รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๕
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๔๓
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๓๗ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๓๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๔๓
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ ฟากใต
และฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๓๗ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือและทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๑๔๓ เปนระยะ ๒,๓๙๐ เมตร
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลนครไทย หลักเขตที่ ๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับแมน้ําแควนอย ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๓ ตั ด กั บ แม น้ํ า แควน อ ย ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวแม น้ํ า แควน อ ย
เปนระยะ ๔,๐๒๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ําแควนอย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําแควนอย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลนครไทย หลักเขตที่ ๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลนครไทย หลักเขตที่ ๖ บริเวณศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓
เปนระยะ ๓,๖๘๐ เมตร และเสน ตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลนครไทย หลักเขตที่ ๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลนครไทย หลักเขตที่ ๑

๒
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๑,๙๗๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ
๔๔๐ เมตร และเสนตรงทีล่ ากจากเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๑
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๒,๙๒๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวันตก เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกั บ คลองโปร ง นก ฝ ง ใต เส น ตรงที่ ล ากจากคลองโปร ง นก ฝ ง ใต ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
จนบรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่งอยู หางจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ เปน ระยะ ๓,๗๕๐ เมตร และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ เปนระยะ ๓,๒๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบเสนขนานระยะ ๑,๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
และเสนขนานระยะ ๑,๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ

๓
๒,๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยวัดพรหมพิราม จนบรรจบกับ
แมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนวัดโบสถ หอกลอง เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๖ และเสนตรง
ที่ลากจากเสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ย กลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒๙๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ เปนระยะ ๒,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๒๒๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๒๐ เปน ระยะ ๒,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๔๖๐ เมตร
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๘๖ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๖ เปน ระยะ
๓,๙๓๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๘๖ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖ เปนระยะ ๓,๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนวัดโบสถ - หอกลอง
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทรัพยไพรวัลย - วัดลานหญา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๘๓๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒

๔
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต
และฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทรัพยไพรวัลย - วัดลานหญา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ดานตะวันออก
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ฟากใต
ที่จุด ซึ่ง อยูห างจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ย งเมื อง) บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปน ระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับคลองรองไผโทน ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิ ศ ใต ต ามแนวคลองร อ งไผ โ ทน จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานใต
จดแม น้ํ า วั ง ทอง ฝ ง เหนื อ และฝ ง ตะวั น ตก เส น ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถิ่น พล. ๓๐๐๑ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง) เสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสงน้ําสาย ๑๑ ฝงขวา
เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสงน้ําสาย ๑๑ ฝงขวา และคลองระบายน้ํา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗ คลองซอย ๑๗ ฝงขวา ฝงใต คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๑๒ เปน ระยะ
๒,๑๙๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๒,๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ
และแมน้ําวังทอง ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ

๕
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากแม น้ํ า วั ง ทอง ตั ด กั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวแมน้ําวังทอง เปนระยะ ๖,๙๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓,๐๔๐ เมตร
๑.๙ ดานเหนือ
จดแมน้ํายม ฝงใตและฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดคลองตะโม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากจุด ซึ่งอยูหางจากคลองตะโม บรรจบกับ
แมน้ํายม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต เปนระยะ ๔,๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวันออก และเสน ตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ เปนระยะ
๑,๑๔๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๘๑ และเสนขนานระยะ ๑,๐๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสน ตรงที่ลากจากจุด ซึ่งอยูหางจากแมน้ํานาน บรรจบกับ
เขตเทศบาลตําบลบานใหม หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ํานาน เปนระยะ
๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๖๓
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตเทศบาลตําบลบานใหม ระหวางหลักเขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด ระหวางหลักเขตที่ ๑ และหลักเขตที่ ๒
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ เปนระยะ ๑,๓๘๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๘๑ และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๘๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๓

๖
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด
หลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๔
ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด บรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด เปนระยะ ๑,๐๓๐ เมตร จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔,๙๓๕ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๕,๗๓๕ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเนินกุมกับตําบลนครปาหมาก
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดตายมกับตําบลนครปาหมาก
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางกระทุมกับอําเภอวังทอง
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเนินกุมกับตําบลไผลอม
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเนินกุมกับตําบลนครปาหมาก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ยงเมือง) และเสนขนานระยะ ๕๙๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหา งจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๑,๑๙๕ เมตร

๗
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ และเส น ตรงที่ ล ากจากเขตเทศบาลตํ า บลบางกระทุ ม หลั ก เขตที่ ๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตเทศบาลตําบลบางกระทุม จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลบางกระทุ ม
หลักเขตที่ ๓
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลบางกระทุม หลักเขตที่ ๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับเขตเทศบาลตําบลบางกระทุม หลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
(ตอนเลี่ยงเมือง)
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหา งจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ เปนระยะ
๒,๗๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ ฟากใต
และฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ เปนระยะ
๓,๐๐๐ เมตร
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒ ที่กํ าหนดไวเ ปน สีม ว ง ใหเ ปน ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา คือ
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
พล. ๔๐๐๓
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
พล. ๔๐๐๓
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ เปนระยะ ๑,๙๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
(ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศ เหนือตามแนวทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ เปน ระยะ ๑,๙๕๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓

๘
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ภาคและป า ลํ า แควน อ ย
ฝงซาย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ภาคและป า ลํ า แควน อ ย
ฝงซาย และแนวเขตอุทยานแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ภาคและป า ลํ า แควน อ ย
ฝงซาย และแนวเขตอุทยานแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
๓.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําภาคนอย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ภาคและป า ลํ า แควน อ ย
ฝงซาย และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๓ ฟากเหนือ แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ปาสงวนแหงชาติ ปาดงตีนตก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหง ชาติ ปาดงตีน ตก และ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําภาคนอย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ป า แดงและป า ชาติ ต ระการ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเนินเพิ่ม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเนินเพิ่ม
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเนินเพิ่ม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ปาสงวนแหงชาติ ปาดงตีนตก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงตีนตก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดอุตรดิตถ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย แนวเขต
ปฏิรูปที่ดิน บริเวณหมายเลข ๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๙๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๙๖

๙

สีน้ําตาล

ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวมีกรอบและเสน ทแยง

๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากใต และแนวเขต
ผัง เมือ งรวมดานเหนือ ซึ่ง เปน เส น แบง เขตการปกครองระหวา งจัง หวัด พิษ ณุโ ลกกับ จัง หวัด อุ ต รดิต ถ
และบึงปลาเนา
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากเหนือ และเสนตรง
ที่ลากจากทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหา งจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ เปนระยะ ๖,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
บรรจบกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวัน ออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๔,๔๑๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวันตก และเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย แนวเขต
ปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย บริเวณหมายเลข ๕.๙ และบริเวณหมายเลข ๕.๑๑
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงขวา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ และเสนตรง
ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒ เปน ระยะ ๒,๑๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓,๐๔๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตรง
ที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๔๖๐ เมตร

๑๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ เปนระยะ ๒,๓๐๐ เมตร เสนตรง
ที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๐ เปนระยะ ๒,๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๖ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๙๖ ตั ด กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๙๖ เป น ระยะ ๑,๑๔๐ เมตร
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๙๖ ฟากตะวั น ออก แนวเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เขตป า สงวนแห ง ชาติ
ปาสองฝงลําน้ําแควนอย บริเวณหมายเลข ๕.๗ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๖ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
บริเวณหมายเลข ๕.๗ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
บริเวณหมายเลข ๕.๗ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๓.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝง ลําน้ําแควนอย และ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
ดานใต
จดแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
บริเวณหมายเลข ๕.๖ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๓.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๐๙
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ เปนระยะ
๖,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากเหนือ
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ เปนระยะ ๔,๐๖๐ เมตร

๑๑
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดอุตรดิตถ
ดานตะวันออก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง) คลองชลประทานโครงการพลายชุมพล ฝงตะวันออก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๐๔ ฟากตะวันออก และคลองวังมะขาม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดอุตรดิตถ
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนวัดโบสถ - หอกลอง
และถนนวัดโบสถ - หอกลอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากใต
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉียงใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ เป น ระยะ ๔,๐๖๐ เมตร
ไปทางทิศใต จนบรรจบกับถนนวัดโบสถ - หอกลอง ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายเหนือ
ตั ด กั บ ถนนวั ด โบสถ - หอกลอง ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนวั ด โบสถ - หอกลอง
เปนระยะ ๖,๖๓๐ เมตร
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวเขตเทศบาลตําบลวงฆอง จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลวงฆอง หลักเขตที่ ๓ และ
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๔๔๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวัน ตก และ
ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางรถไฟสายเหนื อ ฟากตะวั น ตก
ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๑,๐๖๐ เมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก และเสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิ น

๑๒
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๒,๙๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวั น ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๔,๓๕๐ เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
เปนระยะ ๒,๘๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก แมน้ําแควนอย ฝงตะวันตก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖ ฟากใต และทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนวัด โบสถ - หอกลอง ฟากใต และเสน ตรงที่ลากจาก
จุดซึ่งอยูหางจากถนนวัดโบสถ - หอกลอง บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนวัดโบสถ - หอกลอง เปนระยะ ๔,๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
เปนระยะ ๓,๙๓๐ เมตร และเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๖
เปนระยะ ๓,๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๒๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๔๖๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก

๑๓
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท พล. ๔๐๐๓ ฟากตะวันออก และแมน้ําแควนอย
ฝงตะวันออก
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง และถนนทรัพยไพรวัลย วัดลานหญา ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลําน้ําเข็ก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ทุ ง แสลงหลวง และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงซาย
ดานตะวันตก
จดคายสฤษดิ์เสนา ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงขวา
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย เสนขนานระยะ ๑,๗๔๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม เสนตรง
ที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๑,๗๔๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต เปนระยะ ๘,๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับเสนขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร
กับกึ่งกลางแมนา้ํ ยม ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจัง หวัด พิษณุโ ลกกับ จัง หวัด สุโ ขทัย ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต เปน ระยะ ๗,๖๐๐ เมตร
และเสนขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม
ดานตะวันออก
จดคลองเมฆ ฝงตะวันตก คลองบางแกว ฝงตะวันตก และ
คลองสงน้ํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทานางงามกับตําบลบางระกํา
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ ฟากเหนือ แมน้ํายม ฝงตะวันออกและฝงเหนือ เสนขนานระยะ
๑,๐๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๓
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๒๙๓ ฟากตะวัน ออกและ
ฟากเหนือ
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคายสฤษดิ์เสนา และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทอง
ฝงซาย

๑๔
ฟากเหนือ

ดานใต

จดทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๒๙๕ ฟากตะวัน ออกและ

ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก แมน้ําวังทอง
ฝง ตะวั น ออก และเสน ตรงที่ล ากจากจุด ซึ่ง อยูห างจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
เปนระยะ ๒,๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับแมน้ําวังทอง ฝงเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ตัดกับแมน้ําวังทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
แมน้ําวังทอง เปนระยะ ๓,๐๒๐ เมตร
๓.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดกําแพงเพชร และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับ
จังหวัดสุโขทัย
๓.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง) เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถิ่น พล. ๓๐๐๑
แมน้ําวังทอง ฝงเหนือและฝงตะวันตก ทางหลวงทองถิ่น พล. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ คลองรองไผโทน ฝงตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ เปน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับ คลองรองไผโทน
ฝงตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต เสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ ๓,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
แมน้ําวัง ทอง ฝง ตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ตัด กับ แมน้ําวัง ทอง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวแมน้ําวังทอง เปนระยะ ๖,๙๙๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕
บรรจบกั บทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
เปนระยะ ๔,๙๓๕ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
เสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

๑๕
หมายเลข ๑๑ เป น ระยะ ๕,๗๓๕ เมตร เส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังทองกับ
อําเภอบางกระทุม เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนครปาหมากกับตําบลวัดตายม เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลนครปาหมากกับตําบลเนินกุม และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไผลอมกับตําบลเนินกุม
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดหนองขาว ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก เขตเทศบาล
ตําบลบางกระทุม ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒ เขตเทศบาลตําบลบางกระทุม ระหวาง
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔
(ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๑,๑๙๕ เมตร เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เปนระยะ ๑,๑๙๕ เมตร
เสนขนานระยะ ๕๙๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ ยงเมื อ ง) เสน ขนานระยะ ๗๕๐ เมตร
กับเขตเทศบาลตําบลบานใหม ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ เสนขนานระยะ ๙๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓ และเสนขนานระยะ ๑,๐๓๐ เมตร กับเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
๓.๒๑ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๖๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๘๑ เปนระยะ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับคลองตะโม ฝงตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองตะโมบรรจบกับแมน้ํายม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวคลองตะโม เปนระยะ ๔,๕๒๐ เมตร คลองตะโม ฝงตะวันออก และแมน้ํายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๒ บึง ระมาน
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวันออก
๓.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง)
ดานตะวันออก
จดทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก

๑๖
ดานใต
จดเสน ตรงที่ลากจากจุด ซึ่งอยูหางจากแมน้ํานาน บรรจบกับ
เขตเทศบาลตําบลบานใหม หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ํานาน เปนระยะ
๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๙๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๓.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓,๐๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗
ดานตะวันออก
จดแมน้ํ านาน ฝง ตะวัน ตก เสน ตั้ง ฉากกั บ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๐๖๓ ฟากตะวัน ออกและฟากตะวัน ตก ที่จุดซึ่ง อยูหางจากเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ระหวางหลักเขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๓
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ยงเมือง) เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๔ (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับ
เขตเทศบาลตําบลบางกระทุม หลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเขตเทศบาลตําบลบางกระทุม
จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลบางกระทุม หลักเขตที่ ๓ เขตเทศบาลตําบลบางกระทุม ระหวา ง
หลักเขตที่ ๒ และหลักเขตที่ ๓ และหนองขาว
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดคลองสงน้ําสายใหญ ฝงขวา ฝงตะวันตก
๓.๒๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕ ฟากใต เสนขนานระยะ
๑,๑๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ และเสนขนานระยะ ๑,๐๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๕
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๘๑ ฟากตะวัน ตก ที่ จุด ซึ่ง อยู ห างจากเขตเทศบาลตํ า บลปลั กแรด
ระหวางหลักเขตที่ ๑ และหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑
เปนระยะ ๑,๓๘๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๘๑
เส น ตรงที่ ล ากจากเสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศูน ย กลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒๘๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด
หลักเขตที่ ๑ เสน ตรงที่ ลากจากเขตเทศบาลตํ าบลปลักแรด หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศ ใตต ามแนว
เขตเทศบาลตําบลปลักแรด จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๔ เสนตรงที่ลากจาก
เขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเขตเทศบาลตําบลปลักแรด
จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลปลักแรด หลักเขตที่ ๓ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันตก

๑๗
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจัง หวัด พิษณุโ ลกกับ จัง หวัด พิจิต ร และเสน แบง เขตการปกครองระหวางจังหวัด พิษณุโ ลกกับ
จังหวัดกําแพงเพชร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดกําแพงเพชร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ลุ ม น้ํ า วั ง ทองฝ ง ซ า ย และ
แนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒,๖๔๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอวังทองกับอําเภอบางกระทุม ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕
บรรจบกั บทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๑ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
เปนระยะ ๕,๗๓๕ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๔,๙๓๕ เมตร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล
๓.๒๖ ดานเหนือ
จดแมน้ํายม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแม น้ํ า ยม ฝ ง ตะวั น ตก และแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันออก
๓.๒๗ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น
เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอวังทองกับอําเภอเนินมะปราง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร
บรรจบกับเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนขนาน

๑๘
ระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ เปนระยะ ๕,๐๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศเหนือ เปนระยะ ๓,๔๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ ฟากตะวันตก เสนขนาน
ระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕ ฟากเหนือและฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๕ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๕
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๕
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
๔. ที่ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๔.๑ ถึง หมายเลข ๔.๖ ที่ กํา หนดไว เ ปน สี ข าวมี ก รอบและ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผ นดิน หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ
๔,๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ เปนระยะ ๖,๑๘๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๐๙
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ เปนระยะ
๖,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ ฟากเหนือ
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑
ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉียงใต ต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๓๑๐ เป น ระยะ ๔,๐๖๐ เมตร
ไปทางทิศใต จนบรรจบกับถนนวัดโบสถ - หอกลอง ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนวัดโบสถ - หอกลอง
ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัดโบสถ - หอกลอง เปนระยะ
๖,๖๓๐ เมตร
ดานใต
จดถนนวัดโบสถ - หอกลอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกับ
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
เปนระยะ ๒,๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๓๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เสนขนานระยะ ๑,๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๑๐ ฟากใต คลองโปร ง นก ฝ ง ตะวั น ออก
คลองสงน้ําชลประทาน ฟากเหนือ ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๔๔๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๗๕ เสนตั้งฉากกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๓๐๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ
๑,๙๗๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๔.๒ ดานเหนือ
จดแมน้ํานาน ฝงใต และเสนตรงที่ลากจากแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวัดพรหมพิราม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยู หา งจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒๗๕ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ
๒,๘๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๓๑๐ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗๕ เปนระยะ ๔,๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับ
แมน้ํานาน ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดแมน้ํานาน ฝงตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร กับกึ่งกลาง
แมน้ํายม ที่จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
จังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเสนขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร
กับกึ่งกลางแมน้ํายม เปนระยะ ๗,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑,๗๔๐ เมตร กับ กึ่ ง กลางแมน้ํา ยม ที่จุ ด ซึ่ง อยูห างจากแนวเขตผั ง เมื องรวมด านตะวัน ตก ซึ่ง เป น
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เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
เสนขนานระยะ ๘,๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม เปนระยะ ๘,๘๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๗๔๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ํายม
๔.๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางระกํากับตําบลทานางงาม
ดานตะวันออก
จดคลองบางแกว ฝงตะวันตก และคลองระบายน้าํ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ํายม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากต อ จากเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า ง
ตํ า บลวั ด ตายมกั บ ตํ า บลนครป า หมาก ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป น ระยะ ๒,๖๔๐ เมตร
จนบรรจบกับ เสน ขนานระยะ ๒,๖๔๐ เมตร กับเสน แบง เขตการปกครองระหวางอําเภอวัง ทองกับ
อําเภอบางกระทุม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒,๖๔๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอวังทองกับอําเภอบางกระทุม
ดานใต
จดคลองสารภี ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังทองกับอําเภอบางกระทุม
๔.๖ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลาง
แม น้ํ าวั ง ทอง ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๑๔ ตั ด กับ แมน้ํ า วั ง ทอง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแมน้ําวังทอง เปนระยะ ๒,๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๔๕ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ําวังทอง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๔๕ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ําวังทอง
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๑๔ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๒๒๑ เปนระยะ ๓,๔๔๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ําวังทอง
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาดงตีนตก
๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอยและเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาสวนเมี่ยง
๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
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๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๖ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๗ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๘ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
๕.๙ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๕.๑๒ เขตปฏิรูปที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทอง ฝงซาย
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดคลองวังมะขาม ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑๐๔ ฟากตะวัน ตก และ
คลองชลประทานโครงการพลายชุมพล ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ (ตอนเลี่ยงเมือง) คลองสงน้ําสายใหญ ฝงขวา ฝงตะวันตก คลองสงน้ําสาย ๙ ฝงขวา
และเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗
ดานตะวันตก
จดคลองเมฆ ฝงตะวันออก แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัย และคลองบางแกว ฝงตะวันออก
๖.๒ ดานเหนือ
จดคลองระบายน้ํา ฝงใต และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับกึ่งกลางคลองสงน้ําสาย ๑๑ ฝงขวา
ดานตะวันออก
จดคลองสงน้ําสายใหญ ฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ํายม ฝงตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ อุทยานแหงชาติ ภูสอยดาว และปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําภาคและปาลําน้ําแควนอย
ฝงซาย
๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําภาคฝงขวา

๒๒
๗.๓ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาภูเมี่ยงและภูทอง
๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาดงตีนตก
๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาโปงแค
๗.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําภาคนอย
๗.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองตรอนฝงซาย
๗.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาสองฝงลําน้ําแควนอย
๗.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
๗.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาสวนเมี่ยง
๗.๑๑ อุทยานแหงชาติ ปาแดงและปาชาติตระการ
๗.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาเนินเพิ่ม
๗.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขากระยาง
๗.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงขวา
๗.๑๕ อุทยานแหงชาติ ภูหินรองกลา
๗.๑๖ อุทยานแหงชาติ ทุงแสลงหลวง
๗.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ําเข็ก
๗.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงซาย
๗.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําวังทองฝงซาย
๘. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๖ ที่ กํา หนดไวเ ปน สีฟ า ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ บึงปลาเนา
๘.๒ เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
๘.๓ หนองระหาน
๘.๔ บึงตะเครง
๘.๕ บึงระมาน
๘.๖ หนองขาว

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๔ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อ ม ทั้ง นี้ เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือ ง และโดยที่ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

