคน 1 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231784 1660430 48 55393 8 43920 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, วัด
บา้นหนิโคน นันทนาการ, อืน่ๆ

2137 หมดสภาพ อืน่ๆ จกัราช 4 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 221661 1660315 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.จกัราช อืน่ๆ

2138 สระบา้นหนองพลวง สระ หนองพลวง 8 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 225117 1659770 48 54381 9 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2139 สระบา้นหนองหลวง สระ หนองพลวง 8 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 225251 1659739 48 54381 7 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2140 สระสาธารณะประโยชน์ สระ หนองนกกวัก 7 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 227807 1659534 48 54381 3 0 สาธารณะ
รร.บา้นหนองนกกวัก,
 อบต.จกัราช เพาะปลูก, อืน่ๆ

2141 หนองน้ํา บา้นตาเงิน หนอง/บงึ/กดุ ตาเงิน 1 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 220678 1659371 48 54381 3 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2142 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองจระเข้หนิ 7 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 232613 1658125 48 55384 2 8000 สาธารณะ
รร.บา้นหนองจรณ์หนิ
, อบต.หนิโคน อืน่ๆ

2143 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หวัละเลิง 6 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 230932 1657841 48 54381 9 0 สาธารณะ
อบต.โคนหนิ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2144 สระน้ําวัดปาุโนนมัน สระ โนนมัน 8 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 228572 1657677 48 54381 5 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, วัดปาุ
บา้นโนนมัน อืน่ๆ

2145 สระน้ําบา้นหนองจระเข้หนิ สระ หนองจระเข้หนิ 7 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 233530 1657275 48 55384 8 60000 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2146 หนองน้ํา บา้นช่องโค หนอง/บงึ/กดุ ช่องโค 2 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 220403 1657327 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2147 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองจระเข้หนิ 7 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 234818 1655953 48 55384 7 44800 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2148 สระน้ํา บา้นอดุมทรัพย์ สระ อดุมทรัพย์ 16 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 221364 1655879 48 54381 2 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2149 หนองตะลาด หนอง/บงึ/กดุ ละกอ 3 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 220231 1655186 48 54381 6 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2150 สระน้ํา บา้นละกอ สระ ละกอ 4 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 221284 1655070 48 54381 5 0 สาธารณะ
อบต.ศรีละกอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2151 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ ละกอ 4 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 224996 1654927 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2152 หนองน้ํา บา้นละกอ หนอง/บงึ/กดุ ละกอ 4 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 221386 1654851 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2153 สระสาธารณะประโยชน์ สระ โพธ์ิ 3 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 227632 1654577 48 54381 4 37440 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2154 สระน้ําวัดหนองขาม สระ หนองขาม 1 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 230986 1654218 48 54381 12 66816 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2155 สระน้ํา บา้นใหม่โนนเต็ง สระ ใหม่โนนเต็ง 5 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235751 1654057 48 55384 7 45000 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2156 สระน้ํา บา้นหนองขาม สระ หนองขาม 1 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 230381 1653874 48 54381 18 0 สาธารณะ อบต.หนองขาม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2157 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองสะแกเครือ 2 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 228401 1653828 48 54381 6 19200 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2158 สระหนองปรือ สระ ละกอ 4 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 221598 1653774 48 54381 9 56309 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2159 หนองตาโฮม หนอง/บงึ/กดุ ใหม่โนนเต็ง 5 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 234035 1653412 48 55384 13 55900 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2160
สระน้ํา โรงเรียนหนองขาม
พทิยาคม สระ ใหม่โนนเต็ง 5 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235484 1653132 48 55384 4 3712 สาธารณะ

รร.หนองขามพทิยา
คม, อบต.หนองขาม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2161 หนองน้ํา บา้นใหม่ศรีจนัทร์สินธ์ุ หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ศรีจนัทร์สินธ์ุ 12 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 222848 1653312 48 54381 3 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

2162 หนองหวัลาน หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแกเครือ 2 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 228113 1653107 48 54381 30 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2163 หนองมาบพมิาน หนอง/บงึ/กดุ ละกอ 4 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 223756 1653138 48 54381 3 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2164 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองปืด้ 8 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 236020 1652022 48 55384 44 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2165 สระมาบน้อย สระ ใหม่ศรีจนัทร์สินธ์ุ 12 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 224698 1652313 48 54381 9 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2166 สระน้ําสาธารระ สระ หนองปืด้ 8 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235629 1651832 48 55384 14 38400 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2167 หนองมาบพมิาน หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ศรีจนัทร์สินธ์ุ 12 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 224489 1651833 48 54381 6 0 สาธารณะ
อบต.ศรีละกอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2168 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองซาด 9 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235913 1651489 48 55384 6 0 สาธารณะ อบต.หนองขาม อืน่ๆ

2169 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองซาด 9 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235700 1651459 48 55384 11 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2170 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองซาด 9 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235566 1651423 48 55384 1 9600 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2171 สระน้ําบา้นโคกสําโรง สระ โคกสําโรง 5 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 220555 1651721 48 54381 6 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2172 หนองน้ํา บา้นโนนตาพรม หนอง/บงึ/กดุ โนนตาพรม 10 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 226507 1651306 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2173 สระน้ํา บา้นโนนตาพรม สระ โนนตาพรม 10 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 225163 1651150 48 54381 11 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2174 หนองตะคลอง หนอง/บงึ/กดุ หนองซาด 9 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 236135 1650770 48 55384 7 81600 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2175 สระน้ํา บา้นโกรกไม้แดง สระ โกรกไม้แดง 9 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 219266 1651149 48 54381 3 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2176 สระน้ําสาธารณะ หนองม่วง สระ หนองซาด 9 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235406 1650292 48 55384 20 220000 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2177 สระน้ํา บา้นใหม่มงคล สระ ใหม่มงคล 11 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 215255 1650552 48 54381 12 0 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

2178 สระน้ํา บา้นโคกสําโรง สระ โคกสําโรง 5 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 220140 1650213 48 54381 9 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2179 หนองตะไกน้้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองตะไกน้้อย 14 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 223949 1650047 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2180 อา่งเกบ็น้ําหนองนกคุ้ม อา่งเกบ็น้ํา หนองนกคุ้ม 7 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 234278 1649432 48 55384 17 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2181 สระน้ํา บา้นหนองนกคุ้ม สระ หนองนกคุ้ม 7 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 233648 1648667 48 55384 15 118800 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2182 หนองปรือยึด หนอง/บงึ/กดุ ขาม 7 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 216959 1648925 48 54381 24 0 สาธารณะ อบต.สีสุก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2183 สระหนองพวง สระ ลุงถ่อน 7 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 224222 1648540 48 54381 7 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2184 สระน้ํา บา้นขาม สระ ขาม 7 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 218848 1648658 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.สีสุก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2185 สระน้ําบา้นสีสุก สระ สีสุก 1 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 220360 1648601 48 54381 12 32335 สาธารณะ อบต.สีสุก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2186 อา่งเกบ็น้ําหนองหว้า อา่งเกบ็น้ํา โนนไม้แดง 8 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 227645 1648187 48 54381 33 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2187 สระหนองโสน สระ โคกหนองโสน 3 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 220658 1647624 48 54381 19 122500 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2188 อา่งเกบ็น้ําโครกกระโดน อา่งเกบ็น้ํา ขาม 7 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 213741 1647439 48 54381 308 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2189 หนองโปงูเปงู หนอง/บงึ/กดุ โคกศรีสุข 15 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 221713 1647195 48 54381 12 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2190 สระมาบดินทราย สระ โคกหนองโสน 2 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 220317 1647219 48 54381 5 41600 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2191 สระสายธาร สระ สายธาร 10 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 231410 1646484 48 55384 4 12000 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2192 อา่งเกบ็น้ําขนาดเล็กบา้นดงพลอง อา่งเกบ็น้ํา ดงพลอง 5 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 231220 1646250 48 55384 38 480000 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2193 สระน้ํา บา้นหนองแมว สระ หนองแมว 10 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 234696 1646135 48 55384 5 54000 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2194 สระหนองบวั สระ บวัุงหว้า 4 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 220267 1646398 48 54381 3 43200 สาธารณะ
อบต.สีสุก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2195 สระโคกมันเทยีน สระ ซาด 10 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 224568 1646060 48 54381 5 2 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

2196
อา่งเกบ็น้ําขนาดเล็ก หนองหญ้า
ปล้อง อา่งเกบ็น้ํา หนองหญ้าปล้อง 6 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232712 1645708 48 55384 13 187500 สาธารณะ อบต.คลองเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2197 สระสาธารณะประโยชน์ สระ หนองหญ้าปล้อง 6 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232576 1645707 48 55384 3 12000 สาธารณะ อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2198 สระอสีานเขียว สระ หนองหญ้าปล้อง 6 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232488 1645681 48 55384 6 32400 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2199 สระวัดบา้นหนองหญ้าปล้อง สระ หนองหญ้าปล้อง 6 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232711 1645583 48 55384 2 7200 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, วัด
หนองหญ้าปล้อง อืน่ๆ

2200 สระน้ํา บา้นหนองบวัขาว สระ หนองบวัขาว 13 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 222408 1645773 48 54381 7 52000 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

2201 สระน้ําสาธารณะ สระ น้อยหวันาคํา 9 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 234910 1644440 48 55384 18 103680 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2202 สระน้ําบา้นหนองหนิมงคล สระ หนิมงคล 8 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 217353 1644443 48 54381 17 128000 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2203 อา่งเกบ็น้ําหว้ยโจดตาแกะ อา่งเกบ็น้ํา หนองไผ่ 9 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 214620 1644426 48 54381 94 554122 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2204 สระหนองบวัขาว สระ หนองบวัขาว 13 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 224066 1644098 48 54381 7 36000 สาธารณะ
อบต.สีสุก, ชาวบา้น
หนองบวัขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

2205 หมดสภาพ อืน่ๆ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 233713 1643671 48 55384 1 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2206 สระน้ําโรงเรียนคลองเมือง สระ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 233187 1643377 48 55384 42 324000 สาธารณะ
รร.คลองเมืองพทิยา
คม, อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2207 สระวัดหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 9 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 215625 1643697 48 54381 5 18000 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2208 สระจระเข้ สระ น้อยหวันาคํา 9 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 234285 1643119 48 55384 7 30000 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2209 อา่งเกบ็น้ําฝายกุม้ อา่งเกบ็น้ํา พระนารายณ์ 3 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 230368 1642923 48 54381 19 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2210 สระน้ํา บา้นพระนารายณ์ สระ พระนารายณ์ 3 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 228911 1642859 48 54381 2 0 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2211 สระน้ํา บา้นโจดกระทงิ สระ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232991 1642637 48 55384 15 320000 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2212 สระวัดหนองบวัยอดแกว้ สระ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 235043 1642472 48 55384 10 31200 สาธารณะ อบต.คลองเมือง, วัด อืน่ๆ

2213 หมดสภาพ อืน่ๆ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232999 1642380 48 55384 5 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2214 สระน้ํา บา้นทรัพย์เจริญ สระ ทรัพย์เจริญ 8 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 226900 1642109 48 54381 9 0 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2215 สระหนองใหญ่ สระ โจดกระทงิ 1 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 234682 1641787 48 55384 16 135000 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2216 สระหนองสะแก สระ พระนารายณ์ 3 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 231585 1641479 48 55384 5 15306 สาธารณะ อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2217 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเต็ง 7 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 234625 1640857 48 55384 4 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2218 สระน้ํา บา้นพระนารายณ์ สระ พระนารายณ์ 3 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 231837 1640929 48 55384 5 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2219 สระหนองเต็งน้อย สระ หนองเต็ง 7 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 234460 1640825 48 55384 6 42000 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2220 สระบา้นหนองขาม สระ หนองขามน้อย 4 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 229065 1640737 48 54381 6 40128 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2221 สระโรงเรียนไทรทอง สระ คลองเมือง 2 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232621 1640522 48 55384 1 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2222 หนองวัดไทรทอง หนอง/บงึ/กดุ คลองเมือง 2 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232601 1640438 48 55384 2 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง อืน่ๆ

2223 อา่งเกบ็น้ําคลองเมือง อา่งเกบ็น้ํา คลองเมือง 2 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232846 1640292 48 55384 4 267300 สาธารณะ อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2224 หนองน้ํา บา้นคลองเมือง หนอง/บงึ/กดุ คลองเมือง 2 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 233074 1640269 48 55384 1 0 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2225 สระน้ํา บา้นหนองขามน้อย สระ หนองขามน้อย 4 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 228236 1639959 48 54381 4 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2226 หนองน้ํา บา้นหนองตะไก้ หนอง/บงึ/กดุ หนองตะไก้ 6 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 221620 1649267 48 54381 8 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2227 สระประปาหมูบ่า้น สระ ซาด 10 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 225588 1646069 48 54381 2 9000 สาธารณะ
อบต.สีสุก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2228 สระวัด สระ หนองพฤกษ์ 9 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 226571 1666286 48 54392 4 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2229 สาธารณะประโยชน์ สระ ม่วง 7 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219385 1670300 48 54392 1 4000 สาธารณะ อบต.หนองพลวง อืน่ๆ

2230 สระสาธารณะประโยชน์ สระ พดุซา 6 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 218907 1670143 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.หนองพลวง อืน่ๆ

2231 สระน้ําบา้นหนองจอก สระ หนองจอก 11 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 217598 1671429 48 54392 3 12250 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2232 สระหนองกระโดน สระ หนองพฤกษ์ 9 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 228269 1666860 48 54392 4 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, กรรม
การหม่บา้น อืน่ๆ

2233 สระสาธารณะบา้นโนนง้ิว สระ โนนง้ิว 13 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 225114 1663301 48 54392 1 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2234 สระหนองนกกวัก สระ หนองนกกวัก 7 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 227762 1659134 48 54381 1 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2235 สระน้ําทีท่ําเลสาธารณะ สระ หนองพลวง 8 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 226530 1660413 48 54392 8 48000 สาธารณะ อบต.จกัราช อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

2236 สระน้ํา บา้นตะกดุเครือปลอก สระ ตะกดุเครือปลอก 3 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 220861 1661662 48 54392 39 85000 สาธารณะ

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.จกัราช, 
อบต.จกัราช ผลิตประปา, อืน่ๆ

2237 หนองคลองเกรา หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 10 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 220491 1663185 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.จกัราช เพาะปลูก, อืน่ๆ

2238 สระน้ําบา้นลุงม่วง สระ ลุงม่วง 14 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 227029 1656276 48 54381 6 12000 สาธารณะ อบต.หนองขาม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2239 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองขาม 1 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 230800 1653967 48 54381 1 13440 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2240 สระน้ําวัดประชาชุมพร สระ โพธ์ิ 3 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 227802 1655171 48 54381 5 64260 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2241 สระหนองแมว สระ หนองแมว 10 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 235295 1646653 48 55384 3 21150 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2242 สระน้ํา บา้นหนองนกคุ้ม สระ หนองนกคุ้ม 7 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 233217 1648594 48 55384 1 12000 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2243 สระน้ําบา้นหวัละเลิง สระ หวัละเลิง 6 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 232909 1658751 48 55384 5 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2244 สระน้ําสาะรณะ สระ โนนมัน 8 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 228425 1658416 48 54381 4 20000 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2245 สระน้ําวัดบา้นหนองตะครอง สระ หนองตะครอง 9 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 229209 1659991 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.หนิโคน, วัด ประมง, อืน่ๆ

2246 สระน้ําสาธารณะ สระ โคกพลวง 11 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 229123 1661692 48 54392 2 5880 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2247 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองตะครอง 9 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 228744 1659989 48 54392 2 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2248 สระวัดปาุโคกพลวง สระ โคกพลวง 11 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 229412 1661589 48 54392 5 51300 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, วัดปาุ
บา้นโคกพลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2249 สระน้ําสาธารณะ สระ โคกพลวง 11 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 228759 1661809 48 54392 2 14400 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2250 ฝายน้ําล้นบา้นวังวารี ฝาย วังวารี 5 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 219532 1644878 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก อืน่ๆ

2251 ฝายน้ําล้นบา้นบวัุงหว้า ฝาย บวัุงหว้า 4 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 219457 1646109 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สีสุก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2252 ลําจกัราช แม่น้ํา บวัุงหว้า 4 สีสุก จกัราช นครราชสีมา 219649 1644631 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.สีสุก, กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2253 คลองหว้ยลึก ลําคลอง/คูน้ํา หนองพลวง 8 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 224188 1659494 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.จกัราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2254 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย โกรกไม้แดง 9 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 219157 1651126 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.ศรีละกอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2255 ฝายคลองเมือง ฝาย คลองเมือง 2 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232791 1640176 48 55384 0 0 สาธารณะ อบต.คลองเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2256 หนองปลิง ลําธาร/ลําหว้ย พระนารายณ์ 3 คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา 232105 1640398 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.คลองเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2257 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย หนองนกคุ้ม 7 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 232858 1648908 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

2258 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย โนนรังน้อย 12 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 227948 1656345 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2259 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย โนนมัน 8 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 228350 1657509 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2260 ฝายลําฉมวก ฝาย สวนปอ 5 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 232443 1662567 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2261 ฝายลําฉมวก ฝาย โนนเสมา 3 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 231609 1665498 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2262 ฝายลําฉมวก ฝาย หนองจระเข้หนิ 7 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 234109 1656552 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2263 ฝายลําฉมวก ฝาย หนองจระเข้หนิ 7 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 234525 1656332 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2264 ฝายลําฉมวก ฝาย หวัละเลิง 6 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 233530 1658219 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

2265 ฝายลําฉมวก ฝาย หวัละเลิง 6 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 232911 1658994 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2266 ฝายลําฉมวก ฝาย หวัละเลิง 6 หนิโคน จกัราช นครราชสีมา 232999 1658840 48 55384 0 0 สาธารณะ
อบต.หนิโคน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2267 ลําหว้ยลึก ลําธาร/ลําหว้ย โนนทะยูง 11 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 230965 1650806 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2268 ลําหว้ยลึก ลําธาร/ลําหว้ย หนองสะแกเครือ 2 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 229203 1653593 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2269 คลองลําหว้ยลึก ลําธาร/ลําหว้ย จาน 13 หนองขาม จกัราช นครราชสีมา 228592 1655138 48 54381 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองขาม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2270 สระน้ําบา้นบุ ลําธาร/ลําหว้ย บใุหญ่พฒันา 16 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 220664 1669961 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2271 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย โคกโจม 12 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219442 1672744 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองพลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2272 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย โคกโจม 12 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 219342 1671853 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2273 อา่งเกบ็น้ําลําประโดก อา่งเกบ็น้ํา โนนกราด 6 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 252818 1703807 48 55394 10 5760000 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2274 อา่งเกบ็น้ําลําประโดก อา่งเกบ็น้ํา ประโดก 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 253574 1703657 48 55394 97 5760000 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 5 ผลิตประปา, อืน่ๆ

2275 อา่งเกบ็น้ําลําประโดก อา่งเกบ็น้ํา สุกร 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254456 1703382 48 55394 36 5760000 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2276 หนองนาแซง หนอง/บงึ/กดุ สุกร 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254886 1703095 48 55394 36 0 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2277 สระหนองบวั สระ สระบวั 17 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 252378 1700867 48 55394 2 18000 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2278 สระน้ํา บา้นเขว้า สระ เขว้า 8 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 250107 1696702 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2279 สระน้ํา บา้นโนนยาง สระ โนนยาง 13 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 246972 1694176 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2280 สระน้ํา บา้นประสุข สระ ประสุข 1 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 246466 1693833 48 55394 6 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2281 กดุตะแบก หนอง/บงึ/กดุ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 256596 1702883 48 55394 27 91200 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2282 กดุตาไพ หนอง/บงึ/กดุ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 255874 1702661 48 55394 36 12000 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2283 สระน้ํา บา้นโนนกราด สระ โนนกราด 6 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 252126 1702241 48 55394 35 0 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2284 หนองละลมเล็ก หนอง/บงึ/กดุ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255237 1699193 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2285 สระวัดบา้นโนนตาล สระ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 254561 1700150 48 55394 2 4800 สาธารณะ
วัดบา้นโนนตาล, 
อบต.ชุมพวง อปุโภค, อืน่ๆ

2286 สระวัดบา้นโนนตาล สระ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 254578 1700233 48 55394 1 9600 สาธารณะ

วัดบา้นโนนตาล, 
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2287 สระโบสถ์น้ํา สระ ประโดก 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254187 1704116 48 55394 1 4800 สาธารณะ
วัดประโดก, อบต.
หนองหลัก อปุโภค, อืน่ๆ

2288 สระใหญ่ สระ ประโดก 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254269 1704247 48 55394 2 4800 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2289 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ สุกร 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254699 1704499 48 55394 3 19200 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2290 สระน้ําหนองหลักปาูย สระ โนนกราด 6 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 252532 1703945 48 55394 4 9600 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 6 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2291 กดุปลาหมอ หนอง/บงึ/กดุ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 256710 1702578 48 55394 3 4800 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2292 หนองส้มกุง้ หนอง/บงึ/กดุ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 257076 1703070 48 55394 3 8000 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2293 หนองข่อย หนอง/บงึ/กดุ สุกร 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254919 1704195 48 55394 1 9600 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2294 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ สุกร 4 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 255318 1703133 48 55394 1 22400 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2295 สระน้ํา บา้นแทน่ สระ แทน่ 11 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253694 1701526 48 55394 40 38400 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2296 สระน้ําบา้นหนองจอก สระ หนองจอก 16 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251837 1700488 48 55394 24 36000 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2297 สระน้ํา บา้นขามใหม่ สระ ขามใหม่ 14 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 247915 1697430 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2298 สระโนนแสง สระ ยายพา 5 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 247952 1694534 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2299 สระสวนหม่อน สระ ยายพา 5 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 247917 1694063 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2300 หนองหวัลิง หนอง/บงึ/กดุ วัดจนัทร์ 4 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 245236 1692922 48 55394 8 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2301 สระน้ํา บา้นพะไลน้อย สระ พะไลน้อย 9 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251186 1696293 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2302 สระน้ํา บา้นขามใหม่ สระ ขามใหม่ 14 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 247982 1697493 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2303 สระน้ํา บา้นสําโรง สระ สําโรง 2 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 248419 1696130 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2304 สระหนองโพธ์ิ สระ วัดจนัทร์ 4 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 245515 1693031 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2305 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ตาทุง่ 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 258266 1699981 48 55394 0 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2306 เขื่อนอา่งเกบ็น้ําลําประโดก ฝาย ประโดก 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254684 1703362 48 55394 0 5760000 สาธารณะ อบต.หนองหลัก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2307 ฝายชุมพวง ฝาย ชุมพวงธารทอง 14 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255157 1702392 48 55394 0 0 สาธารณะ

สํานักงาน
ชลประทานที ่8, 
อบต.ชุมพวง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2308 ลําน้ําเค็ม ลําธาร/ลําหว้ย สําโรง 2 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 248481 1696250 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2309 ฝายบา้นขุนร่ม ฝาย ขุนร่ม 6 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 248056 1697500 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2310 ลําน้ํามูล ลําธาร/ลําหว้ย หนองจอก 16 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251234 1700077 48 55394 0 0 สาธารณะ

ผู้ดูแลสถานีสูบน้ํา, 
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2311 ฝายคลองหวัช้าง ฝาย โนนระเวียง 15 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 250751 1698736 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2312 หว้ยน้ําเค็ม ลําธาร/ลําหว้ย ขุนร่ม 6 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 248063 1697536 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2313 แม่น้ํามูล แม่น้ํา สระบวั 17 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251799 1701101 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ประสุข อืน่ๆ

2314 กดุสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ ชุมพวงธารทอง 14 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 257240 1699107 48 55394 18 0 สาธารณะ อบต.ชุมพวง อืน่ๆ

2315 หนองละลมกลาง หนอง/บงึ/กดุ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255557 1698974 48 55394 26 172000 สาธารณะ อบต.ชุมพวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2316 สระน้ํา บา้นตาทุง่ สระ ตาทุง่ 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 257836 1698762 48 55394 21 0 สาธารณะ ทต.ชุมพวง อืน่ๆ

2317 กดุ หนอง/บงึ/กดุ ชุมพวงธารทอง 14 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 256750 1698712 48 55394 12 14400 สาธารณะ อบต.ชุมพวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2318 กดุละลมกาฬ หนอง/บงึ/กดุ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255128 1698716 48 55394 19 40000 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2319 หนองจรี หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 256848 1698010 48 55394 34 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2320 กดุ หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 256048 1697719 48 55394 12 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2321 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ ทะยูง 18 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253129 1696902 48 55394 24 105000 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2322 สระน้ํา บา้นช่องแมว สระ ช่องแมว 12 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253062 1696065 48 55394 3 7200 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2323 สระน้ํา บา้นละโว้ สระ ละโว้ 3 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253838 1695349 48 55394 38 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2324 หนองน้ํา บา้นละโว้ หนอง/บงึ/กดุ ละโว้ 3 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253793 1694984 48 55394 14 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2325 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ ละโว้ 3 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 254854 1694367 48 55394 17 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2326 หนองน้ํา บา้นหนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 7 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 252097 1693719 48 55394 193 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2327 อา่งเกบ็น้ําหว้ยบง อา่งเกบ็น้ํา หนองขาม 15 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 255345 1692217 48 55394 1013 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2328 หนองทรพี หนอง/บงึ/กดุ สองคอน 16 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 249206 1687762 48 55394 19 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2329 หนองตาพร หนอง/บงึ/กดุ ทา่ลาด 1 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 258027 1686206 48 55393 8 18000 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2330 สระน้ํา บา้นทา่ลาด สระ ทา่ลาด 1 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 258196 1686003 48 55393 4 9000 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2331 หนองทําเล หนอง/บงึ/กดุ โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 261601 1685165 48 55392 13 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2332 สระหมูบ่า้น สระ นาสีนวล 5 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 260960 1684442 48 55392 24 180000 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2333 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองตานา 13 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 259205 1683694 48 55392 10 32400 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2334 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองปรือแกว้ อา่งเกบ็น้ํา หนองปรือแกว้ 8 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 253904 1683545 48 55393 55 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2335 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 11 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 261543 1682752 48 55392 7 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2336 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 11 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 261200 1682814 48 55392 35 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2337 สระวัด สระ หนองม่วง 12 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 249590 1682391 48 55393 6 18000 สาธารณะ
อบต.ทา่ลาด, วัดใหม่
อมัพวัน อปุโภค, อืน่ๆ

2338 หนองน้ํา บา้นโคกหนิช้าง หนอง/บงึ/กดุ โคกหนิช้าง 4 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 256219 1681846 48 55393 10 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2339 หนองฝายน้อย หนอง/บงึ/กดุ โคกหนิช้าง 4 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 256425 1681683 48 55393 17 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2340 หนองหนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองนาดี 6 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 260629 1681382 48 55392 28 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2341 หนองปรือแกว้ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือแกว้ 8 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 254270 1681379 48 55393 18 64800 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2342 หนองน้ํา บา้นโคกหนิช้าง หนอง/บงึ/กดุ โคกหนิช้าง 4 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 256283 1681188 48 55393 12 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2343 อา่งโคกพลวง อา่งเกบ็น้ํา หนองหว้าสีชมพู 6 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 253404 1679854 48 55393 13 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2344 สระน้ํา บา้นทุง่สว่าง สระ ทุง่สว่าง 8 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 260198 1678790 48 55392 16 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2345 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 2 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 252646 1678633 48 55393 30 0 สาธารณะ

อบต.สาหร่าย, 
ชาวบา้น และ
ผู้ใหญ่บา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2346 หนองสาหร่าย หนอง/บงึ/กดุ เกา่ตาดํา 5 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 250784 1678544 48 55393 6 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2347 หนองค่า หนอง/บงึ/กดุ เกา่ตาดํา 5 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 250893 1678377 48 55393 5 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2348 สระหนองปรือสมอ สระ หนองปรือสมอ 3 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 254796 1678032 48 55393 3 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2349 หนองกะโหมง หนอง/บงึ/กดุ เกา่ตาดํา 5 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 252005 1678036 48 55393 5 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2350 สระหนองโดน สระ หนองโดน 5 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 260689 1677276 48 55392 9 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2351 สระหนองแดง สระ หนองแดง 1 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 253933 1677102 48 55393 6 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2352 หนองกราด หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือพฒันา 10 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 255463 1676176 48 55393 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนตูม, 
ชาวบา้นบางส่วน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2353 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือพฒันา 10 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 255598 1675598 48 55393 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนตูม, 
ชาวบา้นบางส่วน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2354 หนองน้ํา บา้นตาจง หนอง/บงึ/กดุ ตาจง 5 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264599 1674751 48 55392 27 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2355 สระน้ํา บา้นสองพีน่้อง สระ สองพีน่้อง 7 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 258588 1674814 48 55392 13 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม อืน่ๆ

2356 สระหนองไร่ สระ หนองไร่ 4 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 259232 1674726 48 55392 3 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2357 สระน้ําสองพีน่้อง สระ สองพีน่้อง 7 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 258309 1674669 48 55392 15 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2358 สระหนองหวัโสก สระ หนองไร่ 4 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 259259 1674540 48 55392 9 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2359 อา่งเกบ็น้ําโสกตาดี อา่งเกบ็น้ํา โนนรัง 6 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 262103 1673022 48 55392 65 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2360 หนองกรด หนอง/บงึ/กดุ สาหร่าย 1 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 255230 1672572 48 55393 63 0 สาธารณะ
อบต.โนนตูม, 
ชาวบา้นบางส่วน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2361 สระน้ํา บา้นหนองลุมปุกฺ สระ หนองลุมปุกฺ 11 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 257842 1672383 48 55393 15 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2362 หนองสาหร่าย หนอง/บงึ/กดุ สาหร่าย 1 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 255677 1672135 48 55393 14 0 สาธารณะ
อบต.โนนตูม, 
ชาวบา้นบางส่วน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2363 สระน้ํา บา้นบรูพา สระ บรูพา 15 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 260985 1671196 48 55392 12 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2364 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 7 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 258109 1669893 48 55392 88 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2365 หนองน้ําสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 7 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 259309 1669311 48 55392 16 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

2366 หนองลุงแซง หนอง/บงึ/กดุ โนนรัง 6 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 259840 1669171 48 55392 15 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2367 หนองน้ํา บา้นหนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 7 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253123 1693961 48 55394 62 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2368 กดุหวาย หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 7 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 252356 1693483 48 55394 11 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2369 กดุตาจุ้ย หนอง/บงึ/กดุ หนองแดง 1 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 252589 1675976 48 55393 26 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
ประชาชนบางส่วน ประมง, อืน่ๆ

2370 สระฝายใหม่ สระ หนองปรือสมอ 3 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 255612 1678732 48 55393 5 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2371 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองแดง 1 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 253238 1676297 48 55393 1 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
ชาวบา้นบางส่วน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2372 หนองสิม หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือสมอ 3 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 255107 1677908 48 55393 2 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย อืน่ๆ

2373 สระคูเกตุ สระ ลุงประดู่ 7 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 258220 1682523 48 55393 6 12000 สาธารณะ
กรมประมง, อบต.ทา่
ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2374 สระวัด สระ โคกพะงาด 2 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 250870 1683869 48 55393 6 21600 สาธารณะ
อบต.ทา่ลาด, วัด
สว่างอากาศ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2375 สระวัด สระ โคกพะงาด 2 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 250781 1683830 48 55393 3 9600 สาธารณะ
อบต.ทา่หลวง, วัด
สว่างอากาศ อืน่ๆ

2376 สระน้ําบา้นทา่ลาด สระ บง 19 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 257356 1686571 48 55393 10 24000 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2377 สระน้ํา บา้นโคกกงุน้อย สระ โคกกงุน้อย 4 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 259226 1687850 48 55391 14 36000 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2378 สระน้ํา บา้นโนนรังน้อย สระ โนนรังน้อย 6 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 260365 1685233 48 55392 3 21600 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2379 สระวัดบา้นหนองขาม สระ หนองขาม 15 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 257163 1691592 48 55394 3 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2380 หนองละลมบา้นตาล 6 หนอง/บงึ/กดุ ยาง 6 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255372 1699034 48 55394 9 91200 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2381 หนองแดง หนอง/บงึ/กดุ หนองแดง 7 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 259637 1697168 48 55391 5 25600 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2382 สระน้ํา บา้นตาทุง่ สระ ตาทุง่ 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 258064 1698865 48 55394 5 0 สาธารณะ ทต.ชุมพวง อืน่ๆ
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2383 สระน้ํา บา้นขนาก สระ ขนาก 2 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 258555 1699258 48 55391 2 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2384 สระวัดใหม่หหนองบวัรี สระ ขนาก 2 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 258748 1699213 48 55391 1 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2385 หนองจรีเล็ก หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 257145 1698285 48 55394 16 48000 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2386 ตะกดุหวาย หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255821 1697532 48 55394 11 38400 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2387 สระน้ํา บา้นโนนแดง สระ โนนแดง 14 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 263838 1674325 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2388 สระสองพีน่้อง สระ สองพีน่้อง 7 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 257575 1674892 48 55393 19 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2389 สระน้ํา บา้นหนองนาดี สระ หนองนาดี 6 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 260561 1680633 48 55392 11 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม ผลิตประปา, อืน่ๆ

2390 สระน้ํา บา้นโนนตูม สระ โนนตูม 3 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 254646 1676148 48 55393 9 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2391 หนองเจา้เรือน หนอง/บงึ/กดุ หนองเจา้เรือน 2 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 257173 1673023 48 55393 15 0 สาธารณะ

อบต.โนนตูม, 
ชาวบา้นและ
ผู้ใหญ่บา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2392 สระน้ํา บา้นดอนลําดวน สระ ดอนลําดวน 10 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 254701 1698596 48 55394 12 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2393 หนองกะจบั หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 7 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251930 1693965 48 55394 51 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2394 สระน้ํา บา้นละโว้ สระ ละโว้ 3 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253645 1694799 48 55394 28 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2395 สระน้ํา บา้นพะไลน้อย สระ พะไลน้อย 9 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251092 1695995 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2396 สระน้ํา บา้นพะไลน้อย สระ พะไลน้อย 9 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 251802 1696085 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2397 สระน้ําวัดหนองหว้า สระ หนองหว้า 2 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 253347 1678786 48 55393 2 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2398 ลํามาศ ลําคลอง/คูน้ํา หนองหว้า 2 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 251282 1677798 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย ผลิตประปา, อืน่ๆ

2399 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย เกา่ตาดํา 5 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 250038 1678734 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2400 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย หนองหว้า 2 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 250018 1678706 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.สาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2401 ฝายบา้นหนองหว้า ฝาย หนองหว้า 2 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 253376 1678655 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.สาหร่าย เพาะปลูก, อืน่ๆ

2402 ลําปลายมาศ ลําคลอง/คูน้ํา โคกตอง 9 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 252222 1692154 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2403 ฝายลําปลายมาศ ฝาย โคกตอง 9 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 252212 1692241 48 55394 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ทา่ลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2404 ลําปลายมาศ ลําคลอง/คูน้ํา สองคอน 16 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 249358 1686581 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2405 ลําปลายมาศ ลําคลอง/คูน้ํา หนองม่วง 12 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 249383 1680789 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2406 หว้ยบง ลําธาร/ลําหว้ย หนองนกคู่ 3 ทา่ลาด ชุมพวง นครราชสีมา 256843 1688139 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่ลาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2407 ลําน้ํามาศ ลําคลอง/คูน้ํา ชุมพวงธารทอง 14 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 255777 1698758 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2408 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย หนองบวั 4 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 259590 1668612 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2409 ฝายน้ําล้นบา้นสองพีน่้อง ฝาย สองพีน่้อง 7 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 257885 1674592 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2410 ฝายน้ําล้นบา้นหนองลุมปุกฺ ฝาย หนองลุมปุกฺ 11 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 259104 1673491 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.โนนตูม เพาะปลูก, อืน่ๆ

2411 ลํามาศ ลําธาร/ลําหว้ย พะไลน้อย 9 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 253162 1695543 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ประสุข, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2412 ลําปลายมาศ ลําธาร/ลําหว้ย สําโรง 7 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 257179 1670388 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

2413 สระหนองไผ่ หมู ่1 สระ โนนขุย 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 260522 1704652 48 55391 5 33600 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2414 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนขุย 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 260036 1703895 48 55391 23 134400 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2415 หนองโบสภ์ หนอง/บงึ/กดุ โนนสวน 8 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 256907 1703536 48 55394 4 16800 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2416 กดุหว้ยตะลุ่งขี้ลิง หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 268214 1703399 48 55391 59 96000 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2417 หนองหลัก หนอง/บงึ/กดุ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 256686 1703418 48 55394 4 24000 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2418 หนองน้ํา บา้นเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 268294 1702338 48 55391 13 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2419 กดุหวาย หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 267867 1702356 48 55391 11 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2420 หนองน้ํา บา้นเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 267551 1701996 48 55391 9 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2421 หนองน้ํา บา้นเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 266998 1701958 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2422 กดุสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ ยางใน 9 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263229 1701712 48 55391 38 0 สาธารณะ อบต.โนนยอ อืน่ๆ

2423 วังพลับ หนอง/บงึ/กดุ โนนยอ 8 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 266537 1701675 48 55391 46 72000 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2424 หนองจนัที หนอง/บงึ/กดุ กระพี้ 4 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265764 1701448 48 55391 44 364000 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2425 หนองออ้ หนอง/บงึ/กดุ โนนยอ 8 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 266819 1700605 48 55391 93 441600 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2426 สระน้ํา บา้นขนาก สระ ขนาก 2 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 259340 1700487 48 55391 105 0 สาธารณะ
ทต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2427 หนองคลองหนองกก หนอง/บงึ/กดุ กระพี้ 4 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265289 1700431 48 55391 15 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2428 หนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ โนนกระหวัน 1 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 261557 1700313 48 55391 59 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2429 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ โนนกระหวัน 1 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 261904 1700080 48 55391 3 24000 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2430 หนองจาน หนอง/บงึ/กดุ กระพี้ 4 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265829 1699937 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2431 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนกระหวัน 1 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 262229 1699989 48 55391 2 28000 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2432 หนองจาน หนอง/บงึ/กดุ ดงน้อยพฒันา 10 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 262714 1699907 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2433 สระน้ํา บา้นเขว้า สระ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 267986 1699440 48 55391 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2434 หนองกระโดน หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 267386 1699231 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2435 หนองปกัตะคุ หนอง/บงึ/กดุ โนนยอ 8 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265998 1698823 48 55391 3 10500 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2436 หนองปกัตะคุ หนอง/บงึ/กดุ โนนยอ 8 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265969 1698674 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2437 อา่งเกบ็น้ําดงน้อย อา่งเกบ็น้ํา ประดู่ 3 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263857 1698245 48 55391 48 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2438 หนองตะคลอง หนอง/บงึ/กดุ ภูดินทอง 15 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263491 1694296 48 55391 30 43200 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2439 สระคอนกรีต สระ หนองตะคลองใหญ่ 5 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265520 1693990 48 55391 9 0 สาธารณะ

สํานักงานการปฏิรูป
ทีดิ่นเพือ่ การเกษตร
กรรม, อบต.โนนยอ อืน่ๆ

2440 สระหนองไผ่ สระ ภูดินทอง 15 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 262908 1690768 48 55391 16 36000 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2441 สระน้ํา บา้นดงบงั สระ ดงบงั 9 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264428 1688083 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2442 สระหนองข่า สระ หนองข่า 8 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 267607 1686826 48 55392 18 38400 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2443
อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองสรวงหรือ
หนองผักแว่น อา่งเกบ็น้ํา หนองสรวง 21 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 268959 1686209 48 55392 34 12500 สาธารณะ

อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2444 สระน้ํา บา้นโนนหาด สระ โนนหาด 6 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 269593 1685354 48 55392 5 3200 สาธารณะ โรงเรียน, อบต.โนนรัง อืน่ๆ
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2445 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 14 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264556 1685481 48 55392 12 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2446 สระน้ํา บา้นหนองทุม่ สระ หนองทุม่ 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 269996 1684838 48 55392 9 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2447 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 262524 1685030 48 55392 9 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2448 สระหนองโสก สระ หนองทุม่ 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 270659 1684169 48 55392 9 986000 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2449 สระบา้นหนองหว้าบรุพา สระ หนองหว้า บรูพา 20 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265989 1684251 48 55392 12 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2450 สระน้ํา บา้นหนองทุม่ สระ หนองทุม่ 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 270540 1684132 48 55392 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2451 อา่งเกบ็น้ําหนองเมืองยาง อา่งเกบ็น้ํา หนองหว้า 2 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 266484 1684098 48 55392 111 129720 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2452 หนองตาด หนอง/บงึ/กดุ หนองตาด 8 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264338 1683300 48 55392 34 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2453 หนองแวงน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองแวงน้อย 12 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268928 1681731 48 55392 19 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2454 สระหนองแวง สระ สองหอ้ง 9 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 267511 1681783 48 55392 12 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2455 สระน้ําหนองสองหอ้ง สระ สองหอ้ง 9 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 267276 1681498 48 55392 9 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2456 หนองโปรงแดง หนอง/บงึ/กดุ หนองตาดพฒันา 19 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264028 1681285 48 55392 10 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2457 สระหนองสองหอ้ง สระ สองหอ้ง 9 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 265251 1680785 48 55392 10 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2458 สระหนองบวั สระ สระปทมุ 17 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268985 1680295 48 55392 17 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2459 หนองหมุ หนอง/บงึ/กดุ สองหอ้ง 9 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 266377 1679975 48 55392 4 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2460 สระหนองบวั สระ หนองบวั 4 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 269215 1679833 48 55392 13 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2461 หนองแวงน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองแวงน้อย 12 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264025 1679384 48 55392 2 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2462 หนองแวงน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองแวงน้อย 12 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264017 1679291 48 55392 8 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2463 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 2 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 264661 1678830 48 55392 46 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2464 หนองลาด หนอง/บงึ/กดุ โนนดู่ 3 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 267775 1678275 48 55392 1 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2465 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนดู่ อา่งเกบ็น้ํา โนนดู่ 3 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268726 1677992 48 55392 17 0 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2466 วังตะเคียนเอน หนอง/บงึ/กดุ ขนาก 2 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 259251 1701226 48 55391 18 0 สาธารณะ ทต.ชุมพวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2467 สระวัดบา้นหนองแดง สระ หนองแดง 7 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 260308 1701108 48 55391 1 9600 สาธารณะ
วัดบา้นหนองแดง, 
อบต.ชุมพวง อปุโภค, อืน่ๆ

2468 สระสาธารณประโยชน์ สระ พนัธ์เจริญ 12 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 262042 1695215 48 55391 3 9600 สาธารณะ
อบต.ชุมพวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2469 สระน้ําตลาดไทร สระ ตลาดไทร 1 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268297 1679063 48 55392 5 21735 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

2470 สระหนองจกิ สระ หนองจกิ 13 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 267519 1677430 48 55392 7 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2471 สระหนองรถ สระ หนองหลัก 3 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 257709 1703374 48 55394 5 4800 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2472 สระไผ่ หมู ่2 สระ ขุนละคร 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 259022 1704353 48 55391 2 16800 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2473 หนองขุนละคร หนอง/บงึ/กดุ ขุนละคร 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 258092 1703873 48 55394 5 24000 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2474 หนองประลํา หนอง/บงึ/กดุ ขุนละคร 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 258311 1703748 48 55394 2 14400 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2475 หนองกรด หนอง/บงึ/กดุ โนนสวน 8 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 257179 1704001 48 55394 1 19200 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2476 หนองโค้งวง หนอง/บงึ/กดุ ขุนละคร 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 258122 1700617 48 55394 2 16800 สาธารณะ

อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2477 สระน้ํา บา้นเขว้า สระ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 268091 1699512 48 55391 1 4800 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2478 สระน้ํา บา้นเขว้า สระ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 268625 1700462 48 55391 3 7500 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2479 หนองกรด หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 267905 1700483 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2480 หนองจกิโพร่ง หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 268163 1700616 48 55391 22 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2481 หนองหอยคัน หนอง/บงึ/กดุ กระพี้ 4 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 266154 1701524 48 55391 19 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2482 สระน้ําบา้นประดู่ สระ ประดู่ 3 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 265013 1700323 48 55391 6 สาธารณะ อบต.โนนยอ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2483 สระโรงเรียน สระ โนนยอพฒันา 6 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 266979 1699073 48 55391 1 0 สาธารณะ
รร.บา้นโนนยอ, อบต.
โนนยอ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2484 สระน้ํา บา้นประดู่ สระ ประดู่ 3 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 264981 1699043 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2485 สระน้ํา บา้นหนองตะคลองใหญ่ สระ หนองตะคลองใหญ่ 5 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 264723 1694506 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2486 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองตะคลองใหญ่ 5 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 264508 1694732 48 55391 1 0 สาธารณะ

สํานักงานการปฏิรูป
ทีดิ่นเพือ่ การเกษตร
กรรม, อบต.โนนยอ อืน่ๆ
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2487 หนองหลุมดิน หนอง/บงึ/กดุ หนองตะคลองใหญ่ 5 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263591 1695290 48 55391 10 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2488 สระน้ํา บา้นยาง สระ ยาง 2 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263532 1698846 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2489 สระน้ํา บา้นหนองโน สระ หนองโน 3 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265910 1684153 48 55392 10 6750 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2490 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263644 1685160 48 55392 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2491 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263705 1685185 48 55392 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2492 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263811 1685142 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2493 สระน้ํา บา้นโนนรัง สระ โนนรัง 1 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265420 1684092 48 55392 2 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2494 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 14 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264980 1685356 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2495 หนองสีนวน หนอง/บงึ/กดุ โคกสูง 11 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263991 1687723 48 55391 11 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2496 สระน้ํา บา้นโคกสูง สระ โคกสูง 11 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263847 1687398 48 55391 6 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2497 สระน้ํา บา้นร่มเย็น สระ ร่มเย็น 19 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264233 1689024 48 55391 16 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2498 สระน้ํา บา้นหนองโก สระ หนองโก 18 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265908 1690414 48 55391 7 5400 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2499 สระน้ํา บา้นใหม่พฒันา สระ ใหม่พฒันา 13 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265386 1690189 48 55391 1 5400 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2500 สระน้ํา บา้นใหม่พฒันา สระ ใหม่พฒันา 13 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265547 1690399 48 55391 6 12000 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2501 สระน้ํา บา้นใหม่ปฏิรูป สระ ใหม่ปฏิรูป 12 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264912 1692832 48 55391 3 6000 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2502 สระน้ํา บา้นเมืองยาง สระ เมืองยาง 10 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 267344 1684200 48 55392 2 6750 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2503 สระน้ํา บา้นหนองหว้า บรูพา สระ หนองหว้า บรูพา 20 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265813 1684282 48 55392 4 4800 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2504 ฝายหว้ยอสีานเขียว ฝาย ตลาดไทร 1 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 267427 1679233 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2505 ฝายน้ําล้นบา้นตลาดไทร ฝาย ตลาดไทร 1 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268233 1679641 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2506 ฝายน้ําล้นบา้นโนนดู่ ฝาย โนนดู่ 3 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 268701 1678175 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2507 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย บตุาหนา 16 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 262829 1683517 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2508 คลองหนองกดุจบั ลําคลอง/คูน้ํา ยาง 2 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263439 1700447 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2509 ฝายน้ําล้นบา้นประดู่ ฝาย ประดู่ 3 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 263614 1698293 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2510 ฝายน้ําล้นบา้นโคกเพชร ฝาย โคกเพชร 4 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 264237 1684389 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2511 ฝายหนองตะคลอง ฝาย ภูดินทอง 15 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 263629 1694460 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2512 ฝายน้ําล้นบา้นโนนรัง ฝาย โนนรัง 1 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 265266 1684876 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2513 ฝายน้ําล้นบา้นหนองทุม่ ฝาย หนองทุม่ 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 270000 1684920 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนรัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2514 คลองกดุจบั ลําคลอง/คูน้ํา ยางใน 9 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 262985 1700953 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนยอ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2515 สระวัด สระ เมืองไผ่ 7 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254783 1708484 48 55394 4 9600 สาธารณะ

วัดมิง่เมือง, อบต.
หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2516 สระดูเมือง สระ เมืองไผ่ 7 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 254678 1708163 48 55394 4 19200 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2517 หนองกระหตั หนอง/บงึ/กดุ ประโดก 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 253855 1706019 48 55394 2 9600 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2518 หนองฝูาย หนอง/บงึ/กดุ โนนขุย 1 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 260596 1705347 48 55391 2 21600 สาธารณะ
อบต.หนองหลัก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2519 สระน้ํา บา้นเสลา สระ เสลา 12 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 804019 1705951 47 53391 14 60000 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง อืน่ๆ

2520 สระน้ํา บา้นหนองหนั สระ หนองหนั 2 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 785424 1704150 47 53394 6 60000 สาธารณะ อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2521 อา่งเกบ็น้ําบา้นใหม่ชัยพฤกษ์ อา่งเกบ็น้ํา ใหม่ชัยพฤกษ์ 8 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778206 1698630 47 53394 177 3780000 สาธารณะ
อบต.หนองกราด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2522 สระน้ําวังสนวน สระ วังสนวน 6 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778972 1701538 47 53394 4 16000 สาธารณะ อบต.หนองกราด อปุโภค, อืน่ๆ

2523 สระน้ําบา้นวังสนวน สระ วังสนวน 6 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778614 1701777 47 53394 4 10404 สาธารณะ อบต.หนองกราด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2524 สระน้ําวัดชัยมงคล สระ วังสนวน 6 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 777228 1700202 47 53394 2 48000 สาธารณะ
วัดชัยมงคล, อบต.
หนองกราด

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2525 สระน้ําบา้นไร่ชัยพนัธ์ุ สระ ไร่ชัยพนัธ์ 12 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 777317 1700255 47 53394 1 7200 สาธารณะ อบต.หนองกราด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2526 สระน้ําบา้นไร่ชัยพนัธ์ุ สระ ไร่ชัยพนัธ์ 12 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 777963 1698976 47 53394 2 0 สาธารณะ อบต.หนองกราด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2527 สระน้ํา บา้นไชยมงคล สระ ไชยมงคล 17 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780819 1700687 47 53394 5 20000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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2528 บงึโบราณ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระโดน 2 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805911 1705003 47 53391 16 11208 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ

2529 สระน้ํา บา้นฝายโบสถ์ สระ ฝายโบสถ์ 2 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 800189 1701621 47 53391 9 140052 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2530 สระน้ํา บา้นฝายโบสถ์ สระ ฝายโบสถ์ 2 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 801124 1701624 47 53391 2 48000 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2531 สระน้ําบา้นหนองแหน สระ หนองแหน 1 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796160 1701115 47 53391 4 90000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2532 สระน้ําบา้นหนองแหน สระ หนองแหน 1 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796063 1701083 47 53391 6 112500 สาธารณะ อบต.หนองกราด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2533 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 5 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805905 1700413 47 53391 3 108000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2534 สระน้ํา บา้นหนองไทร สระ หนองไทร 4 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805834 1700319 47 53391 1 21000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2535
สระน้ําสารธารณะประโยชน์ 
ฝายใหญ่ สระ หนองหนั 2 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783966 1700474 47 53394 25 0 สาธารณะ อบต.หนองกราด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2536 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 9 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 799042 1700251 47 53391 27 306000 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2537 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 9 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805780 1700236 47 53391 3 30000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2538 สระน้ําบา้นหนองกราด สระ หนองกราด 3 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 789850 1700094 47 53394 15 320000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2539 สระน้ํา บา้นระไหว สระ ระไหว 7 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 802034 1699953 47 53391 1 28800 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2540 บงึหนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกราด 3 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 790414 1699702 47 53394 116 1280000 สาธารณะ อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2541 สระน้ําบา้นหนองแดง สระ หนองแดง 3 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808635 1699486 47 53391 4 24000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2542 สระน้ําบา้นหนองแดง สระ ใหม่ประชาสรรค์ 10 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808682 1699407 47 53391 3 24500 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2543 สระตะวันออก สระ ดอนปาุโอบ 6 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805645 1698918 47 53391 4 60000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2544
สระประปาชนบทหมูท่ี่4 บา้น
หนองไทร สระ หนองไทร 4 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806571 1698673 47 53391 5 40000 สาธารณะ

อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2545 งานขุดลอกหนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ คูเมือง 7 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 785403 1697802 47 53394 31 300000 สาธารณะ อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2546 สระน้ําบา้นแปรง สระ แปรง 11 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 802513 1697657 47 53391 12 128000 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ
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2547 สระใหม่บา้นดอนแต้ว สระ ดอนแต้ว 7 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805355 1697643 47 53391 9 58536 สาธารณะ

อบจ.ราชสีมา, อบต.
หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2548 อา่งเกบ็น้ําฝายโนนเติง อา่งเกบ็น้ํา โนนเต็ง 2 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 813957 1697491 47 53391 8 57109.5 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2549 สระน้ําเฉลิมพระเกยีรติ สระ หวันา 8 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 804285 1696355 47 53391 3 0 สาธารณะ อบต.หนองไทร
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2550 สระน้ําวัดเกาะลอย สระ เกาะลอย 10 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780191 1696210 47 53394 5 36000 สาธารณะ
วัดเกาะลอย, อบต.
หนองกราด

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

2551 สระน้ําหนองเรือ สระ หนองเรือ 5 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 802875 1695992 47 53391 2 80000 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2552 สระน้ําบา้นกดุพมิาน สระ กดุพมิาน 7 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795634 1694810 47 53391 9 150000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.กดุพมิาน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2553 สระน้ําบา้นกดุพมิาน สระ กดุพมิาน 7 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795959 1694775 47 53391 16 420000 สาธารณะ อบต.กดุพนิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2554 สระน้ําบา้นกดุพมิาน สระ กดุพมิาน 7 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795823 1694720 47 53391 12 420000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2555 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นดอนน้อย อา่งเกบ็น้ํา ดอนน้อย 10 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 794070 1694690 47 53394 4 72000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2556 สระน้ํา บา้นหวัทํานบ สระ หวัทํานบ 8 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 811513 1694656 47 53391 4 40000 สาธารณะ
อบต.โนนเมืองพฒันา,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2557 สระน้ํา บา้นดงมะเกลือ สระ ดงมะเกลือ 6 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 809281 1694457 47 53391 5 36000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2558 สระน้ํา บา้นสระขี้ตุ่น สระ สระขี้ตุ่น 6 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 806730 1694103 47 53391 27 0 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2559 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนสง่า อา่งเกบ็น้ํา โนนสง่า 6 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 782620 1694009 47 53394 110 2160000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.พนัชนะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2560 สระน้ํา บา้นสระขี้ตุ่น สระ สระขี้ตุ่น 6 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 806607 1693982 47 53391 3 0 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด อืน่ๆ

2561 บงึจะบู หนอง/บงึ/กดุ จะบู 9 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801130 1693882 47 53391 454 1500000 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2562 หมดสภาพ อืน่ๆ จะบู 9 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 800837 1693548 47 53391 9 0 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด อืน่ๆ

2563 สระน้ํา บา้นดงมะเกลือ สระ ดงมะเกลือ 6 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 809733 1693527 47 53391 6 60000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2564 สระน้ํา บา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 8 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802795 1693421 47 53391 3 30000 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2565 สระน้ํา บา้นโนนเมือง สระ โนนเมือง 1 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 811144 1693390 47 53391 2 48000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2566 สระน้ําวัดบา้นไร่ สระ ไร่ 6 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793833 1693395 47 53394 24 0 สาธารณะ
วัดบา้นไร่, อบต.กดุ
พมิาน อืน่ๆ

2567 สระน้ํา บา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 8 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802370 1693344 47 53391 3 25600 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2568 สระน้ํา บา้นจะบู สระ จะบู 9 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801010 1693302 47 53391 2 40500 สาธารณะ
วัดจะบ,ู ทต.หนอง
บวัตะเกยีด อืน่ๆ
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2569 สระน้ํา บา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 8 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802887 1693273 47 53391 3 48000 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2570 สระน้ําวัดบา้นไร่ สระ ใหม่แสนสุข 8 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793575 1693182 47 53394 26 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2571 หนองน้ํา บา้นโนนสง่า หนอง/บงึ/กดุ โนนสง่า 6 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 782434 1693054 47 53394 3 0 สาธารณะ
อบต.พนัชนะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2572 สระน้ํา บา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 8 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801782 1693031 47 53391 3 28000 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2573 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798209 1692976 47 53391 23 40000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2574 สระบา้นหนองกระเทยีมเหนือ สระ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798194 1692825 47 53391 7 75000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2575 สระน้ํา บา้นหนองพลวง สระ หนองพลวง 3 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 788679 1692781 47 53394 28 0 สาธารณะ
อบต.พนัชนะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2576 สระน้ําบา้นหนองกระเทยีมเหนือ สระ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798156 1692670 47 53391 6 50000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2577 สระน้ําบา้นหนองกระเทยีมเหนือ สระ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798244 1692604 47 53391 4 50000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2578 หนองตาใกล้ หนอง/บงึ/กดุ ไร่ 6 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 794261 1692595 47 53394 64 384000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2579 อา่งเกบ็น้ําโปงุกระสัง อา่งเกบ็น้ํา โปงุกระสัง 7 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 786170 1691954 47 53394 38 1620000 สาธารณะ อบต.พนัชนะ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2580 บงึสามบาท หนอง/บงึ/กดุ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 797601 1692059 47 53391 91 467200 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2581 สระน้ํา บา้นคลองแคเหนือ สระ คลองแคเหนือ 4 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 812158 1691894 47 53391 16 80000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2582 หมดสภาพ อืน่ๆ โสมน้อยพฒันา 14 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798812 1691871 47 53391 42 0 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2583 หนองบวัตะเกยีด หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัตะเกยีด 1 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 799062 1690603 47 53391 10 180000 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
ทต.หนองบวัตะเกยีด

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2584 บงึหนองบวัตะเกยีด หนอง/บงึ/กดุ ใหญ่ 10 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 799245 1690610 47 53391 44 840000 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.หนองบวัตะเกยีด

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2585 หนองลํามะตี หนอง/บงึ/กดุ โปงุกระสัง 7 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 787385 1690478 47 53394 56 1440000 สาธารณะ อบต.พนัชนะ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2586 บอ่ลําตะคลอง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 3 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 789298 1690399 47 53394 2 240000 สาธารณะ อบต.พนัชนะ อปุโภค, อืน่ๆ

2587 บงึหนองเกด หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัตะเกยีด 1 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 800563 1690328 47 53391 57 80000 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2588 บงึระเริงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระเทยีมใต้ 5 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 803795 1689161 47 53391 18 200000 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด อืน่ๆ

2589 บงึหนองบวัละคร หนอง/บงึ/กดุ หนองขี้แต้ 1 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805652 1688905 47 53391 4 40500 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2590 บงึหนองบวัละคร หนอง/บงึ/กดุ บงึบวัทอง 9 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808454 1688294 47 53391 35 1200000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2591 หมดสภาพ อืน่ๆ บงึบวัทอง 9 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808281 1688170 47 53391 2 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร อืน่ๆ
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2592 สระน้ํา บา้นกดุพดุซา สระ กดุพดุซา 3 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 809967 1688134 47 53391 3 36000 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2593 บงึถนนหกัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ถนนหกัใหญ่ 1 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795429 1688788 47 53391 1040 47488800 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.กดุพมิาน

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2594 สระน้ํา บา้นดอนมุกมัน สระ ดอนมุกมัน 4 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802707 1687614 47 53392 2 0 สาธารณะ วัดดอนมุกมัน อปุโภค, อืน่ๆ

2595 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนมุกมัน 4 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801241 1687546 47 53392 14 0 สาธารณะ ประชาชน อืน่ๆ

2596 บงึขุด หนอง/บงึ/กดุ ถนนหกัใหญ่ 1 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795674 1687534 47 53392 13 0 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2597 หว้ยใหญ่ สระ หว้ย 2 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798521 1686896 47 53392 6 40000 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2598 บงึน้ําเค็ม หนอง/บงึ/กดุ มาบกราด 4 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791504 1686819 47 53393 139 0 สาธารณะ อบต.พนัชนะ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2599 สระน้ําวัดปาุชัยชนะ สระ มาบกระสัง 5 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793764 1686752 47 53393 2 60000 สาธารณะ
วัดปาุชัยชนะ, อบต.
พนัชนะ อืน่ๆ

2600 สระน้ําวัดปาุชัยชนะ สระ มาบกระสัง 5 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793724 1686636 47 53393 8 120000 สาธารณะ
วัดปาุชัยชนะ, อบต.
พนัชนะ ประมง, อืน่ๆ

2601 สระน้ําโรงเรียนบา้นมาบกรวด สระ มาบกราด 4 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791593 1686344 47 53393 2 6400 สาธารณะ รร.มาบกรวด
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

2602 บงึพนัชนะ หนอง/บงึ/กดุ มาบกระสัง 5 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793743 1686224 47 53393 31 0 สาธารณะ อบต.พนัชนะ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2603 สระน้ํา บา้นมาบกราด สระ มาบกราด 4 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 792190 1686111 47 53393 3 80000 สาธารณะ ประชาชน อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

2604 บงึพนัชนะ หนอง/บงึ/กดุ มาบกระสัง 5 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793972 1686026 47 53393 4 1440000 สาธารณะ อบต.พนัชนะ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2605 สระน้ําวัดพนัชนะ สระ พนัชนะ 1 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793688 1685466 47 53393 3 40000 สาธารณะ
อบต.พนัชนะ, วัดพนั
ชนะ ประมง, อืน่ๆ

2606 อา่งลําเรียงไกร อา่งเกบ็น้ํา โนนสะเดา 2 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 795405 1685033 47 53392 58 360000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2607 สระประปาส่วนภูมิภาค สระ โพธ์ิทอง 14 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 795609 1684818 47 53392 27 150000 สาธารณะ
ทต.ด่านขุนทด, อบต.
ด่านขุนทด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2608 อา่งเกบ็น้ําหว้ยซับยาง อา่งเกบ็น้ํา ซับยาง 7 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 764067 1684908 47 52392 6 30958 สาธารณะ อบต.หว้ยบง
บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2609 หมดสภาพ อืน่ๆ หาญ 1 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 799472 1684757 47 53392 2 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2610 อา่งลําเชียงไกร อา่งเกบ็น้ํา เขื่อน 5 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806644 1684724 47 53392 12 108000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2611 สระน้ํา บา้นเขื่อน สระ เขื่อน 5 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806974 1684516 47 53392 4 36000 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร เพาะปลูก, อืน่ๆ

2612 สระน้ํา บา้นนาโคกพฒันา สระ นาโคกพฒันา 12 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798304 1684449 47 53392 2 14000 สาธารณะ
วัดใหม่ด่านขุนทด, 
อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2613 บงึใหญ่บา้นหนองโปงุ หนอง/บงึ/กดุ วังโปงุ 6 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 780378 1684358 47 53393 19 118000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บา้นเกา่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2614 สระน้ํา บา้นมะเริง สระ มะเริง 3 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791239 1684118 47 53393 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2615 สระทา่บอน สระ มะเริง 3 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791432 1684085 47 53393 2 37500 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่, ม.3

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2616 สระน้ํา บา้นมะเริง สระ มะเริง 3 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791258 1683973 47 53393 24 180000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2617 สระน้ํา บา้นมะเริง สระ มะเริง 3 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791421 1683930 47 53393 2 12000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2618 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ หาญ 1 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798777 1683677 47 53392 4 14000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2619 บงึบา้นถนนหกน้อย หนอง/บงึ/กดุ ถนนหกัน้อย 6 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 800890 1683336 47 53392 71 0 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2620 สระทา่ผูกลาน สระ เกา่ 1 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 792725 1683214 47 53393 3 0 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่, ม.1

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2621 บงึบา้นหาญ หนอง/บงึ/กดุ หวับงึ 2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 797767 1682983 47 53392 98 0 สาธารณะ ทต.ด่านขุนทด นันทนาการ, อืน่ๆ

2622 สระน้ํา บา้นด่านขุนทด สระ ด่านขุนทด 8 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798127 1682960 47 53392 20 80000 สาธารณะ ทต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2623 สระน้ํา บา้นเมืองหาญ สระ เมืองหาญ 9 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798500 1682946 47 53392 3 12600 สาธารณะ
วัดบา้นหาญ, ทต.
ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2624 สระน้ํา บา้นเมืองหาญ สระ เมืองหาญ 9 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798596 1682916 47 53392 4 9600 สาธารณะ
วัดบา้นหาญ, ทต.
ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2625 สระน้ํา บา้นเกา่ สระ เกา่ 1 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 792494 1682956 47 53393 4 0 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2626 สระน้ํา บา้นเกา่ สระ เกา่ 1 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 790536 1682796 47 53393 5 180000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2627 สระน้ํา บา้นหนองโสน สระ หนองโสน 11 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796827 1682789 47 53392 9 21000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2628 สระน้ํา บา้นดอนกลอย สระ ดอนกลอย 7 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801825 1682706 47 53392 21 60000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2629 สระน้ํา บา้นถนนหกัน้อย สระ ถนนหกัน้อย 6 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801172 1682699 47 53392 4 40000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2630 สระน้ํา บา้นดอนกลอย สระ ดอนกลอย 7 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801628 1682615 47 53392 4 24000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2631 หมดสภาพ อืน่ๆ ใหม่ไทยเจริญ 13 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 799300 1682537 47 53392 4 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2632 สระน้ํา บา้นถนนหกัน้อย สระ ถนนหกัน้อย 6 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801149 1682505 47 53392 22 60000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2633 หมดสภาพ อืน่ๆ เกา่ 1 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 790982 1682408 47 53393 5 20000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ อืน่ๆ

2634 สระน้ํา บา้นเกา่ สระ เกา่ 1 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791051 1682395 47 53393 1 9600 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2635 สระน้ํา บา้นใหม่เจริญสุข สระ ใหม่เจริญสุข 5 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796460 1682174 47 53392 4 18000 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2636 สระน้ํา บา้นซับพลู สระ ซับพลู 6 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 765272 1682169 47 52392 3 16800 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2637 สระน้ํา บา้นใหม่เจริญสุข สระ ใหม่เจริญสุข 5 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796362 1682162 47 53392 3 10500 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2638 สระน้ํา บา้นใหม่เจริญสุข สระ ใหม่เจริญสุข 5 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796355 1682077 47 53392 3 10500 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2639 อา่งเกบ็น้ําทํานบโบราณ อา่งเกบ็น้ํา รวมใจ 15 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779440 1681932 47 53393 28 500000 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2640 สระน้ํา บา้นหว้ยจรเข้รุ่งเรือง สระ หว้ยจรเข้รุ่งเรือง 18 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778408 1681934 47 53393 8 80000 สาธารณะ อบต.หนิดาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2641 หมดสภาพ อืน่ๆ ซับพลู 6 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 764664 1681861 47 52392 6 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2642 บงึวัดโคกรักษ์น้อย หนอง/บงึ/กดุ โคกรักษ์ 4 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796195 1681786 47 53392 4 21600 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2643 บงึวัดโคกรักษ์ หนอง/บงึ/กดุ โคกรักษ์ 4 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796351 1681758 47 53392 15 100000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2644 สระหว้ยน้ํา สระ ด่านขุนทด 8 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 797527 1681651 47 53392 2 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2645 หนองน้ํา บา้นดอนตะหนินใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนินใหญ่ 5 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 801273 1681414 47 53392 3 0 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2646 สระหนองกระทุม่ สระ สระพงั 5 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 785618 1681073 47 53393 24 900000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2647 หนองขน หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนินใหญ่ 5 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802309 1680890 47 53392 2 13650 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2648 สระน้ํา บา้นจั่นสันติสุข สระ จั่นสันติสุข 16 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796639 1680743 47 53392 5 36000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
ชาวบา้นม.16 อปุโภค, อืน่ๆ

2649 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนตะหนินน้อย 10 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 803269 1680666 47 53392 2 0 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2650 หนองบา้นตาจั่น หนอง/บงึ/กดุ จั่นสันติสุข 16 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 797014 1680590 47 53392 4 24000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
ชาวบา้นม.16 อืน่ๆ

2651 อา่งเกบ็น้ําซับน้อย อา่งเกบ็น้ํา ซับพลูน้อย 14 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 765933 1680570 47 52392 13 171000 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2652 สระบา้นกดุโคก สระ กดุโดก 8 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 788049 1680510 47 53393 4 40800 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่, ม.8 อืน่ๆ

2653 สระน้ํา บา้นดอนตะแบง สระ ดอนตะแบง 6 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 803515 1680393 47 53392 2 28800 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2654 สระปพูลาสติก สระ ดอนตะแบง 6 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802603 1679990 47 53392 3 60000 สาธารณะ
อบต.สระจรเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2655 สระน้ํา บา้นหนองพงัโพด สระ หนองพงัโพด 6 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 786000 1679738 47 53393 4 40000 สาธารณะ อบต.ตะเคียน อืน่ๆ

2656 สระน้ํา บา้นหนองพงัโพด สระ หนองพงัโพด 6 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 785902 1679720 47 53393 4 30000 สาธารณะ อบต.ตะเคียน อปุโภค, อืน่ๆ

2657 หนองพงัโพด หนอง/บงึ/กดุ หนองพงัโพด 6 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 785603 1679594 47 53393 3 80000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2658 หนองถนอม หนอง/บงึ/กดุ สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802121 1679354 47 53392 4 48000 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2659 สระน้ํา บา้นม่วงทองพฒันา สระ ม่วงทองพฒันา 13 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 792952 1679170 47 53393 4 100000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2660 สระวัดกดุม่วง สระ ม่วงทองพฒันา 13 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793497 1678685 47 53393 8 43200 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2661 สระน้ํา บา้นม่วงทองพฒันา สระ ม่วงทองพฒันา 13 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793397 1678625 47 53393 3 25600 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการ อปุโภค, อืน่ๆ

2662 หนองระเริงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802372 1678266 47 53392 157 775200 สาธารณะ อบต.สระจระเข้ อืน่ๆ
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2663 สระน้ํา บา้นตะเคียนเหนือ สระ ตะเคียนเหนือ 12 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790191 1678172 47 53393 2 25000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2664 สระน้ํา บา้นดอนใหญ่ สระ ดอนใหญ่ 4 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 788274 1678063 47 53393 2 0 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2665 สระน้ํา บา้นศรีบญุเรือง สระ ศรีบญุเรือง 8 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 784245 1677842 47 53393 2 24000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2666 สระน้ํา บา้นเสาร์หา้ สระ เสาร์หา้ 12 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 766770 1677669 47 52392 2 19000 สาธารณะ
วัดเสาร์หา้, อบต.
หว้ยบง อปุโภค, อืน่ๆ

2667 สระน้ํา บา้นตะเคียน สระ ตะเคียน 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 789799 1677560 47 53393 7 72000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2668 หนองน้ํา บา้นหวับงึ หนอง/บงึ/กดุ หวับงึ 2 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 805524 1677546 47 53392 47 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก อืน่ๆ

2669 หมดสภาพ อืน่ๆ จั่นสันติสุข 16 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796643 1677535 47 53392 3 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2670 สระน้ํา บา้นหวับงึ สระ หวับงึ 2 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 805728 1677488 47 53392 6 32000 สาธารณะ อบต.ด่านนอก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2671 หมดสภาพ อืน่ๆ จั่นสันติสุข 16 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796603 1677481 47 53392 1 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2672 หมดสภาพ อืน่ๆ จั่นสันติสุข 16 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796554 1677417 47 53392 1 0 สาธารณะ อบต.ด่านขุนทด อืน่ๆ

2673 สระน้ํา บา้นหวับงึ สระ หวับงึ 2 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 805609 1677352 47 53392 5 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก อืน่ๆ

2674 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 4 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 788748 1677233 47 53393 5 180000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2675 สระน้ําถนนเหนือ สระ โนนโบสถ์ 7 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 799680 1677143 47 53392 3 180000 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2676 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ หลุง 1 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 799725 1676693 47 53392 19 0 สาธารณะ

กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2677 หนองน้ํา บา้นละเลิงพมิาน หนอง/บงึ/กดุ ละเลิงพมิาน 1 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 804720 1676647 47 53392 25 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2678 สระน้ํา บา้นหวับงึ สระ หวับงึ 6 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 810905 1676644 47 53392 10 22500 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2679 สระน้ํา บา้นหวับงึ สระ หวับงึ 6 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 810729 1676611 47 53392 17 64000 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2680 บงึละเลิง หนอง/บงึ/กดุ ละเลิงพมิาน 1 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 804699 1676498 47 53392 2 19200 สาธารณะ อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2681 สระน้ํา บา้นน้อย สระ น้อย 3 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 807641 1676471 47 53392 4 21600 สาธารณะ
อบต.ด่านนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2682 สระน้ํา บา้นไทรทอง สระ ไทรทอง 12 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 799641 1676441 47 53392 13 150000 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2683 สระน้ํา บา้นด่านนอก สระ ด่านนอก 4 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 806561 1676381 47 53392 4 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2684 หนองโพรง หนอง/บงึ/กดุ บุ 2 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 800446 1676183 47 53392 38 405000 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2685 หนองงูเหลีอม หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ 3 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 800120 1675953 47 53392 71 775200 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2686 สระน้ํา บา้นน้อยพฒันา สระ น้อยพฒันา 5 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 767789 1675886 47 52392 4 19000 สาธารณะ
รร.บา้นน้อยพฒันา, 
อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2687 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยวังตอ อา่งเกบ็น้ํา ศรีบญุเรือง 8 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783348 1675639 47 53393 12 60000 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2688 สระน้ํา บา้นปราสาท สระ ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779649 1675399 47 53393 3 8000 สาธารณะ
วัดปราสาท, อบต.
หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

2689 หนองตะไก้ หนอง/บงึ/กดุ ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779018 1675399 47 53393 27 360000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2690 อา่งเกบ็น้ําบา้นน้อยพฒันา อา่งเกบ็น้ํา น้อยพฒันา 5 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 767258 1674917 47 52392 32 124000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2691 สระวัด สระ หนิหล่อง 3 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 789946 1674847 47 53393 3 97500 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2692 หมดสภาพ อืน่ๆ ด่านใน 4 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 809690 1674629 47 53392 3 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน อืน่ๆ

2693 บงึด่านใน หนอง/บงึ/กดุ ด่านใน 4 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 809764 1674461 47 53392 23 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2694 สระน้ํา บา้นหนองละมัง่ สระ หนองละมัง่ 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 792355 1674353 47 53393 4 600 สาธารณะ อบต.ตะเคียน อืน่ๆ

2695 สระน้ํา บา้นโคกสามัคคี สระ โคกสามัคคี 12 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 785250 1674328 47 53393 3 25200 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2696 สระน้ํา บา้นดงกระสัง สระ ดงกระสัง 9 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 794919 1674133 47 53393 3 0 สาธารณะ อบต.ตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2697 สระน้ํา บา้นหนองกราดน้อย สระ หนองกราดน้อย 2 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 775882 1674012 47 53393 6 120000 สาธารณะ

รร.บา้นหนองกราด
น้อย, อบต.หว้ยบง, 
ประชาชน ม.2

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2698 หนองน้ํา บา้นหนองละมัง่ หนอง/บงึ/กดุ หนองละมัง่ 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 791886 1673503 47 53393 40 320000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2699 หนองน้ํา บา้นหนองละมัง่ 14 หนอง/บงึ/กดุ หนองละมัง่ 14 14 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790716 1673577 47 53393 22 600000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2700 สระน้ํา บา้นใหม่ไชยณรงค์ สระ ใหม่ไชยณรงค์ 10 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 794786 1673100 47 53393 3 48000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2701 สระน้ํา บา้นหนองบง สระ หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 807497 1673069 47 53392 22 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน อืน่ๆ

2702 หนองน้ําสาธารณประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ หว้ยบง 1 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 769324 1673003 47 53393 6 80000 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2703 อา่งเกบ็น้ําหว้ยปราสาทใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา ปาุรังงาม 3 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 774305 1672845 47 53393 799 4000000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยบง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2704 หนองละมัง หนอง/บงึ/กดุ ละเลิงพมิาน 1 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 803939 1672948 47 53392 17 120000 สาธารณะ อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2705 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้นบา้นหว้ยบง อา่งเกบ็น้ํา หว้ยบง 1 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 767972 1672753 47 52392 26 320000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2706 กดุตาอยู่ หนอง/บงึ/กดุ หนิดาดเหนือ 17 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783973 1672672 47 53393 2 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด อืน่ๆ

2707 สระน้ํา บา้นหว้ยบง สระ หว้ยบง 1 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 764993 1672726 47 52392 23 20000 สาธารณะ

สวนปาุด่านขุนทด 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม, 
อบต.หว้ยบง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2708 สระน้ํา บา้นกดุนางทอหกู สระ กดุนางทอหกู 5 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780570 1672498 47 53393 9 43200 สาธารณะ อบต.หนิดาด
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2709 สระน้ํา บา้นกดุนางทอหกู สระ กดุนางทอหกู 5 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780793 1672505 47 53393 2 14000 สาธารณะ อบต.หนิดาด อืน่ๆ

2710 อา่งเกบ็น้ําหนองทะเลเหยีง อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 808723 1672481 47 53392 13 90000 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2711 หนองทะเลเหยีง หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 808471 1672376 47 53392 33 36000 สาธารณะ อบต.ด่านใน อืน่ๆ

2712 สระน้ํา บา้นหนองบง สระ หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 805293 1672320 47 53392 8 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน อืน่ๆ

2713 สระน้ํา บา้นหนิดาดตะวันออก สระ หนิดาดตะวันออก 13 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783496 1672257 47 53393 7 45000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2714 สระน้ํา บา้นหนิดาด สระ หนิดาด 1 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783377 1672213 47 53393 13 80000 สาธารณะ อบต.หนิดาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2715 อา่งทะเลเหยีง อา่งเกบ็น้ํา หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 807557 1672127 47 53392 27 60000 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2716 สระน้ํา บา้นมอสูง สระ มอสูง 10 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 792606 1671535 47 53393 2 12000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2717 หนองหมัน หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 805331 1671470 47 53392 75 0 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2718 หนองน้ํา บา้นปาุรังงาม หนอง/บงึ/กดุ ปาุรังงาม 3 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 773662 1671283 47 53393 30 0 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2719 บงึด่านใน หนอง/บงึ/กดุ หนองบง 1 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 805571 1671281 47 53392 11 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน อืน่ๆ

2720 สระน้ํา บา้นหนิลาด สระ หนิลาด 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793871 1670865 47 53393 2 35000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2721 หมดสภาพ อืน่ๆ หนิลาด 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793971 1670837 47 53393 3 5400 สาธารณะ อบต.ตะเคียน อืน่ๆ

2722 หนองหมัน หนอง/บงึ/กดุ หนิลาด 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 793049 1670582 47 53393 1 25200 สาธารณะ อบต.ตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2723 สระน้ํา บา้นนาตาหน สระ นาตาหน 10 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 781109 1670166 47 53393 3 30000 สาธารณะ อบต.หนิดาด อืน่ๆ

2724 สระน้ํา บา้นนาตาหน สระ นาตาหน 10 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 781229 1670122 47 53393 4 50000 สาธารณะ อบต.หนิดาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2725 สระใหม่ สระ โกรกลึกพฒันา 16 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790976 1669413 47 53393 4 38400 สาธารณะ อบต.ตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2726 หนองโกรกพริก หนอง/บงึ/กดุ ค่ายทะยิง 6 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 785745 1668774 47 53393 31 20000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2727 สระน้ํา บา้นโนนขี้ตุ่น สระ โนนขี้ตุ่น 9 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 784825 1668747 47 53393 5 44800 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2728 สระน้ํา บา้นโนนขี้ตุ่น สระ โนนขี้ตุ่น 9 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 784019 1668345 47 53393 7 40000 สาธารณะ อบต.หนิดาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2729 บงึสามบาท หนอง/บงึ/กดุ กระชาว 4 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 796638 1691780 47 53391 209 467200 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อปุโภค, อืน่ๆ

2730 บงึพนัชนะ หนอง/บงึ/กดุ มาบกระสัง 5 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 792697 1686599 47 53393 356 0 สาธารณะ
อบต.พนัชนะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2731 บงึมะเริง หนอง/บงึ/กดุ มะเริง 3 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 790989 1683661 47 53393 180 2400000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2732 หนองปาุช้า หนอง/บงึ/กดุ แปรง 11 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 803343 1696918 47 53391 4 45000 สาธารณะ
อบต.บา้นแปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2733 หนองคูขาดน้อย สระ ฝายโบสถ์ 2 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 800227 1701766 47 53391 9 100800 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บา้นแปรง อปุโภค, อืน่ๆ

2734 สระน้ํา บา้นหลุ่ง สระ หลุ่ง 10 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 800584 1699185 47 53391 6 32000 สาธารณะ
อบต.แปรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2735 สระน้ํา บา้นเสลา สระ เสลา 12 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 801530 1700003 47 53391 3 36000 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2736 สระสนามบนิเต่ สระ บงึน้อย 8 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 808976 1673415 47 53392 11 0 สาธารณะ
อบต.ด่านใน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2737 สระน้ําบา้นหนิลาด สระ หนิลาด 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 792983 1671421 47 53393 9 18680 สาธารณะ อบต.ตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2738 สระน้ํา บา้นหนองละมัง่ สระ หนองละมัง่ 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 791679 1673212 47 53393 1 2700 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2739 สระน้ํา บา้นหนิหล่อง สระ หนิหล่อง 3 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 789339 1675068 47 53393 5 42000 สาธารณะ
อบต.ตะคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2740 สระ5ธันวามหาราช สระ ตะเคียน 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 789634 1677432 47 53393 13 96000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2741 หนองสารชน หนอง/บงึ/กดุ ตะเคียน 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 788108 1676147 47 53393 19 160000 สาธารณะ อบต.ตะเคียน อืน่ๆ

2742 สระน้ํา บา้นตะเคียนเหนือ สระ ตะเคียนเหนือ 12 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 788433 1678184 47 53393 1 24000 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2743 หนองน้ํา บา้นดอนใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนใหญ่ 4 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 788062 1678215 47 53393 8 135 สาธารณะ อบต.ตะเคียง อืน่ๆ

2744 สระน้ํา บา้นคลองแคเหนือ สระ คลองแคเหนือ 4 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 812363 1691114 47 53391 24 240000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2745 สระน้ํา บา้นคลองแคเหนือ สระ คลองแคเหนือ 4 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 812337 1691866 47 53391 6 24000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา อืน่ๆ

2746 สระน้ํา บา้นสระส่ีเหล่ียม สระ สระส่ีเหล่ียม 9 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 809718 1691463 47 53391 2 4800 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2747 สระน้ํา บา้นสระส่ีเหล่ียม สระ สระส่ีเหล่ียม 9 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 809944 1691494 47 53391 5 96000 สาธารณะ รร.สระสีเหล่ียม อืน่ๆ

2748 สระน้ํา บา้นโนนเมือง สระ โนนเมือง 1 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 811172 1693083 47 53391 1 19200 สาธารณะ
อบต.โนนเมืองพฒันา,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2749 สระน้ํา บา้นหว้ยดินดํา สระ หว้ยดินดํา 5 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 810473 1691784 47 53391 9 100000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2750 สระน้ํา บา้นดงมะเกลือ สระ ดงมะเกลือ 6 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 809698 1693634 47 53391 2 24000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2751 สระน้ํา บา้นคลองแคใต้ สระ คลองแคใต้ 3 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 812351 1688405 47 53391 19 80000 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2752 สระน้ําบา้นดอนแต้ว สระ ดอนแต้ว 7 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 804817 1698315 47 53391 4 48000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2753 สระน้ํา บา้นหนองไทร สระ หนองไทร 4 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806711 1698715 47 53391 4 48000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2754 สระน้ํา บา้นหนองแดง สระ หนองแดง 3 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808479 1699563 47 53391 3 18000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2755 สระน้ํา บา้นหนองแดง สระ หนองแดง 3 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 808633 1699560 47 53391 3 16000 สาธารณะ
อบต.หนองไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

2756 สระน้ํา บา้นน้อย สระ น้อย 3 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 807242 1677093 47 53392 1 24000 สาธารณะ อบต.ด่านนอก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2757 สระน้ํา บา้นน้อย สระ น้อย 3 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 807242 1677049 47 53392 1 14400 สาธารณะ
วัดบา้นน้อย, อบต.
ด่านนอก อปุโภค, อืน่ๆ

2758 สระน้ํา บา้นน้อย สระ น้อย 3 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 807515 1676484 47 53392 6 24300 สาธารณะ
อบต.ด่านนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2759 สระน้ํา บา้นมะขามน้อย สระ มะขามน้อย 5 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 809509 1676796 47 53392 5 50000 สาธารณะ อบต.ด่านนอก ผลิตประปา, อืน่ๆ

2760 สระน้ํา บา้นมะขามน้อย สระ มะขามน้อย 5 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 809862 1675960 47 53392 2 21000 สาธารณะ อบต.ด่านนอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

2761 สระน้ํา บา้นมะขามน้อย สระ มะขามน้อย 5 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 808831 1675985 47 53392 6 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก อืน่ๆ

2762 หนองน้ํา บา้นละเลิงพมิาน หนอง/บงึ/กดุ ละเลิงพมิาน 1 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 804448 1676473 47 53392 15 67500 สาธารณะ อบต.ด่านนอก อืน่ๆ

2763 สระน้ํา บา้นจั่น สระ จั่น 3 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796734 1681335 47 53392 3 2100 สาธารณะ
วัดสว่างอารมณ์, 
อบต.ด่านขุนทด อปุโภค, อืน่ๆ

2764 สระน้ํา บา้นใหม่ไชยณรงค์ สระ ใหม่ไชยณรงค์ 10 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 796660 1673706 47 53392 1 36000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2765 สระน้ํา บา้นถนนหกัน้อย สระ ถนนหกัน้อย 6 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 800868 1683602 47 53392 1 16224 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2766 สระน้ําS M L สระ นาโคกพฒันา 12 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 798671 1684365 47 53392 1 20000 สาธารณะ
อบต.ด่านขุนทด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2767 อา่งลําเชียงไกร อา่งเกบ็น้ํา สระพงั 5 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 782897 1681101 47 53393 728 10000000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.บา้นเกา่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2768 สระน้ํา บา้นใหม่ สระ ใหม่ 3 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 800700 1676748 47 53392 2 12000 สาธารณะ วัด อืน่ๆ

2769 สระน้ํา บา้นโนนโบสถ์ สระ โนนโบสถ์ 7 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 799468 1677483 47 53392 4 38480 สาธารณะ
อบต.สระจระเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2770 สระน้ํา บา้นสระจรเข้ สระ สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 801774 1678115 47 53392 7 4800 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2771 สระน้ํา บา้นสระจรเข้ สระ สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802404 1679183 47 53392 7 64000 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ อปุโภค, อืน่ๆ

2772 สระน้ํา บา้นสระจรเข้ สระ สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802643 1679139 47 53392 1 9000 สาธารณะ อบต.สระจรเข้ อปุโภค, อืน่ๆ

2773 สระน้ําโรงเรียนบา้นมาบกรวด สระ มาบกราด 4 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791607 1686455 47 53393 5 9000 สาธารณะ รร.บา้นมาบกรวด อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ
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2774 สระน้ํา บา้นมาบกราด สระ มาบกราด 4 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 791397 1686026 47 53393 4 90000 สาธารณะ ประชาชน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2775 สระโคกบา้น สระ กระชาว 4 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 797075 1692741 47 53391 2 16000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2776 วังกระทะ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระเทยีมเหนือ 3 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 798506 1692495 47 53391 18 264000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อปุโภค, อืน่ๆ

2777
สระน้ําหนองปลากระด่ี บา้น
ใหม่ศรีสุข สระ ใหม่ศรีสุข 11 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 788384 1694879 47 53394 2 10500 สาธารณะ อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2778 สระน้ํา บา้นใหม่ศรีสุข สระ ใหม่ศรีสุข 11 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 790386 1698077 47 53394 5 80000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2779 สระน้ําบา้นโกรกสมอ สระ โกรกสมอ 4 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 789374 1699872 47 53394 21 225000 สาธารณะ อบต.หนองกราด อปุโภค, อืน่ๆ

2780 สระน้ําเทศบาลหนองกราด สระ หนองกราด 3 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 790124 1699495 47 53394 3 8000 สาธารณะ อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2781 สระน้ําเทศบาลหนองกราด สระ หนองกราด 3 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 790230 1699467 47 53394 3 16000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2782 สระน้ําบา้นเกาะลอย สระ เกาะลอย 10 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779994 1695774 47 53394 3 15000 สาธารณะ
อบต.หนองกราด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2783 สระน้ํา บา้นกดุนางทอหกู สระ กดุนางทอหกู 5 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779752 1673392 47 53393 14 160000 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2784 สระหนององีอน สระ ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779703 1675427 47 53393 1 9000 สาธารณะ
วัดปราสาท, อบต.
หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

2785 สระน้ํา บา้นปราสาท สระ ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779660 1675115 47 53393 2 12500 สาธารณะ
รร.ปราสาทวิทยาคม,
 อบต.หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

2786 สระน้ํา บา้นปราสาท สระ ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778823 1675716 47 53393 5 24000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

2787 สระน้ํา บา้นศรีบญุเรือง สระ ศรีบญุเรือง 8 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 783665 1676951 47 53393 3 32000 สาธารณะ
วัดศรีบญุเรือง, อบต.
หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

2788 สระน้ํา บา้นทา่ขี้เหล็ก สระ ทา่ขี้เหล็ก 2 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780134 1678111 47 53393 5 30000 สาธารณะ อบต.หนิดาด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2789 สระน้ํา บา้นทา่ขี้เหล็ก สระ ทา่ขี้เหล็ก 2 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 780076 1678863 47 53393 3 18000 สาธารณะ
รร.ทา่ขี้เหล็ก, อบต.
หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

2790 สระหมู่2 สระ หนองกราดน้อย 2 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 776335 1674439 47 53393 2 20000 สาธารณะ

สํานักสงฆบ์า้นหนอง
กราดน้อย, อบต.
หว้ยบง อืน่ๆ

2791 สระน้ําประปาหมูบ่า้น สระ น้อยพฒันา 5 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 767590 1676430 47 52392 5 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2792 สระน้ําประปาหมูบ่า้นถ้ําเต่า สระ ถ้ําเต่า 17 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 769453 1675299 47 53393 2 12000 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนบา้นถ้ําเต่า

อปุโภค, ผลิตประปา,
 ปศุสัตว์, อืน่ๆ

2793 อา่งเกบ็น้ําบา้นเสาร์หา้ อา่งเกบ็น้ํา เสาร์หา้ 12 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 766524 1678227 47 52392 14 200000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ

2794 สระน้ําสาธารณะบา้นถ้ําเต่า สระ ถ้ําเต่า 17 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 769361 1674935 47 53393 4 25000 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ
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2795 สระน้ํา บา้นโค้งตะคร้อ สระ โค้งตะคร้อ 6 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 804944 1685855 47 53392 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2796 สระน้ํา บา้นบุง่ระกํา สระ บุง่ระกํา 8 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 812809 1684733 47 53392 3 19200 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2797 สระน้ํา บา้นเขื่อน สระ เขื่อน 5 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806956 1684581 47 53392 1 26000 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2798 สระน้ํา บา้นเขื่อน สระ เขื่อน 5 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 807090 1686103 47 53392 1 26000 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร
บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2799 คลองหนองจอก หนอง/บงึ/กดุ โนนสง่า 7 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 807032 1688262 47 53391 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัละคร,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2800 หนองสริททอง หนอง/บงึ/กดุ โนนสง่า 7 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 806398 1688405 47 53391 1 21600 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2801 สระน้ํา บา้นกดุพดุซา สระ กดุพดุซา 3 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 809878 1688050 47 53391 1 21000 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2802 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้นกดุน้ําใส อา่งเกบ็น้ํา กดุน้ําใส 3 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801808 1686489 47 53392 1 25600 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2803 สระน้ํา บา้นดอนมุกมัน สระ ดอนมุกมัน 4 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802080 1683240 47 53392 1 0 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด อืน่ๆ

2804 สระน้ํา บา้นหนองกระเทยีมใต้ สระ หนองกระเทยีมใต้ 5 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 803637 1688833 47 53391 12 62500 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2805 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยสามบาท อา่งเกบ็น้ํา หนองกระเทยีมใต้ 5 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 804140 1689192 47 53391 11 70000 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด ผลิตประปา, อืน่ๆ

2806 สระน้ํา บา้นโนนระเวียง สระ โนนระเวียง 8 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801720 1693074 47 53391 3 24000 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2807 สระน้ํา บา้นจะบู สระ จะบู 9 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 800437 1693377 47 53391 12 86400 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2808 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนเมือง 1 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 810532 1692869 47 53391 15 9600 สาธารณะ
รร.โนนเมืองพฒันา, 
อบต.โนนเมืองพฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2809 สระกลางบา้น สระ โคกน้อย 7 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 802645 1692534 47 53391 2 7500 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2810 สระน้ํา บา้นคลองแคเหนือ สระ คลองแคเหนือ 4 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 811895 1691795 47 53391 19 7000 สาธารณะ
อบต.โนนเมืองพฒันา,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2811 สระหมูบ่า้นโนนสายทอง สระ โนนสายทอง 7 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 808645 1693336 47 53391 2 10500 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2812 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนสายทอง 7 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 808648 1693090 47 53391 2 8750 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2813 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนสายทอง 7 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 808556 1693274 47 53391 2 7500 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2814 สระน้ําวัดโนนเต็ง สระ ใหม่ทรายทอง 10 โนนเมืองพฒันา ด่านขุนทด นครราชสีมา 813405 1696570 47 53391 2 14700 สาธารณะ อบต.โนนเมืองพฒันา
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2815 สระน้ํา บา้นหนองโสน สระ หนองโสน 5 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 792491 1695616 47 53394 6 43200 สาธารณะ อบต.หนองกราด
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

2816 สระน้ํา บา้นหนองโสน สระ หนองโสน 5 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 792617 1695628 47 53394 11 108000 สาธารณะ อบต.หนองกราด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2817 สระน้ํา บา้นกระทุม่โพรง สระ กระทุม่โพรง 9 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 791496 1696733 47 53394 7 30000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองกราด อืน่ๆ

2818 สระวัดบา้นโปร่ง สระ วังโปงุบรูพา 13 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 781142 1684468 47 53393 2 28800 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ อปุโภค, อืน่ๆ

2819 สระน้ําบา้นโปร่งเหนือ สระ วังโปงุเหนือ 11 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 782355 1684941 47 53393 3 25200 สาธารณะ อบต.ชนะ อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2820 สระวัดบา้นโปร่งเหนือ สระ วังโปงุเหนือ 11 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 781978 1685089 47 53393 3 50000 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2821 สระน้ําบา้นใหม่รุ่งเรือง สระ ใหม่รุ่งเรือง 12 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 793179 1683055 47 53393 2 7200 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่ อปุโภค, อืน่ๆ

2822 สระน้ํา บา้นคูขาด สระ คูขาด 8 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 803400 1702507 47 53391 4 96000 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

2823 สระน้ํา บา้นประดู่งาม สระ ประดู่งาม 6 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 804749 1702919 47 53391 2 6400 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง อืน่ๆ

2824 สระน้ํา บา้นประดู่งาม สระ ประดู่งาม 6 บา้นแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 804556 1701493 47 53391 4 22800 สาธารณะ อบต.บา้นแปรง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2825 สระน้ําบา้นดอน สระ ดอน 2 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 795795 1685490 47 53392 3 24000 สาธารณะ อบต.พนัชนะ
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2826 สระน้ําบา้นหนองมะค่า สระ หนองมะค่า 8 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 784245 1689500 47 53394 5 50400 สาธารณะ อบต.พนัชนะ
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

2827 สระน้ําบา้นหนองมะค่า สระ หนองมะค่า 8 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 784467 1690392 47 53394 2 7500 สาธารณะ อบต.พนัชนะ อปุโภค, อืน่ๆ

2828 สระน้ําบา้นพลกรังน้อย สระ พลกรังน้อย 10 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 783857 1692520 47 53394 2 8400 สาธารณะ อบต.พนัชนะ อปุโภค, อืน่ๆ

2829 สระน้ําบา้นโกรกลึก สระ โกรกลึก 2 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 789607 1668369 47 53393 2 14400 สาธารณะ อบต.ตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2830 สระน้ําบา้นโกรกลึก สระ โกรกลึก 2 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790248 1669921 47 53393 2 40000 สาธารณะ อบต.ตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2831 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 19 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 763128 1682369 47 52392 7 40000 สาธารณะ
อบต.หว้ยบง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2832 สระน้ํา บา้นใหม่หนองสาร สระ ใหม่หนองสาร 13 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 797537 1670028 47 53392 8 0 สาธารณะ
อบต.สระจรเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2833 สระใหม่ สระ เทพไพรทอง 11 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 799824 1671327 47 53392 6 20400 สาธารณะ
อบต.สระจรเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2834 สระบา้นหนองราช สระ หนองสาร 9 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 798039 1671300 47 53392 7 50400 สาธารณะ
อบต.สระจรเข,้ 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2835 สระน้ําหนองหวัช้าง สระ หนองหวัช้าง 2 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 807503 1674833 47 53392 1 9000 สาธารณะ อบต.ด่านใน อปุโภค, อืน่ๆ

2836 สระน้ําบา้นหนองหวัช้าง สระ หนองหวัช้าง 2 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 807772 1674556 47 53392 1 6300 สาธารณะ อบต.ด่านใน อปุโภค, อืน่ๆ

2837 สระน้ํา บา้นกระชาว สระ กระชาว 4 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 796800 1692797 47 53391 7 0 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2838 สระน้ํา บา้นโนนเจริญ สระ โนนเจริญ 15 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795721 1690563 47 53391 3 28800 สาธารณะ
อบต.กดุพมิาน, 
ชาวบา้นโนนเจริญ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2839 สระน้ํา บา้นโนนเจริญ สระ โนนเจริญ 15 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795751 1690451 47 53391 1 10800 สาธารณะ
วัดบา้นโนนสะอาด, 
อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2840 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 11 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795631 1690370 47 53391 1 9000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2841 สระน้ํา บา้นพงิพมิาน สระ พงิพมิาน 13 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795732 1693548 47 53391 6 30000 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน อืน่ๆ

2842 สระน้ํา บา้นสํานักพมิาน สระ สํานักพมิาน 12 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795181 1697410 47 53394 2 7500 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2843 สระน้ํา บา้นสํานักพมิาน สระ สํานักพมิาน 12 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795070 1697760 47 53394 2 6000 สาธารณะ
รร.กดุพมิาน, อบต.
กดุพมิาน อืน่ๆ

2844 สระน้ํา บา้นสํานักพมิาน สระ สํานักพมิาน 12 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 795406 1697989 47 53391 8 48600 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2845 สระน้ํา บา้นดอนใหญ่ สระ ดอนใหญ่ 9 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 792479 1694952 47 53394 16 132000 สาธารณะ อบต.กดุน้ําใส ผลิตประปา, อืน่ๆ

2846 สระวัดบา้นพระ สระ พระ 3 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 810748 1676473 47 53392 3 0 สาธารณะ อบต.ด่านใน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2847 อา่งเกบ็น้ําหว้ยสามบาทแง่ซ้าย อา่งเกบ็น้ํา เกาะลอย 10 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 781299 1696311 47 53394 42 2400000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองกราด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2848 สระน้ํา บา้นสามกลุ่มพฒันา สระ สามกลุ่มพฒันา 12 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 804830 1692321 47 53391 1 0 สาธารณะ

อบต.หนองบวัตะ
เกยีด, ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2849 สระน้ํา บา้นเมืองตะโก สระ เมืองตะโก 15 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 803975 1690437 47 53391 7 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัตะเกยีด
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2850 สระน้ํา บา้นนาโคกพฒันา สระ นาโคกพฒันา 23 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 779287 1670914 47 53393 5 0 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2851 หว้ยปลาตะคาบ ลําธาร/ลําหว้ย หนองละมัง่ 14 14 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790500 1673230 47 53393 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

2852 หว้ยน้ําจบั ลําธาร/ลําหว้ย หนิหล่อง 3 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 790480 1675017 47 53393 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะเคียน, 
กรรมการ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2853 หว้ยโคกรัก กดุปลาแข็ง ลําธาร/ลําหว้ย ด่านนอก 4 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 806599 1676425 47 53392 0 0 สาธารณะ
อบต.ด่านนอก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2854 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย ดอนตะหนินน้อย 10 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802188 1680024 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2855 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย ดอนตะแบง 6 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802253 1679748 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2856 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย ดอนตะหนินน้อย 10 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 801916 1680236 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2857 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย ดอนตะหนินใหญ่ 5 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 801317 1680381 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2858 ลําหว้ยน้อย ลําธาร/ลําหว้ย ดอนตะหนินน้อย 10 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 801587 1680293 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2859 หว้ยกดุหวาย ลําธาร/ลําหว้ย สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 802807 1678371 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2860 หว้ยกดุหวาย ลําธาร/ลําหว้ย สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 803805 1677400 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2861 หว้ยกดุหวาย ลําธาร/ลําหว้ย สระจรเข้ 4 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 803326 1677606 47 53392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.สระจรเข้ อืน่ๆ

2862 คลองชลประทาน ลําคลอง/คูน้ํา ถนนหกัใหญ่ 1 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 796273 1687085 47 53392 0 0 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน เพาะปลูก, อืน่ๆ

2863 ฝายบา้นประสาท ฝาย ปราสาท 4 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 778181 1676714 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2864 ฝายน้ําล้นบา้นศรีบญุเรือง ฝาย ศรีบญุเรือง 8 หนิดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 784352 1677862 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2865 คลองหว้ยลึก ลําคลอง/คูน้ํา ซับพลูน้อย 14 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 765995 1689674 47 52391 0 64652 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.หว้ยบง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2866 หว้ยโปร่งหว้ยทราย ลําคลอง/คูน้ํา หว้ยโปร่ง 24 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 767904 1679393 47 52392 0 0 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.หว้ยบง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2867 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โค้งตะคร้อ 6 หนองบวัละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 805197 1685262 47 53392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัละคร
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2868 ลําเชียงไกร ลําธาร/ลําหว้ย กดุน้ําใส 3 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 801716 1686509 47 53392 0 0 สาธารณะ ทต.หนองบวัตะเกยีด อปุโภค, อืน่ๆ

2869 คลองหวัลําลง ลําคลอง/คูน้ํา โคกน้อย 7 หนองบวั ตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 803072 1692494 47 53391 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัตะเกยีด,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

2870 ฝายลําเชิงไกร ฝาย ดอน 2 พนัชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 795817 1685357 47 53392 0 0 สาธารณะ อบต.พนัชนะ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2871 หว้ยวะมะกรูด ลําธาร/ลําหว้ย ศิลาร่วมสามัคคี 4 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 769025 1680574 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.หว้ยบง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2872 หว้ยสามบาท ลําคลอง/คูน้ํา บขุี้เหล็ก 5 กดุพมิาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 796265 1692557 47 53391 0 0 สาธารณะ อบต.กดุพมิาน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2873 หว้ยวังกะทะ ลําธาร/ลําหว้ย ด่านเหนือ 7 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 805937 1676627 47 53392 0 0 สาธารณะ อบต.ด่านนอก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2874 คลองเชียงกลาง ลําธาร/ลําหว้ย กลาง 4 บา้นเกา่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 792390 1679962 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นเกา่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2875 หนองเกตุ หนอง/บงึ/กดุ วังไทรงาม 18 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 756482 1680028 47 52392 32 357532 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2876 สระ สระ วังไทรงาม 18 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 757041 1679420 47 52392 12 102245 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2877 สระหนิเพลิง สระ หนิเพงิ 9 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 758549 1682990 47 52392 2 5120 สาธารณะ อบต.หว้ยบง
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

2878 หนองซับแหว หนอง/บงึ/กดุ วังไทรงาม 18 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 756200 1680967 47 52392 41 594441 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2879 สระ สระ หนิเพงิ 9 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 759815 1679067 47 52392 1 5530 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2880 สระหว้ยฝร่ัง สระ ไทยสงบ 13 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 760241 1675402 47 52392 1 9216 สาธารณะ อบต.หว้ยบง อืน่ๆ

2881 ฝายวังผาแดง ฝาย วังผาแดง 11 หว้ยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 762222 1673491 47 52392 10 สาธารณะ อบต.หว้ยบง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2882 สระน้ําบา้นบอ่พราน สระ ปอพราน 1 ทุง่อรุณ ทุง่อรุณ นครราชสีมา 197181 1622520 48 54383 12 30 สาธารณะ
อบต.ทุง่อรุณ, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2883 สระหนองโดน สระ หนองโดน 7 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219952 1738368 48 54402 4 18900 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

2884 หนองเกล็ดล้ิน หนอง/บงึ/กดุ เกล็ดล้ิน 11 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215532 1737689 48 54402 22 180000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2885 หนองฝายใหม่ หนอง/บงึ/กดุ ขุนทอง 1 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213842 1736992 48 54402 27 6000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2886 หนองโคกชะนี หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้าเอน 10 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221542 1736631 48 54402 14 90000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2887 สระวัด สระ ขุนทอง 1 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213659 1736145 48 54402 5 28512 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2888 อา่งเกบ็น้ําหนองนมวัว อา่งเกบ็น้ํา หนองหญ้าปล้อง 9 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 209963 1732683 48 54402 39 75500 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2889 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองยาว 6 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 204864 1726243 48 54402 42 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัสะอาด อืน่ๆ

2890 สระน้ํา บา้นหนองยาว สระ หนองยาว 6 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 205226 1726221 48 54402 6 4000 สาธารณะ อบต.หนองบวัสะอาด อืน่ๆ

2891 อา่งเกบ็น้ําสระพะเหนียด อา่งเกบ็น้ํา หนองยาว 6 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 205127 1725658 48 54402 25 225000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2892 สระน้ํา บา้นสระพะเหนียด สระ สระพะเหนียด 10 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 206501 1725417 48 54402 3 32000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2893 หนองหลุ่งจาน หนอง/บงึ/กดุ โคกกลาง 8 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222451 1737147 48 54402 35 187500 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2894 สระโรงเรียน สระ โคกกลาง 8 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221694 1736629 48 54402 9 7500 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
โรงเรียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

2895 สระน้ํา บา้นหนองโดน สระ หนองโดน 7 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219228 1737849 48 54402 3 10000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2896 สระน้ํา บา้นหนองพลวง สระ หนองพลวง 7 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 206586 1725352 48 54402 12 60000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2897 ฝายน้ําล้นบา้นโคกกลาง ฝาย โคกกลาง 8 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221487 1738261 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2898 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหว้าเอน ฝาย หนองหว้าเอน 10 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221718 1737612 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2899 ฝายน้ําล้นบา้นหนองยาว ฝาย หนองยาว 6 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 205004 1725793 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2900 ฝายหว้ยโสก ฝาย ไร่ออ้ย 9 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225864 1685370 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2901 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ โคกสี 2 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215209 1737038 48 54402 8 60000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

2902 หนองหนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองหนิ 12 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215464 1736570 48 54402 9 67500 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

2903 อา่งโสกงูเหลือม อา่งเกบ็น้ํา ขุนทอง 1 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212909 1735610 48 54402 19 480000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2904 สระน้ํา บา้นรกฟาู สระ รกฟาู 11 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 223507 1733771 48 54402 16 80000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2905 หนองโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ โคกสว่าง 9 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219364 1733827 48 54402 3 14400 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2906 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โคกสว่าง 9 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218349 1733824 48 54402 212 400000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2907 สระไผ่ สระ สระไผ่ 4 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221632 1733439 48 54402 9 72000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2908 หนองรกฟาู หนอง/บงึ/กดุ รกฟาู 11 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222677 1733383 48 54402 24 180000 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2909 สระน้ํา บา้นสระไผ่ สระ สระไผ่ 4 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221651 1733310 48 54402 6 0 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2910 อา่งเกบ็น้ําฝายใต้ อา่งเกบ็น้ํา โสกงูเหลือม 4 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 214257 1733430 48 54402 13 80000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2911 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 10 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222074 1733171 48 54402 20 135000 สาธารณะ

อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชน 2 หมูบ่า้น
 โคกสะอาด - สระไผ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2912 คลองสามง่าม สระ ดอนคนทา 3 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 216601 1733178 48 54402 1 5400 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2913 สระโรงเรียน สระ ดอนคนทา 3 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 216712 1733034 48 54402 3 6400 สาธารณะ

อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนและ 
โรงเรียน

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2914 สระวัด สระ ดอนคนทา 3 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 216914 1732884 48 54402 7 32000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2915 สระคึกฤทร์ิ สระ ดอนคนทา 3 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 217091 1732679 48 54402 2 12800 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2916 สระน้ํา บา้นบไุทย สระ บไุทย 8 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212812 1732756 48 54402 11 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2917 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าปล้อง สระ หนองหญ้าปล้อง 9 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 211282 1732733 48 54402 4 25000 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2918 สระหนองหญ้าปล้อง สระ หนองหญ้าปล้อง 9 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 211050 1732580 48 54402 8 150000 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2919 บา้นหว้ยโจด หนอง/บงึ/กดุ หว้ยโจด 6 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225937 1731442 48 54402 14 225000 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2920 สระหนองแต้ สระ หว้ยโจด 6 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225430 1730864 48 54402 6 108000 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2921 สระบา้นสระไผ่ สระ สระไผ่ 10 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212899 1730894 48 54402 3 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2922 หนองสระไผ่ หนอง/บงึ/กดุ สระไผ่ 10 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212789 1730900 48 54402 5 63000 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง ผลิตประปา, อืน่ๆ

2923 หนองขามเต้ีย หนอง/บงึ/กดุ ขามเต้ีย 4 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213489 1730740 48 54402 25 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง อืน่ๆ

2924 อา่งเกบ็น้ําตลุกหนิ อา่งเกบ็น้ํา ดงบงั 6 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 208265 1730742 48 54402 11 132000 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2925 สระวัดหนองเม็ก สระ หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 223007 1730266 48 54402 4 16000 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ
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2926 สระน้ําบา้นดงบงั สระ ดงบงั 6 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 209547 1730495 48 54402 6 36000 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง อืน่ๆ

2927 หนองทําเลปาุช้า หนอง/บงึ/กดุ ขามเต้ีย 4 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 211498 1730431 48 54402 9 324800 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2928 อา่งเกบ็น้ําตลุกหนิ อา่งเกบ็น้ํา ดงบงั 6 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 208526 1730522 48 54402 25 213510 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น หมู ่11

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2929 หนองน้ํา บา้นตะคร้อ หนอง/บงึ/กดุ ตะคร้อ 2 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218958 1730139 48 54402 5 60000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2930 สระน้ํา บา้นหนองเม็ก สระ หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222671 1729936 48 54402 15 200000 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

2931 ลําหว้ยหนองเม็ก สระ หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 223204 1729490 48 54402 7 43000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2932 อา่งเกบ็น้ําฝายปอ อา่งเกบ็น้ํา หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 223180 1729250 48 54402 5 12000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2933 อา่งเกบ็น้ําฝายฮองไฮ อา่งเกบ็น้ํา หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 223245 1729000 48 54402 12 45000 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

2934 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือ 5 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226558 1728900 48 54402 9 165000 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

2935 สระบา้นคึมม่วง สระ คึมม่วง 13 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227531 1728527 48 54402 11 112500 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

2936 อา่งเกบ็น้ําฝายประชาอาสา อา่งเกบ็น้ํา หว้ยคร้อ 5 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212254 1728966 48 54402 3 0 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2937 สระน้ํา บา้นหว้ยยาง สระ หว้ยยาง 3 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215434 1728716 48 54402 7 49500 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2938 อา่งเกบ็น้ําหนองไทร อา่งเกบ็น้ํา ด่านช้าง 1 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218513 1728577 48 54402 9 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

2939 หนองนานิคม หนอง/บงึ/กดุ นานิคม 5 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222571 1728131 48 54402 100 312500 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2940 หนองกระตูม หนอง/บงึ/กดุ ออ้ยช้าง 7 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 230634 1727735 48 54402 10 10500 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2941 อา่งเกบ็น้ําหนองขี้หนู อา่งเกบ็น้ํา เกา่ง้ิว 7 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 210757 1728136 48 54402 12 25120 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2942 สระน้ํา บา้นนานิคม สระ นานิคม 5 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222355 1727718 48 54402 8 300000 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2943 สระน้ํา บา้นเกา่ง้ิว สระ เกา่ง้ิว 7 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 209727 1727900 48 54402 3 48000 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2944 สระน้ํา บา้นคูขาด สระ คูขาด 8 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215341 1727492 48 54402 8 54000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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2945 สระน้ํา บา้นคูขาด สระ คูขาด 8 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215108 1727383 48 54402 12 64000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชน วัดคูขาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2946 หนองออ้ยช้าง หนอง/บงึ/กดุ ออ้ยช้าง 7 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231264 1726867 48 54402 4 28000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2947 สระบา้นน้ําออ้ม สระ น้ําออ้ม 11 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223187 1726902 48 54402 8 165000 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2948 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ กระพี้ 5 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 208562 1727309 48 54402 5 75000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2949 สระใหญ่ สระ โสกรัง 9 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 216187 1726753 48 54402 3 21000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2950 สระโรงเรียน สระ สระครก 3 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 211729 1726653 48 54402 2 15000 สาธารณะ
รร.บา้นสระครก, 
อบต.หนองบวัสะอาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

2951 หนองน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองเชียงโข่ 5 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 230810 1726042 48 54402 8 36000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2952 หนองทะเล หนอง/บงึ/กดุ อโีค 7 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 218801 1726433 48 54402 54 85369 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2953 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือ 6 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229961 1726064 48 54402 3 150000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2954 หมดสภาพ อืน่ๆ หว้ยแคน 8 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227043 1726085 48 54402 2 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

2955 หนองอา้ยเบา้ หนอง/บงึ/กดุ สระครก 3 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 212036 1726300 48 54402 7 24000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชน ม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2956 สระประปาน้ําสะอาด สระ อโีค 7 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219305 1726070 48 54402 17 193200 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2957 หนองหว้ยคีม หนอง/บงึ/กดุ สระครก 3 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 211247 1726130 48 54402 4 16200 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2958 หนองเซียงโข่ หนอง/บงึ/กดุ หนองเชียงโข่ 5 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231157 1725499 48 54402 21 250000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2959 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 7 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227696 1725530 48 54402 3 38400 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ อตุสาหกรรม, อืน่ๆ

2960 สระน้ํา บา้นคลองพฤกษ์ สระ คลองพฤกษ์ 4 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 209979 1725893 48 54402 4 24000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, วัดปาุบา้นครกพฤกษ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2961 สระน้ํา บา้นโนนมะเฟอืง สระ โนนมะเฟอืง 8 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 220630 1725167 48 54402 7 45000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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2962 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนั อา่งเกบ็น้ํา หนัเกา่ 12 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221324 1725270 48 54402 21 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2963 สระใหญ่ สระ โคกสูงเหนือ ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223689 1725012 48 54402 14 0 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ นันทนาการ, อืน่ๆ

2964 สระหนองน้อย สระ หนองกระทุม่ 2 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 213068 1725234 48 54402 9 99000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2965 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 7 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226232 1724658 48 54402 12 38400 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

2966 หนองพะเนียด หนอง/บงึ/กดุ หนองพะเนียด 3 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226996 1724625 48 54402 15 242000 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

2967 หนองกระโดน หนอง/บงึ/กดุ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227873 1724534 48 54402 2 12000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2968 หนองถนน หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่ 2 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215053 1724891 48 54402 5 120000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2969 หนองหกตําลึง หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่ 2 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 213438 1724753 48 54402 20 259200 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2970 สระน้ํา บา้นโนนใบบวั สระ โนนใบบวั ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225120 1724359 48 54402 9 120000 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

2971 สระหน้าฝาย สระ หนองม่วง ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224439 1724351 48 54402 6 90000 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2972 สระน้ํา บา้นสระครก สระ สระครก 3 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 209934 1724691 48 54402 2 40000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2973 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัสะอาด 1 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215733 1724483 48 54402 7 27000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2974 สระน้ําใช้ สระ หนองบวัสะอาด 1 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215597 1724442 48 54402 7 27000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2975 สระหลิูง สระ โนนใบบวั ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225620 1724055 48 54402 3 40000 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

2976 สระโคกบลุาว สระ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 228467 1723836 48 54402 3 75000 สาธารณะ

อบจ.นครราชสีมา, 
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2977 หนองขาม หนอง/บงึ/กดุ ดอนแปะ 8 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229668 1723518 48 54402 21 130000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ
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2978 สระส่ีเหล่ียม สระ คูมะค่า 10 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 228106 1723377 48 54402 6 100000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2979 สระวัดร้าง สระ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 234105 1723155 48 55403 6 25200 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2980 หนองน้ํา บา้นบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ บวัใหญ่ ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224031 1723322 48 54402 51 931130 สาธารณะ
ทต.บวัใหญ่, ทต.บวั
ใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2981 บงึบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ บา้นจาน ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224072 1722953 48 54402 162 900000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
ทต.บวัใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

2982 หนองหว้าน้อย หนอง/บงึ/กดุ ดอนแปะ 8 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229693 1723060 48 54402 23 187500 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

2983 หนองละเลิงเสว หนอง/บงึ/กดุ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229038 1723056 48 54402 28 28800 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

2984 หนองโคกเพด็ หนอง/บงึ/กดุ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 233184 1722857 48 55403 23 144000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2985 อา่งเกบ็น้ําหญ้าคา อา่งเกบ็น้ํา หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219969 1723425 48 54402 188 0 สาธารณะ อบต.หนองแจง้ใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

2986 หมดสภาพ อืน่ๆ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 233353 1722768 48 55403 4 0 สาธารณะ อบต.กดุจอก อืน่ๆ

2987 หนองหวัฝาย หนอง/บงึ/กดุ หวัฝาย 13 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231440 1722799 48 54402 19 110400 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2988 หนองละเลิงเสว หนอง/บงึ/กดุ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 228792 1722883 48 54402 67 287500 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2989 อา่งเกบ็น้ําโศกบก อา่งเกบ็น้ํา หนองบวัสะอาด 1 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215255 1723309 48 54402 15 96000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2990 หนองโปงุหวาย หนอง/บงึ/กดุ ปาุตอง 12 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212850 1723290 48 54402 12 387000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

2991 สระน้ํา บา้นหญ้าคา สระ หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219561 1723126 48 54402 9 288000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

2992 สระน้ํา บา้นหญ้าคา สระ หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219854 1723075 48 54402 4 14400 สาธารณะ

รร.บา้นหญ้าคา
สามัคคี, อบต.หนอง
แจง้ใหญ่ อืน่ๆ

2993 หนองคูมะค่า หนอง/บงึ/กดุ คูมะค่า 10 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 228151 1722824 48 54402 5 147000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2994 สระน้ํา บา้นหญ้าคา สระ หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219736 1723040 48 54402 6 60000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

2995 หนองหญ้าคา หนอง/บงึ/กดุ หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219610 1723024 48 54402 3 60000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

2996 สระคูขาด สระ สระครก 10 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225598 1722713 48 54402 10 32000 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ
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2997 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229435 1722637 48 54402 5 120000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

2998 หนองหว้าใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 229131 1722549 48 54402 19 162000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

2999 สระวัด สระ เพด็น้อย 2 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 232837 1722159 48 55403 1 8000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3000 สระน้ํา บา้นเพด็น้อย สระ เพด็น้อย 2 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 232823 1722063 48 55403 1 5000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3001 บงึบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ บวัใหญ่ ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223231 1722476 48 54402 128 0 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ นันทนาการ, อืน่ๆ

3002 บงึสระเพง็ หนอง/บงึ/กดุ บวัใหญ่ ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224213 1722195 48 54402 15 30000 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
ทต.บวัใหญ่ อปุโภค, อืน่ๆ

3003 หนองโคกหว้า หนอง/บงึ/กดุ บเุสมา 3 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 217610 1722361 48 54402 14 168000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3004 สระบา้นน้อยหว้ยระหกั สระ ทา่เนิน 4 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222150 1722158 48 54402 5 50000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3005 สระวัดดอนหนั สระ ดอนหนั 11 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227430 1721868 48 54402 5 64000 สาธารณะ

อบต.กดุจอก, 
กรรมการวัด 
ประชาชน

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3006 หนองดอนหดั หนอง/บงึ/กดุ ดอนหนั 11 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227007 1721857 48 54402 8 120000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3007 หนองตะแบง หนอง/บงึ/กดุ ดอนฆา่เสือ 9 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225779 1721819 48 54402 15 80000 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

3008 สระน้ําดอนฆา่เสือ สระ ดอนฆา่เสือ 9 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225746 1721696 48 54402 8 100000 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3009 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแจง้ใหญ่ 1 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 220305 1721829 48 54402 28 453250 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3010 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแจง้ใหญ่ 1 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 220123 1721800 48 54402 28 453250 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3011 สระสาธารณะประโยชน์ สระ ดอนหนั 11 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 228107 1721477 48 54402 8 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ อืน่ๆ

3012 หนองแหว้ (หนองแวง) หนอง/บงึ/กดุ หนองแวงเนินสวัสด์ิ 14 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223640 1721554 48 54402 8 36000 สาธารณะ
ทต.เมืองบวัใหญ่, 
อบต.บวัใหญ่ อืน่ๆ

3013 หนองน้อย หนอง/บงึ/กดุ ง้ิวใหม่ 1 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231819 1720954 48 55403 4 46800 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3014 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ง้ิวใหม่ 1 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 232023 1720887 48 55403 10 50000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 นันทนาการ, อืน่ๆ

3015 สระโรงเรียน สระ ง้ิวใหม่ 1 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 232399 1720758 48 55403 1 6000 สาธารณะ
รร.บา้นง้ิวใหม,่ อบต.
กดุจอก อปุโภค, อืน่ๆ
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3016 สระวัด สระ โคกสะอาด 13 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 208081 1721394 48 54402 2 60000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3017 หนองบา้นกดุจอก หนอง/บงึ/กดุ กดุจอก 12 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227042 1720811 48 54402 12 0 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3018 สระปูตุา สระ หวัหนอง ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223656 1720824 48 54402 5 0 สาธารณะ
ทต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3019 สระหนองบวั สระ โคกสะอาด 13 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 207770 1721272 48 54402 35 135300 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3020 สระน้ํา บา้นหนองไข่ผํา สระ หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 216202 1720833 48 54402 17 82500 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3021 สระน้ํา บา้นหนองไข่ผํา สระ หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 216031 1720778 48 54402 17 82500 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3022 หนองข้าวจี่ หนอง/บงึ/กดุ กดุจอก 12 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 226294 1720195 48 54402 9 46800 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3023 บงึผักหวาน หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ล้อม 5 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219991 1720268 48 54402 130 1050000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3024 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ โนนกระพี้ 9 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212833 1720405 48 54402 7 158400 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3025 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ โนนกระพี้ 9 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212826 1720280 48 54402 9 18000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3026 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ ดอนชุมช้าง 10 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 209518 1720384 48 54402 56 1200000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3027 สระหนองมะหลอด สระ หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 216079 1719842 48 54402 11 480000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3028 หนองโมง หนอง/บงึ/กดุ หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 216884 1719518 48 54402 173 2100000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3029 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ล้อม สระ หนองไผ่ล้อม 5 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219884 1719338 48 54402 4 21525 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3030 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 215285 1719232 48 54402 44 384000 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3031 สระวัด สระ หนองไผ่ล้อม 5 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219823 1718846 48 54402 3 18000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชน และวัด อปุโภค, อืน่ๆ

3032 หนองโปงุเบญ หนอง/บงึ/กดุ ดอนชุมช้าง 10 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 209953 1719034 48 54402 31 240000 สาธารณะ อบต.โนนทองหลาง อืน่ๆ

3033 สระวัด สระ ดอนชุมช้าง 10 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213130 1718840 48 54402 12 100000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3034 หนองนาโคก หนอง/บงึ/กดุ หนองนาโคก 4 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219629 1718530 48 54402 13 160000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3035 หนองตะนาก หนอง/บงึ/กดุ โนนทองหลาง 1 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218685 1717804 48 54402 11 60000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3036 สระน้ํา บา้นกระเบือ้ง สระ กระเบือ้ง 8 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227687 1717493 48 54402 15 90000 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3037 หนองผักบุง้ หนอง/บงึ/กดุ โนนต้ิว 6 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224089 1716856 48 54402 3 14000 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3038 หนองผักบุง้ หนอง/บงึ/กดุ โนนต้ิว 6 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223977 1716835 48 54402 2 12000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชน วัด อปุโภค, อืน่ๆ

3039 หนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ โนนต้ิว 6 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224168 1716720 48 54402 4 24000 สาธารณะ

อบต.เสมาใหญ่, 
ชาวบา้น, วัด
อทุยัวณาราม อปุโภค, อืน่ๆ

3040 หนองไทรโยง หนอง/บงึ/กดุ ตลาดโนนทองฯ 2 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218071 1716851 48 54402 68 150000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

3041 หนองระอาง หนอง/บงึ/กดุ โนนต้ิว 6 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223940 1716659 48 54402 5 45000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3042 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 7 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215387 1716579 48 54402 27 96000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3043 หนองลี หนอง/บงึ/กดุ บวัน้อย 3 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220083 1716190 48 54402 5 22500 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชน1 อปุโภค, อืน่ๆ

3044 หนองหวัสวน หนอง/บงึ/กดุ บวัน้อย 3 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220206 1716076 48 54402 4 9600 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3045 หนองวัด หนอง/บงึ/กดุ บวัน้อย 3 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220367 1716070 48 54402 5 24000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนและวัด อปุโภค, อืน่ๆ

3046 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ บวัน้อย 3 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220477 1715918 48 54402 7 2400 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3047 หนองกู่ หนอง/บงึ/กดุ กู่ 4 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227829 1715155 48 54391 24 150000 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3048 หนองฝายหลวง หนอง/บงึ/กดุ ไร่ 6 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 216305 1715384 48 54402 45 630000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3049 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ หญ้าคา 2 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221970 1715054 48 54391 7 28800 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3050 อา่งชลประทาน อา่งเกบ็น้ํา เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222353 1714844 48 54391 11 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3051 อา่งเกบ็น้ําฝายชลประทาน อา่งเกบ็น้ํา เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222555 1714737 48 54391 4 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3052 สระนอก สระ หญ้าคา 2 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222404 1714476 48 54391 4 24000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3053 หนองแมว หนอง/บงึ/กดุ เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222011 1714308 48 54391 3 50000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3054 หมดสภาพ อืน่ๆ เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222367 1714277 48 54391 1 0 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่ อืน่ๆ

3055 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ นา 3 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223941 1713652 48 54391 12 60000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3056 หนองโนนวัดเกา่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนบก 4 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225454 1713583 48 54391 61 24000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3057 สระส่ีเหลียม สระ โนนนางาม 9 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227156 1713325 48 54391 11 150000 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3058 สระวัด สระ โคกน้อย 10 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 226281 1713307 48 54391 1 2400 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3059 หนองน้ํา บา้นเกาะ หนอง/บงึ/กดุ เกาะ 13 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227976 1711929 48 54391 43 360000 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3060 หนองขามเต้ีย หนอง/บงึ/กดุ เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223055 1714557 48 54391 25 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3061 หนองหว้ยวังชมพู หนอง/บงึ/กดุ ทองหลางน้อย 1 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 228955 1714265 48 54391 122 0 สาธารณะ อบต.ดอนตะหนิน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3062 หมดสภาพ อืน่ๆ นา 3 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222773 1713972 48 54391 27 0 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่ อืน่ๆ

3063 สระประปา สระ หนองเชียงโข่ 5 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231020 1725598 48 54402 4 36000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3064 สระหนองกระโดน สระ ดอนแร้ง 9 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227886 1724456 48 54402 2 10000 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3065 สระน้ํา บา้นง้ิวใหม่ สระ ง้ิวใหม่ 1 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 231755 1720681 48 54402 2 16000 สาธารณะ

อบต.กดุจอก, 
ประชาชนและโนน
วัดประดู่ อืน่ๆ

3066 สระประปา สระ กดุจอก 12 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 226919 1720974 48 54402 1 9600 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3067 สระวัดร้าง สระ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 234016 1723129 48 55403 1 10800 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3068 สระวัดดอนหนั สระ ดอนหนั 11 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 227431 1721684 48 54402 2 16000 สาธารณะ

อบต.กดุจอก, 
ประชาชน และวัด
ดอนหนักดุจอก

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

3069 สระวัด สระ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 233674 1722853 48 55403 1 5400 สาธารณะ

อบต.กดุจอก, 
กรรมการวัด 
ประชาชน อปุโภค, อืน่ๆ

3070 สระน้ําโรงเรียน สระ โคกเพด็ 3 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 233562 1722862 48 55403 1 4500 สาธารณะ
รร.บา้นโคกเพด็, 
อบต.กดุจอก อปุโภค, อืน่ๆ

3071 สระวัด สระ โคกน้อย 10 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 226299 1713187 48 54391 1 4800 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ
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3072 หนองกลางทุง่ หนอง/บงึ/กดุ โนนนางาม 9 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 226984 1713224 48 54391 2 16000 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3073 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ โคกสะอาด 10 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222348 1733173 48 54402 10 72000 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3074 สระน้ํา บา้นหนองเม็ก สระ หนองเม็ก 9 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222176 1728083 48 54402 2 25600 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3075 สระสาธารณะประโยชน์ สระ หญ้าคา 6 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215630 1731871 48 54402 1 10500 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3076 สระวัด สระ โสกงูเหลือม 4 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213945 1734943 48 54402 2 5400 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนและวัด อปุโภค, อืน่ๆ

3077 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้าเอน 10 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221690 1735801 48 54402 6 36000 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3078 สระสาธารณะ สระ ดอนโกย่ 14 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 216980 1716078 48 54402 135 20000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3079 สระวัด สระ หนองแวง 7 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215696 1716646 48 54402 3 9000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
วัด ประชาชน

อปุโภค, บริโภค, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3080 หนองมน หนอง/บงึ/กดุ บวัน้อย 3 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220092 1716028 48 54402 4 48000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3081 หนองปูแุหล่ว หนอง/บงึ/กดุ ดอนชุมช้าง 10 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212068 1718442 48 54402 46 46200 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3082 สระน้ํากนิ สระ ตลาดโนนทองฯ 2 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218514 1716952 48 54402 1 12500 สาธารณะ อบต.โนนทองหลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3083 สระน้ํากนิ สระ โนนทองหลาง 1 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219207 1716931 48 54402 4 31850 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

3084 สระน้ํา บา้นคลองพฤกษ์ สระ คลองพฤกษ์ 4 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 209480 1725880 48 54402 6 15000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3085 สระน้ํา บา้นคลองพฤกษ์ สระ คลองพฤกษ์ 4 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 210112 1725677 48 54402 7 15000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, วัดปาุบา้นพฤกษ์ ประมง, อืน่ๆ

3086 สระหนองม่วง สระ สระครก 3 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 211211 1726471 48 54402 7 28000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชน ม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3087 สระน้ํา บา้นหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 2 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 212089 1724594 48 54402 35 160000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3088 สระมะข้าใหญ่ สระ หญ้าคา 2 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221870 1714846 48 54391 3 9000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3089 สระใน สระ เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222282 1714310 48 54391 1 28800 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3090 หนองทางระเริง หนอง/บงึ/กดุ เสมาใหญ่ 1 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222226 1714998 48 54391 4 4800 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3091 สระน้ํา บา้นแจง้สว่าง สระ แจง้สว่าง 11 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224955 1715730 48 54402 11 72000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3092 สระวัด สระ หนองหวัช้าง 7 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226631 1719607 48 54402 2 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3093 หนองแจง้ หนอง/บงึ/กดุ โนนต้ิว 6 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224113 1716550 48 54402 6 20000 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3094 บา้นหว้ยแคน สระ หว้ยแคน 8 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227347 1726170 48 54402 1 14936 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3095 สระน้ํา บา้นหนองบวัสะอาด สระ หนองบวัสะอาด 1 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215501 1724410 48 54402 4 21000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3096 สระน้ํา บา้นหว้ยคร้อ สระ หว้ยคร้อ 5 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212068 1729321 48 54402 1 32000 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3097 สระน้ํา บา้นดอนกระชาย สระ ดอนกระชาย 2 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 217875 1730133 48 54402 2 72000 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3098 หนองเกล็ดล้ิน หนอง/บงึ/กดุ ด่านช้าง 1 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 217153 1730570 48 54402 1 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง อืน่ๆ

3099 หนองสระไผ่ สระ สระไผ่ 10 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213029 1731168 48 54402 2 10000 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3100 หนองน้ํา บา้นโคกสะอาด หนอง/บงึ/กดุ โคกสะอาด 11 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 225574 1705214 48 54391 6 0 สาธารณะ อบต.ดอนตะหนิน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3101 หนองน้ํา บา้นดอนกดุตะโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ ดอนกดุตะโพธ์ิ 6 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227135 1715519 48 54402 20 30 สาธารณะ อบต.ดอนตะหนิน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3102 หนองน้ํา บา้นดอนตะหนิน หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนิน 5 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 229675 1711978 48 54391 2 4 สาธารณะ อบต.ดอนตะหนิน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3103 หนองน้ํา บา้นหนองแจง้น้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองแจง้น้อย 5 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224556 1715333 48 54402 1 32 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3104 หนองน้ํา บา้นโนนสีสุก หนอง/บงึ/กดุ โนนสีสุก 10 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221794 1714619 48 54391 1 4 สาธารณะ อบต.เสมาใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3105 หนองน้ํา บา้นโนนเพด็ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 8 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 221567 1729409 48 54402 14 12 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3106 สระประปาบา้นดอนหนั สระ ดอนหนั 1 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220616 1729204 48 54402 11 0 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3107 หนองน้ํา บา้นตะคร้อเกา่ หนอง/บงึ/กดุ ตะคร้อเกา่ 6 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219788 1730936 48 54402 1 12 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3108 ฝายน้ําล้นบา้นง้ิวใหม่ ฝาย ง้ิวใหม่ 1 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 230846 1720895 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3109 ฝายน้ําล้นบา้นโนนแดง ฝาย โนนแดง 14 กดุจอก บวัใหญ่ นครราชสีมา 232076 1724140 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.กดุจอก, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3110 ฝายบา้นโนนนางาม ฝาย โนนนางาม 9 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 226548 1713254 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3111 ฝายน้ําล้น ฝาย โนนนางาม 9 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227060 1713435 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3112 ฝายน้ําล้นบา้นน้ําบา่ ฝาย น้ําบา่ 3 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227792 1712319 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3113 ฝายน้ําล้นบา้นน้ําบา่ ฝาย น้ําบา่ 3 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 227769 1712904 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3114 ฝายน้ําล้นบา้นกรวย ฝาย กรวย 12 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 230788 1713453 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3115 ฝายชลประทาน ฝาย ทองหลางน้อย 1 ดอนตะหนิน บวัใหญ่ นครราชสีมา 229752 1698826 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนตะหนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3116 หว้ยใหญ่ ลําธาร/ลําหว้ย ตะคร้อ 2 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218945 1730265 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3117 หว้ยสะพานดํา ลําธาร/ลําหว้ย โนนทอง 3 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 219854 1728992 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3118 หว้ยสะพานดํา ลําธาร/ลําหว้ย รกฟาู 11 ด่านช้าง บวัใหญ่ นครราชสีมา 222431 1732590 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ด่านช้าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3119 ฝายกัน้น้ํา ฝาย หญ้าคา 6 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215683 1731597 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3120 ฝายประชาอาสามหาดไทย ฝาย หญ้าคา 6 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215628 1731905 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3121 ฝายน้ําล้นบา้นหญ้าคา ฝาย หญ้าคา 6 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 215248 1732556 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3122 ฝายน้ําล้น ฝาย โสกงูเหลือม 4 ขุนทอง บวัใหญ่ นครราชสีมา 214195 1734138 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3123 ฝายน้ําล้นบา้นดอนหนั ฝาย ดอนหนั 8 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 213115 1716957 48 54402 0 12000 สาธารณะ
อบต.โนนทองหลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3124 ฝายกัน้น้ํา ฝาย โนนทองหลาง 1 โนนทองหลาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218312 1717539 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.โนนทองหลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3125 ฝายหว้ยยาง ฝาย คูขาด 8 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 216189 1727469 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3126 ฝายน้ําล้นบา้นคลองพฤกษ์ ฝาย คลองพฤกษ์ 4 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 209410 1725769 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3127 ฝายน้ําล้นบา้นคูขาด ฝาย คูขาด 8 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215854 1727627 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3128 ฝายน้ําล้นบา้นคูขาด ฝาย คูขาด 8 หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ นครราชสีมา 215723 1727658 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองบวัสะอาด
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3129 หว้ยนาเพยีง ลําธาร/ลําหว้ย นา 3 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223552 1714400 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3130 ฝายคลองสามง่าม ฝาย ดอนบก 4 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225452 1713639 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3131 ฝายหนองหวัช้าง ฝาย หนองหวัช้าง 7 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227339 1719398 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3132 ฝายน้ําล้นบา้นโนนใหญ่ ฝาย โนนใหญ่ 8 เสมาใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226364 1720148 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.เสมาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3133 ฝายน้ําล้น ลําธาร/ลําหว้ย ดอนฆา่เสือ 9 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225014 1721886 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3134 ฝายน้ําล้นบา้นเสมาทอง ฝาย เสมาทอง 5 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 216627 1721220 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3135 ฝายน้ําล้นบา้นบเุสมา ฝาย บเุสมา 3 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 217461 1721148 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3136 ฝายน้ําล้นบา้นอโีค ฝาย อโีค 7 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219022 1726850 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3137 ฝายน้ําล้นบา้นหญ้าคา ฝาย หญ้าคา 2 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 219252 1723740 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3138 ฝายบงึบวัใหญ่ ฝาย บวัใหญ่ ทต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224516 1722631 48 54402 0 0 สาธารณะ
ทต.บวัใหญ่, ทต.บวั
ใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3139 ฝายหนัเกา่ ลําธาร/ลําหว้ย หนัเกา่ 12 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221358 1725097 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3140 หว้ยบา้นหนัเกา่ ลําธาร/ลําหว้ย หนัเกา่ 12 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221781 1725739 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3141 หว้ยบา้นหนัเกา่ ลําธาร/ลําหว้ย หนัเกา่ 12 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 221962 1725891 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3142 หว้ยบา้นหนัเกา่ ลําธาร/ลําหว้ย หนัเกา่ 12 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222022 1725952 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3143 หว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย ปาุตอง 1 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 224664 1727488 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3144 ฝายน้ําออ้ม ลําธาร/ลําหว้ย น้ําออ้ม 11 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223323 1727566 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3145 ฝายบา้นน้ําออ้ม ลําธาร/ลําหว้ย น้ําออ้ม 11 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 223384 1727627 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3146 ฝายน้ําออ้ม ลําธาร/ลําหว้ย น้ําออ้ม 11 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 222751 1727050 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3147 ฝายหว้ยลากไม้ ลําธาร/ลําหว้ย คึมม่วง 13 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227889 1727972 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3148 หว้ยรากไม้ ลําธาร/ลําหว้ย คึมม่วง 13 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 228034 1727663 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3149 ฝายน้ําล้น ลําธาร/ลําหว้ย คึมม่วง 13 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227922 1728249 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3150 ฝายหว้ยสะแกราช ลําธาร/ลําหว้ย สระครก 10 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 225406 1722282 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3151 ฝายบา้นหนองตะไก้ ลําธาร/ลําหว้ย หนองตะไก้ 7 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226572 1725005 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3152 ฝายอาสา ลําธาร/ลําหว้ย หนองตะไก้ 7 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 226698 1725618 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3153 ฝายบา้นหนองแดน ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยแคน 8 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 227388 1725949 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.บวัใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3154 ฝายลําหว้ยใหญ่ ลําธาร/ลําหว้ย ด่านช้าง 1 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 220692 1726860 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.ด่านช้าง อืน่ๆ

3155 ฝายน้ําล้นบา้นหว้ยคร้อ ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยคร้อ 5 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212546 1728591 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3156 ฝายประชาอาสา ลําธาร/ลําหว้ย ดงสว่าง 11 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 208956 1729929 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3157 ฝายประชาอาสา ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยคร้อ 5 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212338 1728686 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3158 ฝายประชาอาสา ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยยาง 3 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 214401 1729122 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3159 ฝายประชาอาสา ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยยาง 3 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 214787 1729055 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3160 ฝายหว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยยาง 3 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 214991 1728684 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3161 ฝายน้ําล้นบา้นด่านช้าง ฝาย ด่านช้าง 1 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 218074 1727261 48 54402 0 0 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3162 ฝายน้ําล้นบา้นด่านช้าง ฝาย ด่านช้าง 1 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 217092 1727396 48 54402 0 0 สาธารณะ

อบต.หว้ยยาง, 
กรรมการ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3163 ฝายประชาอาสา ฝาย ดงบงั 6 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 210508 1730094 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.หว้ยยาง อืน่ๆ

3164 ฝายประชาอาสา ลําธาร/ลําหว้ย ดอนกระชาย 2 หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา 212836 1732709 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หว้ยยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3165 ฝายน้ําล้นบา้นหนองไข่ผํา ฝาย หนองไข่ผํา 10 หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 214337 1721499 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองแจง้ใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3166 สระน้ําบา้นหลุบกงุ สระ หลุบกงุ 10 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 225238 1737791 48 54402 17 154056 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3167 หมดสภาพ อืน่ๆ สวนหม่อน 9 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 241264 1737696 48 55403 2 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3168 หมดสภาพ อืน่ๆ สวนหม่อน 9 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 241080 1737090 48 55403 2 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3169 หนองคึมมะอุ หนอง/บงึ/กดุ สวนหม่อน 9 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 241048 1735584 48 55403 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3170 สระน้ํา บา้นหนองจาน สระ หนองจาน 4 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240178 1735105 48 55403 10 36000 สาธารณะ

อบต.หนองหว้า, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3171 คลองหนองจาน สระ หนองจาน 4 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239520 1735188 48 55403 13 67500 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3172 สระน้ําวัดคึมมะอุ สระ คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240639 1735083 48 55403 4 6400 สาธารณะ
วัดคึมมะอุ, อบต.
หนองหว้า อืน่ๆ

3173 หนองหว้ยหว้า หนอง/บงึ/กดุ คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 242611 1734951 48 55403 26 70875 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3174 สระน้ําวัดคึมมะอุ สระ คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240634 1735008 48 55403 3 6400 สาธารณะ
วัดคึมมะอุ, อบต.
หนองหว้า อืน่ๆ

3175 สระน้ํา บา้นคึมมะอุ สระ คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240390 1734928 48 55403 5 12000 สาธารณะ
วัดปาุธรรมดา, อบต.
หนองหว้า อืน่ๆ

3176 หนองหว้ยต้ิว หนอง/บงึ/กดุ คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 241399 1734787 48 55403 14 198000 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3177 ฝายน้ําล้นบา้นคึมมะอุ ฝาย คึมมะอุ 3 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 242203 1734103 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3178 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนสําราญ อา่งเกบ็น้ํา โนนสําราญ 5 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 232688 1739196 48 55403 92 666600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3179 สระวัด สระ โนนสําราญ 5 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 232877 1739070 48 55403 4 42300 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3180 หนองหว้ยม่วง หนอง/บงึ/กดุ หว้ยม่วง 6 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 230704 1738496 48 54402 12 209 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3181 หนองหนิ หนอง/บงึ/กดุ หว้ยม่วง 6 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229275 1738466 48 54402 17 218670 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3182 หนองเหล่ิงหนิ หนอง/บงึ/กดุ เหล่ิงหนิ 11 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 227559 1738455 48 54402 33 310980 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ร่วมกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3183 สระน้ํา บา้นโนนดู่ สระ โนนดู่ 2 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229981 1737355 48 54402 14 180000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3184 สระโนนแดง สระ โนนแดง 3 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 230719 1737001 48 54402 1 3600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3185 สระน้ํา บา้นโนนแดง สระ โนนแดง 3 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 230647 1736972 48 54402 6 41250 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

3186 หนองคอม หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 12 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 226370 1736935 48 54402 38 240000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3187 อา่งเกบ็น้ําฝายใหม่ อา่งเกบ็น้ํา วังโพน 2 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 235951 1736484 48 55403 5 27000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3188 สระวัด สระ หนองขาม 12 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 226331 1736738 48 54402 5 48000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

3189 หนองวังโพน หนอง/บงึ/กดุ วังโพน 2 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 235858 1736275 48 55403 15 100000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3190 สระน้ํา บา้นวังโพน สระ วังโพน 2 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 235629 1736258 48 55403 1 0 สาธารณะ อบต., โรงเรียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3191 สระน้ํา บา้นวังโพน สระ วังโพน 2 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 235576 1736182 48 55403 6 0 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต., 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ประมง, อืน่ๆ

3192 สระน้ํา บา้นโนนเมือง สระ โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229683 1736111 48 54402 1 1800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3193 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229788 1736022 48 54402 1 0 สาธารณะ อบต.โนนจาน อืน่ๆ
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3194 สระวัด สระ โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229711 1735994 48 54402 1 6000 สาธารณะ อบต., ประชาชน วัด อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3195 หนองขบวน หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229591 1735950 48 54402 6 48000 สาธารณะ อบต., ประชาชน วัด นันทนาการ, อืน่ๆ

3196 หนองโคกหญ้านาง หนอง/บงึ/กดุ หนองคอม 9 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 225622 1734849 48 54402 17 111510 สาธารณะ
อบต., ประชาชน
ช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3197 หนองคอม หนอง/บงึ/กดุ หนองคอม 9 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 224578 1734884 48 54402 19 100000 สาธารณะ
อบต., ชาวบา้น
ร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3198 หนองตานา หนอง/บงึ/กดุ ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 230523 1734132 48 54402 19 40000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3199 อา่งเกบ็น้ําวัดปาุธรรมดา อา่งเกบ็น้ํา หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239148 1733840 48 55403 7 75000 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3200 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองเรือ 7 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 234110 1733914 48 55403 2 97500 สาธารณะ
อบต.เมืองพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3201 หนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 229105 1733985 48 54402 16 60000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3202 หนองน้ํา บา้นหนองฝือ หนอง/บงึ/กดุ หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239871 1733566 48 55403 18 120000 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3203 อา่งเกบ็น้ําวัดปาุธรรมดา อา่งเกบ็น้ํา หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239295 1733493 48 55403 39 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3204 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ บวัลาย 1 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 232296 1733505 48 55403 38 689400 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3205 อา่งเกบ็น้ําวังขอนสัก อา่งเกบ็น้ํา ฝาผนัง 1 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 238169 1732990 48 55403 50 933000 สาธารณะ
อบต.เมืองพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3206 สระน้ํา บา้นฝาผนัง สระ ฝาผนัง 1 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 237339 1732649 48 55403 20 165000 สาธารณะ
อบต.เมืองพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3207 สระน้ํา บา้นฝาผนัง สระ ฝาผนัง 1 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 237105 1732751 48 55403 17 200000 สาธารณะ
อบต.เมืองพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3208 สระน้ํา บา้นหนองฝือ สระ หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240604 1732578 48 55403 6 40500 สาธารณะ

อบต.หนองหว้า, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3209 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240550 1732495 48 55403 3 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3210 หนองกระโหนน หนอง/บงึ/กดุ หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240623 1731623 48 55403 14 195000 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3211 หนองหว้ยยาง หนอง/บงึ/กดุ หนองแสง 5 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 231596 1731793 48 54402 12 0 สาธารณะ
อบต.บวัลาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3212 สระหนองขี้หนู สระ หนองแวง 1 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 238857 1731460 48 55403 10 24000 สาธารณะ

อบต.หนองหว้า, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3213 สระน้ํา บา้นหนองตาดน้อย สระ หนองตาดน้อย 6 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 238163 1731242 48 55403 12 60000 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3214 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองตาดน้อย 6 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 237994 1731118 48 55403 3 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ
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3215 หมดสภาพ อืน่ๆ ตลาดหนองแวง 5 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239317 1730902 48 55403 1 0 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3216 หนองดู่ หนอง/บงึ/กดุ เพด็น้อย 6 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 233896 1730953 48 55403 7 50000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3217 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 1 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 238787 1730462 48 55403 3 28800 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3218 หนองหวัสะพาน หนอง/บงึ/กดุ สระน้ําเทีย่ง 5 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 234593 1730555 48 55403 8 25000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3219 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 7 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 238510 1730414 48 55403 5 45000 สาธารณะ
อนามัยหนองหว้า, 
อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3220 สระน้ํา บา้นตลาดหนองแวง สระ ตลาดหนองแวง 5 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239479 1730391 48 55403 7 28800 สาธารณะ อบต.หนองหว้า อืน่ๆ

3221 หนองปาุทราย หนอง/บงึ/กดุ ปาุหวาย 4 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 229647 1730582 48 54402 30 600000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3222 หนองน้ํา บา้นพะไล หนอง/บงึ/กดุ พะไล 3 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 234883 1730204 48 55403 10 20000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3223 สระหนองหว้า สระ หนองหว้า 7 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 237924 1730097 48 55403 43 96000 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3224 หนองแก หนอง/บงึ/กดุ หนองแดงน้อย 2 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 235144 1729905 48 55403 12 75000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3225 หนองบญุผ่าง หนอง/บงึ/กดุ หนองแดงน้อย 2 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 236194 1729458 48 55403 15 180000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3226 หนองดินแดง หนอง/บงึ/กดุ หนองแดงน้อย 2 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 235744 1729130 48 55403 17 180000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3227 หนองหลุบทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หลุบทุม่ 4 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 233877 1728827 48 55403 45 150000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3228 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 7 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 238151 1730122 48 55403 8 96000 สาธารณะ

อบต.หนองหว้า, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3229 หนองสระใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ โนนแดง 3 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 231725 1737736 48 54402 10 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3230 สระโนนสําราญ สระ โนนสําราญ 5 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 231298 1739243 48 54402 4 24000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3231 สระวัดเชตุวราราม สระ หนองแดงน้อย 2 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 235665 1729961 48 55403 7 225000 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3232 สระวัด สระ ปาุหวาย 4 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 229742 1730336 48 54402 1 4800 สาธารณะ อบต.บวัลาย, วัด นันทนาการ, อืน่ๆ

3233 อา่งเกบ็น้ําฝายหลวง อา่งเกบ็น้ํา หนองบวัพฒันา 11 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 233756 1735769 48 55403 13 320000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3234 สระน้ํา บา้นขามปอูม สระ ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 229555 1734185 48 54402 6 120000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3235 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย หนองแวง 1 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239225 1731469 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3236 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย หนองแวง 1 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239313 1731345 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองหว้า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3237 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240532 1731116 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3238 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย หนองฝือ 2 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 240861 1731266 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3239 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย ตลาดหนองแวง 5 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239541 1730450 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3240 ฝายลําหว้ยขี้หนู ฝาย ตลาดหนองแวง 5 หนองหว้า บวัลาย นครราชสีมา 239985 1730199 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3241 ฝายน้ําลีน ฝาย โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229263 1735768 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3242 ฝายน้ําล้นบา้นโนนเมือง ฝาย โนนเมือง 4 โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา 229231 1735553 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3243 หว้ยม่วง ลําธาร/ลําหว้ย หนองแก 9 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 235718 1732340 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองพะไล, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3244 ฝายหว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย หลุบทุม่ 4 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 233619 1728612 48 55403 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3245 ฝายน้ําล้นบา้นฝาผนัง ฝาย ฝาผนัง 1 เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา 237958 1732775 48 55403 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองพะไล อืน่ๆ

3246 ฝายหว้ยยาง ฝาย หนองแสง 5 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 232239 1730381 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัลาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3247 ฝายหว้ยขี้หนู ฝาย บวัลาย 1 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 233233 1733799 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3248 คลองอสีานเขียว ลําคลอง/คูน้ํา ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 230383 1734709 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3249 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 229359 1736290 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัลาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3250 ฝายหว้ยนาเจริญ ฝาย หนองหา่ง 10 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 231015 1735224 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3251 ฝายหว้ยนาเจริญ ฝาย หนองหา่ง 10 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 230863 1735011 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3252 ฝายน้ําล้นหนองหว้ยกกขาม ฝาย บวัลาย 1 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 232360 1733056 48 55403 0 120000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3253 ฝายหนองต้นมะเกลือ ฝาย บวัลาย 1 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 231341 1732575 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3254 ฝายหนองชลประทาน ฝาย แสงสว่าง 7 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 232238 1730351 48 55403 0 60000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3255 ฝายลําหว้ยทราย ฝาย ปาุหวาย 4 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 228884 1728976 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต.บวัลาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3256 ฝายน้ําล้นบา้นขามปอูม ฝาย ขามปอูม 3 บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา 230902 1733227 48 54402 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3257 สระน้ํา บา้นโต้น สระ โต้น 3 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192708 1731355 48 54403 54 232583 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3258 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วงช่างพมิ 8 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 196641 1728951 48 54403 6 243 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3259 หนองจาน หนอง/บงึ/กดุ เหล่ือม 1 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 189490 1729071 48 54403 229 165000 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3260 หนองน้ํา บา้นหนองกงุน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองกงุน้อย 10 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 195935 1728091 48 54403 6 99 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3261 สระน้ําบา้นหนองใหญ่ สระ หนองใหญ่ 4 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192303 1728012 48 54403 1 0 สาธารณะ
อําเภอบา้นเหล่ือม, 
ทต.บา้นเหล่ือม ผลิตประปา, อืน่ๆ

3262 อา่งเกบ็น้ําละหารลูกนก อา่งเกบ็น้ํา ดอนเปล้า 6 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 187934 1728176 48 54403 586 0 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3263 สระน้ํา บา้นหนองใหญ่ สระ หนองใหญ่ 4 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192193 1727981 48 54403 2 9600 สาธารณะ
ทต.บา้นเหล่ือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3264 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองใหญ่ 4 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192087 1727954 48 54403 1 0 สาธารณะ ทต.บา้นเหล่ือม อืน่ๆ

3265 สระหนองใหญ่ สระ ดอนทอง 5 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 191426 1727961 48 54403 41 60000 สาธารณะ

ทต.บา้นเหล่ือม, 
อบต.บา้นเหล่ือม, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3266 สระน้ํา บา้นหนองใหญ่ สระ หนองใหญ่ 4 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192261 1727815 48 54403 1 9600 สาธารณะ ทต.บา้นเหล่ือม อืน่ๆ

3267 สระน้ําหนองปรือโปร่ง สระ หนองปรือโปร่ง 7 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 201937 1727447 48 54403 4 14 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3268 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือพฒันา 16 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 202460 1727375 48 54403 15 198 สาธารณะ อบต.โคกกระเบือ้ง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3269 สระวัด สระ กลาง 8 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 190861 1727662 48 54403 2 12800 สาธารณะ
ทต.บา้นเหล่ือม, 
ชาวบา้นม.8 อืน่ๆ

3270 อา่งเกบ็น้ําบา้นโคกกระเบือ้ง อา่งเกบ็น้ํา โคกกระเบือ้ง 1 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 194920 1726532 48 54403 42 156 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.1

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3271 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ หนองสองหอ้ง 6 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 200547 1726239 48 54403 2 88872 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3272 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ หนองสองหอ้ง 6 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 200373 1726315 48 54403 38 320000 สาธารณะ

อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3273 สระน้ํา บา้นดอนเปล้า สระ ดอนเปล้า 6 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 187410 1726445 48 54403 13 0 สาธารณะ อบต.บา้นเหล่ือม อืน่ๆ

3274 หนองโมง หนอง/บงึ/กดุ โคกกระเบือ้ง 1 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 196776 1725401 48 54403 4 400 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3275 สระน้ํา บา้นดอนตะหนิน สระ ดอนตะหนิน 2 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192960 1725216 48 54403 3 60 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.2

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3276 สระน้ํา บา้นโคกสามัคคี สระ โคกสามัคคี 11 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197843 1724613 48 54403 2 14400 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.11 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3277 สระน้ํา บา้นนา สระ นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188484 1724451 48 54403 2 14 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นม.3 บา้นนา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3278 อา่งเกบ็น้ําหนองม่วงช่างพมิพ์ อา่งเกบ็น้ํา หนองม่วงช่างพมิ 8 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 203755 1723888 48 54403 117 1200000 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3279 สระน้ํา บา้นนา สระ นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188405 1724303 48 54403 6 48 สาธารณะ อบต.วังโพธ์ิ อืน่ๆ

3280 อา่งเกบ็น้ําบา้นดอนตะหนิน อา่งเกบ็น้ํา ดอนตะหนิน 2 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 195073 1724092 48 54403 35 960 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.2

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3281 สระน้ํา บา้นหนองแขม สระ หนองแขม 3 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 194005 1723910 48 54403 2 48 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3282 สระน้ํา บา้นนา สระ นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188303 1724032 48 54403 20 120 สาธารณะ

อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นหมู ่3 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3283 สระน้ํา บา้นหนองแขม สระ หนองแขม 3 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 193951 1723830 48 54403 6 38 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.3

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3284 สระน้ํา บา้นม่วง สระ ม่วง 2 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 185817 1724028 48 54403 46 405000 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3285 สระน้ํา บา้นหว้ยชงโค สระ หว้ยชงโค 1 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 189891 1723852 48 54403 3 3 สาธารณะ

อบต.วังโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น
ดูแลประปา หมู ่1

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3286
โครงการพฒันาแหล่งน้ําขนาด
เล็ก สระ สันติสุข 15 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 199469 1723516 48 54403 7 60 สาธารณะ

อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3287 สระน้ํา บา้นหนองแขม สระ หนองแขม 3 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192870 1723656 48 54403 2 14 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3288 สระน้ํา บา้นสันติสุข สระ สันติสุข 15 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 199733 1723396 48 54403 13 60 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3289 บงึบา้นหนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ ม่วง 2 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 185152 1723680 48 54403 35 800000 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3290 อา่งเกบ็น้ําตลุกกระโดน อา่งเกบ็น้ํา หนองโจด 9 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 198249 1723377 48 54403 23 1552500 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3291 สระบา้นตลุกพลาง สระ ตลุกพลวง 5 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 200849 1723073 48 54403 4 33 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3292 หนองทะเลเหยีง หนอง/บงึ/กดุ ม่วง 2 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 184735 1723199 48 54403 92 1605000 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.2 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3293 สระน้ํา บา้นหนองโจด สระ หนองโจด 9 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197397 1722090 48 54403 2 15 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3294 สระแดง สระ สระแดงพฒันา 6 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192341 1721788 48 54403 7 120 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3295 สระแดง สระ โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 191715 1721515 48 54403 7 48 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3296 หนองทรวง หนอง/บงึ/กดุ ช่อระกา 1 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 185861 1721262 48 54403 37 217500 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3297 สระหนองปรือ สระ ช่อบรูพา 7 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186113 1721113 48 54403 7 14400 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3298 สระน้ํา บา้นช่อพฒันา สระ ช่อพฒันา 8 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 185507 1719883 48 54403 2 14400 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3299 สระสะเดา สระ ขามเวียน 3 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188703 1719637 48 54403 3 9000 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3300 อา่งเกบ็น้ําฝายใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา สระส่ีเหล่ียม 4 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197536 1719180 48 54403 26 2240000 สาธารณะ

อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้น ม.4 
กรรมการ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3301 สระหนองพลวง สระ สระส่ีเหล่ียม 4 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197013 1719211 48 54403 7 44064 สาธารณะ

อบต.โคกกระเบือ้ง, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3302 สระส่ีเหล่ียม สระ สระส่ีเหล่ียม 4 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 196133 1719184 48 54403 9 211200 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3303 สระน้ํา บา้นสระส่ีเหล่ียม สระ สระส่ีเหล่ียม 4 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 198036 1718684 48 54403 5 48000 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้น ม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3304 สระประปา สระ ดอนยาว 5 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 184185 1717702 48 54403 3 28000 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น หมู ่5

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3305 สระหนองเรือ บา้นหนองรัง สระ ช่อบรูพา 7 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 182358 1717683 48 54403 3 36000 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.1 
กรรมการ

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3306 สระหนองไผ่ล้อม สระ ดอนยาว 5 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 184109 1717492 48 54403 3 21600 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3307 สระใหม่ สระ ดอนยาว 5 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 184197 1717482 48 54403 2 14400 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3308 อา่งเกบ็น้ําหนองลําดวน อา่งเกบ็น้ํา หนองรัง 6 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 181759 1715243 48 54394 25 1650000 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
ชาวบา้น ม.4 5 6 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3309 สระน้ํา บา้นโนนทองหลาง สระ โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188961 1722093 48 54403 29 90 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นม.4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3310 หนองขี้แต้ หนอง/บงึ/กดุ สระส่ีเหล่ียม 4 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 196409 1719163 48 54403 7 108504 สาธารณะ

อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้น ม.4 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3311 สระน้ํา บา้นนา สระ นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 189035 1724732 48 54403 10 24000 สาธารณะ อบต.วังโพธ์ิ, วัดวังโพธ์ิ อปุโภค, อืน่ๆ

3312 สระน้ํา บา้นสระแดงพฒันา สระ สระแดงพฒันา 6 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 193569 1721283 48 54403 2 19 สาธารณะ

อบต.วังโพธ์ิ, 
กรรมการดูแลน้ํา
หมูบ่า้น หมู ่6 
ชาวบา้นม.6

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3313 สระแดง สระ หว้ยชงโค 1 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192217 1721796 48 54403 9 120 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นม.1 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3314 สระน้ํา บา้นโต้น สระ โต้น 3 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192352 1731224 48 54403 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3315 สระกดั สระ โต้น 3 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 192861 1731115 48 54403 4 12 สาธารณะ

อบต.บา้นเหล่ือม, 
วัดบา้นโต้นและ
ชาวบา้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3316 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ โนนประดู่ 7 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186664 1729148 48 54403 2 25000 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ียม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3317 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองใหญ่ 4 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 185841 1718107 48 54403 1 60000 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3318 ฝายน้ําล้นบา้นโคกสามัคคี ฝาย โคกสามัคคี 11 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197740 1724814 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.11 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3319 ฝายน้ําล้นบา้นโคกกระเบือ้ง ฝาย โคกกระเบือ้ง 1 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 195052 1726727 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3320 ฝายน้ําล้นบา้นโคกสามัคคี ฝาย โคกสามัคคี 11 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 197561 1724848 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ชาวบา้นม.11 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3321 ฝายน้ําล้นบา้นโคกสามัคคี ฝาย โคกสามัคคี 11 โคกกระเบือ้ง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 199577 1723960 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกกระเบือ้ง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3322 ฝายน้ําล้นบา้นวังแร่ ฝาย วังแร่ 5 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188899 1725917 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3323 ฝายน้ําล้นบา้นโนนทองหลาง ฝาย โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188651 1723029 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.วังโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3324 ฝายน้ําล้นบา้นนา ฝาย นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188818 1724164 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3325 ฝายบา้นชงโค ฝาย หว้ยชงโค 1 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 190506 1723465 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3326 โครงการสร้างฝายน้ําล้น ฝาย โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188796 1722781 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3327 ฝายน้ําล้นบา้นโนนทองหลาง ฝาย โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188725 1721920 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3328 โครงการสร้างฝายน้ําล้น ฝาย วังโพธ์ิ 2 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 189127 1725176 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.วังโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3329 ฝายน้ําล้นบา้นนา ฝาย นา 3 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188568 1723492 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ชาวบา้นม.3 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3330 โครงการสร้างฝายน้ําล้น ฝาย หว้ยชงโค 1 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 190154 1723932 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังโพธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3331 ฝายน้ําล้นบา้นวังโพธ์ิ ฝาย วังโพธ์ิ 2 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188732 1724658 48 54403 0 0 สาธารณะ อบต.วังโพธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3332 ฝายน้ําล้นบา้นดอนเปล้า ฝาย ดอนเปล้า 6 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 187385 1728615 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3333 ฝายน้ําล้นบา้นดอนเปล้า ฝาย ดอนเปล้า 6 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 187179 1728802 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นเหล่ือม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3334 ฝายน้ําล้นบา้นตลาด ฝาย ตลาด 2 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 190519 1726634 48 54403 0 0 สาธารณะ

ทต.บา้นเหล่ือม, 
ชาวบา้น ม.2 บา้น
ตลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

3335 ฝายน้ําล้นบา้นตลาด ฝาย ตลาด 2 บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 191001 1726996 48 54403 0 0 สาธารณะ

ทต.บา้นเหล่ือม, 
ชาวบา้นม.2 บา้น
ตลาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

3336 ฝายน้ําล้นบา้นช่อพฒันา ฝาย ช่อพฒันา 8 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186911 1722284 48 54403 0 0 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3337 ฝายน้ําล้นบา้นช่อพฒันา ฝาย ช่อพฒันา 8 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186493 1722136 48 54403 0 0 สาธารณะ

อบต.ช่อระกา, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3338 ฝายน้ําล้นบา้นโนนสมบรูณ์ ฝาย โนนสมบรูณ์ 9 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188663 1721767 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3339 ฝายน้ําล้น ฝาย ขามเวียน 3 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188717 1721305 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3340 ฝายน้ําล้นบา้นช่อระกา ฝาย ช่อระกา 1 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186330 1721215 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3341 ฝายน้ําล้นบา้นช่อระกา ฝาย ช่อระกา 1 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 186521 1722135 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3342 ฝายลําหว้ยใหญ่ ฝาย โนนทองหลาง 4 วังโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188970 1722409 48 54403 0 0 สาธารณะ

อบต.วังโพธ์ิ, 
กรรมการหมูบ่า้น
ดูแลน้ําหมู ่4 
ชาวบา้นหมู ่4

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3343 หว้ยใหญ่ ลําธาร/ลําหว้ย ขามเวียน 3 ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา 188681 1720906 48 54403 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่อระกา, 
กรรมการ

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3344 อา่งเกบ็น้ําละเลิงเบน็ อา่งเกบ็น้ํา อุม่จาน 4 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 243887 1740464 48 55403 29 0 สาธารณะ อบต.วังไม้แดง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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3345 สระหนองม่วง สระ หนองม่วง 11 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 251492 1738672 48 55403 8 21000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3346 สระบริเวณลําหว้ยตาปิน่ สระ โนนง้ิว 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244899 1738773 48 55403 1 9600 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3347 สระบริเวณลําหว้ยตาปิน่ สระ โนนง้ิว 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244776 1738735 48 55403 1 9600 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3348 หนองโดน หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 10 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 248284 1738393 48 55403 9 48000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3349 หนองโปร่งใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ โนนง้ิว 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 241858 1738331 48 55403 2 120000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3350 หนองทุง่มน หนอง/บงึ/กดุ กดุฆอ้งวง 10 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252269 1737496 48 55403 11 60000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3351 หนองคลอง หนอง/บงึ/กดุ หวัสะพาน 8 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252800 1736729 48 55403 8 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3352 สระน้ํา บา้นโคกพระ สระ โคกพระ 2 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 248974 1736722 48 55403 1 32000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3353 สระหวัสะพาน สระ หวัสะพาน 8 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252928 1736360 48 55403 1 9600 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3354 หนองจนัทร์สอน หนอง/บงึ/กดุ หนองจนัสอน 7 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 249971 1736424 48 55403 20 40000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3355 หนองจนัทร์สอน หนอง/บงึ/กดุ หนองจนัสอน 7 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 249740 1736063 48 55403 46 60000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3356 สระน้ําบา้นโคกพระ สระ โคกพระ 2 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 248675 1736039 48 55403 10 65000 สาธารณะ

อบต.วังไม้แดง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3357 หนองโกรกเชือก (หนองน้ํา) หนอง/บงึ/กดุ หวัสะพาน 8 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252879 1735940 48 55403 19 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3358 สระน้ํา บา้นหนองจนัสอน สระ หนองจนัสอน 7 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 250496 1735326 48 55403 1 14400 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3359 อา่งเกบ็น้ําหนองขาม อา่งเกบ็น้ํา หนองจนัสอน 7 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 250423 1735313 48 55403 1 4000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3360 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 5 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252869 1735101 48 55403 9 48000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3361 หนองตะกดุ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 5 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 253518 1735031 48 55403 11 43200 สาธารณะ วัด, ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3362 กดุผักหนาม หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 5 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 253957 1734463 48 55403 29 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3363 สระน้ํา บา้นโนนภิบาล สระ โนนภิบาล 8 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 246082 1734136 48 55403 3 120000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3364 สระน้ํา บา้นเมืองดู่ สระ เมืองดู่ 6 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 254105 1733871 48 55403 4 1800 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3365 สระน้ําบา้นคึมหญ้าคา สระ คึมหญ้านาง 3 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244782 1733883 48 55403 23 112315 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3366 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ เมืองดู่ 6 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 254357 1733583 48 55403 3 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3367 หนองน้ํา บา้นคึมหญ้านาง หนอง/บงึ/กดุ คึมหญ้านาง 3 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244357 1733785 48 55403 6 45000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3368 หนองระเลิง หนอง/บงึ/กดุ เมืองดู่ 6 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 254910 1733165 48 55403 33 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3369 หนองพรีนลี หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 4 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 257092 1733209 48 55403 26 40000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3370 หนองเลิง หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 4 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 258447 1732859 48 55403 17 90000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3371 สระวัดหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 3 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 251675 1732868 48 55403 2 15000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3372 หนองกวงโตน หนอง/บงึ/กดุ ดอนยาว 4 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 257932 1732586 48 55403 4 7500 สาธารณะ วัด อบต.เมืองโดน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3373 หนองฝายใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ คึมหญ้านาง 3 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 243706 1732886 48 55403 16 240000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3374 หนองพลวง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวงน้อย 9 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 246515 1732622 48 55403 12 75000 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3375 สระส่ีเหล่ียม สระ เมืองดู่ 6 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 254448 1732356 48 55403 9 90000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

3376 สระน้ํา บา้นหนองพลวงน้อย สระ หนองพลวงน้อย 9 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 246269 1732507 48 55403 1 14400 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3377 สระดอนวัว สระ ดอนวัว 3 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 259695 1732090 48 55402 4 1 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3378 หนองช้างตาย หนอง/บงึ/กดุ หนองช่างตาย 2 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252145 1732327 48 55403 46 132087 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3379 หนองคอกควาย หนอง/บงึ/กดุ หนองคอกควาย 4 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 249418 1732274 48 55403 12 56042 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3380 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองพลวงน้อย อา่งเกบ็น้ํา หนองพลวงน้อย 9 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 245904 1732018 48 55403 21 805040 สาธารณะ

อบต.วังไม้แดง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3381 สระน้ํา บา้นหนองพลวงน้อย สระ หนองพลวงน้อย 9 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 245531 1731879 48 55403 2 28800 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3382 หนองหมู หนอง/บงึ/กดุ หนองช่างตาย 2 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252229 1731658 48 55403 4 13500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3383 หนองโคกหนิต้ัง หนอง/บงึ/กดุ หนองคู 5 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 256358 1731305 48 55403 11 120000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3384 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ เมืองโดน 1 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 258594 1731073 48 55403 37 2 สาธารณะ อบต.เมืองโดน, วัด ผลิตประปา, อืน่ๆ

3385 หนองน้ํา บา้นเมืองโดน หนอง/บงึ/กดุ เมืองโดน 1 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 261607 1730804 48 55402 5 0 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3386 หมดสภาพ อืน่ๆ เมืองโดน 1 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 259020 1730843 48 55402 20 0 สาธารณะ อบต.เมืองโดน อืน่ๆ

3387 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ เมืองโดน 1 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 258917 1730814 48 55402 10 4800 สาธารณะ อบต.เมืองโดน ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3388 หนองวังหนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองหา่ง 9 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 250575 1730989 48 55403 13 64000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3389 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองคู 5 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 255817 1730790 48 55403 14 80000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3390 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 2 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 258435 1730544 48 55403 4 160000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3391 หนองคู หนอง/บงึ/กดุ หนองคู 5 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 256227 1730350 48 55403 19 66000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3392 สระน้ํา บา้นหนองม่วงน้อย สระ หนองม่วงน้อย 6 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 253862 1730135 48 55403 23 80000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3393 หนองน้ํา บา้นหนัหว้ยทราย หนอง/บงึ/กดุ หนัหว้ยทราย 1 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248741 1730162 48 55403 5 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3394 สระหนองแวง สระ หนองแวง 7 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 252969 1729833 48 55403 4 75000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3395 หนองแต้ หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วงน้อย 6 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 253510 1729750 48 55403 12 57600 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3396 หนองเลิงทาค่าย หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 2 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 261081 1729644 48 55402 22 180000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3397 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247655 1729801 48 55403 3 0 สาธารณะ อบต.หนัหว้ยทราย อืน่ๆ

3398 หนองสําโรง หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 1 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258693 1729465 48 55402 20 100000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3399 สระส่ีเหล่ียม สระ หนองม่วงน้อย 6 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 254314 1729568 48 55403 2 12000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3400 หนองสําโรงจลดยาว หนอง/บงึ/กดุ ดอนหวาย 14 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258404 1729309 48 55403 48 75000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3401 สระหนองหวาย สระ ดอนหวาย 14 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258415 1728960 48 55403 26 57600 สาธารณะ

อบต.หนองค่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3402 หนองหว้ยแอก หนอง/บงึ/กดุ โคกสว่าง 7 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260546 1728851 48 55402 25 0 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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3403 สระโรงเรียน สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251900 1728937 48 55403 2 4800 สาธารณะ
โรงเรียน, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3404 สระน้ํา บา้นโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 7 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260490 1728108 48 55402 7 57600 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3405 สระน้ํา บา้นโกรกหนิ สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 250502 1728346 48 55403 4 18900 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3406 สระน้ํา บา้นโกรกหนิ สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 250507 1728189 48 55403 15 135000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3407 สระน้ํา บา้นโกรกหนิ สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 250538 1728030 48 55403 2 4000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3408 หนองขาม หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 10 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 256195 1727668 48 55403 39 240000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3409 หนองน้ํา บา้นหลุ่งจาน หนอง/บงึ/กดุ หลุ่งจาน 7 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251916 1727701 48 55403 4 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3410 หนองตําแย หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนิน 5 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260461 1727361 48 55402 26 132000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3411 หนองน้ํา บา้นหลุ่งจาน หนอง/บงึ/กดุ หลุ่งจาน 7 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 252279 1727535 48 55403 3 19500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3412 หนองลุงจาน หนอง/บงึ/กดุ หลุ่งจาน 7 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 252142 1727474 48 55403 19 270000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3413 หมดสภาพ อืน่ๆ หลุ่งจาน 7 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 252287 1727409 48 55403 3 0 สาธารณะ อบต.หนัหว้ยทราย อืน่ๆ

3414 หนองเริง หนอง/บงึ/กดุ ตําแย 3 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260850 1727014 48 55402 5 90000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3415 หนองบวัแดง หนอง/บงึ/กดุ หนองกงุ 1 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 253861 1726913 48 55403 14 150000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3416 สระน้ํา บา้นหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 8 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258132 1726645 48 55403 3 6000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3417 สระน้ํา บา้นหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 8 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258074 1726635 48 55403 3 36000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3418 สระน้ํา บา้นหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 8 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258004 1726614 48 55403 4 36000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3419 สระน้ํา บา้นหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 8 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 257980 1726122 48 55403 6 90000 สาธารณะ

อบต.หนองค่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3420 หนองน้ํา บา้นหนองม่วงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วงใหญ่ 5 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 250517 1726245 48 55403 17 54000 สาธารณะ
อบต., ประชาชน 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3421 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 4 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 259957 1725762 48 55402 6 16000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3422 สระน้ํา บา้นโคกเพด็ สระ โคกเพด็ 6 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 257882 1725617 48 55403 2 48000 สาธารณะ
วัดสว่างโคกเพด็, 
อบต.หนองค่าย

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3423 สระน้ํา บา้นหนองกงุ สระ หนองกงุ 1 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 252306 1725721 48 55403 19 90000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3424 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 4 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 259503 1725555 48 55402 3 32000 สาธารณะ

อบต.หนองค่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3425 อา่งเกบ็น้ําโศกผ้ึง อา่งเกบ็น้ํา หนองคึม 8 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 256055 1724915 48 55403 27 241500 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3426 หนองน้ํา บา้นหนองพลวง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 5 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 253276 1723884 48 55403 254 963000 สาธารณะ

อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3427 สระน้ํา บา้นหวัหนอง สระ หวัหนอง 4 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 253265 1723640 48 55403 6 36000 สาธารณะ

อบต.หนองพลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3428 สระน้ํา บา้นหนองค่าย สระ หนองค่าย 10 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 258945 1723291 48 55402 17 198000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3429 หนองคึม หนอง/บงึ/กดุ ศรีบญุเรือง 11 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 256918 1722967 48 55403 17 87000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3430 หนองลําหว้ยโจน่โจ้ หนอง/บงึ/กดุ หนองกวาง 11 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260681 1722714 48 55402 11 0 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3431 หนองควายตาย หนอง/บงึ/กดุ ทุง่มน 2 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260481 1722517 48 55402 23 36000 สาธารณะ

อบต.หนองค่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3432 หนองโน หนอง/บงึ/กดุ ศรีบญุเรือง 11 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 256339 1722585 48 55403 14 64800 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3433 สระน้ํา บา้นหนองกวาง สระ หนองกวาง 11 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 259742 1722154 48 55402 2 36000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3434 ละเลิงบอ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกวาง 11 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 261465 1722350 48 55402 111 0 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3435 สระน้ํา บา้นหนองโน สระ หนองโน 4 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 257545 1721528 48 55403 3 20000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3436 สระน้ํา บา้นหนองโน สระ หนองโน 4 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 258109 1721486 48 55403 1 1250 สาธารณะ อบต.ประทาย อืน่ๆ

3437 อา่งเกบ็น้ําบงึกระโตน อา่งเกบ็น้ํา บงึกระโตน 8 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 256227 1720676 48 55403 1986 0 สาธารณะ อบต.ประทาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

3438 หนองน้ํา บา้นหนองโน หนอง/บงึ/กดุ หนองโน 4 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 258249 1721321 48 55403 6 22500 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3439 สระน้ํา บา้นนาง้ิว สระ นาง้ิว 9 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255672 1721387 48 55403 1 4500 สาธารณะ อบต.ประทาย อืน่ๆ
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3440 หนองตลาดไทร หนอง/บงึ/กดุ ตลาดไทร 6 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 261722 1720975 48 55402 28 300000 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3441 สระน้ํา บา้นนาง้ิว สระ นาง้ิว 9 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255282 1721140 48 55403 3 20000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3442 หนองน้ํา บา้นตลาดไทร หนอง/บงึ/กดุ ตลาดไทร 6 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262107 1720419 48 55402 10 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3443 สระน้ํา บา้นหนองบวั สระ หนองบวั 1 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 260638 1720179 48 55402 10 125000 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3444 หนองน้ํา บา้นหนองบวั หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 1 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262610 1719905 48 55402 1 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3445 หนองฝาย หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 1 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 260607 1719856 48 55402 2 120000 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3446 หนองขี้มึง่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกก 4 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262827 1719670 48 55402 3 36000 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3447 หมดสภาพ อืน่ๆ เทพารักษ์ 17 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255429 1719079 48 55403 8 0 สาธารณะ ทต.ประทาย อืน่ๆ

3448 สระน้ํา บา้นเทพารักษ์ สระ เทพารักษ์ 17 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255331 1718676 48 55403 13 28000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

3449 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ หนองกก 4 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262410 1718381 48 55402 15 56000 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3450
อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นกอก-ดอน
พยอม อา่งเกบ็น้ํา โคกสว่าง 7 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260987 1728405 48 55402 12 0 สาธารณะ อบต.หนองค่าย

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3451 สระหนองใหญ่ สระ หนองพลวง 5 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 253839 1723843 48 55403 3 36000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3452 หนองกดุฆอ้งวง หนอง/บงึ/กดุ กดุฆอ้งวง 10 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252397 1738184 48 55403 15 45000 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3453 สระวัด สระ เมืองดู่ 6 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 254341 1733178 48 55403 4 22500 สาธารณะ
วัด, อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3454 สระน้ํา บา้นกระโตน สระ กระโตน 3 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 254780 1720614 48 55403 2 20000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3455 สระน้ํา บา้นนาง้ิว สระ นาง้ิว 9 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255566 1721336 48 55403 4 37500 สาธารณะ

อบต.ประทาย, 
ประชาชน กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3456 สระน้ํา บา้นหนองกวาง สระ หนองกวาง 11 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260197 1723034 48 55402 6 12000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3457 สระน้ํา บา้นดอนตะหนิน สระ ดอนตะหนิน 5 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 260996 1727454 48 55402 1 165000 สาธารณะ
อบต.หนองค่าย, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3458 หนองน้ําเกล้ียง หนอง/บงึ/กดุ โนนภิบาล 8 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 246418 1734051 48 55403 1 14400 สาธารณะ

อบต.วังไม้แดง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3459 สระน้ํา บา้นหนองคู สระ หนองคู 5 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 256516 1730137 48 55403 4 48000 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3460 สระโรงเรียน สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251850 1728756 48 55403 3 0 สาธารณะ
โรงเรียน, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3461 สระโรงเรียน สระ หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247546 1729809 48 55403 1 3200 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต.หนั
หว้ยทราย อปุโภค, อืน่ๆ

3462 สระวัด สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251829 1729256 48 55403 6 18000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3463 สระโรงเรียน สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251926 1729263 48 55403 1 3200 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต., 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3464 สระโรงพกั สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 251989 1729257 48 55403 1 9600 สาธารณะ
สถานีตํารวจ, อบต.
หนัหว้ยทราย อืน่ๆ

3465 สระโรงพกั สระ โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 252041 1729297 48 55403 2 9600 สาธารณะ
สถานีตํารวจ, อบต.
หนัหว้ยทราย อืน่ๆ

3466 สระหว้ยหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 3 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252021 1734522 48 55403 2 13500 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3467 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย หนองกงุ 1 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 252386 1725023 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3468 ฝายน้ําล้นบา้นโกรกหนิ ฝาย โกรกหนิ 8 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 250776 1730508 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3469 ฝายน้ําล้นบา้นหนองช้างตาย ฝาย หนองช่างตาย 2 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 251344 1730810 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3470 ฝายลําหว้ยแอก ฝาย กดุฆอ้งวง 10 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 251865 1739883 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3471 ฝายหว้ยวังแดน ฝาย โคกกลาง 6 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 248008 1736103 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3472 ฝายลําหว้ยไม้แดง ฝาย โคกกลาง 6 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 247856 1736105 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3473 ฝายลําหว้ยวังไม้แดง ฝาย คึมหญ้านาง 3 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 245586 1735395 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3474 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย อุม่จาน 4 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244033 1740363 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3475 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย อุม่จาน 4 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244329 1740204 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3476 ฝายลําหว้ยวังแดน ฝาย หนองโน 10 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 249000 1736864 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3477 ฝายหว้ยวังแดน ฝาย โคกพระ 2 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 248637 1736436 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3478 ฝายหว้ยวังแดน ฝาย หนองโน 10 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 249506 1737131 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3479 ฝายลําแอก ฝาย ดอนวัว 3 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 260234 1731792 48 55402 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3480 ฝายลําหว้ยแอก ฝาย ดอนยาว 4 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 257691 1733479 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองโดน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3481 ฝายน้ําล้นบา้นหนองช่องแมว ฝาย หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247758 1730105 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3482 ฝายน้ําล้นบา้นหนองช่องแมว ฝาย หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247082 1730497 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3483 ฝายน้ําล้นบา้นหนองช่องแมว ฝาย หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 246520 1730863 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3484 ลําหว้ยลึก ลําธาร/ลําหว้ย โนนง้ิว 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 242952 1739452 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3485 ฝายลําหว้ยลึก ฝาย อุม่จาน 4 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 244744 1739983 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3486 ฝายน้ําล้นบา้นกดุฆอ้งวงค์ ฝาย กดุฆอ้งวง 10 โนนเพด็ ประทาย นครราชสีมา 252558 1738239 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.โนนเพด็, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3487 ฝายลําหว้ยวังไม้แดง ฝาย โคกกลาง 6 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 247174 1736176 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.วังไม้แดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3488 หว้ยแอก ลําธาร/ลําหว้ย โนนง้ิว 9 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 265414 1716886 48 55402 0 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3489 หนองช่องแมว หนอง/บงึ/กดุ หนองช่องแมว 2 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247592 1729631 48 55403 43 360000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3490 หนองดู่ หนอง/บงึ/กดุ หนัหว้ยทราย 1 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248637 1729636 48 55403 7 96000 สาธารณะ
อบต., ประชาชน 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3491 หนองระหอกโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ เพด็น้อย 3 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247173 1726836 48 55403 23 90000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3492 หนองฝาย หนอง/บงึ/กดุ เพด็น้อย 3 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 246062 1726307 48 55403 14 133000 สาธารณะ

กรมประมงหมูบ่า้น, 
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3493 หนองฝาย หนอง/บงึ/กดุ เพด็น้อย 3 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 246155 1726217 48 55403 9 133000 สาธารณะ

อบต., ประชาชน
ร่วมกนัดูแล 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3494 สระน้ํา บา้นโนนหญ้านาง สระ โนนหญ้านาง 4 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248857 1725464 48 55403 24 135000 สาธารณะ
อบต., ประชาชน 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3495 หนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ โนนหญ้านาง 4 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248978 1725449 48 55403 1 8000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3496 หนองฝาย หนอง/บงึ/กดุ เพด็น้อย 3 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 246470 1724927 48 55403 12 45000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

3497 สระวัด สระ ดอนกลอย 6 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248873 1724491 48 55403 4 14400 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3498 หนองเสล่า หนอง/บงึ/กดุ ดอนกอก 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 251744 1724051 48 55403 43 148500 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3499 หนองเสล่า หนอง/บงึ/กดุ ดอนกอก 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 251705 1723873 48 55403 11 165000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3500 หนองน้ํา บา้นเกตุสมบรูณ์ หนอง/บงึ/กดุ เกตุสมบรูณ์ 6 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 252250 1723522 48 55403 29 240000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3501 สระน้ํา บา้นเกตุสมบรูณ์ สระ เกตุสมบรูณ์ 6 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 252495 1723470 48 55403 3 36000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, วัด
เกตุสมบรูณ์ อืน่ๆ

3502 หนองพลวง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 5 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 254079 1723305 48 55403 5 42000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3503 สระน้ํา บา้นดอนกอก สระ ดอนกอก 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 252123 1723435 48 55403 6 31500 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3504 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ไร่ออ้ย 2 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247811 1722894 48 55403 11 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3505 หนองปรายดิน หนอง/บงึ/กดุ ไร่ออ้ย 2 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247834 1722711 48 55403 3 24000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3506 หนองบวัน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัน้อย 10 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246381 1722673 48 55403 14 60000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3507 หนองโนนเต่า หนอง/บงึ/กดุ ไร่ออ้ย 2 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 248232 1722347 48 55403 7 37392 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3508 หนองโนนเต่า หนอง/บงึ/กดุ ไร่ออ้ย 2 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 248114 1722153 48 55403 6 12000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3509 หนองสระสาธารณประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ หลักหนิ 7 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 250698 1721983 48 55403 1 15000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3510 สระหนองใหม่ สระ หลักหนิ 7 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 250341 1721855 48 55403 1 10000 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3511 หนองเพนียด หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัน้อย 10 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246549 1721885 48 55403 4 40000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3512 สระน้ําบา้นถนนโพธ์ิ สระ ถนนโพธ์ิ 5 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 251742 1721384 48 55403 2 15000 สาธารณะ

วัดบา้นถนนโพธ์ิ, 
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3513 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247995 1721462 48 55403 7 21000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชน กรรมการ
หมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

3514 หนองบอล หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247972 1721347 48 55403 4 43200 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ประมง, อืน่ๆ

3515 หนองน้ํา บา้นกระทุม่ราย หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247542 1721327 48 55403 2 2000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3516 หนองโพธ์ิ หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247998 1721247 48 55403 6 30000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, วัด
 ประชาชน อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3517 หนองปูตุา หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247930 1721071 48 55403 2 12000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ประมง, อืน่ๆ

3518 หนองสระจนัทร์ หนอง/บงึ/กดุ สระจนัทร์ 11 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247107 1721091 48 55403 3 22400 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3519 หนองคู หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนิน 5 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245782 1721045 48 55403 55 300000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3520 หนองยาว หนอง/บงึ/กดุ กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247691 1721000 48 55403 36 360000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3521 หนองโศก หนอง/บงึ/กดุ โนนไผ่ล้อม 13 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246279 1720944 48 55403 2 10800 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3522 หนองสน หนอง/บงึ/กดุ โนนไผ่ล้อม 13 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246336 1720814 48 55403 2 45000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3523 สระน้ํา บา้นดอนตะหนิน สระ ดอนตะหนิน 5 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245875 1720808 48 55403 8 75000 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชน กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3524 หนองโมงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 4 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 250780 1719870 48 55403 9 80000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3525 หนองน้ํา บา้นเตยกระโตน หนอง/บงึ/กดุ เตยกระโตน 1 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 253561 1719712 48 55403 3 15000 สาธารณะ ทต.ประทาย อืน่ๆ

3526 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ บงึกระโตน 8 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 258148 1719449 48 55403 4 15000 สาธารณะ อบต.ประทาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

3527 หนองลาด หนอง/บงึ/กดุ หนองลาด 6 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 252728 1719021 48 55403 6 80000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3528 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ หนองกก 4 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262507 1718133 48 55402 11 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3529 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 4 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 250340 1718455 48 55403 12 57600 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนั
ดูแล วัด

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3530 หนองบงึ หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 3 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244412 1718666 48 55403 13 54000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3531 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ หนองหญ้าปล้อง 15 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 251818 1718364 48 55403 2 7200 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3532 หนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 4 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 249568 1718424 48 55403 19 62100 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3533 หนองตลาด หนอง/บงึ/กดุ หนองลาด 6 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 254342 1717771 48 55403 9 28800 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

3534 หนองคลอง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 4 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 249018 1717861 48 55403 18 105600 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3535 หนองหญ้าปล้อง หนอง/บงึ/กดุ หนองหญ้าปล้อง 15 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 251799 1717722 48 55403 1 12600 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล อืน่ๆ

3536 หนองเด่ิน หนอง/บงึ/กดุ หนองเด่ิน 7 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246912 1717858 48 55403 25 247500 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3537 หมดสภาพ อืน่ๆ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262684 1717325 48 55402 2 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3538 หนองน้ํา บา้นเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 3 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244447 1717836 48 55403 4 36000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3539 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262357 1716967 48 55402 16 30000 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3540 หนองซาด หนอง/บงึ/กดุ หนองชาด 11 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 256843 1717079 48 55403 9 527000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3541 หนองสะแบง หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแบง 7 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 243799 1717336 48 55403 6 57600 สาธารณะ
อบต.นางรํา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3542 หนองน้ํา บา้นขี้เหล็ก หนอง/บงึ/กดุ ขี้เหล็ก 2 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255434 1717010 48 55403 1 9600 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3543 หนองน้ํา บา้นประทาย หนอง/บงึ/กดุ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263431 1716386 48 55402 22 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3544 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเด่ิน 7 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 248017 1717075 48 55403 11 0 สาธารณะ อบต.กระทุม่ราย อืน่ๆ

3545 หมดสภาพ อืน่ๆ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263104 1716621 48 55402 2 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3546 สระสาธารณะ สระ หนองสะแบง 7 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 243935 1717086 48 55403 1 12000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3547 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเด่ิน 7 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 248398 1716968 48 55403 14 0 สาธารณะ อบต.กระทุม่ราย อืน่ๆ
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3548 หนองตาเย็น หนอง/บงึ/กดุ ศรีชมชื่น 6 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 257189 1716620 48 55403 18 60000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3549 หมดสภาพ อืน่ๆ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263386 1716369 48 55402 7 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3550 หนองหญ้าขาว หนอง/บงึ/กดุ หนองโจด 8 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244132 1716811 48 55403 2 20000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3551 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263349 1716104 48 55402 18 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3552 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262941 1715959 48 55402 2 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3553 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ โคกล่าม 7 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 255144 1716129 48 55403 4 30000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3554 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263119 1715904 48 55402 2 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3555 หนองอุม่ หนอง/บงึ/กดุ ปรักแรต 3 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 267388 1715773 48 55402 9 13050 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3556 หนองหวัลิง หนอง/บงึ/กดุ หนองออ้ 1 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 266152 1715616 48 55402 3 135000 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3557 สระน้ํา บา้นปรักแรต สระ ปรักแรต 3 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 267326 1715433 48 55402 8 10500 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3558
หนองปลักแรตสาธารณะ
ประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ ปรักแรต 3 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 267573 1715407 48 55402 35 147900 สาธารณะ

อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3559 หนองออ้ หนอง/บงึ/กดุ หนองออ้ 1 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 265629 1715356 48 55402 12 77520 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3560 หนองเร่ือ หนอง/บงึ/กดุ ปรักแรต 3 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 267470 1715257 48 55402 2 15000 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3561 อา่งส่ีเหล่ียม อา่งเกบ็น้ํา ส่ีเหล่ียม 1 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246126 1715723 48 55403 125 345600 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3562 หนองเลิงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนอลุ่ีม 5 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 258480 1715356 48 55402 37 480000 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3563 หนองละเลิงตะเกยีด หนอง/บงึ/กดุ นางรํา 1 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244360 1715663 48 55403 45 360000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3564 หนองถนนหกั หนอง/บงึ/กดุ นางรํา 1 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 245067 1715521 48 55403 17 112500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3565 สระน้ํา บา้นส่ีเหล่ียม สระ ส่ีเหล่ียม 1 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245879 1715495 48 55403 1 60000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3566 หนองน้ํา บา้นดอนอลุ่ีม หนอง/บงึ/กดุ ดอนอลุ่ีม 5 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 259321 1715048 48 55402 1 50000 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

3567 สระโรงเรียน สระ นางรํา 1 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244064 1715376 48 55403 20 80000 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต.นางรํา
, ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

3568 หนองน้ํา บา้นธรรมจกัรพฒันา หนอง/บงึ/กดุ ธรรมจกัรพฒันา 12 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 259454 1714940 48 55402 8 30000 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3569 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ ขี้เหล็ก 3 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 252005 1714922 48 55403 13 201600 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3570 สระวัด สระ ส่ีเหล่ียม 1 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245871 1715075 48 55403 2 10000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3571 หนองกระหาด หนอง/บงึ/กดุ โนนกระหาด 11 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 243008 1715112 48 55403 14 45000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3572 หนองไม้แดง หนอง/บงึ/กดุ หนองบอน 4 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 245322 1715038 48 55403 2 22500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3573 หนองน้ํา บา้นดอนมัน หนอง/บงึ/กดุ ดอนมัน 6 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 258538 1714844 48 55402 42 45000 สาธารณะ
อบต.โคกกลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3574 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนมัน 6 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 259036 1714671 48 55402 28 0 สาธารณะ อบต.โคกกลาง อืน่ๆ

3575 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263428 1714480 48 55391 29 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร อืน่ๆ

3576 หนองละเลิง หนอง/บงึ/กดุ หนองแสง 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 256736 1714120 48 55394 40 64800 สาธารณะ
อบต.โคกกลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3577 หนองฝายตะกดุเวียน หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 8 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246937 1714169 48 55394 23 60000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3578 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ ดอนมัน 6 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 260079 1713489 48 55391 137 150000 สาธารณะ

อบต.โคกกลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3579 หนองน้ํา บา้นหนองเสา หนอง/บงึ/กดุ หนองเสา 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 257352 1713480 48 55394 54 241500 สาธารณะ
อบต.โคกกลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3580 หนองสะแบง หนอง/บงึ/กดุ โนนเขว้า 9 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 245542 1713699 48 55394 1 6000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3581 สระดินแดงสาธารณประโยชน์ สระ หนองเสา 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 257294 1713053 48 55394 5 384000 สาธารณะ
อบต.โคกกลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3582 หนองน้ํา บา้นหนองเสา หนอง/บงึ/กดุ หนองเสา 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 259055 1712816 48 55391 5 45000 สาธารณะ อบต.โคกกลาง อืน่ๆ

3583 หนองระเริง หนอง/บงึ/กดุ เย้ยตะแบง 2 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 249873 1712717 48 55394 23 90000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3584 หนองประมง หนอง/บงึ/กดุ เย้ยตะแบง 2 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 249670 1712553 48 55394 26 90000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

3585 อา่งเกบ็น้ําหนองแสง อา่งเกบ็น้ํา หนองแสง 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 254513 1712401 48 55394 507 963000 สาธารณะ

อบต.โคกกลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3586 หนองช่องแมว หนอง/บงึ/กดุ ช่องแมว 2 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 261745 1711398 48 55391 111 207000 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3587 หนองน้ํา บา้นโนนสูง หนอง/บงึ/กดุ โนนสูง 10 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 243093 1711338 48 55394 4 30000 สาธารณะ อบต.นางรํา อืน่ๆ

3588 สระน้ําประปา สระ ละเลิงหนิ 4 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 254080 1710805 48 55394 11 241500 สาธารณะ

อบต.โคกกลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3589 สระน้ํา บา้นโนนสูง สระ โนนสูง 10 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 243265 1711073 48 55394 2 45000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3590 หนองหวัหนอง หนอง/บงึ/กดุ โนนสูง 10 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 242817 1710801 48 55394 75 123000 สาธารณะ อบต.นางรํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3591 หนองเขว้า หนอง/บงึ/กดุ เขว้า 3 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 243345 1718535 48 55403 74 45000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3592 หนองน้ํา บา้นประทาย หนอง/บงึ/กดุ ประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262981 1717474 48 55402 54 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3593 หนองน้ํา บา้นโนนง้ิว หนอง/บงึ/กดุ โนนง้ิว 9 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 264027 1717350 48 55402 8 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3594 สระอบต. สระ หว้ยตะคร้อ 14 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244599 1717223 48 55403 17 144000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3595 หนองน้ํา บา้นหนัเตย หนอง/บงึ/กดุ หนัเตย 10 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 256245 1715394 48 55403 11 90000 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3596 หนองน้ํา บา้นตูม หนอง/บงึ/กดุ ตูม 11 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 260628 1714444 48 55402 43 0 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3597 หนองกดุปลาหมอ หนอง/บงึ/กดุ โนนามบรูณ์ 7 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 262355 1713003 48 55391 90 76200 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3598 สระน้ํา บา้นหนองกอก สระ หนองกอก 8 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 257401 1711643 48 55394 2 14400 สาธารณะ

อบต.โคกกลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3599 สระวัด สระ หนองกรด 5 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 258919 1707792 48 55391 3 27000 สาธารณะ
อบต.โคกกลาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3600 หนองจระเข้ หนอง/บงึ/กดุ คอกหมู 10 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 264077 1712915 48 55391 17 36000 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3601 หนองแสงสาธารณะประโยชน์ หนอง/บงึ/กดุ ดอนส้ัน 4 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 266929 1715312 48 55402 1 6000 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3602 หนองโจน หนอง/บงึ/กดุ ดอนส้ัน 4 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 266436 1715405 48 55402 6 30400 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3603 หนองหมู หนอง/บงึ/กดุ ล้ินฟาู 9 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 264597 1711713 48 55391 2 5850 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3604 หนองยาง หนอง/บงึ/กดุ หนองยาง 6 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 262427 1711611 48 55391 1 3900 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3605 หนองลุมหนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองบอน 4 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244795 1714145 48 55394 5 18000 สาธารณะ
อบต.นางรํา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3606 สระหนองนาดี สระ โนนเขว้า 9 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 246311 1712894 48 55394 3 18000 สาธารณะ
อบต.นางรํา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3607 สระน้ํา บา้นหญ้าคาน้อย สระ หญ้าคาน้อย 3 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 246443 1711446 48 55394 8 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3608 สระน้ํา บา้นโนนเขว้า สระ โนนเขว้า 9 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244999 1713490 48 55394 8 75000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ประมง, อืน่ๆ

3609 สระหลวง สระ โนนมะเหล่ือม 12 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 242214 1712066 48 55394 3 สาธารณะ อบต.นางรํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3610 หนองดอนเต็ง หนอง/บงึ/กดุ ดอนเต็ง 2 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 246044 1713721 48 55394 6 54000 สาธารณะ
อบต.นางรํา, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3611 หนองบอน หนอง/บงึ/กดุ หนองบอน 4 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 244449 1714638 48 55394 2 10500 สาธารณะ
อบต.นางรํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3612 หนองหลวง หนอง/บงึ/กดุ โนนมะเหล่ือม 12 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 242368 1712213 48 55394 3 10000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ

3613 สระวัด สระ ขี้เหล็ก 3 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 251711 1715313 48 55403 12 24000 สาธารณะ

วัดบา้นขี้เหล็ก, อบต.
ทุง่สว่าง, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

3614 หนองวังม่วง หนอง/บงึ/กดุ วังม่วง 1 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 248317 1712595 48 55394 15 360000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3615 หนองบไุท หนอง/บงึ/กดุ บไุท 5 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 251906 1713117 48 55394 2 16000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3616 หนองบอ่ หนอง/บงึ/กดุ ขี้เหล็ก 3 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 251834 1715289 48 55403 11 61200 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3617 สระ อบต. สระ เย้ยตะแบง 2 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 250267 1714390 48 55394 2 8000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3618 หนองสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ เย้ยตะแบง 2 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 250283 1713660 48 55394 4 12000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3619 หนองโบสถ์ หนอง/บงึ/กดุ เย้ยตะแบง 2 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 250024 1712786 48 55394 2 24000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3620 ตะกดุเวียน หนอง/บงึ/กดุ วังม่วง 1 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 248268 1712136 48 55394 3 225000 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3621 สระปาุช้า สระ ดอนกลอย 6 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248535 1724687 48 55403 2 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3622 หนองชลประทาน หนอง/บงึ/กดุ ชลประทาน 9 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247569 1728957 48 55403 22 90000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3623 หนองสระน้ําประปา หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 8 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246913 1714529 48 55394 4 17600 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3624 หนองกวางโตน หนอง/บงึ/กดุ ดอนตะหนิน 5 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245767 1720633 48 55403 2 30000 สาธารณะ อบต.กระทุม่ราย อปุโภค, อืน่ๆ

3625 โคกหนองโนน สระ หว้ยตะคร้อ 14 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244923 1717194 48 55403 12 45000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3626 สระโรงเรียน สระ ส่ีเหล่ียม 1 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245621 1715610 48 55403 1 5000 สาธารณะ
โรงเรียน, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ
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3627 สระวัด สระ ส่ีเหล่ียม 1 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 245944 1714972 48 55403 6 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

3628 หนองละเลิง หนอง/บงึ/กดุ โนนเพด็ 8 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247243 1714190 48 55394 4 21450 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนร่วมกนัดูแล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3629 หนองไร่ หนอง/บงึ/กดุ โนนไผ่ล้อม 13 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246312 1720959 48 55403 3 4000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3630 หนองบวัน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัน้อย 10 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246328 1722561 48 55403 4 0 สาธารณะ

อบต.กระทุม่ราย, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

ผลิตประปา, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3631 สระสาธารณะ สระ หว้ยตะคร้อ 14 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244900 1717363 48 55403 8 8000 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

3632 สระน้ํา บา้นหนองเรือ สระ หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 262846 1715849 48 55402 4 50000 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

3633 หนองแสง หนอง/บงึ/กดุ โนนง้ิว 9 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 263960 1717569 48 55402 1 22500 สาธารณะ
อบต.ตลาดไทร, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3634 หนองน้ํา บา้นหนองบวัน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัน้อย 10 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 246461 1721886 48 55403 3 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น ประชาชน ผลิตประปา, อืน่ๆ

3635 ฝายน้ําล้นบา้นดอนส้ัน ฝาย ดอนส้ัน 4 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 266919 1715177 48 55402 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอนมัน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3636 ฝายน้ําล้นบา้นเตยกระโตน ฝาย เตยกระโตน 1 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 252395 1720130 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3637 ฝายน้ําล้นบา้นถนนโพธ์ิ ฝาย ถนนโพธ์ิ 5 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 252254 1721146 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.ประทาย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3638 ฝายน้ําล้นบา้นดอนเต็ง ฝาย ดอนเต็ง 2 นางรํา ประทาย นครราชสีมา 246747 1713552 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา วัด

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3639 คลองจรเข้น้อย ลําคลอง/คูน้ํา ขี้เหล็ก 3 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 252016 1713027 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3640 ฝายน้ําล้น ฝาย โคกล่าม 7 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 255189 1717228 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3641 คลองลําแทต ลําคลอง/คูน้ํา โคกล่าม 7 ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 255340 1717083 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.ทุง่สว่าง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3642 ฝายน้ําล้น ฝาย ดอนกลอย 6 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248407 1723525 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3643 ฝายน่ากวั ฝาย ดอนกลอย 6 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248327 1724692 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3644 ฝายกัน้น้ํา ฝาย เพด็น้อย 3 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 247063 1725686 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3645 ฝายน้ําล้นบา้นโนนหญ้านาง ฝาย โนนหญ้านาง 4 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248879 1726621 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3646 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โนนหญ้านาง 4 หนัหว้ยทราย ประทาย นครราชสีมา 248477 1727585 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนัหว้ยทราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3647 ฝายน้ําล้น ฝาย เขว้า 3 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244372 1717659 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3648 ฝายน้ําล้นบา้นกระทุม่ราย ฝาย กระทุม่ราย 9 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 248231 1721466 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3649 ฝายน้ําล้น ฝาย โนนเพด็ 8 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 247367 1712896 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3650 ฝายน้ําล้น ฝาย หว้ยตะคร้อ 14 กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา 244692 1716916 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.กระทุม่ราย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3651 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย ดอนกอก 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 251259 1722909 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองพลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3652 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย ขี้เหล็ก 2 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 255932 1716678 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3653 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย หนองเรือ 8 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 264115 1715239 48 55402 0 0 สาธารณะ อบต.ตลาดไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3654 สระน้ําบา้นโกรกหว้า สระ โกรกหว้า 11 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 189865 1621864 48 54383 1 14400 สาธารณะ
รร.บา้นโกรกหว้า, 
อบต.ดอน, หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3655 สระน้ําสาธารณะ สระ พนัธ์ุสงวน 3 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 178994 1640007 48 54384 10 27 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3656 อา่งเกบ็น้ําอา่งหนิ อา่งเกบ็น้ํา อา่งหนิ 4 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 181598 1639147 48 54384 18 0 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3657 สระน้ําสาธารณะ สระ พนัธ์ุสงวน 3 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 178538 1638687 48 54384 6 12 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
ชาวบา้น กรรมการ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3658 อา่งเกบ็น้ําหว้ยยาง อา่งเกบ็น้ํา อา่งหว้ยยาง 13 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 186178 1638384 48 54384 10 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3659 อา่งเกบ็น้ําหว้ยยาง อา่งเกบ็น้ํา อา่งหว้ยยาง 13 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 186266 1638241 48 54384 3 0 สาธารณะ อบต.ธงชัยเหนือ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3660 บงึสาธารณะ หนอง/บงึ/กดุ อา่งหว้ยยาง 13 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 186554 1637874 48 54384 18 0 สาธารณะ อบต.ธงชัยเหนือ อืน่ๆ

3661 สระน้ําเอกชน สระ หนองใหญ่ 10 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 188169 1636838 48 54384 2 0 สาธารณะ อบต.โคกไทย เพาะปลูก, อืน่ๆ

3662 สระน้ําสาธารณะ สระ ธงชัยเหนือ 12 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 181557 1636671 48 54384 17 79380 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3663 สระน้ํา บา้นแหลมรวก สระ แหลมรวก 5 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 182244 1636640 48 54384 4 0 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ
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3664 สระวัดแหมรวกอนิทรนิมิตร สระ แหลมรวก 5 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 182153 1636485 48 54384 3 0 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, วัด
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3665 สระน้ํา บา้นหนองด่านช้าง สระ หนองด่านช้าง 6 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 183494 1635628 48 54384 4 129600 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3666
สระน้ําโรงเรียน บา้นหนองหญ้า
ขาว สระ หนองหญ้าขาว 2 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 178337 1635651 48 54384 1 2 สาธารณะ

รร.บา้นหนองหญ้า
ขาว, อบต.ธงชัยเหนือ ประมง, อืน่ๆ

3667
สระน้ําโรงเรียน บา้นหนองหญ้า
ขาว สระ หนองหญ้าขาว 2 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 178400 1635622 48 54384 1 3 สาธารณะ

รร.บา้นหนองหญ้า
ขาว, อบต.ธงชัยเหนือ อืน่ๆ

3668 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 2 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 178007 1635478 48 54384 8 59 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการเหนือ อืน่ๆ

3669 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองใหญ่ 10 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 187441 1635205 48 54384 6 1 สาธารณะ อบต.โคกไทย, หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3670 สระน้ํา บา้นโนนทอง สระ โนนทอง 8 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 181628 1635115 48 54384 2 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

3671 สระน้ําสาธารณะบา้นโนนทอง สระ โนนทอง 8 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 180590 1634649 48 54384 2 25 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3672 สระโรงเรียนบา้นหนองล้างช้าง สระ หนองล้างช้าง 7 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 187540 1633452 48 54384 4 45 สาธารณะ
รร.บา้นหนองล้างช้าง
, อบต.โคกไทย เพาะปลูก, อืน่ๆ

3673 สระน้ําบา้นหนองตาด สระ หนองตาด 12 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 816197 1633322 47 53381 3 21750 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3674 หมดสภาพ อืน่ๆ โคกศิลา 1 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 180831 1633089 48 54384 2 0 สาธารณะ อบต.ธงชัยเหนือ อืน่ๆ

3675 หนองคลองหนองแก หนอง/บงึ/กดุ โคกศิลา 1 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 179410 1632816 48 54384 4 0 สาธารณะ อบต.ธงชัยเหนือ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3676 สระน้ําหนองต้อ สระ หนองกระทุม่ 8 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 185528 1632229 48 54383 4 66 สาธารณะ
อบต.โคกไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3677 หนองทา่ช้าง หนอง/บงึ/กดุ ขอนขว้าง 9 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 178305 1631717 48 54383 4 187500 สาธารณะ ทต.เมืองปกั, หมูบ่า้น
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3678 สระหนองขาว สระ หนองเรือ 14 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 820752 1631732 47 53382 6 16000 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3679 สระน้ําโรงเรียน สระ หนองตาอดุ 6 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 822158 1630831 47 53382 3 19200 สาธารณะ
รร.สมเด็จพระธีร
ญาณมุนี, อบต.ตะคุ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3680 สระสมเด็จ สระ โคกคึม 5 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 821133 1630424 47 53382 7 86400 สาธารณะ อบต.ตะคุ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3681 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองตาอดุ 6 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 822412 1630254 47 53382 4 0 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3682 สระน้ําสาธารณะ สระ อโุลก 4 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 821089 1629896 47 53382 3 9600 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

3683 หมดสภาพ อืน่ๆ นาแค 4 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 180077 1629392 48 54383 9 0 สาธารณะ ทต.เมืองปกั อืน่ๆ
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3684 สระน้ําสาธารณะวัดน้อยสุขัง สระ สุขัง 9 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 816765 1629378 47 53382 4 45600 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3685 สระส่ีเหล่ียม สระ นาแค 4 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 181862 1629118 48 54383 17 57 สาธารณะ
ทต.เมืองปกั, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3686 สระน้ําบา้นสุขัง สระ สุขัง 9 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 817636 1629174 47 53382 13 76800 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

3687 สระสมเด็จพระธีรญาณมุนี สระ สุขัง 9 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 816237 1629100 47 53382 6 72000 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3688 สระสาธารณะ สระ วังหนิ 10 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 813834 1628600 47 53382 3 32000 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3689 สระน้ําประปา กปภ. สระ ดอนขวาง 1 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 178255 1626933 48 54383 31 0 สาธารณะ
การไฟฟาูส่วนภูมิภาค
 อ.ปงัธงชัย, ทต.ง้ิว ผลิตประปา, อืน่ๆ

3690 สระน้ําสาธารณะ สระ ง้ิว 3 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 178426 1625634 48 54383 5 156 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3691 สระน้ําบา้นพปุลาไหล สระ พปุลาไหล 4 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 815440 1625321 47 53382 7 0 สาธารณะ
อบต.สุขเกสม วัดพุ
ปลาไหล อืน่ๆ

3692 สระพรหมราช สระ พรมราช 8 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 820933 1625110 47 53382 23 115 สาธารณะ
อบต.ตูม, กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3693 สระน้าวัดหนองชุมแสง สระ หนองชุมแสง 3 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 817137 1625051 47 53382 24 0 สาธารณะ

อบต.สนุขเกษม วัด
หนองชุมแสง, 
ชาวบา้นหนองชุมแสง อืน่ๆ

3694 สระน้ําวัดโคก สระ โคกสระน้อย 3 นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา 181762 1624837 48 54383 11 23 สาธารณะ ทต.นกออก, หมูบ่า้น อืน่ๆ

3695 สระน้ําวัดโคกสระน้อย สระ โคกสระน้อย 3 นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา 181975 1624816 48 54383 20 0 สาธารณะ
ทต.นกออก, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3696 หนองศาลา หนอง/บงึ/กดุ หนองศาลา 1 เกษมทรัพย์ ปกัธงชัย นครราชสีมา 184116 1624749 48 54383 62 313986 สาธารณะ
อบต.เกษมทรัพย์, 
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3697 สระไม้เส่ียว สระ ไม้เส่ียว 9 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 188405 1624278 48 54383 7 66125 สาธารณะ อบต.ดอน, หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3698 สระน้ําบา้นหนองปลิง สระ หนองปลิง 3 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818585 1624523 47 53382 8 32 สาธารณะ
อบต.ตูม, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3699 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองน้ําขาว อา่งเกบ็น้ํา คลองน้ําขาว 5 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 799199 1624284 47 53382 4 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ อืน่ๆ

3700 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ โคกนางเหริญ 7 เกษมทรัพย์ ปกัธงชัย นครราชสีมา 182472 1623823 48 54383 19 37500 สาธารณะ วัดปาุนางเหริญ อืน่ๆ

3701 อา่งเกบ็น้ําลําสําลาย อา่งเกบ็น้ํา ยางกระทงุ 2 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 808197 1623834 47 53382 3302 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3702 สระน้ําวัด สระ ยางกระทงุ 2 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 806483 1623958 47 53382 10 125000 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3703 สระน้ําหนองม่วง สระ โคกนางเหริญ 7 เกษมทรัพย์ ปกัธงชัย นครราชสีมา 182048 1623481 48 54383 61 0 สาธารณะ อบต.เกษมทรัพย์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3704 สระน้ํา บา้นขุนละคร สระ ขุนละคร 2 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 186713 1622680 48 54383 8 0 สาธารณะ อบต.สําโรง ประมง, อืน่ๆ

3705
หนองน้ําบา้นน้ําซับ (ฟาร์มโชค
ชัย) หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 21 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801968 1622943 47 53382 17 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ อืน่ๆ
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3706 สระน้ําธรรมชาติ สระ หนองปรือ 9 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 820885 1622136 47 53382 5 0 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3707 สระน้ําบา้นเชียงสา สระ เชียงสา 9 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 180690 1621902 48 54383 11 72 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3708 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 9 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 821007 1621636 47 53382 4 30 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3709 หนองเชียงสา หนอง/บงึ/กดุ เชียงสา 9 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 180319 1621280 48 54383 4 0 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3710 สระน้ําหนองตะแบก สระ หนองตะแบก 5 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 184387 1621138 48 54383 8 22500 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3711 หนองประดู่ หนอง/บงึ/กดุ หนองประดู่ 3 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 185952 1620840 48 54383 5 7500 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3712 สระวัดเทพมงคล สระ ตูม 8 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 183657 1620776 48 54383 3 24000 สาธารณะ
วัดเทพมงคล, อบต.
สําโรง, หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3713 บงึมะกอกงาม หนอง/บงึ/กดุ มะกอกงาม 8 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 812621 1620913 47 53382 9 0 สาธารณะ ทต.บอ่ปลาทอง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3714 สระน้ําบา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 9 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 820668 1620754 47 53382 4 41 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3715 หนองคลองสาริกา หนอง/บงึ/กดุ คลองสาริกา 8 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 803329 1620247 47 53382 7 96000 สาธารณะ
อบต.ตะขบ, 
ชาวบา้นคลองสาริกา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3716 สระขี้เหล็ก สระ ขี้เหล็ก 8 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 182622 1619536 48 54383 13 0 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3717 อา่งเกบ็น้ําหนองกก อา่งเกบ็น้ํา หนองกก 7 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 821996 1619353 47 53382 10 0 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, 
ชาวบา้นหนองกก ผลิตประปา, อืน่ๆ

3718 อา่งเกบ็น้ําซับพลู อา่งเกบ็น้ํา คลองสาริกา 8 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801535 1619284 47 53382 32 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3719 สระน้ํา บา้นคลองสาริกา สระ คลองสาริกา 8 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 804480 1619181 47 53382 23 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ อืน่ๆ

3720 สระน้ําบา้นหนองขี้เหล็ก สระ ขี้เหล็ก 8 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 182300 1619077 48 54383 9 0 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3721 สระน้ํา บา้นหนองแฟบ สระ หนองแฟบ 2 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181724 1618386 48 54383 3 0 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3722 สระน้ําบา้นเกา่สะแกราช สระ เกา่เหนือ 12 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 179006 1618455 48 54383 7 0 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3723 สระน้ําเจา้คุณ สระ หนองแฟบ 2 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181999 1618337 48 54383 5 31 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3724 สระน้ํา บา้นเกา่ สระ เกา่ 7 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 179115 1618372 48 54383 5 108 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3725 สระน้ํา บา้นหนองแฟบ สระ หนองแฟบ 2 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181600 1618298 48 54383 6 117 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3726 อา่งหนองแสง อา่งเกบ็น้ํา หนองปรือ 9 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 818074 1618539 47 53382 19 0 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3727 อา่งเกบ็น้ําซับหมาก อา่งเกบ็น้ํา หนองกก 7 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 819639 1618268 47 53382 10 87800 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, 
ชาวบา้นหนองกก อืน่ๆ

3728 สระน้ํา บา้นหนองแฟบ สระ หนองแฟบ 2 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181593 1617848 48 54383 3 35 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3729 สระน้ํา บา้นหนองแฟบ สระ หนองแฟบ 2 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181678 1617681 48 54383 4 37 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

3730 หนองนาบแหย่ หนอง/บงึ/กดุ โคกไผ่แกว้ 13 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 183042 1617211 48 54383 22 92 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3731 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 7 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 820330 1617160 47 53382 1 0 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, สํานัก
กรรมฐานถ้ํามุบง อืน่ๆ

3732 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 7 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 820523 1616983 47 53382 6 0 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, สํานัก
กรรมฐานบบุง อืน่ๆ

3733 อา่งเกบ็น้ําคลองซับเม็ก อา่งเกบ็น้ํา ปอแดง 4 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 822699 1616773 47 53382 10 133500 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, วัดปอ
แดง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3734 สระน้ําบา้นพดัทะเล สระ พดัทะเล 2 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 809821 1616458 47 53382 7 32000 สาธารณะ ทต.ลํานางแกว้ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3735 อา่งเกบ็น้ําฝายลําเชียง อา่งเกบ็น้ํา คลองเตย 5 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 178199 1616282 48 54383 2 0 สาธารณะ

ฝายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่2 ลํา
พระเพลิง กรม
ชลประทาน, อบต.
สะแกราช

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3736 อา่งเกบ็น้ําฝายลําเชียงสา อา่งเกบ็น้ํา คลองเตย 5 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 178014 1616210 48 54383 18 0 สาธารณะ

ฝายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่2 ลํา
พระเพลิง, อบต.
สะแกราช เพาะปลูก, อืน่ๆ

3737 อา่งบงึคํา อา่งเกบ็น้ํา คลองเตย 5 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 178713 1616143 48 54383 27 518 สาธารณะ
อบต.สระแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3738 สระน้ําสาธารณะ สระ โคกสะแกราช 3 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 181151 1615976 48 54383 9 15 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3739 สระน้ําบา้นโนนสําโรง สระ ลําประโคน 3 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 812475 1615238 47 53382 19 127199 สาธารณะ
ทต.ลํานางแกว้, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3740 สระน้ําวัดบา้นซับน้อย สระ ซับน้อย 7 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 808165 1614892 47 53382 4 60000 สาธารณะ
ทต.ลํานางแกว้, 
กํานันหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3741 ลําหว้ยหนิดาด สระ โคกหนองแปบ 4 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 182913 1614314 48 54383 7 54 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3742 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองซับน้อย อา่งเกบ็น้ํา ซับน้อย 7 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 807919 1614406 47 53382 7 0 สาธารณะ ทต.ลํานางแกว้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3743 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยทราย อา่งเกบ็น้ํา หลุมเงิน 5 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 821356 1614225 47 53382 10 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3744 สระขุดใหม่ สระ ซับยาง 6 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 807275 1614189 47 53382 8 180000 สาธารณะ
ทต.ลํานางแกว้, 
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3745 สระวัดปาุศรีอดุมทรัพย์ สระ โคกสะแกราช 3 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 179957 1614022 48 54383 2 1 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

3746 สระวัดปาุศรีอดุมทรัพย์ สระ โคกสะแกราช 3 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 179871 1613917 48 54383 8 108 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3747 อา่งเกบ็น้ําหนิตะโง่ อา่งเกบ็น้ํา ลําประโคนเหนือ 5 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 810684 1613521 47 53382 54 559840 สาธารณะ ทต.ลํานางแกว้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3748 หนองหว้ยแกว้ หนอง/บงึ/กดุ หว้ยแกว้ 9 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 814846 1612321 47 53382 11 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3749 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นโคกสําราญ อา่งเกบ็น้ํา โคกสําราญ 10 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 799900 1607968 47 53382 6 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3750 สระน้ํา บา้นตะเคียนคู่ สระ ตะเคียนคู่ 13 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801187 1607032 47 53382 4 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3751 เขื่อนลําพระเพลิง อา่งเกบ็น้ํา บอ่ปลา 12 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 802287 1611443 47 53382 2874 110000000 สาธารณะ

กรมชลประทาน 
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา ลําพระ
เพลิง, ทต.เมืองปกั ผลิตประปา, อืน่ๆ

3752 สระน้ํา บา้นหนองผักไร สระ หนองผักไร 10 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 190132 1623247 48 54383 9 34475 สาธารณะ อบต.ดอน, หมูบ่า้น อืน่ๆ

3753 สระบา้นผักไร สระ หนองผักไร 10 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 189965 1623950 48 54383 6 30000 สาธารณะ อบต.ดอน, หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3754 สระบา้นโคกคลองขุนเทยีน สระ โคกคลองขุนเทยีน 4 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 177612 1625193 48 54383 1 6 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3755 สระสาธารณะ สระ โคกคลองขุนเทยีน 4 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 177213 1624676 48 54383 2 0 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3756 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองไผ่ 8 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 823033 1623152 47 53382 3 18 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3757 สระสาธารณะ สระ หนองไผ่ 8 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 822394 1622289 47 53382 1 0 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3758 สระน้ําสาธารณะ สระ ง้ิว 3 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 178352 1625616 48 54383 6 0 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3759 สระสาธารณะ สระ โคกสามสิบ 13 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 822678 1624910 47 53382 1 8 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3760 สระสาธารณะ สระ หนองกระโดน 14 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 822457 1623450 47 53382 2 2 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3761 สระบา้นตูม สระ ตูม 8 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 184242 1621109 48 54383 1 4800 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3762 สระน้ําบา้นหนองตะแบก สระ ตูม 8 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 183457 1620857 48 54383 8 171000 สาธารณะ
อบต.สําโรง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3763 สระน้ําวัดโคกศรีษะเกษ สระ โคกสระน้อย 3 นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา 181783 1624921 48 54383 6 14 สาธารณะ ทต.นกออก, หมูบ่า้น อืน่ๆ

3764 สระน้ํา บา้นโคกสระน้อย สระ โคกสระน้อย 3 นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา 181878 1624397 48 54383 4 12000 สาธารณะ
ทต.นกออก, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3765 สระน้ํา บา้นนาแค สระ นาแค 4 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 180922 1628422 48 54383 4 22 สาธารณะ ทต.เมืองปกั, หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3766 สระน้ําวัด สระ บอ่ปลา 3 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 812020 1618219 47 53382 3 0 สาธารณะ
ทต.บอ่ปลาทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3767 สระบอ่ปลา สระ บอ่ปลา 3 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 811868 1618196 47 53382 4 0 สาธารณะ ทต.บอ่ปลาทอง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3768 สระน้ําประปาบา้นโนนทอง สระ โนนทอง 8 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 180671 1634861 48 54384 5 0 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3769 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองใหญ่ 10 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 186212 1637243 48 54384 4 0 สาธารณะ อบต.โคกไทย, หมูบ่า้น อืน่ๆ

3770 หนองสระแก หนอง/บงึ/กดุ หนองใหญ่ 10 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 186426 1636012 48 54384 3 46 สาธารณะ อบต.โคกไทย, หมูบ่า้น อืน่ๆ

3771 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองเรือ 14 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 817563 1631811 47 53382 3 7200 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

3772 สระน้ําวัดปาุศรีอดุมทรัพย์ สระ โคกสะแกราช 3 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 179916 1613999 48 54383 2 1 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3773 สระวัดบา้นโคกศิลา สระ โคกศิลา 1 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 180207 1632932 48 54384 2 2 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3774 สระน้ํา บา้นพปุลาไหล สระ พปุลาไหล 4 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 815443 1625213 47 53382 4 0 สาธารณะ
อบต.สุขเกษม วัดพุ
ปลาไหล ผลิตประปา, อืน่ๆ

3775 สระน้ํา บา้นหลุมหนิ สระ หลุมหนิ 6 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 823087 1615170 47 53382 2 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3776 สระประปา สระ หนองกระทุม่ 3 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 816041 1613553 47 53382 7 0 สาธารณะ
อบต.ภูหลวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

3777 สระน้ํา บา้นหนองหว้า สระ หนองหว้า 8 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 820164 1613373 47 53382 1 105000 สาธารณะ อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3778 สระน้ําบา้นโคกสําราญ สระ โคกสําราญ 10 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 798038 1608047 47 53382 1 10800 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3779 สระวัดยางกระทงุ สระ ยางกระทงุ 2 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 806249 1623836 47 53382 9 300000 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3780 หนองบุง่โคลน หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 13 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 816670 1626282 47 53382 6 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3781 หนองขอน หนอง/บงึ/กดุ สวนหอม 14 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818312 1627833 47 53382 3 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3782 สระหนองจอก สระ หนองจอก 13 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 817244 1626465 47 53382 9 9 สาธารณะ
อบต.ตูม, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3783 สระน้ําบา้นหนองปลิง สระ หนองปลิง 3 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818594 1624441 47 53382 1 3200 สาธารณะ
อบต.ตูม, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3784 สระน้ําสาธารณะ สระ บลุมอ 4 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 187206 1630281 48 54383 3 0 สาธารณะ
รร.บา้นโคกเกษมฯ, 
อบต.โคกไทย ประมง, อืน่ๆ

3785 สระสาธารณะ สระ ฉัตรมงคล 14 ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา 179847 1632478 48 54383 1 9600 สาธารณะ
อบต.ธงชัยเหนือ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3786 สระน้ําสาธารณประโยชน์ สระ ใหม่เชียงสา 10 สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา 180893 1621064 48 54383 1 4800 สาธารณะ
อบต.สะแกราช, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3787 อา่งเกบ็น้ําหว้ยแกว้ อา่งเกบ็น้ํา หนองนกเขียน 2 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 814021 1610807 47 53382 39 480000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3788 สระน้ํา บา้นโนนแดง สระ โนนแดง 1 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 820114 1613290 47 53382 2 52500 สาธารณะ อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3789 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ วังตะเคียน 8 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 806364 1617984 47 53382 8 0 สาธารณะ อบต.ลํานางแกว้ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3790 คลองโตเตง ลําคลอง/คูน้ํา ไม้เส่ียว 9 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 187803 1624966 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.ดอน อืน่ๆ

3791 คลองลําเชียงสา ลําคลอง/คูน้ํา ไม้เส่ียว 9 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 187771 1624844 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.ดอน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3792 ลําพระเพริง ลําคลอง/คูน้ํา หนองกรด 5 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 187536 1625423 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.ดอน เพาะปลูก, อืน่ๆ

3793 ฝายบา้นง้ิว ฝาย ง้ิว 3 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 178053 1625955 48 54383 0 0 สาธารณะ

อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3794 ฝายบา้นดอนขวาง ฝาย ดอนขวาง 1 ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา 178348 1627889 48 54383 0 0 สาธารณะ

อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3795 คลองบา้นตูม ลําคลอง/คูน้ํา ตูม 8 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 183604 1621205 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3796 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา สําโรงเหนือ 6 สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา 183640 1622651 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.สําโรง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3797 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา เกา่นางเหริญ 5 เกษมทรัพย์ ปกัธงชัย นครราชสีมา 183022 1622914 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.เกษมทรัพย์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3798 ฝายน้ําล้นบา้นนาแค ฝาย นาแค 4 เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา 180632 1628536 48 54383 0 0 สาธารณะ
ทต.เมืองปกั, 
ผู้ใหญ่บา้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3799 ฝายบา้นดอนใหญ่ ฝาย ดอนใหญ่ 1 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 809337 1619172 47 53382 0 0 สาธารณะ
ทต.บอ่ปลาทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3800 ลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา พระบงึใน 10 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 812283 1622074 47 53382 0 0 สาธารณะ
ทต.บอ่ปลาทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3801 ฝายมะกอกงาม ฝาย กลาง 6 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 811956 1620441 47 53382 0 0 สาธารณะ
ทต.บอ่ปลาทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3802 ฝายบา้นบอ่ปลา ฝาย บอ่ปลา 3 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 812223 1618191 47 53382 0 0 สาธารณะ ทต.บอ่ปลาทอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3803 ฝายคลองแหง้ ฝาย บอ่ปลา 3 บอ่ปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา 811896 1618250 47 53382 0 0 สาธารณะ ทต.บอ่ปลาทอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3804 ฝายลําประโคน ฝาย ลําประโคน 3 ลํานางแกว้ ปกัธงชัย นครราชสีมา 812366 1616509 47 53382 0 0 สาธารณะ ทต.นางแกว้, หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3805 ฝายส่งน้ําลําสํารวย ฝาย วังหนิ 10 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 814244 1628318 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3806 ฝายทดน้ําซับกา้นเหลือง ฝาย อโุลก 4 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 819832 1627648 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3807 ฝายน้ําล้นคลองลําซอ ฝาย หนองตาอดุ 6 ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา 821907 1631798 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะคุ, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3808 ฝายน้ําล้นลําพระเพลิง ฝาย ปลายดาบ 2 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 816435 1623791 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.สุขเกษม เพาะปลูก, อืน่ๆ

3809 ฝายน้ําล้นบา้นหนองขอน ฝาย หนองขอน 8 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 815809 1620983 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.สุขเกษม เพาะปลูก, อืน่ๆ

3810 ฝายคลองบง ฝาย หนองขอน 8 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 816135 1621788 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.สุขเกษม เพาะปลูก, อืน่ๆ

3811 หว้ยแกว้ ลําธาร/ลําหว้ย หว้ยแกว้ 9 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 814705 1611903 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3812 ฝายประชาอาสาบา้นหลุมเงิน ฝาย หลุมเงิน 5 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 822786 1614614 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3813 ฝายหนองกระทุม่ ฝาย หนองกระทุม่ 3 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 814928 1612974 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3814 ฝายหวัสะพาน ฝาย หลุมเงิน 5 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 822228 1613957 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3815 ฝายหวัยแกว้ ฝาย หว้ยแกว้ 9 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 814868 1612942 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3816 ฝายคลองหนิดาด ลําธาร/ลําหว้ย ปอแดง 4 ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา 821822 1617801 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ภูหลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3817 คลองแหง้ ลําคลอง/คูน้ํา หนองบอน 20 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 802164 1625451 47 53382 0 38129 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3818 ฝายหนองไผ่ ฝาย หนองไผ่ 7 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 797256 1627363 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3819 ฝายบา้นหนองบอน ฝาย หนองบอน 20 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 798567 1625410 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3820 ฝายบา้นหนองไผ่ ฝาย หนองไผ่ 7 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 798767 1628704 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3821 ฝายบา้นคลองน้ําขาว ฝาย คลองน้ําขาว 5 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 799958 1624320 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3822 ฝายน้ําล้นบา้นคลองน้ําขาว ฝาย คลองน้ําขาว 5 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 800191 1624782 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3823 ฝายหนองไผ ฝาย หนองไผ่ 7 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 797899 1628663 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3824 ฝายคลองน้ําผุด ฝาย หนองปล้อง 11 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801217 1622825 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3825 ฝายคลองน้ําผุด ฝาย หนองปล้อง 11 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 195426 1631114 48 54383 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3826 ฝายล่าสําลาย ฝาย น้อย 6 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801107 1625842 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3827 ฝายคลองสําลาย ฝาย น้อย 6 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 800505 1626080 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3828 ฝายลําสําลาย ฝาย น้อย 6 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 800866 1625958 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3829 ฝายน้ําล้นบา้นคลองน้ําซับ ฝาย คลองน้ําซับ 16 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 801946 1623354 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตะขบ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3830 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา วังวารีวน 16 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818285 1626614 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3831 คลองเหมืองพระ ลําคลอง/คูน้ํา ดอนจนัทร์ 15 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 820710 1624369 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3832 คลองลึก ลําคลอง/คูน้ํา บพุระเมือง 6 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 820067 1626976 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3833 คลองยาง ลําคลอง/คูน้ํา บพุระเมือง 6 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 821370 1626872 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3834 คลองลําสําราย ลําคลอง/คูน้ํา บโุพธ์ิ 12 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 821413 1625579 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3835 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา บพุรมราช 6 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 813482 1622860 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.สุขเกษม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3836 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา สะพานตะเคียน 10 สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา 813194 1624302 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.สุขเกษม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3837 ลําสําลาย ลําธาร/ลําหว้ย ลําลายใต้ 3 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 186945 1628176 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3838 ลําสําลาย ลําธาร/ลําหว้ย สําลาย 5 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 185450 1628101 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

3839 ลําสําลาย ลําธาร/ลําหว้ย สําลาย 5 โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา 185537 1628100 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.โคกไทย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3840 หว้ยลําพระเพลิง ลําธาร/ลําหว้ย ส่องใต้ 7 ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา 189406 1626269 48 54383 0 0 สาธารณะ
อบต.ดอน, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3841 คลองประปา ลําคลอง/คูน้ํา กดุกล้า 3 ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา 810324 1623896 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.ตะขบ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3842 ลําสําราย ลําคลอง/คูน้ํา ใหม่ปาุตะแบก 7 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 817679 1627160 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3843 คลองลําสําราย ลําคลอง/คูน้ํา สวนหอม 14 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818635 1627418 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3844 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา สวนหมาก 11 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 822093 1626579 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3845 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา โนนตากแดด 1 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 820032 1625837 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3846 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา กดุวิวาท 10 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 821826 1626076 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3847 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา ตูม 9 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 821048 1626004 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3848 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา สะแกงาม 4 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818554 1626618 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3849 คลองลําพระเพลิง ลําคลอง/คูน้ํา ทุง่เสาธง 5 ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา 818623 1625973 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.ตูม, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3850 สระวัดหนองผักบุง้ สระ หนองผักบุง้ 15 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 787199 1614728 47 53383 2 19200 สาธารณะ อบต.คลองม่วง อปุโภค, อืน่ๆ

3851 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองหมาก อา่งเกบ็น้ํา หนองผักบุง้ 15 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 786357 1613485 47 53383 13 525000 สาธารณะ อบต.คลองม่วง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3852 หนองหมาก หนอง/บงึ/กดุ หนองหมาก 2 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 784034 1613359 47 53383 4 19200 สาธารณะ
อบต.คลองม่วง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3853 สระโรงเรียนบา้นหนองหมาก สระ หนองหมาก 2 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 784416 1613292 47 53383 2 14400 สาธารณะ
รร.บา้นหนองหมาก, 
อบต.คลองม่วง อปุโภค, อืน่ๆ

3854 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองขาด อา่งเกบ็น้ํา โปงุกระทงิ 12 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 785562 1611316 47 53383 3 9600 สาธารณะ
อบต.วังกะทะ, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3855 หนองน้ํา บา้นยางบอ่งสามัคคี หนอง/บงึ/กดุ ยางบอ่งสามัคคี 21 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 783409 1609225 47 53383 2 0 สาธารณะ
อบต.วังกะทะ, 
ผู้ใหญ่บา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3856 บอ่โรงเรียน สระ เขาแกว้ 10 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 789715 1608634 47 53383 2 8400 สาธารณะ
รร.บา้นเขาแกว้, 
อบต.วังกระทะ อปุโภค, อืน่ๆ

3857 บอ่หลวง สระ ซับสําราญ 11 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 778553 1608156 47 53383 5 4000 สาธารณะ
อบต.วังกะทะ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

3858 อา่งเกบ็น้ําฝายใน อา่งเกบ็น้ํา วังกะโล่ 9 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 787277 1607666 47 53383 11 39375 สาธารณะ อบต.วังกะทะ อืน่ๆ

3859 หมดสภาพ อืน่ๆ วังกะโล่ 9 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 787326 1607024 47 53383 5 0 สาธารณะ อบต.วังกะทะ อืน่ๆ
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3860 สระน้ํา บา้นมอตะเคียน สระ มอตะเคียน 9 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 779041 1606355 47 53383 7 157500 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3861 อา่งเกบ็น้ําฝายมอตะเคียน อา่งเกบ็น้ํา มอตะเคียน 9 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 779862 1605414 47 53383 5 45000 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
ผู้ใหญ่บา้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3862 อา่งเกบ็น้ําฝาย อา่งเกบ็น้ํา มอตะเคียน 9 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 778685 1604950 47 53383 10 0 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
ชาวบา้นดูแลกนัเอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3863 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองสอง อา่งเกบ็น้ํา หนองซ่อม 5 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 783504 1604545 47 53374 2 14000 สาธารณะ

อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น
หนองซ่อม เพาะปลูก, อืน่ๆ

3864 สระน้ําบา้นกลาง สระ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 775101 1603701 47 53374 1 26000 สาธารณะ

วัดมกฎุศีรีวัน, อบต.
โปงุตาลอง, 
กรรมการวัด ชาวบา้น อืน่ๆ

3865 คลองอเีฒ่า สระ คลองอเีฒ่า 8 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 791821 1603597 47 53374 10 75000 สาธารณะ อบต.วังกระทะ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3866 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้น อา่งเกบ็น้ํา หนองซ่อม 5 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 782186 1603363 47 53374 5 45600 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3867 สระน้ํา บา้นปอหู สระ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 775065 1603352 47 53374 4 45000 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3868 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้น อา่งเกบ็น้ํา ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 774783 1603102 47 53374 17 220500 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3869 อา่งเกบ็น้ําฝายใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา หนองซ่อม 5 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 782984 1603098 47 53374 35 345600 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3870
อา่งเกบ็น้ําฝายคลองบา้นหนอง
คุ้ม อา่งเกบ็น้ํา หนองคุ้ม 2 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 779602 1602958 47 53374 16 0 สาธารณะ

อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3871 สระน้ํา บา้นปาุตะเคียน สระ ปาุตะเคียน 17 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 790230 1602877 47 53374 2 2400 สาธารณะ

อบต.วังกะทะ, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3872 สระน้ํา บา้นปอหู สระ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 775450 1602497 47 53374 1 12600 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
ชาวบา้นดูแลกนัเอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3873 อา่งเกบ็น้ําบา้นกลาง อา่งเกบ็น้ํา ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 774497 1602489 47 53374 42 806400 สาธารณะ
วัดมกฎุศีรีวัน, อบต.
โปงุตาลอง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3874
อา่งเกบ็น้ําฝายคลองแม่ใหญ่
จนัทร์ อา่งเกบ็น้ํา เทพนิมิตร 12 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 783212 1601854 47 53374 2 0 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3875 สระน้ํา บา้นโปงุตาลอง สระ โปงุตาลอง 1 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 776680 1601601 47 53374 6 67500 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3876 หนองน้ํา บา้นปาุตะเคียน หนอง/บงึ/กดุ ปาุตะเคียน 17 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 789817 1601581 47 53374 7 28800 สาธารณะ
อบต.วังกระทะ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3877 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้นโปงุฉนวน อา่งเกบ็น้ํา โปงุฉนวน 13 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 780752 1601552 47 53374 1 0 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3878 อา่งเกบ็น้ําลําตะคอง อา่งเกบ็น้ํา เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 772013 1639465 47 53384 9655 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองสาหร่าย

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

3879 สระน้ํา บา้นจนัทกึใหม่ สระ จนัทกึใหม่ 19 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 769749 1639824 47 53384 13 32400 สาธารณะ

อบต.จนัทกึ, 
กรรมการประปา
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3880 สระน้ํา บา้นทา่หบี สระ ทา่หบี 2 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 770309 1639651 47 53384 8 7200 สาธารณะ อบต.จนัทกึ
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3881 สระน้ํา บา้นทา่หบี สระ ทา่หบี 2 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 769660 1639640 47 53384 2 0 สาธารณะ

อบต.จนัทกึ, 
ชาวบา้นผู้ได้รับ
ประโยชน์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3882 สระน้ํา บา้นจนัทกึใหม่ สระ จนัทกึใหม่ 19 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 767971 1639543 47 52381 3 7200 สาธารณะ
พืน้ทีท่หาร, อบต.จนั
ทกึ

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3883 บอ่วัดปา สระ จนัทกึใหม่ 19 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 768015 1639450 47 52381 3 7200 สาธารณะ
ค่ายทหาร, อบต.จนั
ทกึ ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3884 หนองน้ําในเขตทหาร หนอง/บงึ/กดุ ซับมะละกอ 15 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 763419 1638783 47 52381 3 48000 สาธารณะ
กรมการสัตว์ทหารบก
, อบต.จนัทกึ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3885 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 772149 1637621 47 53384 4 25200 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3886 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771830 1637143 47 53384 2 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3887 สระบวั สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771703 1636591 47 53384 2 4000 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
วัดเขาน้อย อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

3888 บอ่ดิน สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770796 1635887 47 53384 9 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3889 บอ่ดิน สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770455 1635813 47 53384 2 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3890 สระโรงเรียน สระ ปาุไผ่ 1 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 766808 1635725 47 52381 4 6750 สาธารณะ
รร.บา้นปากช่อง
พทิยา, อบต.จนัทกึ

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

3891 หมดสภาพ อืน่ๆ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771322 1635703 47 53384 16 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย อืน่ๆ

3892 บอ่ดิน หนอง/บงึ/กดุ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770090 1635507 47 53384 2 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย
ประมง, ปศุสัตว์, 
นันทนาการ, อืน่ๆ

3893 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 769911 1635390 47 53384 5 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3894 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770830 1634115 47 53384 25 0 สาธารณะ
ศูนย์วิจยัพชืลําตะคอง
, อบต.หนองสาหร่าย

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ
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3895 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771765 1633497 47 53384 3 0 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น ประมง, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3896 สระน้ําในค่ายทหาร สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 772628 1633438 47 53384 6 0 สาธารณะ
ทีฝึ่กทหาร, อบต.
หนองสาหร่าย อืน่ๆ

3897 สระบวั สระ ทา่งอย 13 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 766755 1632517 47 52381 4 14400 สาธารณะ
อบต.จนัทกึ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

3898 สระหน้าวัด สระ หนองคู 4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770507 1632191 47 53384 1 16900 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย 
วัด

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

3899 สระวัด สระ หนองคู 4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770412 1632090 47 53384 11 21600 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3900 หนองน้ําแดง หนอง/บงึ/กดุ โนนอารีย์ 19 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 756621 1632028 47 52381 11 144000 สาธารณะ

อบต.ปากช่อง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ผู้ใหญ่บา้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3901 สระน้ํา บา้นฝายมอญ สระ ฝายมอญ 16 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 772690 1631878 47 53383 9 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย อืน่ๆ

3902 สระน้ํา บา้นหนิเพงิ สระ หนิเพงิ 1 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 774489 1631198 47 53383 15 0 สาธารณะ อบต.วังไทร อืน่ๆ

3903 สระน้ํา บา้นโคกสง่า สระ โคกสง่า 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 764883 1628608 47 52382 2 25500 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3904 สระน้ํา บา้นโคกสง่า สระ โคกสง่า 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 765107 1628337 47 52382 6 7500 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3905 สระน้ํา บา้นโคกสง่า สระ โคกสง่า 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 766682 1628237 47 52382 2 7200 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย 
ผู้ใหญ่บา้น

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3906 สระน้ํา บา้นโคกสง่า สระ โคกสง่า 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 763832 1627762 47 52382 7 10562.5 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น
ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

3907 สระน้ํา บา้นปากช่อง สระ ปากช่อง 11 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 761571 1625769 47 52382 12 17500 สาธารณะ
อบต.ปากช่อง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3908 บอ่ผลิตวัคซีน สระ กะโตวา 10 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 760396 1625643 47 52382 5 0 สาธารณะ
กองวัคซีนสัตว์, 
อบต.ปากช่อง อืน่ๆ

3909 สระน้ํา บา้นซับน้อย สระ ซับน้อย 3 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 773091 1625397 47 53383 5 24000 สาธารณะ ทต.วังไทร ผลิตประปา, อืน่ๆ

3910 สระน้ํา บา้นคลองตาลอง สระ คลองตาลอง 1 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 753601 1624923 47 52382 2 0 สาธารณะ อบต.ปากช่อง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3911 สระน้ํา บา้นคลองทราย สระ คลองทราย 19 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 762864 1624712 47 52382 7 19600 สาธารณะ
กรมปศุสัตว์, อบต.
หนองสาหร่าย

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3912 คลองตาลอง สระ คลองตาลอง 1 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 755095 1624502 47 52382 8 13300 สาธารณะ อบต.ปากช่อง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

3913 สระน้ํา บา้นคลองทราย สระ คลองทราย 19 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 762897 1624507 47 52382 10 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย
เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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3914 บอ่ทุง่ สระ คลองทราย 19 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 763796 1624123 47 52382 5 0 สาธารณะ
กรมปศุสัตว์, อบต.
หนองสาหร่าย

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3915 หมดสภาพ อืน่ๆ คลองทราย 19 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 763789 1623955 47 52382 5 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย อืน่ๆ

3916 อา่งเกบ็น้ําซับหวาย อา่งเกบ็น้ํา หลักเขต 18 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 769923 1623923 47 53383 11 50000 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย ผลิตประปา, อืน่ๆ

3917 อา่งเกบ็น้ําฝายตาเอยีด อา่งเกบ็น้ํา ปาุตเคียน 6 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 777755 1623431 47 53383 4 0 สาธารณะ ทต.วังไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3918 อา่งบนัไดม้า อา่งเกบ็น้ํา บนัไดม้า 4 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 755703 1623321 47 52382 22 7650 สาธารณะ

อบต.ปากช่อง, 
ผู้ใหญ่บา้น ม.2 บา้น
บนัไดม้า

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3919 อา่งบนัไดม้า อา่งเกบ็น้ํา บนัไดม้า 4 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 755140 1623308 47 52382 2 16200 สาธารณะ
อบต.ปากช่อง, 
ผู้ใหญ่บา้น ม.4

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3920 สระน้ํา บา้นประดู่งาม สระ ประดู่งาม 13 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 763674 1623059 47 52382 7 33600 สาธารณะ

ศูนย์วิจยัและบํารุง
พนัธ์สัตว์ 
นครราชสีมา, อบต.
ขนงพระ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3921
อา่งเกบ็น้ําฝายคลองบา้นหวั
สนาม อา่งเกบ็น้ํา หวัสนาม 17 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 767893 1622580 47 52382 3 0 สาธารณะ

อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3922 บอ่บา้นประดู่งาม สระ ประดู่งาม 13 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 763517 1622551 47 52382 8 60000 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
ผู้ใหญ่บา้น ม.13 อืน่ๆ

3923 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 7 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 770618 1622180 47 53383 3 32000 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

3924 สระน้ํา บา้นหนองแก สระ หนองแก 4 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 772280 1621770 47 53383 4 12000 สาธารณะ ทต.วังไทร อืน่ๆ

3925 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา วงษ์เกษตร 2 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 755107 1621319 47 52382 20 70000 สาธารณะ
อบต.หนองน้ําแดง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

3926 สระน้ําบา้นโปงุวัวแดง สระ โปงุวัวแดง 6 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 791296 1620839 47 53383 7 28800 สาธารณะ อบต.คลองม่วง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3927 สระน้ํา บา้นผัง 13 สระ ผัง 13 9 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 768338 1620444 47 52382 2 25000 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

3928 สระน้ํา บา้นนิคมลําตะคอง สระ นิคมลําตะคอง 11 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 772413 1620353 47 53383 5 48000 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3929 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้น บ. ซับยาว อา่งเกบ็น้ํา ซับเศรษฐี 1 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 776404 1620074 47 53383 4 48000 สาธารณะ อบต.คลองม่วง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3930 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นแสนสุข อา่งเกบ็น้ํา แสนสุข 21 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 778464 1619961 47 53383 10 38400 สาธารณะ อบต.คลองม่วง
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3931 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 7 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771291 1619717 47 53383 10 60000 สาธารณะ
อบต.หนองสาหร่าย, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3932 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองหมาก อา่งเกบ็น้ํา หนองสองหอ้ง 13 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 777740 1617860 47 53383 20 183750 สาธารณะ
อบต.วังกระทะ, 
ผู้ใหญ่บา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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3933 สระน้ํา บา้นคลองหนิลาด สระ คลองหนิลาด 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 769906 1617206 47 53383 4 15000 สาธารณะ

อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3934 หนองน้ํา บา้นขนงพระกลาง หนอง/บงึ/กดุ ขนงพระกลาง 5 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 763120 1616439 47 52382 3 0 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3935 สระน้ํา บา้นขนงพระกลาง สระ ขนงพระกลาง 5 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 764715 1615951 47 52382 2 9000 สาธารณะ อบต.ขนงพระ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3936 หนองตะกู หนอง/บงึ/กดุ หนองตะกู 8 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 772693 1615758 47 53383 4 14400 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3937 สระบอ่น้ําขาว สระ เขาจนัทร์หอม 9 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 775319 1614681 47 53383 2 5400 สาธารณะ

อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 9 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3938 บอ่น้ําแดง สระ เขาจนัทร์หอม 9 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 774870 1614062 47 53383 4 7500 สาธารณะ

อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 9

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3939 สระน้ํา บา้นเขาวง สระ เขาวง 3 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 752916 1612510 47 52382 7 28000 สาธารณะ

อบต.หนองน้ําแดง, 
กรรมการหมูบ่า้นเขา
วง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3940 คุ้มสามัคคีธรรม สระ เขาจนัทร์หอม 9 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 773787 1611486 47 53383 2 0 สาธารณะ

อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 9 เพาะปลูก, อืน่ๆ

3941 บอ่นิคม สระ หนองขวาง 5 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 777289 1610458 47 53383 2 4375 สาธารณะ

นิคมสร้างตนเองลํา
ตะคอง, อบต.วัง
กระทะ อืน่ๆ

3942 สระน้ําบา้นหนองขวาง สระ หนองขวาง 5 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 777192 1610281 47 53383 1 10560 สาธารณะ อบต.วังกระทะ อปุโภค, อืน่ๆ

3943 สระน้ําใส สระ สระน้ําใส 7 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 769814 1610248 47 53383 5 58800 สาธารณะ

วัดสระน้ําใส, อบต.
โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3944 บอ่น้ําซับ สระ หนองขวาง 5 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 777371 1610092 47 53383 3 6750 สาธารณะ
อบต.วังกะทะ, 
ประชาชนช่วยกนัดูแล เพาะปลูก, อืน่ๆ

3945 อา่งเกบ็น้ําฝายสระน้ําใส อา่งเกบ็น้ํา สระน้ําใส 7 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 769711 1609872 47 53383 3 0 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3946 สระเหวปลากัง้ สระ เหวปลากัง้ 10 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 749081 1609262 47 52382 2 28800 สาธารณะ ทต.หมูสี
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3947 สระน้ํา บา้นกดุคล้า สระ กดุคล้า 5 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 754891 1608156 47 52382 5 21000 สาธารณะ ทต.หมูสี เพาะปลูก, อืน่ๆ

3948 หนองบา้นคลองดินดํา หนอง/บงึ/กดุ คลองปนู 19 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 768979 1607407 47 52382 3 0 สาธารณะ ทต.หมูสี เพาะปลูก, อืน่ๆ

3949 หนองคลองดินดํา หนอง/บงึ/กดุ คลองดินดํา 8 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 767004 1607376 47 52382 3 0 สาธารณะ ทต.หมูสี เพาะปลูก, อืน่ๆ

3950 หนองน้ํา บา้นคลองดินดํา หนอง/บงึ/กดุ คลองดินดํา 8 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 768047 1607043 47 52382 6 0 สาธารณะ ทต.หมูสี เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

3951 หนองคลองดินดํา หนอง/บงึ/กดุ คลองดินดํา 8 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 767072 1606939 47 52382 1 0 สาธารณะ ทต.หมูสี
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3952 หนองคลองเพล หนอง/บงึ/กดุ คลองเพล 17 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 756099 1606466 47 52382 27 0 สาธารณะ ทต.หมูสี อืน่ๆ

3953 สระน้ําบา้นคลองเด่ือ สระ คลองเด่ือ 6 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 763280 1605956 47 52382 3 0 สาธารณะ ทต.หมูสี เพาะปลูก, อืน่ๆ

3954 สระน้ํา บา้นคลองเด่ือ สระ คลองเด่ือ 6 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 762408 1605938 47 52382 20 19200 สาธารณะ ทต.หมูสี อืน่ๆ

3955 หนองคลองเชื่อม หนอง/บงึ/กดุ หนองจอก 6 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 773999 1605466 47 53383 10 0 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง อืน่ๆ

3956 หนองน้ํา บา้นปอหู หนอง/บงึ/กดุ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 772365 1604927 47 53383 16 56000 สาธารณะ อบต.โปงุตาลอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3957 สระสินทอง สระ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 774585 1604685 47 53383 11 105000 สาธารณะ
วัดสินทองวนาวาส, 
อบต.โปงุตาลอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

3958 สระวัด สระ ปอหู 4 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 773985 1602816 47 53374 2 19125 สาธารณะ
วัดมกฎุศีรีวัน, อบต.
โปงุตาลอง อปุโภค, อืน่ๆ

3959
หนองผักชี ในอทุยานแหง่ชาติ
เขาใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ วังโต่งโต้น 11 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 754451 1599387 47 52371 21 0 สาธารณะ

อทุยานแหง่ชาติเขา
ใหญ่, ทต.หมูสี อืน่ๆ

3960 สระน้ํา บา้นวังโต่งโต้น สระ วังโต่งโต้น 11 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 757008 1596571 47 52371 4 21600 สาธารณะ
อทุยานแหง่ชาติเขา
ใหญ่, ทต.หมูสี อืน่ๆ

3961 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา วังโต่งโต้น 11 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 757439 1596403 47 52371 4 0 สาธารณะ ทต.หมูสี อืน่ๆ

3962 อา่งโรงสูบเกา่ อา่งเกบ็น้ํา วังโต่งโต้น 11 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 756871 1596265 47 52371 3 10800 สาธารณะ
อทุยานแหง่ชาติเขา
ใหญ่, ทต.หมูสี อืน่ๆ

3963 สระสนามกอล์ฟ สระ วังโต่งโต้น 11 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 757090 1596233 47 52371 17 80000 สาธารณะ
อทุยานแหง่ชาติเขา
ใหญ่, ทต.หมูสี อืน่ๆ

3964 หนองน้ํา บา้นเลือดไทย หนอง/บงึ/กดุ เลือดไทย 9 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 767529 1604480 47 52382 1 0 สาธารณะ กรมปาุไม้, ทต.หมูสี ผลิตประปา, อืน่ๆ

3965 บอ่หมูบ่า้นเขาวง สระ เขาวง 3 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 751561 1612458 47 52382 2 5000 สาธารณะ
อบต.หนองน้ําแดง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

3966 สระน้ํา บา้นหนองตะกู สระ หนองตะกู 8 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 772020 1615620 47 53383 30 6400 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3967 สระวัดหนองตะกู สระ หนองตะกู 8 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 772573 1616307 47 53383 2 3750 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3968 สระวัดคลองหนิลาด สระ คลองหนิลาด 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 769817 1617456 47 53383 3 6400 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3969 สระน้ํา บา้นขนงพระกลาง สระ ขนงพระกลาง 5 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 764647 1616078 47 52382 1 6000 สาธารณะ อบต.ขนงพระ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3970 สระผู้ใหญ่ สระ บกุระเฉด 3 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 761739 1620932 47 52382 2 6000 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3971 บอ่หลังวัดบา้นผาสุก สระ ผาสุก 12 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 765010 1618557 47 52382 4 33750 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

3972 อา่งเกบ็น้ําคลองสายัน อา่งเกบ็น้ํา โปงุกระทงิ 12 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 785329 1610357 47 53383 14 108000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังกระทะ ผลิตประปา, อืน่ๆ
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3973 สระหนองกรวด สระ หนองตะกู 8 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 775638 1617001 47 53383 3 4800 สาธารณะ
อบต.ขนงพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3974 สระน้ํา บา้นสระน้ําใส สระ สระน้ําใส 7 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 771848 1611361 47 53383 7 24000 สาธารณะ

อบต.โปงุตาลอง, 
ผู้ใหญ่บา้น 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3975 อา่งเกบ็น้ําบา้นตะเคียนงาม อา่งเกบ็น้ํา ตะเคียนงาม 8 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 782892 1601228 47 53374 2 20000 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3976 สระลุงเม้า สระ สระน้ําใส 7 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 770354 1609345 47 53383 7 42000 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

3977 สระวัดหนองจอก สระ หนองจอก 6 โปงุตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 772885 1606705 47 53383 1 28000 สาธารณะ
อบต.โปงุตาลอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

3978 สระน้ํา บา้นมะค่าโพรง สระ มะค่าโพรง 9 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 774159 1626211 47 53383 2 43200 สาธารณะ ทต.วังไทร
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

3979 สระซับน้อย สระ ซับน้อย 3 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 773211 1625307 47 53383 1 18000 สาธารณะ ทต.วังไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3980 สระลําลางสาธารณะบา้นหนิดาด สระ หนิดาด 5 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 782185 1623262 47 53383 4 25600 สาธารณะ ทต.วังไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3981 บอ่ระเบดิ สระ ไร่ 18 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 761626 1635731 47 52381 3 9200 สาธารณะ อบต.จนัทกึ ผลิตประปา, อืน่ๆ

3982 หมดสภาพ อืน่ๆ ทา่งอย 13 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 766645 1632269 47 52381 61 0 สาธารณะ อบต.จนัทกึ อืน่ๆ

3983 สระน้ํา บา้นเขาน้อย สระ เขาน้อย 12 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771778 1636705 47 53384 4 14400 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น
ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

3984 บอ่ทุง่สัตว์ สระ ปากช่อง 11 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 754637 1629554 47 52382 83 0 สาธารณะ
กรมปสุสัตว์, อบต.
ปากช่อง

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

3985 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา หลักเขต 18 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 771325 1625276 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.หนองสาหร่าย เพาะปลูก, อืน่ๆ

3986 ฝายทดน้ําบา้น วังไทร ลําคลอง/คูน้ํา วังไทร 2 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 779481 1626691 47 53383 0 0 สาธารณะ ทต.วังไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3987 คลองขี้ยา ลําคลอง/คูน้ํา ปาุออ้ย 12 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 779073 1628408 47 53383 0 0 สาธารณะ ทต.วังไทร เพาะปลูก, อืน่ๆ

3988 ฝายน้ําล้นบา้นวังสีสด ฝาย วังสีสด 3 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 784111 1625053 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.คลองม่วง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3989 ฝายน้ําล้น บา้นวังสีสด ฝาย วังสีสด 3 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 785972 1624644 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.คลองม่วง เพาะปลูก, อืน่ๆ

3990 คลองลึก ลําคลอง/คูน้ํา ลําพญากลาง 12 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 763078 1642620 47 52381 10 สาธารณะ อบต.จนัทกึ อปุโภค, อืน่ๆ

3991 ฝายสอยดาว ฝาย หนองใหญ่ 10 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 755503 1637859 47 52381 15 สาธารณะ อบต.จนัทกึ เพาะปลูก, อืน่ๆ

3992 ฝายคลองบา้นสายฉนวน ฝาย สายฉนวน 7 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 760767 1642927 47 52381 10 สาธารณะ อบต.จนัทกึ
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

3993 คลอง ลําคลอง/คูน้ํา หนองไข่น้ํา 6 จนัทกึ ปากช่อง นครราชสีมา 763578 1642020 47 52381 0 สาธารณะ
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

3994 สระ สระ หนองอเีหลอ 6 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 752164 1634352 47 52381 1 4137 สาธารณะ อบต.ปากช่อง อืน่ๆ

3995 สระเหนือ สระ เหนือ 15 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 750880 1629255 47 52382 13 600000 สาธารณะ อบต.ปากช่อง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

3996 สระ สระ หนองตาแกว้ 9 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 750841 1626922 47 52382 1 5014 สาธารณะ อบต.ปากช่อง อืน่ๆ

3997 สระ สระ หนองน้ําแดง 1 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 756235 1616123 47 52382 1 7016 สาธารณะ อบต.หนองน้ําแดง อืน่ๆ
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3998 สระ สระ หนองมะกรูด 5 หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 749021 1616727 47 52382 1 2513 สาธารณะ อบต.หนองน้ําแดง อืน่ๆ

3999 ฝาย ฝาย โนนกระโfน 4 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 740437 1633139 47 52383 15 สาธารณะ อบต.พญาเย็น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4000 ฝายหวัปาูง ฝาย หวัปาูง 2 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 738687 1629188 47 52383 15 สาธารณะ อบต.พญาเย็น
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4001 คลองถ้าเต่า ลําคลอง/คูน้ํา ถ่ําเต่าพฒันา 15 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 745015 1624873 47 52382 1 สาธารณะ อบต.กลางดง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4002 หนองขิง หนอง/บงึ/กดุ ทา่มะปรางค์ 3 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 735405 1566496 47 52373 11 0 สาธารณะ อบต.หมูสี อืน่ๆ

4003 อา่งเกบ็น้ํามอสิงโต อา่งเกบ็น้ํา ทา่มะปรางค์ 3 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 729444 1566492 47 52373 8 0 สาธารณะ อบต.หมูสี อืน่ๆ

4004 บงึทํานบพฒันา หนอง/บงึ/กดุ ทํานบพฒันา 3 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 182645 1707648 48 54394 22 200000 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4005 สระหนองขาม สระ ศรีพฒันา 15 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 184243 1707543 48 54394 16 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4006 สระหลวง สระ หนองนกกระเรียน 11 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 184216 1710692 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4007 สระแม่ใหญ่สาย สระ ตลุงชงโค 17 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178778 1709938 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4008 สระวัดภิรมจติต์ สระ โกรกมะขามปอูม 19 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816879 1709454 47 53391 6 0 สาธารณะ อบต.ทพัร้ัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4009 สระทา้ยเหมือง สระ ทํานบพฒันา 3 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 182281 1708176 48 54394 5 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4010 อา่งเกบ็น้ําบา้นเต็งเต้ีย อา่งเกบ็น้ํา เต็งเต้ีย 12 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 813737 1708132 47 53391 12 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4011 สระโรงเรียน สระ ทํานบพฒันาใต้ 12 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 181879 1707513 48 54394 7 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4012 หนองค่าย หนอง/บงึ/กดุ ทํานบพฒันาใต้ 12 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 181768 1706711 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4013 สระหลวง สระ มาบค่าย 6 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 181602 1703549 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4014 หนองหว้ยปนู หนอง/บงึ/กดุ มาบกราด 6 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 812775 1703327 47 53391 17 40500 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4015 สระบา้นทพัร้ัง สระ ทพัร้ัง 1 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 821504 1702501 47 53391 3 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4016 สระชํานพพระ สระ มาบกราด 6 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 813249 1702477 47 53391 3 15000 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4017 สระชลประทาน สระ โนนสูง 14 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178732 1702266 48 54394 8 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4018 สระวัด สระ กดุตาดํา 2 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 821027 1701657 47 53391 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ
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4019 สระสาธารณะบา้นเจริญผล สระ เจริญผล 4 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 814178 1699214 47 53391 15 144000 สาธารณะ

อบต.มาบกราด, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4020 สระวัดเจริญพรต สระ เจริญผล 4 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 814234 1699096 47 53391 5 54000 สาธารณะ

อบต.มาบกราด, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4021 หนองสระตาล หนอง/บงึ/กดุ สระตาล 15 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 180086 1698632 48 54394 1 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4022 อา่งเกบ็น้ํากดุพมิาน อา่งเกบ็น้ํา สระพระพฒันา 11 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 819627 1698205 47 53391 3 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4023 หนองสะพานดํา หนอง/บงึ/กดุ โกรกมะค่า 8 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 815505 1698035 47 53391 7 60000 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4024 สระ ร.พ.ช. สระ สระพระพฒันา 11 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 819422 1696980 47 53391 4 73150 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4025 หมดสภาพ อืน่ๆ ถนนหกั 2 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 181432 1694804 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.หนองหอย อืน่ๆ

4026 สระน้ํา บา้นหนองปล้อง สระ หนองปล้อง 7 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818300 1694628 47 53391 17 105000 สาธารณะ ทต.พระทองคํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4027 สระวัดปะคํา สระ ปะคํา 1 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818298 1694408 47 53391 14 105000 สาธารณะ ทต.พระทองคํา นันทนาการ, อืน่ๆ

4028 หนองพะเนาว์ หนอง/บงึ/กดุ ชายพะเนาว์ 3 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178267 1693849 48 54394 9 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4029
สระน้ําสาธารณประโยชน์ (สระ
ทาน) สระ หนองแหว้ 12 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 180429 1693525 48 54394 1 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4030 สระน้ําวัดโพนไพล สระ โพนไพล 2 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 820706 1689220 47 53391 11 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม ผลิตประปา, อืน่ๆ

4031 สระน้ํา บา้นทองหลาง สระ ทองหลาง 6 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178744 1688234 48 54394 4 0 สาธารณะ พระภิกษุ สามเณร เพาะปลูก, อืน่ๆ

4032 สระน้ํา บา้นทองหลาง สระ ทองหลาง 6 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178781 1688154 48 54394 1 0 สาธารณะ พระภิกษุ สามเณร เพาะปลูก, อืน่ๆ

4033 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ ทองหลาง 6 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178897 1688044 48 54394 22 0 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4034 อา่งเกบ็น้ําหนองกก อา่งเกบ็น้ํา หวัทํานบ 14 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 818373 1687339 47 53392 495 0 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4035 หนองหว้ยด่าน หนอง/บงึ/กดุ ทองหลาง 6 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 822184 1687651 47 54393 22 0 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
ประชาชนในหมูบ่า้น อืน่ๆ

4036 หนองตลุกโตน หนอง/บงึ/กดุ สระตาล 15 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 179397 1699165 48 54394 104 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4037 บงึพงัเทยีม หนอง/บงึ/กดุ พงัเทยีม 1 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178764 1691781 48 54394 21 0 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม วัดพงั
เทยีม ผลิตประปา, อืน่ๆ

4038 สระน้ํา บา้นบงึน้อย สระ บงึน้อย 10 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 179000 1690551 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม อืน่ๆ

4039 สระน้ําวัดบงึน้อย สระ บงึน้อย 10 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178860 1690462 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4040 สระน้ําบา้นยางสามต้น สระ ยางสามต้น 18 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 179130 1697066 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4041 สระน้ํา บา้นโนนง้ิว สระ โนนง้ิว 15 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816524 1707019 47 53391 2 12600 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4042 สระน้ํา บา้นหว้ยหงุเกลือ สระ หว้ยหงุเกลือ 10 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816735 1704362 47 53391 10 36000 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4043 สระน้ํา บา้นโนนง้ิว สระ โนนง้ิว 15 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816425 1706934 47 53391 5 28800 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4044 สระวัดหว้ยสามขา สระ หว้ยสามขา 11 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 814234 1705773 47 53391 1 1600 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4045 สระน้ํากดุไผ่ สระ กดุไผ่ 8 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819522 1699962 47 53391 5 11200 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4046 สระศาลา สระ ตะเคียนงาม 13 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 180405 1705126 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4047 สระหลวง สระ เด่ินตะโก 4 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178074 1704571 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4048 สระน้ํา บา้นโกรกมะขามปอูม สระ โกรกมะขามปอูม 19 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 817902 1708958 47 53391 1 0 สาธารณะ อบต.ทพัร้ัง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4049 สระวัด สระ กดุตาดํา 2 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820838 1701584 47 53391 5 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4050 สระอนามัย สระ ทพัร้ัง 1 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 177948 1702251 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4051 สระน้ํากดุตะเคียน สระ โนนสง่า 5 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820861 1700572 47 53391 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4052 สระน้ําบา้นโนนสง่า สระ โนนสง่า 5 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820810 1699379 47 53391 3 14400 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4053 สระน้ํา บา้นกดุไผ่ สระ กดุไผ่ 8 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819139 1700633 47 53391 1 3750 สาธารณะ
รร.บา้นกดุไผ่, อบต.
ทพัร้ัง ประมง, อืน่ๆ

4054 สระโนนโบสถ์ สระ กดุไผ่ 8 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819148 1701334 47 53391 2 14400 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4055 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 16 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178212 1700252 48 54394 1 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4056 สระน้ํา บา้นโกรกมะขามปอูม สระ โกรกมะขามปอูม 19 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819703 1707694 47 53391 8 0 สาธารณะ อบต.ทพัร้ัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4057 สระน้ําบา้นหนองยาง สระ หนองยาง 7 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819560 1707227 47 53391 5 0 สาธารณะ อบต.ทพัร้ัง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4058 สระชลประทาน สระ โนนสูง 14 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178800 1702367 48 54394 3 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4059 สระมาบลาน สระ มาบลาน 20 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816650 1704762 47 53391 4 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4060 สระน้ํา บา้นหว้ยสามขา สระ หว้ยสามขา 11 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 814365 1705503 47 53391 2 4500 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4061 สระน้ํา บา้นดอนขวาง สระ ดอนขวาง 3 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820514 1704667 47 53391 5 18000 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4062 สระโนนมะขาม สระ โคกดินแดง 9 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 818307 1704439 47 53391 1 9000 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4063 สระหลวง สระ เด่ินตะโก 4 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178194 1704639 48 54394 2 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4064 สระหนองสําโรง สระ โคกดินแดง 9 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 818620 1703711 47 53391 2 8100 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4065 สระหนองตะคุย สระ ตลุงชงโค 17 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178300 1709153 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4066 สระน้ํา บา้นสระพระ สระ สระพระ 3 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818753 1696819 47 53391 12 52500 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4067 สระสาธารณะ สระ สระพระ 3 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818865 1696944 47 53391 1 6250 สาธารณะ
รร.สระพระขมาดไพร
, อบต.สระพระ ประมง, อืน่ๆ

4068 สระน้ํา บา้นขมาดไพร สระ ขมาดไพร 2 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 817955 1698232 47 53391 3 14000 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

4069 สระน้ํา บา้นขมาดไพร สระ ขมาดไพร 2 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818002 1698556 47 53391 1 6300 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4070 สระน้ํา บา้นขมาดไพร สระ ขมาดไพร 2 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 817794 1698662 47 53391 1 6300 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4071 สระน้ํา บา้นสระพระ สระ สระพระ 3 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818490 1697120 47 53391 5 6259 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4072 สระน้ํา บา้นสระพระพฒันา สระ สระพระพฒันา 11 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818536 1697013 47 53391 1 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4073 สระน้ํา บา้นโกรกมะค่าเหนือ สระ โกรกมะค่าเหนือ 9 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 814761 1697115 47 53391 2 12000 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4074 สระน้ํา บา้นคูเมืองน้อย สระ คูเมืองน้อย 6 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 816221 1695947 47 53391 1 10500 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4075 สระน้ํา บา้นคูเมืองน้อย สระ คูเมืองน้อย 6 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 816963 1697375 47 53391 4 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4076 สระโรงเรียน สระ สระพระ 3 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818480 1696055 47 53391 1 3750 สาธารณะ
รร.สระพระวิทยา, 
อบต.สระพระ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4077 สระน้ํา บา้นโกรกมะค่า สระ โกรกมะค่า 8 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 815507 1697628 47 53391 1 8400 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4078 สระน้ํา บา้นโกรกมะค่า สระ โกรกมะค่า 8 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 815832 1697128 47 53391 1 14700 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

4079 สระน้ํา บา้นหนองไทร สระ หนองไทร 4 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818492 1692970 47 53391 1 42000 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

4080 สระน้ํา บา้นหว้ยยางใต้ สระ หว้ยยางใต้ 5 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 821056 1697730 47 53391 4 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4081 สระหนองปล้อง สระ หนองปล้อง 7 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 817615 1695222 47 53391 21 0 สาธารณะ ทต.พระทองคํา อืน่ๆ

4082 สระสาธารณะ สระ หนองปล้อง 7 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 817594 1695660 47 53391 2 36000 สาธารณะ ทต.พระทองคํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4083 สระปาุช้า สระ ปะคําใต้ 10 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 817918 1694080 47 53391 8 50400 สาธารณะ ทต.พระทองคํา อืน่ๆ

4084 สระบงึ สระ มาบกราดพฒันา 2 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 813267 1701950 47 53391 8 22000 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4085 สระหนองกราด สระ มาบกราด 6 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 812745 1701722 47 53391 1 82378 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4086 สระแกม้ลิง สระ โคกสุวรรณ 1 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 810086 1702640 47 53391 4 0 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4087 สระวัด สระ หนองเขว้า 5 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 816325 1702326 47 53391 4 48000 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4088 อา่งเกบ็น้ําโคกพระง้ัง อา่งเกบ็น้ํา พระงาม 14 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 181255 1707678 48 54394 31 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4089 สระน้ําบา้นโนนลอย สระ พระงาม 14 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 179440 1707789 48 54394 6 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4090 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 5 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 182748 1690275 48 54394 4 16000 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4091 สระน้ําบา้นหนองกก สระ หนองกก 5 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 184564 1691275 48 54394 1 49304 สาธารณะ อบต.หนองหอย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4092 สระน้ํา บา้นบงึน้อย สระ บงึน้อย 10 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178256 1690387 48 54394 1 16520 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4093 สระน้ํา บา้นหว้ยปะคํา สระ หว้ยปะคํา 10 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 181083 1696198 48 54394 5 0 สาธารณะ อบต.หนองหอย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4094 สระน้ํา บา้นโนนทอง สระ โนนทอง 13 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 820639 1691262 47 53391 3 12800 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4095 สระน้ํา บา้นโนนไทรโยง สระ โนนไทรโยง 17 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 178308 1689312 48 54394 2 23800 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4096 สระน้ํา บา้นหว้ยยางโนนมะค่า สระ หว้ยยางโนนมะค่า 16 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 179116 1694494 48 54394 4 10800 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4097 สระน้ํา บา้นหวัถนน สระ หวัถนน 5 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 821057 1693164 47 53391 2 12000 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4098 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองโพธ์ิ 4 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 179795 1695365 48 54394 6 23258 สาธารณะ
อบต.พงัเทยีม, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4099 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่ 18 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820554 1705699 47 53391 11 48000 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4100 ฝายหว้ยยาง ฝาย หนองปลาไหล 7 พงัเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา 821919 1696469 47 53391 0 0 สาธารณะ อบต.พงัเทยีม เพาะปลูก, อืน่ๆ

4101 ฝายน้ําล้นบา้นเด่ินตะโก ฝาย เด่ินตะโก 4 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 178673 1704886 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4102 ฝายน้ําล้นบา้นกดุไผ่ ฝาย กดุไผ่ 8 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 819455 1699758 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4103 ฝายน้ําล้นบา้นดอนขวาง ฝาย ดอนขวาง 3 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820470 1704295 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4104 ฝายน้ําล้นบา้นกดุตาดํา ฝาย กดุตาดํา 2 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820933 1703040 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4105 ฝายคลองอสีานเขียว ฝาย ทพัร้ัง 1 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 821186 1702272 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4106 คลองสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา ตะเคียนงาม 13 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 179752 1705213 48 54394 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4107 ฝายน้ําล้นบา้นมาบลาน ฝาย มาบลาน 20 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 816637 1705011 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4108 ฝายน้ําล้นบา้นโคกดินแดง ฝาย โคกดินแดง 9 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 818242 1703342 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4109 ลําหว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย กดุตาดํา 2 ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา 820890 1701595 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.ทพัร้ัง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4110 ฝายน้ําล้นบา้นหนองไทร ฝาย หนองไทร 4 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 818811 1692835 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4111 ฝายน้ําล้นบา้นหว้ยยางใต้ ฝาย หว้ยยางใต้ 5 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 821094 1697684 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4112 ฝายลําหว้ย ฝาย หว้ยยางใต้ 5 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 821543 1697300 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.สระพระ, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4113 หว้ยโกรกพฒันา ลําธาร/ลําหว้ย โกรกพฒันา 8 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 811808 1700146 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4114 ลําน้ําสระนบน้อย ลําคลอง/คูน้ํา โกรกพฒันา 8 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 811541 1700204 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4115 หว้ยดอนปนู ลําธาร/ลําหว้ย มาบกราด 6 มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา 812751 1703236 47 53391 0 0 สาธารณะ
อบต.มาบกราด, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4116 อา่งเกบ็น้ําตลุกหนิ อา่งเกบ็น้ํา บเุขว้า 6 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 184320 1703187 48 54394 43 0 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4117 อา่งเกบ็น้ําหว้ยชันโพง อา่งเกบ็น้ํา หนองหอย 1 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 184502 1695998 48 54394 52 0 สาธารณะ อบต.หนองหอย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4118 สระน้ําบา้นโค้งสําโรง สระ โค้งสําโรง 4 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 187878 1694842 48 54394 2 4410 สาธารณะ อบต.หนองหอย
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4119 สระน้ํา บา้นโค้งสําโรง สระ โค้งสําโรง 4 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 187327 1694401 48 54394 2 0 สาธารณะ อบต.หนองหอย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4120 สระน้ํา บา้นโคกเพชร สระ โคกเพชร 8 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 185190 1698356 48 54394 3 19200 สาธารณะ
อบต.หนองหอย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4121 สระน้ํา บา้นหว้ยน้อย สระ หว้ยน้อย 9 หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 186091 1693207 48 54394 3 0 สาธารณะ อบต.หนองหอย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4122 หนองไซเลียบ หนอง/บงึ/กดุ โนนโชงโลง 2 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 251048 1703897 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4123 หนองไซเลียบ หนอง/บงึ/กดุ โนนโชงโลง 2 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 251256 1703602 48 55394 25 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4124 สระขาม สระ มะกอก 9 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 248691 1702201 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4125 สระหนองบวั สระ ดงเย็น 13 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 241497 1697387 48 55394 20 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4126 สระสาธารณประโยชน์ สระ ซาด 6 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 232171 1691825 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ชีวาน, ชาวบา้น
ซาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4127 กดุน้ําใส หนอง/บงึ/กดุ จารย์ตํารา 5 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 239499 1691016 48 55394 12 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4128 สระน้ํา บา้นเตย สระ เตย 1 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228100 1690429 48 54391 3 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4129 หนองน้ํา บา้นทา่หลวง หนอง/บงึ/กดุ ทา่หลวง 2 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 231720 1689092 48 55394 6 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4130 แม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234381 1687539 48 55394 4 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4131 แม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234002 1687486 48 55394 11 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4132 แม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 233726 1687250 48 55393 11 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4133 หมดสภาพ อืน่ๆ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 233781 1687060 48 55393 5 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4134 แม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 233736 1686932 48 55393 3 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4135 สระหนองบอน สระ หนองสระบงึ 21 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 240411 1686585 48 55393 12 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4136 หมดสภาพ อืน่ๆ นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229493 1686491 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4137
สระสาธารณประโยชน์ บา้นนาง
เหริญ สระ นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229872 1686398 48 54392 4 15000 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4138 สระหนองไร่ สระ กอก 5 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230441 1686190 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4139 หนองสระบงึ หนอง/บงึ/กดุ หนองสระบงึ 21 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 241291 1685873 48 55393 4 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4140 สระหนองไร่ สระ กอก 5 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230898 1686098 48 54392 2 12000 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4141 ลําตลาด สระ ตําแย 3 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 226420 1686104 48 54392 44 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4142 กดุริมแม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ใหม่สามัคคี 16 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 232317 1685964 48 55393 10 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4143 สระน้ํา บา้นม่วง สระ ม่วง 7 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229343 1685454 48 54392 1 1875 สาธารณะ

อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4144 สระวัดเกา่ สระ กระเบือ้งใหญ่ 4 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227816 1685485 48 54392 5 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4145 สระน้ําสาธารณะ สระ พทุรา 9 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 238673 1684915 48 55393 13 0 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4146 มูลหลง หนอง/บงึ/กดุ ใหม่สามัคคี 16 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 232131 1685115 48 55393 11 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ
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4147 แม่น้ํามูล หนอง/บงึ/กดุ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231830 1684928 48 55393 4 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, ทต.
ในเมือง นันทนาการ, อืน่ๆ

4148 สระน้ํา บา้นในเมือง สระ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231629 1684758 48 55393 13 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, ทต.
ในเมือง นันทนาการ, อืน่ๆ

4149 สระพงัขวัญ สระ ในเมือง 1 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230874 1684681 48 54392 3 0 สาธารณะ
พพิธิภัณฑ์สถานพิ
มาย, อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4150 สระพรุ่ง สระ ในเมือง 1 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230744 1684614 48 54392 3 0 สาธารณะ
กรมศิลปากร, อบต.
ในเมือง อืน่ๆ

4151 สระเพลง สระ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231351 1684574 48 55393 40 0 สาธารณะ
กรมศิลปากร, ทต.ใน
เมือง นันทนาการ, อืน่ๆ

4152 หนองน้ํา บา้นจบก หนอง/บงึ/กดุ จบก 10 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227555 1684160 48 54392 5 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4153 สระโบสถ์ สระ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230446 1684081 48 54392 3 0 สาธารณะ
กรมศิลปากร, ทต.ใน
เมือง อืน่ๆ

4154 สระแกว้ สระ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230642 1684054 48 54392 3 0 สาธารณะ
กรมศิลปากร, ทต.ใน
เมือง อืน่ๆ

4155 หนองน้ํา บา้นจบก หนอง/บงึ/กดุ จบก 10 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227291 1684112 48 54392 11 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4156 สระประดา สระ ขาม 4 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229136 1683943 48 54392 2 12000 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4157 หนองละเริง หนอง/บงึ/กดุ ทา่แดง 3 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225740 1683966 48 54392 5 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4158 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ จบก 10 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228840 1683398 48 54392 4 11700 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4159 หนองบา้นซึม หนอง/บงึ/กดุ ซึม 5 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 223828 1683527 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ประมง, อืน่ๆ

4160 สระน้ํา บา้นประตูชัย สระ ประตูชัย 14 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230210 1683337 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4161 สระน้ํา บา้นสัมฤทธ์ิ สระ สัมฤทธ์ิ 2 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 220160 1683539 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4162 สระน้ํา บา้นจบก สระ จบก 10 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227779 1683123 48 54392 13 17500 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4163 สระน้ําบา้นพทุรา สระ พทุรา 6 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 223698 1683208 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ อืน่ๆ

4164 สระวัดพทุรา สระ พทุรา 6 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 223605 1683193 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ อปุโภค, อืน่ๆ

4165 สระขุนทอง สระ ช่องโค 3 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 233807 1682918 48 55393 41 0 สาธารณะ

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.พมิาย, 
ทต.รังกาใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4166 สระช่องแมว สระ เมรุพรหมทตั 17 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231465 1682815 48 55393 11 62500 สาธารณะ
กรมศิลปากร, อบต.
ในเมือง อืน่ๆ

4167 สระน้ําวัด สระ หนองโสมงพฒันา 18 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 234942 1682654 48 55393 11 32760 สาธารณะ
วัด ( ศูนย์วิปสัสนา ),
 ทต.รังกาใหญ่ อืน่ๆ

4168 หนองกนิน้ํา หนอง/บงึ/กดุ หนองน้ํากนิ 6 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236010 1682580 48 55393 6 0 สาธารณะ
ทต.รังกาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4169 สระน้ํา บา้นสําเร็จ สระ สําเร็จ 13 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 222405 1682840 48 54392 7 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4170 หนองน้ํา บา้นประตูชัย หนอง/บงึ/กดุ ประตูชัย 14 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230664 1682574 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4171 สระน้ํา อ.สํารวย เปดิดารารัตน์ สระ คล้า 8 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225316 1682634 48 54392 7 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4172 บอ่บําบดัน้ําเสีย สระ ประตูชัย 14 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229082 1682407 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4173 สระน้ําวัดบา้นคล้า สระ คล้า 8 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225520 1682385 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4174 หนองน้ํา บา้นสําเร็จ หนอง/บงึ/กดุ สําเร็จ 13 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 219736 1682539 48 54392 9 0 สาธารณะ
อบต.สัมฤทธ์ิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4175 สระน้ําสาธารณะ สระ วังหนิ 8 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 232055 1681098 48 55393 4 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4176 หมดสภาพ อืน่ๆ ขี้เหล็ก 11 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229946 1680174 48 54392 8 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4177 สระน้ําบา้นสวนยา สระ สวนยา 8 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221672 1679833 48 54392 3 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4178 สระน้ําบา้นยาง สระ ยาง 2 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 223113 1679378 48 54392 3 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4179 สระน้ําโรงเรียนบา้นมะค่าสามัคคี สระ มะค่า 11 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221635 1679306 48 54392 1 0 สาธารณะ

อบต.ธารละหลอด 
และรร.บา้นมะค่า
สามัคคี ประมง, อืน่ๆ

4180 หนองน้ํา บา้นคลองนมวัว หนอง/บงึ/กดุ คลองนมวัว 11 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 224218 1679375 48 54392 23 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4181 สระวัดใหม่ยางละหลอด สระ ยาง 2 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 222799 1679118 48 54392 3 0 สาธารณะ

อบต.ธารละหลอด 
และวัดใหม่ยางละ
หลอด ผลิตประปา, อืน่ๆ

4182 สระน้ําสาธารณะ หนองกระโดน สระ นิคมพฒันา 10 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 237716 1678642 48 55393 12 66300 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้น กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4183 หนองน้ํา บา้นละหลอด หนอง/บงึ/กดุ ละหลอด 3 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 222572 1678984 48 54392 13 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4184 หมดสภาพ อืน่ๆ ดอนแซะ 9 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228188 1678675 48 54392 3 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4185 สระน้ําบา้นหวาย สระ หวาย 7 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 220412 1678755 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด ประมง, อืน่ๆ

4186 หนองกรวด หนอง/บงึ/กดุ ดอนแซะ 9 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228748 1677762 48 54392 3 13440 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4187 สระน้ํา บา้นตูม สระ ตูม 1 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221143 1677599 48 54392 4 0 สาธารณะ
อบต.ธารละหลอด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4188 หนองลําละหลอด หนอง/บงึ/กดุ ตูม 1 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 220888 1677274 48 54392 10 0 สาธารณะ
อบต.ธารละหลอด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4189 อา่งเกบ็น้ําหว้ยฉกาจ อา่งเกบ็น้ํา ถาวรพฒันา 15 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 233365 1676622 48 55393 246 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4190 สระน้ําสาธารณประโยชน์ สระ จํานงค์พฒันา 22 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 228442 1676483 48 54392 8 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4191 สระน้ํา บา้นวังม่วง สระ วังม่วง 9 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 218660 1676104 48 54392 1 0 สาธารณะ
อบต.ธารละหลอด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4192 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ สะแกงาม 10 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 238000 1674807 48 55393 10 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4193 สระน้ําสาธารณประโยชน์ สระ หนองหญ้าขาว 11 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 238323 1672838 48 55393 3 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4194 บงึสิลาทอง หนอง/บงึ/กดุ ทวีสงเคราะห์ 3 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 232910 1672692 48 55393 16 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4195 สระฝายพระ สระ โนนกระเบือ้ง 7 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 233835 1672566 48 55393 11 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4196 สระวัดโนนกระเบือ้ง สระ โนนกระเบือ้ง 7 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 233486 1672551 48 55393 9 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4197 สระสาธารณประโยชน์ สระ โพธ์ิงาม 12 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 237942 1672201 48 55393 7 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4198 สระหนองหวัช้าง สระ หนองหวัช้าง 8 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 234874 1672276 48 55393 5 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4199 สระหนองตราด สระ โนนกระเบือ้ง 7 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 233697 1671500 48 55393 8 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4200 หนองลําจกัราช หนอง/บงึ/กดุ ในเมือง 1 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230444 1684649 48 54392 7 0 สาธารณะ ทต.พมิาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

4201 หนองเรือ หนอง/บงึ/กดุ สัมฤทธ์ิ 1 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 219841 1683577 48 54392 13 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ประมง, อืน่ๆ

4202 กดุหนองสรวง หนอง/บงึ/กดุ สําเร็จ 13 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 219362 1682388 48 54392 7 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4203 สระน้ําบา้นโนนโพธ์ิ สระ โนนโพธ์ิ 13 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 219229 1677078 48 54392 9 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4204 สระน้ํา บา้นซาด สระ ซาด 6 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 232555 1691921 48 55394 3 12000 สาธารณะ อบต.ชีวาน อืน่ๆ

4205 หนองน้ําบา้นซาด หนอง/บงึ/กดุ ซาด 6 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 232445 1692786 48 55394 22 160000 สาธารณะ อบต.ชีวาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

4206 สระน้ํา บา้นทบัควาย สระ ทบัควาย 5 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 237762 1698908 48 55394 3 0 สาธารณะ อบต.ชีวาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

4207 สระสาธารณประโยชน์ สระ หนองหญ้าขาว 11 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 238249 1673124 48 55393 1 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4208 สระสาธารณประโยชน์ สระ หนองขอน 14 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 236443 1674271 48 55393 2 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4209 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ สะแกงาม 10 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 237901 1674743 48 55393 4 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4210 สระสาธารณประโยชน์ สระ หนองสะแกงาม 19 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 237824 1674536 48 55393 3 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4211 สระน้ํา บา้นขามใต้ สระ ขามใต้ 6 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 242915 1694919 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4212 สระน้ําสาธารณะ สระ ใหม่โนนโชงโลง 19 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 249762 1703579 48 55394 18 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4213 สระน้ําบา้นโนนม่วง สระ โนนม่วง 4 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 236389 1693793 48 55394 43 0 สาธารณะ
อบต.ทา่หลวง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4214 สระหนองกระทุม่ สระ โนนม่วง 4 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 236641 1694359 48 55394 22 125000 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4215 สระวัด สระ หนองบวั 3 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 239388 1692065 48 55394 2 7200 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4216 สระโนนสําโรง สระ จารย์ตํารา 5 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 239126 1691990 48 55394 3 12000 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4217 สระอฐิ สระ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234434 1687784 48 55394 5 10000 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4218 สระสาธารณะประโยชน์ สระ ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234321 1687694 48 55394 7 34200 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4219 สระนาคู สระ ตะบอง 3 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 241549 1687091 48 55393 9 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4220 หนองปรือ หนอง/บงึ/กดุ หนองปรือ 4 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 244715 1688683 48 55394 26 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4221 สระน้ํา บา้นหนองจกิ สระ หนองจกิ 10 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 246208 1690936 48 55394 5 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4222 หนองหวัช้าง หนอง/บงึ/กดุ หนองบอน 17 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 238755 1688066 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4223 สระน้ํา บา้นตําแย สระ ตําแย 3 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228022 1686090 48 54392 11 60000 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4224 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229341 1688534 48 54391 12 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4225 สระน้ํา บา้นนางเหริญ สระ นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229245 1688856 48 54391 1 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4226 สระน้ําสาธารณะ สระ ตะปนั 5 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236706 1682875 48 55393 1 4900 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4227 สระน้ําสาธารณะ สระ ตะปนั 13 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 237322 1683552 48 55393 3 32000 สาธารณะ
วัดใหม่ สุนทริการาม,
 ทต.รังกาใหญ่ อืน่ๆ

4228 สระน้ําสาธารณะ สระ ตะปนั 5 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236634 1682894 48 55393 4 17220 สาธารณะ
ทต.รังกาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4229 สระน้ําสาธารณะ สระ ตะปนั 5 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236709 1682968 48 55393 6 48400 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4230 สระน้ําสาธารณะ สระ รังกาน้อย 7 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 235790 1682870 48 55393 2 20580 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4231 หนองน้ํากนิ หนอง/บงึ/กดุ หนองน้ํากนิ 6 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236096 1682536 48 55393 1 0 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4232 หนองกระโดน หนอง/บงึ/กดุ นิคมพฒันา 10 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 237500 1678841 48 55393 1 20176 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4233 หนองอนีุน หนอง/บงึ/กดุ ทองหลาง 12 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 227431 1678084 48 54392 4 0 สาธารณะ

อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น อืน่ๆ

4234 สระน้ําประตูชัย สระ ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231008 1683663 48 54392 6 0 สาธารณะ
กรมศิลปากร, ทต.ใน
เมือง นันทนาการ, อืน่ๆ

4235 บอ่บดัน้ําเสีย สระ ประตูชัย 14 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229015 1682196 48 54392 14 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง อืน่ๆ

4236 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 25 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 244042 1688342 48 55394 11 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4237 สระน้ํา บา้นโนนโพธ์ิ สระ โนนโพธ์ิ 13 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 218769 1677352 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4238 ลําน้ํามูล แม่น้ํา ดงใหญ่ 1 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 242691 1694988 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4239 ฝายประชาชน ฝาย ขามใต้ 6 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 242842 1695141 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4240
ฝายประชาสามัคคี คลองละลม
กรวย ฝาย ขามใต้ 6 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 242739 1693973 48 55394 0 0 สาธารณะ

อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4241 ฝายกระเต่ียว ฝาย ดงใหญ่ 1 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 244265 1697031 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4242 ฝายลําน้ําเค็ม ฝาย ซาด 10 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 244193 1693219 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4243 ฝายคลองบอ่ ฝาย ขามใต้ 6 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 241550 1694355 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4244 ฝายหนิทิง้บา้นจารย์ตํารา ฝาย จารย์ตํารา 5 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 239422 1693610 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4245 ฝายหนิทิง้บา้นตะคร้อ ฝาย ตะคร้อ 7 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 235969 1689128 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4246 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ทา่หลวง 11 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234429 1687608 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4247 ฝายบา้นจารย์ตํารา ลําธาร/ลําหว้ย จารย์ตํารา 5 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 240180 1692003 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อืน่ๆ

4248 แม่น้ํามูล แม่น้ํา หนองบวั 3 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 238326 1691685 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4249 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ทา่หลวง 1 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 234791 1687942 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4250 ฝายบา้นนาตาหนิ ฝาย นาตาหนิ 9 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 226847 1677516 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4251 ลําฉมวก ลําธาร/ลําหว้ย หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 226903 1677208 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4252 ฝายลําน้ําเค็ม ฝาย ตะบอง 1 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 239999 1689145 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4253 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา เตย 1 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228905 1690193 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4254 สถานีสูบน้ําไฟฟาูบา้นทา่มะเขือ แม่น้ํา เตย 1 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 225055 1685164 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4255
สถานีสูบน้ําไฟฟาู บา้นกระเบือ้ง
ใหญ่ แม่น้ํา กระเบือ้งน้อย 2 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227258 1684585 48 54392 0 0 สาธารณะ

อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4256 ฝายน้ําล้นสาธารณะ ฝาย ตําแย 3 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 226621 1686314 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4257 ฝายน้ําล้นบา้นทา่มะเขือ แม่น้ํา ทา่มะเขือ 7 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 225677 1684695 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4258 คลองเหมืองซอย ลําคลอง/คูน้ํา พทุรา 1 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 238346 1685504 48 55393 0 0 สาธารณะ
ทต.รังกาใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4259 ฝายน้ําล้นบา้นนิคมพฒันา ฝาย นิคมพฒันา 10 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 232841 1674003 48 55393 0 0 สาธารณะ
ทต.รังกาใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4260 ฝายลําน้ําเค็ม ฝาย ตะปนัสามัคคี 15 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236063 1684238 48 55393 0 0 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้น และ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4261 สระน้ําบา้นตูม ลําคลอง/คูน้ํา ตูม 1 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 220878 1677924 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด ผลิตประปา, อืน่ๆ

4262 ฝายลําละหลอด ฝาย โนนโพธ์ิ 13 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 219108 1677299 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4263 ฝายคลองหวัตลาด ฝาย โนนหลักกี่ 4 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221059 1680598 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4264 สถานีสูบน้ําไฟฟาูบา้นสัมฤทธ์ิ แม่น้ํา สัมฤทธ์ิ 1 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 220198 1683499 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4265
ลําน้ํามูลโครงการสูบน้ําด้วย
ไฟฟาูส่วน อบต. สัมฤทธ์ิ ลําธาร/ลําหว้ย ทา่แดง 3 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225520 1684082 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4266 แม่น้ํามูล แม่น้ํา สัมฤทธ์ิ 1 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 220197 1683468 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4267 ฝายน้ําล้นบา้นสําเร็จ ฝาย สําเร็จ 13 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 222415 1682708 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4268
โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟาู บา้น
สําเร็จ ลําธาร/ลําหว้ย สําเร็จ 13 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 220305 1682452 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4269 ฝายน้ําล้นบา้นสัมฤทธ์ิ ฝาย สัมฤทธ์ิ 1 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 218531 1681520 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4270 ลําละหลอด ลําคลอง/คูน้ํา วังม่วง 9 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 219054 1675119 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4271 ลําน้ํามูล ลําธาร/ลําหว้ย ขี้เหล็ก 11 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229804 1680094 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4272 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ในเมือง 1 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230784 1684821 48 54392 0 0 สาธารณะ

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.พมิาย, 
อบต.ในเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4273 เขื่อนพมิาย ฝาย ในเมือง 2 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231654 1685149 48 55393 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, ทต.
ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4274 ลําน้ํามูล ลําธาร/ลําหว้ย วังหนิ 8 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230796 1680607 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4275 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา ส่วย 3 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231296 1682570 48 54392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4276 ลํานางเหริญ ลําคลอง/คูน้ํา นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229521 1686588 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบจ.นครราชสีมา 
อบต.ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4277 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ม่วง 7 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228993 1684811 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4278 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ม่วง 7 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 230655 1683992 48 54392 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4279 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ขาม 4 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228959 1684473 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4280 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย ดอนแซะ 9 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228661 1679402 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4281 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย ดอนแซะ 9 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228512 1679434 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4282 ลําน้ํามูล ลําธาร/ลําหว้ย สําโรงชัย 20 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 228995 1679859 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4283 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย ซึม 5 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 222324 1683997 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4284 คลองหวัทํานบ ลําคลอง/คูน้ํา หวัทํานบ 7 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225237 1680272 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4285 ลําน้ํามูล แม่น้ํา สินสมบรูณ์ 10 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 223760 1684257 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4286 คลองตลาดเจยีบ ลําคลอง/คูน้ํา ตลาดเจยีบ 15 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 226279 1680044 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4287 คลองธารละหลอด ลําคลอง/คูน้ํา หวัทํานบ 7 สัมฤทธ์ิ พมิาย นครราชสีมา 225058 1680335 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.สัมฤทธ์ิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4288 คลองหาด ลําคลอง/คูน้ํา โนนกราด 12 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221099 1678906 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4289 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โนนกราด 12 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 221512 1678987 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ธารละหลอด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4290 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา ศาลา 3 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 246232 1699562 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4291 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา กล้วย 7 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 243738 1692486 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4292 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ขามกลาง 8 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 237639 1691631 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง อปุโภค, อืน่ๆ
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4293 แม่น้ํามูล แม่น้ํา สนุน่ 6 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 237110 1689731 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4294 ลําน้ําเค็ม ลําธาร/ลําหว้ย กล้วยสามัคคี 18 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 242799 1691266 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4295 หว้ยนางเหริญ ลําธาร/ลําหว้ย น้อย 15 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 231496 1686996 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4296 หว้ยนางเหริญ ลําธาร/ลําหว้ย นางเหริญ 6 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 229282 1686591 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ในเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4297 ลําน้ําเค็ม ลําธาร/ลําหว้ย ตะปนัสามัคคี 15 รังกาใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 236581 1685185 48 55393 0 0 สาธารณะ

ทต.รังกาใหญ่, 
ชาวบา้นและ
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4298 ลําน้ําสาธารณะ ลําธาร/ลําหว้ย วังม่วง 9 ธารละหลอด พมิาย นครราชสีมา 219205 1675391 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.ธารละหลอด เพาะปลูก, อืน่ๆ

4299 แม่น้ํามูล แม่น้ํา ดอนแซะ 9 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 218301 1674787 48 54392 0 0 สาธารณะ
อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4300 คลองซอย ลําคลอง/คูน้ํา ตะคร้อ 7 ทา่หลวง พมิาย นครราชสีมา 236370 1687679 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ทา่หลวง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4301 หนองลําฉมวก หนอง/บงึ/กดุ นาตาหนิ 9 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 225174 1678280 48 54392 62 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4302 สระน้ําโรงเรียนหนองบวัลอย สระ นาตาหนิ 9 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 226320 1676540 48 54392 1 0 สาธารณะ
รร.หนองบวัลอย, 
อบต.หนองระเวียง ประมง, อืน่ๆ

4303 สระน้ํา บา้นโนนสะเดา สระ โนนสะเดา 10 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 225339 1676260 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4304 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 226755 1676189 48 54392 1 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อืน่ๆ

4305 สระน้ํา บา้นหนองระเวียง สระ หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 226903 1676031 48 54392 3 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4306 สระน้ํา บา้นหนองระเวียง สระ หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 227063 1675716 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4307 สระน้ําวัดหนองระเวียง สระ หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 227370 1674307 48 54392 5 16625 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง อืน่ๆ

4308 สระตลาดถัด สระ ดอนหวาย 3 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 220680 1673043 48 54392 17 105000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4309 หนองบา้นเพชร หนอง/บงึ/กดุ เพชร 12 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 224743 1672777 48 54392 73 526750 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4310 สระเกบ็น้ําบา้นมาบประดู่ สระ มาบประดู่ 7 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 228831 1672398 48 54392 1 12800 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4311 หนองบวั หนอง/บงึ/กดุ ดอนหวาย 3 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 220305 1672264 48 54392 7 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4312 หนองขาม หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 2 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 223588 1671469 48 54392 24 144000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4313 หนองขาม1 หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 2 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 223574 1671183 48 54392 78 504000 สาธารณะ
อบต.หนองระเวียง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4314 สระวัดนันทวัน สระ ใหม่ฉมวก 6 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 229910 1670662 48 54392 5 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4315 บงึบา้นหนองบวัคํา หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัคํา 5 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 223884 1669948 48 54392 108 600000 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4316 สระน้ําบา้นโนนหญ้านาง สระ โนนหญ้านาง 8 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 227507 1669701 48 54392 21 40129 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4317 สระน้ํา บา้นหนองบวัคํา สระ หนองบวัคํา 5 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 223642 1668790 48 54392 4 78750 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4318 หนองสระควย หนอง/บงึ/กดุ ใหม่ฉมวก 6 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 229571 1670148 48 54392 3 0 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4319 หนองกรด หนอง/บงึ/กดุ ดอนหวาย 3 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 220497 1672966 48 54392 10 39375 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4320 สระน้ําโรงเรียนบา้นหนองบวัคํา สระ หนองบวัคํา 5 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 223542 1668902 48 54392 4 84000 สาธารณะ

อบต.หนองระเวียง 
รร.บา้นหนองบวัคํา, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4321 ทํานบปลาสระหนองโพธ์ิ สระ ง้ิว 4 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 221151 1673989 48 54392 17 22400 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4322 สระน้ํา บา้นง้ิว สระ ง้ิว 4 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 221217 1673744 48 54392 5 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4323 สระน้ําวัดหนองบวัลอย สระ โนนสะเดา 10 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 225376 1676705 48 54392 2 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4324 สระน้ํา บา้นทรัพย์โพธ์ิงาม สระ ทรัพย์โพธ์ิงาม 20 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 225761 1674635 48 54392 3 0 สาธารณะ
อบต.หนองระเวียง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4325 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ โนนสูง 13 นิคมสร้างตนเอง พมิาย นครราชสีมา 232262 1671936 48 55393 5 19200 สาธารณะ
อบต.นิคมสร้างตนเอง
, กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4326 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย หนองโสน 11 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 222634 1674859 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4327 ฝายบา้นดอนประดู่ ฝาย ดอนประดู่ 13 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 220641 1670576 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4328 ฝายลําฉมวก ฝาย หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 227010 1676069 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4329 ฝายบา้นหนองระเวียง ฝาย หนองระเวียง 6 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 228454 1674422 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4330 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย ดอนประดู่ 13 หนองระเวียง พมิาย นครราชสีมา 220732 1670637 48 54392 0 0 สาธารณะ อบต.หนองระเวียง
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4331 ลําจกัรราช ลําธาร/ลําหว้ย ทองหลาง 12 ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 227071 1678704 48 54392 0 0 สาธารณะ

อบต.ในเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4332 หนองหวัช้าง หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 7 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 251957 1692622 48 55394 86 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4333 หนองสนุน่ หนอง/บงึ/กดุ หนองขาม 7 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 250832 1692436 48 55394 114 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4334 หนองเกร็ดเกรง หนอง/บงึ/กดุ หนองจกิ 6 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 250229 1690666 48 55394 62 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4335 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ หนองจกิ 10 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249672 1689369 48 55394 136 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4336 อา่งเกบ็น้ําหนองแร้งเฒ่า อา่งเกบ็น้ํา ตะคร้อ 8 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 248711 1687205 48 55394 239 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4337 สระน้ําบา้นหนองบงึ สระ หนองบงึ 15 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 247525 1681954 48 55393 3 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4338 สระน้ํา บา้นหนองกรวด สระ หนองกรวด 16 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 247806 1681028 48 55393 14 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ อืน่ๆ

4339 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองกรวด 16 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 248318 1680948 48 55393 4 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ อืน่ๆ

4340 สระน้ําหนองโสน สระ หนองกรวด 16 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 248428 1680610 48 55393 4 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ อืน่ๆ

4341 สระน้ําหนองหวายบา้นลุงตามัน สระ ลุงตามัน 2 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249239 1679590 48 55393 8 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4342 สระน้ําหนองสะเดา สระ โนนไม้แดง 5 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249296 1679068 48 55393 4 20992 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4343 สระชลประทาน สระ โคกขาม 12 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 245869 1678974 48 55393 16 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4344 สระหนองขาม สระ โคกขาม 12 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 246595 1678591 48 55393 8 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4345 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองขาม 7 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 251394 1692432 48 55394 39 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ อืน่ๆ

4346 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนไม้แดง 5 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249808 1678499 48 55393 2 0 สาธารณะ อบต.โบสถ์ อืน่ๆ

4347 สระน้ําบา้นหนองตะเคียน สระ ตะเคียนงาม 19 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 245321 1684381 48 55393 19 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4348 หนองตะเคียน หนอง/บงึ/กดุ ตะเคียนงาม 19 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 248093 1684195 48 55393 2 23500 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4349 สระน้ําบา้นหนองกรวด สระ หนองกรวด 16 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 248421 1680891 48 55393 16 76299 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4350 ลําปลายมาศ ลําคลอง/คูน้ํา ลุงตามัน 2 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249504 1679047 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4351 ลําปลายมาศ ลําคลอง/คูน้ํา โนนไม้แดง 5 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249976 1678520 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4352 ฝายน้ําล้นบา้นหนองจกิ ฝาย หนองจกิ 6 โบสถ์ พมิาย นครราชสีมา 249587 1689686 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.โบสถ์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4353 หนองสระ หนอง/บงึ/กดุ ตูมเมือง 8 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251080 1711152 48 55394 1 7500 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4354 สระวัด สระ ซาด 17 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248398 1709454 48 55394 1 0 สาธารณะ
วัดบา้นซาด, อบต.
กระชอน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4355 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หว้า 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246122 1707720 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

4356 สระโรงเรียนโนนพทุธา สระ โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251722 1707546 48 55394 1 5000 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4357 หนองหนามแดง หนอง/บงึ/กดุ โนนตะแบก 5 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 241210 1704969 48 55394 79 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4358 หนองน้ําบา้นชีวาน หนอง/บงึ/กดุ ชีวาน 1 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 234568 1697032 48 55394 6 0 สาธารณะ
อบต.ชีวาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4359 สระน้ํา บา้นโนนเสว สระ โนนเสว 11 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 229292 1693473 48 54391 2 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4360 หนองกา้งปลา หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227877 1693142 48 54391 13 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4361 สระกระสังข์ สระ โนนกระสังข์ 6 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227263 1692033 48 54391 1 0 สาธารณะ

อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4362 เมืองวน หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228025 1696690 48 54391 29 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4363 โค้งน้ําตัม หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 227621 1696027 48 54391 80 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4364 สระโนนง้ิว สระ หมัน 3 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 232401 1696116 48 55394 10 64000 สาธารณะ อบต.ชีวาน เพาะปลูก, อืน่ๆ

4365 สระน้ําบา้นหมัน สระ หมัน 3 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 232033 1695945 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.ชีวาน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4366 สระโบสถ์ สระ ดงใหญ่ 1 ดงใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 241293 1704335 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.ดงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4367 สระน้ํา บา้นโนนทอง สระ โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 228055 1693516 48 54391 34 0 สาธารณะ
อบต., กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4368 สระคุ้มดอนชํา สระ โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248419 1710578 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4369 สระน้ําทีพ่กัสงฆ์ สระ เมืองบวัใหญ่ 13 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 250487 1710089 48 55394 3 11700 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4370 สระน้ํา บา้นโนนพทุรา สระ โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251588 1707639 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4371 สระตะวันตกบา้น สระ ซาด 17 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248307 1709195 48 55394 1 800 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4372 สระคุ้มโนนขี้เหล็ก สระ ซาด 17 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248004 1709262 48 55394 1 9600 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4373 สระปูตุา สระ เมืองบวัใหญ่ 13 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 250485 1710389 48 55394 1 12090 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4374 สระสาธารณะประโยชน์ ม. 13 สระ เมืองบวัใหญ่ 13 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 250370 1710318 48 55394 4 26520 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4375 สระวัดบา้นกระเบือ้ง สระ กระเบือ้ง 4 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248913 1711590 48 55394 3 22500 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4376 สระน้ํา บา้นสําโรงใหญ่ สระ สําโรงใหญ่ 19 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248305 1710448 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

4377 สระสาธารณะ สระ โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 253028 1707377 48 55394 1 4800 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4378 สระคุ้มโนนไร่ สระ สําโรงใหญ่ 19 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248057 1709922 48 55394 1 13110 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4379 สระน้ํา บา้นกระเบือ้ง สระ กระเบือ้ง 4 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248424 1711229 48 55394 2 109500 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4380 สระหนองบวั สระ เมืองบวัน้อย 11 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 250940 1707921 48 55394 2 2300 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4381 สระวัดบา้นโนนพทุธา สระ โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 252557 1707886 48 55394 1 7500 สาธารณะ

วัดบา้นโนนพทุธา, 
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

4382 สระไผ่นอก สระ ดงน้อย 2 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244437 1706130 48 55394 1 1800 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4383 หนองน้ําเปร้ียว หนอง/บงึ/กดุ ดงน้อย 2 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 243903 1708571 48 55394 53 269500 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4384 สระน้ํา บา้นกระชอน สระ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244287 1705077 48 55394 24 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4385 หนองละโลก หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245733 1705879 48 55394 1 7875 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

4386 สระใหม่ สระ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245232 1705045 48 55394 10 46200 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4387 หนองตะวันตก หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245434 1705276 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4388 สระวัด สระ ดงน้อยพฒันา 16 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244746 1706473 48 55394 1 1875 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4389 สระบุง่ สระ ดงน้อยพฒันา 16 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244836 1702836 48 55394 2 7200 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4390 หนองระนะสะแก หนอง/บงึ/กดุ ดงน้อยพฒันา 16 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244782 1709252 48 55394 4 9450 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4391 หนองปลายตีน หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245207 1705835 48 55394 3 5760 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4392 สระโรงเรียน สระ ดงน้อยพฒันา 16 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245585 1706252 48 55394 3 1875 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ประมง, อืน่ๆ

4393 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 247020 1704590 48 55394 3 10560 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4394 สระน้ําคุ้มโนนสําโรง สระ โนนสําโรง 12 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 242508 1704433 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

4395 สระน้ําทีท่ําเลคุ้มโนนไร่ สระ โนนสําโรง 12 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 242933 1703268 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4396 สระกลางบา้น สระ ดงน้อย 2 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244329 1706107 48 55394 3 25200 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4397 สระส่ีเหล่ียม สระ โนนตาหล่า 15 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 247694 1705895 48 55394 7 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4398 สระแว่น สระ หว้า 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246386 1707258 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4399 สระส่ีเหล่ียม สระ หว้า 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246271 1708471 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4400 หนองระเริงส่ีเหล่ียม หนอง/บงึ/กดุ หว้า 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246157 1709662 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4401 สระหนองไทร สระ ไทรโยง 14 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251668 1706577 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4402 สระวัด สระ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245519 1705757 48 55394 2 24500 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4403 หนองหวันอน หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245645 1705110 48 55394 1 3200 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4404 หนองระหาร หนอง/บงึ/กดุ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246073 1703595 48 55394 13 175000 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4405 สระสําโรง สระ กระชอน 1 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 246039 1704798 48 55394 1 6000 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4406 สระเกตุ สระ โนนเกตุ 20 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 244176 1704051 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4407 สระแก สระ โนนเกตุ 20 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 243949 1703808 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4408 หนองตาโล หนอง/บงึ/กดุ หว้า 7 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 245004 1709607 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4409 สระหวันอน สระ โนนตะแบก 5 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 241301 1704158 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4410 สระขี้เหล็ก สระ โนนตะแบก 5 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 241108 1704197 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4411 สระสาธารณะ สระ โนนตะแบก 5 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 241346 1704353 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4412 สระน้ํา บา้นโนนตะแบก สระ โนนตะแบก 5 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 241227 1703731 48 55394 3 0 สาธารณะ

รร.โนนตะแบก, 
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4413 สระตะวันออก สระ โนนผักชี 10 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 240109 1702767 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4414 สระตะวันตก สระ โนนผักชี 10 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 239920 1702441 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4415 หนองหอย หนอง/บงึ/กดุ ตลาดประดู่ 3 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 239133 1704314 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4416 หนองตลาด หนอง/บงึ/กดุ ตลาดประดู่ 3 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 238736 1704287 48 55394 3 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4417 สระหนองแค สระ โนนตาหล่า 15 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248092 1705788 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4418 สระตะวันออก สระ โนนทอ่ 9 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 249116 1706909 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4419 สระกะสังข์ สระ โนนตาหล่า 15 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 248420 1706004 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4420 สระโนนขี้เหล็ก สระ ไทรโยง 14 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251452 1706637 48 55394 1 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4421 สระศรีธนนุชัย สระ ไทรโยง 14 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251854 1706831 48 55394 4 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4422 สระน้ําวัดโนนสําโรง สระ โนนสําโรง 12 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 242627 1704148 48 55394 2 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4423 คลองระหานสะแก ลําคลอง/คูน้ํา โนนพะเนียม 4 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 235927 1700940 48 55394 0 0 สาธารณะ อบต.ชีวาน ผลิตประปา, อืน่ๆ

4424 ลําสะแทด ลําคลอง/คูน้ํา โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 230816 1697918 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.ชีวาน, กรรมการ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4425 ลําสะแทด ลําคลอง/คูน้ํา ดอนน้ําซับ 8 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 229982 1698023 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ชีวาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4426 ลําสะแทด ลําคลอง/คูน้ํา ดอนเขว้า 2 ชีวาน พมิาย นครราชสีมา 230305 1697558 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.ชีวาน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4427 คลองทอ่ ลําคลอง/คูน้ํา โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251452 1707685 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4428 คลองทอ่ ลําคลอง/คูน้ํา โนนพทุรา 6 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 251392 1707655 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4429 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย ดงน้อย 2 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 243240 1706883 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4430 คลองตูม ลําคลอง/คูน้ํา ตูมเมือง 8 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 250510 1711570 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4431 คลองทอ่ ลําคลอง/คูน้ํา โนนทอ่ 9 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 249028 1706943 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4432 ลําสะแทด ลําคลอง/คูน้ํา ตลาดประดู่ 3 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 238741 1704658 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4433 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย ดงน้อย 2 กระชอน พมิาย นครราชสีมา 243352 1708912 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต.กระชอน, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4434 ลําสะแทด ลําธาร/ลําหว้ย โนนทอง 9 กระเบือ้งใหญ่ พมิาย นครราชสีมา 226593 1694096 48 54391 0 0 สาธารณะ
อบต.กระเบือ้งใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4435 หนองออ้ใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ขุย 6 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 268740 1702694 48 55391 19 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

4436 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ ขุยใหม่พฒันา 10 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269637 1702379 48 55391 16 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4437 หนองชุมพวงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ขุยใหม่พฒันา 10 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270422 1701697 48 55391 65 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4438 หนองกลด หนอง/บงึ/กดุ ขุย 6 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269273 1701050 48 55391 26 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4439 รวมกบั L-09 หนอง/บงึ/กดุ ออ้ 2 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278901 1700655 48 55391 9 0 สาธารณะ อบต.ไพล อืน่ๆ

4440 หนองขวาง หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 4 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273017 1700674 48 55391 24 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4441 หนองหา้ง หนอง/บงึ/กดุ ออ้ 2 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 279190 1700452 48 55391 26 0 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4442 บงึประไหว หนอง/บงึ/กดุ ออ้ 2 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 280234 1700022 48 55391 53 80000 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4443 หนองจอก หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 4 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272200 1700075 48 55391 32 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4444 สระน้ํา บา้นไพล สระ ไพล 4 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 282988 1699781 48 55391 8 0 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4445 สระน้ํา บา้นทะเมนชัย สระ ทะเมนชัย 1 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278971 1699600 48 55391 2 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4446 หนองบวัแดง หนอง/บงึ/กดุ หนองโปร่ง 3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273862 1699338 48 55391 2 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4447 หนองสระแบง หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276130 1699164 48 55391 13 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4448 สระน้ํา บา้นออ้ สระ ออ้ 2 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 280215 1699115 48 55391 47 0 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4449 วังปลาม้า หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275196 1699661 48 55391 51 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4450 หนองโปงุ หนอง/บงึ/กดุ หนองโปร่ง 3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273458 1699175 48 55391 3 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4451 หนองบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275494 1699011 48 55391 3 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น นันทนาการ, อืน่ๆ

4452 หนองน้ํา บา้นกดุน้ําใส หนอง/บงึ/กดุ กดุน้ําใส 10 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278754 1698694 48 55391 6 900 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4453 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองไผ่ 7 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270062 1697871 48 55391 7 0 สาธารณะ อบต.ขุย อืน่ๆ

4454 หนองน้ํา บา้นหนองแวง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 5 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 282697 1697363 48 55391 2 0 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4455 สระบา้นหนองแวง สระ หนองแวง 5 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 282900 1697301 48 55391 23 88745 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4456 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ 7 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269967 1697457 48 55391 28 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4457 สระน้ํา บา้นกดุน้ําใส สระ กดุน้ําใส 10 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 280155 1696965 48 55391 16 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4458 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ 7 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272019 1696944 48 55391 32 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4459 สระหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 7 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271355 1696113 48 55391 15 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

4460 หนองทพัรักษ์ หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 5 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 282041 1695631 48 55391 13 0 สาธารณะ
อบต.ไพล, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4461 หนองแสง หนอง/บงึ/กดุ หนองจาน 9 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275245 1692370 48 55391 3 33600 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4462 สระน้ํา บา้นมาบปาุแดง สระ มาบปาุแดง 11 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271848 1691101 48 55391 5 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4463 สระน้ํา บา้นใหม่สามัคคี สระ ใหม่สามัคคี 15 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 267763 1690753 48 55391 4 38610 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4464 อา่งเกบ็น้ําโสกหนิแร่ อา่งเกบ็น้ํา หนองมะเขือใหญ่ 5 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271106 1690174 48 55391 12 45360 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4465 หมดสภาพ อืน่ๆ อรุณพฒันา 11 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278453 1689927 48 55391 3 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4466 หนองเสม็ด หนอง/บงึ/กดุ ใหม่สามัคคี 15 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 268514 1690106 48 55391 20 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4467 สระน้ํา บา้นอรุณพฒันา สระ อรุณพฒันา 11 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278434 1689582 48 55391 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4468 สระน้ํา บา้นอรุณพฒันา สระ อรุณพฒันา 11 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278694 1689511 48 55391 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4469 สระส่ีเหลียม สระ ส่ีเหล่ียม 2 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275479 1689311 48 55391 13 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4470 หนองปกุ หนอง/บงึ/กดุ ส่ีเหล่ียมน้อย 13 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274847 1688867 48 55391 11 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4471 หนองมะเขือน้อย หนอง/บงึ/กดุ หนองมะเขือน้อย 4 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271311 1688473 48 55391 61 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4472 สระหนองขาม สระ หนองขาม 16 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269474 1687936 48 55391 20 32256 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4473 สระน้ํา บา้นอรุณพฒันา สระ อรุณพฒันา 11 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 279213 1687469 48 55391 17 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4474 อา่งเกบ็น้ําหนองโนนวัด อา่งเกบ็น้ํา ปลักอแีรด 1 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273373 1687593 48 55391 9 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4475 สระวัด สระ โนนวัด 14 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273069 1687449 48 55391 8 42129 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, วัด 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4476 สระน้ํา บา้นหนองกงุ สระ หนองกงุ 19 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274671 1686861 48 55392 3 13680 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4477 สระน้ํา บา้นช่องแมว สระ ช่องแมว 3 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274414 1686247 48 55392 9 21360 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4478 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 3 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275760 1686132 48 55392 14 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4479 สระน้ํา บา้นช่องแมว สระ ช่องแมว 3 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275238 1685954 48 55392 8 27018 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4480 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วง 3 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276772 1685889 48 55392 17 150000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4481 สระน้ํา บา้นม่วงเหนือ สระ ม่วงเหนือ 12 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275863 1685440 48 55392 7 12000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4482 หนองตาด หนอง/บงึ/กดุ หนองตาด 14 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278736 1684899 48 55392 15 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4483 สระน้ํา บา้นหนองเชือก สระ หนองเชือก 5 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275148 1683881 48 55392 8 36000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4484 สระบา้นหนองยาง สระ หนองยาง 1 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276252 1683480 48 55392 20 120000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4485 หนองผักหนาม หนอง/บงึ/กดุ หนองออ้ 8 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273503 1683631 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4486 สระน้ํา บา้นหนองยาง สระ หนองยาง 1 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275784 1683563 48 55392 9 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4487 สระน้ํา บา้นโสกดู่ สระ โสกดู่ 4 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 281427 1682430 48 55392 18 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4488 สระน้ําหนองดู่ สระ หนองดู่ 10 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271522 1681509 48 55392 19 36000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4489 สระน้ํา บา้นหนิแร่ สระ หนิแร่ 6 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 277778 1680276 48 55392 18 70000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4490 หนองคลองกดุตุ้ม หนอง/บงึ/กดุ หนิแร่ 6 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278471 1679669 48 55392 17 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4491 วังปลาม้า หนอง/บงึ/กดุ หนองโปร่ง 3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274726 1700077 48 55391 81 0 สาธารณะ ทต.ขุย อืน่ๆ

4492 หนองเมืองรัง หนอง/บงึ/กดุ ปอแดง 10 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274866 1688232 48 55391 10 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4493 หนองกดุกี่ หนอง/บงึ/กดุ กดุกี่ 6 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275836 1693102 48 55391 7 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4494 หนองยาง หนอง/บงึ/กดุ หนองจานใต้ 12 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276854 1694065 48 55391 3 11200 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4495 สระน้ํา บา้นมาบปาุแดง สระ มาบปาุแดง 11 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271923 1691081 48 55391 3 18000 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4496 สระน้ํา บา้นมาบปาุแดง สระ มาบปาุแดง 11 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272371 1691291 48 55391 1 10710 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4497 สระน้ํา บา้นดงหลบ สระ ดงหลบ 7 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269303 1690972 48 55391 2 16500 สาธารณะ
รร.บา้นดงหลบ, 
อบต.ช่องแมว อืน่ๆ

4498 สระน้ํา บา้นดงหลบ สระ ดงหลบ 7 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269399 1690950 48 55391 2 16500 สาธารณะ
รร.บา้นดงหลบ, 
อบต.ช่องแมว

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4499 สระน้ํา บา้นดงหลบ สระ ดงหลบ 7 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269424 1690851 48 55391 12 86250 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4500 สระน้ํา บา้นโนนสําราญ สระ โนนสําราญ 20 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271348 1685525 48 55392 1 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4501 สระน้ํา บา้นโนนสําราญ สระ โนนสําราญ 20 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271591 1685435 48 55392 2 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4502 สระน้ํา บา้นหนองกงุ สระ หนองกงุ 19 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273951 1686750 48 55392 1 5616 สาธารณะ
รร.ช่องแมววิทยาคม,
 อบต.ช่องแมว อืน่ๆ

4503 สระน้ํา บา้นใหม่สามัคคี สระ ใหม่สามัคคี 15 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 268914 1691590 48 55391 8 61380 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4504 สระน้ํา บา้นใหม่สามัคคี สระ ใหม่สามัคคี 15 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 268206 1691031 48 55391 5 33000 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4505 สระน้ํา บา้นหนองขาม สระ หนองขาม 16 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269357 1687978 48 55391 3 10080 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4506 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองมะเขือใหญ่ 5 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270697 1689254 48 55391 2 11550 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4507 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองมะเขือน้อย 4 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271383 1688293 48 55391 3 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ
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4508 สระน้ํา บา้นโนนกอก สระ โนนกอก 8 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272957 1686793 48 55392 2 10800 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4509 หนองโรงเรียน หนอง/บงึ/กดุ ออ้ 2 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 280162 1699317 48 55391 6 0 สาธารณะ รร.บา้นออ้, อบต.ไพล อปุโภค, อืน่ๆ

4510 หนองเต็ง หนอง/บงึ/กดุ ขุย 6 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269965 1699131 48 55391 4 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

4511 สระวัดหนองสะแก สระ หนองสะแก 4 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272756 1698800 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

4512 สระน้ําในโรงเรียนบา้นขุย สระ ขุย 6 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271611 1699011 48 55391 1 0 สาธารณะ รร.บา้นขุย, อบต.ขุย ประมง, อืน่ๆ

4513 หนองบวัน้อย หนอง/บงึ/กดุ ขุยใหม่พฒันา 10 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270732 1699969 48 55391 2 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4514 หนองบวัใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ขุยใหม่พฒันา 10 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270558 1700569 48 55391 30 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4515 สระโคก สระ โนนชุมพวง 5 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270980 1698987 48 55391 1 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4516 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนชุมพวง 5 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271673 1700229 48 55391 14 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4517 หนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 4 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272022 1699356 48 55391 19 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4518 หนองพวง หนอง/บงึ/กดุ โนนชุมพวง 5 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271061 1699919 48 55391 16 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4519 หนองโสก หนอง/บงึ/กดุ หวัขัว 2 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276620 1687397 48 55391 6 180000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4520 สระวัดบา้นหวับวั สระ หวัขัว 2 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276621 1687810 48 55391 5 15000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4521 สระน้ํา บา้นออ้ สระ ออ้ 13 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273619 1683326 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4522 สระน้ํา บา้นหนองดู่ สระ หนองดู่ 10 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271680 1681421 48 55392 1 0 สาธารณะ
โรงเรียน, อบต.บา้น
ยาง

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4523 สระวัด สระ หว้ยผักหนาม 7 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272990 1683504 48 55392 2 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4524 สระน้ํา บา้นโสกดู่ สระ โสกดู่ 4 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 279142 1682495 48 55392 3 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4525 สระน้ํา บา้นหว้ยผักหนาม สระ หว้ยผักหนาม 7 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 272432 1683209 48 55392 1 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4526 สระน้ํา บา้นหนองนกเปด็ สระ หนองนกเปด็ 9 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275737 1680593 48 55392 1 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4527 สระบวั สระ หนองเชือก 5 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275309 1683733 48 55392 13 15000 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4528 หนองมะค่า หนอง/บงึ/กดุ หนองโปร่ง 3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 273596 1698883 48 55391 1 14400 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4529 หนองกระโดน หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัใหญ่ 8 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275359 1699181 48 55391 5 19000 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4530 หนองไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองดู่ 2 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275069 1699054 48 55391 3 19200 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4531 หนองวงค์ หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276942 1699195 48 55391 6 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4532 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนชุมพวง 5 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271598 1699782 48 55391 6 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4533 หนองกา้นเหลือง หนอง/บงึ/กดุ อรุณพฒันา 11 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 279047 1689435 48 55391 9 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4534 ฝายน้ําล้นบา้นโนนสําราญ ฝาย โนนสําราญ 20 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271608 1685924 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4535 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โนนสําราญ 20 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 271404 1685889 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4536 ฝายน้ําล้นบา้นปอแดง ฝาย ปอแดง 10 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275032 1688074 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4537 ฝายน้ําล้นบา้นหนองมะเขือ ฝาย หนองมะเขือ 22 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 270459 1687411 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4538 ฝายบา้นช่องแมว ฝาย ช่องแมว 3 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275730 1686223 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4539 ฝายน้ําล้นบา้นกดุกี่ ฝาย กดุกี่ 6 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 276036 1693199 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ช่องแมว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4540 หนองบวัใหญ่ ลําคลอง/คูน้ํา ขุยใหม่พฒันา 10 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 269266 1702581 48 55391 0 0 สาธารณะ
อบต.ขุย, กรรมการ
หมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4541 คลองประปา ลําคลอง/คูน้ํา โสกดู่ 4 บา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 279164 1682369 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นยาง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4542 แม่น้ํามูล แม่น้ํา หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275772 1699811 48 55391 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4543 ฝายน้ําล้นบา้นหนองบวัวง ฝาย หนองบวัวง 1 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 275389 1700046 48 55391 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4544 ฝายน้ําล้นบา้นหนองโปร่ง ฝาย หนองโปร่ง 3 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 274814 1699391 48 55391 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4545 ฝายบา้นทะเมนชัย ฝาย ทะเมนชัย 1 ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 278006 1699482 48 55391 0 0 สาธารณะ
ทต.หนองบวัวง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4546 หนองไฮ หนอง/บงึ/กดุ ซับพลู 16 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 822730 1598316 47 53371 1 10512 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4547 สระน้ํา บา้นหนองไม้สัก สระ หนองไม้สัก 6 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790920 1617690 47 53383 3 24 สาธารณะ
อบต.ระเริง, วัดหนอง
ไม้สัก อปุโภค, อืน่ๆ

4548 อา่งเกบ็น้ําฝาย อา่งเกบ็น้ํา คลองกี่ 2 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793920 1617405 47 53383 14 10 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4549 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองกี่ อา่งเกบ็น้ํา คลองกี่ 2 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792840 1616907 47 53383 11 76 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4550 สระน้ํายายมี สระ หนองกระจง 10 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 789449 1616724 47 53383 3 11200 สาธารณะ
อบต.ระเริง, กลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4551 สระหนองกระจง สระ หนองกระจง 10 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 789064 1616149 47 53383 2 11 สาธารณะ อบต.ระเริง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4552 อา่งเกบ็น้ําลุงมี อา่งเกบ็น้ํา คลองสมบรูณ์ 9 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 795130 1615135 47 53383 69 420 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4553 อา่งเกบ็น้ําบา้นระเริง อา่งเกบ็น้ํา ระเริง 1 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792068 1613449 47 53383 54 240 สาธารณะ อบต.ระเริง

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

4554 สระน้ําบา้นตะกดุรัง สระ ตะกดุรัง 4 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 177694 1612020 48 54383 6 180000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4555
สระน้ําโครงการน้ําพระทยัจาก
ในหลวง สระ โนนค่าง 7 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820494 1612217 47 53382 18 75000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4556 สระน้ํา บา้นโนนศรีทอง สระ โนนศรีทอง 14 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 822581 1610380 47 53382 2 37500 สาธารณะ วัดศรีมังคลาราม อืน่ๆ

4557
สระน้ําบริเวณสนามยิงปนืใหญ่
รถถัง มทบ ที่3 สระ ตะกดุรัง 4 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 179700 1610017 48 54383 13 80000 สาธารณะ

มณฑลทหารบกที ่3,
 อบต.อดุมทรัพย์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4558 สระประปา สระ โนนเหล่ือม 2 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 822337 1609498 47 53382 1 10000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์
อปุโภค, ผลิตประปา,
 ประมง, อืน่ๆ

4559 โครงการขุดสระ อบต.อดุมทรัพย์ สระ โนนสง่า 13 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820249 1609464 47 53382 2 0 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4560 สระน้ําบา้นคลองกุม่ สระ คลองกุม่ 5 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793097 1608872 47 53383 2 0 สาธารณะ อบต.ระเริง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4561 เขื่อนมะอแีตน อา่งเกบ็น้ํา หว้ยพรม 8 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 179461 1608391 48 54383 295 6980000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.อดุมทรัพย์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4562 อา่งเกบ็น้ําฝายปลาทอง อา่งเกบ็น้ํา ตะกดุรัง 4 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 181459 1608069 48 54383 3 12500 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4563 สระน้ํา บา้นคลองดินดํา สระ คลองดินดํา 12 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 795514 1607872 47 53383 4 22 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4564 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นมะด่าน อา่งเกบ็น้ํา บะด่าน 5 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820438 1607094 47 53382 42 0 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4565 สระน้ํา บา้นวังขอน สระ วังขอน 14 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 797569 1606628 47 53382 1 6 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4566 อา่งเกบ็น้ําบุง่ตาเพิม่ อา่งเกบ็น้ํา โนนสาวเอ้ 6 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 799158 1605841 47 53382 22 1000000 สาธารณะ
อบต.วังหมี, ชาวบา้น
โนนสาวเอ้

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4567 หนองหว้ยหู หนอง/บงึ/กดุ หนองโสมง 6 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820180 1605663 47 53382 5 0 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์ อืน่ๆ
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4568 อา่งเชิงสะแก อา่งเกบ็น้ํา โนนสาวเอ้ 6 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 799627 1605273 47 53382 10 360000 สาธารณะ อบต.วังหมี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4569
โครงการขุดลอกหนองน้ํา และ
คลองธรรม สระ หนองแวง 12 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 179302 1605135 48 54383 5 25000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4570 บอ่ขนัยดี สระ หนองแวง 12 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 179061 1605144 48 54383 6 60000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4571 สระประปาหมูบ่า้น สระ ซับไทรทอง 13 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 804117 1603076 47 53371 2 28800 สาธารณะ
กรมทรัพยากรน้ํา, 
อบต.วังน้ําเขียว

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4572 สระน้ํา บา้นหวัเขาทอง สระ หวัเขาทอง 15 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 178581 1602834 48 54374 4 40000 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4573 หนองไทรกง หนอง/บงึ/กดุ ซับไทรทอง 13 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 803983 1601922 47 53371 4 12000 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4574 หนองน้ํา บา้นบเุนิน หนอง/บงึ/กดุ บเุนิน 7 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 785751 1600400 47 53374 7 0 สาธารณะ อบต.วังหมี อืน่ๆ

4575 สระน้ํา บา้นซับเต่า สระ ซับเต่า 10 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820311 1600314 47 53371 3 27000 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
ชาวบา้น ม.10

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4576 หมดสภาพ อืน่ๆ ซับเต่า 10 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 820399 1600204 47 53371 2 0 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
ชาวบา้น ม.10 อืน่ๆ

4577 สระน้ํา บา้นบเุนิน สระ บเุนิน 7 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 785385 1600173 47 53374 5 12 สาธารณะ
อบต.วังหมี, ชาวบา้น
ม.7 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4578 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองเกษียน อา่งเกบ็น้ํา วังศิลา 19 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 785817 1599044 47 53374 9 0 สาธารณะ อบต.วังหมี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4579 สระน้ํา บา้นทา่วังไทร สระ ทา่วังไทร 2 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790178 1598773 47 53374 4 72000 สาธารณะ อบต.วังหมี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4580 สระน้ํา บา้นทา่วังไทร สระ ทา่วังไทร 2 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 788738 1598180 47 53374 6 40000 สาธารณะ วัดทา่วังไทร
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4581 สระน้ํา บา้นทา่วังไทร สระ ทา่วังไทร 2 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 788556 1598134 47 53374 7 57600 สาธารณะ วัดทา่วังไทร
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4582 สระน้ําคลองมง สระ คลองบง 9 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 804401 1595587 47 53371 2 2800 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4583 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองบง อา่งเกบ็น้ํา คลองบง 9 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 802998 1594861 47 53371 38 0 สาธารณะ
อบต.วังน้ําเขียว, ทํา
ระบบประปา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4584 สระน้ํา บา้นคลองสะทอ้น สระ คลองสะทอ้น 5 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 789492 1594887 47 53374 3 0 สาธารณะ อบต.วังหมี ผลิตประปา, อืน่ๆ

4585 สระน้ํา บา้นคลองอแีผ่ว สระ คลองอแีผ่ว 5 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 808036 1594877 47 53371 5 150000 สาธารณะ ทต.วังน้ําเขียว
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4586 อา่งเกบ็น้ําคลองเสมา อา่งเกบ็น้ํา ไทรทองพฒันา 14 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 795565 1594187 47 53374 25 0 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4587 หนองน้ํา บา้นบไุทร หนอง/บงึ/กดุ บไุทร 4 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 813348 1593150 47 53371 2 0 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4588 ลําหว้ย หนอง/บงึ/กดุ บไุทร 4 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 813458 1593080 47 53371 1 0 สาธารณะ
อบต.ไทยสามัคคี, 
ชาวบา้นม.4

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4589 อา่งเกบ็น้ําหว้ยกระบอก อา่งเกบ็น้ํา บไุทร 4 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 814930 1592910 47 53371 224 0 สาธารณะ
อบต.ไทยสามัคคี, 
ชาวบา้นม.4

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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4590 สระน้ํา บา้นไผ่งาม สระ ไผ่งาม 7 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809889 1592200 47 53371 1 0 สาธารณะ
รร.บา้นมุไผ่, อบต.
ไทยสามัคคี

อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4591 อา่งเกบ็น้ําบา้นบไุทร อา่งเกบ็น้ํา บไุทร 4 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 813666 1591985 47 53371 8 0 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4592 สระน้ํา บา้นบไุผ่ สระ บไุผ่ 5 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809853 1591855 47 53371 5 119000 สาธารณะ
อบต.ไทยสามัคคี, 
หมูบ่า้นบไุผ่ ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4593 หมดสภาพ อืน่ๆ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792338 1591747 47 53374 2 0 สาธารณะ อบต.วังหมี อืน่ๆ

4594 หมดสภาพ อืน่ๆ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792480 1591707 47 53374 3 0 สาธารณะ อบต.วังหมี อืน่ๆ

4595 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองสอง อา่งเกบ็น้ํา ศาลเจา้พอ่ 1 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 805855 1591488 47 53371 3 0 สาธารณะ ทต.ศาลเจา้พอ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4596 อา่งเกบ็น้ําลําพระเพลิง1 อา่งเกบ็น้ํา สันกําแพง 12 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792115 1591468 47 53374 620 6000000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังหมี

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4597 โครงการอา่งเกบ็น้ําลําพระเพลิง อา่งเกบ็น้ํา สันกําแพง 12 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 791621 1591058 47 53374 2 6000000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังหมี

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4598
โครงปรับปรุงฟืน้ฟ ูลําหว้ย
กระบอก อา่งเกบ็น้ํา ไทยพฒันา 11 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 815796 1589980 47 53371 118 3 สาธารณะ

อบต.ไทยสามัคคี, 
ชาวบา้นม.11

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4599 สระน้ํา บา้นทา่วังไทร สระ ทา่วังไทร 2 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 788806 1598333 47 53374 1 4 สาธารณะ
อบต.วังหมี, ชาวบา้น
ม.2 ประมง, อืน่ๆ

4600 สระน้ํา บา้นคลองสะทอ้น สระ คลองสะทอ้น 5 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 789623 1594835 47 53374 7 32 สาธารณะ อบต.วังหมี
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4601 วัดทรัพทวีธรรมราม สระ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 791982 1590357 47 53374 1 0 สาธารณะ
วัดทรัพทวีธรรมราม,
 อบต.วังหมี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4602 สระวัดทรัพทวีธรรมราม สระ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792121 1590435 47 53374 4 67200 สาธารณะ
วัดทรัพทวีธรรมราม,
 อบต.วังหมี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4603 สระน้ําทพัทวีธรรมราม สระ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792396 1590397 47 53374 6 35000 สาธารณะ
วัดทรัพทวีธรรมการ,
 อบต.วังหมี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4604 สระน้ําวัดทรัพทวีธรรมราม สระ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792430 1590534 47 53374 4 0 สาธารณะ
วัดทรัพทวีธรรมราม,
 อบต.วังหมี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4605 สระน้ํา บา้นพยุงมิตร สระ พยุงมิตร 15 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 800012 1603270 47 53371 4 16000 สาธารณะ
อบต.วังหมี, 
ประชาชน ชาวบา้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4606 สระน้ํา บา้นโนนสาวเอ้ สระ โนนสาวเอ้ 6 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 799197 1604136 47 53371 24 12800 สาธารณะ
รร.บา้นโนนสาวเอ้, 
อบต.วังหมี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4607
โครงการขุดลอกหนองน้ํา และ
คลองธรรมชาติ สระ โนนเหล่ือม 2 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 822034 1609681 47 53382 9 0 สาธารณะ อบต.อดุมทรัพย์

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4608 สระน้ํา บา้นคลองดินดํา สระ คลองดินดํา 12 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 795578 1608163 47 53383 13 15 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4609 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 7 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793054 1618018 47 53383 19 9 สาธารณะ รร.บา้นไทรงาม
อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ
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4610 สระน้ํา บา้นระเริง สระ ระเริง 1 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792307 1614638 47 53383 6 12 สาธารณะ อบต.ระเริง อปุโภค, อืน่ๆ

4611 สระน้ําวัดคลองกุม่ สระ คลองกุม่ 5 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793306 1609964 47 53383 3 9 สาธารณะ วัดคลองกุม่ อืน่ๆ

4612 สระ บ.โปงุค่าง สระ โปงุค่าง 11 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792470 1612228 47 53383 6 36 สาธารณะ อบต.ระเริง
อปุโภค, บริโภค, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4613 สระลุงอา่ง สระ โปงุค่าง 11 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792230 1612277 47 53383 7 48 สาธารณะ อบต.ระเริง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4614 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 7 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793172 1618245 47 53383 10 6 สาธารณะ วัดไทรงาม อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

4615 วัดทรัพทวีธรรมราม สระ บเุจา้คุณ 10 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792025 1590257 47 53374 1 50400 สาธารณะ
วัดทรัพทวีธรรมราม,
 อบต.วังหมี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4616 หนองปุกฺ หนอง/บงึ/กดุ บะใหญ่ 1 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 819383 1610874 47 53382 4 20000 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4617 หนองปุกฺ 1 หนอง/บงึ/กดุ บะใหญ่ 1 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 819407 1610845 47 53382 9 21000 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4618 อา่งเกบ็น้ําลําเชียงสา อา่งเกบ็น้ํา วังน้ําเขียว 9 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 818580 1604439 47 53371 300 8500000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.อดุมทรัพย์ อืน่ๆ

4619 อา่งเกบ็น้ําหว้ยน้ําเค็ม อา่งเกบ็น้ํา หว้ยน้ําเค็ม 11 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 812951 1601135 47 53371 4 25600 สาธารณะ
กรมปาุไม้, อบต.
อดุมทรัพย์ อืน่ๆ

4620 สระน้ํา บา้นคลองทเุรียน สระ คลองทเุรียน 6 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 798191 1593297 47 53371 4 19200 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว อืน่ๆ

4621 สระน้ํา บา้นสวนหอ้ม สระ สวนหอ้ม 2 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809018 1588901 47 53371 4 22500 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว ผลิตประปา, อืน่ๆ

4622 สระน้ํา บา้นคลองบงพฒันา สระ คลองบงพฒันา 16 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 801126 1595735 47 53371 5 21000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังน้ําเขียว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4623 สระน้ํา บา้นคลองทราย สระ คลองทราย 8 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 798299 1590100 47 53371 1 7200 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว อืน่ๆ

4624 สระน้ํา บา้นโพธ์ิทองพฒันา สระ โพธ์ิทองพฒันา 15 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 800342 1593190 47 53371 1 7200 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว อืน่ๆ

4625 สระน้ํา บา้นคลองอแีผ่ว สระ คลองอแีผ่ว 5 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 801256 1593572 47 53371 3 36000 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4626 สระน้ํา บา้นบตุะโก สระ บตุะโก 10 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 808011 1596511 47 53371 1 12000 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว ผลิตประปา, อืน่ๆ

4627 สระสาธารณะ สระ สุขสมบรูณ์ 2 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 817154 1588358 47 53371 7 19200 สาธารณะ
อบต.ไทยสามัคคี, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4628 สระวัดพทุธชาต สระ พทุธชาด 8 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809941 1595231 47 53371 14 112500 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4629 สระน้ําบา้นพทุธชาต สระ พทุธชาด 8 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809769 1594940 47 53371 2 13500 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4630 สระน้ํา บา้นโคกสันติสุข สระ โคกสันติสุข 9 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 801198 1600594 47 53371 2 38400 สาธารณะ
อบต.วังหมี, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4631 สระน้ํา บา้นโคกสันติสุข สระ โคกสันติสุข 9 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 801327 1600543 47 53371 2 25000 สาธารณะ
อบต.วังหมี, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

4632 อา่งเกบ็น้ําบา้นโคกสันติสุข อา่งเกบ็น้ํา โคกสันติสุข 9 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 801164 1600370 47 53371 18 140000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังหมี ประมง, อืน่ๆ

4633 สระน้ําบา้นคลองหนิร่อง สระ คลองหนิร่อง 3 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 794492 1612626 47 53383 1 7200 สาธารณะ
อบต.ระเริง, กลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4634 สระน้ําบา้นซัมปลากัง้ สระ ซับปลากัง้ 4 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 788436 1613815 47 53383 1 9000 สาธารณะ อบต.ระเริง
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4635 สระน้ําซับปลากัง้ สระ ซับปลากัง้ 4 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790099 1614092 47 53383 2 9000 สาธารณะ
อบต.ระเริง, ชาวบา้น
รอบสระน้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4636 หนองอเีจอ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระจง 10 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790188 1616085 47 53383 1 10000 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4637 สระน้ํา บา้นสวนหอ้ม สระ สวนหอ้ม 2 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 809516 1588735 47 53371 4 64000 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว อปุโภค, อืน่ๆ

4638 สระน้ําสาธารณะ สระ โพธ์ิทองพฒันา 15 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 800251 1592950 47 53371 2 0 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4639 สระน้ํา บา้นโพธ์ิทองพฒันา สระ โพธ์ิทองพฒันา 15 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 799180 1592854 47 53371 1 16000 สาธารณะ อบต.วังน้ําเขียว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4640 คลองอสีาว ลําคลอง/คูน้ํา ทา่วังไทร 2 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 789926 1599101 47 53374 0 0 สาธารณะ อบจ. เพาะปลูก, อืน่ๆ

4641 คลองสมบรูณ์ ลําธาร/ลําหว้ย คลองสมบรูณ์ 9 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793871 1615107 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.ระเริง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4642 คลองตะแบก ลําคลอง/คูน้ํา คลองกุม่ 5 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793726 1609703 47 53383 0 0 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ผู้ใหญ่บา้นม.5

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

4643 คลองบวั ลําคลอง/คูน้ํา โปงุค่าง 11 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793083 1610632 47 53383 0 2 สาธารณะ อบต.ระเริง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4644 คลองวังหมี ลําคลอง/คูน้ํา วังศิลา 19 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 785759 1599207 47 53374 0 0 สาธารณะ อบต.วังหมี เพาะปลูก, อืน่ๆ

4645 ลําหว้ยโสกตากแดด ลําคลอง/คูน้ํา โนนง้ิว 3 อดุมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 822502 1611134 47 53382 0 0 สาธารณะ
อบต.อดุมทรัพย์, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4646 คลองย่าโม ลําคลอง/คูน้ํา คลองย่าโม 10 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 811508 1591920 47 53371 0 25600 สาธารณะ
อบต.ไทยสามัคคี, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4647 ฝายหว้ยใหญ่ใต้ ฝาย หว้ยใหญ่ใต้ 6 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 811153 1589114 47 53371 0 0 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4648 ฝายคลองย่าโม ฝาย คลองไทร 9 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 811693 1591457 47 53371 0 0 สาธารณะ อบต.ไทยสามัคคี
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4649 ฝายน้ําล้นบา้นบกุระทงิ ฝาย บกุระทงิ 17 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790902 1597788 47 53374 0 0 สาธารณะ อบต.วังหมี ผลิตประปา, อืน่ๆ

4650 ฝายน้ําล้นบา้นวังหมี ฝาย วังหมี 1 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793853 1588936 47 53374 0 0 สาธารณะ อบต.วังหมี ผลิตประปา, อืน่ๆ

4651 ฝายบา้นคลองนกแกว้ ฝาย คลองนกแกว้ 18 วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา 792165 1594760 47 53374 0 0 สาธารณะ อบต.วังหมี ผลิตประปา, อืน่ๆ

4652 ฝายคลองหนิร่อง ฝาย คลองหนิร่อง 3 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 793857 1613974 47 53383 0 0 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4653 ฝายคลองหนิร่อง ฝาย คลองหนิร่อง 3 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 794564 1612290 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.ระเริง เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4654 ฝายคลองสับปะรด ฝาย วังสัปรด 13 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 794675 1610507 47 53383 0 0 สาธารณะ อบต.ระเริง

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4655 คลองซับปลาทิง้ ลําคลอง/คูน้ํา หนองกระจง 10 ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา 790582 1614672 47 53383 0 0 สาธารณะ
อบต.ระเริง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4656 ไผ่ ลําคลอง/คูน้ํา น้ําซับ 11 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 805111 1597462 47 53371 0 0 สาธารณะ กรมชลประทาน อืน่ๆ

4657 หนองน้ํา บา้นค่ายทะยิง หนอง/บงึ/กดุ ค่ายทะยิง 6 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 785976 1667467 47 53393 5 90000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น นันทนาการ, อืน่ๆ

4658 สระหนองไทร สระ หนองไทร 5 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 784437 1667337 47 53393 3 30000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4659 สระน้ํา บา้นหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 4 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786071 1666119 47 53393 2 11200 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4660 หนองน้ํา บา้นหนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่ 4 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786348 1665781 47 53393 3 28800 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ อืน่ๆ

4661 สระน้อย สระ หนองกระทุม่ 4 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786468 1665534 47 53393 1 22400 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4662 หนองน้ํา บา้นหนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ หนองกระทุม่ 4 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 785544 1665416 47 53393 2 100000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4663 สระน้ํา บา้นมงคลชัยพฒันา สระ มงคลชัยพฒันา 12 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 796358 1664822 47 53392 3 32000 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4664 หมดสภาพ อืน่ๆ มงคลชัยพฒันา 12 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 796726 1664808 47 53392 3 0 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย อืน่ๆ

4665 หนองไม้ตาย หนอง/บงึ/กดุ หนองไม้ตาย 9 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792661 1664429 47 53393 3 96000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4666 หนองโสกแว้ หนอง/บงึ/กดุ หว้ยตะแคงเหนือ 7 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 798640 1664242 47 53392 15 100000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4667 สระกฤษณา สระ กฤษณา 1 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 787263 1664229 47 53393 2 49470 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4668 สระน้ํา บา้นโนนประดู่ สระ โนนประดู่ 14 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 790306 1663931 47 53393 2 0 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการวัด ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4669 สระน้ํา บา้นโนนดู่ สระ โนนดู่ 3 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 790161 1663577 47 53393 1 14400 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4670 หนองน้ํา บา้นโนนดู่ หนอง/บงึ/กดุ โนนดู่ 3 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 789431 1663139 47 53393 4 400000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4671 สระดอนมัน สระ ดอนหวัมัน 10 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 778032 1662868 47 53393 2 16800 สาธารณะ อบต.กฤษณา
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4672
โครงการศูนย์บริการเกษตกร 
เคล่ือนที่ สระ วังตะเคียน 10 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 790081 1660986 47 53393 11 240000 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4673 สระหนองบวัน้อย สระ หนองมน 11 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 791056 1660973 47 53393 24 133087 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4674 สระน้ํา บา้นซับใต้ สระ ซับใต้ 7 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 780517 1660509 47 53393 2 14400 สาธารณะ อบต.กฤษณา อืน่ๆ

4675 สระน้ํา บา้นลําบา้นใหม่ สระ ลําบา้นใหม่ 5 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776406 1660463 47 53393 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4676 สระน้ําบา้นดอนเมือง สระ ดอนเมือง 4 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 769225 1660068 47 53393 4 34780 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4677 สระน้ํา บา้นลําบา้นใหม่ สระ ลําบา้นใหม่ 5 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 777392 1659954 47 53393 3 38 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4678 อา่งเกบ็น้ําบา้นโนนรัง อา่งเกบ็น้ํา โนนรัง 5 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 785800 1659929 47 53384 13 120000 สาธารณะ อบต.กฤษณา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4679 สระน้ําบา้นโศกรวก สระ โศกรวก 7 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771909 1659772 47 53384 4 36 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4680 หนองเปด็น้ํา หนอง/บงึ/กดุ สุมทมุ 4 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 790066 1659432 47 53384 12 48000 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4681 สระน้ํา บา้นลําบา้นใหม่ สระ ลําบา้นใหม่ 5 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 777936 1659324 47 53384 3 32 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4682 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 2 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 791461 1659312 47 53384 8 40000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4683 สระน้ํา บา้นลําบา้นใหม่ สระ ลําบา้นใหม่ 5 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 777959 1659165 47 53384 2 32 สาธารณะ
วัดลําบา้นใหม่, อบต.
หนองหญ้าขาว อปุโภค, อืน่ๆ

4684 สระน้ํา บา้นหนองกกยางกลาง สระ หนองกกยางกลาง 1 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793413 1659006 47 53384 4 32000 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4685 สระน้ํา บา้นศรีษะกระบอื สระ ศรีษะกระบอื 3 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 795800 1658558 47 53381 3 24000 สาธารณะ อบต.บา้นหนั ผลิตประปา, อืน่ๆ

4686 สระน้ํา บา้นเด่ินพฒันา สระ เด่ินพฒันา 14 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 768235 1658305 47 52381 4 28800 สาธารณะ
อบต.ดอนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4687 สระน้ํา บา้นเด่ินพฒันา สระ เด่ินพฒันา 14 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 769046 1658290 47 53384 5 24000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4688
โครงการศูนย์บริการเกษตกร 
เคล่ือนที่ สระ หนองกกวังม่วง 3 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793667 1657945 47 53384 16 48000 สาธารณะ อบต.บา้นหนั ผลิตประปา, อืน่ๆ

4689 สระน้ํา บา้นหนองโอง สระ หนองโอง 6 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 792092 1657905 47 53384 4 4000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4690 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 3 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 775883 1657854 47 53384 6 25 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4691 สระน้ํา บา้นนาหว้า สระ นาหว้า 5 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 768469 1657782 47 52381 1 14400 สาธารณะ
อบต.ดอนเมือง, 
ชาวบา้น ม.5 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4692 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 3 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 775517 1657570 47 53384 8 38 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4693 สระน้ํา บา้นหนองหญ้าขาว สระ หนองหญ้าขาว 3 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776085 1657538 47 53384 5 0 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4694 โปร่งหว้ยลึก สระ หว้ยลึก 9 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 788809 1657321 47 53384 14 60000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4695 อา่งเกบ็น้ําหนองหญ้าขาว อา่งเกบ็น้ํา คลองยางพฒันา 14 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 774681 1656945 47 53384 15 96 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อืน่ๆ

4696 สระน้ํา บา้นบคุา สระ บคุา 3 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 765385 1656695 47 52381 3 675000 สาธารณะ
อบต.ดอนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4697 หมดสภาพ อืน่ๆ บคุา 3 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 766667 1656495 47 52381 1 0 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อืน่ๆ

4698 หนองน้ํา บา้นหนั หนอง/บงึ/กดุ หนั 1 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 795254 1656472 47 53384 6 32000 สาธารณะ อบต.บา้นหนั
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4699 สระน้ําพระจนัทร์ สระ หนั 1 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 796498 1656365 47 53381 50 450000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4700 สระน้ํา บา้นโนนกราด สระ โนนกราด 2 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 773268 1656228 47 53384 3 32 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4701 สระพระจนัทร์ สระ หนัวังเรือ 10 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 796504 1656147 47 53381 17 125000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4702 สระน้ํา บา้นนาหนอง สระ นาหนอง 7 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 792476 1656159 47 53384 8 60000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4703 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 1 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776042 1655986 47 53384 3 0 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4704 หนองน้ํา บา้นไพรสาลี หนอง/บงึ/กดุ ไพรสาลี 1 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 767267 1655946 47 52381 3 0 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อืน่ๆ

4705 สระน้ํา บา้นไพรสาลี สระ ไพรสาลี 1 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 766360 1655895 47 52381 5 12000 สาธารณะ
อบต.ดอนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4706 อา่งเกบ็น้ําบา้นทบัแก อา่งเกบ็น้ํา ทรัพย์ทวี 17 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 768891 1655829 47 53384 276 8100000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองน้ําใส

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4707 อา่งเกบ็น้ําซับกระบตุร อา่งเกบ็น้ํา ซับชุมพล 9 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 781406 1655661 47 53384 51 1 สาธารณะ

อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้นหมู่
 9 ผลิตประปา, อืน่ๆ

4708 สระน้ํา บา้นคลองนาดี สระ คลองนาดี 12 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 786769 1655625 47 53384 8 25600 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, วัด
สองพีน่้องเจริญะธรรม อปุโภค, อืน่ๆ

4709 สระน้ําวัดทนันิคมพฒันาราม สระ ทรัพย์ทวี 17 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769899 1655485 47 53384 6 135000 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4710 สระใหม่ สระ ใหม่ กม.9 11 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 787042 1655384 47 53384 12 0 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4711 สระน้ําวัดบา้นนิคมพฒันา สระ ทรัพย์ทวี 17 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769884 1655349 47 53384 6 135000 สาธารณะ
วัดบา้นนิคมพฒันา
ราม, อบต.หนองน้ําใส อปุโภค, อืน่ๆ

4712 สระน้ํา บา้นใหม่ กม.9 สระ ใหม่ กม.9 11 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 787030 1655201 47 53384 13 187500 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4713 หนองบวม หนอง/บงึ/กดุ หนองไผ่ 1 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 777148 1654880 47 53384 16 30 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4714 สระสาธารณะหมูบ่า้น สระ ดงเค็ง 14 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 768430 1654842 47 52381 1 4000 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4715 สระน้ํา บา้นสง่าพฒันา สระ สง่าพฒันา 7 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 764650 1654567 47 52381 3 57600 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส ผลิตประปา, อืน่ๆ

4716 สระน้ํา บา้นใหม่ กม.9 สระ ใหม่ กม.9 11 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 786756 1654486 47 53384 6 0 สาธารณะ อบต.กดุน้อย อืน่ๆ

4717 อา่งเกบ็น้ําหนองไผ่ อา่งเกบ็น้ํา หนองไผ่ 1 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776477 1654414 47 53384 82 2 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4718 หนองสลักใด หนอง/บงึ/กดุ หนองสลักได 4 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 791046 1654409 47 53384 4 21745 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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4719 สระน้ํา บา้นวังกรวด สระ วังกรวด 2 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 795054 1654074 47 53384 7 48000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4720 หนองน้ํา บา้นมอดินแดง หนอง/บงึ/กดุ มอดินแดง 6 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 783989 1653835 47 53384 3 40 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4721 สระน้ํา บา้นโนนเพชร สระ โนนเพชร 10 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769940 1653710 47 53384 4 14400 สาธารณะ
วัดปาุสามัคคีธรรม, 
อบต.หนองน้ําใส อปุโภค, อืน่ๆ

4722 อา่งเกบ็น้ําหนองบอน อา่งเกบ็น้ํา โนนเพชร 10 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769701 1653576 47 53384 5 48000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองน้ําใส

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4723 หนองสลักได หนอง/บงึ/กดุ หนองสลักได 4 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 789419 1653345 47 53384 4 40000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชาติ อปุโภค, อืน่ๆ

4724 หนองสลัดได หนอง/บงึ/กดุ หนองสลักได 4 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 789576 1653250 47 53384 34 158847 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4725 สระน้ําวัดเขากระโดนวณาราม สระ หนองน้ําใส 1 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769879 1652901 47 53384 8 100000 สาธารณะ
วัดเขากระโดนวณา
ราม, อบต.หนองน้ําใส

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4726 สระน้ํา บา้นสะพานหงษ์ สระ สะพานหงษ์ 12 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 797429 1652681 47 53381 8 26000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4727 สระน้ํา บา้นหนองน้ําใส สระ หนองน้ําใส 1 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 768253 1652493 47 52381 2 16000 สาธารณะ
อบต.หนองน้ําใส, 
ชาวบา้นม.1 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4728 บอ่หนิ สระ บอ่ทอง 14 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 796832 1652428 47 53381 3 32000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ชาวบา้น ม.14

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

4729 สระน้ํา บา้นหนองผักบุง้ สระ หนองผักบุง้ 11 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 764719 1652329 47 52381 2 28800 สาธารณะ
อบต.หนองน้ําใส, 
ชาวบา้นหนองผักบุง้ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4730 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองรี 3 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 788492 1651976 47 53384 7 43 สาธารณะ
อบต.สีค้ิว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4731 สระน้ําบา้นมอดินแดง สระ มอดินแดง 6 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784002 1651940 47 53384 7 40 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4732 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ หนองรี 3 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 788510 1651835 47 53384 4 43 สาธารณะ
อบต.สีค้ิว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4733 หนองน้ํา บา้นไทรงาม หนอง/บงึ/กดุ ไทรงาม 2 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 771725 1651326 47 53384 7 1280000 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4734 อา่งเกบ็น้ําคลองมะเกลือ อา่งเกบ็น้ํา หนองเกตุ 4 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769940 1650943 47 53384 25 120968 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4735 หนองร่ี หนอง/บงึ/กดุ หนองรี 3 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 789022 1650753 47 53384 10 400 สาธารณะ

อบต.สีค้ิว, ชาวบา้น
และกรรมการ
หมูบ่า้นหนองร่ี หมุท่ี่
 3

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4736 หนองน้ํา บา้นกดุเต่างับ หนอง/บงึ/กดุ กดุเต่างับ 3 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 791830 1650758 47 53384 686 0 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4737 สระน้ํา บา้นหวัสระ สระ หวัสระ 8 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 798524 1650392 47 53381 3 32000 สาธารณะ
อบต.กดุจกิ, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4738 สระน้ําใหม่บา้นหนองเกตุ สระ หนองเกตุ 4 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 770936 1650296 47 53384 1 72000 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส ผลิตประปา, อืน่ๆ

4739 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา หนองอหีา่น 10 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 782740 1649532 47 53384 66 0 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อืน่ๆ

4740 สระน้ํา บา้นสุชัยพฒันา สระ สุชัยพฒันา 7 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 792276 1649448 47 53384 1 28 สาธารณะ
อบต.สีค้ิว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4741 สระน้ํา บา้นน้อยพฒันา สระ น้อยพฒันา 6 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 793916 1649258 47 53384 1 2 สาธารณะ
วัดสุชัยคณาราม, 
อบต.สีค้ิว อืน่ๆ

4742 สระน้ํา บา้นน้อยพฒันา สระ น้อยพฒันา 6 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 793792 1649046 47 53384 1 40 สาธารณะ
ทม.สีค้ิว, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

4743 สระน้ํา บา้นหนองขอน สระ หนองขอน 3 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779068 1648446 47 53384 7 4 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4744 สระหลวง สระ ทบัม้า 10 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 788060 1648446 47 53384 4 0 สาธารณะ
อบต.สีค้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4745 อา่งเกบ็น้ําซับมะดํางาม อา่งเกบ็น้ํา มะค่างาม 4 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 772297 1648443 47 53384 138 0 สาธารณะ
กรมราชทณัฑ์, 
อบต.คลองไผ่

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4746 สระน้ํา บา้นหนองขอน สระ หนองขอน 3 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779501 1648361 47 53384 1 2 สาธารณะ
กรรมการหมูบ่า้น, 
อบต.คลองไผ่ อืน่ๆ

4747 อา่งเกบ็น้ําบา้นคลองแจง้ อา่งเกบ็น้ํา คลองแจง้ 9 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 767944 1648269 47 52381 8 160000 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4748 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ ทบัม้า 10 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 788572 1648125 47 53384 6 0 สาธารณะ
อบต.สีค้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

4749 สระหนองขอน สระ หนองขอน 3 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 780425 1648002 47 53384 5 42 สาธารณะ
อบต.คลองไผ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4750 บงึสีค้ิว หนอง/บงึ/กดุ สีค้ิว 4 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 794020 1648062 47 53384 63 118 สาธารณะ
กรมทรัพยากรน้ํา, 
ทต.สีค้ิว อืน่ๆ

4751 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนแต้ 7 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784850 1647597 47 53384 5 0 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4752 สระน้ํา บา้นใหม่สําโรง สระ ใหม่สําโรง 3 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784860 1647271 47 53384 3 0 สาธารณะ
ศูนย์วิจยั, อบต.ลาด
บวัขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4753 สระน้ํา บา้นคลองไผ่ สระ คลองไผ่ 1 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 774841 1647209 47 53384 2 0 สาธารณะ
เรือนจํากลางเขาพริก
, ทต.คลองไผ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4754 สระน้ํา บา้นใหม่สําโรง สระ ใหม่สําโรง 3 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784918 1647031 47 53384 2 21600 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4755 สระน้ํา บา้นคลองไผ่ สระ คลองไผ่ 1 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775960 1646444 47 53384 10 60 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ อปุโภค, อืน่ๆ

4756 บุง่เดีย สระ คลองตะแบก 5 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 787805 1646265 47 53384 3 24000 สาธารณะ
อบต.ลาดบวัขาว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4757 สระน้ํา บา้นกดุชะนวน สระ กดุชะนวน 4 มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา 789725 1645819 47 53384 5 1800 สาธารณะ อบต.มิตรภาพ อืน่ๆ
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4758
บอ่เล้ียงปลาวิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยี สระ ใหม่สําโรง 3 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784691 1645790 47 53384 1 0 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว ประมง, อืน่ๆ

4759
บอ่เล้ีบงปลาวิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยี สระ ใหม่สําโรง 3 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784714 1645744 47 53384 1 600 สาธารณะ

วิทยาลัยเกษตร และ
เทคโนโลยี, อบต.
ลาดบวัขาว ประมง, อืน่ๆ

4760 สระหนองจกิ สระ ดอนวัว 10 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 782151 1645067 47 53384 3 16800 สาธารณะ
อบต.ลาดบวัขาว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4761 สระตาปูุ สระ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 786317 1644604 47 53384 2 45000 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4762 สระน้ํา บา้นคลองไผ่ สระ คลองไผ่ 1 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 777185 1644544 47 53384 6 86 สาธารณะ
องค์การอนุรักษ์พนัธ์ุ
กรรมพชื, ทต.คลองไผ่

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4763 สระน้ํา บา้นน้ําเมา สระ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 786745 1643845 47 53384 3 108000 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4764 สระน้ํา บา้นน้ําเมา สระ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 786597 1643763 47 53384 5 0 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4765 หนองลําหว้ยสังฆ์ หนอง/บงึ/กดุ โนนทอง 9 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784120 1643619 47 53384 9 0 สาธารณะ
อบต.ลาดบวัขาว, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4766 หมดสภาพ อืน่ๆ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 787064 1643616 47 53384 6 0 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4767 หมดสภาพ อืน่ๆ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 786182 1643503 47 53384 1 0 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4768 สระน้ํา บา้นน้ําเมา สระ น้ําเมา 6 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 785997 1643489 47 53384 1 12000 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4769 สระน้ํา บา้นแผ่นดินธรรม สระ แผ่นดินธรรม 16 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 782798 1642767 47 53384 6 21600 สาธารณะ ทต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4770
โครงการปรับปรุง สระน้ํา
สาธารณะ ประจําบา้นม.6 สระ เขายายเทีย่ง 6 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 776039 1638647 47 53384 5 28 สาธารณะ

อบต.คลองไผ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4771 สระน้ํา บา้นเขายายเทีย่ง สระ เขายายเทีย่ง 6 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775893 1638627 47 53384 5 15 สาธารณะ
อบต.คลองไผ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4772
อา่งเกบ็น้ําตอนบนโรงไฟฟาู ลํา
ตะคอง อา่งเกบ็น้ํา เขายายเทีย่ง 6 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775219 1638227 47 53384 220 18 สาธารณะ

การประปา, อบต.ค
ลองไผ่

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4773 อา่งเกบ็น้ําหนองพรม อา่งเกบ็น้ํา ทุง่พนมวัง 12 มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา 790831 1637783 47 53384 22 0 สาธารณะ
อบต.มิตรภาพ, 
ประชาชน ม.12

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4774 สระน้ํา บา้นเขายายเทีย่ง สระ เขายายเทีย่ง 6 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 778318 1637233 47 53384 6 0 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4775 อา่งเกบ็น้ําบา้นทา่พนมวัง อา่งเกบ็น้ํา ทุง่พนมวัง 12 มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา 791187 1637050 47 53384 106 630000 สาธารณะ อบต.มิตรภาพ อืน่ๆ

4776 สระน้ําบา้นเขายายเทีย่งใต้ สระ เขายายเทีย่งใต้ 10 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 774559 1635969 47 53384 1 8 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ อปุโภค, อืน่ๆ

4777 อา่งเกบ็น้ําอดุมทรัพย์พฒันา อา่งเกบ็น้ํา อดุมทรัพย์พฒันา 17 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 786091 1635904 47 53384 12 0 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

4778 สระน้ํา บา้นเขายายเทีย่งใต้ สระ เขายายเทีย่งใต้ 10 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775453 1635873 47 53384 2 0 สาธารณะ อบต.คลองใหญ่ อปุโภค, อืน่ๆ

4779 สระน้ํา บา้นเขายายเทีย่งใต้ สระ เขายายเทีย่งใต้ 10 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775802 1635659 47 53384 1 0 สาธารณะ อบต.คลองไผ่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4780 สระบน สระ มอดินแดง 6 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 783911 1653872 47 53384 3 15000 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ
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4781 สระน้ําบา้นคลองขางพฒันา สระ คลองยางพฒันา 14 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 775123 1657998 47 53384 2 12 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4782 สระน้ํา บา้นลําบา้นใหม่ สระ ลําบา้นใหม่ 5 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 775949 1660416 47 53393 4 45 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4783 สระน้ํา บา้นโศกรวก สระ โศกรวก 7 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771973 1660350 47 53393 1 14 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4784 สระน้ํา บา้นหนองน้ําใส สระ หนองน้ําใส 1 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769543 1652938 47 53384 3 40000 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส ผลิตประปา, อืน่ๆ

4785 สระน้ํา บา้นไทรงาม สระ ไทรงาม 2 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 772000 1651698 47 53384 4 16800 สาธารณะ
อบต.หนองน้ําใส, 
ชาวบา้นไทรงาม

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4786 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 1 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776395 1654780 47 53384 1 25 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อืน่ๆ

4787 สระน้ํา บา้นหนองไผ่ สระ หนองไผ่ 1 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 776911 1654987 47 53384 2 10 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4788 สระน้ํา บา้นซับชุมพล สระ ซับชุมพล 9 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 780542 1655197 47 53384 4 5 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4789 สระน้ําสาธารณะ สระ โนนสระสามัคคี 15 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 773041 1656139 47 53384 4 32 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4790 สระน้ํา บา้นมงคลชัยพฒันา สระ มงคลชัยพฒันา 12 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 796764 1665546 47 53392 5 50000 สาธารณะ
อบต.หนองบวัน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4791 สระน้ํา บา้นหว้ยตะแคงใต้ สระ หว้ยตะแคงใต้ 8 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 795378 1662779 47 53393 21 112500 สาธารณะ
อบต.หนองบวัน้อย, 
ชาวบา้นม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4792 สระน้ํา บา้นหนองบวัน้อย สระ หนองบวัน้อย 5 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 790088 1661144 47 53393 9 24000 สาธารณะ อบต.หนองบวัน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4793 สระน้ํา บา้นหนองมน สระ หนองมน 11 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 790828 1661039 47 53393 1 10800 สาธารณะ
วัดหนองบวัน้อย, 
อบต.หนองบวัน้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4794 สระน้ํา บา้นหนองกก สระ หนองกก 2 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793916 1658935 47 53384 2 16000 สาธารณะ
วัดบา้นหนองกก, 
อบต.หนองบวัน้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4795
โครงการกอ่สร้าง อบต หนองบวั
น้อย สระ หนองกก 2 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 794265 1658719 47 53384 1 19200 สาธารณะ

อบต.หนองบวัน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4796 สระน้ํา บา้นสีค้ิว สระ สีค้ิว 5 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 793825 1648317 47 53384 4 25 สาธารณะ ทต.สีค้ิว อืน่ๆ

4797 สระน้ํา บา้นบคุา สระ บคุา 3 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 764606 1656060 47 52381 3 12000 สาธารณะ
อบต.ดอนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4798 สระน้ํา บา้นหนองปรือ สระ หนองปรือ 13 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 765596 1658580 47 52381 1 9600 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4799 สระน้ํา บา้นดอนเมือง สระ ดอนเมือง 4 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 769357 1660488 47 53393 2 7200 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อปุโภค, อืน่ๆ

4800 สระน้ํา บา้นไพรสาลี สระ ไพรสาลี 1 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 767202 1655812 47 52381 1 6000 สาธารณะ
วัดไพรสาลี, อบต.
ดอนเมือง อปุโภค, อืน่ๆ

4801 แหล่งน้ําเขายายใต้ สระ เขายายเทีย่งใต้ 10 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 774621 1635970 47 53384 1 9 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ อืน่ๆ

4802 สระน้ํา บา้นคลองไผ่ สระ คลองไผ่ 1 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 777177 1644705 47 53384 3 20 สาธารณะ ทต.คลองไผ่ อปุโภค, อืน่ๆ

4803 สระน้ํา บา้นโนนรัง สระ โนนรัง 5 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 785411 1660363 47 53393 8 18000 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4804 สระกดุรัง สระ ค่ายทะยิง 6 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786241 1666641 47 53393 8 30000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4805 สระใหญ่ สระ กฤษณา 1 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786857 1664622 47 53393 9 40000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4806 สระน้ํา บา้นหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 4 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 785931 1665561 47 53393 5 2700 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4807 สระน้ํา บา้นคลองตะแบก สระ คลองตะแบก 5 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 787523 1645383 47 53384 3 7500 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว อปุโภค, อืน่ๆ

4808 สระอสีานเขียว สระ แผ่นดินธรรม 16 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 784161 1641956 47 53384 13 0 สาธารณะ ทต.บวัขาว เพาะปลูก, อืน่ๆ

4809 สระน้ํา บา้นหนองน้ําขุ่น สระ หนองน้ําขุ่น 4 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 787656 1647405 47 53384 8 180000 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว อืน่ๆ

4810 สระน้ํา บา้นหนองสลักได สระ หนองสลักได 4 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 789065 1653259 47 53384 3 10000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4811 สระน้ํา บา้นหนองสลักได สระ หนองสลักได 4 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 791251 1654303 47 53384 2 16000 สาธารณะ

อบต.กดุน้อย, วัด
หนองสลักไดโพธิรังษี
 ชาวบา้น อปุโภค, อืน่ๆ

4812 สระน้ําบา้นไกเ่ส่า สระ ไกเ่ส่า 10 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792886 1653910 47 53384 7 11714 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4813 สระน้ํา บา้นวังกรวด สระ วังกรวด 2 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 795657 1653977 47 53384 3 30000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4814 สระน้ํา บา้นกดุเต่างับ สระ กดุเต่างับ 3 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792354 1651692 47 53384 2 19200 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4815 สระน้ํา บา้นกดุเต่างับ สระ กดุเต่างับ 3 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793222 1651667 47 53384 9 51200 สาธารณะ
กรมพฒันาทีดิ่น, 
อบต.กดุน้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4816 สระน้ํา บา้นหนองรี สระ หนองรี 3 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 788428 1651940 47 53384 3 0 สาธารณะ อบต.สีค้ิว อืน่ๆ

4817 สระน้ํา บา้นหวัสระ สระ หวัสระ 8 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 798316 1650409 47 53381 1 9600 สาธารณะ
วัดหวัสระคณาราม, 
อบต.กดุน้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4818 สระน้ํา บา้นหวัสระ สระ หวัสระ 8 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 797355 1650681 47 53381 6 24200 สาธารณะ อบต.กดุน้อย
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4819 สระน้ํา บา้นศรีษะกระบอื สระ ศรีษะกระบอื 3 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 795792 1658673 47 53381 8 12000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4820 สระน้ํา บา้นหว้ยลึก สระ หว้ยลึก 9 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 789239 1657274 47 53384 1 25600 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4821 สระน้ํา บา้นหนองโอง สระ หนองโอง 6 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 790889 1658109 47 53384 6 48000 สาธารณะ อบต.บา้นหนั อืน่ๆ

4822 สระน้ํา บา้นศรีษะกระบอื สระ ศรีษะกระบอื 3 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 795326 1658896 47 53384 1 4000 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4823 สระบา้นชุมสามเรณู สระ ชุมสามเรณู 16 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 764975 1654994 47 52381 2 8750 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4824 สระหนองกลางโคก สระ ใหม่สามัคคี 5 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 770699 1652365 47 53384 2 8000 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4825 สระหลวงกลางหมูบ่า้น สระ ใหม่สามัคคี 5 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769379 1652150 47 53384 2 6500 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4826 สระสาธารณะบา้นหนองไทร2 สระ หนองไทร 3 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769542 1656693 47 53384 2 11200 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4827 สระสาธารณะบา้นหนองไทร สระ หนองไทร 3 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 769594 1656744 47 53384 2 12000 สาธารณะ
ทต.หนองน้ําใส, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4828 สระวัดหว้ยลุง สระ หว้ยลุง 2 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 786854 1663039 47 53393 4 30000 สาธารณะ
วัดหว้ยลุง, อบต.วัง
โรงใหญ่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4829 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 12 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 797982 1648366 47 53381 1 4800 สาธารณะ
วัดศรีสง่าโคกสะอาด,
 อบต.สีค้ิว อืน่ๆ

4830
สระน้ําสาธารณะประโยชน์ 
บา้นบุง่พฒันา สระ บุง่พฒันา 18 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 796110 1648460 47 53381 4 25500 สาธารณะ

อบต.สีค้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น อืน่ๆ

4831 สระน้ําบา้นหนองหวัวัว สระ หนองหวัวัว 6 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 782769 1657688 47 53384 1 19200 สาธารณะ อบต.กฤษณา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4832 สระน้ํา บา้นหนองแวงน้อย สระ หนองแวงน้อย 8 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 781024 1657904 47 53384 2 10000 สาธารณะ อบต.กฤษณา อืน่ๆ

4833 สระน้ํา บา้นซับศรีจนัทร์ สระ ซับศรีจนัทร์ 2 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 771202 1647108 47 53384 3 8400 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ อืน่ๆ

4834 สระน้ํา บา้นซับศรีจนัทร์ สระ ซับศรีจนัทร์ 2 คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 773074 1645992 47 53384 1 0 สาธารณะ อบต.คลองไผ่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4835 สระวัดวังเรือ สระ ใหม่นาหนอง 11 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 794615 1656577 47 53384 1 14400 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
ชาวบา้นผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4836 สระโรงเรียนหว้ยทราย สระ สุมทมุ 4 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 788878 1659349 47 53384 1 9600 สาธารณะ
รร.หว้ยทราย, อบต.
หนองบวัน้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4837 สระตะกัว่เกา่ สระ ตะกัว่เกา่ 6 หนองบวัน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793474 1666555 47 53393 1 3600 สาธารณะ
วัด, อบต.หนองบวั
น้อย อปุโภค, อืน่ๆ

4838 สระน้ํา บา้นคลองดินดํา สระ คลองดินดํา 13 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 773395 1660679 47 53393 3 16800 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4839 สระน้ํา บา้นคลองดินดํา สระ คลองดินดํา 13 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 773313 1660676 47 53393 3 16800 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4840 สระน้ํา บา้นคลองดินดํา สระ คลองดินดํา 13 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 772844 1659200 47 53384 1 5000 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น

บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4841 สระน้ํา บา้นทรัพย์สมบรูณ์พฒันา สระ ทรัพย์สมบรูณ์พฒันา 12 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 781805 1655768 47 53384 3 19200 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4842 สระน้ํา บา้นหนองไผ่พฒันา สระ หนองไผ่พฒันา 11 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 778260 1655309 47 53384 2 24000 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4843 สระน้ํา บา้นดอนนกเขา สระ ดอนนกเขา 5 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 789969 1656378 47 53384 1 7200 สาธารณะ
วัดดอนนกเขา, อบต.
กดุน้อย อืน่ๆ

4844 สระน้ํา บา้นดอนนกเขา สระ ดอนนกเขา 5 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 789964 1655971 47 53384 3 20000 สาธารณะ อบต.กดุน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ

4845 สระน้ํา บา้นถนนนาดี สระ ถนนนาดี 9 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 799169 1649009 47 53381 3 20000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4846 สระน้ํา บา้นดอนมะนาว สระ ดอนมะนาว 7 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 798421 1651051 47 53381 1 0 สาธารณะ
วัดดอนมะนาวสามัคคี
, อบต.กดุน้อย ผลิตประปา, อืน่ๆ
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4847 สระน้ํา บา้นกดุเต่างับ สระ กดุเต่างับ 3 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792562 1652203 47 53384 2 15000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4848 สระน้ํา บา้นไกเ่ส่า สระ ไกเ่ส่า 10 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792186 1654150 47 53384 1 8000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4849 สระน้ํา บา้นโนนเสลา สระ โนนเสลา 6 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 793691 1653135 47 53384 2 12000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4850 สระน้ํา บา้นโนนเสลา สระ โนนเสลา 6 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792861 1652842 47 53384 7 560000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4851 สระน้ําสาธารณะ สระ ดอนมะนาว 7 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 797561 1651106 47 53381 2 12000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4852 ฝายทบัม้า ลําคลอง/คูน้ํา ทบัม้า 10 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 789202 1647411 47 53384 0 0 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.สีค้ิว, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

4853 คลองซับใต้ ลําคลอง/คูน้ํา ซับใต้ 7 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 779415 1660674 47 53393 0 0 สาธารณะ อบต.กฤษณา อืน่ๆ

4854 ฝายน้ําล้นบา้นหนั ฝาย หนั 1 บา้นหนั สีค้ิว นครราชสีมา 795493 1656347 47 53384 0 0 สาธารณะ
อบต.บา้นหนั, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4855 คลองทรัพย์คุ้ม ลําธาร/ลําหว้ย อดุมทรัพย์พฒันา 17 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 785494 1634665 47 53384 0 0 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4856 ลําตะคอง ลําธาร/ลําหว้ย โนนสว่าง 11 ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา 780378 1642164 47 53384 0 0 สาธารณะ อบต.ลาดบวัขาว
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4857 หว้ยลําตะคอง ลําธาร/ลําหว้ย บุง่ลําใย 13 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 795131 1646899 47 53384 0 0 สาธารณะ

อบต.สีค้ิว, ผู้ใหญ่บา้น
 กรรมการหมูบ่า้น, 
ชาวบา้นม.13

บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4858 หว้ยลําตะคอง ลําธาร/ลําหว้ย โคกสะอาด 12 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 798084 1647582 47 53381 0 0 สาธารณะ กรรมการหมูบ่า้น
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4859 ฝายน้ําล้นคลองลําเสา ลําคลอง/คูน้ํา โนนเสลา 6 กดุน้อย สีค้ิว นครราชสีมา 792996 1652686 47 53384 0 0 สาธารณะ
ทีท่ําการปกครอง อ.
สีค้ิว, อบต.กดุน้อย อืน่ๆ

4860 อา่งเกบ็น้ําบา้นวังราง อา่งเกบ็น้ํา วังราง 8 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 772274 1671212 47 53393 43 300000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.วังโรงใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, ปศุสัตว์,
 อืน่ๆ

4861 สระน้ําสาธารณะประโยชน์ สระ โนนสมบรูณ์ 9 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 769902 1670777 47 53393 2 0 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4862 สระน้ํา บา้นวังกระสวย สระ วังกระสวย 2 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 764773 1670100 47 52392 1 25600 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4863 อา่งเกบ็น้ําวังกระสวย อา่งเกบ็น้ํา วังกระสวย 2 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 763892 1670072 47 52392 14 180000 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4864 ชลประทานโนนสมบณูร์ สระ โนนสมบรูณ์ 9 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 769209 1670037 47 53393 29 288000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.วังโรงใหญ่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4865 หนองฝายหลวง หนอง/บงึ/กดุ ฝายหลวง 13 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 776167 1669544 47 53393 7 150000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4866 สระน้ํา บา้นฝายหลวง สระ ฝายหลวง 13 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 775805 1669394 47 53393 2 32000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4867 อา่งเกบ็น้ําหว้ยเกตุ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยเกตุ 9 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 766706 1668829 47 52392 10 144000 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4868 อา่งเกบ็น้ําหว้ยสะพาน อา่งเกบ็น้ํา ปางละกอ 1 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 770587 1668790 47 53393 34 950000 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4869 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779812 1668421 47 53393 28 0 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ อืน่ๆ

4870 สระหนิครก สระ ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 780185 1667805 47 53393 2 19200 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4871 สระวัด สระ วังโรงใหญ่ 7 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 776968 1667710 47 53393 4 60000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

4872 สระน้ํา บา้นถ้ํามังกรทอง สระ ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 780190 1667441 47 53393 3 24300 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ อืน่ๆ

4873 สระน้ําบา้นประดู่ สระ หนองดู่ 3 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 773050 1666936 47 53393 2 7500 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4874 อา่งน้ําทา่ตูม อา่งเกบ็น้ํา หนองดู่ 3 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 775808 1666530 47 53393 4 0 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4875 สระน้ํา บา้นถ้ํามังกรทอง สระ ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779680 1665847 47 53393 2 24000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ อืน่ๆ

4876 สระน้ํา บา้นซับกระจาย สระ ซับกระจาย 11 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา 775301 1665422 47 53393 1 0 สาธารณะ
อบต.กฤษณา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4877 สระน้ํา บา้นหนองสองหอ้ง สระ หนองสองหอ้ง 10 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 776267 1664755 47 53393 3 40000 สาธารณะ
อบต.วังโรงใหญ่, 
กรรมการอบต. ผลิตประปา, อืน่ๆ

4878 สระน้ํา บา้นสุขสําราญ สระ สุขสําราญ 10 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 769477 1664549 47 53393 1 9000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4879 สระน้ําบา้นยาว สระ วะยาว 4 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771488 1663035 47 53393 2 14700 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อปุโภค, อืน่ๆ

4880 ลําหว้ยกดุนางโทหกู สระ วะยาว 4 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771304 1663031 47 53393 2 15 สาธารณะ อบต.หนองหญ้าขาว อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

4881 สระน้ํา บา้นวะยาว สระ วะยาว 4 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771609 1663023 47 53393 2 0 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4882 สระน้ํา บา้นหนองแวง สระ หนองแวง 2 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 768024 1662634 47 52392 3 24000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4883 สระน้ํา บา้นโศกรวก สระ โศกรวก 7 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 772326 1660889 47 53393 3 28800 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4884 สระน้ํา บา้นวะยาว สระ วะยาว 4 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771878 1662582 47 53393 2 21000 สาธารณะ

อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ดงลําไย หมู ่8

บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ
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4885 สระน้ํา บา้นวะยาว สระ วะยาว 4 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771218 1662999 47 53393 2 21 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

4886 สระน้ํา บา้นสุขสําราญ สระ สุขสําราญ 10 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 769396 1664530 47 53393 4 9000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4887 หนองน้ํา บา้นถ้ํามังกรทอง หนอง/บงึ/กดุ ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779553 1665945 47 53393 8 64000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ ปศุสัตว์, อืน่ๆ

4888 สระน้ํา บา้นถ้ํามังกรทอง สระ ถ้ํามังกรทอง 11 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 779319 1667942 47 53393 8 51000 สาธารณะ อบต.วังโรงใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4889 สระวัดวังราง สระ วังราง 8 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 772436 1670239 47 53393 6 50000 สาธารณะ
วัดวังราง, อบต.วังโรง
ใหญ่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4890 สระน้ําบา้นหนองแวง สระ หนองแวง 2 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 767816 1663015 47 52392 3 32000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง ผลิตประปา, อืน่ๆ

4891 สระแดง สระ ดงลําใย 8 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 772669 1661372 47 53393 5 24000 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

4892 สระน้ํา บา้นดงลําใย สระ ดงลําใย 8 หนองหญ้าขาว สีค้ิว นครราชสีมา 771988 1662126 47 53393 1 5000 สาธารณะ
อบต.หนองหญ้าขาว,
 กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4893 หว้ยวังโรง ลําคลอง/คูน้ํา ฝายหลวง 13 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา 777383 1670892 47 53393 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.วังโรงใหญ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4894 สระ สระ หนองผักบุง้ 11 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 762770 1652552 47 52381 9 75645 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส อืน่ๆ

4895 สระลาดใหญ่ สระ ลาดใหญ่ 7 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 764600 1659105 47 52381 4 20000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อปุโภค, อืน่ๆ

4896 สระ สระ ซับน้ําทพิย์ 15 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 761660 1655240 47 52381 1 5476 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส อืน่ๆ

4897 สระ สระ ซับน้ําทพิย์ 15 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 762227 1654228 47 52381 3 8640 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4898 สระ สระ ซับน้ําทพิย์ 15 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 762276 1655294 47 52381 1 4008 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส อืน่ๆ

4899 สระ สระ ลาดใหญ่ 7 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 763960 1659070 47 52381 3 22750 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4900 สระ สระ ซับพยุง 9 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 765880 1661663 47 52392 3 3000 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อปุโภค, อืน่ๆ

4901 สระ สระ ผาแดง 11 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 765359 1665072 47 52392 1 4249 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อืน่ๆ

4902 หนองแสง หนอง/บงึ/กดุ หนองแวง 2 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 767816 1663037 47 52392 2 13600 สาธารณะ อบต.หนองแวง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4903 สระ สระ ซับน้ําทพิย์ 15 หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา 762433 1655120 47 52381 1 4868 สาธารณะ อบต.หนองน้ําใส อืน่ๆ

4904 สระ สระ ปางโก 8 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 759665 1668747 47 52392 1 5627 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง อืน่ๆ

4905 ฝายน้ําตกเหวเสมา ฝาย ซับกระสังข์ 6 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา 761603 1665639 47 52392 15 สาธารณะ อบต.ดอนเมือง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4906 หนองประชาอาสา หนอง/บงึ/กดุ หนองตาดใหญ่ 1 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 242295 1730400 48 55403 3 9000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4907 หนองฝายเทงิ หนอง/บงึ/กดุ หนองตาดใหญ่ 1 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 242517 1729292 48 55403 33 32000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการ ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4908 สระน้ํา บา้นหนองตาด สระ หนองตาด 2 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243298 1729101 48 55403 6 27000 สาธารณะ

วัดบา้นหนองตาด
ใหญ่, อบต.หนองตาด
ใหญ่ อืน่ๆ

4909 สระน้ํา บา้นหนองจะบก สระ หนองจะบก 3 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243422 1728491 48 55403 1 7000 สาธารณะ อบต.หนองตาดใหญ่ อืน่ๆ
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4910 สระน้ํา บา้นหนองจะบก สระ หนองจะบก 3 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243518 1728478 48 55403 2 280000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4911 หนองจะบก หนอง/บงึ/กดุ หนองจะบก 3 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243207 1728217 48 55403 19 240000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4912 สระน้ํา บา้นหวันาคํา สระ หวันาคํา 4 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 244419 1727923 48 55403 3 4500 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 วัดประทมุทองวรา
ราม อืน่ๆ

4913 สระน้ํา บา้นเมืองสูง สระ เมืองสูง 8 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 239670 1727829 48 55403 3 20000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4914 หนองเมืองสูง หนอง/บงึ/กดุ เมืองสูง 8 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 239466 1727625 48 55403 5 0 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4915 หนองถนน หนอง/บงึ/กดุ เมืองสูง 8 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 240340 1727549 48 55403 17 171000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4916 หนองฝายใต้ หนอง/บงึ/กดุ หวันาคํา 4 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 244160 1727407 48 55403 1 25000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4917 สระน้ํา บา้นหวันาคํา สระ หวันาคํา 4 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243991 1727321 48 55403 35 96000 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4918 หนองเมืองสูง หนอง/บงึ/กดุ เมืองสูง 8 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 239616 1727370 48 55403 6 0 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4919 หนองใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ สามเมือง 1 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 233136 1727305 48 55403 70 412500 สาธารณะ
อบต., กรรมการ 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4920 สระแดง สระ สามเมือง 1 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 233011 1726671 48 55403 2 13500 สาธารณะ
รร.บา้นสามเมือง, 
อบต.สามเมือง

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4921 หนองแสง หนอง/บงึ/กดุ สามเมือง 1 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 233312 1726581 48 55403 3 18000 สาธารณะ
วัดบา้นสามเมือง, 
อบต.สามเมือง

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4922 สระโกรก สระ สามเมือง 1 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 232742 1726173 48 55403 3 45000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

4923 หนองสิม หนอง/บงึ/กดุ ดอนเต็ง 5 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243225 1725874 48 55403 3 28800 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4924 หนองเผนิก หนอง/บงึ/กดุ โนนสําราญ 4 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236022 1725948 48 55403 16 187500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4925 หนองโกรก หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 232615 1726090 48 55403 2 0 สาธารณะ อบต.สามเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4926 หนองแหว หนอง/บงึ/กดุ แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234473 1726034 48 55403 2 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4927 หนองสะคุด หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 2 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 233874 1726017 48 55403 54 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4928 สระมน สระ แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 235884 1725870 48 55403 2 7500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4929 สระประดู่ สระ ดอนดู่ 7 สีดา สีดา นครราชสีมา 240421 1725546 48 55403 7 0 สาธารณะ
อบต.สีดา, กรรมการ
หมูบ่า้น ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4930 หนองเต็ง หนอง/บงึ/กดุ ดอนเต็ง 5 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243386 1725406 48 55403 16 128000 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4931 หนองฝายใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนเต็ง 5 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 242641 1725156 48 55403 1 96900 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4932 หนองไข่เหีย้ หนอง/บงึ/กดุ หนองไข่เหีย้ 11 สีดา สีดา นครราชสีมา 238673 1725243 48 55403 12 162000 สาธารณะ
อบต.สีดา, กรรมการ
 ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4933 หนองไข่เหีย้ หนอง/บงึ/กดุ หนองไข่เหีย้ 11 สีดา สีดา นครราชสีมา 238684 1725134 48 55403 2 16800 สาธารณะ
อบต.สีดา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4934 หนองลุมพกุ หนอง/บงึ/กดุ ดอนดู่ 7 สีดา สีดา นครราชสีมา 241481 1724775 48 55403 5 96000 สาธารณะ
อบต.สีดา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4935 หนองโพนไผ่ หนอง/บงึ/กดุ ดอนสะแบง 6 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 244942 1724173 48 55403 7 76500 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4936 หนองฝายกกคล้อ หนอง/บงึ/กดุ ดอนสะแบง 6 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 243884 1723679 48 55403 4 14400 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

4937 หนองขวง หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236543 1723701 48 55403 3 24000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4938 อา่งเกบ็น้ําหนองใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา ดอนโกย่ 10 สีดา สีดา นครราชสีมา 238479 1723561 48 55403 20 120000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4939 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 3 สีดา สีดา นครราชสีมา 239405 1723159 48 55403 3 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4940 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 3 สีดา สีดา นครราชสีมา 239268 1723040 48 55403 9 7200 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4941 หนองจกิ หนอง/บงึ/กดุ โนนเมือง 3 สีดา สีดา นครราชสีมา 238951 1722950 48 55403 4 48000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

4942 หนองหว้ยใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ ถนนหกั 9 สีดา สีดา นครราชสีมา 240191 1722830 48 55403 10 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4943 หนองตะเคียน หนอง/บงึ/กดุ โนนกอก 5 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236154 1722884 48 55403 7 40000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ
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4944 สระหนองแมว สระ โนนกอก 5 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236345 1722800 48 55403 8 13600 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4945 หนองตะกดุขอน หนอง/บงึ/กดุ ตะกดุขอน 9 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234780 1722494 48 55403 1 20000 สาธารณะ อบต.สามเมือง อืน่ๆ

4946 หนองตะกดุ หนอง/บงึ/กดุ ตะกดุขอน 9 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234822 1722286 48 55403 6 28025 สาธารณะ
อบต.สามเมือง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4947 สระใหญ่ สระ หญ้าคา 5 สีดา สีดา นครราชสีมา 243631 1721405 48 55403 5 160000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4948 สระน้ํา บา้นโนนซาด สระ โนนซาด 8 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 235445 1721605 48 55403 4 150000 สาธารณะ ทต.สีดา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4949 หนองวัด หนอง/บงึ/กดุ หวัตะโมน 7 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 237959 1721433 48 55403 3 16000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4950 สระวัด สระ เกา่ 4 สีดา สีดา นครราชสีมา 241156 1721330 48 55403 1 48880 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4951 หนองแว หนอง/บงึ/กดุ หวัตะโมน 7 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 237958 1721312 48 55403 2 4800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4952 สระหนองเสือ สระ หนองเรือ 2 สีดา สีดา นครราชสีมา 239164 1721248 48 55403 2 50000 สาธารณะ
ทต.สีดา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4953 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนซาด 8 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234630 1721123 48 55403 6 0 สาธารณะ ทต.สามเมือง อืน่ๆ

4954 สระหนองแก สระ เกา่ 4 สีดา สีดา นครราชสีมา 240837 1720884 48 55403 1 4800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4955 หนองวัดโบถส์ หนอง/บงึ/กดุ สีดา 1 สีดา สีดา นครราชสีมา 239217 1720850 48 55403 24 178475 สาธารณะ
ทต.สีดา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4956 สระใหม่ สระ เกา่ 4 สีดา สีดา นครราชสีมา 241012 1720755 48 55403 1 4800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

4957 สระน้ํา บา้นสีดา สระ สีดา 1 สีดา สีดา นครราชสีมา 239205 1720505 48 55403 12 30000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา นันทนาการ, อืน่ๆ

4958 สระโรงเรียน สระ สีดา 1 สีดา สีดา นครราชสีมา 236338 1720557 48 55403 3 12800 สาธารณะ โรงเรียน, ทต.สีดา อปุโภค, อืน่ๆ

4959 หนองสีดา หนอง/บงึ/กดุ สีดา 1 สีดา สีดา นครราชสีมา 238816 1720470 48 55403 17 36000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4960 สระวัด สระ ลิงส่อง 2 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234887 1720421 48 55403 4 29825 สาธารณะ อบต., ประชาชน วัด
อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

4961 โนนสัง สระ โนนสัง 3 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 235147 1720111 48 55403 2 6000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4962 สระน้ํา บา้นมะค่า สระ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 240959 1719729 48 55403 2 12000 สาธารณะ
อบต.โพนทอง, อบต.
ประชาชน ผลิตประปา, อืน่ๆ

4963 สระน้ํา บา้นง้ิวเกา่ สระ ง้ิวเกา่ 9 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230945 1719932 48 54402 2 15000 สาธารณะ อบต.โนนประดู่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4964 หนองตะเข้ หนอง/บงึ/กดุ ง้ิวเกา่ 9 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 229761 1719741 48 54402 38 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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4965 หนองลังกา หนอง/บงึ/กดุ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241938 1719239 48 55403 1 4200 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4966 สระแดง สระ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 240719 1719137 48 55403 1 6755 สาธารณะ
อบต.โพนทอง, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

4967 สระวัด สระ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 240469 1718881 48 55403 1 5400 สาธารณะ
อบต.โพนทอง, วัด 
ประชาชน

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4968 หนองสระแก หนอง/บงึ/กดุ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 240355 1718800 48 55403 6 18000 สาธารณะ อบต.โพนทอง, วัด อปุโภค, อืน่ๆ

4969 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 5 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 231904 1718343 48 55403 4 40000 สาธารณะ

อบต.โนนประดู่, 
ประชาชนบา้นหนอง
สะแก

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4970 สระน้ํา บา้นหนองสะแก สระ หนองสะแก 5 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 231845 1718240 48 55403 9 37500 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4971 หนองน้ํา บา้นหนองอา้ยแหนบ หนอง/บงึ/กดุ หนองอา้ยแหนบ 8 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 233096 1718139 48 55403 14 180000 สาธารณะ อบต.กดุจอก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4972 สระน้ํา บา้นหนองอา้ยแหนบ สระ หนองอา้ยแหนบ 8 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 232966 1718134 48 55403 2 16000 สาธารณะ

รร.เบญจราษฎร์
ศึกษา, อบต.โนน
ประดู่ อืน่ๆ

4973 สระน้ํา บา้นหนองอา้ยแหนบ สระ หนองอา้ยแหนบ 8 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 233011 1718077 48 55403 1 16000 สาธารณะ

รร.เบญจราษฎร์
ศึกษา, อบต.โนน
ประดู่ อืน่ๆ

4974 สระน้ํา บา้นหนองอา้ยแหนบ สระ หนองอา้ยแหนบ 8 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 232982 1718068 48 55403 1 10500 สาธารณะ

รร.เบญจราษฎร์
ศึกษา, อบต.โนน
ประดู่

ผลิตประปา, ประมง,
 อืน่ๆ

4975 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ หนองอา้ยแหนบ 8 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 233375 1717664 48 55403 17 150000 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ อปุโภค, อืน่ๆ

4976 หนองโสน หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 10 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 233653 1717261 48 55403 26 72000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4977 หนองอใีหม่ หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 4 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 231040 1717229 48 54402 6 75000 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ อืน่ๆ

4978 หนองพลวง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 10 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234922 1717143 48 55403 25 250000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4979 หนองน้ํา บา้นสําโรง หนอง/บงึ/กดุ สําโรง 4 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230841 1717248 48 54402 29 150000 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

4980 หนองเด่ิน หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 10 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234811 1716677 48 55403 40 300000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4981 หมดสภาพ อืน่ๆ โนนประดู่ 3 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230955 1716552 48 54402 1 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ อืน่ๆ

4982 สระโนนประดู่ สระ โนนประดู่ 3 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230958 1716466 48 54402 2 20000 สาธารณะ
รร.โนนประดู่, อบต.
โนประดู่ อืน่ๆ

4983 สระโนนประดู่ สระ โนนประดู่ 3 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230791 1716394 48 54402 55 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

4984 หนองม่วง หนอง/บงึ/กดุ หนองพลวง 10 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234597 1716296 48 55403 11 2400 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อืน่ๆ
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4985 หนองบา้นแทน่ หนอง/บงึ/กดุ แทน่ 7 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234039 1714962 48 55394 46 1395000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4986 หนองบา้นแทน่ หนอง/บงึ/กดุ แทน่ 7 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234208 1714811 48 55394 3 14400 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4987 หนองน้ํา บา้นโนนสมบรูณ์ หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 235140 1723809 48 55403 30 0 สาธารณะ อบต.สามเมือง เพาะปลูก, อืน่ๆ

4988 อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้นหว้ยยาง อา่งเกบ็น้ํา โนนกอก 5 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 235182 1722896 48 55403 2 0 สาธารณะ อบต.สามเมือง
อปุโภค, บริโภค, 
ประมง, อืน่ๆ

4989 หนองสระแก หนอง/บงึ/กดุ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241520 1719625 48 55403 30 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

4990 สระน้ํา บา้นโนนซาด สระ โนนซาด 8 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 235454 1721110 48 55403 1 20000 สาธารณะ ทต.สีดา ผลิตประปา, อืน่ๆ

4991 หนองกระทุม่ หนอง/บงึ/กดุ โนนสมบรูณ์ 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236557 1723147 48 55403 3 9000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, นันทนาการ,
 อืน่ๆ

4992 หนองเผนิก หนอง/บงึ/กดุ แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236361 1727998 48 55403 4 44000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4993 สระโพก สระ แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236539 1726158 48 55403 1 4800 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4994 หนองฝายใต้ หนอง/บงึ/กดุ หวันาคํา 4 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 244013 1727466 48 55403 7 72000 สาธารณะ

อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

4995 สระน้ําสาธารณะ สระ หนองโน 5 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 242841 1720389 48 55403 1 6000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4996 สระน้ํา บา้นหนองโน สระ หนองโน 5 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 243039 1720575 48 55403 1 4500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

4997 สระน้ําบา้นใต้ สระ ใต้ 8 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241678 1720395 48 55403 2 6750 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

4998 สระวัด สระ มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241128 1719309 48 55403 2 2400 สาธารณะ
อบต.โพนทอง, วัด 
ประชาชน อปุโภค, อืน่ๆ

4999 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 6 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 243225 1719632 48 55403 1 16000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5000 หนองรังกา หนอง/บงึ/กดุ โพนทอง 9 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 234966 1715296 48 55403 5 22500 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

5001 สระน้ํา บา้นง้ิวเกา่ สระ ง้ิวเกา่ 9 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230485 1719340 48 54402 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนเมือง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5002 หว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย โนนซาด 8 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234784 1721187 48 55403 0 0 สาธารณะ ทต.สีดา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5003 ฝายกัน้น้ํา ฝาย แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234464 1725763 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5004 ฝายกัน้น้ํา ฝาย แฝก 3 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 236539 1726196 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ
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5005 หว้ยยาง ลําธาร/ลําหว้ย โนนซาด 8 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 234756 1721354 48 55403 0 0 สาธารณะ ทต.สีดา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5006 ฝายน้ําล้น ฝาย สีดา 1 สีดา สีดา นครราชสีมา 239477 1720842 48 55403 0 0 สาธารณะ ทต.สีดา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5007 ฝายน้ําล้นบา้นดอนดู่ ฝาย ดอนดู่ 7 สีดา สีดา นครราชสีมา 240295 1725186 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.หนองตาดใหญ่,
 กรรมการ ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5008 ฝายน้ําล้นบา้นหนิแห่ ฝาย หนิแห่ 8 สีดา สีดา นครราชสีมา 240145 1724509 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.สีดา, ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5009 ฝายน้ําล้น ฝาย เกา่ 4 สีดา สีดา นครราชสีมา 240436 1720692 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5010 ฝายประชาอาสา ฝาย ถนนหกั 9 สีดา สีดา นครราชสีมา 240248 1722514 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5011 ฝายประชาอาสา ฝาย ถนนหกั 9 สีดา สีดา นครราชสีมา 240286 1721940 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5012 ฝายน้ําล้นบา้นดอนโกย่ ฝาย ดอนโกย่ 10 สีดา สีดา นครราชสีมา 239099 1723844 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต.สีดา, กรรมการ
 ชาวบา้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5013 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหว้า ฝาย หนองหว้า 6 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241023 1719039 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5014 ฝายน้ําล้นบา้นมะค่า ฝาย มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241225 1719929 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5015 ฝายน้ําล้นหว้ยยาง ฝาย โพนทอง 9 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 235696 1714731 48 55394 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5016 ฝายน้ําล้น ฝาย โพนทอง 9 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 235422 1715456 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5017 ฝายน้ําล้นบา้นหนองหว้า ฝาย หนองหว้า 6 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 242918 1718951 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5018 ฝายหนองลังกา ฝาย มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 241946 1719290 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5019 ฝายน้ําล้นบา้นมะค่า ฝาย มะค่า 4 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 240549 1720420 48 55403 0 0 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5020 หว้ยบางม่วง ลําธาร/ลําหว้ย สําโรง 4 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230906 1714907 48 54391 0 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ อืน่ๆ

5021 คูน้ําจากฝาย ลําธาร/ลําหว้ย โนนประดู่ 3 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 231820 1718050 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5022 หว้ยตระไกร ลําธาร/ลําหว้ย สําโรง 4 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230392 1717839 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5023 คูน้ําจากฝาย ลําธาร/ลําหว้ย ง้ิวเกา่ 9 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 230350 1719301 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5024 คลองตะไกร ลําคลอง/คูน้ํา ทองหลางใหญ่ 2 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 229052 1717994 48 54402 0 0 สาธารณะ อบต.โนนประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5025 สระน้ําวัดหนองระแวง สระ หนองแวง 5 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 812340 1637066 47 53381 7 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5026 อา่งหนองโสน อา่งเกบ็น้ํา หวันา 11 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 811607 1636346 47 53381 86 0 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชน ม.11

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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5027 อา่งเกบ็น้ําบา้นโสกจาน อา่งเกบ็น้ํา โสกจาน 7 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809738 1633102 47 53381 23 86000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองตะไก้

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5028 อา่งเกบ็น้ําหนองบวั อา่งเกบ็น้ํา หวัเขาพฒันา 13 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 798600 1632726 47 53381 20 120 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5029
โครงการขุดลอกหนองน้ํา และ
คลองธรรมชาติ สระ ปลายราง 8 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 807161 1632141 47 53382 10 168 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5030 หนอง บา้นปลายราง หนอง/บงึ/กดุ ปลายราง 8 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 806866 1631647 47 53382 3 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่ อืน่ๆ

5031 อา่งเกบ็น้ําบา้นเลาใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา หนองเลาใหญ่ 11 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 800420 1631157 47 53382 39 258 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5032 อา่งเกบ็น้ําฝายบา้นวังรางใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา วังรางใหญ่ 6 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 795751 1631133 47 53383 15 140 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นม.6

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5033 สระน้ํา บา้นโสกจาน สระ โสกจาน 7 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 808462 1630981 47 53382 3 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ อืน่ๆ

5034 บอ่สํารองน้ําประปา สระ โสกจาน 7 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 807756 1630755 47 53382 7 75000 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชน ม.11

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5035 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา วังรางใหญ่ 6 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 795589 1630461 47 53383 12 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5036 อา่งเกบ็น้ําหนองกก อา่งเกบ็น้ํา คําไฮ 15 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 801446 1630070 47 53382 16 40 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5037 หนองน้ํา บา้นหว้ยไผ่ หนอง/บงึ/กดุ หว้ยไผ่ 10 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 806499 1629330 47 53382 7 126 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นหว้ยไผ่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5038 หนองตะลุกยาง หนอง/บงึ/กดุ หว้ยไผ่ 10 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 806280 1629200 47 53382 7 216 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นหว้ยไผ่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5039 อา่งเกบ็น้ําคําไฮ อา่งเกบ็น้ํา คําไฮ 15 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 800579 1629178 47 53382 13 37 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5040 อา่งเกบ็น้ําบา้นหว้ยไผ่ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยไผ่ 10 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 805582 1628215 47 53382 4 10870 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่ อืน่ๆ

5041 อา่งเกบ็น้ําลําสาลาย อา่งเกบ็น้ํา หว้ยไผ่ 10 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 805018 1628205 47 53382 2 15000 สาธารณะ อบต.ตะขบ อืน่ๆ

5042 อา่งเกบ็น้ําหว้ยไผ่ อา่งเกบ็น้ํา หว้ยไผ่ 10 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 805291 1626648 47 53382 33 0 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5043 สระน้ําประปาหมูบ่า้นโสกจาน สระ โสกจาน 7 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 808312 1631659 47 53382 4 26000 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชน ม.7

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5044 สระน้ํา บา้นหนองพยอม สระ หนองพยอม 6 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 816698 1639317 47 53381 2 16000 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, วัด
หนองพะยอม อืน่ๆ

5045 สระน้ํา บา้นคําไฮ สระ คําไฮ 15 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 800622 1629313 47 53382 1 120000 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5046
โครงการขุดลอกหนองน้ํา และ
คลองธรรมชาติ สระ หนองชาด 14 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 801296 1630024 47 53382 2 192 สาธารณะ

อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นม.14

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5047 สระน้ํา บา้นหนองแสง สระ หนองแสง 14 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 810543 1629807 47 53382 3 0 สาธารณะ อบต.หนองตะโก้
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5048 สระน้ํา บา้นโนนสะแบง สระ โนนสะแบง 8 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 813285 1635241 47 53381 5 50000 สาธารณะ อบต.หนองตะโก้
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5049 สระน้ํา บา้นหนองแสง สระ หนองแสง 12 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809966 1630067 47 53382 2 6300 สาธารณะ อบต.หนองตะโก้ อืน่ๆ

5050 สระน้ํา บา้นโสกจาน สระ โสกจาน 7 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809110 1632234 47 53382 2 50000 สาธารณะ อบต.หนองตะโก้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5051 ลําหว้ย ลําธาร/ลําหว้ย ปลายราง 8 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 806329 1631998 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่ อืน่ๆ

5052 ลําหว้ยสาย ลําคลอง/คูน้ํา บตุาสง 7 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 799295 1627111 47 53382 0 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5053 สระน้ํา บา้นส้มกบงาม สระ ส้มกบงาม 9 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801906 1661492 47 53392 12 251250 สาธารณะ
อบต.เสมา, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5054 สระน้ํา บา้นส้มกบงาม สระ ส้มกบงาม 9 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 802472 1661185 47 53392 11 212512 สาธารณะ อบต.เสมา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5055 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา โสกแจง้ 8 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 800251 1660906 47 53392 9 96000 สาธารณะ
อบต.เสมา, บ. โสก
แจง้ ม.8 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5056 มาบไผ่ สระ หนองสะแก 7 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 805774 1660264 47 53392 7 250000 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, บา้น
หนองสะแก ม.7 ผลิตประปา, อืน่ๆ

5057 สระน้ํา บา้นหนองหอย สระ หนองหอย 8 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 809415 1659720 47 53381 7 28800 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
ชาวบา้น ม.7

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5058 หนอกลาก สระ หนองหอย 8 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 809378 1659605 47 53381 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

บริโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5059 บอ่หลวง สระ โคกมะกัก๊ 2 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 808148 1653657 47 53381 4 0 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5060 สระน้ํา บา้นเหมือดแอ่ สระ เหมือดแอ่ 1 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 799642 1652862 47 53381 10 0 สาธารณะ อบต.เสมา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5061 งานขุดลอกเหมือดแอ่ สระ แปะโนนไฮ 11 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 799728 1652690 47 53381 58 560000 สาธารณะ อบต.เสมา
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5062 สระน้ํา บา้นทะเล สระ ทะเล 4 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801928 1652019 47 53381 17 255000 สาธารณะ อบต.เสมา
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5063
โครงการขุดลอกสระเพือ่ใช้ใน
การผลิตประปา สระ แกน่ทา้ว 2 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 800593 1651103 47 53381 4 0 สาธารณะ

วัดพระนอนธรรมจกัร
เสมาราม, อบต.เสมา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5064 หมดสภาพ อืน่ๆ สลักใด 3 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 812190 1650627 47 53381 5 0 สาธารณะ
อบต.กดุจกิ, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

5065 บงึนาตะโครก หนอง/บงึ/กดุ นาตะโครก 4 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 805968 1650345 47 53381 33 650 สาธารณะ อบต.โคราช
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5066 บอ่แปดหมืน่ หนอง/บงึ/กดุ สลักใด 3 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 812061 1650007 47 53381 8 0 สาธารณะ อบต.กดุจกิ อืน่ๆ

5067 หนองน้อย หนอง/บงึ/กดุ สูงเนิน 1 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 802235 1648915 47 53381 16 0 สาธารณะ ทต.สูงเนิน อปุโภค, อืน่ๆ
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5068 หนองน้ํา บา้นนากลางสามัคคี หนอง/บงึ/กดุ นากลางสามัคคี 8 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 813518 1648747 47 53381 6 48 สาธารณะ อบต.นากลาง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5069 สระหนองเปง สระ นากลาง 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 813386 1648474 47 53381 7 25 สาธารณะ
อบต.นากลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5070 หนองน้ํา บา้นนากลาง หนอง/บงึ/กดุ นากลาง 5 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 814484 1648303 47 53381 5 28 สาธารณะ อบต.นากลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5071 สระน้ําทา่เริง สระ นาใหญ่ 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 814100 1646538 47 53381 16 250 สาธารณะ
อบต.นากลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5072 หนองปกัใจ หนอง/บงึ/กดุ นากลาง 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 816113 1645189 47 53381 6 80 สาธารณะ อบต.นากลาง อืน่ๆ

5073 บงึกดุขมิน้ หนอง/บงึ/กดุ กดุขมิน้ 3 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 810325 1643616 47 53381 5 150000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองตะไก้

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5074 สระน้ํา บา้นกดุขมิน้ สระ กดุขมิน้ 3 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 810799 1643487 47 53381 10 0 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5075 สระน้ําบา้นดอนกอก สระ ดอนกอก 6 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 807624 1643292 47 53381 9 16000 สาธารณะ
อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5076 บงึกดุขมิน้ หนอง/บงึ/กดุ กดุขมิน้ 3 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 810379 1643035 47 53381 23 45000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5077 สระน้ํา บา้นริมคลองพฒันา สระ ริมคลองพฒันา 10 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 796712 1641431 47 53381 19 0 สาธารณะ
อบต.มะเกลือใหม่, 
ชาวบา้นม.10 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5078 อา่งเกบ็น้ําหว้ยซัมประดู่ อา่งเกบ็น้ํา ใหม่สันติ 5 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 789848 1642303 47 53384 1720 27 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือใหม่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5079 อา่งเกบ็น้ําโสกหมัน้ อา่งเกบ็น้ํา มะเกลือเกา่สามัคคี 19 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 802770 1640671 47 53381 40 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5080 อา่งเกบ็น้ําบา้นสระพลง อา่งเกบ็น้ํา สระเพลง 2 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 805666 1640638 47 53381 63 80000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5081 สระน้ํา บา้นโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792402 1639614 47 53384 5 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือใหม่
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5082 สระน้ํา บา้นสองคร สระ สองคร 4 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 810646 1639245 47 53381 20 100000 สาธารณะ
อบต., ประชาชนผู้ใช้
น้ํา อปุโภค, อืน่ๆ

5083 อา่งเกบ็น้ําบา้นทุง่สะแบง อา่งเกบ็น้ํา ทุง่สะแบง 7 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 795465 1638706 47 53384 47 1 สาธารณะ อบต.มะเกลือใหม่
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5084
โครงการขุดลอกสระเกบ็น้ํา
หนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 4 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 799879 1638511 47 53381 3 90 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5085 สระน้ําบา้นหนองม่วงตะวันออก สระ หนองแวง 5 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 813512 1637392 47 53381 11 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ อืน่ๆ

5086 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 5 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 803815 1636181 47 53381 4 30 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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5087 อา่งเกบ็น้ําบา้นหนองไม้ตาย อา่งเกบ็น้ํา โนนสมบรูณ์ 16 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 796437 1635291 47 53381 6 41 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นโนนสมบรูณ์

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5088 อา่งเกบ็น้ําเขาชาด อา่งเกบ็น้ํา วังรางน้อย 9 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 794192 1632460 47 53384 37 194 สาธารณะ อบต.มะเกลือ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5089 หนองหว้ยลวก หนอง/บงึ/กดุ บโุสน 9 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792751 1643801 47 53384 6 0 สาธารณะ
อบต.มะเกลือใหม่, 
ชาวบา้นม.9 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5090 สระน้ําสาธารณะบา้นสระเพลง สระ สระเพลง 2 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 806963 1641061 47 53381 6 120000 สาธารณะ
อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5091 อา่งหว้งแหว่ อา่งเกบ็น้ํา สวนปาุ 9 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809239 1638547 47 53381 30 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5092 สระน้ํา บา้นสวนปาุ สระ สวนปาุ 9 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 808699 1638090 47 53381 9 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5093 สระน้ํา บา้นขาม สระ ขาม 4 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 810890 1650329 47 53381 1 3000 สาธารณะ ทต.กดุจกิ อืน่ๆ

5094 สระน้ํา บา้นกดุจกิ สระ กดุจกิ 1 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 809781 1650589 47 53381 1 12000 สาธารณะ ทต.กดุจกิ ผลิตประปา, อืน่ๆ

5095 สวนสาธารณะสระสิงหท์อง สระ บุ 2 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 810394 1650282 47 53381 1 6300 สาธารณะ ทต.กดุจกิ นันทนาการ, อืน่ๆ

5096 สระหนองกระทุม่ สระ บุ 2 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 810611 1649882 47 53381 3 21971 สาธารณะ ทต.กดุจกิ อืน่ๆ

5097 สระใต้ สระ สลักใด 3 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 812341 1650981 47 53381 1 7200 สาธารณะ
อบต.กดุจกิ, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5098 สระน้ํา บา้นสลักใด สระ สลักใด 5 กดุจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 812360 1651115 47 53381 1 5400 สาธารณะ อบต.กดุจกิ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5099 บงึทะเลบน หนอง/บงึ/กดุ ทะเล 4 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801537 1652135 47 53381 30 0 สาธารณะ
อบต.เสมา, 
กรรมการหมูบ่า้น

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5100 สระน้ํา บา้นโบสถ์ สระ โบสถ์ 3 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 807099 1650087 47 53381 1 16 สาธารณะ วัดโบสถ์, อบต.โคราช อปุโภค, อืน่ๆ

5101 สระน้ํา บา้นนาตะโครก สระ นาตะโครก 4 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 805865 1650168 47 53381 2 4 สาธารณะ วัดโนนตาล อปุโภค, อืน่ๆ

5102 สระน้ํา บา้นสองคร สระ สองคร 4 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809148 1638994 47 53381 1 12500 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หนองตะไก้ อืน่ๆ

5103 สระน้ํา บา้นกดุขมิน้ สระ กดุขมิน้ 3 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 809791 1643616 47 53381 5 32000 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5104 อา่งเกบ็น้ํา อา่งเกบ็น้ํา นาใหญ่ 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 812510 1645653 47 53381 4 34 สาธารณะ อบต.นากลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5105 บงึทํามะโรง หนอง/บงึ/กดุ นาใหญ่ 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 812038 1646044 47 53381 5 80 สาธารณะ อบต.นากลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5106 สระน้ํา บา้นนากลางสามัคคี สระ นากลางสามัคคี 8 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 813910 1649779 47 53381 2 14 สาธารณะ อบต.นากลาง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5107 สระน้ําวัดนากลาง สระ นากลาง 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 814091 1648716 47 53381 4 78 สาธารณะ
อบต.นากลาง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5108 สระน้ําบา้นสุขาวดี สระ สุขาวดี 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 805659 1645010 47 53381 4 40000 สาธารณะ

กรมชลประทาน, 
อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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5109 สระน้ํา บา้นดอนกอก สระ ดอนกอก 6 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 807747 1642791 47 53381 1 10000 สาธารณะ

อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนและวัด
บา้นดอนกอก ประมง, อืน่ๆ

5110 สระน้ํา บา้นดอนกอก สระ ดอนกอก 6 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 807684 1642821 47 53381 4 40000 สาธารณะ

อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนและวัด
ดอนกอก อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

5111 สระน้ําสวนสาธารณะ สระ สูงเนิน 11 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 804508 1646678 47 53381 4 19200 สาธารณะ ทต.สูงเนิน อืน่ๆ

5112 หนองละมัง่ หนอง/บงึ/กดุ สุขาวดี 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 805054 1644120 47 53381 2 30000 สาธารณะ อบต.สูงเนิน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5113 สระน้ํา บา้นสระเพลง สระ สระเพลง 2 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 805966 1641160 47 53381 2 24000 สาธารณะ
อบต.สูงเนิน, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อืน่ๆ

5114 สระหนองโดน สระ โสกจานพฒันา 17 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 801303 1635512 47 53381 7 7 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

5115 สระน้ํา บา้นโนนสมบรูณ์ สระ โนนสมบรูณ์ 16 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 796924 1635167 47 53381 2 9 สาธารณะ
อบต.มะเกลือเกา่, 
ชาวบา้นโนนสมบรูณ์

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ประมง, อืน่ๆ

5116 หนองหวัแตกบา้นหนองไม้ตาย สระ หนองไม้ตาย 4 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 799791 1638904 47 53381 6 18 สาธารณะ
รพช., อบต.มะเกลือ
เกา่, ชาวบา้นม.4 อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5117 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 5 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 803332 1636344 47 53381 3 25 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5118 สระน้ํา บา้นกดุหวัช้าง สระ กดุหวัช้าง 4 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 808596 1653251 47 53381 2 14400 สาธารณะ
วัดโนนค่า, อบต.โนน
ค่า อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

5119 สระน้ํา บา้นกดุหวัช้าง สระ กดุหวัช้าง 4 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 808575 1653478 47 53381 2 0 สาธารณะ
รร.โนนค่าวิทยา, 
อบต.โนนค่า

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5120 สระน้ํา บา้นกดุปลาเข็ง สระ กดุปลาเข็ง 1 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 810351 1653511 47 53381 1 7200 สาธารณะ
รร.กดุปลาแข็งเมือง
หลี, อบต.โนนค่า

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5121 สระน้ําสาธารณะ สระ ทุง่สะแบง 4 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 794063 1636367 47 53384 4 24000 สาธารณะ อบต.มะเกลือใหม่ อปุโภค, อืน่ๆ

5122 สระน้ํา บา้นทุง่สะแบง สระ ทุง่สะแบง 7 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 794030 1636486 47 53384 6 27 สาธารณะ อบต.มะเกลือใหม่ ผลิตประปา, อืน่ๆ

5123 สระน้ําสาธารณะ สระ ทุง่สะแบง 4 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 794001 1636424 47 53384 2 9 สาธารณะ
รร.ทุง่สระแบง, 
อบต.มะเกลือใหม่

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5124 สระวัดโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792149 1639497 47 53384 1 0 สาธารณะ
วัดโคกสว่าง, อบต.
มะเกลือใหม่ ประมง, อืน่ๆ

5125 สระน้ําวัดโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792097 1639448 47 53384 1 19 สาธารณะ
วัดโคกสว่าง, อบต.
มะเกลือใหม่ อปุโภค, ประมง, อืน่ๆ

5126 สระน้ําโรงเรียนบา้นโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792143 1639455 47 53384 1 12 สาธารณะ
รร.บา้นโคกสว่าง, 
อบต.มะเกลือใหม่ อปุโภค, อืน่ๆ

5127 บอ่ปลาโรงเรียนโคกสว่าง สระ โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792240 1639465 47 53384 2 10 สาธารณะ
รร.บา้นโคกสว่าง, 
อบต.มะเกลือใหม่ อปุโภค, อืน่ๆ

5128 สระน้ําบา้นเสมา สระ เสมา 13 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 799409 1654186 47 53381 4 16200 สาธารณะ กลุ่มผู้ใช้น้ํา
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ
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5129 สระน้ําบา้นหลุมปนู สระ หลุมปนู 10 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 799128 1657467 47 53381 3 19200 สาธารณะ อบต.เสมา
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5130 สระน้ําบา้นอยุ่เจริญ สระ อยู่เจริญ 15 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801732 1660201 47 53381 2 14400 สาธารณะ อบต.เสมา อปุโภค, อืน่ๆ

5131 สระน้ําบา้นน้อยกดุคล้า สระ น้อยกดุคล้า 7 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801393 1658250 47 53381 6 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.เสมา อปุโภค, อืน่ๆ

5132 สระส่ีเหล่ียม สระ เมืองเกา่ 1 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 808166 1650148 47 53381 3 24000 สาธารณะ
อบต.กดุน้อย, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

5133 สระน้ํา บา้นกดุหนิ สระ กดุหนิ 8 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 804555 1650508 47 53381 1 7200 สาธารณะ
อบต.โคราช, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5134 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 2 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 812249 1643788 47 53381 7 75000 สาธารณะ
อบต.หนองตะไก้, วัด
บา้นหนองตะโก้ อปุโภค, อืน่ๆ

5135 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โคกมะกอก 11 บุง่ขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 805792 1653248 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.บุง่ขี้เหล็ก
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5136 หว้ยหนิปุนู ลําธาร/ลําหว้ย โคกสว่าง 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 792689 1638872 47 53384 0 0 สาธารณะ
อบต.มะเกลือใหม่, 
ชาวบา้นม.3

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5137 ลําน้ําสาธารณะ ลําคลอง/คูน้ํา โค้งยาง 3 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 809872 1652099 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อืน่ๆ

5138 หว้ยเสมา ลําธาร/ลําหว้ย หนิต้ัง 5 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 801928 1651291 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.เสมา

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5139 ลําเหมืองกลาง ลําคลอง/คูน้ํา หวันา 6 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 809336 1651908 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โคราช
อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5140 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา ตะคลองแล้ง 1 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 812194 1652991 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5141 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา ขอนสะตือ 2 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 812525 1652842 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5142 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา ขอนไทร 6 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 810554 1652601 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5143 ลําเหมืองกลาง ลําคลอง/คูน้ํา กดุโคลน 8 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 809756 1652162 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5144 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา คลองพดุซา 4 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 811353 1653102 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5145 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา โค้งยาง 3 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 812703 1652875 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5146 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา เหมืองล่ี 7 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 810732 1652664 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5147 ลําเหมืองล่ี ลําคลอง/คูน้ํา เกาะ 5 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 812529 1653083 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.โค้งยาง อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5148 คลองลําตะคอง ลําคลอง/คูน้ํา โคกสูง 3 มะเกลือเกา่ สูงเนิน นครราชสีมา 799224 1647319 47 53381 0 0 สาธารณะ อบต.มะเกลือเกา่ ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5149 สระน้ําแดง สระ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 804506 1663916 47 53392 5 17280 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, บา้น
โคกหนิเหล็กไฟ ม.6 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5150 หนองบนัได หนอง/บงึ/กดุ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 804497 1663576 47 53392 14 180000 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5151 สระแดง สระ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 805051 1663523 47 53392 2 385000 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5152 สระน้ํา บา้นโคกหนิเหล็กไฟ สระ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 805366 1663130 47 53392 2 32000 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5153 อา่งเกบ็น้ําโคกกระพี้ อา่งเกบ็น้ํา กดุหวัช้าง 4 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 807819 1662831 47 53392 17 525000 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5154 สระน้ํา บา้นโคกหนิเหล็กไฟ สระ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 805431 1663412 47 53392 1 7200 สาธารณะ
วัดโคกหนิเหล็กไฟ, 
อบต.โนนค่า อปุโภค, อืน่ๆ

5155 สระน้ํา บา้นโคกหนิเหล็กไฟ สระ โคกหนิเหล็กไฟ 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 805528 1662941 47 53392 7 0 สาธารณะ
อบต.โนนค่า, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5156 สระบา้นดอนขี้ตุ๋น สระ โนนขี้ตุ่น 9 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 219376 1641879 48 54381 3 64800 สาธารณะ
อบต.สารภี, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5157 สระวัดสารภี สระ สารภี 1 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 220399 1641190 48 54381 7 0 สาธารณะ
อบต.สารภี, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5158 สระหนองพวง สระ สารภี 2 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 219217 1640988 48 54381 15 0 สาธารณะ อบต.สารภี ผลิตประปา, อืน่ๆ

5159 สระหนองปรือ สระ
หนองปรือราษฎร์
พฒันา 14 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 219189 1640485 48 54381 19 0 สาธารณะ อบต.สารภี

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5160 สระน้ําบา้นสันติสุข สระ สันติสุข 6 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 224676 1639570 48 54381 7 57600 สาธารณะ อบต.สารภี ผลิตประปา, อืน่ๆ

5161 สระองค์การบริหารส่วนตําบล สระ ลุงเขว้า 6 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 216289 1639770 48 54381 6 63000 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5162 สระน้ําบา้นดอนทะยุง สระ ดอนทะยูง 10 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 219954 1639135 48 54381 25 127775 สาธารณะ อบต.สารภี อืน่ๆ

5163 อา่งเกบ็น้ําสระหนิ อา่งเกบ็น้ํา จงประเสริฐ 9 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 214784 1637905 48 54381 33 475200 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5164 หนองสองหอ้ง หนอง/บงึ/กดุ ร่มเย็น 5 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 216982 1637300 48 54381 35 324000 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5165 สระบา้นโคกลอย สระ โคกลอย 9 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 208837 1636672 48 54381 5 80000 สาธารณะ
ทต.หนองหวัแรด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5166 สระหนองลูกควาย สระ หนองลูกควาย 5 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 207395 1634679 48 54381 5 0 สาธารณะ
อบต.แหลมทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5167 สระหลวง สระ แหลมทอง 3 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 211827 1634150 48 54381 9 49700 สาธารณะ ทต.แหลมทอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5168 สระน้ําวัดปาุสมบรูณ์ สระ ใหม่สมบรูณ์ 3 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 218047 1633794 48 54381 7 0 สาธารณะ
อบต.บา้นใหม่, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

5169 หนองสมอ หนอง/บงึ/กดุ หนองหวัแรด 1 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 216110 1633483 48 54381 90 0 สาธารณะ
ทต.แหลมทอง, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5170 สระวัดบา้นครอง สระ คลองสารเพชร 7 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 209881 1633442 48 54381 11 128 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต ผลิตประปา, อืน่ๆ

5171 สระซาง สระ สระซาง 5 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 226963 1632819 48 54381 4 50000 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ ผลิตประปา, อืน่ๆ

5172 หนองกะชุด หนอง/บงึ/กดุ สระสําราญ 2 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 226147 1632349 48 54381 3 32000 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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5173 สระโรงเรียน สระ สระซาง 5 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 226739 1632133 48 54382 4 28800 สาธารณะ
รร.บา้นสระซาง, 
อบต.ไทยเจริญ ประมง, อืน่ๆ

5174 สระน้ํา บา้นหวัอา่ง สระ หวัอา่ง 5 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 219345 1632328 48 54381 4 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5175 สระบา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 12 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 207689 1632477 48 54381 10 40 สาธารณะ กํานัน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5176 สระ อบต.หมุ่6 สระ หนองหวัแรด 6 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 213232 1632161 48 54382 4 76800 สาธารณะ อบต.หนองหวัแรต
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5177 สระประปา สระ ถนนหกั 4 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222458 1631797 48 54382 9 28 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ อืน่ๆ

5178 อา่งเกบ็น้ําหนองละหอก อา่งเกบ็น้ํา หวัอา่ง 5 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 219481 1631744 48 54382 49 442 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5179

สระน้ําเพือ่สํารองน้ําใหอ้า่งเกบ็
น้ําหนองละหอก (โครงการแกม้
ลิง) สระ หวัอา่ง 5 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 219131 1631662 48 54382 3 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5180 สระน้ําซับประดู่ สระ ซับประดู่ 3 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 226985 1630542 48 54382 2 23275 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5181 สระน้ํา บา้นโนนสะอาด สระ โนนสะอาด 7 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 228403 1630434 48 54382 3 19200 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5182 สระบา้นมอสูง สระ มอสูงซับเจริญ 1 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 219035 1630359 48 54382 17 15 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5183 หนองคลองเมือง หนอง/บงึ/กดุ คลองเมือง 8 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222128 1630270 48 54382 11 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5184 หนองคลองเมือง หนอง/บงึ/กดุ คลองเมือง 8 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222037 1630082 48 54382 4 14 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5185 สระปะปลา สระ บกุดุจอก 5 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 210520 1630204 48 54382 6 32 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้นขุ
กดุลอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5186 สระตะแคง สระ บกุดุจอก 5 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 210443 1629888 48 54382 4 38 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้นขุ
กดุลอก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5187 บอ่แดง สระ ซับตะคร้อ 6 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 226009 1628642 48 54382 16 300000 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5188 สระหนองตลาด สระ หนองหวาย 14 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 209345 1629011 48 54382 4 38 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้น
หนองวาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

5189 สระซับตะคร้อ สระ ไทยเจริญ 8 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 225661 1628562 48 54382 3 31200 สาธารณะ อบต.ไทยเจริญ อปุโภค, อืน่ๆ

5190 สระโนนผักหวาน สระ โนนสมบรูณ์ 3 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 206697 1628584 48 54382 3 9 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้น
โนนสมบรูณ์ ผลิตประปา, อืน่ๆ

5191 อา่งซับหวาย อา่งเกบ็น้ํา ซับหวาย 4 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 217039 1627805 48 54382 276 96 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต เพาะปลูก, อืน่ๆ

5192 อา่งเกบ็น้ําบา้นขุกระโทก อา่งเกบ็น้ํา โนนสมบรูณ์ 3 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 207668 1628146 48 54382 24 260 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้น
โนนสมบรูณ์ เพาะปลูก, อืน่ๆ
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5193 สระวัดทรัพย์อดุมธรรม สระ ซับตะคร้อ 11 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 225723 1627577 48 54382 6 54000 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก อืน่ๆ

5194 สระหนองหนิ สระ หนองหนิ 10 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 212569 1627362 48 54382 8 12 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต เพาะปลูก, อืน่ๆ

5195 หนองบนุนาก หนอง/บงึ/กดุ หนองจานพฒันา 16 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 225329 1626376 48 54382 97 0 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5196 สระหนองกระทุม่ สระ หนองกระทุม่ 9 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 208756 1626722 48 54382 3 14 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5197 หนองคลองสวายสอ หนอง/บงึ/กดุ หนองจานพฒันา 16 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 221945 1625420 48 54382 37 0 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5198 อา่งเกบ็น้ําหนองบญุนาก อา่งเกบ็น้ํา หนองบนุนาก 1 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 223857 1625222 48 54382 109 1320000 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5199 สระวัดหนองชงโค สระ หนองชงโค 11 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 207805 1625688 48 54382 6 57 สาธารณะ

ทต.หนองหวัแรต, 
กรรมการหมูบ่า้น
หนองชงโค ผลิตประปา, อืน่ๆ

5200 อา่งเกบ็น้ําหนองตะไก้ อา่งเกบ็น้ํา หนองตะไก้ 1 หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสีมา 217411 1624448 48 54382 201 0 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5201 สระวัดศรีสุขราษฎร์บํารุง สระ มิตรสัมพนัธ์ 6 หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสีมา 219263 1623682 48 54382 4 40000 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ อืน่ๆ

5202 หนองสนาน หนอง/บงึ/กดุ มิตรสัมพนัธ์ 6 หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสีมา 219102 1623478 48 54382 8 52400 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5203 สระน้ํา บา้นหวัอา่งพฒันา สระ หวัอา่งพฒันา 7 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 210258 1623640 48 54382 4 42 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5204 สระน้ํา บา้นหวัอา่งพฒันา สระ หวัอา่งพฒันา 7 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 210401 1622615 48 54382 3 0 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5205 สระหนองโพ สระ ด่านกอโจด 5 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 206214 1621784 48 54382 11 0 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5206 สระหนองหนิ สระ หนองตะลุมปุกฺ 3 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 207092 1621422 48 54382 12 108 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5207 หนองกดัล้ิน หนอง/บงึ/กดุ สระมะค่า 2 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 209761 1621215 48 54382 5 24 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5208 อา่งเกบ็น้ํายอกขาม อา่งเกบ็น้ํา ยอกขาม 5 หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสีมา 221074 1620630 48 54382 57 340000 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5209 สระหนองไผ่ สระ หนองตะลุมปุกฺ 3 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 206628 1621034 48 54382 6 21 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5210 สระหนองปกุ สระ หนองตะลุมปุกฺ 3 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 207377 1620945 48 54382 9 0 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5211 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองหลอดหวัน อา่งเกบ็น้ํา สระคล้า 3 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 225914 1618952 48 54382 24 0 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5212 อา่งเกบ็น้ํายุบใหญ่ อา่งเกบ็น้ํา สว่างพฒันา 10 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 223790 1617499 48 54382 109 600000 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5213 สระประปา สระ หวัทํานบ 4 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 223121 1617025 48 54382 27 96000 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5214 อา่งเกบ็น้ําฝายคลองสารเพชร อา่งเกบ็น้ํา ขุนจติพฒันา 3 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 213454 1639158 48 54381 37 0 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5215 อา่งเกบ็น้ําฝายทดน้ําลําจกัราช อา่งเกบ็น้ํา ทา่ตะแบก 4 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 223690 1636087 48 54381 10 0 สาธารณะ
กรมทรัพยากรน้ํา, 
อบต.สารภี เพาะปลูก, อืน่ๆ

5216 สระวัดหนองบนุนาก สระ หนองจานพฒันา 16 หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา 225393 1626565 48 54382 9 0 สาธารณะ อบต.หนองบนุนาก อืน่ๆ

5217 หมดสภาพ อืน่ๆ ซับหวาย 4 หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา 216786 1625778 48 54382 50 0 สาธารณะ ทต.หนองหวัแรต อืน่ๆ

5218 หนองชายแกว หนอง/บงึ/กดุ หวัอา่งพฒันา 7 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 209957 1622799 48 54382 141 0 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5219 อา่งหนองชายแจว อา่งเกบ็น้ํา หวัอา่งพฒันา 7 หนองไม้ไผ่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 210270 1622956 48 54382 13 72 สาธารณะ อบต.หนองไม้ไผ่ อืน่ๆ

5220 สระแดงใหญ่ บา้นใหม่สมบรูณ์ สระ ใหม่สมบรูณ์ 3 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 217792 1632929 48 54381 12 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5221 สระน้ําประปา สระ ถนนหกั 4 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222423 1631947 48 54382 2 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ อืน่ๆ

5222 สระเกบ็น้ําพฒันาชนบท สระ ลุงเขว้า 6 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 214422 1639414 48 54381 3 0 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5223 สระวัดลุงเขว้า สระ ลุงเขว้า 6 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 214395 1639516 48 54381 2 9600 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5224 สระน้ําหนองพะยอม สระ หนองพยอม 4 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 213260 1639721 48 54381 7 81000 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5225 สระน้ํา บา้นอา่งน้ําลุงเขว้า สระ อา่งน้ําลุงเขว้า 2 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 213898 1637329 48 54381 5 0 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5226 หนองน้ํา บา้นหนองจาน หนอง/บงึ/กดุ หนองจาน 8 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 217954 1636731 48 54381 7 30000 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า ผลิตประปา, อืน่ๆ

5227 หนองน้ํา บา้นหนองสะแก หนอง/บงึ/กดุ หนองสะแก 6 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 209597 1636819 48 54381 4 4800 สาธารณะ อบต.แหลมทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5228 หนองน้ํา บา้นโคกลุงกราด หนอง/บงึ/กดุ โคกลุงกราด 7 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 210319 1637623 48 54381 3 4800 สาธารณะ อบต.แหลมทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5229 หนองน้ํา บา้นรวงทอง หนอง/บงึ/กดุ รวงทอง 10 แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา 209799 1637452 48 54381 1 4 สาธารณะ อบต.แหลมทอง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5230 สระน้ํา บา้นทุง่หวัขวาน สระ ทุง่หวัขวาน 5 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 221357 1636683 48 54381 1 4 สาธารณะ อบต.สารภี เพาะปลูก, อืน่ๆ

5231 สระน้ํา บา้นหนองตะไก้ สระ หนองตะไก้ 2 หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสีมา 218599 1624901 48 54382 4 4 สาธารณะ อบต.หนองตะไก้ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5232 ฝายทดน้ําลําจกัราช ฝาย พระ 3 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 223803 1636123 48 54381 0 0 สาธารณะ
กรมทรัพยากรน้ํา, 
อบต.สารภี เพาะปลูก, อืน่ๆ

5233 ลําน้ําจกัราช ลําคลอง/คูน้ํา พระ 3 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 222468 1637338 48 54381 0 612000 สาธารณะ อบต.สารภี
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5234 ฝายบา้นสารภี ฝาย สารภี 1 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 220392 1641607 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สารภี เพาะปลูก, อืน่ๆ

5235 ฝายคลองเมืองถนนหกั ฝาย สระซาง 5 ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222528 1632234 48 54382 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5236 ฝายคลองเมืองถนนหกั ฝาย ถนนหกั 4 บา้นใหม่ หนองบญุมาก นครราชสีมา 222554 1632249 48 54382 0 0 สาธารณะ อบต.บา้นใหม่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5237 ฝายคลองสารเพชร ฝาย ตะครองงาม 7 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 214307 1640665 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สารภี
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5238 ฝายน้ําล้น ฝาย ตะครองงาม 7 ลุงเขว้า หนองบญุมาก นครราชสีมา 214122 1640205 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.ลุงเขว้า
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5239 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย สารภี 1 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 220419 1641362 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สารภี ผลิตประปา, อืน่ๆ

5240 ลําจกัราช ลําธาร/ลําหว้ย ประสงค์พฒันา 12 สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา 224361 1635565 48 54381 0 0 สาธารณะ อบต.สารภี เพาะปลูก, อืน่ๆ

5241 สระหนองปรือ สระ หนองปรือพฒันา 14 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 235361 1668885 48 55393 2 15750 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5242 สระบา้นพฤกษ์งาม สระ พฤกษ์งาม 13 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 236474 1666921 48 55393 6 33600 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5243 หนองน้ํา บา้นโนนฤาษี หนอง/บงึ/กดุ โนนฤาษี 12 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 249347 1703590 48 55394 515 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5244 สระหนองปรือ สระ หนองปรือพฒันา 14 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 235197 1668938 48 55393 8 64400 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5245 อา่งเกบ็น้ําลําฉวมก อา่งเกบ็น้ํา โคกพลวง 9 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 230565 1668527 48 55393 908 23445200 สาธารณะ

ฝุายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่8 กรม
ชลประทาน, อบต.
หลุ่งประดู่

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5246 สระเมืองรัง สระ เมืองรัง 3 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 232313 1667223 48 55393 20 338000 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5247 หนองตาปูุ หนอง/บงึ/กดุ โนนสุวรรณ 2 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 232562 1665895 48 55393 8 24000 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่ อืน่ๆ

5248 หนองน้ําคลองลําฉมวก หนอง/บงึ/กดุ โนนสุวรรณ 2 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 232712 1665843 48 55393 5 15960 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5249 อา่งเกบ็น้ําลําฉมวก อา่งเกบ็น้ํา โนนสุวรรณ 2 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 232312 1665635 48 55393 3 23445200 สาธารณะ

ฝุายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที ่8 กรม
ชลประทาน, อบต.
หลุ่งประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5250 สระหลุ่งประดู่ สระ หลุ่งประดู่ 1 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 236718 1664019 48 55393 11 105000 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5251 สระหลุ่งประดู่ สระ หลุ่งประดู่ 1 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 237368 1663841 48 55393 22 126360 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5252 สระหนองคูงาด สระ หนองแสง 7 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 234913 1663611 48 55393 8 76500 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
ชาวบา้นดูแลกนัเอง อืน่ๆ

5253 หนองคูขาด หนอง/บงึ/กดุ หลุ่งประดู่พฒันา 11 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 236119 1663148 48 55393 34 60000 สาธารณะ
อบต.หนิลาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5254 สระวัดพนมไพร สระ ตะคร้อเหนือ 2 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 232989 1662553 48 55393 8 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

5255 สระประปา สระ ตะคร้อเหนือ 2 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 233300 1662677 48 55393 9 24000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5256 สระหนองม่วง สระ ตะคร้อใต้ 9 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 234328 1661523 48 55393 7 85000 สาธารณะ อบต.หนิดาด
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5257 สระหนองตาด สระ ตะคร้อใต้ 9 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 234836 1661445 48 55393 12 45000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, พระ
วัดตะคร้อใต้ อปุโภค, ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5258 สระโรงเรียนหนิดาดวิทยา สระ หนิดาด 1 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 237549 1659649 48 55384 2 0 สาธารณะ ทต.หนิดาด อืน่ๆ

5259 สระโรงเรียนหนิดาดวิทยา สระ หนิดาด 1 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 237064 1659280 48 55384 1 25600 สาธารณะ
รร.หนิดาดวิทยา, 
ทต.หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

5260 สระน้ํา บา้นหว้ยยาง สระ หว้ยยาง 7 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 234480 1659089 48 55384 1 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด อืน่ๆ

5261 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 6 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 234229 1658680 48 55384 4 0 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, ผู้ใหญ่
 กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5262 สระหนองปรือ สระ เมืองเพชร 8 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 238649 1658344 48 55384 3 40000 สาธารณะ
ทต.หนิดาด, คนดูแล
เปดิ-ปดิน้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5263 หว้ยยาง สระ สระมะค่า 4 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 236915 1658312 48 55384 13 126000 สาธารณะ
สอบต.ม.4, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5264 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 6 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 233668 1658258 48 55384 4 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด
อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5265 สระน้ําบา้นโคกสะทอ้น สระ โคกสะทอน 15 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 240141 1656715 48 55384 2 7425 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, บริโภค, อืน่ๆ

5266 สระหนองไพร สระ โคกสะทอน 15 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 240413 1656628 48 55384 3 16800 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5267 สระเกษตร สระ หวัสะพาน 5 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 235665 1656428 48 55384 10 250000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
ประชาชนผู้ใช้น้ํา

อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5268 สระหนองทําเล สระ หวัสะพาน 5 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 235889 1656394 48 55384 40 450000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
ชาวบา้นม.5 ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5269 สระวัดสระเกศ สระ หวัสะพาน 5 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 235962 1656255 48 55384 6 56000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

5270 สระหวัสะพาน ,สะพานทอง สระ สะพานทอง 14 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 236318 1656150 48 55384 12 45000 สาธารณะ

อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น
และสมาชิกดูแล
ด้วยกนั

เพาะปลูก, ประมง, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5271 อา่งเกบ็น้ําบา้นโกกโดน อา่งเกบ็น้ํา สระมะค่า 4 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 238708 1655653 48 55384 45 420000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5272 หนองสระม่วง หนอง/บงึ/กดุ สะพานทอง 14 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 235902 1655717 48 55384 5 16000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น อปุโภค, อืน่ๆ

5273 สระหนองจาน สระ หนองพลอง 3 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241155 1655265 48 55384 20 180000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5274 สระบา้นหนองพลอง สระ หนองพลอง 3 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241699 1654655 48 55384 5 21600 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5275 สระหนองตาด สระ หวัฝาย 13 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241022 1653928 48 55384 8 22400 สาธารณะ

อบต.หนิดาด, 
กรรมการประปาม.3
 บา้นหว้ยฝาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

5276 สระน้ํา บา้นโคกสะอาด สระ โคกสะอาด 6 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 233921 1658977 48 55384 3 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด อืน่ๆ

5277 สระน้ํา บา้นหนองม่วง สระ หนองม่วง 12 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 233791 1660074 48 55393 2 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

5278 สระน้ําบา้นเมืองเพชร สระ เมืองเพชร 8 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 238657 1659534 48 55384 2 0 สาธารณะ

ทต.หนิดาด, 
กรรมการดูแลสระน้ํา
 วัดต้ังจากกรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, บริโภค, 
ผลิตประปา, อืน่ๆ

5279 สระวัดปทมุวัน สระ สระมะค่า 4 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 237346 1657924 48 55384 3 0 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, พระใน
วัดดูแลกนัเอง อปุโภค, อืน่ๆ

5280 สระน้ําชุมชนปาุสงวน สระ หนิดาด 1 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 237772 1659536 48 55384 4 0 สาธารณะ ทต.หนิดาด อปุโภค, อืน่ๆ

5281 คลองใต้ ลําคลอง/คูน้ํา ตะคร้อเหนือ 2 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 233239 1661574 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หนิดาด เพาะปลูก, อืน่ๆ

5282 กดุคลองตะเคียน หนอง/บงึ/กดุ หลุ่งตะเคียน 1 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251508 1676353 48 55393 26 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5283 อา่งเกบ็น้ํากระทุม่แทน่ อา่งเกบ็น้ํา กระทุม่แทน่ 8 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 242180 1676154 48 55393 48 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5284 สระน้ําหนองสาย สระ สายทอง 12 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 247509 1675080 48 55393 9 38400 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5285 อา่งเกบ็น้ําฝายสรศักด์ิ อา่งเกบ็น้ํา สรศักด์ิ 4 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 244756 1674301 48 55393 18 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5286 สระน้ําบา้นตะแกรง สระ ตะแกรง 2 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251897 1673940 48 55393 15 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5287 ลําหว้ยแถลง หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 10 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253494 1673549 48 55393 16 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5288 หนองประดู หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 10 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253484 1673292 48 55393 8 38400 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5289 หนองออ้ หนอง/บงึ/กดุ โนนเพชร 10 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253690 1673102 48 55393 14 0 สาธารณะ กรรมการชุมชน
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ
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5290 อา่งเกบ็น้ําสรศักด์ิ อา่งเกบ็น้ํา สรศักด์ิ 4 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 245329 1673046 48 55393 43 490000 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน ผลิตประปา, อืน่ๆ

5291 สระวัดไผ่นกเขา สระ ไผ่นกเขา 3 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 250867 1672579 48 55393 5 9600 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5292 สระน้ํา บา้นโคกซาด สระ โคกซาด 9 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 241814 1671767 48 55393 11 15000 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5293 สระวัดบา้นสระมะค่า สระ สระมะค่า 5 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 246173 1671323 48 55393 9 60000 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5294 สระน้ําบา้นใหม่ สระ โนนรัง 7 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 251997 1671083 48 55393 11 84000 สาธารณะ
ผู้ใหญ่บา้นกบัเจา้
อาวาสวัดใหม่ศรีมงคล

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5295 อา่งเกบ็น้ําหนองแวงน้อย อา่งเกบ็น้ํา สระมะค่า 5 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 245105 1671141 48 55393 8 0 สาธารณะ หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5296 สระบา้นหนองแวงน้อย สระ หนองแวงน้อย 11 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 244176 1670820 48 55393 15 72000 สาธารณะ

รร.เมืองพลับพลา
วิทยาคม, อบต.เมือง
พลับพลา อืน่ๆ

5297 สระบา้นใหม่ สระ ใหม่พทุไธจารย์ 5 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 253688 1670528 48 55393 9 55658 สาธารณะ อบต.ง้ิว ผลิตประปา, อืน่ๆ

5298 สระบา้นหนองแวง สระ หนองแวงน้อย 11 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 244805 1670573 48 55393 42 60000 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5299 สระบา้นหนองแวง สระ หนองแวงน้อย 11 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 244990 1670393 48 55393 11 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา อืน่ๆ

5300 สระทา่ล่ี สระ หนองแวงน้อย 11 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 245131 1670232 48 55393 13 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5301 สระหนองม่วงหวาน สระ หนองม่วงหวาน 2 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 251293 1669218 48 55393 5 21000 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, ผู้ใหญ่บา้น 
ม.2 ต. ง้ิว

อปุโภค, เพาะปลูก, 
ปศุสัตว์, อืน่ๆ

5302 สระหนองโกรกรัง สระ กูศิ่ลาขันธ์ 4 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 240666 1669094 48 55393 13 111150 สาธารณะ

อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
 4 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5303 สระวัดพลับพลา สระ หนองชุมแสง 5 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 244331 1668831 48 55393 12 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5304 หนองม่วงหวาน หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วงหวาน 2 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 251476 1668585 48 55393 15 70000 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น

อปุโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5305 สระน้ําบา้นหนองนา สระ หนองนา 8 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 256156 1668430 48 55393 17 112500 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5306 สระทําเล สระ โคกเพชร 10 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 238385 1668584 48 55393 31 156000 สาธารณะ
อบต.หลุ่งประดู่, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5307 หมดสภาพ อืน่ๆ หนองนา 8 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 256984 1667754 48 55393 52 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว อืน่ๆ

5308 สระน้ําบา้นหนองผักโพด สระ หนองผักโพด 5 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 241004 1667785 48 55393 50 107800 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่ อืน่ๆ

5309 สระประปา สระ โนนทอง 3 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 248433 1667437 48 55393 12 48000 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5310 หนองลําหว้ยทะลุ หนอง/บงึ/กดุ หนองผักโพด 5 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 241876 1667001 48 55393 7 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5311 อา่งเกบ็น้ําหนองลูกนก อา่งเกบ็น้ํา หนองม่วงใหญ่ 1 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 251696 1666704 48 55393 30 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ง้ิว อืน่ๆ
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5312 สระโนนฤาษี สระ โนนทอง 3 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 247925 1666821 48 55393 62 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5313 สระบา้นหนองเครือชุด สระ หนองเครือชุด 10 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 247735 1666192 48 55393 10 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5314 หนองคลองฝายน้อย หนอง/บงึ/กดุ เมืองพลับพลา 1 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243314 1666233 48 55393 4 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5315 หนองหว้ยทะยาน หนอง/บงึ/กดุ เมืองพลับพลา 1 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243734 1666177 48 55393 2 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5316 สระวัดเมืองพลับพลา สระ เมืองพลับพลา 1 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243584 1666043 48 55393 6 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา อืน่ๆ

5317 สระบา้นม่วงใหญ่ สระ หนองม่วงใหญ่ 1 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 250875 1665853 48 55393 18 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว ผลิตประปา, อืน่ๆ

5318 สระโคกแค สระ โคกแค 7 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 254313 1665591 48 55393 3 108000 สาธารณะ
ผู้ใหญ่บา้น, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5319 สระประปาบา้นสระแกว้ สระ สระแกว้ 2 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 247099 1665563 48 55393 10 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5320 บงึพลับพลา หนอง/บงึ/กดุ สมสะอาด 7 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 244026 1665380 48 55393 48 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5321 สระน้ํา บา้นโคกแค สระ โคกแค 7 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 254284 1665044 48 55393 3 0 สาธารณะ
อบต.กงรถ, ราษฎร
บา้นโคกแค เพาะปลูก, อืน่ๆ

5322 สระโปรง สระ สมสะอาด 7 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243504 1664926 48 55393 10 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา เพาะปลูก, อืน่ๆ

5323 สระน้ํา บา้นหนองบวัรอง สระ หนองบวัรอง 4 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 263206 1664091 48 55392 3 28800 สาธารณะ อบต.กงรถ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5324 สระน้ําบา้นนาตะคุ สระ นาตะคุ 6 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 253369 1664197 48 55393 6 44650 สาธารณะ
อบต.ง้ิว, กรรมการ
หมูบ่า้น ผู้ใหญ่บา้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5325 หนองบวัรอง หนอง/บงึ/กดุ หนองบวัรอง 4 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 262940 1663742 48 55392 10 16800 สาธารณะ อบต.กงรถ
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5326 บงึหว้ยกงรถ หนอง/บงึ/กดุ กงรถ 1 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 256305 1663840 48 55393 6 6000 สาธารณะ อบต.กงรถ
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5327 สระน้ํา บา้นหนองบวัรอง สระ หนองบวัรอง 4 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 262887 1663418 48 55392 12 48000 สาธารณะ อบต.กงรถ
บริโภค, ผลิตประปา,
 อืน่ๆ

5328 อา่งโนนง้ิว อา่งเกบ็น้ํา โนนง้ิว 12 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 250801 1663529 48 55393 7 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5329 บงึโนนขี้ตุ่น หนอง/บงึ/กดุ โนนขี้ตุ่น 5 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 258559 1662996 48 55392 12 7200 สาธารณะ อบต.กงรถ

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5330 อา่งเกบ็น้ําหนองตะไก้ อา่งเกบ็น้ํา ตะไก้ 8 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243095 1663168 48 55393 16 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5331 อา่งเกบ็น้ําหลุ่งประดู่ อา่งเกบ็น้ํา หลุ่งประดู่พฒันา 11 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 239430 1663243 48 55393 59 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5332 สระบา้นหนองโน สระ โนนแกว้ 4 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 249346 1662168 48 55393 13 0 สาธารณะ อบต.ตะโก ผลิตประปา, อืน่ๆ

5333 สระประปา สระ สระทอง 7 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 242850 1661991 48 55393 3 21000 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

5334 สระค้ิว สระ สระทอง 7 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 241832 1661895 48 55393 10 15600 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

5335 หนองประมง หนอง/บงึ/กดุ ทบัสวายพฒันา 2 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 244359 1661578 48 55393 11 118800 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5336 หนองลาด หนอง/บงึ/กดุ หนิดาด 1 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 239082 1661473 48 55393 53 90000 สาธารณะ หนิดาด อืน่ๆ
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5337 อา่งเกบ็น้ําบา้นทบัสวาย อา่งเกบ็น้ํา ทบัสวายพฒันา 2 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 244081 1661220 48 55393 31 0 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย ผลิตประปา, อืน่ๆ

5338 หนองน้ําคลองตะโก หนอง/บงึ/กดุ สุขสันต์ 8 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 248136 1660291 48 55393 24 0 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย เพาะปลูก, อืน่ๆ

5339 สระหนองโน สระ หนองโน 7 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 249915 1660065 48 55393 5 130050 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.ตะโก เพาะปลูก, อืน่ๆ

5340 สระน้ําบา้นหนองโน สระ หนองโน 7 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 250006 1659826 48 55393 1 0 สาธารณะ

อบต.ตะโก, 
ผู้ใหญ่บา้นหนองโน 
ม.7 ผลิตประปา, อืน่ๆ

5341 สระเพชรมงคล สระ เพชรมงคล 7 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 247969 1659534 48 55384 1 4800 สาธารณะ
อบต.หว้ยแถลง, นาง
 ประนอบ ขําคมเขตร์ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5342 สระหน้าอําเภอ สระ หว้ยแถลง 1 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 246123 1659578 48 55384 8 108000 สาธารณะ ทต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5343 หนองแต้ หนอง/บงึ/กดุ หนองแต้ 2 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 254845 1659240 48 55384 15 96000 สาธารณะ
อบต.หว้ยแคน, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5344 บอ่อา่ง สระ หว้ยแถลง 1 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 247290 1659180 48 55384 6 96000 สาธารณะ ทต.หว้ยแถลง อปุโภค, อืน่ๆ

5345 สระน้ําบา้นหนองโสน สระ หนองโสน 4 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 242180 1659218 48 55384 10 90000 สาธารณะ

อบต.หว้ยแถลง, 
ผู้ใหญ่บา้นและ
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5346 สระหนองโง๊ะ สระ เพชรมงคล 7 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 248826 1658856 48 55384 10 100000 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง
อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5347 สระใหม่ สระ เพชรมงคล 7 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 247774 1658768 48 55384 8 115200 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อปุโภค, อืน่ๆ

5348 สระน้ําบา้นไทยอารีย์ ม.5 สระ ไทยอารีย์ 5 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 246908 1658776 48 55384 5 25600 สาธารณะ
ทต.หว้ยแถลง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล อืน่ๆ

5349 สระหลวง สระ หว้ยแคน 1 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 254579 1658050 48 55384 2 14400 สาธารณะ

อบต.หว้ยแคน, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ผู้ใหญ่บา้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5350 หนองตะโก หนอง/บงึ/กดุ ตะโกพฒันา 5 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 252743 1658046 48 55384 57 640000 สาธารณะ อบต.หว้ยแคน ผลิตประปา, อืน่ๆ

5351 สระน้ํา บา้นหนองจกิ สระ หนองจกิ 6 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245958 1658168 48 55384 4 39000 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อปุโภค, อืน่ๆ

5352 สระน้ํา บา้นตาฮิง สระ ตาฮิง 8 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 249485 1657370 48 55384 11 0 สาธารณะ อบต.หว้ยแคน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5353 บอ่ปลาโรงเรียนบา้นหนองม่วง สระ ตาฮิง 8 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 249691 1657305 48 55384 1 0 สาธารณะ
รร.บา้นหนองม่วง, 
อบต.หว้ยแคน อืน่ๆ

5354 สระน้ําหนองเต็ง สระ โคกสว่าง 11 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245468 1656973 48 55384 10 85800 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5355 สระหนองตาแอด สระ หนองบวั 6 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251746 1655682 48 55384 6 24000 สาธารณะ
อบต.หว้ยแคน, 
กรรมการหมูบ่า้น อืน่ๆ

5356 หนองสายธาร หนอง/บงึ/กดุ หนองเครือ 3 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245797 1655276 48 55384 6 90000 สาธารณะ

อบต.หว้ยแถลง, 
กรรมการหมูบ่า้น 
ชาวบา้น ผลิตประปา, อืน่ๆ
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5357 หนองสามขา หนอง/บงึ/กดุ ปรางค์ 11 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 242656 1655288 48 55384 16 96000 สาธารณะ

อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
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ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5358 หนองฝายใต้ หนอง/บงึ/กดุ หนองพลอง 3 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241511 1655284 48 55384 5 14400 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น เพาะปลูก, อืน่ๆ

5359 อา่งเกบ็น้ําบา้นแสนสุข อา่งเกบ็น้ํา แสนสุข 8 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 251293 1654891 48 55384 67 224000 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5360 หนองตาแอก หนอง/บงึ/กดุ หนองบวั 6 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253382 1654714 48 55384 4 16800 สาธารณะ
อบต.หว้ยแคน, 
ประชาชนดูแลกนัเอง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5361 หนองจะบก หนอง/บงึ/กดุ โคกสว่าง 11 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 244298 1654645 48 55384 6 0 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5362 สระน้ํา บา้นเครือวัลย์ สระ เครือวัลย์ 12 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245771 1654407 48 55384 11 57600 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5363 สระวัดนันทวัน สระ หนองพลอง 3 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 242552 1654394 48 55384 5 76800 สาธารณะ

อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น
บา้นหนองพลอง หมู ่3

อปุโภค, เพาะปลูก, 
อืน่ๆ

5364 สระวัด สระ แสนสุข 8 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 251277 1654107 48 55384 3 18000 สาธารณะ

อบต.หว้ยแถลง, 
กรรมการวัด 
ประชาชน อปุโภค, อืน่ๆ

5365 สระหนองสิม สระ หวัฝาย 13 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241728 1654282 48 55384 10 28000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการประปาม.13

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5366 ลําหว้ยบา้นแสนสุข สระ แสนสุข 8 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 251161 1654062 48 55384 3 15000 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5367 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ เครือวัลย์ 12 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245381 1654131 48 55384 13 252000 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5368 หนองบา้นหวัสะพาน หนอง/บงึ/กดุ หนองพลอง 3 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 241812 1654222 48 55384 9 64000 สาธารณะ

อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น หมู่
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อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5369 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ เครือวัลย์ 12 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245262 1654044 48 55384 2 2400 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5370 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ เครือวัลย์ 12 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 245365 1654038 48 55384 2 5600 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง อืน่ๆ

5371 หนองสามขา หนอง/บงึ/กดุ ปรางค์ 11 หนิดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา 242752 1653481 48 55384 4 64000 สาธารณะ
อบต.หนิดาด, 
กรรมการหมูบ่า้น

ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5372 หนองซุม หนอง/บงึ/กดุ พลวงทอง 10 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 247863 1652595 48 55384 3 9600 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5373 หนองคลองตะเคียน หนอง/บงึ/กดุ ไผ่นกเขา 3 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251311 1672417 48 55393 3 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5374
อา่งเกบ็น้ําฝายน้ําล้นบา้นไผ่
นกเขา อา่งเกบ็น้ํา ไผ่นกเขา 3 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 250961 1672047 48 55393 17 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5375 สระน้ํา บา้นสระมะค่า สระ สระมะค่า 5 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 245274 1671001 48 55393 2 7200 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5376 สระวัดหลุ่งตะเคียน สระ หลุ่งตะเคียน 1 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251036 1675859 48 55393 7 12800 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน อปุโภค, อืน่ๆ

5377 สระประปาบา้นสระแกว้ สระ สระแกว้ 2 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 247064 1665672 48 55393 7 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ
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5378 คลองส่ี สระ สระแกว้ 2 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 246909 1665506 48 55393 11 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5379 คลองอสีานเขียว สระ หนองบวั 6 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253163 1654810 48 55384 2 16500 สาธารณะ อบต.หว้ยแคน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5380 อา่งเกบ็น้ําฝายหว้ยตะโก อา่งเกบ็น้ํา ตะโก 1 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 248316 1660681 48 55393 11 0 สาธารณะ อบต.ตะโก
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5381 หนองม่วงใหญ่ หนอง/บงึ/กดุ หนองม่วงใหญ่ 1 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 249830 1665611 48 55393 9 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว อืน่ๆ

5382 หนองลุมปุกฺ หนอง/บงึ/กดุ หนองลุมปุกฺ 13 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 252304 1668212 48 55393 3 32 สาธารณะ อบต.ง้ิว ผลิตประปา, อืน่ๆ

5383 หนองหว้า หนอง/บงึ/กดุ หนองหว้า 5 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 246324 1663169 48 55393 2 30 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย ผลิตประปา, อืน่ๆ

5384 หนองกก หนอง/บงึ/กดุ หนองกก 2 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 251317 1661897 48 55393 9 418 สาธารณะ อบต.ตะโก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5385 สระทา้ยบา้น สระ ส่ีแยก 9 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 252508 1659876 48 55393 2 9 สาธารณะ อบต.ตะโก ผลิตประปา, อืน่ๆ

5386 สระน้ํา บา้นเอือ้อารี สระ เอือ้อารี 8 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 248259 1661486 48 55393 23 90 สาธารณะ อบต.ตะโก ผลิตประปา, อืน่ๆ

5387 สระหนองทํานบ สระ หวัทํานบ 2 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 259152 1666129 48 55392 6 6300 สาธารณะ อบต.กงรถ ผลิตประปา, อืน่ๆ

5388 สระน้ําบา้นซ่าเลือด สระ ซ่าเลือด 3 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 257755 1661084 48 55393 10 112000 สาธารณะ อบต.กงรถ
อปุโภค, ผลิตประปา,
 เพาะปลูก, อืน่ๆ

5389 สระน้ําหนองฝายใหญ่ สระ หนองโสน 4 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 242083 1659252 48 55384 9 150000 สาธารณะ
อบต.หว้ยแถลง, 
ชาวบา้นช่วยกนัดูแล อปุโภค, อืน่ๆ

5390 หนองตาด หนอง/บงึ/กดุ เครือวัลย์ 12 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 246768 1654271 48 55384 5 20000 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5391 คลองลํามาศ ลําคลอง/คูน้ํา หลุ่งตะเคียน 1 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251932 1674317 48 55393 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
กรรมการหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5392 ฝายหนิลึก ฝาย หลุ่งตะเคียน 1 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 245933 1671860 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5393 ฝายหว้ยตะเคียน ฝาย หนองม่วง 7 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 250392 1655638 48 55384 0 0 สาธารณะ
กรมชลประทาน, 
อบต.หว้ยแคน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5394 ลําปลายมาศ แม่น้ํา ตะเคียนทอง 14 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251239 1677389 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน
เพาะปลูก, ประมง, 
อืน่ๆ

5395 ฝายบา้นหนองผักโพด ฝาย หนองผักโพด 5 หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา 240904 1667042 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งประดู่
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5396 ฝายลํามาศ ฝาย ดอนทะยูง 9 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 257946 1669519 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5397 ลําหว้ยแถลง ลําธาร/ลําหว้ย กระเบือ้งน้อย 13 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243647 1667794 48 55393 0 0 สาธารณะ
อบต.เมืองพลับพลา, 
กรรมการหมูบ่า้น ผลิตประปา, อืน่ๆ

5398 สระหว้ยแถลง ลําธาร/ลําหว้ย คอกควาย 6 เมืองพลับพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา 243598 1668779 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.เมืองพลับพลา ผลิตประปา, อืน่ๆ

5399 ลําหว้ยตะเคียน ลําธาร/ลําหว้ย โนนง้ิว 4 หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา 253457 1657174 48 55384 0 0 สาธารณะ อบต.หว้ยแคน
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5400 ลํามาศ แม่น้ํา พะไลพฒันา 13 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 251946 1675639 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียง ผลิตประปา, อืน่ๆ

5401 หว้ยทะยาน ลําธาร/ลําหว้ย บตุะเภา 6 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 241744 1660342 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ทบัสวาย
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ



ล าดับที่ ช่ือแหล่งน้ า ประเภท บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด WGS_E WGS_N ZONE ระวาง พ้ืนทีแ่หล่งน้ า(ไร)่
ความจเุก็บกักน้ า 
(ลบ.ม.)

การถือครอง
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

การใช้ประโยชน์

5402 ลําหว้ยตะโก ลําธาร/ลําหว้ย โนนแฝก 5 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 250293 1663357 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ตะโก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5403 หว้ยตะเคียน ลําธาร/ลําหว้ย โคกซาง 3 ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา 255250 1660077 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.ตะโก
ผลิตประปา, 
เพาะปลูก, อืน่ๆ

5404 ฝายน้ําล้นหว้ยตะเคียน ฝาย หนองซํา 8 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 259867 1664488 48 55392 0 0 สาธารณะ อบต.กงรถ เพาะปลูก, อืน่ๆ

5405 หว้ยกงรถ ลําธาร/ลําหว้ย หวัทํานบ 2 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 258304 1666472 48 55392 0 0 สาธารณะ
อบต.กงรถ, 
ประชาชนในหมูบ่า้น

เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5406 ฝายน้ําล้นบา้นส่ีแยก ฝาย ซ่าเลือด 3 กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา 256590 1659571 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.กงรถ
เพาะปลูก, ปศุสัตว์, 
อืน่ๆ

5407 คลองอสีานเขียว ลําคลอง/คูน้ํา แสนสุข 8 หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา 252046 1653745 48 55384 0 50400 สาธารณะ อบต.หว้ยแถลง เพาะปลูก, อืน่ๆ

5408 หว้ยหนิลาด ลําธาร/ลําหว้ย กระทุม่แทน่ 8 หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา 243457 1675053 48 55393 0 0 สาธารณะ อบต.หลุ่งตะเคียน เพาะปลูก, อืน่ๆ

5409 สระน้ํา บา้นจอมศรี สระ จอมศรี 4 ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา 253823 1716752 48 55403 8 0 สาธารณะ อบต.ง้ิว อืน่ๆ

รวม 127,741


