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สวนท่ี 1 
 

 

 

 

1.  ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล (แผนท่ีประกอบ) 

1.1  ท่ีตั้ง   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของอําเภอสามพราน   ตั้งอยูเลขท่ี  159  หมู  3  ตําบลคลองใหม   อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   อยู

หางจากตัวอําเภอสามพรานประมาณ  2  กิโลเมตร    

  หมูบาน/ชุมชน/ตําบล    จํานวนหมูบาน     มีท้ังสิ้น   6   หมูบาน 

-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเต็มท้ังหมูบาน จํานวน  5   หมูบาน  

ไดแก   

  หมูท่ี  1  บานบางพระ    หมูท่ี  2  บานคลองใหม      

หมูท่ี  3  บานคลองใหม  หมูท่ี  4  บานดอนทอง     

   หมูท่ี  5  บานคลองใหม 

-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมบางสวน  จํานวน 1 หมูบาน  ไดแก   

   หมูท่ี  6  บานสะแกเล็ก  

  ประวัติความเปนมา  แตแรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชการท่ี 5  คลองใหมเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลําคลอง

ธรรมชาติมากมาย หลายสายดวยกัน  บรรยากาศรมรื่น เรือกสวนไรนามากมาย  ดวยชาวบานในพ้ืนท่ีลวน

ประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  และนําผลผลิตท่ีไดมาแลกเปลี่ยน  ซ้ือขายกัน  โดยใชพาหนะคือ เรือ ท่ี

ชาวบานใชในการบรรทุกสินคามาขายกันบริเวณลําคลองสายตาง ๆ ท่ีทะลุผานถึงกันได  นับวันปริมาณการ

จับจายสินคาก็เริ่มเพ่ิมมากข้ึนเปนทวีคูณ  คนก็เพ่ิมมากข้ึน  แตสถานท่ี  คลองกลับแคบลง  ประกอบกับทาง

อําเภอสามพรานไดงบประมาณมาดําเนินการขุดลอกคลองในพ้ืนท่ี  ขยายคลองใหมีบริเวณกวางมากข้ึน  ทําให

การคาขายบริเวณดังกลาวดีและสะดวกข้ึนเรื่อยมา  ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวบานดีข้ึน  มีรายไดเพ่ิมข้ึน  

และชาวบานในละแวกนี้ตางก็เรียกพ้ืนท่ีบริเวณนี้วา “คลองใหม” ครั้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครองข้ึนใหม ในป รศ.112  ท่ีมีการแบงแยกเปนมณฑล  เปนอําเภอ  เปนตําบลข้ึน  เพ่ืองายตอการ

ปกครอง  จึงเรียกชื่อตําบลท่ีตั้งข้ึนใหม  โดยเรียกตามชื่อคลองท่ีขุดใหมวา “ตําบลคลองใหม” และใชเรียกมา

จนถึงทุกวันนี้ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปนขนาดกลาง  โดยไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปน

องคการบริหารสวนตําบล   เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538    

  เนื้อท่ี   องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท้ังหมด  12.51 

ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,820    ไร    

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม   มีคลองธรรมชาติและคลองท่ีขุดข้ึนมาเพ่ือการเกษตรตั้งอยูบนท่ีราบภาค

กลางตอนลาง  หรือท่ีราบบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําทาจีน พ้ืนดินคอนขางเรียบพ้ืนท่ีสองฝงแมน้ําเปนท่ีราบ  

น้ําทวมถึง 

อาณาเขต   

 ทิศเหนือ   ติดตอกับตําบลโคกพระเจดีย, ตําบลทากระชับ, ตําบลบางแกว, ตําบลขุนแกว   

อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม    โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณสะพานคลองโพธิ์ ท่ีถนนสายคลองทาง

หลวง - วังน้ําขาว ท่ีพิกัดพีอาร ๒๕๗๑๘๗ ตอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวคันสวนของท่ีดิน

เอกชน  ระหวางแนวเขตตําบลโคกพระเจดียและตําบลทากระชับกับตําบลคลองใหม  จนถึงท่ีดินนายประมวล   

นุมนวล   ริมถนนสายแคแถว - คลองทางหลวง ดานฝงคลอง ท่ีพิกัดพีอาร  ๒๖๒๑๙๕   ไปทางทิศตะวันออก    

ตามแนวคันสวนเอกชน ระหวางแนวเขตตําบลบางแกวและตําบลขุนแกวกับตําบลคลองใหม จนถึงสายวัดสวาง

อารมณบริเวณหลังวัดสวางอารมณ ท่ีพิกัดพีอาร ๒๘๐๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวคันสวน

เอกชน   ระหวางแนวเขตตําบลขุนแกว  จนถึงถนนสายแคแถวดานติดคลองบริเวณหนาโรงงานเลิศลอย ทาง

ทิศตะวันตก ท่ีพิกัดพีอาร ๒๘๓๑๙๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถนนสายแคแถว - คลองทางหลวง 

บริเวณหนาไฟฟาฝายผลิต  ท่ีพิกัดพีอาร ๒๘๗๒๐๐   ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือตามแนวโรงงานไฟฟา

ฝายผลิตตัดถนนเพชรเกษม ท่ีกิโลเมตร  ๓๘+๗๖๐ บริเวณสายแยกสาย ๘   ท่ีพิกัดพีอาร ๒๙๗๒๐๓ ไปทาง

ทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ตามแนวโรงงานเฟอรนิเจอร สิ้นสุดท่ีพิกัดพีอาร ๒๙๖๒๐๘  รวมระยะทางดานทิศ

เหนือ ประมาณ  ๖.๘  กิโลเมตร 

ทิศใต    ติดตอกับตําบลบางชาง , ตําบลคลองจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมโดย

มีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณก่ึงกลางแมน้ํานครชัยศรี ระหวางแนวเขตตําบลสามพรานและตําบลบางชาง กับ

ตําบลคลองใหม   บริเวณมุมท่ีดินวัดบางชางเหนือ  ท่ีพิกัดพีอาร ๓๐๗๑๖๙ ไปทางทิศเหนือตามแนวสวน

เอกชน ระหวางแนวเขตท่ีดินตําบลบางชางกับตําบลคลองใหม ตามแนวปาชาจนถึงบริเวณบนถนนสายสะแก

เล็กบางประแดง ท่ีหมุดหลักเขต  ท่ีพิกัดพีอาร ๓๐๖๑๖๙  ไปทางทิศเหนือไปตามแนวท่ีดินเอกชน ระหวาง

แนวเขตตําบลบางชางกับตําบลคลองใหม จนถึงท่ีดินของนายประทุม  บํารุงวงค  ท่ีพิกัดพีอาร ๓๐๒๑๖๘  

ตอไปทางทิศเหนือตามแนวสวนของท่ีดินเอกชน ระหวางแนวเขตท่ีดินตําบลบางชางกับตําบลคลองใหม จนถึง

บริเวณมุมโรงงานทานตะวัน  ดานหนาทางทิศเหนือ  ท่ีพิกัดพีอาร ๒๙๑๑๗๕  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนว

สวนเอกชน  ระหวางแนวเขตตําบลบางชางกับตําบลคลองใหม จนถึงบริเวณท่ีดินของผูใหญมนัส การะเวก  

บริเวณริมถนนหนาโรงเรียนบานดอนทอง  บริเวณทางเขาบานนายเอ้ือม  นอยพิทักษ ท่ีพิกัดพีอาร ๒๗๓๑๗๑ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวสวนเอกชน    ระหวางตําบลคลองจินดากับตําบลคลองใหม จนถึงบริเวณ

ก่ึงกลางสะพานถนนสายแคแถว - วัดวังน้ําขาว  สิ้นสุดดานทิศใตท่ีพิกัดพีอาร ๒๕๙๑๖๘  รวมระยะทาง

ประมาณ  ๕.๘ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด, ตําบลทาตลาด, ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณท่ีดินของนางทองหยิบ  ชิดปราง ระหวางแนวเขตตําบลหอม
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เกร็ด  ท่ีพิกัดพีอาร  ๓๑๑๒๑๖  ตอไปทางทิศใต     ตามแนวท่ีดินเอกชน      ระหวางแนวเขตกับตําบลหอม

เกร็ดและตําบลทาตลาดกับตําบลคลองใหม  ไปตามแนวรั้วของหมูบานศุภมงคล  จนถึงมุมหมูบานทางทิศใต  

ท่ีพิกัดพีอาร ๓๑๗๒๑๔ ไปทางทิศใตตามแนวรั้วของหมูบานศุภมงคลจนถึงท่ีดินของรานยงเส็งเชียง  บริเวณ

มุมท่ีดินติดถนนคอนกรีต  ท่ีพิกัดพีอาร ๓๑๖๒๑๐  ไปตามแนวสวนเอกชน  ระหวางแนวเขตตําบลทาตลาด

ทางทิศตะวันตก จนถึงบริเวณริมคลองชูเกียรติบริเวณมุมท่ีดินของรานยงเส็งเชียง ท่ีพิกัดพีอาร ๓๑๕๒๑๐ ไป

ตามแนวทิศใตตามแนวคลองชูเกียรติจนถึงบริเวณบานเลขท่ี  ๔๘/๑๒   หมูท่ี ๑ ตําบลทาตลาด   ท่ีพิกัดพีอาร 

๓๑๓๒๐๒  ไปตามแนวทิศตะวันตก  ตามท่ีดินเอกชน  แนวเขตตําบลคลองใหม  จนถึงบริเวณหางจาก

ศูนยกลางถนนเพชรเกษม  ตรง กม. ๓๗.๙๐๐  ตามแนว ตั้งฉากระยะ ๔๓๐  เมตร  บริเวณพิกัดพีอาร 

๓๐๑๒๐๕  ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต ตามท่ีดินเอกชนจนถึงบริเวณริมถนนเพชรเกษมฟากใตตรง กม. 

๓๗.๙๐๐  บริเวณพิกัดพีอาร ๒๙๙๒๐๒  รวมระยะประมาณ ๔๖๐  เมตร  ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต  

ซ่ึงตั้งอยูหางจากริมแมน้ํานครชัยศรีฝงเหนือ ๑,๖๔๐ เมตร  บริเวณพิกัดพีอาร ๓๐๖๑๘๖  รวมระยะประมาณ 

๑,๖๗๐ เมตร  ไปตามแนวทิศใต  ตามแนวลําคลอง  ซ่ึงตั้งอยูปากคลองบางพระฝงตะวันออก  บริเวณพิกัดพี

อาร  ๓๑๐๑๗๒  รวมระยะประมาณ ๑,๖๔๐  เมตร  

ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลคลองจินดา   อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม  โดยมีแนวเขต

เริ่มตนจากบริเวณก่ึงกลางสะพานถนนสายแคแถว - วัดวังน้ําขาวติดบริเวณท่ีดินของนางถนอม  โปสมบุญ  ท่ี

พิกัดพีอาร ๒๕๙๑๖๘  ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสิ้นสุดดานทิศตะวันออกท่ีสะพานคลองโพธิ์ท่ีพิกัดพีอาร  

๒๕๗๑๘๗ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  ๒  กิโลเมตร 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมมีสภาพอากาศรอน 

1.4 ลักษณะของดิน 

ดินรวนเหมาะสําหรับการทําการเกษตร 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

           2.1 เขตการปกครอง  เขตการปกครอง  6  หมู 

2.2 การเลือกตั้ง  จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ (ขอมูลเม่ือวันท่ี  24   มีนาคม  พ.ศ. 2562)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 7,376    คน 

  -  จํานวนหลังคา   2,410     ครัวเรือน 

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. 2562) 

หนวยเลือกตั้งท่ี 1 หมูท่ี 1    บริเวณบานนายเท่ียง  ทองพรรณ   

หนวยเลือกตั้งท่ี 2 หมูท่ี 2    บริเวณ รร. บานคลองใหม   

หนวยเลือกตั้งท่ี 3 หมูท่ี 2    บริเวณ  รร. บานคลองใหม    

หนวยเลือกตั้งท่ี 4 หมูท่ี 3    อบต. คลองใหม    

หนวยเลือกตั้งท่ี 5 หมูท่ี 3    อบต. คลองใหม   
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หนวยเลือกตั้งท่ี 6 หมูท่ี 4    บริเวณกองทุนหมู 4   

หนวยเลือกตั้งท่ี 7 หมูท่ี 5    รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลคลองใหม   

หนวยเลือกตั้งท่ี 8 หมูท่ี 6    หมูบานศุภมงคล    

หนวยเลือกตั้งท่ี 9 หมูท่ี 6     หมูบานศุภมงคล   

 

     3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป และการคาดการณใน

อนาคต) 

มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน           9,220       คน 

แยกเปน  ชาย     4,523       คน 

   หญิง    4,697       คน      

ครัวเรือนท้ังสิ้น    3,910  ครัวเรือน 

 3.2ชวงอายุและจํานวนประชากร 

หมู

ท่ี 
ชื่อหมูบาน  

จํานวน

ครัวเรือน 

แรก

เกิด 
1-17 ป 18-59ป 60ปข้ึนไป 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บานบางพระ 619     612 671 1,283 

2 บานคลองใหม 1,023     991 1,060 2,051 

3 บานคลองใหม 714     816 820 1,636 

4 บานดอนทอง 237     453 466 919 

5 บานคลองใหม 423     593 603 1,196 

6 บานสะแกเล็ก 894     1,058 1,077 2,,135 

รวม 3,910 73 1758 5978 975 4523 4697 9220 

ขอมูลทะเบียนราษฎร มีนาคม  พ.ศ. 2562 

    4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๑  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จํานวน 

๙๕ ตน 

- โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  ๔  แหง  คือ 

โรงเรียนวัดบางชางเหนือ -     ผอ.รร.วัดบางชางเหนือ  จาํนวนนักเรียน    ๑๐๕     คน 

โรงเรียนบานคลองใหม  นางสาวสุภีร  เตชะเอนก   ผอ.รร.บานคลองใหม     จํานวนนักเรียน   ๒๒๑     คน  
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โรงเรียนบานดอนทอง   นายปรารภ หลงสมบุญ     ผอ.รร.บานดอนทอง      จํานวนนักเรียน    ๖๒      คน 

โรงเรียนนาคประสิทธิ์    นางสาวประนอม  ยังศิริ  ผอ.รร.นาคประสิทธิ์       จํานวนนักเรียน   ๔,๔๒๘   คน -  

โรงเรียนมัธยมศึกษา        จํานวน  ๑   แหง 

วิทยาลัยนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ         จํานวนนักเรียน   ๓๔๔   คน 

4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน  1  แหง  คือ 

 1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลคลองใหม   

2.  รานขายยาแผนปจจุบัน        จํานวน 1  แหง 

4.3 อาชญากรรม 

พบนอยในพ้ืนท่ีเนื่องจากมีการตรวจตราและตั้งดานตรวจรวมกับตํารวจ 

4.4 ยาเสพติด 

พบนอยมาก  ไมมีการแพรระบาด 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

จํานวนผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส  ท่ีรับเบ้ียยังชีพ 

หมูท่ี 

งบรัฐบาล งบ อบต. 

เบ้ียผูสูงอายุ เบ้ียผูพิการ เบ้ียผูปวยเอดส 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ 70 116 186 16 16 32 - - - 

๒ 131 166 297 28 17 45 -1 1 2 

๓ 115 157 272 20 16 36 - 1 1 

๔ 74 85 159 8 12 20 - - - 

๕ 81 97 178 12 3 15 - - - 

๖ 97 126 223 35 19 54 - - - 

รวม 568 747 1315 119 83 202 1 2 3 

ขอมูล ณ. พฤษภาคม  2562 

     

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก,ทางน้ํา,ทางรางฯลฯ) 

สวนมาใชรถยนต รถจักรยานยนตในการคมนาคม 

 5.2 การไฟฟา 

-  จํานวนหมูบานท่ีใชกระแสไฟฟา    จํานวน     6 หมูบาน 

  -  อัตราการใชไฟฟาของหมูบาน คิดเปนอัตรา   จํานวน 100   เปอรเซ็นต 
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 5.3 การประปา 

 - รอยละ 98% ใชบริการน้ําบาดาลองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม และ 

  รอยละ 2%น้ําประปาภูมิภาคสวนนอย 

 5.4 โทรศัพท 

- ตูโทรศัพทสาธารณะ     จํานวน   15       ตู 

 -  โทรศัพทบาน      จํานวน   40 เปอรเซ็นต 

 - บริการอินเตอรเน็ตฟรี     จํานวน     1      แหง 

 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

-ใชบริการไปรษณียสามพราน 

- มีบริการkerry สามพราน บริเวณซอยมาลี 

  6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

ประชากรในตําบลคลองใหม   สวนใหญประกอบอาชีพอาชีพ   เกษตรกรรม   โดยการปลูกพืช  ไดแก  ฝรั่ง   

ชมพู   มะพราว   ลําไย ขาว กลวยไม   พืชผักตางๆ  รองลงมา  ไดแก   อาชีพรับจาง   รับราชการ  คาขาย

และประกอบธุรกิจสวนตัว  โดยมีพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 5,606.5 ไร  สวนมาเปนพ้ืนท่ีขาว  สวน  ประมง 

 6.2 การประมง - 

 6.3 การปศุสัตว - 

 6.4 การบริการ 

  - มีปมน้ํามันหลอด     จํานวน  3 แหง 

   รานสะดวกซ้ือ 7-11  จํานวน  2  แหง 

 6.5 การทองเท่ียว เปนระบบนิเวศสามารถปนจักรยานชมสวนได 

 6.6 อุตสาหกรรม 27  แหง 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ     จํานวน  13  กลุม 

-  กลุมสตรีอาสาพัฒนา   1 กลุม 90 คน 

  (นางปราณี  นอยพิทักษ   ประธานกลุมสตรีอาสาพัฒนา)   

 -  สภาองคกรชุมชน   19 คน 

   (นางลําใย   สุขบํารุง)   ประธาน 

 -  กลุมยุวเกษตร    1 กลุม 30 คน 

  -  กลุมศูนยเยาวชน   1 กลุม 30 คน 

  -  ศูนยถายทอดเทคโนโลยี  1 กลุม   -  

  -  กองทุนสวัสดิการชุมชน   1    กลุม 756 คน 

  (นายสมชัด  เหล็งบํารุง  ประธานกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน )   
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  -  กลุมชาวสวนกลวยไม   1 กลุม      13 คน 

  -  กลุมผูใชน้ํา    1 กลุม    123 คน 

  -  กองทุนหมูบาน   6 กลุม    1220 คน 

  (นายบรรเทิง     คุมเจริญ       ประธานเครือขายกองทุนหมูบาน) 

  -  กลุมผูสูงอายุ    1 กลุม 235 คน   

  (นายวิสูตร ธรรมอภิพล       ประธานกลุมผูสูงอายุ  )  

  -  กลุมวิสาหกิจชุมชน   1 กลุม        126  คน 

  (นางอวน   พยุง     ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน)    

  -  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   อปพร. 1   กลุม     25 คน 

  (นายสังวาลย    มากหลาย   ประธานกลุมอปพร. )  

 6.8 แรงงาน  เปนประชากรแฝง 

   7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1การนับถือศาสนา พุทธ 

 7.2 ประเพณีทองถ่ิน สงกรานต   ลอยกระทง  เขาพรรษา 

 7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน ภาษาไทยภาคกลาง 

 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก กลวยกรอบแปรรูป  ,วุนมะพราว 

  8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 8.1 น้ํา 
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 8.2 ปาไม -  

 8.3 ภูเขา - 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

  9. อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 

ชื่อแหลงน้ํา ความกวาง ความยาว

(แมน้ํา หวย คลอง) (เมตร) (เมตร)

1
คลองคลองใหม่  หมู่ที� 1,2,3,5    เริ�มปากคลองแม่นํ�าท่าจีน  ถึง หมู่ที� 5

 คลองโพธิ�
8 4,000                                   

2 คลองบางพระ  หมูที่ 1 7 2,000                          

3
คลองทางรถ  หมูที่ 1,2    ตั้งแตปากคลองศาลเจาถึงสุดเขตโรงเรียน

คลองใหม
8 3,000                          

4
คลองโรงเรียนคลองใหม่ ม. 2 ต.คลองใหม่  เริ�มจากโรงเรียนถึงสุด

เขต
7 2,000                                   

5  คลองสายทอง   ม. 3 7 1,000                                   

6 คลองบ้านนายสินชัย  น้อยพิทักษ ์ หมู่ที� 3 7 2,000                                   

7
คลองบ้านนายเยิ�ม  กลิ�นถนอม  เชื�อม คลองบ้านลุงอิ�น  สุขบํารุง

  หมู่ที� 3,4
8 3,000                                   

8 คลองต้นสน ม. 4   ตั�งแต่บ้านนายสํารอง สุดเขตตําบบลคลองใหม่ 7 3,000                                   

9 คลองบ้านนายประเสริฐ   ทิมมณ ี หมู่ที� 4 7 1,500                                   

10 คลองบางช้าง  หมู่ที� 4,5 9 6,000                                   

11 คลองคลองโพธิ�  หมู่ที� 5 9 2,500                                   

12 คลองบ้านนายสําราญ  จินดามรกฎ หมู่ที� 5 7 2,000                                   

13 คลองบ้านนายเซี�ยง  พลอยรัศม ี หมู่ที� 5 7 1,000                                   

14 คลองชูเกียรติ-ท่ายายโหมด-ขุนแก้ว-ท่าตลาด  หมู่ที� 6 7 5,000                                   

15 คลองบ้านนายสนั�น  บุญกระสินธุ ์ หมู่ที� 6 7 1,000                                   

16 คลองซอย  หมู่ที 1,2,3,4,5 5 9,600                                   

ลําดับ



9 
 

 


