
260101 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 1,275        1,236      
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 136           1             1             
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 230           

1,641       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260102 ต.ทาชาง อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 7,615        7,532      
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 207           207         
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 335           

8,157       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260103 ต.บานใหญ อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 3,871        3818 3,898      
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 307           57 57           

4,178       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260104 ต.วังกระโจม            อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 7,050        6930
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 98             

7,148       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

เนื้อท่ีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว จ.นครนายก

รวม

ช้ันความเหมาะสม

รวม

ช้ันความเหมาะสม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.



260105 ต.ทาทราย อ.เมืองนครนายกจ.นครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 4,326        4,076      
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 5,506        5,000      
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 18             18           
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 26             

9,876       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260106 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 9,852        9,696      
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 8,412        7,400      

18,264     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260107 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 27,650      21,012    
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 4,533        2,894      
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 1,734        1,138      1,138      

33,917     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260108 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 23,106      23009
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 858           76

23,964     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

การปลูกขาวในปจจุบัน



260109 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 5,922        5,773      24           
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 487           241         240         
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 1,056        1,000      1,000      
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 1,490        187         5             

8,955       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260110 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 7,229        6,659      6,659      
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 2               2             
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 7,054        102         102         

14,285     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260111 ต.หินต้ัง อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 4914 2178
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 200 32           32           
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 42 42           
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 2211 80           

7,367       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260112 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 191
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 12730 10,676    10,674    
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 4393 197         197         

17,314     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม



260113 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 8511 8834
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 14077 12,997    12,996    
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 417 105         105         

23,005     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260201 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 6876 4428
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 9452 7,623      623
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 2246 1,081      1081

18,574     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260202 ต.เกาะโพธ์ิ อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 24218 15829
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 4 2             

24,222      
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260203 ต.ปากพลี อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 22063 17525 49
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 12805 4,496      262
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 11

34,879     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม



260204 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 3765 2058
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 5896 1,358      1358
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 97 14           14
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 102

9,860       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260205 ต.ทาเรือ อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 32333 28755
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 12322 13,942    

44,655     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260206 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 2467 1023 10
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 11652 11,430    3929
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 302 201         201
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 1815 189         189

16,236     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260207 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 3531 553
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 7177 5,624      624
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 3751

14,459     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.



260301 ต.บานนา อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 441 267
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 3404 6,221      6221
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 108

3,953        
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260302 ต.บานพราว อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 9663 8604
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 2450 4,208      4208
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 16

12,129     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260303 ต.บานพริก อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 15192 14480 14480
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 10280 9,631      9,631      

25,472     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260304 ต.อาษา อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 4627 4248
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 1200 1104
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 34 34
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 62

5,923        รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.



หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260305 ต.ทองหลาง อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 6513 6261
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 5344 5049
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 103 103
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 56

12,016     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260306 ต.บางออ อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 7462 5989
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 7524 7288
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 20

15,006     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260307 ต.พิกุลออก อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 6773 6090 1
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 1091 1091 1091
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 44 44 3
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 90

7,998       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260308 ต.ปาขะ อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 5433 5340 5340
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 885

6,318       
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

ช้ันความเหมาะสม

รวม

การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม



260309 ต.เขาเพ่ิม อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 6571 6341 6341
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 5734 42           42

12,305     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260310 ต.ศรีกะอาง อ.บานนา

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 2473 2439 2439

2473
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260402 ต.บึงศาล อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 22636 18375
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 11 5             

22,647     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260403 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 40125 39274
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 4704 3891
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 158

44,987     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260404 ต.โพธ์ิแทน อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 4983 4604
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 9921 5539

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.



14,904     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260405 ต.บางสมบูรณ อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 9513 5113
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 352 290 200
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 27839 13948 12055

37,704     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260406 ต.ทรายมูล อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 2488 1099
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 20631 3747
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 3684 261 261

26,803     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260407 ต.บางปลากด อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 7760 6080
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 21740 9239

29,500     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260408 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 6637 2554
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 4844 2277
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 16447 7896 7823

27,928     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม



260409 ต.องครักษ อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 5843 4378
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 4942 2762
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 3274 245 245
N พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 1139 458

15,198     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260410 ต.ชุมพล อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 32484 28596
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 671 306

33,155     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

260411 ต.คลองใหญ อ.องครักษ

ช้ันความเหมาะสม คําอธิบาย เน้ือที่(ไร) รอยละ เน้ือที(่ไร) รอยละ* เน้ือที(่ไร) รอยละ*
S1 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมมาก 8489 5261
S2 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 9188 2619
S3 พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 6

17,683     
หมายเหตุ  * หมายถึง คิดรอยละจากเนื้อท่ีของตําบล(เนื้อท่ีตําบล  ไร)

รวม

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

รวม

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.

ช้ันความเหมาะสม การปลูกขาวในปจจุบัน การปลูกขาวในปจจุบัน นอกเขต
เชลประทาน เขตปาไม เขต สปก.


