
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

              ต  ำบลดอนอะรำงเร่ิมมีกำรจดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2497 โดยพรำนสอน ถ่ำงกระโทก             

พรำนเล่ือย สอบกระโทก พรำนบุญรอด พุงกระโทก ซ่ึงเป็นพรำนมำจำกบำ้นกระโทก 

อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสีมำ ไดเ้ขำ้มำล่ำสัตวใ์นแถบน้ี ไดย้กกระต๊อบไวค้นละหลงั 

รวม 3 หลัง เพื่อหลบฝนและเก็บเสบียงอำหำรท่ีหำมำได้ ต่อมำเม่ือเห็นว่ำพื้นท่ีแห่งน้ี   

อุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร และมีพืชพันธุ์ธัญญำหำรท่ีอุดมสมบูรณ์             

จึงได้ชักชวนญำติพี่น้องและรำษฎรท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียง เขำ้มำจบัจองพื้นท่ีท ำมำหำกิน    

พอพื้นท่ีอ่ืนท่ีรู้ข่ำววำ่พื้นท่ีแห่งน้ีอุดมสมบูรณ์ก็ต่ำงพำกนัอพยพเขำ้มำอยูอ่ำศยัเพิ่มมำกข้ึน

เป็นจ ำนวนมำกและไดมี้กำรพฒันำเปล่ียนแปลง เม่ือประชำกรเพิ่มมำกข้ึนเร่ือย ๆจนกลำย

กลำยเป็นหมู่บำ้นขนำดใหญ่ เรียกว่ำบำ้นดอนอะรำง ตั้งช่ือตำมพื้นท่ี (ซ่ึงขณะนั้นบริเวณ

พื้นท่ีแห่งน้ีมีต้นอะรำงข้ึนเป็นจ ำนวนมำก) จึงได้แต่งตั้ งผูใ้หญ่บำ้น (หัวหน้ำหมู่บำ้น      

แต่ก่อน) ข้ึนมำเพื่อคอยดูแลควำมสงบเรียบร้อย 
ประชากร 

                ต  ำบลดอนอะรำงมีประชำกรทั้ งส้ิน 10,639 คน แยกเป็น ชำย 5,305 คน         

หญิง 5,334 คน  มีจ ำนวนครัวเรือน 3,092 ครัวเรือน 

การคมนาคม  

               ห่ำงจำกอ ำเภอหนองก่ี 12 กิโลเมตร ห่ำงจำกบุรีรัมย ์94 กิโลเมตร ถนนลำดยำง

ของกรมทำงหลวงสำยหนองก่ี – เสิงสำง ตดัผ่ำน มีรถประจ ำทำง สำยนครรำชสีมำ - 

อรัญญประเทศ วิง่ไป - กลบั ทุกวนั 

อำณำเขตติดต่อ 

               ทิศเหนือ  ติดต ำบลทุ่งกระตำดพฒันำและต ำบลทุ่งกระเต็น อ ำเภอหนองก่ี 

จงัหวดับุรีรัมย ์

               ทิศใต้  ติดต ำบลทุ่งจงัหัน ต ำบลดงอีจำน อ ำเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรัมย ์

               ทิศตะวันออก  ติดต ำบลโกรกแกว้ และต ำบลทุ่งจงัหัน อ ำเภอโนนสุวรรณ

จงัหวดับุรีรัมย ์

               ทิศตะวันตก  ติดต ำบลหัวท ำนบ อ ำเภอหนองบุญมำก และต ำบลสุขไพบูลย ์

อ ำเภอเสิงสำง จงัหวดันครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

ต าบลดอนอะราง 

จดัท าโดย ส านักงานเทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนอง

กี ่จงัหวดับุรีรัมย์ โทร.044 190 153 

www.dar.go.th 

Facebook ส านักงานเทศบาลต าบลดอนอะราง 

ทีพ่กั 
 

เอน็ พ ี รีสอร์ท       083 369 4831  หมู่ 15 

ต้นน า้รีสอร์ท              -                  หมู่ 15 

ริมเข่ือนบ้านสวน   087 963 7779  หมู่ 15 

เข่ือนห้วยยางต าบลดอนอะราง 

       เป็นแหล่งน ้ ำท่ีส ำคญั ของต ำบลดอนอะรำง 

อ ำ เภอหนอง ก่ี  จังหวัด บุ รี รัมย์ ใช้ เพื่ อท ำ

กำรเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์อุปโภค บริโภค 

บรรยำกำศสุดชิล เหมำะอยำ่งยิ่งกบักำรพกัผ่อน

หยอ่นใจ ชมพระอำทิตยต์กดิน ณ สันเข่ือน เขื่อ

ห้วยยำง ตั้ งอยู่ ท่ี  หมู่  12 ต ำบลดอนอะรำง  

อ ำเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์

http://www.dar.go.th/


 

วสิาหกจิชุมชนเมืองรุ้ง ผำ้ไหมยอ้มสีธรรมชำติ  
ผำ้อะรำง ผำ้ไหมทอมือ ยอ้มสีธรรมชำติ เล้ียงไหมเอง

และ ผลิตเส้นไหมเอง โดยกลุ่มช่ำงฝีมือภูมิปัญญำ

บ้ำนหนองอ้อยช้ำ ง  ห มู่  8  ต ำบลดอนอะรำ ง            

อ ำเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์

โทร 086 403 6518 

วิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดสารพิษ  

บ้านโคกรัก  สนใจสำมำรถเข้ำเยี่ยมชมและ           
ซ้ือผักปลอดสำรพิษจัด เ ป็นของฝำกของข วัญ                  

ก็ประทับใจ ทั้ งผู ้รับและผู ้ให้ ผ ักสด ๆ กรอบ ๆ          

เ พ่ื อ สุ ขภ ำพ ร่ ำ ง ก ำ ย ท่ี แข็ ง แ ร ง  มีห ล ำ ยช นิ ด                            

เช่น เบบ้ีคอส คอส แรดิสเชอร่ีแดง สลัด กรีนอีค       

เรดโอ๊ค เรดคอส มินิคอส ผกักำดแก้ว หอม ผกัทำย      

ชีจีน ชีลำว กวำงตุง้ คะนำ้ กะหล ่ำปลี ผกัชีฝร่ัง  

       สนใจเยีย่มชมที่ เลขท่ี 225 หมู่ 11 บำ้นโคกรัก 
ต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์       

โทร 098 546 8821 , 086 083 3733 


