
ลําดับ duration EC Present

ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish

1 บุรีรัมย นางรอง ลําไทรโยง หนองปรือ 5538 III หนองปรือ 1.5 2.5 12 8.5 59.8 ปลูกผัก - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

2 บุรีรัมย นางรอง หัวถนน ปราสาททอง 5538 III หนองลุงตะคอก 2 7 12 8 111.7 ประปา บัวสาย10 % โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา, ปลาปลอย-สวาย,

กกสามเหลี่ยม10 % นกอีลุม ตะเพียน

3 บุรีรัมย หนองกี่ ดอนอะราง โคกรัก 5538 III สระเก็บน้ําบานโคกรัก 2.3 6 12 8 259 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

(อางเก็บน้ําหนองเต็งรัง) ปลาปลอย-นิล,

ตะเพียน,ไน

4 บุรีรัมย หนองกี่ ดอนอะราง ปาสามัคคี 5438 II อางเก็บน้ําบานปาสามัคคี 1 3 12 8 236 ทํานา กกสามเหลี่ยม70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

(อางเก็บน้ําไฮโดรอิฮิน) ไมยราบยักษ5% นกกระยาง,

นกตูม,

นกไกนา,

นกยางเล็ก

5 บุรีรัมย หนองกี่ ทุงกระเต็น ทุงกระเต็น 5538 III อางเก็บน้ําทุงกระเต็น 1.5 2.5 12 8 110 ประปา กกสามเหลี่ยม 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทํานา สาหรายหางกระรอก5% นกกระยาง,

นกไกนา,

นกตูม,

นกยางเล็ก

6 บุรีรัมย หนองหงษ สระแกว หนองกวางทอง 5538 IV หนองกวางทอง 2 3 12 7.5 202 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

7 บุรีรัมย หนองหงษ สระแกว หนองหงษ 5538 IV หนองสระแกว 1.5 3 12 8 336 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

เตา นกกระยาง ปลาปลอย-ยี่สก,

ตะพาบ นกยางเล็ก ตะเพียน,ไน

นกไกนา, หมอ,นวลจันทร

- นกตูม

8 บุรีรัมย ลําปลาย- หนองกระทิง หนองเมืองต่ํา 5538 IV หนองบาน 2 3 12 8 330 ทํานา กกสามเหลี่ยม15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

มาศ หนองเมืองต่ํา นกกระยาง,

นกยางเล็ก,

นกไกนา,

นกตูม

ตําบลจังหวัด Flora code

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย

ความลึก(m) Fauna
ระวาง pHอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ําหมูบาน



ลําดับ duration EC Present

ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish
ตําบลจังหวัด Flora code

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย

ความลึก(m) Fauna
ระวาง pHอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ําหมูบาน

9 บุรีรัมย ลําปลาย- ลําปลาย- โนนสมบูรณ 5539 II อางเก็บน้ํา 3 5 12 8 71.6 ประปา กกสามเหลี่ยม20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

มาศ มาศ หนองขี้หนู ชลประทาน กุงฝอย,ปลานิล

10 บุรีรัมย ลําปลาย- โคกลาม โนนแดง 5539 II อางเก็บน้ํา 1 3 12 6.5 92.7 ทํานา บัวสาย16 % โค,กระบือ นกกระยาง ปลาตะเพียน, FPPb

มาศ โนนแดง กกสามเหลี่ยม46 % เปด,ไก นกเปดน้ํา ไน,ยี่สก,กุง

เตา

11 บุรีรัมย ลําปลาย- โคกลาม โคกลาม 5539 II อางเก็บน้ํา 2.5 3 12 7 125 ทํานา กกสามเหลี่ยม60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

มาศ หนองหวยใหญ แหน 20 % นกไกนา ปลาปลอย-ยี่สก,

บัวสาย10% นกตูม นวลจันทร,นิล,

สาหรายหางกระรอก10% ตะเพียน,หมอ,ไน

12 บุรีรัมย ลําปลาย- ตลาดโพธิ์ บุตาแหบ 5539 II อางเก็บน้ํา 0.5 3 12 7.5 83.4 ทํานา กกสามเหลี่ยม80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

มาศ บานตลาดโพธิ์ บัวสาย10% นกกระยาง,

นกอีลุม,

นกไกนา

13 บุรีรัมย เมือง สะแกโพรง โคกสะอาด 5538 I หนองโคกสะอาด 1.5 3.5 12 8.5 135 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ประปา นกกระยาง, ปลาปลอย-ยี่สก,

นกไกนา, นวลจันทร

นกตูม, ตะเพียน,

นกยางเล็ก หมอ,นิล

14 บุรีรัมย เมือง ลุมปุก ไผนอย 5538 I หนองขาจันโรง 4 6 12 8 280 ทํานา บัวสาย50 % โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

(อางเก็บน้ําหนองคูขาด) นกกระยาง, ปลาปลอย-ยี่สก,

นกตูม, นิล,หมอ,จีน

นกไกนา ตะเพียนทอง

15 บุรีรัมย ลําปลาย- หนองโดน หนองโดน 5538 I อางเก็บน้ําบานหนองโดน- 1.5 3 12 7 87.8 ทํานา บัวสาย30 % โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

มาศ ทุงใหญ เตา นกตูม, ปลาปลอย-ยี่สก,

(อางเก็บน้ําชลประทาน) นกไกนา, ไน,ดุก

นกยางเล็ก, ชอน,ตะเพียน

นกกระเต็น หมอ,นิล
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ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish
ตําบลจังหวัด Flora code

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย
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16 บุรีรัมย นางรอง นางรอง หนองเสม็ด 5538 II อางเก็บน้ําหนองทะลอก 3 5 12 8 137 ประปา กกสามเหลี่ยม70 % - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ชลประทาน บัวสาย20 % นกกระยาง

17 บุรีรัมย นางรอง นางรอง นางรอง 5538 II หนองสาธารณะตาหมู 4 5 12 8 447 สาธารณะ บัวสาย5%,แหน 2% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

18 บุรีรัมย นางรอง หนองไทร หินลาด 5538 II อางเก็บน้ํา 3 5 12 8 135 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานหินลาด นกไกนา ปลาปลอย-นิล,

ชลประทาน นกกระยาง ไน

19 บุรีรัมย นางรอง สะเดา บานเขวา 5538 II อางเก็บน้ํา 2 5 12 8 26 ทํานา บัวสาย10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานเขวา ปลูกผัก นกไกนา ปลาปลอย-ยี่สก,

นวลจันทร,นิล

ตะเพียน,หมอ

20 บุรีรัมย เฉลิมพระ- ตาเปก ดอนขวาง 5538 II หนองเมืองเฮอ 3 5 12 8 159 ทํานา - โค,กระบือ นกไกนา ปลาธรรมชาติ FLL1am

เกียรติ (อางเก็บน้ําราษฎรบันเทิง) ปลาปลอย-นิล,

หมอ,ไน

21 บุรีรัมย สตึก ทามวง ทามวง 5639 I หนองไผ 1.5 4 12 7 304 - หญาไซ 50 % โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPa

บัวสาย30%, นกไกนา,

กกสามเหลี่ยม20% นกตูม,

นกยางเล็ก

22 บุรีรัมย สตึก ทุงวัง หนองทับคาย 5639 II หนองทับคาย 4 6 12 7 132.1 - หญาคา 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPa

กกสามเหลี่ยม10%, นกกระสา,

จอก10%,บัวสาย 5% นกกระยาง,

ผักตบชวา 15% นกไกนา,

นกตูม,

นกยางเล็ก

23 บุรีรัมย สตึก ทุงวัง หนองแดง 5639II หนองแดง 1 3 12 7 60.2 - หญาบัว 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาคา 40% นกกระยาง,

นกยางเล็ก,

นกไกนา
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24 บุรีรัมย สตึก สนามชัย สนามชัย 5639II อางเก็บน้ํา 3 5 12 7 44 - หญาคา 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

บานปลัดมุม จอก20%

กกสามเหลี่ยม5%,

บัวสาย10%

25 บุรีรัมย สตึก เมืองแก เมืองแก 5639II อางเก็บน้ํา 2 3 12 8 417 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานเมืองแก

26 บุรีรัมย สตึก ชุมแสง ตามา 5639II อางเก็บน้ํา 12 7.5 144 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานตามา

27 บุรีรัมย เมือง เมืองโพธิ์ ปะดํา 5639II อางเก็บน้ํา 2 4 12 7 76.9 ประปา หญาไซ 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

บัวสาย30%, นกตูม,

ระเบิก กกสามเหลี่ยม10% นกไกนา

28 บุรีรัมย เมือง โคกเหล็ก หนองโคกเหล็ก 5639III อางเก็บน้ํา 5 6 12 7 68.5 ประปา บัวสาย40% - นกเปดน้ํา ปลานิล,ตะเพียน FPPb

บานโคกเหล็ก จอก20% นกยางเล็ก

ผักตบชวา 20%

29 บุรีรัมย บานดาน ปราสาท ดอนไมงาม 5639III หนองกระโทวา 8 10 12 7 111.5 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

30 บุรีรัมย สตึก รอนทอง รอนทอง 5639III หนองใหญ 1.5 3 12 7.5 144.4 ประปา สาหรายหางกระรอก15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ปลากราย FLL1am

การเกษตร บัวสาย5% นกนางนวล ปลาปลอย-ปลานิล

กกสามเหลี่ยม 5% นวลจันทร,ยี่สก

31 บุรีรัมย สตึก รอนทอง บานหนองไผ 5639III อางเก็บน้ําหนองไผ 3 5 12 7 89.7 - บัวสาย10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

(หวยรอนทอง) กกสามเหลี่ยม5% นกกระยาง นิล,ตะเพียน

นกเขา,

นกยางเล็ก,

นกไกนา
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32 บุรีรัมย สตึก ดอนมนต กุดน้ําขุน 5639III กุดน้ําขุน 1 2.5 12 7 109.6 - กกสามเหลี่ยม40%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

ผักตบชวา 10% นกยางเล็ก,

บัวสาย35% นกไกนา,

หญาไซ10% นกกระยาง

33 บุรีรัมย คูเมือง ตูมใหญ หนองตาด 5639III หนองน้ํา 1 3 12 7.5 123.6 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานหนองตาด

34 บุรีรัมย คูเมือง หินเหล็กไฟ สาวเอ 5639III สระน้ําโรงงาน 5 6 12 8 876 - - - - ปลาธรรมชาติ SI

ปลาปลอย-ปลานิล

35 บุรีรัมย คูเมือง คูเมือง กอกโคก 5539II อางเก็บน้ํา 1.5 3 12 7 189 - กกสามเหลี่ยม40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาตะเพียน, FPPb

หนองตาด หญาคา 20%,จอก10% นกกระยาง, นวลจันทร

ผักตบชวา10% นกยางเล็ก, ยี่สก,นิล,ไน

นกไกนา

36 บุรีรัมย คูเมือง คูเมือง โคกใหญ 5539II หนองน้ํา 3 5 12 7.5 290 - บัวหลวง20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-นิล, FLL1am

บานโคกใหญ นกกระยาง, ไน,ตะเพียน

นกยางเล็ก, ยี่สก,นวลจันทร

นกไกนา

37 บุรีรัมย แคนดง หัวฝาย หัวฝาย 5639IV อางเก็บน้ํา 4 5 12 7.5 146 - บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ลําตะโคง แหน30% นกกระยาง

ผักตบชวา20% นกไกนา

สาหรายหางกระรอก10% นกกระเต็น

ธูปฤาษี 5% นกตูม

นกยางเล็ก

38 บุรีรัมย เมือง ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก 5639III อางเก็บน้ําหวยยาง 2 3 12 7 98.9 - หญาขน25% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

39 บุรีรัมย ประโคน ประทัดบุ หวยตะแบก 5538II อางเก็บน้ําหวยตะแบก 0.5 2 12 8 100 ทํานา บัวสาย5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ชัย นกไกนา,

นกกระยาง
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ตําบลจังหวัด Flora code
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ระวาง pHอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ําหมูบาน

40 บุรีรัมย ประโคน จระเขมาก หนองบัวลอย 5538II อางเก็บน้ําหนองบัวลอย 0.5 5 12 8 365 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

ชัย นกไกนา นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ

41 บุรีรัมย นางรอง ถนนหัก ทุงแหลม 5538II หนองทุงแหลม 3 4 12 8.8 121 ทํานา กกสามเหลี่ยม10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

ที่สาธารณะ นกกระยาง ตะเพียน

นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ

42 บุรีรัมย นางรอง หนองกอ หนองบัว 5538II สระโคกศรีพัฒนา 0.5 2.5 12 8 106 ทํานา หญาแดง25% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

(หนองบัว) บัวสาย 5% นกกระยาง

43 บุรีรัมย พุทธไธสง บานเปา แฮด 5540II หนองรักกา 1.5 4 12 8.5 148 ประปา กกสามเหลี่ยม15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

(หนองกา) ทํานา เตา นกกระยาง,

นกตูม,

นกไกนา

44 บุรีรัมย นาโพธิ์ นาโพธิ์ หนองหวา 5540II หนองปลาดุก 2 4 12 8 117 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

ทํานา นกกระยาง หมอ,ตะเพียน,

ปลาดุก,ชอน,

ปลาธรรมชาติ

45 บุรีรัมย นาโพธิ์ นาโพธิ์ หนองหวา 5540II หนองหลัก 3 4 12 8 239 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา,

นกกระยาง,

นกตูม

46 บุรีรัมย นาโพธิ์ นาโพธิ์ จอก 5540II หนองน้ําบานจอก 1.5 2 12 8.5 163 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-ตะเพียน, FLL1am

นกไกนา, ยี่สก,นิล

สูบน้ําเขานา นกกระยาง, ไหล,นวลจันทร,

นกตูม ปลาธรรมชาติ



ลําดับ duration EC Present
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47 บุรีรัมย นาโพธิ์ บานคู หัวชาง 5540II เริงบน 1.5 2 12 8 594 ทํานา บัวหลวง 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-ตะเพียน, FPPb

กกสามเหลี่ยม30% นกกระยาง, นวลจันทร,หมอ,

นกไกนา ปลาธรรมชาติ

นกกระเต็น,

นกตูม,

นกยางเล็ก

48 บุรีรัมย นาโพธิ์ ศรีสวาง สงแดง 5540II หนองเฮียน 3 4 12 8 519 - หญาไซ10% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

(หนองโพน) หมอ,นิล,

นวลจันทร,

ปลาธรรมชาติ

49 บุรีรัมย บานใหม- ทองหลาง หังหนอง 5540II หนองขอน 2.5 3.5 12 8.5 290 ประปา - กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

ไชยพจน (หนองสระประทุม)

50 บุรีรัมย บานใหม- หนองเยือง ยางทะเล 5540II หนองยางทะเล 3 6 12 8 103.2 - กกสามเหลี่ยม20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

ไชยพจน นกไกนา ตะเพียน,นิล,

หมอ,นวลจันทร,

ปลาธรรมชาติ

51 บุรีรัมย บานใหม- กูสวนแตง ดงยางกู- 5540II หนองกู+หนองขาม 2 4 12 8 356 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม1% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ไชยพจน สวนแตง นกตูม,

นกกระยาง

52 บุรีรัมย บานใหม- กูสวนแตง หลุบทุม 5540II หนองหลุบทุม 1 1.5 12 6.5 659 - หญาคา70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPa

ไชยพจน ธูปฤาษี 20% นกไกนา,

บัวหลวง10% นกตูม,

นกกระเต็น

53 บุรีรัมย พุทธไธสง หายโศก จอกเตี้ย 5540II หนองจอกเตี้ย 1.5 5 12 8 2270 ทํานา ธูปฤาษี50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-นวลจันทร, SI

นกไกนา, นิล,ตะเพียน

นกกระยาง ไน,ยี่สก

54 บุรีรัมย พุทธไธสง พุทธไธสง ศรีษะแรด 5640III คูเมือง 1.5 2 12 8 286 ที่สาธารณะ บัวหลวง60% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ, FPPb

ผักตบชวา10% ดุก,ชอน
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55 บุรีรัมย คูเมือง คูเมือง คูเมือง 5639IV หนองคูขาด 5 8 12 7 138 ประปา ผักตบชวา10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

นกกระยาง นิล,นวลจันทร

ตะเพียน,ไน

56 บุรีรัมย แคนดง แคนดง แคนดง 5637IV อางเก็บน้ําบานแคนดง 2 4 1 7 113 ทํานา ผักตบชวา70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-นิล, FPPb

บัวสาย2% นกไกนา, ไน,ตะเพียน

นกยางเล็ก, นวลจันทร,ยี่สก

นกตูม, ปลาธรรมชาติ

นกกระเต็น

57 บุรีรัมย แคนดง แคนดง หนองกระทุม 5637IV หนองกระทุม 2 3 12 7 118 ทํานา ผักตบชวา70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาไซ20% นกตูม,

นกไกนา

58 บุรีรัมย แคนดง สระบัว หนองหวยนอย 5637IV หนองหวยนอย 2 3 12 7 263 ทํานา ธูปฤาษี70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

นกกระยาง,

นกไกนา,

นกยางเล็ก,

นกกระเต็น,

นกตูม

59 บุรีรัมย ละหาน- หนองแวง หนองหวา 5537I เขื่อนหนองหวา 7 10 12 7.5 117 - - โค,กระบือ นกไกนา ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทราย นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน,

นวลจันทร,นิล

60 บุรีรัมย ละหาน- หนองแวง หงอนไก 5537I อางเก็บน้ําลําปะเทีย 7 10 12 7.5 119 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

การเกษตร ปลาปลอย-นิล,

ทราย ตะเพียน

61 บุรีรัมย ละหาน- หนองแวง ผไทรวมพล 5537I อางเก็บน้ําหวยนาเหนือ 5 7 12 8.5 56.7 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-นิล, FLL1am

ทราย หมูปา นกไกนา ไน,นวลจันทร

62 บุรีรัมย ละหาน- หนองแวง ราษฎรรักแดน 5537II อางเก็บน้ําลําปะเทีย 5 7 12 8 59.6 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-นิล, FLL1am

ทราย หมูปา นกไกนา ไน,นวลจันทร
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63 บุรีรัมย ละหาน- หนองแวง หนองแวง 5537I หนองลุบดิน 3 5 12 7.5 132 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทราย

64 บุรีรัมย บานกรวด หนองไมงาม หนองไมงาม 5537I อางเก็บน้ําหวยเสว 0.5 3 12 8.5 140 ทํานา หญาคา10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา, ปลาปลอย-นิล,

นกอีลุม, ไน

นกกระยางขาว

65 บุรีรัมย ละหาน- สําโรงใหม โคกไมแดง 5537I สระหนองไผ 2 3 12 8.5 207 ทํานา หญาไซ30% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรรมชาติ FPPa

ทราย (หนองไมแดง) บัวสาย30% นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน

นวลจันทร

66 บุรีรัมย ละหาน- ละหาน- หนองละ- 5537I หนองละหานทราย 1.5 3 12 8 174 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทราย ทราย หานทราย การเกษตร ปลาปลอย-นิล,

ยี่สก,ไน,ตะเพียน

67 บุรีรัมย ละหาน- ตาจง โนนศิลา 5537I อางเก็บน้ําชลประทาน 5 6 12 7.5 157 - บัวสาย10%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย บานโนนศิลา กกสามเหลี่ยม10% นกไกนา ปลาปลอย-

ผักบุง 10% ตะเพียน,นิล

68 บุรีรัมย ประโคนชัย จระเขมาก โคกเมือง 5537I อางเก็บน้ํา 4 5 12 8 157 - - โค,กระบือ - ปลาปลอย-สวาย, FLL1am

ทะเลเมืองต่ํา ตะเพียน

69 บุรีรัมย ละหาน- ตาจง ละลม 5537I หนองลําปะเทีย 3 5 12 7 140 ประปา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทราย (หนองถนน) การเกษตร ปลาปลอย-ตะเพียน

70 บุรีรัมย ละหาน- ตาจง ดอนมัน 5537I หนองหวา 0.5 5 12 7.5 146 ทํานา กกสามเหลี่ยม 30% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย บัวสาย10% ปลาปลอย-ตะเพียน

71 บุรีรัมย ละหาน- ตาจง ตาจง 5537I หนองเกษตร 1 4 12 7.5 156 - บัวสาย40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย กกสามเหลี่ยม20% นกกระยาง,

นกไกนา,

นกกระทูม

72 บุรีรัมย ละหาน- หนองตา- โนนเพชร 5537I หนองทับรักษ 3 4 12 7 132 - กกสามเหลี่ยม30%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย ครอง บัวสาย20%
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73 บุรีรัมย ละหาน- หนองตา- หนองตาครอง 5537I หนองตาครอง 3 5 12 7 116 ประปา บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย ครอง หญาไซ10% นกไกนา

74 บุรีรัมย ประโคนชัย โคกมะขาม หนองอาแมะ 5638III หนองอาแมะ 1 3 12 7.5 104 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ, FLL1am

ประปา ปลาปลอย-ชะโค,

บูทอง

75 บุรีรัมย ประโคนชัย หนองบอน พูนสุข 5638III หนองลุมปุก 2 4 12 7.5 41.9 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา

นกกระยาง

76 บุรีรัมย ประโคนชัย ละเวี้ย โคกประเดียก 5638III หนองชลประทาน 1 2 12 7.5 52.9 - บัวหลวง20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

77 บุรีรัมย ประโคนชัย ละเวี้ย หนองนา 5638III หนองบานหนองนา 2 5 12 7.5 160 ประปา - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ, FLL1am

ทํานา ปลาปลอย-นิล,

ตะเพียน

78 บุรีรัมย ประโคนชัย ไพศาล ไพศาล 5638III หนองชลประทาน 3 5 12 8 58.3 - กกสามเหลี่ยม 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

79 บุรีรัมย ประโคนชัย ไพศาล หนองแสง 5638III หนองแสง 1.5 3 12 8 56.6 - กกสามเหลี่ยม 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

80 บุรีรัมย ประโคนชัย ประโคนชัย ศรีถาวร 5638III อางเก็บน้ํา 3 5 12 7.5 93 - หญาไซ50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPa

สนามบินเกา นกกระยาง,

นกไกนา

81 บุรีรัมย ประโคนชัย โคกมา โคกกลาง 5638III หนองโสน 1 2 12 8 182 - ตนสนม5% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

82 บุรีรัมย กระสัง บานปรือ ระกา 5638I สระถอน 2 3 12 7.5 242 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

83 บุรีรัมย กระสัง กระสัง สุขสําราญ 5638I หนองสุขสําราญ 6 6 12 7 89.5 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

84 บุรีรัมย กระสัง บานปรือ ระกา 5638I ฝายทํานบตราง 4 6 12 6.5 41.2 การเกษตร บัวหลวง 60% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

-ขาวโพด กกสามเหลี่ยม 10%

85 บุรีรัมย กระสัง สูงเนิน สูงเนิน 5638I ฝายน้ําลน 2.5 4 12 7 47.6 ประปา บัวสาย 30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

บานสูงเนิน การเกษตร ผักแวน 25%

-ขาวโพด กกสามเหลี่ยม 25%

-ถั่วลิสง แพงพวย 5%
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86 บุรีรัมย กระสัง สูงเนิน กระทุม 5638I หนองกระทุมนอย 4 5 12 6.5 47.3 ประปา กกสามเหลี่ยม30%, - - ปลาธรรมชาติ FPPb

หนองกระทุมใหญ บัวสาย6%,จอก 5%

หญาไซ10%

ผักตบชวา5%

87 บุรีรัมย กระสัง บานปรือ กะนัง 5638I หนองกะนัง 1 3 12 6.5 44.4 การเกษตร หญาบัว 30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

กกสามเหลี่ยม20%

ผักตบชวา 20%

บัวหลวง10%

88 บุรีรัมย กระสัง บานปรือ โคกตะเคียน 5638I อางเก็บน้ําบานปรือ 3 5 12 7 290 - ผักตบชวา50% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาบัว 10%

บัวสาย 10%

89 บุรีรัมย กระสัง หนองเต็ง กุดใหญ 5638I อางเก็บน้ํา 2 3.5 12 7 35.5 - กกสามเหลี่ยม35% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

บานกุดใหญ หญาบัว20%

บัวสาย30%

90 บุรีรัมย กระสัง หนองเต็ง ละลูน 5638I อางเก็บน้ํา 3 5 12 7 46.5 - หญาไซ20% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานละลูน

91 บุรีรัมย กระสัง ลําดวน แซว 5639II หนองละหาน 3 4 12 6.5 51.5 - หญาไซ10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานแซว แพงพวย 5%

ผักแวน 5%

บัวสาย5%

92 บุรีรัมย กระสัง ชุมแสง สวายสอ 5639II อางเก็บน้ํา 5 6 12 6.5 79 การเกษตร จอก 10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

บานสวาย บัวสาย10%

ผักกะเฉด 5%

93 บุรีรัมย กระสัง ลําดวน แสลงพัน 5639II หนองละเวียง 1.5 2 12 7 38.4 การเกษตร กกสามเหลี่ยม30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

94 บุรีรัมย กระสัง ชุมแสง โนนจําปา 5639II กุดสระกุด 3 4 12 7 187.5 การเกษตร บัวสาย10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

95 บุรีรัมย สตึก สตึก ขาม,คูขาด 5639I หนองขาม 2 4 12 7.5 92.5 การเกษตร ผักตบชวา 10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

96 บุรีรัมย สตึก สะแก ยางน้ําใส 5639I กุดน้ําใส 5 10 12 7 195 ประปา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am



ลําดับ duration EC Present

ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish
ตําบลจังหวัด Flora code

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย
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ระวาง pHอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ําหมูบาน

97 บุรีรัมย สตึก สะแก โนนมะงา 5639I กุดจับ 3 5 12 7 494 - กกสามเหลี่ยม50% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาไซ40%

บัวสาย10%

98 บุรีรัมย ปะคํา โคกมะมวง โคกเขา 5537IV อางโคกเขา 3 5 12 8 419 การเกษตร บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล, FPPb

หญาไซ5% นกไกนา ชอน

99 บุรีรัมย ปะคํา หนองบัว หนองบัว 5537IV หนองบัว 2 4 12 8 137 การเกษตร บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

จอก 20% นกไกนา

100 บุรีรัมย ปะคํา หนองบัว บานดอน 5537IV หนองบานดอน 3 3.5 12 7 135 การเกษตร - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

101 บุรีรัมย ปะคํา ไทยเจริญ ถนนหัก 5537IV หนองถนนหัก 2 4 12 7.5 115 การเกษตร บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล,ไน FPPb

ประปา ปลาปลอย-ดุก

102 บุรีรัมย ปะคํา ทํานบ ทํานบ 5537IV หนองไมเสียบ 3 4 12 7.5 154 การเกษตร กกสามเหลี่ยม30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ประปา หญาไซ10% นกไกนา ปลาปลอย-ดุก

นกกระยาง

103 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง ปาไมสหกรณ 5537I อางเก็บน้ํา 2 3 12 8 231 - หญาไซ5% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

คลองมะนาว ปลาปลอย-นิล,

นวลจันทร

104 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง เขาปะทุน 5537IV อางเก็บน้ํา 2 3 12 8 231 - หญาไซ 5% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ, FLL1am

เขาปะทุน ปลาปลอย-นิล,

นวลจันทร

105 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง คลองโปรง 5537III หนองคลองโปง 3 6 12 8 159 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

โคปา นกกระยาง,

ชาง นกไกนา

106 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง คลองหิน 5537III อางเก็บน้ํา 5 10 12 8 153 - บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

คลองหิน หญาไซ10% ชาง นกไกนา, ปลาปลอย-นิล

กระตาย นกกระยาง,

นกเขา
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107 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง ลํานางรอง 5537III อางเก็บน้ํา 4 7 12 8 119 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ลํานางรอง ชาง นกไกนา,

กระตาย นกกระยาง,

นกเขา

108 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง โคกเพชร 5537III โคกเพชร 2 4 12 8 160 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา

109 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง หนองเสม็ด 5537III หนองเสม็ด 7 10 12 8 156 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา

110 บุรีรัมย โนนดินแดง ลํานางรอง คลองหิน 5537III เขื่อนนอย 3 5 12 8 157 - บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

นกกระยาง,

นกไกนา

111 บุรีรัมย โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง 5537I เขื่อนลํานางรอง 32 352 12 8 86 การเกษตร - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกไกนา ปลาปลอย-บึก

112 บุรีรัมย ละหาน- สําโรงใหม สันติสุข 5537I ลําจังหัน 18 19.5 12 7.5 154 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ทราย นกไกนา ปลาปลอย-บึก

113 บุรีรัมย ละหาน- สําโรงใหม หนองปลาอีด 5537I หนองปลาอีด 3 5 12 8 115 ประปา ผักตบชวา50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

ทราย การเกษตร บัวสาย30% นกไกนา, ปลาตะเพียน

กกสามเหลี่ยม10% นกกระยาง

114 บุรีรัมย เมือง พระครูใหญ หนองมะคาแต 5639III สระหนองโสน 4 6 12 7.5 134.3 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาตะเพียน FLL1am

นกยางเล็ก,

นกไกนา

115 บุรีรัมย เมือง กลันทา กลันทา 5639III อางเก็บน้ํา 2 4 12 7 127 - บัวสาย20% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPb

บานกลันทา หญาไซ10%

116 บุรีรัมย คูเมือง ปะเคียน ออดอนยาง 5639IV กุดออดอยฝาย 2 4 12 7 148.1 - ผักตบชวา30% โค,กระบือ นกกระยาง, ปลาธรรมชาติ FPPb

นกเปดน้ํา,

นกยางเล็ก,

นกไกนา
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ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish
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พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย
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117 บุรีรัมย สตึก สระบัว หวยงิ้ว 5639IV ฝายบานงิ้ว 2 3 12 7 124 - บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

นกไกนา,

นกตูม,

นกยางเล็ก

118 บุรีรัมย สตึก สระบัว มวง 5639IV กุดทะเล 2 6 12 7 183 การเกษตร บัวสาย80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาตะเพียน FPPb

นกยางเล็ก,

นกไกนา,

นกตูม

119 บุรีรัมย แคนดง แคนดง นาแซง 5639IV กุดออ 3 5 12 8 472 การเกษตร บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลานิล,ไน, FPPb

นกยางเล็ก, ตะเพียน,

นกไกนา, นวลจันทร,ยี่สก

นกตูม,

นกกระยาง

120 บุรีรัมย สตึก พิมาย พิมาย 5639IV กุดพิมาย 1.5 4.5 12 7 278 - กกสามเหลี่ยม15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

บัวสาย20%, นกตูม,

ผักตบชวา10% นกยางเล็ก,

นกไกนา

121 บุรีรัมย หวยราช หวยราชา ระเบิก 5638IV หนองระเบิก 2 3 12 8 157 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ,ยี่สก FLL1am

ปลาปลอย-ตะเพียน

122 บุรีรัมย หวยราช สามแวง เพชรนอย 5638IV หนองเพชรนอย 2 4 12 8 237 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

(หนองสวาย) นกไกนา

123 บุรีรัมย กระสัง สองชั้น สระเพลง 5638IV อางเก็บน้ํา 10 15 12 7.5 69 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

หวยสวาย นกไกนา,

นกยางเล็ก

124 บุรีรัมย เมือง สะแกซํา ทายอาง 5638IV อางเก็บน้ํา 1.5 3 12 8 116 การเกษตร - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

หวยตลาด นกไกนา,

นกกระยาง
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125 บุรีรัมย เมือง บานบัว หวยจระเขมาก 5638IV อางเก็บน้ํา 1.6 3 12 8.5 100 - บัวสาย30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

จระเขมาก สาหรายหางกระรอก20% นกกระยาง,

นกไกนา

126 บุรีรัมย เมือง บานบัว บานบัว 5638IV หนองบัว 1.5 3 12 8 209 - บัวหลวง99% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

นกกระยาง,

นกไกนา

127 บุรีรัมย ประโคนชัย สี่เหลี่ยม ทุงสวาง 5638IV หนองบานสี่เหลี่ยม 2 3 12 8 283 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

128 บุรีรัมย ประโคนชัย สี่เหลี่ยม สารภี 5638III หนองบานสารภี 2 3 12 8 288 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

129 บุรีรัมย ประโคนชัย แสดงโทน ตะไคร 5638IV หนองตะไคร 0.5 2 12 8 136 - กกสามเหลี่ยม 80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาไซ10% นกไกนา,

นกกระยาง

130 บุรีรัมย พลับพลา- สําโรง สําโรง 5638III อางเก็บน้ํา 1.5 3 12 8 156 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ชัย สําโรงชลประทาน นกกระยาง,

นกไกนา

131 บุรีรัมย พลับพลา- โคกขมิ้น ตาแก 5638IV สะแกเอิบ 1.5 3 12 8 289 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ชัย นกกระยาง,

นกไกนา

132 บุรีรัมย พลับพลา- สะเดา โคกโพธิ์ 5638III หนองโพธิ์ใหญ 0.5 1.5 12 7.5 136 - กกสามเหลี่ยม70% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPb

ชัย

133 บุรีรัมย พลับพลา- ปาชัน ปาชัน 5638II หนองทุงตะแบก 0.5 1.5 12 8 56.6 บัวหลวง10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

ชัย หญาไซ20% นกไกนา

134 บุรีรัมย พลับพลา- โคกลําดวน โคกลําดวน 5638II ฝายทะเล 1.5 3 12 8 56.6 - - โค,กระบือ นกกระยาง, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ชัย นกเปดน้ํา

135 บุรีรัมย บานกรวด ปราสาท สายไท 2 5637IV หนองบานสายไท 2 3 5 12 7.5 83 - บัวสาย10% โค,กระบือ นกไกนา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกเปดน้ํา,

นกกระยาง
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136 บุรีรัมย บานกรวด สายตะกู สายโท 5637IV หนองสายโท 3 5 12 7.5 68.1 - กกสามเหลี่ยม10% โค,กระบือ นกกระยาง, ปลาธรรมชาติ FLL1am

บัวสาย10% นกเปดน้ํา,

นกไกนา

137 บุรีรัมย บานกรวด บานกรวด สายที่4 5637IV เขื่อนเมฆาสาย 4 7 10 12 8 121 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

นกยางขาว, ยี่สก

นกไกนา

138 บุรีรัมย บานกรวด บานกรวด โคกตะเพียน 5637IV เขื่อนสายโท 1 0.5 5 12 8 120 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

139 บุรีรัมย บานกรวด หนองไมงาม หนองไมงาม 5637IV เขื่อนลําหวยกู 1 3 12 7.5 118 - หญาสาย20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

140 บุรีรัมย ประโคนชัย เขาคอก เขาคอก 5637IV หนองบานเขาคอก 2 3 12 7.5 139 ประปา - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

141 บุรีรัมย บานกรวด หินลาด หนองมวง 5637IV หนองละหานทราย 2 4 12 7 83.9 - บัวสาย60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPb

หญาไซ30% นกกระยาง, ปลาปลอย-ตะเพียน

นกไกนา

142 บุรีรัมย บานกรวด หินลาด หินลาด 5637IV หนองหินลาด 3 7 12 7 118 การเกษตร - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FLL1am

ประปา นกกระยาง, ปลาปลอย-ตะเพียน

นกไกนา, นวลจันทร,สวาย

นกตูม

143 บุรีรัมย บานกรวด หินลาด ถนนนอย 5637IV หวยทะมอ 1.5 3 12 7.5 121 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

144 บุรีรัมย บานกรวด โนนเจริญ ถนนใหญ 5637IV หนองสวาย 0.5 2 12 7.5 113 - หญาไซ40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

กกสามเหลี่ยม30%

145 บุรีรัมย บานกรวด เขาดินเหนือ เขาดิน 5638III หนองชลประทานเขา 1 2 12 7.5 52.4 ทํานา หญาแดง70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ FPPa

ดินเหนือ บัวหลวง10% นกไกนา,

นกตูม,

นกยางเล็ก,

นกกระยาง

146 บุรีรัมย ประโคนชัย หนองบอน หนองน้ําขุน 5638III หนองน้ําขุน 2 3 12 7.5 120 ทํานา กกสามเหลี่ยม20%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

บัวหลวง10%

147 บุรีรัมย ประโคนชัย หนองบอน หวยเสลา 5637III อางเก็บน้ําหวยเสลา 2 5 12 6.5 53.3 ทํานา หญาไซ 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

บัวสาย20%



ลําดับ duration EC Present

ที่ L H (เดือน) (mm)  Landuse Animal Bird Fish
ตําบลจังหวัด Flora code

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดบุรีรัมย

ความลึก(m) Fauna
ระวาง pHอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ําหมูบาน

148 บุรีรัมย ประโคนชัย หนองบอน หนองบอน 5638III หนองทํานบ 0 2 9 7.5 99.2 - หญาแดง60% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรรมชาติ FPSb

กกสามเหลี่ยม5% นกเปดน้ํา

บัวหลวง5%

149 บุรีรัมย ประโคนชัย บังกู โคกสะอาด 5638III หนองบัว 3 5 12 7.5 82.7 ทํานา บัวสาย60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

(อางเก็บน้ําโคกสะอาด) นกไกนา

150 บุรีรัมย ประโคนชัย บังกู หนองหิน 5637III หนองชลประทาน 1.5 2 12 7.5 62.8 - บัวสาย10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

หญาไซ5% นกไกนา

นกกระยาง


