
ประวัติความเป็นมาของบ้านสําโรง  หมู่ท่ี 1 

 หมู่บ้านสําโรงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่  ต้ังถ่ินฐานมานานแล้ว  ประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่มีใครรู้ มีเพียงผู้เฒ่า

เล่าว่า  แต่เดิมนั้น  มีต้นสําโรงอยู่ต้นหนึ่งขนาดใหญ่มากอยู่ใกล้กับศาลปู่ตา  เม่ือมีการต้ังชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่า

หมู่บ้านสําโรง  และเม่ือมีการต้ังตําบลจันอัดข้ึน  หมู่บ้านสําโรงจึงให้เป็นหมู่บ้านท่ีหนึ่ง  ห่างจากอําเภอโนนสูง  13  

กิโลเมตร 

 ทิศเหนือเขตติดต่อกับบ้านคล้า 

 ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับบ้านดอน 

 ทิศใต้เขตติดต่อกับบ้านปราสาท 

 ทิศตะวันตกเขตติดต่อกับบ้านจันอัด 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

1.  นายก้อน   ชูจันอัด   อดีตกํานันตําบลจันอัด 

2. นายคง  เกมกลาง 

3. นายอ่วม   สาจันอัด 

4. นายดอน   ปลั่งกลาง 

5. นายปลัก   กบกลาง 

6. นายนาค   กางร่มกลาง 

7. นายทองอยู่   บุญสันเทียะ 

8. นายอุดม   สาจันอัด 

9. นายสุรีย์   เมฆเคลื่อน 

มีประชากรท้ังหมด  494  คน 

 ชาย    234   คน 

 หญิง  260  คน 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  132  ครัวเรือน 



ประวัติความเป็นมาของบ้านจันอัด  หมู่ท่ี 2 

 จากคําบอกเล่าต่อ ๆ กันมาของคนแก่  คนเฒ่า  ในหมู่บ้านจันอัดเล่าว่า เดิมท่ีบ้านจันอัด  มีชื่อเดิมว่า 

“บ้านจนอัฐ”  เพราะในสมัยก่อนชาวบ้านมีฐานะยากจนมาก  ไม่มีเงินซ่ึงเงินในสมัยนั้นเรียกว่า “อัฐ” และต่อมา

สมัยยุคก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้มีการเรียกชื่อ  ใหม่เพราะคิดว่าชื่อเก่าเป็นชื่อท่ีไม่ค่อยดีเท่าไร  เพราะชาวบ้าน

เริ่มมีฐานะดีข้ึนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านท่ีมีคนเข้ามาเล่น  การพนันกันเยอะ  มีการเล่น  ไพ่  ตีไก่  เข้าบ่อน  ทําให้

บุคคลท่ีผ่านไปมาเรียก  “บ้านจ่นอัฐ” ซ่ึงในความหมายขณะนั้นของชาวบ้านเขาติดว่า  มีกระแสการไหวของเงินใน

หมู่บ้านเป็นอย่างดีจึงเรียกว่า  บ้านจ่นอัฐ  ต่อมาบ้านจ่นอัฐซ่ึงเป็นบ้านท่ีเป็นหมู่บ้ารท่ีค่อนข้างใหญ่  และมีประชากร

ค่อนข้างมากจึงต้ังเป็นตําบลจึงได้เปลี่ยนชื่อ จาก “จ่นอัฐ” เป็นหมู่ “บ้านจันอัด” จนเป็นชื่อท่ีเรียกกันมาจนถึง

ปัจจุบัน  และมีโรงเรียนประจําหมู่บ้านอยู่ 1 โรงเรียน  แต่ตอนแรก ๆ ชาวบ้านจะพากันไปเรียนท่ีศาลาวัดกันและ

เนื่องจากประชากรค่อนข้างเยอะจึงได้ย้ายโรงเรียนมาท่ีหลังวัดซ่ึงเป็นท่ีดินของวัดและได้ตั้งโรงเรียนข้ึนชื่อ  

“โรงเรียนบ้านจันอัด” โดยภายใต้การบริหารของ  นายสุข  ฤทธิ์ไธสง  และต่อมาจนปี พ.ศ. 2545  ได้ย้ายโรงเรียน

มาท่ีจุดศูนย์กลางของระหว่างหมู่บ้านโค้งกระพ้ี  บ้านโนน  บ้านคลองผักไร  ซ่ึงเป็นจุดศูนย์รวมท่ีชาวบ้านคิดว่าเพ่ือ

เป็นการสะดวกท่ีนักเรียน  3  บ้าน  จะได้เดินทางมาเรียนและบ้านจันอัดมีวัดประจําหมู่บ้านคือวัดบ้านจันอัด  และ

เนื่องจากอุโบสถ  หลังเก่ซ่ึงค่อนข้างชํารุดมากจึงได้  สร้างอุโบสถหลังใหม่ข้ึนและได้สร้างเสร็จเม่ือ ปี พ.ศ. 2545 

- ผู้ท่ีก่อต้ังวัดบ้านจันอัด คือ  พ่อใหญ่เหลี่ยม 

- มีเจ้าอาวาสวัดคือ หลวงปู่พัฒ  ซ่ึงมรณภาพแล้ว 

- ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดบ้านจันอัด  คือ  พระครูนันทธรรมโกวิท และท่านได้สอบได้เป็นพระอุปัชฌาแล้ว 

- ผู้ใหญ่บ้านจันอัดคนแรกคือ 

o ผู้ใหญ่เหลี่ยม 

o ผู้ใหญ่อินทร์ 

o ผู้ใหญ่โลม 

o ผู้ใหญ่หนู 

o พ่อใหญ่ทอง 

o ผู้ใหญ่เทา    กบกลาง   

o ผู้ใหญ่แก้ว    ปลั่งกลาง 

o ผู้ใหญ่มนัส   ขํานอก 

o ผู้ใหญ่จุ่น   แซ่ลอ 

o ผู้ใหญ่สมศักด์ิ   กอไผ่กลาง   ผู้ใหญ่คนปัจจุบัน 

 

 



ซ่ึงมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  2  คนคือ 

1. นายเชือน   ตะกุดเท่ียง 

2. นายทองพูน   ปลั่งกลาง 

มี  อบต. 2 คนคือ 

1.  นายกรม      คุ้มจันอัด 

2. นายสุรพล  กอคานกลาง 

และมีพ้ืนท่ีของหมู่บ้านซ่ึงติดต่อกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดกับบ้านโนนตากลาง 

ทิศใต้  ติดกับบ้านโค้งกระพ้ี 

ทิศตะวันออก ติดกับบ้านสําโรง 

ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านด่านติง 

 

 

              *************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมา “บ้านเหล่า” 

          แต่เดิมชื่อว่า “บ้านลาว” เพราะในบริเวณนั้นมีหนองน้ําใหญ่เรียกว่า บ่อลาว  และมีความเชื่อกันว่ามีงูใหญ่

ประจําบ่อลาว และท่ีมาของชื่อก็คือ  เม่ือก่อนบ้านเรือนปลูกอยู่เป็นก๊ก  เป็นเหล่า มี 3 เหล่า  จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น

บ้านเหล่า  จนถึงปัจจุบันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านดังนี้ 

          1.นายโม่    กกกลาง 

          2.นายแดง    นวลพุดซา 

          3.นายเฮง    แพโคกสูง 

          4.นายแจ้ง   วโิรจน ์

          5.นายหล่ํา   แก้วจันอัด 

          6.นายเกษม    กาบกลาง 

          7.นายเทวินทร์   ดงอุทิศ    คนปัจจุบัน 

 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมา  หมู่บ้านโค้งกระชาย 
          หมู่บ้านโค้งกระชาย  ก่อต้ังมานานเท่าใดไม่มีใครทราบ  เดิมท่ีเคยมีแม่น้ําใหลผ่านลักษณะเป็นคลอดคดโค้ง  

และฝั่งริมคลอง จะมีต้นกระชายข้ึนท้ัง  2  ฝั่งคลอง  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านโค้งกระชาย” จนถึงปัจจุบัน 

          รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

          1.นายกลิ้ง     กระออมกลาง   (ขุนปราบ) 

          2.นายแน่น     วิจารณ์   (ขุนพินิจ) 

          3.นายดิษฐ์    กอจันอัด 

          4.นายชม    เกียรติกลาง 

          5.นายสิงห์ทอง   ธนากลาง 

          6.นายทอง      กระออมกลาง 

          7.นายโปย     กระออมกลาง 

          8.นายก่วง     แก้วจันอัด 

           9.นายเกิด      แจงกลาง 

         10.นายเปรียว   เสือจนัอัด 

         11.นายสุทิน   กระออมกลาง 

         12.นายสุวรรณ์    เสอืจันอัด   (คนปัจจุบัน) 

 

              มีประชากรท้ังหมด    514  คน 

                                   ชาย       246  คน 

                                   หญิง     268  คน 

              มีครัวเรือนท้ังหมด    155  ครัวเรือน 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านด่านติง 
 บ้านด่านติงหมู่ท่ี 5 ตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  “ด่านติง” เป็นชื่อหมู่บ้านเล็ก 

ๆ ท่ีตั้งบริเวณลําเชียงไกร  เม่ือประมาณ  150  ปีมาแล้ว  นายแปลก  รักณรงค์อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านด่านติง  ได้

เล่าว่าในอดีตบ้านด่านติงเป็นทางผ่าน  และท่ีพักซ่ึงเป็นจุดตรวจคนท่ีจะเดินทางไปยังตัวเมืองโคราช  ท้ังนี้เพราะ

ชาวบ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ ทางด้านทิศเหนือของโคราชจะอาศัยเส้นทางเกวียนผ่านเส้นทางนี้ไปบ้านโกรก  บ้านบึง

ทับช้าง บ้านจอหอ จนถึงตัวเมืองโดยเม่ือปี พ.ศ. 2513  นายไฮ้  แซฮ่อ  ซ่ึงเป็นคหบดีในหมู่บ้าน  ร่วมกับนายนิพนธ์  

อนทกนก (นายอําเภอในขณะนั้น) และหลวงพ่อมี (เจ้าอาวาส  วัดด่านจาก  อําเภอโนนไทย) ได้ร่วมริเริ่มสร้างทาง

จากบ้านด่านติงไปยังถนนสุรนารายณ์ท่ีบริเวณหมู่บ้านหนองกระสัง  ตําบลด่านจาก  อําเภอโนนไทย  หลังจากนั้นได้

มีการปรับปรุงเส้นทางนี้มาตลอดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและชาวบ้าน  ปัจจุบันบ้านด่านติงยังเป็นเส้นทาง

ผ่านเข้าออกของประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่า  10 หมู่บ้าน  ทําให้ยังคงความหมายของคําว่า “ด่าน” มาจนถึง

ปัจจุบันนี้  ท้ังนี้เพราะบ้านด่านติงถือเป็นหมู่บ้านชายแดนของอําเภอโนนสูง  ท่ีอยู่ใกล้ทางหลวงแผ่นดิน  ซ่ึงมุ่งเข้าสู่

ตัวเมืองมากท่ีสุด 

สภาพท่ัวไป 

ท่ีตั้ง/อาณาเขต 

หมู่บ้านด่านติง  ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 5  ตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  

25  กิโลเมตร  ห่างจากอําเภอโนนสูง  18  กิโลเมตร 

ทิศเหนือ         ทิศต่อกับบ้านตะคร้อ  อําเภอโนนไทย  ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร 

ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านโกรก  อําเภอเมืองนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับบ้านหนองกระสัง  ตําบลด่านจาก   อําเภอโนนไทยระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านกระพ้ี  ตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

การคมนาคม 

          การคมนาคมในหมู่บ้านด่านติงนับว่าสะดวกสบาย เพราะบ้านด่านติงอยู่สุดชายแดนของอําเภอโนนสูง  เขต

ติดต่ออําเภอเมือง  ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาเพียง  25  กิโลเมตร  แยกจากถนนสุรนารายณ์เพียง 3.5  

กิโลเมตร  ถนนลาดยางอย่างดี  มีรถโดยสารวิ่งเข้าออกช่วงเช้า  กลางวัน  เย็น  ท่ารถโดยสารอยู่ท่ีตลาดประดูน้ํา  

หรือจะโดยสารรถของบริษัทนครชัย  จะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งถึงบ้าน  ถ้าต้องการเข้าไปในตัวอําเภอโนนสูง  

ซ่ึงหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอําเภอประมาณ  18  กิโลเมตรจะมีรถโดยสารวิ่งช่วงเช้า  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมเหมา

รถยนต์ในหมู่บ้านหรือใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือเข้าไปในตัวอําเภอเพราะสะดวกกว่า 

******************************* 

 



ประวัติความเป็นมาของบ้านดอน  หมู่ท่ี 6 
อดีตท่ีผ่านมาหมู่บ้านดอนนั้นได้รวมอยู่กับบ้านเหล่าต่อมาภายหลังได้แยกออกมาจากบ้านเหล่าซ่ึงมีหลัง 

คาเรือนอยู่  4  ครัวเรือนคือ 

1.พ่อดํา   แม่ผึ้ง 

2.พ่ออินทร์   แม่กลม 

3.พ่อโขน    แม่หม้อ 

4.พ่อนิล    แม่แป้น 

สมัยนั้นหมู่บ้านดอนมีลักษณะเป็นป่าเป็นดอน(เนิน) และมีหนองน้ําใหญ่อยู่ซ่ึงมีสัตว์มากมายเช่นเสือ  หมาป่า  หมา

จิ้งจอก  มีงูใหญ่มาก  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านดอน  ตามลักษณะของพ้ืนท่ีในสมัยนั้น  ซ่ึงมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  

1.ผู้ใหญ่อินทร์    ปลั่งกลาง 

2.ผู้ใหญ่ม่ัง   กาบกลาง 

3.ผู้ใหญ่ฮวด   กาบกลาง 

4.ผู้ใหญ่อยู่ 

5.ผู้ใหญ่ตอน 

6.ผู้ใหญ่อ่อง   กาบกลาง 

7.ผู้ใหญ่ล้อม   กาบกลาง 

8.ผู้ใหญ่แบะ    ปลั่งกลาง 

9.ผู้ใหญ่สําเรียง   เนินกลาง 

10.ผู้ใหญ่สมจิต  ถมจอหอ 

11.นายใหญ่   ปลั่งกลาง 

ซ่ึงมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  2  คนคือ  1นายใหญ่   ปลั่งกลาง   2.นายโฉม   ชิดโคกสูง 

มี อบต.2 คนคือ  1.นายวิล   รอดกลาง   2.นายประมวล    กกกลาง 

ในปัจจุบันหมู่บ้านดอนนี้มีครัวเรือนท้ังหมด  58  ครัวเรือน 

แยกเป็นชาย    93  คน 

แยกเป็นหญิง  99  คน 

รวมประชากรท้ังสิ้น   192  คน 

และมีพ้ืนท่ีของหมู่บ้านซ่ึงติดต่อกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 

 

 



 

ทิศเหนือ                ติดกับบ้านสําโรง  หมู่ท่ี 1  ต.จันอัด   อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

ทิศใต้                     ติดกับบ้านสนวน  หมู่ท่ี 4  ต.หนองไข่น้ํา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ทิศตะวันออก        ติดกับบ้านด่านคนคบ  หมู่ท่ี 6  ต.ด่านคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสมีา 

ทิศตะวันตก           ติดกับบ้านเหล่า  หมู่ท่ี 3  ต.จันอัด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของบ้านใหม่ 
บ้านใหม่  แต่เดิมอยู่กับบ้านเหล่าต่อมาประชากรเริ่มมากข้ึน  ชาวบ้านแยกออกมาสร้างบ้าน  6  หลังคาเรือน  คือ

บ้านนายโหมด  คุ้มจันอัด  , บ้านนายแดง   กองไม้กลาง   บ้านนายเม่า   นาดีด่านกลาง  บ้านนายพูน  กาบกลาง  

บ้านนายคง  กกกลาง   บ้านนายแบะ  กุดกลาง ต่อมามีบุตรหลานเพ่ิมมากข้ึนจึงพากันขอแยกหมู่บ้านออกมาและ

ต้ังชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านใหม่  เหตุผลท่ีชื่อบ้านใหม่เพราะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายท่ีตั้งข้ึนใหม่ของตําบลจันอัดซ่ึงในตอนนั้น

ตําบลเมืองปราสาทยังไม่แยกออกจากตําบลจันอัด  หมู่บ้านใหม่จึงเป็นหมู่ท่ี  8  ของตําบลในขณะนั้นและมีผู้นํา

หมู่บ้านดังนี้ 

1.นายโหมด   คุ้มจันอัด 

2.นายแดง   กองมีกลาง 

3.นายเหลื่อม    กุดกลาง 

4.นายบุญ    นาดีด่านกลาง 

5.นายคง   กอจันอัด 

ต่อมาสมัย  นายกิมจัว   กาบกลาง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เมืองปราสาทได้แยกออกจากตําบลจันอัดไปต้ังตําบลใหม่ชื่อ

ตําบลเมืองปราสาทตําบลจันอัดจึงจัดลําดับหมู่บ้านใหม่ซ่ึงบ้านใหม่ได้เป็นหมู่ท่ี 7  ของตําบลและบ้านโค้งกระพ้ีหมู่ท่ี 

8  จนถึงทุกวันนี้ 

7.นายสมาน  กาบกลาง 

8.นายบ่อ   ภูจันทึก   เป็นผู้ดูแลปกครองชาวบ้านใหม่ 

มีหลังคาเรือน     107   หลังคาเรือน 

มีประชากร         388   คน 

ชาย                     171  คน 

หญิง                    217 คน 

ทิศเหนือติดกับบ้านสําโรง   ทิศใต้ติดกับลําคลังและบ้านสนวน 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของบ้านโค้งกระพ้ี  หมู่ท่ี 8 
 

เดิมท่ีมีพ่อพรม  และแม่กล่อมได้พากันออกมาจากบ้านจันอัดได้มาอาศัยอยู่เพียงครอบครัวเดียว  เพราะมีท่ีทํากินอยู่

ตรงนี้คติดกับห้วยลําเชิงไกรซ่ึงเป็นโค้งคดเค้ียว  มีต้นกระพ้ีใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง  ต่อมาพ่อพรม  แม่กล่อม  ได้มีบุตรธิดา

ด้วยกัน  5  คน  และบุตรธิดาได้แยกออกมาเป็นครอบครัวอีก  5  หลังคาเรือน  ต่อมาบุตรหลานได้แยกครอบครัว

ออกมาอีก  ประกอบกับประชากรและจํานวนหลังคาเรือนบ้านจันอัดมีจํานวนมากทําให้การปกครองค่อนข้างลําบาก  

ซ่ึงในขณะนั้นได้มีคุ้มเล็ก ๆ 3 คุ้ม  คือ คุ้มวังตะงก  คุ้มคลองผักไรและคุ้มโค้งกระพ้ี 

ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2535  จึงได้ขอแยกหมู่บ้านออกมาจาก  บ้านจันอัด  และต้ังชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านโค้งกระพ้ี”  

หมู่ท่ี 8  ของตําบลจันอัด  และได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรกข้ึนมาคือ  นายไสว  เกมกลาง   ปัจจุบันเป็นกํานันตําบล

จันอัดและมีพ้ืนท่ีของหมู่บ้านซ่ึงติดต่อกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ          ติดกับบ้านจันอัด 

ทิศใต้               ติดกับบ้านหนองไข่น้ํา 

ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านโค้งกระชาย 

ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านด่านติง 

บ้างโค้งกระพ้ี 

มีจํานวนหลังคาเรือน      75    หลัง 

จํานวนประชากร           238    คน 

ชาย                                123    คน 

หญิง                               115   คน 

 

 

 

*************************************** 

 

 


