


                ภ.ด.ส.3

เลขที่

1 สปก. 412 29 6 38 2 48.00   15,448.00  

-          1 43 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 144 144 15 เขตอุทยาน
นายสาน  ระย้าย้อย เจ้าบ้าน

-          1 44 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 184 184 25 เขตอุทยาน
น.ส.เสถียร  สายเสน เจ้าบ้าน

-          1 50 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 202 202 15 เขตอุทยาน
นายสร  สุดล่า เจ้าบ้าน

-          1 99 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 15 เขตอุทยาน
น.ส.กนกวรรณ  พลคะชา เจ้าบ้าน

-          1 101 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 202 202 25 เขตอุทยาน
นายตุ๋ย  วงษ์บุญชา เจ้าบ้าน

-          1 103 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 15 เขตอุทยาน
น.ส.เฉลิม  เพียซ้าย เจ้าบ้าน

-          1 118 100 บ้านเดี่ยว บ้านไม้ 100 100 25 เขตอุทยาน
นายสมศักดิ์  ด้วงมูล เจ้าบ้าน

-          1 119 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 100 100 15 เขตอุทยาน
นายบุญนิด  พิมพ์สีดา เจ้าบ้าน

-          1 120 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 142 142 15 เขตอุทยาน
น.ส.วิบูลย์  ทะเกิงผล เจ้าบ้าน

-          1 121 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 15 เขตอุทยาน
นายบุญส่ง  ลงมาก เจ้าบ้าน

-          1 123 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 88 88 10 เขตอุทยาน
น.ส.วิชุดา  ชาญชัย เจ้าบ้าน

-          1 167 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 30 เขตอุทยาน
นายเลื่อน  วงษ์คําซาว เจ้าบ้าน

-          1 325 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 20 เขตอุทยาน
นายต๋อง  บัวบาลบุตร เจ้าบ้าน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

-          1 326 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 44.46 44.46 22 เขตอุทยาน
-          1 511/2 ร้านค้า 9.54 9.54 3 นายเฉลย  ศรีสุวรรณ์ เจ้าของร้าน

นายเฉลย  ศรีสุวรรณ์ เจ้าบ้าน
-          1 327 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน

นายบุญรัก  ด้วงมูล เจ้าบ้าน
-          1 329 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 64 64 12 เขตอุทยาน

นายณรงค์ฤทธิ์  พุทธาศรี เจ้าบ้าน
-          1 330 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 15 เขตอุทยาน

นายเหมันต์  สารเงิน  เจ้าบ้าน
-          1 331 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 106 106 20 เขตอุทยาน

นางพรทิพย์  หาวิเศษ เจ้าบ้าน
-          1 332 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 262 262 25 เขตอุทยาน

นายสุรชัย  โคตรหา เจ้าบ้าน
-          1 333 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 142 142 20 เขตอุทยาน

นายจีรศักดิ์  เอกวารีย์ เจ้าบ้าน
-          1 334 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 100 100 25 เขตอุทยาน

นางศรีนวล  จงรักษ์ เจ้าบ้าน
-          1 335 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 302 302 30 เขตอุทยาน

นางจันทร์  ซูลซ์ เจ้าบ้าน
-          1 336 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 262 262 20 เขตอุทยาน

นายเกียรติศักดิ์  สืบสาย เจ้าบ้าน
-          1 337 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 25 เขตอุทยาน

นายอภิชาติ  แย้มชูติ เจ้าบ้าน
-          1 338 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 156 156 15 เขตอุทยาน

น.ส.ไลลา  เค้าโคตร เจ้าบ้าน
-          1 339 100 บ้านเดี่ยว บ้านไม้ 262 262 15 เขตอุทยาน

นายวรเชษฐ์  แก้วสิงห์ เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

-          1 341 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 15 เขตอุทยาน
นายสงกรานต์  บ่อหล่า เจ้าบ้าน

-          1 342 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 176 176 25 เขตอุทยาน
นายประสพ  ศรีสุวรรณ์ เจ้าบ้าน

-          1 433 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 262 262 30 เขตอุทยาน
นายเรียง  เยี่ยมรํา เจ้าบ้าน

-          1 435 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 90 90 30 เขตอุทยาน
นายวีระศักดิ์  รักขันแสง เจ้าบ้าน

-          1 436 100 บ้านเดี่ยว บ้านไม้ 128 128 30 เขตอุทยาน
นายประดิษฐ์  ศรีนอก เจ้าบ้าน

-          1 437 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 262 262 30 เขตอุทยาน
นางบุญชู  สารวงษ์ เจ้าบ้าน

-          1 438 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 276 276 30 เขตอุทยาน
นางสมใจ  เยี่ยมรํา เจ้าบ้าน

-          1 439 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน
นางพูน  ทะเกิงผล เจ้าบ้าน

-          1 440 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายเฉลียว  นครขวาง เจ้าบ้าน

-          1 441 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 150 150 30 เขตอุทยาน
นางหนูเพชร  ศรีจันดี เจ้าบ้าน

-          1 443 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 142 142 25 เขตอุทยาน
นายคูณ  สุดล่า เจ้าบ้าน

-          1 444 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 60 60 30 เขตอุทยาน
-          1 511/2 ร้านค้า 12 12 20 นางทองส่าน  ภูสูง เจ้าบ้านและ

เจ้าของร้าน
-          1 445 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน

นายวิรัตน์  ไชยตะวงค์ เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

-          1 447 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 392 392 30 เขตอุทยาน
นายอุทิศ  วงษ์บุญชา เจ้าบ้าน

-          1 448 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 30 เขตอุทยาน
น.ส.คําพวณ  นครขวาง เจ้าบ้าน

-          1 449 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน
นางบุญเลี้ยง  อินทร เจ้าบ้าน

-          1 450 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 15 เขตอุทยาน
น.ส.บังอร  เดินขุนทด เจ้าบ้าน

2 โฉนด 23894 17 1552 6 32 2 11.00   13,011.00  1 451 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 184 184 30 เขตอุทยาน
นายประสงค์  วระไวย์ เจ้าบ้าน

-          1 452 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายสําเนียง  วระไวย์ เจ้าบ้าน

-          1 453 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 166 166 30 เขตอุทยาน
นายลําดวน  สิงห์ภักดี เจ้าบ้าน

-          1 454 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 166 166 30 เขตอุทยาน
นายฟ้าลั่น  ศรีสร้อย เจ้าบ้าน

-          1 455 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 166 166 15 เขตอุทยาน
นายสาคร  เหลาศรี เจ้าบ้าน

-          1 456 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 166 166 30 เขตอุทยาน
นายสมหมาย  ทะเกิงผล เจ้าบ้าน

-          1 457 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 30 เขตอุทยาน
นายไสว  สุดล่า เจ้าบ้าน

-          1 458 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 100 100 25 เขตอุทยาน
นายจํานงค์  สุดล่า เจ้าบ้าน

-          1 459 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 262 262 25 เขตอุทยาน
น.ส.อุไร  ศรีบุรินทร์ เจ้าบ้าน

-          1 461 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 302 302 30 เขตอุทยาน
นางเครือวัลย์  ชาญชัย เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

-          1 463 100 บ้านเดี่ยว บ้านไม้ 225 225 15 เขตอุทยาน
นายแก่นชัย  ลุนไธสง เจ้าบ้าน

-          1 464 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 142 142 30 เขตอุทยาน
นายเหลือ  อนุวัน เจ้าบ้าน

-          1 465 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 340 340 30 เขตอุทยาน
นางเสงี่ยม  ผลคชา เจ้าบ้าน

-          1 466 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 262 262 30 เขตอุทยาน
นายหนูเวียง  ภูมิพัฒน์ เจ้าบ้าน

-          1 467 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายสวิง  เพียซ้าย เจ้าบ้าน

-          1 468 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 142 142 30 เขตอุทยาน
นายจรัส  แดงนาเพียง เจ้าบ้าน

-          1 469 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 108 108 27 เขตอุทยาน
-          1 511/2 ร้านค้า 18 18 20 นายโสภา  ไชยดี เจ้าของร้าน

นายโสภา  ไชยดี เจ้าบ้าน
-          1 470 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 166 166 15 เขตอุทยาน

นายแกละ  แซ่ลิ้ม เจ้าบ้าน
-          1 471 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน

นายอุทัย  แซงคําสิงห์ เจ้าบ้าน
3 โฉนด 26614 91 1841 5 10 1 7.00    4,107.00    1 472 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 184 184 30 บ้านอยู่ในเขต เขตอุทยาน

นายเวียงแก้ว  วระไวย์ เจ้าบ้าน
4 โฉนด 65840 174 3700 5 1 0 -      400.00      

-          1 474 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 144 144 30 เขตอุทยาน
นายสมยศ  นาสมบูรณ์ เจ้าบ้าน

1 475 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 142 142 30 เขตอุทยาน
นายสมศักดิ์  ทุมนอก เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

1 476 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน
นายทองสร้อย  แผงตัน เจ้าบ้าน

-          1 477 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน
นายสุบัน  เดชเดิม เจ้าบ้าน

-          1 478 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 150 150 30 เขตอุทยาน
นายทองคํา  นามแสง เจ้าบ้าน

-          1 479 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 30 เขตอุทยาน
นางแตงอ่อน  รัตนะประทุม เจ้าบ้าน

-          1 480 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นางแจ่ม  สายเสน เจ้าบ้าน

-          1 481 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 100 100 30 เขตอุทยาน
น.ส.อําภาพร  สิงคาม เจ้าบ้าน

-          1 483 100 บ้านเดี่ยว เพิง 100 100 30 เขตอุทยาน
นางทองใบ  นันตะริสี เจ้าบ้าน

-          1 484 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 240 240 30 เขตอุทยาน
นางอุ่น  พิมสีดา เจ้าบ้าน

-          1 485 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายชํานิ  สุวรรณไตร์ เจ้าบ้าน

-          1 486 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายสมบูรณ์  ชาญชัย เจ้าบ้าน

-          1 487 100 บ้านเดี่ยว เพิง 100 100 30 เขตอุทยาน
นายทองคํา  ปลัดโส เจ้าบ้าน

-          1 488 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 303 303 30 เขตอุทยาน
นายอุดม  แก้วสิงห์ เจ้าบ้าน

1 489 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 72 72 15 เขตอุทยาน
นางรัตนา  ปาแตงอ่อน เจ้าบ้าน

1 490 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน
นายสุทัศน์  ชํานาญมูล เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

1 491 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 30 เขตอุทยาน
นายไสว  แก้วกา เจ้าบ้าน

1 492 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 25 เขตอุทยาน
นายณรงค์  วงษ์ชมภู เจ้าบ้าน

1 493 100 บ้านเดี่ยว เพิง 100 100 25 เขตอุทยาน
นางรูเบีย  อนุวัน เจ้าบ้าน

1 495 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 30 เขตอุทยาน
น.ส.ศิริ  แดงนาเพียง เจ้าบ้าน

1 497 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 85.75 85.75 27 เขตอุทยาน
511/2 ร้านค้า 12.25 12.25 15 นางจารีรัตน์  แซงคําสิงห์ เจ้าของร้าน

นางจารีรัตน์  แซงคําสิงห์ เจ้าบ้าน
1 499 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 25 เขตอุทยาน

นางกุลจิรา  ฮูโนล์ต เจ้าบ้าน
1 502 100 บ้านเดี่ยว เพิง 100 100 30 เขตอุทยาน

นายบุญส่ง  วงษา เจ้าบ้าน
1 505 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 20 เขตอุทยาน

นายแสง  ระย้าย้อย เจ้าบ้าน
1 507 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 30 เขตอุทยาน

นายคําภา  สุกใส เจ้าบ้าน
1 508 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 30 เขตอุทยาน

นางหัด  ศรีสุวรรณ์ เจ้าบ้าน
1 512 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 318 318 30 เขตอุทยาน

นายจําเนียร  เสนามะสร เจ้าบ้าน
1 518 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 25 เขตอุทยาน

นางบัวลอย  ศรีสุวรรณ์ เจ้าบ้าน
1 527 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 276 276 30 เขตอุทยาน

นายทองหลํา  หารลี เจ้าบ้าน



                ภ.ด.ส.3

เลขที่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 11 บ้านซําผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน................นายเอกชัย  พรมหลวงศรี..................................

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง
ตําแหน่งที่ดิน

ที่ ประเภท
ที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

สถาน
ที่ตั้ง 
(หมู่ที่/
ชุมชุน,
ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.)

 อยู่อาศัย  อื่นๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ทํา
ประโยชน์

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุ

สิ่งปลูก
สร้าง (ปี)

หมายเหตุประกอบ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย อื่นๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ทํา

ประโยชน์
เลขที่ดิน หน้า

สํารวจ ไร่ งาน ตร.ว.  ประกอบเกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ตร.ม.)

บ้าน ใช้
ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ที่

1 528 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 184 184 25 เขตอุทยาน
นายสายชล  แก้วกา เจ้าบ้าน

1 529 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 25 เขตอุทยาน
นายสังวาลย์  ไชยพิมพา เจ้าบ้าน

1 530 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 20 เขตอุทยาน
นายพงษ์ศักดิ์  แก้งสิงห์ เจ้าบ้าน

1 531 100 บ้านเดี่ยว เพิง 100 100 30 เขตอุทยาน
นางยุ่น  ตามชัยภูมิ เจ้าบ้าน

1 532 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 100 100 25 เขตอุทยาน
นายอุบล  กุลจันทร์ เจ้าบ้าน

1 533 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 225 225 30 เขตอุทยาน
นางทองใส  โคตรหา เจ้าบ้าน

1 534 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 340 340 30 เขตอุทยาน
นายแก้ว  วงศ์ไกร เจ้าบ้าน

1 535 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 150 150 25 เขตอุทยาน
นายบรรเทิง  เพียซ้าย เจ้าบ้าน

1 536 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 202 202 20 เขตอุทยาน
น.ส.สุรางคณาง  ฐานเจริญ เจ้าบ้าน

5 โฉนด 68076 459 3824 5 15 2 -      6,200.00    1 538 100 บ้านเดี่ยว ตึกชั้นเดียว 276 276 20 เขตอุทยาน
6 โฉนด 76868 592 4636 5 0 2 38.00   238.00      นายเอกชัย  พรมหลวงศรี เจ้าบ้าน

-          
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