
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1974 29 418  9 / พนา 0 0 39    39  1 84 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางกรรณิการ ์บรรลอื 
ที่อยู่ 84   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2469 88 528  9 / พนา 0 0 39.2  39.20    1 55 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 132  132   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางกรรนิกา อินจันทร ์
ที่อยู่ 55   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

1 โฉนด 2046 63 237  8 / พนา 0 0 60  60    1 66 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 131  96 35  16  

2 โฉนด 2044 69 234  8 / พนา 0 0 16  16    2 66 โรงจอดรถ ไม้ 22  22   16  

3 โฉนด 2082 64 236  8 / พนา 0 0 33  33    3 66 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 128  128   16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางกฤษณา บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 66   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

1 โฉนด 1902 102 329  8 / พนา 0 1 14  114    1 88 ประเภทตึกแถว ตึก 259.5  259.5   5  

2 โฉนด 1937 153 365  9 / พนา 0 0 47  47    2 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 306  306   20  

3 โฉนด 2466 93 491  9 / พนา 0 0 34   34   3 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 165   165  30  

4 โฉนด 9413 164 2481  7 / พนา 0 1 0   100   4 88 ประเภทตึกแถว ตึก 120.40  120.4   3  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวกลัยาณี ลอชัยวะกุล 
ที่อยู่ 88   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1774 222 89  1 / พนา 0 0 54  54    1 138 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 144  144   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายกาญจน์ กองบุญ 
ที่อยู่ 138   หมู่ที่ 1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 

 
โฉนด 15085 414 3501  8 / พนา 0 1 30 130     1 127 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 15083 413 3500  8 / พนา 0 1 2 102     2 127 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 1870 125 306  8 / พนา 0 0 54  54    3 127 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 282.75  282.7   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวกาญจนา ใจแก้ว 
ที่อยู่ 127   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1976 33 420  9 / พนา 0 0 67  67    1 82 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายกติ ินวลอินทร ์
ที่อยู่ 82   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1746 242 45  1 / พนา 0 0 27  23    1 99 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 39  39   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางกุลชาดา คณะรัตน์ 
ที่อยู่ 99   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4466 2 775  1 / พระเหลา 1 2 45  645    1 32 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 254.25  254.2   27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายเกษม ป้องพันธ์ 
ที่อยู่ 32   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1911 25 390  9 / พนา 0 0 69  69    1 4 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 216  216   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายคมศกัดิ ์กลัยา 
ที่อยู่ 4   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1915 42 394  9 / พนา 0 0 15  15    1 120/1 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 33  33   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายคา ประเสริฐสุข 
ที่อยู่ 120/1   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2089 128 312  8 / พนา 0 0 47  47    1 119 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 97 7 90   28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางคําพอง มหานิล 
ที่อยู่ 119   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2098 155 369  9 / พนา 0 1 10     110 1 13 ประเภทตึกแถว ตึก 40  20 20  2  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจงกล ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 13   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 302    9 / พนา 0 0 59  59    1 53 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 247  247   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายจักรพงษ์ ทองสิงห์ 
ที่อยู่ 53   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1910 24 389  9 / พนา 0 0 95  95    1 91 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 220  220   15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจันทร์เพ็ญ อินทร์พรหม 
ที่อยู่ 91   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1973 30 417  9 / พนา 0 0 76  76    1 85 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 148.16 10 138.1   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจันทร์หอม พรหมกสกิร 
ที่อยู่ 85   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1832 326 178  1 / พนา 0 0 67  67    1 45 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 525.59  525.5   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายจันที วริสาร 
ที่อยู่ 45   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1892 118 315  8 / พนา 0 0 61  61    1 93 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 234  234   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจําปา ตาบุดดา 
ที่อยู่ 93   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2174 68 474  9 / พนา 0 0 18    18  1 49 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจินดา หงษ์สาหัส 
ที่อยู่ 49   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9349 31 666  10 / พระเหลา 0 1 37     137 1 93/191 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจุไรรัตน์ ต่อกําไร 
ที่อยู่ 93/191   หมู่ที่ 11  
ซอย  ถนน  ตําบลบางนมโค   
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอียุธยา      รหัสไปรษณีย์  13110 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1959 9 402  9 / พนา 0 0 68  68    1 93 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 278 8 270   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางจุลลา บรรลอื 
ที่อยู่ 93   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9457 11 638  10 / พระเหลา 0 0 82   82   1 101 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 220   220  9  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายเจนวิทย์ สาระ 
ที่อยู่ 101   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1818 180 146  7 / พนา 0 0 62  62    1 30 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 288  288   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเจียม ใจหาญ 
ที่อยู่ 30   หมู่ที่ 7  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9353 36 670  10 / พระเหลา 0 1 33  133    1 88 โรงจอดรถ โรงจอดรถ 90  90   25  

2 โฉนด 9355 30 672  10 / พระเหลา 0 1 60  160    2 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 300  300   25  

3 โฉนด 9357 42 674  10 / พระเหลา 0 1 10    110  3 88 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

4 โฉนด 4370 41 675  10 / พระเหลา 0 3 65    365  4 88 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางฉวีวรรณ ผาใหญ่ 
ที่อยู่ 88   หมู่ที่ 10  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2176 70 476  9 / พนา 0 0 80  80    1 22 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 98 10 88   23  

2 โฉนด 2177 71 477  9 / พนา 0 0 72  72    2 22 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 286  286   27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางโฉมศร ีทองพุ่ม 
ที่อยู่ 22   หมู่ที่ 9  
ซอย พนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1877 53 288  8 / พนา 0 0 80  80    1 232 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 166.80 10.80 156   4  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวชนินทร พิลากลุ 
ที่อยู่ 232   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลแจระแม   
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี      รหัสไปรษณีย์  
34000 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2187 95 489  9 / พนา 0 0 63 63     1 59 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 40.5 40.5    27  

2 โฉนด 2180 91 480  9 / พนา 0 0 39 39     2 59 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายชะเอ็ม กีฬา 
ที่อยู่ 59   หมู่ที่ 9  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4447 7 762  10 / พระเหลา 0 1 3  103    1 237 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 99  99   18  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายณรงค์ฤทธิ์ สมเนตร 
ที่อยู่ 237   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2079 361 167  7 / พนา 0 0 83  83    1 69 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 288 8 280   60  

2 โฉนด 8300 119 2121  7 / พนา 2 3 0 1100     2 69 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 8297 117 2118  7 / พนา 0 2 0 200     3 69 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

4 โฉนด 8310 118 2131  7 / พนา 0 1 40 140     4 69 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางดวง ทองพุ่ม 
ที่อยู่ 69   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 573 182   1 / พนา 0 0 44  44    1 8 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 62 8 54   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางดา ศรเีนตร 
ที่อยู่ 8   หมู่ที ่1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1864 26 280  8 / พนา 0 1 35  135    1 29 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 187.32 9.20 178.1   26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายแดง สมน้อย 
ที่อยู่ 29   หมู่ที่ 8  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4486 27 797  1 / พระเหลา 0 2 90  290    1 54 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 154  154   17  

2 โฉนด 4487 28 798  1 / พระเหลา 0 0 98 98     2 54 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายดาบตาํรวจเติม บุตรการ 
ที่อยู่ 54   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1743 318 98  1 / พนา 0 0 4 4     1 138 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางถนอมสิน อินโสม 
ที่อยู่ 138   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 4592 926   9 / พนา 0 0 34  34    1 145 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 270  270   22  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายถวิล กลิ่นแก้ว 
ที่อยู่ 145   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 91 1   9 / พนา 0 0 62  62    1 129 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 363  363   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายเถลิงศักดิ์ ทองสิงห์ 
ที่อยู่ 129   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4450 49 765  1 / พระเหลา 0 3 39  311.32   27.67 1 117 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 221.40  110.7 110.  27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ ดาบตํารวจทวี ปานัติ 
ที่อยู่ 117   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2153 49 450  9 / พนา 0 1 71  171    1 46 ประเภทบ้านเดี่ยว  296.25 22 274.2   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายทวี ตน้เชื้อ 
ที่อยู่ 46   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2181 96 481  9 / พนา 0 0 43  43    1 144 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 95  95   7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายทองคาํ แก้วธรรมมา 
ที่อยู่ 144   หมู่ที่ 9  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4493 19 804  1 / พระเหลา 0 2 2  202    1 61 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 211.5 6 205.5   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางทองสา มาธฤทธิ์ 
ที่อยู่ 61   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1977 37 421  9 / พนา 0 0 74  74    1 82 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 300 20 280   12  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางทองสุก นวลอินทร ์
ที่อยู่ 82   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9351 34 668  10 / พระเหลา 0 1 35  135    1 305 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 129.90 55.20 74.70   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่ 
ที่อยู่ 305   หมู่ที่ 16  
ซอย  ถนน  ตําบลบุ่ง   
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  
37000 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2459 33 278  8 / พนา 0 1 24  124    1 27 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 145.75 37.75 108   28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายทินกร ออ่นศร ี
ที่อยู่ 27   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 13863 44 2379  1 / พระเหลา 0 0 85  85    1 52 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 72.5  72.5   62  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายทิพากร มาธฤทธิ์ 
ที่อยู่ 52   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2140 3 396  9 / พนา 0 0 97  97    1 97 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 262  262   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางทุมมา มหานิล 
ที่อยู่ 97   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1964 13 407  9 / พนา 0 0 38  38    1 14 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 49 7 42   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางทุมมา ต้นวงษ์ 
ที่อยู่ 14   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2024 92 210  8 / พนา 0 1 10  110    1 81 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 374.25 19.25 355   23  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเทิดทูล เผ่าผา 
ที่อยู่ 81   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 1129 283   8 / พนา 0 0 64  64    1 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 59.5  59.5   16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายธนโชต ิมหานิล 
ที่อยู่ 88   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 4699 942   9 / พนา 0 0 75  75    1 134 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 187 5 182   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวธนิตา มหานิล 
ที่อยู่ 134   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4368 7 642  10 / พระเหลา 0 2 10  210    1 189 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 289 32 257   19  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายธเนศ สนธิหา 
ที่อยู่ 189   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2062 293 171  1 / พนา 0 0 58  58    1 139 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 107 8 99   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวธราภัท ทองสิงห์ 
ที่อยู่ 139   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1993 45 438  9 / พนา 0 0 20  20    1 46 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 104.88  104.8   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายธานี ต้นเชื้อ 
ที่อยู่ 46   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 15727 418 3639  9 / พนา 0 0 84    84  1  ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายธีรชัย บุตรแก้ว 
ที่อยู่    หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1991 55 436  9 / พนา 0 0 61  61    1 74 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 108  108   23  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางนกแกว้ จันทสอน 
ที่อยู่ 74   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1962 11 405  9 / พนา 0 0 45 45     1 14 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวนงค์รักษ์ ต้นวงษ์ 
ที่อยู่ 14   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 241 135   7 / พนา 0 0 70  70    1 8 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 120  120   16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางนวลจันทร์ ศรคีํา 
ที่อยู่ 8   หมู่ที ่7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1856 17 263  8 / พนา 0 0 48  48    1 5 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 247.20  247.2   35  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางน้อย พงศ์โสภา 
ที่อยู่ 5   หมู่ที ่8  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2127 23 266  8 / พนา 0 0 53  78    1 10 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 210  210   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางนัยนา แซ่เล้า 
ที่อยู่ 10   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2144 48 441  9 / พนา 0 0 78  78    1 84 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 426.70 11.70 415   27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายนิยม บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 84   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1947 144 376  9 / พนา 0 0 24  24    1 9 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 240  240   48  

2 โฉนด 16423 432 3797  9 / พนา 0 0 20  20.199    2 9 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 35  35   48  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายบัญญัติ วรบุตร 
ที่อยู่ 9   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2170 64 470  9 / พนา 0 0 65    65  1 131 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายบุญจันทร์ มณีสาย 
ที่อยู่ 131   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2015 273 58  1 / พนา 0 0 30 30     1 108 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายบุญธรรม สมละออ 
ที่อยู่ 108   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1963 14 406  9 / พนา 0 0 23  23    1 99 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 130  130   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุญเพ็ง กลิ่นนิ่มนวล 
ที่อยู่ 99   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8298 116 2119  7 / พนา 2 0 0 800     1 71 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 8309 130 2130  7 / พนา 2 0 10 810     2 71 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 น.ส.3ก 4423 889   7 / พนา 0 2 0  200    3 79 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 298.5  298.5   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุญเลื่อน ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 71   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 15521 419 3651  1 / พนา 0 0 34  34    1 23 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 116 8 108   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุญศรี กีฬา 
ที่อยู่ 23   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1779 202 94  1 / พนา 0 0 51  51    1 124 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 151 15 136   15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุญสงค์ ทองโพธิ์ศร ี
ที่อยู่ 124   หมู่ที่ 1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1917 4 397  9 / พนา 0 0 47  47    1 98 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 71  63 8  26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุญสอน ฝังนิล 
ที่อยู่ 98   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4372 3 681  10 / พระเหลา 0 1 4  104    1 42 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 243.9  235.9 8  80  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางบุษบาไพร กีฬา 
ที่อยู่ 42   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2074 183 152  7 / พนา 0 0 23 23     1 90 โรงจอดรถ ไม้ 50.1 50.1    40  

2 โฉนด 2279 187 145  7 / พนา 0 0 18  18    2 90 ประเภทบ้านเดี่ยว  112  56 56  40  

3 น.ส.3ก 223 115   7 / พนา 0 0 44 44     3 90 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประกาศ อ่อนศร ี
ที่อยู่ 90   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4478 8 787  1 / พระเหลา 1 0 12  412    1 11 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 422.20  422.2   19  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย ์
ที่อยู่ 11   หมู่ที่   
ซอย ชยางกูร 38 ถนน ชยางกูร ตําบลในเมือง   
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี      รหัสไปรษณีย์  
34000 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9341 24 658  1 / พระเหลา 0 1 97  197    1 11 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 576  576   11  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประพัฒน์ เงินหมื่น 
ที่อยู่ 11   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2103 224 46  1 / พนา 0 0 24  24    1 100 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 141.75  141.7   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางประไพ ต้นเชื้อ 
ที่อยู่ 100   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 15808 118 3717  9 / พนา 0 0 36  36    1 55 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 68.25  68.25   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางประไพ เนื้อแก่น 
ที่อยู่ 55   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9352 35 669  10 / พระเหลา 0 1 29    129  1 0 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวประไพศรี ผาใหญ่ 
ที่อยู่ 5/6   หมู่ที่ 5  
ซอย  ถนน  ตําบลบ้านแค   
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรอียุธยา      รหัสไปรษณีย์  13120 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 1171 426   8 / พนา 0 0 52  52    1 17 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 201.60  201.6   42  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประมุข บุญหาญ 
ที่อยู่ 17   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2099 139 379  9 / พนา 0 0 40  40    1 9 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 240  240   48  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประยูร วรบุตร 
ที่อยู่ 9   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2142 46 439  9 / พนา 0 0 22 22     1 13 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประเวศน์ สาระ 
ที่อยู่ 13   หมู่ที่ 6  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2154 52 451  9 / พนา 0 0 68  68    1 143 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 297  297   49  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประสงค์ อุทธา 
ที่อยู่ 143   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1468 25 288  8 / พนา 0 0 36  36    1 12 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 84  84   5  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายประสทิธิ์ นาแพง 
ที่อยู่ 12   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2076 352 160  7 / พนา 0 0 10 10     1 65 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายปราจีน สาระ 
ที่อยู่ 65   หมู่ที่ 7  
ซอย พนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2107 309 113  1 / พนา 0 0 53  53    1 30 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 180  180   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางปราณี อุทธา 
ที่อยู่ 30   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8216 21 2038  8 / พนา 12 3 33 5133     1 40 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางผกาทิพย์ ออ่นศร ี
ที่อยู่ 40   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2122 3 255  8 / พนา 0 0 96  96    1 92 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 36  36   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพนิดา อุทธา 
ที่อยู่ 92   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 12742 101 2971  9 / พนา 0 1 66  166    1 71 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 319.90  319.9   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพรฉวี ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 71   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2057 259 1  1 / พนา 0 1 85  185    1 157 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 234  228 6  34  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพรประภา กีฬา 
ที่อยู่ 157   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2109 188 143  7 / พนา 0 0 48  48    1 27 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 144  144   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพัชรินทร์ อินจันทร ์
ที่อยู่ 27   หมู่ที่ 7  
ซอย พนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1966 16 409  9 / พนา 0 0 57  57    1 131 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 101.25 11.25 90   42  

2 โฉนด 1967 23 410  9 / พนา 0 0 39  39    2 131 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 126  126   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพัฒน์ มณีสาย 
ที่อยู่ 131   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1975 28 419  9 / พนา 0 0 94  94    1 83 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 88.80 8.8 80   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพัฒนา นวลอินทร ์
ที่อยู่ 83   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1835 362 183  7 / พนา 0 0 14  14    1 70 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 1825 363 168  7 / พนา 0 0 29  29    2 70 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 204  204   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพัดศร ีศรีเนตร 
ที่อยู่ 70   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9280 371 2449  1 / พนา 0 0 48 48     1 8 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพัดศร ีพาหา 
ที่อยู่ 8   หมู่ที ่1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 624 228   9 / พนา 0 0 57  57    1 150 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 154.5 7 147.5   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายพันธ์ศักดิ์ มหานลิ 
ที่อยู่ 150   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4383 21 692  1 / พระเหลา 1 0 58  458    1 15 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 596 9 338 249  0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพากเพียร กลัยา 
ที่อยู่ 15   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2460 74 454  9 / พนา 0 0 40    40  1 47 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายพิชัย ศรีเนตร 
ที่อยู่ 47   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1958 8 401  9 / พนา 0 0 6 6     1 4 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 6 6    0  

2 น.ส.3ก 2711 684   1 / พนา 0 0 74 74     2 4 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายพิพัฒน์ กัลยา 
ที่อยู่ 4   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1918 6 398  9 / พนา 0 0 32  32.5    1 127 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 85  85   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพิมพา ยําด ี
ที่อยู่ 127   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2189 89 493  9 / พนา 0 0 66  66    1 59 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 108  108   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพิลาภรณ์ กีฬา 
ที่อยู่ 59   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2010 225 38  1 / พนา 0 0 90  90    1 83 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 229.5  229.5   51  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพิสมัย รูปแก้ว 
ที่อยู่ 83   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 1960 10 403  9 / พนา 0 0 65  65    1 94 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 153 10 143   60  

2 โฉนด 16252 119 3778  9 / พนา 0 0 20  20.699    2 94 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 111.3  111.3   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพิสมัย ทองเพ็ญ 
ที่อยู่ 94   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2053 8 250  8 / พนา 0 0 6 6     1 38 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8.5 8.5    63  

2 โฉนด 2457 19 262  8 / พนา 0 1 24  124    2 38 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 157.5  157.5   63  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายพิสิษฐ์ ช่วงชิง 
ที่อยู่ 38   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 น.ส.3ก 4420 886   7 / พนา 0 1 61  161    1 93 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 300  300   10  

2 น.ส.3ก 3803 678   7 / พนา 0 0 80 80     2 56 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวพุทธรักษา ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 93   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2133 108 326  8 / พนา 0 0 91  91    1 113 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 184.75 8.75 176   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางพุทธา อุทธา 
ที่อยู่ 113   หมู่ที่ 8  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 2702 672   1 / พนา 0 0 67  67    1 62/1 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 112.5  112.5   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายพุทธา กีฬา 
ที่อยู่ 62/1   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1987 56 432  9 / พนา 0 0 42 42     1 112 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 56.60 56.60    30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเพ็ง บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 112   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2110 179 144  7 / พนา 0 0 45  45    1 29 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 132  132   34  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวเพชรรัตน์ สาระ 
ที่อยู่ 29   หมู่ที่ 7  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8214 60 2036  1 / พระเหลา 8 3 67 3567     1 13 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวเพ็ญศร ีมณีเขียว 
ที่อยู่ 13   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1809 21 131  1 / พนา 0 0 86  86    1 156 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 248.60  248.6   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางแพง เผ่าผา 
ที่อยู่ 156   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1986 43 431  9 / พนา 0 0 52  52    1 112 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 162  162   27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายไพฑูรย์ บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 112   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 3114 655   1 / พระเหลา 27 0 40 10840     1 50 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 น.ส.3ก 4418 884   7 / พนา 0 1 78    178  2 50 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางไพพรรณ คํานาง 
ที่อยู่  50  หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบล พนา 
อําเภอ พนาจังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 4419 885   7 / พนา 0 1 63  163    1 127 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 468  468   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวไพพรรณ ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 127   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2160 84 459  9 / พนา 0 0 34  34    1 49 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 126  126   20  

2 โฉนด 2164 80 463  9 / พนา 0 0 9 9     2 49 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8.75 8.75    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางไพวรรณ อุทธา 
ที่อยู่ 49   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 5347 181 3282  1 / พระเหลา 11 2 10 4610     1 134 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 120 553 3284  1 / พระเหลา 2 0 37  837.39    2 134 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 415.60 63 352.6   53  

3 โฉนด 119 552 3283  1 / พระเหลา 0 2 0  200    3 134 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 187.30 67.5 119.8   23  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางภัทรศรี เผ่าผา 
ที่อยู่ 134   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 1933 175 360  7 / พนา 0 0 4 4     1 37 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 5.40 5.40    50  

2 โฉนด 1849 338 202  7 / พนา 0 0 29  29    2 9 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 93.5  93.5   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเภา แก้วธรรมมา 
ที่อยู่ 37   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2222 97 530  8 / พนา 0 0 55  55    1 77 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 216  216   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายมงคล บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 77   หมู่ที่ 8  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1841 348 190  7 / พนา 0 0 40  40    1 9/1 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 155  155   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางมลิวัลย์ ทองสิงห์ 
ที่อยู่ 9/1   หมู่ที่ 7  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2150 75 447  9 / พนา 0 0 60  60    1 47 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 108  108   50  

2 โฉนด 2148 79 445  9 / พนา 0 0 5 5     2 47 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 12 12    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวมาลินี ศรีเนตร 
ที่อยู่ 47   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1826 343 193  7 / พนา 0 0 50  50    1 28 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 73.70  73.70   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางยุวดี ดาโรจน ์
ที่อยู่ 28   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1799 308 116  1 / พนา 0 0 40 60     1 30 โรงจอดรถ ไม้ 56.40 56.40    10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวระพิน เผ่าผา 
ที่อยู่ 30   หมู่ที่ 1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 14391 29 3267  7 / พนา 0 1 33  133    1 4 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 144  144   5  

2 โฉนด 8296 114 2117  7 / พนา 2 2 10 1010     2 4 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 2284 186 148  7 / พนา 0 0 33  33    3 4 ประเภทตึกแถว ตึก 60 10 50   5  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางรัชนี คอลลินส ์
ที่อยู่ 4   หมู่ที ่7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 3390 760   7 / พนา 0 2 16  478.80 41.20   1 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 690.80  526 164.  15  

2 โฉนด 14202 297 3337  7 / พนา 0 2 23     223 2 88 ประเภทตึกแถว ตึก 95.72   95.7  9  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางรัชรินทร์ ลอชัยวะกุล 
ที่อยู่ 88   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2000 246 21  1 / พนา 0 0 46  46    1 108 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 145.5 13.5 132   5  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางรัศมี สมละออ 
ที่อยู่ 108   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1988 57 433  9 / พนา 0 1 12  112    1 73 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 320  320   50  

2 โฉนด 1989 54 438  9 / พนา 0 0 64  64    2 73 โรงจอดรถ ไม้ 128  128   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงรําไพพรรณ พลราษฎร ์
ที่อยู่ 73   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1878 51 289  8 / พนา 0 0 66  66    1 232 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 65  65   6  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวลภัย์พร พิลากลุ 
ที่อยู่ 232   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลแจระแม   
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี      รหัสไปรษณีย์  
34000 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8332 144 2153  7 / พนา 1 1 0 500     1 69 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 8293 134 2114  7 / พนา 6 1 0 2500     2 69 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางลําไพ บุญพิพัฒน์ 
ที่อยู่ 69   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1773 215 83  1 / พนา 0 0 60    60  1 130 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวลําใย อุตส่าห์ 
ที่อยู่ 130   หมู่ที่ 1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1929 330 354  1 / พนา 0 0 45  45    1 7 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 105  105   51  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางลี บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 7   หมู่ที ่1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2285 346 189  7 / พนา 0 0 47 47     1 9/1 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางวนิดา ใจดี 
ที่อยู่ 9/1   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2104 223 47  1 / พนา 0 0 30  30    1 95 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 168  168   3  

2 โฉนด 1748 278 47  1 / พนา 0 0 6 6     2 95 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

 6 6    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาววนิดา บานที 
ที่อยู่ 95   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2028 85 215  8 / พนา 0 1 13  113.5    1 78 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 318.40  318.4   15  

2 โฉนด 2032 89 219  8 / พนา 0 0 93 93     2 78 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 116.20 116.20    60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายวัชรินทร์ กลัยา 
ที่อยู่ 78   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2155 51 452  9 / พนา 0 0 43  43    1 79 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 255  255   37  

2 โฉนด 1979 34 423  9 / พนา 0 0 26 26     2 79 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 1978 36 422  9 / พนา 0 0 17 17     3 79 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางวัชรีบูลย์ อุทธา 
ที่อยู่ 79   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 4422 888   7 / พนา 0 1 70  170    1 79/1 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 199.5  199.5   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาววัฒนาพร ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 79/1   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1916 1 395  8 / พนา 0 0 86  86    1 97/1 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 251  241 10  28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาววันด ีประเสริฐสุข 
ที่อยู่ 97/1   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 350 77   9 / พนา 0 0 41  41    1 135 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 186 6 180   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางวารุณี ทองเติม 
ที่อยู่ 135   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 14703 315 2602  1 / พระเหลา 4 3 27 3788     1 43 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 182 423 3317  1 / พระเหลา 2 1 42 942     2 43 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 181 422 3316  1 / พระเหลา 0 1 28  128    3 43 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 173.90  173.9   4  

4 โฉนด 180 421 3315  1 / พระเหลา 1 0 50 450     4 43 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 44.70  44.70   4  

5 โฉนด 4499 6 812  1 / พระเหลา 1 3 35  735    5 85 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 160.40  160.4   9  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางวิลาวัณย์ นวลอินทร ์
ที่อยู่ 43   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9326 8 631  10 / พระเหลา 0 1 3  103    1 39 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 372  372   38  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางวิไล ใจแก้ว 
ที่อยู่ 39   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2102 27 378  9 / พนา 0 0 88  88    1 146 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 196  196   70  

2 โฉนด 16422 120 3796  9 / พนา 0 0 10  10    2 146 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายวีรพล วรบุตร 
ที่อยู่ 146   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1824 357 166  7 / พนา 0 0 22  22    1 130 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 63  63   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเวรุณี มาลทอง 
ที่อยู่ 130   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1767 297 74  1 / พนา 0 1 17 117     1 28 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8.75 8.75    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเวียง สมเนตร 
ที่อยู่ 28   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2464 103 488  9 / พนา 0 1 1  101    1 20 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 199  189 10  21  

2 โฉนด 2169 62 468  9 / พนา 0 0 40 40     2 20 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางศรีจันทร์ สิทธิคุณ 
ที่อยู่ 20   หมู่ที่ 9  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 1769 1 76  1 / พนา 0 1 37 137     1 84 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 2019 214 82  1 / พนา 0 0 42  42    2 84 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 156  156   10  

3 โฉนด 2002 227 76  1 / พนา 0 0 5 5     3 84 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางศรีจันทร์ สายตา 
ที่อยู่ 84   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2185 101 486  9 / พนา 0 0 41 41     1 63 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางศิริรตัน์ กมลภาภรณ์ 
ที่อยู่ 63   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2168 61 467  9 / พนา 0 0 42 42     1 63 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางศิริรตัน์ กมลภาภรณ์ 
ที่อยู่ 63   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4496 29 808  1 / พระเหลา 7 0 65 2865     1 73 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 4476 6 785  1 / พระเหลา 0 2 66  266    2 73 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 448 6 442   39  

3 โฉนด 8233 56 2055  8 / พนา 4 1 60 1760     3 73 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

4 โฉนด 13484 265 3153  8 / พนา 2 1 55 955.299
9999999

    4 73 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

5 โฉนด 13540 267 3155  8 / พนา 0 2 12 212.599
9999999

    5 73 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางศิริวรรณ ช่วงชิง 
ที่อยู่ 73   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1844 342 195  7 / พนา 0 1 37  137    1 14 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 316 8 308   52  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวศริิสดุา อุทธา 
ที่อยู่ 14   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 4455 109 770  1 / พระเหลา 0 2 96  296    1 207 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 54  54   15  

2 โฉนด 4454 110 769  1 / พระเหลา 0 1 50     150 2 207 คลังสินค้า พื้นที่
ิ ่   

ตึก 624  36 588  1  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายศลิปชัย บุญเรือง 
ที่อยู่ 207   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4365 5 634  10 / พระเหลา 0 2 17  54.799   162.199 1 168 อาคารพาณิชยก
 ป ้

ตึก 531.20  219.2 312  5  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายศุภชาต ิสดุตา 
ที่อยู่ 168   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1735 236 23  1 / พนา 0 0 53  53    1 0 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 104  104   30  

2 โฉนด 1736 235 25  1 / พนา 0 0 13 13     2 0 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 11.25 11.25    30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสงวน พลที 
ที่อยู่ 107/1   หมู่ที ่1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1760 284 64  1 / พนา 0 0 24  24    1 62 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 144  144   80  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสงวน สุดอุ่น 
ที่อยู่ 62   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 2740 710   1 / พนา 0 0 16  16    1 101 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 101.68  101.6   7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสม ทั่งทอง 
ที่อยู่ 101   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1941 154 370  9 / พนา 0 0 35  35    1 24 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 63  63   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสมใจ เสือทอง 
ที่อยู่ 24   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1949 138 381  9 / พนา 0 1 7  107    1 1 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 250  250   28  

2 โฉนด 2100 140 380  9 / พนา 0 0 78  90    2 1 โรงจอดรถ ไม้ 32.5  32.5   5  

3 โฉนด 16147 430 3768  9 / พนา 0 0 12  12.1    3 1 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 11.66 11.66    100  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสมบูรณ์ กอ้นทอง 
ที่อยู่ 1   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4456 12 772  1 / พระเหลา 1 2 65  665    1 227 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 230  230   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสมพงศ์ นารีบุตร 
ที่อยู่ 227   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2050 12 246  8 / พนา 0 0 85 85     1 5 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    60  

2 โฉนด 2125 18 264  8 / พนา 0 0 50  50    2 5 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสมพงษ์ พงศ์โสภา 
ที่อยู่ 5   หมู่ที ่8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1775 221 90  1 / พนา 0 0 7 7     1 138 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสมร กองบุญ 
ที่อยู่ 138   หมู่ที่ 1  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1890 129 313  8 / พนา 0 0 25 25     1 121 โรงจอดรถ ไม้ 51.16 51.16    21  

2 โฉนด 1896 110 321  8 / พนา 0 0 37  37    2 121 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 264  264   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสมศร๊ สาระ 
ที่อยู่ 121   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2159 85 458  9 / พนา 0 0 38  38    1 50 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 108  108   100  

2 โฉนด 2146 77 443  9 / พนา 0 0 6 6     2 50 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 12 12    30  

3 โฉนด 2145 76 442  9 / พนา 0 0 3 3     3 50 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 18 18    80  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสมศร ีบุตรแก้ว 
ที่อยู่ 50   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1983 39 428  9 / พนา 0 0 38    38  1 39 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 76 6 70   80  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสมัย อุณหพันธ์ 
ที่อยู่ 39   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 4452 10 767  1 / พระเหลา 0 1 23     123 1 157 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 18   18  5  

2 โฉนด 4469 114 778  1 / พระเหลา 0 3 49  349    2 157 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 456.5  456.5   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสวาท ภาแก้ว 
ที่อยู่ 157   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1935 176 362  9 / พนา 0 0 26  26    1 37 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 104  104   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสวาท อุไรรักษ์ 
ที่อยู่ 37   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1992 44 437  9 / พนา 0 0 54  111    1 40 โรงจอดรถ ไม้ 30  30   10  

2 โฉนด 2143 47 440  9 / พนา 0 0 27  45    2 40 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 110.5  110.5   10  

3 โฉนด 15068 114 3493  9 / พนา 0 0 20  20    3 40 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสวาสดิ ์สาระรตัน์ 
ที่อยู่ 40   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 3399    7 / พนา 0 0 28 28     1 27 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสอน อ่อนศร ี
ที่อยู่ 27   หมู่ที่ 7  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2139 152 347  9 / พนา 0 0 57  57    1 19 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 141.44 4 137.4   50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสังวาลย์ มณีสาย 
ที่อยู่ 19   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1843 345 194  7 / พนา 0 0 34 34     1 6 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสันทดั พรหมทอง 
ที่อยู่ 6   หมู่ที ่7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 336 171   1 / พนา 0 0 43     43 1 66 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 92.40  72.8 19.6  15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาน ตน้วงศ์ 
ที่อยู่ 66   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1924 169 346  9 / พนา 0 0 49  49    1 34 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 96  96   70  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสายใจ สายพม่า 
ที่อยู่ 34   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1950 26 382  9 / พนา 0 0 23  23    1 132 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 119  119   45  

2 โฉนด 1969 21 412  9 / พนา 0 0 23  26    2 132 โรงจอดรถ ไม้ 45 45    9  

3 โฉนด 1968 22 411  9 / พนา 0 0 26  26    3 132 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 6 6    9  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสายพิณ พรสี ่
ที่อยู่ 132   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2132 127 311  8 / พนา 0 0 46  46    1 226 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 84  84   26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสําล ีมณีเขียว 
ที่อยู่ 226   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9364 375 2456  8 / พนา 0 0 31  31    1 103 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 104  93.5 10.5  20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสิงห์ บุตรแก้ว 
ที่อยู่ 103   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1982 38 427  9 / พนา 0 0 12 12     1 40 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 7 7    70  

2 โฉนด 15290 415 3597  9 / พนา 0 0 15 15.5     2 40 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 8 8    50  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสีดา พลราษฎร ์
ที่อยู่ 40   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1756 271 60  1 / พนา 0 0 67 67     1 108 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุกัญญา มะโนรมย ์
ที่อยู่ 108   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 10449 107 2837  9 / พนา 0 0 54  54.399    1 139 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุขสําราญ วรบุตร 
ที่อยู่ 139   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1793 205 87  1 / พนา 0 0 67  67    1 67 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 224  224   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุขุมาล สาระ 
ที่อยู่ 67   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1770 296 77  1 / พนา 0 1 4  104    1 148 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 181 43 138   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุดใจ แหวนเงิน 
ที่อยู่ 148   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1914 2 393  9 / พนา 0 0 88  88    1 88 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 197.5 10 187.5   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุดใจ อุทธา 
ที่อยู่ 88   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 414 94   9 / พนา 0 0 51  51    1 152 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 118  118   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุดใจ ต้นวงค์ 
ที่อยู่ 152   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1961 12 404  9 / พนา 0 0 30  30    1 89 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 150  150   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสทุธินี โพธิ์เพชรเล็ก 
ที่อยู่ 89   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 14464 410 3381  8 / พนา 0 1 55 155     1 39 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสทุิชา แก่นบุตร 
ที่อยู่ 39   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 2306 18 130  1 / พนา 0 0 67 67     1 39 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 9547 26 2584  1 / พนา 0 0 87 87.5     2 39 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสทุิชา แก่นบุตร 
ที่อยู่ 39   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1943 148 372  9 / พนา 0 0 48  48    1 15 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 183 7 176   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายสุพัฒน์ ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 15   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1837 366 185  7 / พนา 0 0 48  48    1 17 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 118 10 108   30  

2 โฉนด 2161 83 460  9 / พนา 0 0 75  75    2 54 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 336  336   45  

3 โฉนด 2162 82 461  9 / พนา 0 0 33  33    3 54 โรงจอดรถ ไม้ 45  45   15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุภาณี อัมพาพันธ์ 
ที่อยู่ 17   หมู่ที่ 7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 1886 119 303  8 / พนา 0 0 43    43  1 44 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 9446 105 2502  9 / พนา 0 0 38  38    2 44 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 110  110   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสภุาพร มณีเขียว 
ที่อยู่ 44   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 1953 137 385  9 / พนา 0 0 41  41    1 6 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 200  200   21  

2 โฉนด 1951 135 383  9 / พนา 0 0 37  37    2 6 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 34  34   21  

3 โฉนด 1952 136 384  9 / พนา 0 0 3  3    3 6 โรงจอดรถ ไม้ 66  66   21  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุมาล ีรูปแก้ว 
ที่อยู่ 6   หมู่ที ่9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 1017 246   8 / พนา 0 1 44  144    1 99 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 150  150   16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสุวคนธ์ ดาโรจน์ 
ที่อยู่ 99   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2188 92 492  9 / พนา 0 0 48  48    1 59 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 45  45   8  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายเสงี่ยม สายพะม่า 
ที่อยู่ 59   หมู่ที่ 9  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2073 184 150  7 / พนา 0 0 10 10     1 27 คลังสินค้า พื้นที่ไม่
ิ   

ไม้ 10 10    60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางแสงจันทร์ ออ่นศร ี
ที่อยู่ 27   หมู่ที่ 7  
ซอย บ้านพนา ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2030 87 217  8 / พนา 0 0 78    78  1 76 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 56.76    56.76 30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายไสว มศีักดิ ์
ที่อยู่ 76   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9328 4 633  10 / พระเหลา 0 2 3  203    1 11 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 191  165 26  33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายไสว ศรีเนตร 
ที่อยู่ 11   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8280 106 2101  1 / พนา 4 3 10  1910    1 93 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 248.5  248.5   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางหนูจันทร์ ทองพุ่ม 
ที่อยู่ 93   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 4393 2 702  10 / พระเหลา 0 1 58     158 1 24 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 186  36 150  7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางหนูพับ ขันทอง 
ที่อยู่ 24   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1948 145 377  9 / พนา 0 1 13  113.5    1 16 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 235  235   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางหนูสิน บรรลอื 
ที่อยู่ 16   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 14972 412 3486  1 / พนา 0 0 57  57    1 96 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 216  216   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางหริวรรณ หาคํา 
ที่อยู่ 96   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 8259 88 2296  8 / พนา 2 0 20 820     1 90 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายอดิศกัดิ ์ดาโรจน ์
ที่อยู่ 90   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 4480 10 789  1 / พระเหลา 0 3 73  372    1 141 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 406.5 6 400.5   46  

2 โฉนด 12669 222 2897  7 / พนา 2 1 25 925     2 141 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 12155 356 1952  1 / พระเหลา 4 3 82 1982     3 141 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอนงค์ ภาแก้ว 
ที่อยู่ 141   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 7930 111 771  1 / พระเหลา 0 3 32     332 1 90 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 343.20 52 256 35.2  40  

2 โฉนด 12154 339 1951  1 / พระเหลา 0 3 40  340    2 90 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 81  81   10  

3 โฉนด 12152 341 1949  1 / พระเหลา 2 2 73 1073     3 90 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายอนสุรณ์ ชาญณรงค์ 
ที่อยู่ 90   หมู่ที่ 1  
ซอย พนานต ์ ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 16315 431 3784  7 / พนา 0 0 26 26.3999
9999999

    1 9 โรงจอดรถ ไม้ 21.5 19.5 2   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอมรศลิป์ ทองสิงห์ 
ที่อยู่ 9   หมู่ที ่7  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1766 295 73  1 / พนา 0 0 43  43    1 77 ประเภทบ้านเดี่ยว ไม้ 150  150   80  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายอร่าม ศรีเนตร 
ที่อยู่ 77   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 2171 65 471  9 / พนา 0 0 71  71    1 62 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 168  168   36  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอ่อนส ีพลราษฎร ์
ที่อยู่ 62   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 1954 142 386  9 / พนา 0 0 83 83     1 11 โรงจอดรถ ไม้ 58.5 58.5    10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวอังคณา กีฬา 
ที่อยู่ 11   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 2453 40 529  9 / พนา 0 0 30  30    1 41 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 183  183   35  

2 โฉนด 15061 115 3494  9 / พนา 0 0 5 5     2 41 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอัมพร ผิวแก้ว 
ที่อยู่ 41   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 16061 424 3731  8 / พนา 0 0 26  26.100    1 11 โรงจอดรถ ไม้ 22.5  22.50   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอาภรณ์ พาหา 
ที่อยู่ 11   หมู่ที่   
ซอย ไทยานนท์ 4 ถนน  ตําบลท่าทราย   
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 14317 299 3365  8 / พนา 0 1 86 186     1 139 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 1990 53 435  9 / พนา 0 0 84  84    2 139 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 276  276   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 
 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายอํานาจ วรบุตร 
ที่อยู่ 139   หมู่ที่ 9  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 น.ส.3ก 4535 915   8 / พนา 0 0 31 31     1 55 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 94.90  94.90   16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอุทัยทิพย์ สมบูรณ์ 
ที่อยู่ 55   หมู่ที่ 8  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

 

1 โฉนด 12151 343 1948  1 / พระเหลา 3 2 56 1456     1 215 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

2 โฉนด 12150 349 1947  1 / พระเหลา 0 2 11  211    2 215 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 315 6 309   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางอุไร แสงวงศ์ 
ที่อยู่ 215   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 13344 262 3106  1 / พนา 1 0 73  473    1 178 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึก 183  183   1  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางสาวอุไรวรรณ แก่นบุตร 
ที่อยู่ 178   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 
 

1 โฉนด 4374 1 683  10 / พระเหลา 0 1 62  162    1 118 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 126  126   49  

2 โฉนด 16268 43 3126  10 / พระเหลา 0 0 58  58.5    2 118 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

3 โฉนด 4371 2 680  10 / พระเหลา 0 0 96  96    3 118 โรงจอดรถ 0 50  50   49  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางเอื้อพันธ์ ยืนยิ่ง 
ที่อยู่ 118   หมู่ที่ 10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 3134 443 3993  1 / พนา 0 2 6 206     1 89 ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นายโอภาส อินโสม 
ที่อยู่ 89   หมู่ที่ 1  
ซอย  ถนน  ตําบลพนา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 



แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

เลขที ่
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหน่งที่ดิน 
สถานทีตั้ง (หมู่

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ว.) 

ที่ บ้านเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ์) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สร้าง (ตึก/ไม้/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม้) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน์ (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง 

(ปี) 

หมายเหตุ 
เลขที่ดิน 

หน้า 
สํารวจ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยซน์ 

ใช้ 
ประโยชน์ 
หลาย 

ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยู่อาศัย อื่นๆ 
ว่างเปล่า/ 

ไม่ทํา 
ประโยชน์ 

 

1 โฉนด 9350 32 667  10 / พระเหลา 0 1 37  137    1 7 ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกครึ่งไม้ 292  292   7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ชื่อ-สกลุ นางไอยดา ใจกล้า 
ที่อยู่ 7   หมู่ที ่10  
ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย์  37180 


