
 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

1 โฉนด 4472 1 781  1 / พระเหลา 0 3 84 384     1 102 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

2 โฉนด 16699 138 3265  1 / พระเหลา 0 0 85 1.60 83.90    2 102 ประเภทบานเดี่ยว ไม 48.55 6.30 42.25   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายกันดก สาระ 

ท่ีอยู 102   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9354 29 671  1 / พระเหลา 0 1 22    122  1 2566/1
3 

ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางกัทล ีชูโต 

ท่ีอยู 2566/13   หมูที่   

ซอย  ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบลบางซื่อ   

อําเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย  10800 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2179 90 479  9 / พนา 0 0 61  61    1 141 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 320  320   10  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายกิตต ิเสือสา 

ท่ีอยู 141   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4407 74 716  1 / พระเหลา 0 3 10   185   1 95 ตลาด พ้ืนที่ไมเกิน 
1,000 ตาราง

ตึก 529.94   529.
9400

 7  

           25   2  โรงจอดรถ ตึก 99   99  7  

           11.87   3  ประเภทบานเดี่ยว ตึก 47.5   47.5  1  

          88.13    4  ประเภทบานเดี่ยว ตึก 90.25  90.25   1  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายกีรติ กีฬา 

ท่ีอยู 95   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2067 334 110  1 / พนา 0 0 21  21    1 5 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 90  90   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายกุศล สุดอุน 

ท่ีอยู 5   หมูที่ 1  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4437 102 747  1 / พระเหลา 0 2 18  218    1 152 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 522  522   12  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายคเณศ ดาโรจน 

ท่ีอยู 152   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 7928 97 752  1 / พระเหลา 0 0 15 15     1 198 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 22.20 22.20    7  

2 โฉนด 4439 98 753  1 / พระเหลา 0 1 2  102    2 198 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 391.50  391.5   7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายคมกฤช นวลอินทร 

ท่ีอยู 198   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 2717 687   1 / พนา 0 1 0 2.25 97.75    1 14 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 54 9 45   37  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางคําพร วันดี 

ท่ีอยู 14   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1927 329 350  1 / พนา 0 0 70  70    1 4 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 126  126   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวคําพัน บรรลือ 

ท่ีอยู 4   หมูที่ 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1733 254 16  1 / พนา 0 0 28  28    1 144 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 63  63   45  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางคําพูล อินจันทร 

ท่ีอยู 144   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1797 333 108  1 / พนา 0 0 23  23    1 70 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 90  90   22  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางคํามี ใจกลา 

ท่ีอยู 70   หมูท่ี 1  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1840 368 188  7 / พนา 0 0 97  54    1 57 ประเภทบานเดี่ยว ไม 76.5  76.5   19  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางจอมศร ีใจแกว 

ท่ีอยู 57   หมูท่ี 7  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2182 97 482  9 / พนา 0 0 4 4     1 61 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 9.90 9.90    40  

2 โฉนด 14783 111 3377  9 / พนา 0 1 6  106    2 61 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 110.24 15 95.24   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายจําปา พาหา 

ท่ีอยู 61   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1892 118 315  8 / พนา 0 0 61  61    1 93 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 252  252   24  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางจําปา ตาบุดดา 

ท่ีอยู 93   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2036 84 224  8 / พนา 0 0 3 3     1 91 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 12 12    29  

2 โฉนด 1893 117 316  8 / พนา 0 0 52  52    2 91 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 189  189   29  

3 โฉนด 16120 432 3728  8 / พนา 0 0 45 45.7999
9999999

    3 91 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

4 น.ส.3ก 4593 927   91 / พนา 5 0 14 2014     4 91 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางจินดา อินจันทร 

ท่ีอยู 91   หมูท่ี 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4431 95 741  1 / พระเหลา 0 0 92  177    1 101 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 304.5  304.5   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายเจนวทิย สาระ 

ท่ีอยู 101   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 8279 105 2100  1 / พนา 1 0 45 445     1 95 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายฉลอง บานที 

ท่ีอยู 95   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 12145 336 1942  10 / พระเหลา 12 0 26    466.5  1 88/1 ประเภทตึกแถว ตึก 1866    1866 3  

2 โฉนด 12145 336 1942  10 / พระเหลา 12 0 26 4359.5     2  ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

3 โฉนด 12144 337 1941  10 / พระเหลา 0 2 90  290    3 88/1 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 432     28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายฉลาด ดาโรจน 

ท่ีอยู 88/1   หมูที่ 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14248 45 2471  1 / พระเหลา 0 1 41    141  1 75 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

2 โฉนด 14249 450 2472  1 / พระเหลา 2 0 48 848     2 75 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวฉวีวรรณ สาระรัตน 

ท่ีอยู 75   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4394 52 703  1 / พระเหลา 0 2 47  247    1 114 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 120  120   18  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางฉันทนา ศรีธญัรัตน 

ท่ีอยู 114   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 15079 492 2769  1 / พระเหลา 2 0 0 788 12    1 243 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 69 21    8  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายชัยประสิทธิ ์ประสมทอง 

ท่ีอยู 243   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4410 66 719  1 / พระเหลา 0 2 6  260    1 162 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 249.25  249.2
5 

  38  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายชายแดน ตนวงศ 

ท่ีอยู 162   หมูท่ี 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4440 108 754  1 / พระเหลา 0 0 98  98    1 220 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 385  385   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายดะนัย มะหิพันธ 

ท่ีอยู 220   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1838 367 186  7 / พนา 0 0 45  45    1 78 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 51 6 45   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางถาวร ปนทอง 

ท่ีอยู 78   หมูท่ี 7  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2005 238 30  1 / พนา 0 0 30  30    1 105 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครี่งไม 85  85   50  

2 โฉนด 2009 239 40  1 / พนา 0 0 21 21     2 106 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางธนัช พรส่ี 

ท่ีอยู 105   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

 

1 โฉนด 4442 105 757  1 / พระเหลา 0 1 1  101    1 194 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 133  133   37  

2 โฉนด 4443 104 758  1 / พระเหลา 0 0 97  97    40 194 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 107  107   37  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวธนาพร กัลยา 

ท่ีอยู 194   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1861 39 275  9 / พนา 0 0 33  33    1 107 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 128.10  128.1
0 

  30  

2 โฉนด 2130 38 274  9 / พนา 0 0 13 13     2 108 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 10 10    30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายธญัวลัย บุตรแกว 

ท่ีอยู 107   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2095 98 333  8 / พนา 0 0 38  38    1 84 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 176  176   19  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวนริศรา อุตสาห 

ท่ีอยู 84   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14030 109 3309  9 / พนา 0 0 37  37    1 3 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 110.5  110.5   19  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางนรีพร บ้ังทอง 

ท่ีอยู 3   หมูที่ 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14781 291 2348  1 / พระเหลา 7 0 55 2855     1 206/5 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวนวลใย เผาผม 

ท่ีอยู 206/5   หมูท่ี 4  

ซอย  ถนน  ตําบลขามใหญ   

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี      รหัสไปรษณีย  

34000 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2532 307 114  1 / พนา 0 0 36  36    1 31 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 77.5 10 67.5   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางนาร ีกัลยา 

ท่ีอยู 31   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9333 6 644  10 / พระเหลา 0 0 89  89    1 5 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 157 18 139   2  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวนุชจร ีพลที 

ท่ีอยู 5   หมูที่ 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4390 47 699  1 / พระเหลา 0 2 42 242     1 185 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายบรรพต ตนวงศ 

ท่ีอยู 185   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 7925 82 749  1 / พระเหลา 0 1 48  28    1 181 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 75.5  75.5   15  

           120   2  คลังสินคา พื้นท่ี
เกินกวา 300 

ตึก 486.5   486.
5 

 15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายบุญม ีพึ่งพบ 

ท่ีอยู 181   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9338 13 652  10 / พระเหลา 0 1 23  123    1 22 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 380  380   36  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายบุญม ีบุญแจง 

ท่ีอยู 22   หมูท่ี 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2069 336 112  1 / พนา 0 0 44  44    1 6/1 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 89  89   25  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางบุญแฮง พันธบุตร 

ท่ีอยู 6/1   หมูที่ 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1839 360 187  7 / พนา 0 0 30  30    1 42 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 54  54   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางบุษบา มาประสม 

ท่ีอยู 42   หมูท่ี 7  

ซอย พนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1873 58 291  8 / พนา 0 0 36  36    1 15 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 168  168   20  

2 โฉนด 2047 62 238  8 / พนา 0 0 14  14    2 15 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางบุษบา มาสู 

ท่ีอยู 15   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9325 51 630  1 / พระเหลา 0 1 27  127    1 213 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 201.60  201.6
0 

  20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายประดิษฐ อุทธา 

ท่ีอยู 213   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4436 103 746  1 / พระเหลา 0 1 85  185    1 103 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 635.5  635.5   70  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวผองพรรณ ทองสิงห 

ท่ีอยู 103   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4379 3 688  10 / พระเหลา 0 1 11  111    1 3 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 220.05 4.8 215.2
5 

  30  

2 โฉนด 14342 9 2517  10 / พระเหลา  0 67    67  2 3 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางพรมมา กุกุดเรือ 

ท่ีอยู 3   หมูที่ 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14487 135 2574  1 / พระเหลา 0 1 95    287  1 11 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวพัฒนาพร เงินหม่ืน 

ท่ีอยู 11   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 5973 167 1726  10 / พระเหลา 0 3 10  310    1 5/1 ประเภทบานเดี่ยว ไม 275.25 11.25 264   11  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางพูล อุทธา 

ท่ีอยู 5/1   หมูที่ 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 16468 136 3182  1 / พระเหลา 0 0 28  18.600
000000

10.19
99999

  1 162 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 40.80  18.60
0000

10.2
0 

 4  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางมณฑาทิพย อินทรบุตร 

ท่ีอยู 162   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9359 43 677  10 / พระเหลา 0 1 26    126  1 95 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายมนตรี ผาใหญ 

ท่ีอยู 95   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 15606 108 3673  9 / พนา 0 0 14  14.5    1 126 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 85  85   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางมัจฉา มั่งสิน 

ท่ีอยู 126   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4396 54 705  1 / พระเหลา 0 1 10    110  1 100 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางมัณฑนา ชินลี 

ท่ีอยู 100   หมูท่ี 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2129 41 273  9 / พนา 0 0 24  24    1 110 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 96 6 90   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางมาลี กลิ่นแกว 

ท่ีอยู 110   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2038 78 226  8 / พนา 0 0 37  37    1 61 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 116.2  116.2   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายไม บ้ังทอง 

ท่ีอยู 61   หมูท่ี 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4464 76 726  1 / พระเหลา 0 0 96  202    1 115 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 129.5  129.5   36  

2 โฉนด 5351 34 869  1 / พระเหลา 5 1 71 2171     2 115 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายยุทธชัย อุทธา 

ท่ีอยู 115   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1884 121 301  8 / พนา 0 0 64  65    1 219 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 161.5  161.5   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวยวุดี สิงหนาค 

ท่ีอยู 219   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 13857 133 2374  1 / พระเหลา 0 0 14  14    1 220 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

2 โฉนด 4501 3 815  1 / พระเหลา 1 2 40 640     2 220 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายรติ มะหิพันธ 

ท่ีอยู 220   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

 

1 โฉนด 14009 276 3154  8 / พนา 1 1 20 527     1 52/1 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

2 โฉนด 14647 319 3460  8 / พนา 1 1 44 544.5     2 52/1 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางรมณยี สิงหนาค 

ท่ีอยู 52/1   หมูที่ 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14391 29 3267  7 / พนา 0 1 33  223    1 4/7 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 770  770   24  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางรัชนี คอลลินส 

ท่ีอยู 4/7   หมูที่ 7  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 4660 933   1 / พนา 0 3 4 5.60 298.40    1 160 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 295.5 22.5 273   22  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางรัชนี กลยณี 

ท่ีอยู 160   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1922 171 343  9 / พนา 0 0 41  41    1 38 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 120  120   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวรัตนาวรรณ ศรีเนตร 

ท่ีอยู 38   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

 

1 โฉนด 9332 3 643  1 / พระเหลา 0 1 47  147    1 19 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 366  366   35  

2 โฉนด 4373 7 682  10 / พระเหลา 0 1 7    107  2 19 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางราตร ีบุญชม 

ท่ีอยู 19   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2087 123 304  8 / พนา 0 0 77  77    1 11 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 136.89  136.8
9 

  30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาววนิดา กีฬา 

ท่ีอยู 11   หมูท่ี   

ซอย  ถนน ศาลากลาง ตําบลในเมือง   

อําเภอเมืองนครพนม จังหวดันครพนม      รหัสไปรษณีย  48000 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1971 17 415  9 / พนา 0 0 71  71    1 137 ประเภทบานเดี่ยว ไม 42  42   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางวภา ตาบุดดา 

ท่ีอยู 137   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2158 86 457  9 / พนา 0 0 44  44    1 52 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 129.5  129.5   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางวัฒนา ชัยบุตร 

ท่ีอยู 52   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 3959 183   1 / พนา 0 1 51  151    1 15 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 204  204   27  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวาท แกวธรรมมา 

ท่ีอยู 15   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

 

1 โฉนด 4418 78 728  1 / พระเหลา 0 1 0   10   1 144 โรงงานซอม
รถยนต 

ตึก 39   39  16  

          90    2  ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 91  91   2  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวิจิตร กอนคํา 

ท่ีอยู 144   หมูท่ี 2  

ซอย  ถนน  ตําบลลือ   

อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37110 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9335 4 646  10 / พระเหลา 0 1 20  120    1 4 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 114  114   7  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวชิัย สารรัตน 

ท่ีอยู 4   หมูที่ 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 13112 129 2114  7 / พระเหลา 1 1 58    558  1 14/1 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 102    102 30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางวิมลรัตน พลที 

ท่ีอยู 14/1   หมูที่ 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1965 15 108  9 / พนา 0 0 43  43    1 90 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 97.5  97.5   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางวิไลวรรณ ยุวพรม 

ท่ีอยู 90   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9414 165 2482  7 / พนา 0 0 82  82    1 56 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 108.5 12.5 96   15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางวิสิฐศนีย บุญศักดิ์ 

ท่ีอยู 56   หมูท่ี 7  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9808 8 1236  10 / พระเหลา 0 1 15  115    1 238 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 184.319999
99999999 

 184.3
1999

  3  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวีณชัย กุกุดเรือ 

ท่ีอยู 238   หมูท่ี 10  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4411 63 720  1 / พระเหลา 0 1 25  125    1 228 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 186  186   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวีระพล สายธนู 

ท่ีอยู 228   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 14388 113 3379  9 / พนา 0 0 54 54     1 140 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 6 6    15  

2 โฉนด 2178 72 478  9 / พนา 0 0 81  81    2 140 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 170  170   15  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์ ทองพุม 

ท่ีอยู 140   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4366 18 635  10 / พระเหลา 0 1 8  108    1 179 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 247 23 224   29  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์ พลที 

ท่ีอยู 179   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 16070 388 3093  1 / พนา 1 1 62 10 553    1 199 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 348.40 37 311.4
0 

  31  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายสมจิตร อังกาพย 

ท่ีอยู 199   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4451 50 766  1 / พระเหลา 0 2 10 3.20000
0000000

206.80
000000

   1 116 ประเภทบานเดี่ยว ไม 219.900000
00000001 

12.9 207   62  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวสมใจ เผาผม 

ท่ีอยู 116   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9336 1 648  10 / พระเหลา 0 0 80  80    1 160 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 135  135   12  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสมพร สนธหิา 

ท่ีอยู 160   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1853 1 258  8 / พนา 0 0 64  64    1 60 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 161  161   28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสมศักดิ์ พาหา 

ท่ีอยู 60   หมูท่ี 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1855 20 260  8 / พนา 0 0 58  58    1 1 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 234  234   33  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสมหวงั อุดมพันธ 

ท่ีอยู 1   หมูที่ 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4475 5 784  1 / พระเหลา 0 3 14  314    1 98 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 506.25  506.2
5 

  28  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายสังคม มูลชาติ 

ท่ีอยู 98   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1883 122 300  8 / พนา 0 0 8 8     1 126 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม  13.5    60  

2 โฉนด 1869 124 305  8 / พนา 0 0 47  47    2 126 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 160  160   60  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสุจิตรา สารรัตน 

ท่ีอยู 126   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

 

1 โฉนด 10155 34 1325  1 / พระเหลา 0 1 53  153    1 75 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 228  228   26  

2 โฉนด 10154 245 1326  1 / พระเหลา 2 3 11 1111.8     2 75 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

3 โฉนด 11714 357 1893  1 / พระเหลา 1 3 85 785     3 76 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสุพัฒศรี ผิวหอม 

ท่ีอยู 75   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1739 233 28  1 / พนา 0 1 5  105    1 91 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 256.10  256.1
0 

  24  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายสุรเชษฐ ทองพุม 

ท่ีอยู 91   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2093 99 332  8 / พนา 0 0 37  37    1 87 ประเภทบานเดี่ยว ไม 86.25  86.25   63  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายเสวต สายสุทธ็์ 

ท่ีอยู 87   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 9339 4 655  10 / พระเหลา 0 1 30  130    1 23 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 131 23 108   3  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางหนูแดง บุญแจง 

ท่ีอยู 23   หมูท่ี 11  

ซอย  ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1955 141 387  9 / พนา 0 0 63  63    1 11 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 180 18 162   18  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาวอังคณา กีฬา 

ท่ีอยู 11   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 1215 470   1 / พนา 0 1 0 2.5 97.5    1 58 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 164.5 10 154.5   20  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางอํา มหานิล 

ท่ีอยู 58   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2186 102 487  9 / พนา 0 0 48  48    1 130 ประเภทบานเดี่ยว ไม 103.5  103.5   40  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายอุทัย อุทธา 

ท่ีอยู 130   หมูท่ี 9  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 4420 80 730  1 / พระเหลา 0 1 89  189    1 91 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 389.40  389.4
0 

  55  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางอุษณีย งามศัพท 

ท่ีอยู 91   หมูท่ี 1  

ซอย พนานต ถนน  ตําบลพระเหลา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2006 229 34  1 / พนา 0 0 60 206     1 89 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายโอภาส อินโสม 

ท่ีอยู 89   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 8252 51 2074  8 / พนา 5 0 80 2080     1 14 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 33.75 33.75    26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาววิจิตรา อุทธา 

ท่ีอยู 14   หมูท่ี 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2119 16 244  8 / พนา 0 0 46  46    1 46 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 36    36 16  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางประภัสสร เหลาผา 

ท่ีอยู 46   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1813 195 137  7 / พนา 0 0 49  49    1 23 ประเภทบานเดี่ยว ตึก/ไม 120  120   76  

2 โฉนด 10278 379 2793  7 / พนา 0 0 44 44     2 23 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 6.25 6.25    76  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางพัสศรี สิงหนาค 

ท่ีอยู 23   หมูท่ี 7  

ซอย พนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 15122 347 3543  8 / พนา 0 1 7     107 1 16/1 ตลาด พ้ืนที่ไมเกิน 
1,000 ตาราง

ตึก 153   153  2  

2 โฉนด 13499 261 3095  8 / พนา 0 2 41   50   2 16/1 อาคารพาณิชยก
รรม ประเภทคา

ตึก 200   200  11  

          191    3  อาคารพาณิชยก
รรม ประเภทคา

ตึก 100  100   11  

3 โฉนด 15293 346 3484  8 / พนา 0 0 34   34   4 16/2 อาคารพาณิชยก
รรม ประเภทคา

ตึก 10   10  11  

4 โฉนด 16073 391 3096  8 / พนา 1 0 0    400  5 16/3 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  
5 

 
โฉนด 10253 208 2791  8 / พนา 0 2 89    289  6 16/4 ไมมีสิ่งปลูกสราง 0      0  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางศศิกัญรัตน พันธจําปา 

ท่ีอยู 16/1   หมูที่ 4  

ซอย ผึ้ง ถนน  ตําบลจานลาน   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1920 164 339  9 / พนา 0 0 31    31  1 32 ประเภทบานเดี่ยว ไม 94.5    94.5 50  

2 โฉนด 2136 165 340  9 / พนา 0 0 29  29    2 31 ประเภทบานเดี่ยว ตึก/ไม 45  45   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายนิวัฒ ท้ังทอง 

ท่ีอยู 32   หมูท่ี 9  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 2108 303 119  1 / พนา 0 0 48  48    1 21 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 48  48   4  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางไพรวรรณ แสงชาต ิ

ท่ีอยู 21   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1925 292 348  1 / พนา 0 0 48  141    1 60 ประเภทบานเดี่ยว ตึก/ไม 180  180   26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางนาร ีอุทธา 

ท่ีอยู 60   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 2683 652   1 / พนา 0 0 10 10     1 96 คลังสินคา พื้นที่ไม
เกิน 300 ตาราง

ไม 10 10    45  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางบ ุทองพุม 

ท่ีอยู 96   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 2698 668   1 / พนา 0 0 95  88.75 6.25   1 25 ประเภทบานเดี่ยว ตึก/ไม 205.5  180.5 25  13  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางบัวลอง รูปแกว 

ท่ีอยู 25   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 2747 717   1 / พนา 0 0 67  67    1 75 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 63.75  63.75   39  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายออนศร ีตนวงค 

ท่ีอยู 75   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 16670 411 3876  8 / พนา 1 0 0  400    1 149 ประเภทบานเดี่ยว ตึก 90  90   3  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นายภาสกร ยงมงคล 

ท่ีอยู 149   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 4589 923   8 / พนา 1 2 40  240    1 107 ประเภทบานเดี่ยว ไม 45  45   30  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางมณีรตัน ชวงชิง 

ท่ีอยู 107   หมูท่ี 8  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 น.ส.3ก 4541 919   1 / พนา 0 1 86  286    1 159 ประเภทบานเดี่ยว ไม 234.85  175 59.8
5000

 12  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางนริศรา อุตสาห 

ท่ีอยู 159   หมูท่ี 1  

ซอย  ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 



 
 
 

แบบบญัชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
        ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
รายการท่ีดิน รายการสิ่งปลกูสราง 

ที ่
ประเภท 

ท่ีดิน 

เลขท่ี 
เอกสาร 
สิทธิ ์

ตําแหนงท่ีดิน 
สถานทีต้ัง (หมู

ที/ชุมชุน, 
ตําบล) 

จํานวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.) 

ที ่ บานเลขที่ 
ประเภท สิ่งปลูก
สราง (ตามบัญชี 
กรมรนารักษ) 

ลักษณะ สิ่งปลูก
สราง (ตึก/ไม/ 
ครึ่งตึกครึ่งไม) 

ขนาดพื้นทีรวม 
ของสิ่งปลูกสราง 

(ตร.ม.) 

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.) 
อายุโรงเรือน 

หรือ 
สิ่งปลูกสราง 

(ป) 

หมายเหต ุ
เลขที่ดิน 

หนา 
สํารวจ 

ไร งาน ตร.ว. 
ประกอบ 
เกษตร 
กรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยซน 

ใช 
ประโยชน 

หลาย 
ประเภท 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

อยูอาศัย อ่ืนๆ 
วางเปลา/ 

ไมทํา 
ประโยชน 

 

1 โฉนด 1872 59 290  8 / พนา 0 0 95  95    1 14 ประเภทบานเดี่ยว ตึกครึ่งไม 158.40  158.4
0000

  26  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

ภ.ด.ส .3 

ช่ือ-สกุล นางสาววิจิตรา อุทธา 

ท่ีอยู 14   หมูท่ี 8  

ซอย บานพนา ถนน  ตําบลพนา   

อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ      รหัสไปรษณีย  37180 


