
หมูที่ 

หมูที่ 
บ้านไร่พฒันา

หมูที่ 
บ้านหนองมะขาม

หมูที่ 
บ้านเขาแหลม

หมูที่ 

บ้านหวัถนน

หมูที่ 

บ้านอู่ตะเภา

หมูที่ 
บ้านท่าอู่

หมูที่ 
บ้านดอนสําโรง

หมูที่ 
บ้านหนองกระทุ่ม

ตําบลไร่พฒันา

ตําบลอู่ตะเภา

บ้านหัวยาง
หมูที่ 

ตําบลท่าฉนวน

บ้านหางนําหนองแขม
หมูที่ 

บ้านหลนั
หมูที่ 

บ้านวดัโรงช้าง
หมูที่ 

หมูที่ 

บ้านวดัใหญ่

บ้านท่าฉนวน
หมูที่ 

บ้านหนองแก
หมู่ที 

บ้านดอนฉนวน
หมูที่ 

บ้านหางนําหนองแขม

ตําบลศิลาดาน

บ้านหาดมะตมู
หมูที่ 

บ้านดอนเดอื

หมูที่ 

บ้านศิลาดาน
หมูที่ 

บ้านท่าแขก
หมูที่ 

ตําบลวดัโคก

บ้านดอนไผ่

หมูที่ 

บ้านหนองมว่ง
หมูที่ 

บ้านคลองกลาง
หมูที่ 

บ้านแหลมยาง
หมูที่ 

บ้านคุ้ งสําเภา
หมูที่ 

ตําบลคุ้งสําเภา

บ้านคุ้ งสําเภา
หมูที่ 

บ้านคุ้ งสําเภา

หมูที่ 

บ้านท่าหาด
หมูที่ 

หมูที่ 

บ้านสะพาน
หมูที่ 

หมูที่ 
บ้านหนองตาตน

บ้านหัวหว้า

เทศบาลตําบลคุ้ งสําเภา

บ้านหาดมะตมู
หมูที่ 

บ้านต้นมะขาม
หมูที่ 
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เขตอําเภอ

เขตจังหวดั

เครืองหมาย

เขตตําบล

แม่นําเจ้าพระยา

สถานทีราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

โรงเรียน

วัด ศาสนสถาน

สถานีตํารวจ ป้อมตํารวจ

ตะวนัตก ตะวนัออก

เหนือ

ใต้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  (พหลโยธิน)

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ทางหลวง ทางสาธารณะ

แผนทีอําเภอมโนรมย์
 จงัหวดัชยันาท

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

เทศบาลตําบลหางนําสาคร

เขตหมู่บ้าน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
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เลข
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ชน.
1014

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน. บ้านคลองขดุ
หมูที่ 

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงชนบท ายเลข ชน.
หม

4024

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.

เขาแหลม

คลองอนุศาสนนันท์

ปัมนํามนั ปตท.

สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์(ตําบลศิลาดาน)โรงงานศรีรัตนา
สํานักงานเทศบาลตําบลศิลาดาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศลิาดาน
วดัศรีเจริญ

วดัธรรมขนัธ์
โรงเรียนวดัธรรมขนัธ์

ปัมนํามนับางจาก

โรงสีทรัพย์รวงทองข้าวไทย

โรงเรียนวดัใหญ่
วดัใหญ่

โรงเรียนวดัดอนฉนวน

วดัดอนฉนวน
ครัวท่านําอ้อย

ปัมนํามนั ปตท. จดุสินสดุโครงการทางหลวงชนบท

ปัมนํามนั ปตท.

โรงสีมโนรมย์ธัญญกิจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแขม

โรงเรียนบ้านหางนําหนองแขม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าฉนวน

บริษัทบางกอกรับเบอร์สหรัตน จํากดั

วัดจวน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

โรงงานชินนาเมลไวร์อินดสัตรีจํากดั

วดัโรงช้าง
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน

โรงเรียนวดัสะพานหิน

วดัสะพานหิน

วดัโพธิ นิมติ

โรงสูบนําโครงการท่าฉนวน-วดัโคก

โรงเรียนวดัหัวยาง
วดัหัวยาง

เขตเทศบาล

โรงเรียนบ้านเขาแหลม

วดัโพธิ พิทกัษ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไร่พฒันา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไร่พัฒนา

โรงเรียนบ้านหนองมะขาม

โรงเรียนไร่พัฒนา

วดัพัฒนาราม

โรงเรียนบ้านเขาปนู
วดัคีรีรัตนารามโรงเรียนบ้านหนองตาราม

วดัหนองตาราม

โรงเรียนบ้านหัวหว้า

วดัหัวหว้า

32
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โรงเรียนวดัหนองตาตน

วดัหนองตาตน
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอู่ตะเภา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอู่ตะเภา

วดัหนองกระทุ่ม

ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวดั

บริษัทบบรจภุณัฑ์เพือสิงแวดล้อม(BPF)
โรงสีแก้วสวา่ง

โรงงานเอเซียรับเบอร์
วดัท่าอู่

โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ศนูย์รถยนต์เชฟโรเลต

ปัมนํามนั ปตท.
ศนูย์บริการทางหลวง

โรงเรียนวดัหวัถนน

วดัหัวถนน

ศนูย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที

โรงเรียนสาครพิทยาคม

เทศบาลตําบลหางนําสาคร

โรงพยาบาลอําเภอมโนรมย์

โรงเรียนชมุชนบ้านหางนําสาคร

ไปรษณีย์หางนําสาคร

วดัหางนํา

เซเว่น หางนําสาคร

ธนาคารธนชาต

ร้านทองอึงฮะเฮง
สหกรณ์การเกษตรหางนําสาคร

โรงเรียนวดัหางแขยง
วดัหางแขยง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท

วดัดอนแตง
โรงเรียนวดัดอนแตง

วดัอู่ตะเภา

โรงเรียนวดัอู่ตะเภา

วดัป่าสกั

โรงเรียนวดัคลองกลาง

วดัคลองกลาง

บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน์ จํากดั

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ท่าข้าวเกษตรโอฬาร

อู่วีระนนัท์

หลักเขตที 

หลักเขตที 

หลักเขตที 

หลักเขตที 

หลักเขตที 

สํานักงานเทศบาลตําบลคุ้ งสําเภา

ทีว่าการอําเภอมโนรมย์

สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย์

สถานีจ่ายนําคุ้ งสําเภา

ถนนธรรมวิถี

สถานีอนามยัอําเภอมโนรมย์

ถนนลํามาปชมุแสง

ถนนคลองนางลาว

ถนนคหบดีอุทิศ

วดัศรีสิทธิการาม

โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์

สํานักงานสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จํากดั

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

เซเว่น คุ้ งสําเภา

แม่นําเจ้าพระยา

เทศบาลตําบลคุ้ งสําเภา

โรงเรียนบ้านเนินไผ่

วดัม่วง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวดัโคก

สํานักงานเทศบาลตําบลวดัโคก

โรงเรียนวดัมว่ง

โรงเรียนวดัโคกแจง
วดัโคกแจง

ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งสําเภา

โครงการส่งนําและบํารุงรักษามโนรมย์

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถมัภ์

คลีนิคคริสเตยีน

ไปรษณีย์มโนรมย์

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วดัโพธิ ศรีศรัทธาธรรม

วดัศรีมณีวรรณ(วดัใต้)

โรงเรียนชมุชนวดัศรีมณีวรรณ

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอําเภอมโนรมย์

โกดงัเก็บข้าวเปลือก

โรงสีปัญจพล

บริษัท เจริญธัญกิจ (ตลาดกลางข้าวไทย) จํากดั

มโนรมย์รีสอร์ท

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ตู้ยามคุ้ งสําเภา

สถานีตาํรวจภูธรหางนําสาคร

สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอมโนรมย์

ตู้ยามหางนําสาคร
แม่นําเจ้าพระยา
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