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๑.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลแพรกศรีราชา ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี และต าบลวัง
ไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/116/4.PDF 
2.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเชิงกลัด ต าบลพักทัน ต าบลสระแจง ต าบลบ้านจ่า ต าบลไม้
ดัด อ าเภอบางระจัน และต าบลโพทะเล กิ่งอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/116/8.PDF 
3.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลท่าข้าม กิ่งอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอบางระจัน และต าบล
จักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิ่งห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๙  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/116/12.PDF 
๔.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลศิลา ต าบลในเมือง และต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/022/5.PDF 
๕.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลจอมทอง ต าบลบ้านกร่าง และต าบลพลายชุมพล อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/074/31.PDF 
6.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท ต าบลบางหลวง ต าบลสรรพยา 
อ าเภอสรรพยา และต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/095/713.PDF 
๗.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย และต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/138/1.PDF 
๘.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลบ้านจ่า ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน และต าบลคอทราย 
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐  ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/138/5.PDF 
9.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลโพชนไก่ ต าบลสิงห์ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/053/15.PDF  
10.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท ต าบลตลุก ต าบลหาดอาสา 
ต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และต าบลตาคลี ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๑http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/053/18.PDF 
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11.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอ
ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และต าบลห้วยไผ่ ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัด
รูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/053/21.PDF  
12.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแพรกศรีราชา ต าบลดงคอน และต าบลบางขุด อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/056/1.PDF 
13.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสามชุก ต าบลหนองผักนาก ต าบลบ้านสระ และต าบล
ย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/056/4.PDF 
14.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลไม้ดัด ต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน และต าบลโพสังโฆ 
ต าบลคอทราย ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/056/7.PDF 
15.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/073/68.PDF  
16.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลห้วยเกต อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/073/71.PDF  
17.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลคลองคเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/073/74.PDF  
18.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท และต าบลห้วยกรด ต าบล
เที่ยงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/076/451.PDF  
19.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลดงคอน และต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/076/454.PDF  
20.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/099/27.PDF  
21.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัด
รูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/099/30.PDF  
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22.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลป่าตาล ต าบลโพธิ์เก้าต้น ต าบลโคกล าพาน และต าบล
ตะลุง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/109/1.PDF  
23.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาน้อย ต าบลม่วงชุม และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๑http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/119/1.PDF 
24.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตาคลี ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
และต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท ต าบลหาดอาสา ต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/119/4.PDF 
25.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย ต าบลดอนเจดีย์ และต าบลไร่รด อ าเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/140/4.PDF 
26.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสามชุก ต าบลหนองผักนาก ต าบลบ้านสระ และต าบล
ย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/141/13.PDF  ไม่มีแผนที่แนบท้าย 
27.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/141/16.PDF 
28.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลศิลา ต าบลในเมือง และต าบลพระลับ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/145/4.PDF ไม่มี
แผนที่แนบท้าย 
29.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลหนองแขม ต าบลพรหมพิราม และต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/151/1.PDF 
30.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโพประจักษ์ ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
และต าบลห้วยไผ่ ต าบลจ าลอง ต าบลแสวงหา ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/151/4.PDF 
31.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท ต าบลบางหลวง ต าบลสรรพ
ยา อ าเภอสรรพยา และต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/036/12.PDF ไม่มีแผนที่แนบท้าย 
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32.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลม่วงหวาน ต าบลหนองกุ่ง อ าเภอน  าพอง และต าบล
ส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/071/10.PDF 
33.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/076/30.PDF 
34.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพรหมพิราม และต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/126/1.PDF 
35.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลห้วยกรด ต าบลเที่ยงแท้ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี 
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และต าบลประศุก ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/138/1.PDF 
36.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโคกล าพาน ต าบลตะลุง และต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/198/1.PDF 
37.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตาคลี ต าบลหนองหม้อ ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๒  ประกาศราชกจิจานุเบกษาวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/201/5.PDF  
38.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโคกล าพาน ต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี และต าบลบ้านกลับ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/206/1.PDF  
39.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านกลับ ต าบลบ้านโปร่ง และต าบลหนองโดน อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/210/1.PDF 
40.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแสวงหา ต าบลบ้านพราน ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา 
และต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด ต าบลยางซ้าย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/211/18.PDF 
41.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสรรพยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา และต าบลห้วย
กรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/222/1.PDF 
42.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก และต าบลวังหว้า ต าบลบ้านกร่าง 
ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒  ประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/222/4.PDF  
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43.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/109/28.PDF ไม่มีแผนที่แนบท้าย 
44.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย ต าบลดอนเจดีย์ และต าบลบ่อไร่รด อ าเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/112/1.PDF ไม่มีแผนที่แนบท้าย 
45.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลไร่รด อ าเภอดอนเจดีย์ และต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/112/4.PDF 
46.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา และต าบลร ามะสัก ต าบล
หนองแม่ไก่ ต าบลยางซ้าย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/148/5.PDF 
47.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตะคร  าเอน และต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๒๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/148/8.PDF 
48.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/162/3.PDF 
49.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลศรีบัวทอง ต าบลแสวงหา ต าบลบ้านพราน และต าบลศรี
พราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/165/1.PDF 
50.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/165/19.PDF 
51.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านกร่าง และต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/206/1.PDF 
52.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตลิ่งชัน ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และต าบล
พลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/206/4.PDF 
53.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลม่วงหวาน ต าบลหนองกุ่ง อ าเภอน  าพอง และต าบล
ส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/206/7.PDF 
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54.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตาคลี ต าบลหนองหม้อ และต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/206/10.PDF แผนที่แนบท้ายเป็น
จังหวัดสุพรรณบุรี 
55.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลส าราญ ต าบลศิลา ต าบลพระลับ และต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/207/1.PDF 
56.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านกลับ ต าบลบ้านโปร่ง ต าบลดอนทอง ต าบลหนองโดน 
อ าเภอหนองโดน และต าบลหรเทพ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/207/4.PDF 
 
57.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสรรพยา ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา และต าบล
ห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/208/5.PDF 
58.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลท่าช้าง ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม ต าบลบ้านกร่าง 
ต าบลจอมทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลชุมแสงสงคราม ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๒๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/089/1.PDF 
59.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง ต าบลพอกน้อย และต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/115/17.PDF 
60.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลดอนโพธิ์ ต าบลงิ วราย และต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๒๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/147/13.PDF 
61.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/153/4.PDF 
62.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแพรกศรีราชา และต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๒๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/188/4.PDF 
63.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลขมิ น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/211/1.PDF 
64.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพระลับ ต าบลในเมือง และต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/211/4.PDF 
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65.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสิงห์ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/213/16.PDF 
66.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านกร่าง ต าบลพลายชุมพล ต าบลบ้านคลอง ต าบลวัด
จันทร์ ต าบลท่าทอง ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/216/1.PDF 
67.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลศรีบัวทอง ต าบลวังน  าเย็น อ าเภอแสวงหา และต าบลร า
มะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/036/1.PDF 
68.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลก าแพงดิน ต าบลสามง่าม และต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๒๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/048/1.PDF 
69.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลตลุกและต าบลหาดอาสา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/097/10.PDF 
70.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาแก้ว ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลชีน  าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/097/13.PDF 
71.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าทอง ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
และต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/161/1.PDF 
72.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลวัดพริก ต าบลวังน  าคู้ อ าเภอเมืองพิษณุโลก ต าบลวังอิทก 
อ าเภอบางระก า และต าบลบ้านไร่ ต าบลโคกสลุด ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/188/1.PDF 
73.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท และต าบลตลุก ต าบลหาด
อาสา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/193/1.PDF 
74.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบางระจัน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน และต าบล
โพประจักษ์ ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/193/4.PDF 
75.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพรรณา ต าบลวังยาง ต าบลไร่ ต าบลพอกน้อย และต าบล
นาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/196/1.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/213/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/216/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/036/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/048/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/097/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/097/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/161/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/188/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/193/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/193/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/196/1.PDF


 
76.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลขมิ น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/175/1.PDF 
77.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลย่านยาว ต าบลคลองคเชนทร์ ต าบลโรงช้าง และต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/175/4.PDF 
78.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/178/6.PDF  
79.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา และต าบลห้วยกรด อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/198/1.PDF 
80.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพังตรุ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอท่าม่วง และต าบลแสนตอ 
ต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/198/4.PDF 
81.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง และต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๖ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/198/7.PDF 
82.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาน้อย ต าบลม่วงชุม ต าบลบ้านใหม่ ต าบลพังตรุ ต าบล
ท่าตะคร้อ อ าเภอท่าม่วง และต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/100/1.PDF 
83.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลไผ่ขวาง ต าบลท่าฬ่อ ต าบลย่านยาว ต าบลคลองคเชนทร์ 
และต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/100/4.PDF 
84.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลต้นผึ ง อ าเภอพังโคน และต าบลช้างมิ่ง ต าบลพรรณา 
ต าบลวังยาว อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/100/7.PDF 
85.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า ต าบลท่าหลวง ต าบลฆะมัง ต าบลดงกลาง และ
ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/149/1.PDF  
86.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังจิก ต าบลโพธิ์ประทับช้างและต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗   ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/149/4.PDF  
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87.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลไฮหย่อง ต าบลพังโคน และต าบลแร่ อ าเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/194/10.PDF 
88.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/197/1.PDF 
89.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน และต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/197/4.PDF 
90.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาขลุงและต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/197/7.PDF 
91.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรปูที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/197/10.PDF 
92.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า ต าบลดงกลาง และต าบลป่าค า อ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/197/13.PDF  
93.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพรรณา ต าบลช้างมิ่ง และต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/098/8.PDF  
94.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง และต าบลหวายเหนียว ต าบลเขา
สามสิบหาบ ต าบลพงตึก ต าบลท่าเสา ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/163/1.PDF 
95.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังส าโรง ต าบลวังหว้า ต าบลห้วยเกตุ ต าบลทับหมัน 
ต าบลคลองคูน และต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/185/1.PDF 
96.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลขมิ น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/201/36.PDF 
97.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม และต าบลแร่ อ าเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/201/39.PDF 
98.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลดอนแสลบ ต าบลรางหวาย ต าบลพนมทวน และต าบลพัง
ตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/201/42.PDF 
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99.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลวังยาง และต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๒๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/063/7.PDF 
100.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลพังขว้าง และต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๒๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/063/10.PDF 
101.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบางไผ่ ต าบลหอไกร และต าบลเนินมะกอก อ าเภอบาง
มูลนาก จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/063/13.PDF 
๑02.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลขมิ น ต าบลเชียงเครือ และต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙   ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/139/33.PDF 
103.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลอู่ทอง ต าบลเจดีย์ ต าบลจระเข้สามพัน ต าบลยุ้งทะลาย 
ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง และต าบลหัวโพธิ์ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/235/19.PDF 
๑04.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอท่าม่วง และต าบลแสนตอ ต าบลหวาย
เหนียว ต าบลพงตึก ต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/235/23.PDF 
๑05.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบางลาย ต าบลวัดขวาง ต าบลท้ายน  า ต าบลโพทะเล 
ต าบลทุ่งน้อย ต าบลท่าบัว ต าบลบ้านน้อย ต าบลบางคลาน ต าบลท่านั่ง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และ
ต าบลฆะมัง ต าบลพิกุล ต าบลท่าไม้ ต าบลเกยชัย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/236/1.PDF 
๑06.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาย้อย ต าบลทับคาง ต าบลหนองปลาไหล ต าบลหนอง
ปรง อ าเภอเขาย้อย และต าบลต้นมะพร้าว ต าบลบางจาก ต าบลหัวสะพาน ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/236/5.PDF 
๑07.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลลาดบัวขาว ต าบลเบิกไพร ต าบลคุ้งพยอม ต าบลบ้าน
ม่วง อ าเภอบ้านโป่ง และต าบลช าแระ ต าบลท่าชุมพล อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัด
รูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/107/1.PDF 
๑08.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ
ต าบลเขาขลุง ต าบลหนองปลาหมอ ต าบลคุ้งพยอม ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/107/4.PDF  
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๑09.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลยุ้งทะลาย ต าบลบ้านดอน ต าบลสระยายโสม ต าบลสระ
พังลาน ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง และต าบลหัวโพธิ์ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๓๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/132/1.PDF 
110.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาขลุง ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง และต าบล
เตาปูน ต าบลช าแระ ต าบลท่าชุมพล อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/197/1.PDF 
111.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลบ้านไร่ ต าบลดอนตะโก ต าบลคูบัว ต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเมืองราชบุรี ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง และต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/220/24.PDF 
112.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแร่ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน และต าบลช้างมิ่ง 
ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/272/1.PDF  
113.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาปูน ต าบลเขาชะงุ้ม และต าบลนางแก้ว อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/278/46.PDF  
114.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหัวโพธิ์ อ าเภอสองพ่ีน้อง และต าบลดอนมะเกลือ 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/112/1.PDF  
115.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลช าแระ ต าบลสร้อยฟ้า ต าบลท่าชุมพล ต าบลนางแก้ว 
ต าบลบางโตนด ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม และต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑   ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/112/4.PDF 
116.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลทับคาง ต าบลหนองปรง ต าบลห้วยท่าช้าง อ าเภอเขา
ย้อย ต าบลต้นมะพร้าว ต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี และต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/122/44.PDF 
117.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/221/11.PDF 
118.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/235/13.PDF 
119.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองบัว ต าบลหนองขุน และต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอ
วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/235/16.PDF 
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120.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองชุมพลเหนือ ต าบลหนองชุมพล ต าบลห้วยโรง 
ต าบลบางเค็ม ต าบลสระพัง และต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/039/4.PDF 
121.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลศรีส าราญ ต าบลหัวโพธิ์ ต าบลสองพ่ีน้อง ต าบลเนิน
พระปรางค์ และต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๒   
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/075/174.PDF 
122.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลต้นมะพร้าว ต าบลหัวสะพาน และต าบลวังตะโก อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/114/18.PDF 
123.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเขาชะงุ้ม ต าบลนางแก้ว ต าบลธรรมเสน ต าบลบาง
โตนด อ าเภอโพธาราม ต าบลเขาแร้ง ต าบลหนองกลางนา ต าบลเกาะพลับพลา ต าบลหลุมดิน ต าบลเจดีย์หัก 
ต าบลหินกอง ต าบลห้วยไผ่ ต าบลหน้าเมือง ต าบลดอนตะโก ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองราชบุรี และต าบลปาก
ช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/075/14.PDF 
124.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/100/17.PDF  
125.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลสวนหลวง อ าเภอเชียรใหญู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/178/8.PDF 
126.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/259/34.PDF 
127.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งขวาง และต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/050/49.PDF  
128.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/026/39.PDF 
129.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/029/13.PDF 
130.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/042/28.PDF  
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131.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/027/34.PDF 
132.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งขวาง และต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/033/25.PDF  
133.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ให้
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/049/1.PDF 
134.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลไร่ ต าบลนาหัวบ่อ และต าบลวังยาง อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/049/4.PDF  
135.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/057/1.PDF  
136.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลลาดบัวขาว และต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/057/4.PDF 
137.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองเต่า อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/057/7.PDF 
138.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งคอก และต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/044/18.PDF 
139.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลกู่ทอง ต าบลเหล่าบัวบาน และต าบลนาทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/063/1.PDF 
140.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/063/4.PDF  
141.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งขวาง และต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/063/7.PDF 
142.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/063/10.PDF 
143.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/087/3.PDF  
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144.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลไร่โคก ต าบลบ้านทาน ต าบลหนองกะปุ และต าบลห้วย
ข้อง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/137/34.PDF 
145.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019323.PDF 
146.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00020822.PDF 
147.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040196.PDF 
148.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00118242.PDF 
159.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00132609.PDF  
150.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133095.PDF 
151.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133096.PDF 
152.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133097.PDF 
153.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133098.PDF 
154.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนาทอง ต าบลเหล่าบัวบาน อ าเภอเชียงยืน และต าบล
หนองบัวต าบลเขื่อน ต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0A/00140174.PDF  
155.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0A/00152851.PDF 
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156.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลยางน้อย และต าบลแห่ใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173712.PDF 
157.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙   ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00185392.PDF 
158.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00189684.PDF 
159.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/082/4.PDF 
160.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลจรเข้สามพัน และต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/101/1.PDF 
161.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลตาคลี ต าบลหนองหม้อ ต าบลพรหมนิมิต และต าบล
สร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/29.PDF 
162.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลพังขว้าง และต าบลฮางโฮง อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/136/1.PDF 
163.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/074/10.PDF 
164.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/074/13.PDF 
165.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/090/1.PDF 
166.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน และต าบลสร่างโศก ต าบล
ตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/37.PDF 
167.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมืองหนองคาย และต าบล
หนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/40.PDF 
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168.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/119/1.PDF 
169.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/119/19.PDF 
170.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง และต าบลดอนตรอ ต าบลเชียร
เขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕   ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/119/22.PDF 
171.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/119/25.PDF 
172.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/119/28.PDF 
173.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/053/7.PDF 
174.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน และต าบลเขื่อน ต าบลยางท่า
แจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/062/7.PDF 
175.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/072/4.PDF 
176.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/079/7.PDF 
177.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/079/10.PDF 
178.พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/084/7.PDF 
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