
                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี1

ชือ สกุล

1 ภบท. ม.1 นายเสน่ห์ เพียรดี 9 2 3,800           

2 โฉนด 11749 22 ม.1 นายไชยวัฒน์ หนูริงค์ 3 85 385

ภบท. ม.1 9 3,600

3 โฉนด 394 26 394 ม.1 นายถาวร ปานนิยม 2 10 210 3 177 บ้านเด่ียว ตึก 96 96

โฉนด 434 51 ม.1 75 75

โฉนด 391 23 ม.1 1 3 53 753 ก ห้องแถว ตึก 768 768 10

โฉนด 11795 43 ม.1 31 3 5 12,705

4 โฉนด 11874 7 5228 ม.1 ด.ช. เอกชนะ เทพสุวรรณ์ 11 1 57 4,557

                

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี1

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
อยู่อาศัย

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตรกรรม
ท่ี

รายการส่ิงปลูกสร้างรายการท่ีดิน
จ านวนเน้ือท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ท่ี

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

งาน

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

บ้านเลขท่ี
อ่ืนๆอยู่อาศัย

ประเภท
ท่ีดิน อ่ืนๆ

ประกอบเกษตร
กรรม

ไร่

ต าแหน่งท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ เลขท่ีดิน



ชือ สกุล

5 ภบท.๕ ม.1 นางเอ้ือน จันทร์บุญ 17 6,800           
สปก ม.๑ 3 1,200
ภบท.๕ ม.1 8 3,200
โฉนด ม.1 6 2,400
โฉนด ม.1 1 50 50 5 319 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 15

6 ภบท.๕ ม.1 นางยินดี  รักษ์วงศ์ 10 4,000

7 ภบท.๕ ม.1 นส.ศรีสดา ปานนิยม 5 2,000
ภบท.๕ 8 4,000

8 ภบท.๕ ม.1 นายหนูอ้ิน  สุดชู 19 1 58 7,758

9 ภบท.๕ ม.1 นายพิทยา  สุดชู 8 2 88 3,488

10 โฉนด 11875 8 5229 ม.1 นายพิทยา  สุดชู 8 2 7 3,407

11 โฉนด 11876 9 5230 ม.1 นางสุรีลักษณ์ รัตนมณี 20 3 35 8,335

12 โฉนด 11772 58 5050 ม.1 นางอาภรณ์  มณีรัตน์ 4 13 1,613

                 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว



ชือ สกุล

13 โฉนด 11850 57 5128 ม.1 นส.ขวัญช่ืน มณีรัตน์ 8 1 17 3,317           

14 ภบท.5 ม.1 นส.ยุพา เพ็ชรรัตน์ 4 1,600

15 ภบท.5 ม.1 นางพรทิพย์  23 9,200
กาญจนสุวรรณ 13 2 4 5,404

16 โฉนด 507 155 507 ม.1 นางสมจิตร สุดชู 2 2 70 1,058.75 16 49 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 25
19 3 30 7,930

17 โฉนด 392 24 392 ม.1 นายเชย  สุดชู 2 86 856 17 49 บ้าน ๒ช้ัน ตึก 120 120 18
โฉนด 11669 14 4947 ม.1 8 2 64 3,464

18 ภบท.๕ ม.1 นส.เสาวลักษณ์ 26 10,300 18 ๑๙๗/๔ บ้านเด่ียว ตึก 200 200 20
ราชูพิมล บ้านเด่ียว ตึก 200 200 18

19 ภบท.๕ ม.๑ นส.วรารัตน์ วิหกฤทธ์ิ 6 2,382 19 472 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 4

20 ภบท.๕ ม.๑ นส.ประพักตร์  7 2,800
ทองกระจ่าง

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

21 โฉนด 11877 10 5231 ม.1 นายชาญชัย รัตนมณี 1 64 388.25 21 113/5 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 30

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



22 โฉนด 11831 11 5109 ม.1 นส.มาลัย  ปานนิยม 11 12 4,412

23 โฉนด 11779 63 5057 ม.1 นายสุปิยะ เทพสุวรรณ 6 3 62 2,748.50 23 368 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 10
5 2,000

24 โฉนด 11770 66 5048 ม.1 นส.มาริสา เทพสุวรรณ 4 3 87 1,987

25 โฉนด 11771 65 5049 ม.1 นส.ทิพย์อาภา เทพสุวรรณ 4 3 45 1,945

26 ภบท.5 ม.1 นา.อารม จิตรบรรจง 8 3,200
ภบท.5 ม.1 1 373.75 26 313 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 12

27 ภบท.5 ม.1 นายชม ราชูพิมล 24 9,600
ภบท.5 ม.1 13 3 5,500

28 สปก. 2387 38 ม.1 นางพรเพ็ญ  หนูริง 4 3 82 1,982
1 2 28 ๗๓/๑ บ้านเด่ียว ๒ช้ัน ตึก 160 160 14

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

29 โฉนด 584 43 584 ม.1 นส.ภัคสุนีย์ แก้วสองสี 3 21 321
ภบท.5 ม.1 10 4,000

30 โฉนด 11806 12 5084 ม.1 นายเฉลียว วัชสงค์ 13 45 5,245

31 ภบท.5 ม.1 นางชม ทองกระจ่าง 8 3,200

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



32 โฉนด ม.1 นายอรัญญา ทรงแก้ว 6 2400
โฉนด ม.1 10 3 4,665 32 ๗๙/๒ บ้านเด่ียว ตึก 140 140 15
สปก. ม.1 4 1,600
ภบท.๕ ม.1 15 6,000

33 โฉนด 11794 37 5072 ม.1 นส.จินตรา ปานนิยม 22 3 57 9,159
โฉนด 11840 15 5118 ม.1 5 2 59 2,259

34 ภบท.5 ม.1 นางจินตนาภรณ์ สุดชู 50 50

35 โฉนด 11835 40 5113 ม.1 นายฉลอง ทองอร่าม 7 87 2,887
ภบท.๕ ม.๑ 36 14,373 35 ๑๑๓/๑ บ้านเด่ียว ตึก 108 108 20
ภบท.๕ ม.๑ 10 4,000

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

36 โฉนด 11794 54 5022 ม.1 นายน้อย เมืองทรัพย์ 9 3 18 3,918
โฉนด 585 44 585 ม.1 8 1 83 3,383
นส3 502 48 2 ม.1 13 3 63 5,488 36 บ้านเด่ียว 1 ตึก 75 75 50

บ้านเด่ียว 2 ตึก 75 75 25
บ้านเด่ียว 3 ตึก 75 75 25
บ้านเด่ียว 4 ตึก 75 75 25

37 โฉนด 11757 31 5035 ม.1 นายอุดม เกล้ียงด า 6 1 92 2,592
ภบท.๕ 5 2,000

38 สปก. 3872 72 ม.1 นายสมทรง ทองสง 20 8,000

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



39 สค.1 109 ม.1 นายจ านงค์ แก้วสองสี 3 3 1,500
สค.1 108 ม.1 6 2,400

40 ภบท.5 ม.1 นางสมใจ จันทรสาร 5 1,985 40 28 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 14

41 ภบท.5 ม.1 นายจ าลอง จันทรสาร 7 2,800
ภบท.5 ม.๑ 14 5,600

42 ภบท.5 ม.๑ นางไพบูลย์ อักษรน า 11 4,400

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

43 โฉนด 11807 72 5085 ม.1 นส.แฉล้ม คชนาเคณทร์ 14 66
โฉนด 11832 37 5110 ม.1 3 1 32
ภบท.5 ม.1 32 43 83 บ้านเด่ียว ตึก 32 32 12

44 โฉนด 11836 35 5114 ม.1 นายสวงศ์  เกล้ียงด า 3 3 87 1,587
โฉนด ม.1 50 44 121 บ้านเด่ียว ตึก 95 20

บ้านเด่ียว ตึก 105 23

45 โฉนด 11750 23 5028 ม.1 นายฐิติพงศ์ อักษรน า 3 59 353 45 244 บ้านเด่ียว ตึก 168 168 10
ภบท.5 ม.1 10 4,000

46 โฉนด 11689 51 4967 ม.1 นางนิตยา  แก้วสีสด 18 2 62 7,462
ส.ป.ก. ม.1 4 3 82 1,982
ภบท.๕ ม.1 5 1,991 46 179 บ้านเด่ียว ตึกคร่ึงไม้ 36 36 30

47 ภบท.๕ ม.1 นายสุทิพย์ มาสทอง 8 3,200
ส.ป.ก. ม.๑ 6 2,400

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



48 ภบท.๕ ม.๑ นายธนภัทร สุดชู 14 5,600

50 ส.ป.ก. 2325 25 ม.๑ นายสุชาติ แก้วสีสด 26 29 10,429

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

51 ส.ป.ก. 4802 2 นายวินัย แก้วสีสด 19 2 35 7,835

52 ภ.บ.ท. ม.1 นางละม่อม สุดชู 20 7974.25 52 141 บ้านเด่ียว ตึก 77 77 17
บ้านเด่ียว ตึก 24 24 2

53 ส.ป.ก. 4801 1 ม.1 นส.ล ายอง แก้วสีสด 20 1 7 8,107

54 โฉนด 13057 217 5459 ม.1 นส.ขวัญใจ ปานนิยม 6 1 75 2,575
โฉนด 11855 48 5133 ม.1 2 61 261

55 โฉนด 13018 88 5441 ม.1 นส.มาลี ปานนิยม 73 55 402 บ้านเด่ียว ตึก 73 73 5
โฉนด 424 18 424 ม.1 42 42
ภบท.๕ 12 4,800

56 ภบท.๕ ม.1 นางวิน รักษาสัตย์ 26 10,400
ส.ป.ก. ม.1 10 1 82 4,182

57 โฉนด 549 16 549 ม.๑ นางรัชฎาภรณ์ ส าเภาแก้ว 3 45 322.50 57 71 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 25
โฉนด 13529 74 4541 ม.๑ 67 67

58 ภบท.5 ม.1 นายวันชัย ส าเภาแก้ว 15 6,000

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

59 โฉนด 11715 65 4993 ม.1 นางอารีย์ รัตนบุรี 22 8,800

60 ภบท.5 ม.1 นายวุฒิชัย รักษาสัตย์ 5 2000

61 ภบท.5 ม.1 นายสุภชัย ธรฤทธ์ิ 34 45 13,634

62 ภบท.5 ม.1 นายประจักษ์  ไชยศร 6 2,400

63 โฉนด 11717 2 4995 ม.1 นายจีรศักด์ิ  รัตนบุรี 1 99 479 63 114 บ้านเด่ียว ตึก 80 80 20

64 โฉนด 11716 1 4994 ม.1 นายเสรี รัตนบุรี 2 2 67 1,049 64 114 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10

65 โฉนด 11837 12 5115 ม.1 นางจารี เกล้ียงด า 8 3 14 3,514
โฉนด 11797 68 5075 ม.1 4 3 23 1,923

66 โฉนด 11805 5 5083 ม.1 นางรัศมี ปานนิยม 8 95
ภบท.5 ม.๑ 4 1,587.50 66 379 บ้าน ๒ช้ัน คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 50 50 20

67 โฉนด 11866 78 ม.๑ นางจุรีย์ อนุโต 1 1 63 4,091 67 322 บ้านเด่ียว ตึก 288 288 20

                 ภ.ด.ส.3.........

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ชือ สกุล

68 โฉนด 11866 80 4222 ม.1 นายสุภาพ อนุโต 4 3 28 1,928
ภบท.5 ม.1 15 6,000

70 โฉนด 11800 71 ม.1 นางอ าไพ ปานนิยม 10 45 4,045
ภบท.๕ ม.1 4 1,600

71 โฉนด 11800 71 71 ม.1 นางอ าไพ ปานนิยม 10 45 4,045
4 1,200 71 135 บ้านเด่ียว ตึก 400 400 10

72 ภบท.5 ม.1 นางวิลาศ ฉัตรมาศ 12 4,800
8 3,200

17 6,800
13 5,200
2 740 72 293 บ้านเด่ียว ตึก 240 240 12

73 ภบท.5 ม.1 นายชัยรัตน์ เลียบวงศ์ 17 2 78 7,078

74 ภบท.5 ม.1 นายวีรภัทร มหาสุข 13 5,200

75 ภบท.5 ม.1 นายนิกร ร่ืนเรณู 9 3,600

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



76 ภบท.5 ม.1 นส.พัชรา รัตนสุวรรณ 35 1 14,073 76 241 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 12

77 ภบท.5 ม.1 นส.จุรีรัตน์ ฉัตรมาศ 1 350 77 387 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 12
ภบท.5 ม.1 14 5600

78 โฉนด 590 177 ม.1 นายบรรเจิด  มหาสุข 4 1 35 1,735
ภบท.5 ม.1 15 5,955 78 207 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 7

207/1 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 7

79 ภบท.5 ม.1 นางจิรันธนินทร์ 13 5,200
เพ่ิมสูงเนิน 18 2 95 7,495

1 76 153.50 79 418 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 15

80 ภบท.5 ม.1 นส.หัสดี สุดชู 6 1 53 2,553

81 ส.ป.ก. ม.1 นส.นราวัลย์ ฉัตรมาศ 12 4,800
ภบท.5 ม.๑ 14 5600
โฉนด ม.1 2 140 81 386 บ้านเด่ียว ตึก 240 240

82 โฉนด 397 30 397 ม.1 นายชัยนุชิต สุดชู 54 29 82 65 ห้องแถว ตึก 1,000 1,000 27
586 169 586 ม.1 6 2 96 2,671 ๖๕/๑ บ้านเด่ียว ตึก 100 100 49

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

83 ภบท.5 ม.1 นางเอ้ียน เมืองทรัพย์ 20 8,000

84 โฉนด 11753 56 5021 ม.1 นางวนิดา  สุดชู 3 3 93 1,593

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



85 โฉนด 11815 3 5093 ม.1 นางสุภาภรณ์  เมืองทรัพย์ 6 1 97 2,597

86 โฉนด 11870 2 5224 ม.1 นายจ าเป็น  อนุโต 3 3 19 1,469 86 109/3 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 20

87 โฉนด 11869 1 5223 ม.1 นางสายพิณ อนุโต 1 2 5 605

88 โฉนด 11856 50 5134 ม.1 นายวินัย  มณีรัตน์ 7 1 26 2,910 88 478 บ้านเด่ียว ไม้ 24 24 6

89 โฉนด 11674 18 4952 ม.1 นายพิษณุ สุดชู 2 2 25 1,025
ภบท.5 7 2,800

90 โฉนด 11762 47 5040 ม.1 นายสุธรรมม เมืองทรัพย์ 1 1 56.50 90 486 บ้านเด่ียว ตึก 182 182 2
บ้านเด่ียว ตึก 32 32 10

91 ภบท.5 ม.1 นางเช้ือ ฤทธ์ิช่วยรอด 9 3,592.50 91 109 บ้านเด่ียว ตึก 30 30 5
15 6,000

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

92 ภบท.5 ม.1 นส.สุดารัตน์ ฤทธ์ิช่วยรอด 7 2,782 92 225 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 12

93 ภบท.5 ม.1 นายมนตรี จิตสบาย 6 1 2,470 93 103/1 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 3

94 โฉนด 11880 15 5234 ม.1 นางวรรณา เทพสุวรณ 16 2 91 6,291
1 393.75 94 90 บ้านเด่ียว ตึก 25 25 15

95 ส.ป.ก. 455 55 ม.1 นางอนุสรา จิตสบาย 12 1 8 4,908

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ภบท.5 8 3,200

96 ภบท.5 ม.1 นางปรีดา หมุนรัง 10 3,995.50 96 396 บ้านเด่ียว ตึก 18 18 70

97 ภบท.5 ม.1 นส.ชวัลลักษณ์  อักษรน า 3 1,155 97 344 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 1
8 3,200

98 โฉนด 11781 33 5059 ม.1 นายพินิจ สุดชู 11 3 64 4,749 98 161 บ้านเด่ียว ๒ ช้ัน ตึก 60 60 70
โฉนด 11724 38 5002 ม.๑ 14 1 98 5,798

99 ภบท.5 ม.1 นายสุรินทร์ญา 20 2 10,000

ฤทธ์ิช่วยรอด

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

100 ภบท.5 ม.1 นางนงค์นุช จิตสบาย 12 4,800

101 โฉนด 11860 34 5138 ม.1 นางอ าภา สุดชู 11 2 66 4,666

102 โฉนด 563 22 563 ม.1 นางอบ เมืองทรัพย์ 14 2 65 5,865

103 โฉนด 11735 44 5013 ม.1 นางประภัสสร สุดชู 11 69 4,469

104 ส.ป.ก. 2326 26 ม.1 นายสมพร  อักษรน า 28 54 11,254

105 ภบท.๕ ม.1 นายธราดล สุดชู 14 5,600

106 ภบท.๕ ม.1 นางยุพิน อักษรน า 50 14 106 344 บ้านเด่ียว ตึก 144 144 18

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



107 โฉนด 11816 4 5094 ม.1 นางอุบลรัตน์ เกล้ียงด า 12 2 5,000

108 โฉนด 11688 49 4966 ม.๑ นางนิตฑญา แก้วไทย 4 58 1,658
โฉนด 11678 37 4956 ม.1 7 99 2,881 108 165 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 12
ภบท.๕ ม.1 5 2,000

109 ส.ป.ก. 5612 12 ม.๑ นายส าราญ ทองเน้ืออ่อน 15 2 44 6,244

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

110 ภบท.5 ม.1 นางนฤมล แก้วประดิษฐ์ 15 6,000

111 ภบท.5 ม.1 นางจิตตรา พรหมดวง 15 6,000

112 ภบท.5 ม.1 นายสุนทร ปานนิยม 4 1,600

113 โฉนด 11740 9 5018 ม.1 นส.ศิริญญา จิตบรรจง 7 1 92 2,992

114 ภบท.5 ม.1 นายเคล้า จิตบรรจง 18 7,200
ภบท.5 ม.1 2 760 114 215 บ้าน ๒ ช้ัน คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 160 160 15

115 ภบท.5 ม.1 นายอ ามฤทธ์ิ ทิพย์รัตน์ 50 40 115 413 บ้านเด่ียว ตึก 40 40 5
ภบท.5 ม.1 2 3 1,100

116 ภบท.5 ม.1 นางสารภี สุขด า 18 7,200
6 2 2,600

117 ภบท.5 ม.1 นส.ทัศนีย์ ค าแหง 7 2,800

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



117 ภบท.5 ม.1 นางสุวรรณี เทพสุวรรณ์ 39 80 15,680
โฉนด 11776 61 5054 ม.๑ 9 80 3,640 117 บ้านเด่ียว บ้านเด่ียว ตึก 160 160 16

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

117 ส.ป.ก. 5613 13 ม.1 นายอนันต์ ฤทธาภิรมย์ 4 3 7 1,707

118 โฉนด 11848 16 48 ม.1 นายสมศักด์ิ สันนุจิต 13 2 50 5,450

119 ภบท.5 ม.1 นายแนบ บดิการ 25 10,000

120 ภบท.5 ม.1 นายจรัล สันนุจิตร 23 9,200

121 ภบท.5 ม.1 นายชุลี อนุโต 14 5,600
โฉนด ม.1 6 2,400

122 ภบท.5 ม.1 นายภานุมาศ สันนุจิต 25 10,000

123 โฉนด 419 55 419 ม.1 นางรุ่งฤดี  กิจงาม 6 40 2,440

123 โฉนด 11725 35 5003 ม.1 นายวิรัช กิจงาม 14 2 25 5,825
โฉนด 11670 15 4948 ม.๑ 5 2 37 2,237

123 ภบท.๕ ม.1 นายบรรจบ  มหาสุข 8 3,200
ภบท.๕ ม.1 20 7,960 123 ๒๐๗/๑ บ้านเด่ียว ตึก 120 120 28

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

123 โฉนด 8245 121 1427 ม.1 นางพันทิพย์ สังขวิเชียร 1 6 106

123 โฉนด 8238 117 1423 ม.1 นางโสภาพรรณ สังขวิเชียร 1 11 111

124 โฉนด 8240 119 1425 ม.1 นางจิณกาญจน์ จ าปาแพง 1 69 169

125 ภบท.5 ม.1 นางพยอม มหาสุข 30 12,000

126 โฉนด 552 20 552 ม.1 นางปราณี สุกช่วง 5 23 2,023

127 โฉนด 551 18 551 ม.1 นายอัษฎา สุขช่วง 1 3 87 749.50 127 ๗๑/๒ บ้านเด่ียว ตึก 150 150 20
โฉนด 550 17 550 ม.1 1 1 5 505
โฉนด 457 87 457 ม.1 24 24
โฉนด 458 88 458 ม.1 33 33
โฉนด 483 36 33 ม.1 2 3 203

128 ภบท.5 ม.๑ นส.สรารัตน์ บุญจันทร์ 10 4,000
ภบท.5 ม.1 2 800

129 ภบท.5 ม.1 นางเอ้ือน จันทร์วุ่น 4 1,600

                 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ชือ สกุล

130 โฉนด 7392 93 813 ม.1 นางสิริกร อ้ิววังโส 1 2 84 130 372 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 20

131 โฉนด 15912 99 5894 ม.1 นส.ทัสนี ทองซัง 62 62

132 โฉนด 663 184 663 ม.1 นายอาคม ศรีจันทร์ 25 25

133 ภบท.5 ม.1 นางนริศา จันทิภักด์ิ 5 2,000

134 โฉนด 11843 41 5121 ม.1 นางกิตติพร รักษาแก้ว 6 2 2,402

135 ภบท.๕ ม.1 นายสุพจน์ มหาสุข 17
ภบท.๕ ม.1 11
ภบท.๕ ม.1 1 1 1 135 101 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 20

บ้านเด่ียว ตึก 200 200 20
136 โฉนด 591 84 591 ม.1 นางจรรยา ทองสว่าง 4 64 1,664

137 ภบท.5 ม.๑ นางจิราพัชร แก้วสีสด 4 1,600
 

138 โฉนด 592 24 592 ม.1 นางมิงศิริ มหาสุข 8 2 10 3,410
ภบท.5 ม.1 6 2400

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



139 ภบท.5 ม.1 นางหนูพร้อม ยสราโม 13 5,200

140 ภบท.๕ ม.1 นางอ านวย จ านงรัตน์ 10 4,000
ภบท.๕ ม.1 3 1,200

141 ภบท.5 ม.1 นางมยุรา ปานสิทธ์ิ 18 7,200

142 ภบท.๕ ม.1 นายงัชระ  มหาสุข 13 2 73 5,473

143 โฉนด ม.1 นางพรพรหม ไชยศร 2 200
โฉนด ม.1 1 77.50 143 ๒๑๙/๑ บ้านเด่ียว ตึก 90 90 7

144 ภบท.5 ม.1 นางเพ็ญศรี งามสวน 1 2 600

145 โฉนด 348 36 348 ม.1 นายสมชาย  รัตนบุรี 3 3 1,500

146 นส3ก. 114 640 40 ม.๑ นายอานนท์ ฉลาด 24 11 9,611

147 โฉนด 605 61 605 ม.1 นายจ าลอง จินดาวงศ์ 7 2 17 3,017

148 โฉนด 11741 8 5019 ม.1 นส.อนงค์นาฏ จันทร์อุดม 11 2 75 4,675
ภบท.๕ ม.๑ 3 1,200

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

149 นส.3 24 ม.1 นายชอบ สุชาฎา 14 2 60 5,860

150 ภบท.5 ม.1 นายอ าภรณ์ จันทร์วุ่น 20 7,972.50 150 103 บ้านเด่ียว ตึก 150 150 50

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



151 ภบท.5 ม.1 นางเอียด  ศรีกาญจน์ 14 5,600

152 ภบท.๕ ม.1 นายสมหมาย กล้าปราบโจร 19 7,591.25 152 142 บ้านเด่ียว ตึก 35 35 20

153 นส3ก 662 100 12 ม.1 นางพรทิพย์ รัตนบุรี 19 2 79 7,479 153 60/49 บ้านเด่ียว 2 ช้ันคร่ึงตึก คร่ึงไม้ 1600 1600 58
สค.1 108 ม.1 3 3 1,500
ภบท.๕ 10 4000

154 นส3ก 663 101 13 ม.1 นส.ละออง แก้วสองสี 18 33 6,833 154 182/57 บ้านเด่ียว ตึก 1600 1600 35

155 โฉนด 7426 106 810 ม.1 นส.นิศราภรณ์ ทองในเมือง 81 13.50 155 40 บ้านเด่ียว ๒ ช้ัน ตึก 270 270 18

156 โฉนด 65 426 ม.๑ นางจ าเนียร ยุชยทัต 5 15 2,015

147 โฉนด 8236 36 ม.1 นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร 1 59 159

158 โฉนด 8235 ม.1 นายชินพสิษฐ์ สังขวิเชียร 3 90 290 158 ๕/๓ บ้านเดียว ไม้ 200 200 40
ตึก 200 200 40

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

159 โฉนด 8239 118 1424 ม.1 นส.จันทร์จิรา อินทร์แก้วศรี 2 25 225

160 ภบท.๕ ม.1 นส.สุนิสา ปานนิยม 4 2 1,800

161 โฉนด 8241 120 1426 ม.1 นางดวงสมร บุญช่วย 1 6 106

162 โฉนด 517 1 517 ม.1 นางสุจิตรา ทวีตา 1 3 35 735

163 ภบท.5 ม.1 นายจรัล จันทร์ขาว 10 4,000

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



164 ภบท.5 ม.1 นส.สุภาพร จันทร์ขาว 10 4,000

165 โฉนด 374 95 374 ม.1 นายไพรินทร์ กิจงาม 11 3 50 4,750

166 โฉนด 80 438 ม.1 นางอ านวย เมืองทรัพย์ 10 2 75 4,230 166 ๔๗/๓ บ้านเด่ียว ตึก 180 180 27
นส.3 1343 284 43 ม.1 1 30 130
นส.3 1360 296 10 ม.๑ 1 38 438
นส.3 1369 305 19 ม.1 1 1 500
นส.3 45 9 ม.1 8 3 76 3,576

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

167 ภบท.5 ม.1 นายเกษม ขาวผ่อง 24 3 9,700

168 ภบท.5 ม.1 นายณรงค์ คงรักษ์ 8 2 7 3,407

169 นส3 ม.1 นายประสงค์ ทิพย์สีนวล 1 5 405

170 โฉนด 13073 221 5467 ม.1 นางจันทร์เล่ือน ทองเย็น 1 1 41 541

171 โฉนด 3257 73 700 ม.1 นางรัญใจ แก้วนุ่น 3 3 245.50            171 384 บ้านเด่ียว ตึก 330 330 10

172 โฉนด 570 38 570 ม.1 นายพงศกร แก้วนุ่น 10 66 4,066

173 ภบท.๕ ม.1 นางภัสรา จิตบรรจง 7 2,800

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



174 ภบท.5 ม.1 นายปาน จิตรบรรจง 14 5,600

175 โฉนด 429 61 429 ม.๑ นายยุทธนา มหาสุข 9 45 3,630 175 124 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 26
นส.3 ม.๑ 1 20 420

176 โฉนด 16613 250 5963 ม.1 นส.วรัฏฐา แหวนเพชร 33 8 176 453 บ้านเด่ียว 2 ช้ัน ตึก 100 65 35 5

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

177 ภบท.5 ม.1 นายไชยรัตน์ หนูริง 10 4,000

178 ส.ป.ก. 387 ม.1 นางพรเพ็ญ หนูริง 6 3 47 2,747

179 ส.ป.ก 430 12 30 ม.1 นายนิพนธ์ จันทร์วุ่น 11 96 4,496
ส.ป.ก 454 7 54 ม.1 13 64 5,264

180 ภบท.5 ม.1 นส.ทัศนีย์ จันทร์ค้อม 10 81 4,059.75 180 452 บ้านเด่ียว ตึก 85 85 6

181 ภบท.5 ม.1 นางน้อย จันทร์ค้อม 3 2 1,400

182 ภบท.5 ม.1 นส.สุวนันท์ จันทร์ค้อม 10 91 4,091

183 ภบท.5 ม.1
ภบท.5

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี3

ชือ สกุล

1 ส.ป.ก. 4350 50 ม.3 นส.โสภาพรรณ สังขวิเชียร 10 3 86 4,386

2 ส.ป.ก. 3039 39 ม.3 นางจิราภรณ์ จ าปาแพง 12 1 9 4,509

3 ส.ป.ก. 4351 54 ม.3 นางสุภาวดี มาลยเศวต 11 89 4,489

4 โฉนด 8146 5 1346 ม.3 สิบโทสุรินทร์ ฤทธ์ิช่วยรอด 3 1 25 1,325
โฉนด 7903 27 1103 ม.3 11 1 35 4,535

5 ส.ป.ก. 3040 40 ม.3 นางดวงสมร บุญช่วย 5 45 2,045
โฉนด 8115 82 15 ม.3 7 2 47 3,026.75 5 198 บ้านเด่ียว ตึก 81 81 20
ภบท.5 ม.3 15 6000

6 โฉนด 8141 10 1341 ม.3 นส.สุรีภรณ์ ฤทธ์ิช่วยรอด 12 4 4,804
โฉนด 8147 4 1347 ม.3 6 1 79 2,510 6 16 บ้านเด่ียว ๒ ช้ัน ตึก 108 108 38

7 ส.ป.ก. 4008 8 ม.3 นางพันทิพย์ สังขวิเชียร 10 1 51 4,141

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

8 โฉนด 8195 19 1359 ม.3 นางสายพิณ ฤทธ์ิช่วยรอด 14 2 68 5,868
ส.ป.ก. 3348 48 ม.3 8 6 3,206

9 ภบท.5 ม.3 นายพิเชษฐ์ ช่วยพิทักษ์ 2 800
โฉนด ม.3 16 3 6,700

10 ภบท.5 ม.3 นส.จุรีรัตน์ รัตนสุภา 10 4,000
โฉนด ม.3 13 5,200
โฉนด ม.3 3 258.25 10 24 บ้านเด่ียว ตึก 167 167 14

11 ส.ป.ก. 3349 49 ม.3 นางพร้อย ฤทธ์ช่วยรอด 9 1 26 3,726

12 ส.ป.ก. 3986 86 ม.3 นายอร่ามวิทย์ มาสทอง 23 3 18 9,518

13 ส.ป.ก. 3029 79 ม.๓ นางประทีป จินดาวงศ์ 16 2 35 6,635
ส.ป.ก. 479 79 ม.3 10 1 15 4,115
โฉนด 7727 27 ม.๓ 2 3 3 4,276 13 58 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 4

14 ภบท.5 ม.3 นางป่ินมณี ชูจิตรช่ืน 5 2,000

15 ส.ป.ก. 398 98 นายประดิษฐ์ จันทร์ฉีด 25 2 76 10,276

                 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

16 โฉนด 7827 58 1027 ม.3 นายประภาส การดี 12 1 73 4,173
โฉนด 14532 109 5876 ม.3 3 22 322
โฉนด 61 1 61 ม.3 3 2 89 1,489
โฉนด 11957 149 5185 ม.3 2 57 857

17 ส.ป.ก. 402 2 ม.3 นายช านาญ ปราบปราม 47 3 63 19,163

18 โฉนด 17256 18 6059 ม.3 นายพรธรัตน์ อาศัย 3 2 11 1,411
โฉนด 17258 20 6053 ม.3 3 70 355 18 ๑๒/๑ บ้านเด่ียว ตึก 60 60 20
ภบท.5 3 1,200

19 โฉนด 7717 56 17 ม.3 10 3 50 4,723 19 15 บ้านเด่ียว 2 ช้ันคร่ึงตึก คร่ึงไม้ 108 108 49
ส.ป.ก. 3345 45 ม.๓ 25 1 56 10,156

20 ส.ป.ก. 3350 50 ม.๓ นางโสภณ ทองมีสี 13 2 26 5,426
โฉนด 17450 24 50 ม.๓ 8 2 3 3,389.50 20 114 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 15

21 ภบท.5 ม.3 นางทัศนีย์ พุ่มทิม 10 4,000
โฉนด 8058 5 58 ม.3 1 400

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



22 โฉนด 8058 5 58 ม.3 นางพรทิพย์ มณีฉาย 8 3 46 1,546
ภบท.5 ม.3 6 2 2,600
โฉนด ม.3 12 2 5000
ภบท.5 ม.3 8 3200

23 ส.ป.ก. ม.3 นายพิน มหาสุข 5 2,000
โฉนด ม.3 3 255 23 206 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 34
โฉนด ม.3 12 4,800

24 โฉนด ม.3 นายสมคิด รัตนคช 10 3 45 4,345
โฉนด ม.3 1 2 55 645

25 โฉนด 7691 34 895 ม.๓ นายวีระวัฒน์ จินดาวงศ์ 17 48 6,848
ภบท.5 ม.3 1 2 565 25 58 บ้านเด่ียว ตึก 140 140 2

26 โฉนด 7715 2 15 ม.3 นางมยุรี จินดาวงศ์ 16 2 7 6,607

27 โฉนด 7737 16 37 ม.3 นายเอกราช จินดาวงศ์ 3 3 40 1,540
28 โฉนด 8149 7 49 ม.3 3 25 1,207.50 28 4 บ้านเด่ียว ตึก 70 70 14

โฉนด 7900 33 79 ม.3 4 2 66
โฉนด 7882 35 82 ม.๓ 9 2 33

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

29 โฉนด 8149 7 1349 ม.3 นายเรวัต รัตนสุภา 3 25 1,211.50 29 4 บ้านเด่ียว ตึก 70 70 14
โฉนด 7900 33 100 ม.3 4 2 66 1,866
โฉนด 7883 35 82 9 2 33 3,833

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



30 ภบท.5 ม.3 นายชินพศิษฐ์ สังขวิเชียร 10 4,000

31 โฉนด 8054 18 1254 ม.3 นส.เพ็ญศรี ฤทธ์ิช่วยรอด 17 14 6,814

32 ภบท.5 ม.3 นายปรีชา  กาญจนะ 20 8,000

33 โฉนด 7898 77 1098 ม.3 นางจรัสศรี รัตนสุภา 5 78 2,078

34 โฉนด 7738 17 38 ม.๓ นายพจนารถ จินดาวงศ์ 3 1,173 34 14 บ้าน ๒ ช้ัน คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 108 108 25
โฉนด ม.3 13 5,200

35 โฉนด 17272 20 72 ม.3 นายณัฐพงศ์ สงด า 3 3 89 1,589

36 โฉนด 17179 31 6025 ม.3 นายวรรธนะ มณีฉาย 1 1 10
โฉนด 17260 11 6055 ม.๓ 1 2 86 36 169 บ้านเด่ียว ตึก 45 22
โฉนด 7 2530 ม.๓ 9 2 81 36 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 9
ภบท.๕ ม.๓ 1 2

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

37 โฉนด 17250 12 6045 ม.3 นส.รสนันท์ สุทธิ 5 69 2,069

38 โฉนด 7829 65 29 ม.3 นายประสิทธ์ ขุนวัง 3 3 93 1,593

39 ส.ป.ก. ม.3 นางสวง แมลงภู่ทอง 2 21 812 39 209 บ้านช้ันเดียว ตึก 36 36 5

40 โฉนด 7901 34 1 ม.3 นายจรัญ จันทร์พุฒ 4 2 41 1,841

41 โฉนด 8150 4 50 ม.3 นส.ประค่ิน สุดชาฎา 1 2 50 650

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



โฉนด 7925 6 25 ม.3 5 3 10 2,310
โฉนด 17241 21 41 ม.3 9 3 51 3,951

42 ส.ป.ก. 2627 3 27 ม.๓ นางฉลวย เขาทอง 14 94 5,694

43 ส.ป.ก. ม.๓ นางจริยา ปานเผาะ 3 1,105 43 52 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 15
บ้านเด่ียว ตึก 180 180 2
อู่ซ่อมรถ ตึก 20 20 5

ภบท.5 ม.3 9 3,600

44 โฉนด 8215 5 15 ม.3 นายจรูญ  ธารเนตร 7 1 77 2,977

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

45 โฉนด 7810 ม.3 นส.อรษา  ทองอ่อน 66 66

46 โฉนด 17441 22 6101 ม.3 นายวัชรินทร์ อินทร์ฤทธ์ 4 91 1,691
โฉนด 7891 3 1091 ม.3 1 38 421.50 46 113 บ้านเด่ียว ตึก 66 66 17
ภบท.5 ม.3 15 6,000

47 โฉนด 8145 6 1345 ม.3 นางเรณู สมบูรณ์มนต์ 1 62 162
โฉนด 1148 76 7948 ม.3 3 2 14 1387 47 154 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 20
โฉนด 7904 28 1104 ม.3 9 2 27 3,827
ภบท.5 ม.3 8 3,200

48 โฉนด 17244 ม.3 นายสุนทร สุขอนันต์ 23 3 36 9,536

49 โฉนด 17246 ม.3 นส.สมใจ เกิดบัวทอง 6 2 97 2,697

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



โฉนด ม.๓ 2 95 295
โฉนด 7928 ม.3 1 96 182.50 49 36 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 12

50 ภบท.5 ม.3 นส.ทิพย์วรรณ สุขอนันต์ 2 2 1,000

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

51 โฉนด 31 31 6196 ม.3 นางรัตนาพร ฤทธิรงค์ 10 3 82 4,382

โฉนด 7869 52 1069 ม.3 2 37 199.50 51 149 บ้านเด่ียว ตึก 150 150 25
โฉนด 7693 46 897 ม.3 34 34
โฉนด 7857 8 1057 ม.3 9 1 37 3,737

52 ภบท.5 ม.3 นส.สมทรง การดี 18 7166.25 52 25 บ้านเด่ียว ตึก 135 135 21

53 โฉนด ม.3 นางธิดา อินทร์ฤทธ์ิ 2 750 53 228 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 200 200 20
โฉนด ม.3 6 2,400
โฉนด ม.3 5 4,000

54 ภบท.5 ม.3 นายทนนชัย ศิริรัตน์ 15 6,000

55 โฉนด 7969 1 1169 ม.3 นายมงคล ฤทธิรงค์ 12 3 70 5,170
โฉนด 7917 22 1117 ม.๓ 1 2 54 654
ส.ป.ก. ม.3 12 4,800
ภบท.5 ม.๓ 7 2,800

56 โฉนด ม.๓ นายประธาน สวัสด์ิธานี 10 2 18 4,218

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



57 ภบท.5 ม.๓ นางสมพร แก้วประเสริฐ 27 10,800

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

58 ภบท.5 ม.3 นส.สุจิตรา วงศ์น้อย 3 1,164 58 267 บ้านเด่ียว ตึก 144 144 6
4 1,594 267/1 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 25

59 ส.ป.ก. 3815 15 ม.3 นางเพ็ญประภา การดี 22 3 36 9,136

60 โฉนด 7762 48 966 ม.3 นายสุรพิศ วงค์น้อย 1 72 151 60 79 บ้านเด่ียว ตึก 84 84 16
ภบท.5 10 4,000

61 โฉนด 17268 33 68 นส.สันทนีย์ วุฒิพงษ์ 5 1 72 2,172

62 โฉนด 7944 79 44 ม.3 นางสมบุญ วุฒิพงษ์ 3 69 1,254 62 ๑๖/๔ บ้านเด่ียว ตึก 60 60 15

63 โฉนด 7922 8 1122 ม.๓ นายชรินทร์ รัตนสุภา 97 67 63 163 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 120 120 5
โฉนด 7924 10 1124 ม.๓ 1 54 454
โฉนด 7902 36 1102 ม.๓ 6 2 90 2,690

64 โฉนด 8143 11 1343 ม.๓ นางวรรณา ฤทธ์ิช่วยรอด 7 3 95 3,195

65 โฉนด 7921 9 1121 ม.๓ นส.เรวดี ฤทธ์ิช่วยรอด 6 20 2,372 65 ๑๔๔/๔๒ บ้านเด่ียว ตึก 192 192 8

66 โฉนด 8152 14 1342 นายสมพงษ์  วุฒิพงษ์ 5 3 46 2,346

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

67 โฉนด 7849 15 1049 ม.3 นส.นันทมนต์ ช่วยพิทักษ์ 35 1 16 14,116

68 โฉนด 17 ม.3 นส.จิราพร สุทธิ 3 84 68 233 บ้านเด่ียว ตึก 50 50 15
โฉนด 14 ม.3 8 1 9 3,309

69 ภบท.5 ม.3 นางปราณี สุทธิ 6 3200

70 ภบท.5 ม.3 นางละเมียด สวัสด์ิธานี 23 9,200

71 โฉนด 7728 3 932 ม.3 นายอ าพล สังขโชติ 1 16 116
โฉนด 18184 115 6322 ม.3 80 80
โฉนด 7746 39 950 ม.3 1 33 71 226 บ้านเด่ียว ตึก 24 24

226 บ้านเด่ียว ตึก 45 45

72 โฉนด 11295 97 4396 ม.3 นายอนงค์ สังข์โชติ 1 87 72 33 บ้านเด่ียว ตึก 126 126

73 โฉนด 3576 ม.๓ นายสมบูรณ์  มาสทอง 1 2 4 73 51 บ้านเด่ียว ไม้ 54 54

74 ส.ป.ก. 488 ม.3 นางเจียมใจ มาสทอง 17 1 98 6,998

75 โฉนด 11 ม.3 นส.จิราพร มาสทอง 4 2 1,800 75 51 บ้านดก่ียว ตึก 54 54

                 ภ.ด.ส.3.........

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



ชือ สกุล

76 ส.ป.ก. 3379 ม.3 นายประสิทธ์ิ ปราบไกรสีห์ 11 1 4401

ส.ป.ก. 3374 ม.3 7 2 71 3,071

ส.ป.ก. 3367 ม.3 5 53 2,053

77 โฉนด 80 7819 ม.3 นางพรรณี ช่วยพิทักษ์ 5 1 59 2,159
โฉนด 17253 16 6045 ม.3 4 32 2032
โฉนด 17254 15 6049 ม.3 13 2 89 5,489
โฉนด 8194 5 1358 ม.3 30 1 19 12,092 77 13/1 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 22

78 โฉนด 8035 12 1235 ม.3 นส.ศิริขวัญ นาคน้อย 19 2 79 7,879

79 ภบท.5 ม.3 นายสุอนันต์ วงศ์น้อย 4 1,573 79 148 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 8

80 โฉนด 7914 ม.3 นางจรรยา  ทองอ่อน 3 1 42 1,329.50 80 119 บ้านเด่ียว ตึก 50 50 15
โฉนด 7874 ม.3 2 3 27 727
โฉนด 7910 ม.3 1 48 148
โฉนด 7896 ม.3 14 7 5607
โฉนด 7858 ม.3 21 29 8,429
โฉนด ม.3 8 3,200
ภบท.5 ม.3 30 12,000

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)



81 ส.ป.ก. 3360 60 ม.3 นางสาธร มณีฉาย 22 2 65

82 โฉนด 7855 16 1055 ม.3 นส.นุชรี ช่วยพิทักษ์ 37 1 23 14,895.50 82 245 บ้านเด่ียว ตึก 30 30 7

83 โฉนด 20 ม.3 นส.ศิริทร นาคน้อย 1 40 113 83 172 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 20
โฉนด 7798 ม.3 97 37 บ้านเด่ียว ตึก 80 80 10

บ้านเด่ียว ตึก 80 80 10
บ้านเด่ียว ตึก 80 80 10

สปก. 5552 ม.3
83 โฉนด 8154 ม.3 นส.วิลาวรรณ นาคน้อย 14 61 5,661

84 โฉนด 7934 88 1134 ม.3 นางน้อย นาคน้อย 1 2 38 638
โฉนด 7932 91 1132 ม.๓ 1 1 54 554
โฉนด ม.3 23 3 62 9,427 84 11/21 บ้านเด่ียว ตึก 100 100 15

บ้านเด่ียว ตึก 100 100 15
บ้านเด่ียว ตึก 100 100 15

85 โฉนด 7803 2 1003 ม.3 นายเจริญ  นาคน้อย 5 3 27   
โฉนด 7933 90 1133 ม.๓ 6 6
โฉนด 7752 43 946 ม.๓ 2 3 30 1,055 85 14/1 บ้านเด่ียว ตึก 300 300 25

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

86 โฉนด 7824 87 1024 ม.3 นางผ่องศรี รถทิพย์ 7 65 2865

87 โฉนด 7846 5 1046 ม.3 นายวิยวัฒน์ รุ่งเมือง 2 49 822 87 75 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 12

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



88 โฉนด 17276 27 6071 ม.3 นางณัฐวดี รุ่งเมือง 12 49 4,849
 

89 ส.ป.ก 3363 63 ม.3 นายอรุณ ชนะภัย 16 3 34 6,734
2 772 89 35 บ้านเด่ียว ตึก 112 112 16

90 โฉนด 7753 53 957 ม.3 นายอร่ามทิพย์  มาสทอง 6 1 32 2,532
นส.3 1203 44 1 20 120

91 โฉนด 7825 57 1025 ม.3 นายสคร รถทิพย์ 8 3 3 2,703

ภบท.5 33 ม.3 15 6000
โฉนด 7835 94 1035 ม.3 2 87 275 91 ๓๔/๑ บ้านเด่ียว ตึก 72 72 25

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

92 ส.ป.ก. 3018 ม.3 นางหนูเรียม ละวู่ 1 77 477

โฉนด 8113 ม.3 1 2 85 685

โฉนด 7828 ม.3 6 2 37 2637
โฉนด 7731 ม.3 1 25 425
โฉนด ม.3 1 1 20 520 92 81 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 15
โฉนด ม.3 1 81 417.75 บ้านเด่ียว ตึก 91 91 6
โฉนด ม.3 31 31 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 15
ภ.บ.ท ม.3 1 2 600

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



93 โฉนด 1725 13 6046 ม.3 นางสุปราณี สุทธิ 5 1 67 2,167
โฉนด 7952 8 1152 ม.3 13 3 85 5,585
ภบท. ม.3 7 2,800
โฉนด 7870 51 1070 ม.๓ 3 71 371

94 โฉนด 7871 50 1071 ม.3 นายสมจิตรสุทธิ 3 65 365
โฉนด 7916 16 1116 ม.3 3 99 399
ภบท.๕ ม.๓ 6 2400

95 ภบท.๕ ม.๓ นส.ธิดาพร การดี 2 794 95 78 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10
ภบท.5 ม.๓ 8 3,200

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

96 โฉนด 7883 11 1083 ม.3 นส.เบ็ญจวรรณ วุฒิพงษ์ 18 1 29 7329

97 โฉนด 7756 59 960 ม.3 นายประวิตร ชูจิตรช่ืน 43 16.75 97 88 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 16

98 โฉนด 8028 35 1238 ม.3 นายจรูญ แซ่จ้ิว 8 3 89 3,580 98 96 บ้านเด่ียว ตึก 36 36 13

99 โฉนด 7853 29 1053 ม.3 นางเอ้ียง แผ้วบริวาร 13 83 5,283

100 โฉนด 7795 13 995 ม.3 นางยินดี พรหมขวัญ 52 29.50 100 263 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 6

101 ส.ป.ก. 3833 33 ม.3 นางวรรณา จันทร์ฉีด 1 68 141 101 20/1 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 20

102 ส.ป.ก. 3828 ม.๓ นายวิโรจน์  จันทร์ฉีด 2 1 90 891 20 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 3

บ้านเด่ียว ตึก 45 45 3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



103 โฉนด 8133 6 1333 ม.3 นายเฉลิม บัวทอง 14 3 76 5,600

104 โฉนด 7826 56 1026 ม.๓ นางเพ็ญศรี ทองประดับ 2 1 34 916 104 196 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10

105 โฉนด 8060 9 1260 ม.3 นายศุภชัย  วุฒิพงษ์ 13 69 5,269
โฉนด 8142 15 1342 ม.3 14 2 6 5,806 105 189 บ้านเด่ียว ตึก 130.50 130.50 11

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

106 โฉนด 7955 46 1155 ม.3 นางมลฤดี จิตรสว่าง 9 3 28 3,928

โฉนด 7864 27 1064 ม.3 5 1 64 2,164

โฉนด ม.3 2 788 106 104 บ้านเด่ียว ตึก 48 48 16

107 โฉนด 7701 43 905 ม.3 นายเสถียรพงศ์ ปราบปราม 3 77 377

108 นส.3 559 27 ม.3 นายช านาญ ปราบปราม 64 64

109 โฉนด 7841 ม.3 นางส่องศรี อาฆะมา 10 82 4,082

110 โฉนด 7868 ม.3 นายบสมรศ อาฆะมา 1 1 89 110 70 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 20
โฉนด 7817 ม.3 50 8.75 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 8

111 โฉนด 17261 12 6056 ม.3 นส.นุชราพร ช่วยโต 67 52 146 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 10

112 ภบท.5 นางลัดดา ก่อทอง 10 4000

114 ส.ป.ก. ม.3 นายสมภพ แมลงภู่ทอง 10 2 50 4,250

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



114 โฉนด 42 1157 ม.3 นายธวัชชัย พรหมสุข 6 3 71

                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

115 โฉนด 71 ม.3 นายสมชาย อิทธฺศักด์ิสกุล 4 2 62 1,862

โฉนด 70 ม.3 5 2 85 2,285

โฉนด 72 ม.3 6 59 2,459
โฉนด 73 ม.3 22 60 8,860
โฉนด 81 ม.3 6 2 15 2,615

116 โฉนด 22 1156 ม.3 นายสุวิทย์ พรหมสุข 12 2 9 5,009

117 ส.ป.ก. 3033 33 ม.3 นายสมพร มหาสุข 1 3 62 574.50 115 82 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 28
บ้านเด่ียว ตึก 150 150 1

118 ส.ป.ก. 3065 35 ม.3 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี 13 3 40 5,526.5 116 34 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 30

119 ภบท.5 ม.3 นายศุภชัย รัตนสุภา 15 6000

120 ภบท.5 ม.3 นายปราโมทย์ กฐินทิพย์ 14 5,600

121 โฉนด 8130 2 1330 ม.3 นางอุมาพร คุ้งสวัสด์ิ 2 6 185.75 118 126 บ้านเด่ียว ตึก 81 81 15
โฉนด 7820 3 1020 ม.3 2 3 74 1,174

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ



                 ภ.ด.ส.3.........

ชือ สกุล

122 โฉนด 7975 12 1175 ม.3 นายอ าพัน ทองมี 6 1 93 2,593

123 โฉนด 7688 40 98 ม.3 นายโสธร เกิดแก้ว 1 65 165
โฉนด 7697 39 97 ม.3 1 48 148

124 โฉนด 8014 2 1214 ม.3 นายปาน เกิดแก้ว 3 2 42 1391.75 124 บ้านเด่ียว ตึก 85 85 34
โรงสีข้าว ไม้ 36 36 12

125 โฉนด ม.3 นางป่ิม เกิดแก้ว 24 1 42 9,742 โรงยาง ไม้ 80 80 34

125 โฉนด 8021 1 21 ม.3 นายศรนรา เกิดแก้ว 2 1 87 987
โฉนด 7696 38 96 ม.3 1 42 142
โฉนด 7695 37 95 ม.3 1 10 110

126 ภบท.5 ม.3 นายชยุตพันธ์ คุ้งสวัสด์ิ 3 2 6 1,406
ภบท.5 ม.3 1 400

127 ส.ป.ก. 3036 36 ม.๓ นายทวี ยุชยทัต 8 7 3,207

128 ส.ป.ก. 3041 41 ม.3 นางจ านัยร ยุชยทัต 19 3 56 7,866 128 บ้านเด่ียว ตึก 360 360 26

                 ภ.ด.ส.3.........

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

129 โฉนด 7719 10 923 ม.3 นางเอ้ียง แผ้วบริวาร 1 65 147.50 129 37 บ้านเด่ียว ตึก 35 35 19
บ้านเด่ียว ตึก 35 35 7

130 โฉนด 8077 51 1277 ม.3 นายประพิศ พรหมสุข 2 61 261
โฉนด 7959 47 1159 ม.3 18 2 78 7,478
โฉนด 7958 43 1158 ม.3 4 3 61 1,561
ภบท.5 ม.3 9 3600
ภบท.5 ม.3 15 6,000
ภบท.5 ม.3 3 1,800
ภบท.5 ม.3 2 800

131 โฉนด 7961 48 1160 ม.3 นายทวี พรหมสุข 15 28 6,028
โฉนด 7960 44 1161 ม.3 3 67 1,267

132 ภบท.5 ม.3 นางร าไพ จันทร์ค้อม 2 3 1,073 132 64 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 10

133 ภบท.5 ม.3 นายเสง่ียม ราชรักษ์ 1 38 138

134 ภบท.5 ม.3 นายสุวรรณ บุตรธรรมศร 12 4,794 134 84 บ้านเด่ียว ไม้ 24 24 50
135 โฉนด 17442 ม.3 นางอมรรัตน์  สีเขียว 1 2 8 608 135 207

โฉนด 7938 ม.3 2 2 22 1,002 บ้านเด่ียว ไม้ 80 80 1
ภบท.๕ 10 4,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



1 โฉนด 9177 31 2342 ม.5 นายวินิตย์ สามสี 45 26 18,026

2 ภบท.5 ม.5 นางฉายทอง หนูทองแก้ว 5 1,106 2 79 บ้านเด่ียว ตึก 64 64 30
บ้านเด่ียว ตึก 30 30 32
ห้องแถว ตึก 800 800 3

3 ภบท.๕ ม.5 นางพจมาน ผอมด า 10 3,994 3 449 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10
ภบท.๕ ม.5 2 800
ภบท.๕ ม.5 4 1558 3 449 บ้านเด่ียว ตึก 48 48 6

4 ภบท.๕ ม.5 นายสมเกียรติ หนูเมือง 14 5,585.50 4 231 บ้านเด่ียว ตึก 18 18 10

5 ภบท.๕ ม.๕ นส.เจียม  วิมลเมือง 25 10,000

6 โฉนด 7459 16 ม.5 ม.5 นางน้อย ไชยแก้ว 8 1 84 3,384
โฉนด 9546 15 2694 ม.5 10 1 7 4,082.50 6 ๓๓/๑ บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 90 90 30
โฉนด 9167 56 2332 ม.๕ 6 3 61 2,761

7 ภบท.๕ ม.5 นายสุรินทร์ ดวงแก้ว 8 3,200 7 463 บ้านเด่ียว ตึก 35 35 12
ภบท.๕ ม.5 3 1,191.25

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

8 โฉนด 9049 59 2214 ม.5 นายจรัญ ไชยแก้ว 1 4 104
โฉนด 9541 19 2689 ม.5 5 2 46 2,246

โฉนด 9352 60 2500 ม.5 2 9 209
โฉนด 9545 14 2693 ม.5 8 3 34 3,534

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



9 โฉนด 10572 95 3704 ม.5 นายสุธี สมทิพย์ 2 1 9 8109

10 โฉนด 9327 84 2475 ม.๕ นส.ถาวร ต้ันหลก 40 40
โฉนด 9525 24 2673 ม.5 1 2 89 689
ภบท.๕ 1 2 11 611

11 ภบท.๕ ม.๕ นางจุเล่ียง พัฒนเชียร 15 5,986.50 11 216 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 30

12 โฉนด 9330 86 2478 ม.5 นางชะอุ่ม หม่ืนละม้าย 1 18 97 12 287 บ้านเด่ียว ตึก 84 84 25
ภบท.5 2 800

13 ภบท.๕ ม.๕ นายสงเสริม หนูทอง 10 3,984 13 13 บ้านเด่ียว ตึก 64 64 1

14 โฉนด 9328 85 2436 ม.5 นส.โสภา ต้ันหลก 44 44
โฉนด 9526 28 2674 ม.5 1 3 24 724

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

15 โฉนด 17614 7 6155 ม.5 นายประสงศิลป์ บุตรรักษา 16 2 58 6658
ภบท.๕ 78 10 31,210

16 ภบท.๕ ม.๕ นางจินดา หนูทอง 10 4,000

17 ภบท.๕ ม.5 นายเกรียงศักด์ิ หมวดคง 17 6800

18 ภบท.๕ ม.๕ นายเล็ก ด าเลิศ 15 3 34 6300 18 298 บ้านเด่ียว ตึก 138 138 7

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



19 โฉนด 9351 59 2499 ม.๕ นส.จันทร์เพ็ญ ไชยแก้ว 1 2 71 671

20 ภบท.๕ ม.5 นายวิเชียรศรี หม่ืนละม้าย 13 5,180 20 ๑๓/๑ บ้านเด่ียว ตึก 80 80 10
ภบท.๕ ม.๕ 3 1,200

21 โฉนด 9349 57 2497 ม.๕ นส.สุวลี ไชยแก้ว 1 73 455 21 ๓๓/๑ บ้านเด่ียว ตึก 72 72 5

22 โฉนด 9350 58 2498 ม.5 นส.จิราภา  ไชยแก้ว 1 1 90 419

23 โฉนด 8527 54 1692 ม.5 นางนงลักษณ์ รองเมือง 5 3 17 2,317

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

24 ภบท.๕ ม.๕ นายบุญฤทธ์ิ จิตรา 10 3,976 24 372 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10

25 ภบท.5 ม.5 นายสมบูรณ์ สีมังมาศ 34 13,573 25 125 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 25

26 ภบท.๕ ม.5 นายสมพร หนูเมือง 15 5,994 26 211 บ้านเด่ียว ไม้ 24 24 7

27 โฉนด 8481 92 1646 ม.5 นายส าราญ ฑีฆะ 6 2 36 2,636

28 โฉนด ม.5 นางเสาวณีย์ ฑีฆะ 7 50 2,850

29 ภบท.๕ ม.5 นายชัยณรงค์ ใหญ่จริง 1 400

30 โฉนด 8482 91 1647 ม.๕ นางวิไล ฑีฆะ 4 3 56 1,956

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



31 ภบท.5 ม.5 นส.ศิริขวัญ ดวงแก้ว 8 3,194 31 346 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 17

32 ภบท.5 ม.๕ นายวีระชาติ ฑีฆะ 28 11,200

33 ภบท.5 ม.5 นางวรรณดี ศรีสดสุข 10 2 4,200

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

34 ภบท.๕ ม.5 นางวรรณดี ศรีสดสุข 10 2 4,200

35 ภบท.5 ม.5 นายอาทร รองวัง 20 8,000
ภบท.5 ม.5 4 1,600

36 ภบท.5 ม.5 นายเล้ียง จัยทร์เพ็ญ 35 13995.50 36 255 บ้านเด่ียว ตึก 18 18 15

37 ภบท.๕ ม.5 นางวิไล หนูทองแก้ว 8 3200
ภบท.๕ ม.5 2 2 1,000
ภบท.๕ ม.5 2 1 62 962

38 โฉนด 9501 55 2649 ม.5 นางอุไรวรรณ ไชยแก้ว 1 58 158

39 โฉนด 17615 8 6156 ม.5 นางพงษ์ลดา บุตรรักษา 18 1 71 7,371

40 โฉนด 9568 42 2716 ม.5 นส.สุปราณี สุขกรี 19 2 42 7,842

41 โฉนด 17532 10 6114 ม.5 นายเกษม ฝาดซ้ิน 3 2 41 1,414
ภบท.๕ 7 2,794 41 241 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



ภบท.๕ 6 2,400

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

42 ภบท.5 ม.5 นายธวัชชัย ฝาดซ้ิน 5 1,994 42 225 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 20

43 โฉนด 17545 6 6127 ม.5 นายบุญประนอม ฝาดซ้ิน 3 1 83 1,383
โฉนด 17547 7 6129 ม.5 3 51 1,251

44 ภบท.5 ม.5 นายชัยณรงค์ ใหญ่จริง 3 1200

45 ส.ป.ก. 3914 ม.5 นายบุญ ฝาดซ้ิน 11 1 8 4508
8 3,173 54 27 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 15

46 โฉนด 8707 71 1872 ม.5 นส.กาญจนา หนูทอง 8 2 46 3,437 46 13 บ้านเด่ียว ตึก 36 36 25

47 โฉนด 9355 63 2503 ม.5 นางรจนา ฝาดซ้ิน 2 3 8 1,068 47 225 บ้านเด่ียว ตึก 160 160 15

โฉนด 9359 68 2507 ม.5 6 3 94 2,794

48 ภบท.5 ม.5 นางบุญจันทร์ สุขกรี 13 5,200
โฉนด 8709 34 1874 ม.๕ 9 2 94 3,888 48 314 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 6

49 โฉนด 9923 34 3071 ม.5 นางฉลวย แสนเกิด 8 1 63 3,349 49 89 บ้านเด่ียว ตึก 54 54

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

50 ส.ป.ก. ม.5 นางทัชวรรณ์ จุติภาค 11 2 4,600

51 ภบท.5 ม.5 นายณราฑิตย์ ประภาส 37 14,800

52 ส.ป.ก. ม.5 นายประสิทธ์ิ ช่วยรุย 9 3,600
10 4000

53 ส.ป.ก. ม.5 นส.สมพร ช่วยมี 10 4000
5 2,000
8 3,200

54 ภบท.5 ม.5 นางปรีดา คงแก้ว 9 3,600

ภบท.5 ม.๕ 27 10,800

ภบท.5 ม.๕ 5 2,000
ภบท.5 ม.๕ 145 54 ๖๔ บ้านเด่ียว ตึก 120 120 6

55 โฉนด 97 ม.๕ นายสวาท ฉุ้นย่อง 6 3 98 2,798

56 ภบท.5 ม.5 นายสัระชัย จันทรังษี 20 8,000
โฉนด 9917 36 3065 ม.5 14 40 5,590 56 333 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 14
โฉนด 3639 71 1804 ม.๕ 1 18 118

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ชือ สกุล

57 โฉนด 8758 58 1923 ม.5 นางดาลัด  จันทรังษี 3 3 11 1,511

58 ภบท.5 ม.5 นายสมพร แคล้วพงษ์ 11 2 4,577.50 58 131 บ้านยเด่ียว ตึก 90 90 23

59 โฉนด 8438 47 1603 ม.5 นางอนงค์ รัตนแก้ว 3 1 74 1,374
โฉนด 8439 38 1604 ม.5 5 15 2015

60 โฉนด 8438 47 1603 ม.5 นางอนงค์ รัตนแก้ว 3 1 74 1174
โฉนด 8439 38 1604 ม.5 5 15 2,015

61 ภบท.5 ม.5 นส.อาภาพรรณ ค าแหง 25 10,000
ภบท.5 ม.5 20 8,000

62 ภบท.5 ม.5 นส.รุ่งทิพย์ บุตรรักษา 25 10,000

63 ภบท.5 ม.5 นายสายัณห์ จันทร์เพ็ชร 10 4,000
โฉนด 8749 30 1914 ม.๕ 4 50 1,650

64 ภบท.๕ ม.5 นายสมบัติ บัวเพชร 20 8,000
ภบท.๕ ม.5 4 1,600
ภบท.๕ ม.๕ 10 4,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูก
สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



65 โฉนด 8654 ม.5 นางอุทัย จิตอักษร 5 2,000
14 5,600

5 2,000

66 โฉนด 9679 33 1844 ม.5 นายประมูล รัตนแก้ว 5 17 2,017
24 9600

67 ภบท.5 ม.5 นายจริน  ด าเถาะ 50 19,979.50                    67 61 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 30

68 ภบท.5 ม.5 นส.สุกาลดา แซ่อ้ึง 40 16,000

69 ภบท.5 ม.5 นายคลาด หนูทอง 15 5,875 69 ๑๗๕ บ้านเด่ียว ตึก 500 500 10

70 ภบท.5 ม.5 นายสีไพล ด าโอ 50 19,971 70 3/2 บ้านเด่ียว ตึก 117 117 10

71 โฉนด 9930 78 3078 ม.5 นส.ละออ  จงไกรจักร 10 50 4,050 71 ๒๔๔ บ้านเด่ียว ตึก 54 54

72 ภบท ม.5 นางอรวรรณ  หนูทอง 5 2,000

73 โฉนด 24 1593 ม.5 นางละมัย นิลทจันทร์ 11 3 54 4,754
โฉนด 23 1633 ม.๕ 10 70 4,070

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

74 โฉนด 9158 43 2323 ม.5 นางจินตนา จันทรังษี 9 3 56 3,941 74 258 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 15

75 ภบท.5 ม.5 นส.มนรดา สายพือ 1 400
ภบท.5 ม.5 2 166.25 75 204 บ้านเด่ียว ตึก 135 135 17

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



ภบท.5 ม.5 3 25 325
โฉนด 8656 5 1821 ม.5 12 2 81 5081
ภบท.5 ม.5 22 8,800

76 โฉนด 8770 1 1935 ม.5 นายดร ฉิมเสือ 14 3 19 5,919
5 1,988.75 76 111 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 11

77 โฉนด 8502 30 1669 ม.5 นางรัตนา ฉิมเสือ 3 51 351
โฉนด 8466 27 1631 ม.๕ 1 34 434

78 ภบท.5 ม.5 นางวิเชียร เพียรดี 4 1,991 78 ๑๙๗ บ้านเด่ียว ตึก 36 36 15

79 โฉนด 9203 13 2368 ม.๕ นายเจริญ สุขกรี 18 25 7,193.75 79 17 บ้านเด่ียว ตึก 105 105
บ้านเด่ียว ตึก 20 20

80 ภบท.5 ม.5 นส.จรรยา อินทร์เส้ง 17 6,800
ภบท.5 ม.๕ 2 800

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

81 โฉนด 9160 47 2325 ม.5 นส.จิราพร จันทรังษี 7 3 5 5,086.75 81 1 บ้านเด่ียว ตึก 75 75 29

82 โฉนด 8655 88 1820 ม.5 นางพรทิมา จิตอักษร 3 3 89 1,589
ภบท.5 10 1 80 4,116.25 82 99 บ้านเด่ียว ตึก 255 255 30

83 ส.ป.ก. 5263 63 ม.5 นายสมเตน์ ฝาดซ้ิน 3 2 28 1214.25 83 150 บ้านเด่ียว ตึก 55 55 10
7 56 2,856

20 8,000

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



84 ส.ป.ก 5283 ม.5 นางสานิตย์ ฝาดซ้ิน 13 66 5,200

85 โฉนด 9918 37 3066 ม.5 รต.หญิงภูษาจันทร์ 3 7 307
โฉนด 8698 70 1863 ม.๕ จันทรังษี 14 2 15 5,815

โฉนด 9333 40 2481 ม.5 2 1 93 8161 85 58 บ้านเด่ียว ตึก 128 128 12

86 ภบท.5 ม.5 นางอารีย์ พุทธโชติ 50 20,000

87 ภบท.5 ม.5 นายสุรพงษ์ รามฤทธ์ิ 10 4,000

88 ภบท.5 ม.5 นางศรีพัน รองวัง 13 5,200

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

89 ภบท.5 ม.5 นายสง่า วรรณบวร 25 10,000

90 โฉนด 8987 45 2152 ม.5 นายมณพิทักษ์ ศรีนุ่นวิเชียร 3 14 242.75 90 84 บ้านเด่ียว ตึก 189 189 15
บ้านเด่ียว ตึก 48 48 10
บ้านเด่ียว ตึก 48 48 5

91 ภบท.5 ม.5 นางพิสมัย ศรีนุ่นวิเชียร 10 4,000
3 38 1226 91 84 บ้านเด่ียว ตึก 48 48 1

92 โฉนด 8992 34 2157 ม.5 นางสุกัญญา สุขกรี 21 3 48 8723.75 92 146 บ้านเด่ียว ตึก 99 99 5

93 โฉนด 9913 30 3061 ม.5 นางสมผิว สุขกรี 15 2 87 6,287

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



94 โฉนด 8475 45 1640 ม.5 นายเจริญ สินธ์ทอง 11 2 84 4,684

95 ภบท.5 ม.5 นางอุไร สินธ์ ทอง 32 12,800

96 ภบท.5 ม.5 นายอุทัย ซ้สนเหว 2 800

97 ภบท.5 ม.5 นายนิตย์ รองวัง 12 4,773 97 142/4 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 20

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

98 ภบท.5 ม.5 นายสมโชค  หนูเมือง 12 4,785 98 435 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 10

99 โฉนด 9525 40 2713 ม.5 นส.วิไลภรณ์ สุขกรี 12 1 99 4999

โฉนด 9915 38 3063 ม.5 12 2 29 5,029
โฉนด 9145 41 2310 ม.5 2 11 148 99 198 บ้านเด่ียว ตึก 252 252 15
ภบท.5 ม.5 7 2800

100 โฉนด 9166 71 2331 ม.5 นายจรูญ ไชยทอง 11 3 99 4789 100 164 บ้านเด่ียว ตึก 40 40 15

101 โฉนด 9056 76 2221 ม.5 นางวิมล ฉิมา 2 55 237 101 245 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 15
โฉนด 9042 51 2207 ม.5 2 3 14 1,114
โฉนด 9043 53 2208 ม.5 4 3 79 1,979

102 โฉนด 8680 32 1845 ม.5 นายมนตรี จันทวงศ์ 11 2 15 4,597.50 102 387 บ้านเด่ียว ตึก 78 78 10

103 ภบท.5 ม.5 นางสุภิญญา สายทองแท้ 25 10,000

104 โฉนด 8649 21 1814 ม.5 นายศิวะพันธ์ อ่อนชาติ 2 3 74 1,174

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

105 โฉนด 9195 19 2360 ม.5 นางเหลา สมเพราะ 16 16
โฉนด 9196 23 2361 ม.5 16 6,386.50 105 421 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 30
โฉนด 9194 17 2359 ม.5 1 2 75 675

106 ส.ป.ก. 4 15 6 ม.5 นายสวาท จันทร์แจ้ง 15 6,000

107 ภบท.5 ม.5 นส.อรพิมล ปานหวาน 5 2 2,200

108 ภบท.5 ม.5 นส.พิชญาภา ขาวน่ิม 22 8800

109 ภบท.5 ม.5 นางจิบ  จันทร์รังศรี 37 11,371.50 109 109 บ้านเด่ียว ตึก 114 114 15

110 โฉนด 41 1684 ม.๕ นางชัด  ศรีสดสุข 3 2 60 1,460

โฉนด 2 1661 ม.5 10 2 86 4268 110 25 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10

110 ภบท.5 ม.5 นายสมนึก  รองวัง 20 8000

111 ภบท.5 ม.5 นางอุมาพร ฤทธ์ิประเสริฐ 6 2,382.50 111 106 บ้านเด่ียว ตึก 50 50 30
บ้านเด่ียว ตึก 20 20 5

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

112 โฉนด 9567 41 2715 ม.5 นายอุทัย สุขกรี 8 1 56 3356
โฉนด 9914 37 3062 ม.5 10 4,000.00

ภบท.5 ม.5 7 2,785 112 136 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 15

113 ภบท.5 ม.5 นางรัตนา  ศรีโภคา 10 4,000

114 ภบท.5 ม.5 นส.ณ ฐกานต์ ฉิมเสือ 6 2,400

115 ภบท.5 ม.5 นายเจษฎา เหลือแก้ว 15 6000
ภบท.5 ม.5 10 4,000

115 โฉนด 9421 96 2569 ม.5 นายสถากรณ์ หนูทอง 1 88 188

116 ภบท.5 ม.5 นางนงลักษณ์ จันทร์ฝาก 10 4000

117 โฉนด 9420 97 2568 ม.5 นางภรณ์อุมา หนูทอง 2 2 202

118 ภบท.5 ม.5 นางวรรณา เพ็ชรรัตน์ 18 7,200.00

119 โฉนด 9543 12 2691 ม.5 นางเสง่ียม หนูทอง 8 3 8 3,508
โฉนด 9422 95 2570 ม.๕ 1 95 189 119 90 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 12

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

120 ภบท.5 ม.5 นายส าราญ อ่อนชาติ 30 11973 120 62 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 22

121 โฉนด 9401 36 2549 ม.5 นางวีรนุช พรมขวัญ 10 3 32 4,305 121 252 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 26

122 ภบท.5 ม.5 นายถัด ขาวน่ิม 10 3,953.50 122 12 บ้านเด่ียว ตึก 96 96 35
บ้านเด่ียว ตึก 90 90 25

123 ภบท.5 ม.5 นายเสริม แซ่อ้ึง 20 7,939 123 102 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 18
บ้านเด่ียว ตึก 112 112 18
บ้านเด่ียว ตึก 60 60 18

124 ภบท.5 ม.5 นส.ยุพา ขาวน่ิม 92.50 92.50

125 ภบท.5 ม.5 นายธวัช ภักดีโชติ 13 5173 125 23 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 4

126 โฉนด 9647 2 1812 ม.5 นางจิราวรรณ ปานทน 2 47 761.75 126 ๓๓๐ บ้านเด่ียว ตึก 142.50 142.50 4

127 ภบท.5 ม.5 นายเขิม ศรีโภคา 10 4,000
ภบท.5 ม.5 15 6,000
ภบท.5 ม.5 1 355 127 66 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 15

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

128 ภบท.5 ม.5 นางปรานอม ชัยยัง 15 6,000
ภบท.5 6 128 452 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 13

129 ภบท.5 ม.5 นส.ศศิกานต์ ฉิมเสือ 15 5,967 129 181 บ้านเด่ียว ตึก 84 84 10
บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10
บ้านเด่ียว ตึก 24 24 10

130 ภบท.5 ม.5 นายฉัตรชัย  ศรีโภคา 9 3,600

131 ภบท.5 ม.5 นส.จิราภรณ์ หนูทอง 20 7,973 131 126 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 10

132 ภบท.5 ม.5 นางหนูอ้อย สงเสริม 10 4,000

133 ภบท.5 ม.5 นางภรณ์อุมา หนูทอง 13 5,200

134 ภบท.5 ม.5 นายจรัญ ด าเถาะ 9 3,600

135 ภบท.5 ม.5 นางอุไร ด าเถาะ 9 3,600

136 ภบท.5 ม.5 นายสมศักด์ิ หนูเมือง 25 10,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



137 โฉนด 9054 66 2219 ม.5 นางชุติมา ไชยแก้ว 1 9 86.50 137 33/2 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 12
โฉนด 9530 6 2678 ม.5 55 55.00

ภบท.5 ม.5 15 6,000

138 โฉนด 9045 77 2210 ม.5 นางพรพรรณ กุ้งทอง 15 23 6,023
โฉนด 9533 2 2681 ม.5 5 2 57 2257

138 โฉนด 9419 94 2567 ม.5 นายเคล่ือน หนูทอง 22 1 21 22,094            138 90 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 5

139 โฉนด 3675 40 1840 ม.5 นายธีรยุทธ์ อินทร์ฤทธ์ 4 2 26 1,826

140 ภบท.5 ม.5 นายสนิท ส่งเสริม 41 16,308 140 ๑๐๐ บ้านเด่ียว ตึก 260 260 40
บ้านเด่ียว ตึก 54 54 40

บ้านเด่ียว ตึก 54 54 40

141 ภบท.5 ม.5 นส.นงสุดา ส่งเสริม 22 8800
ภบท.5 ม.๕ 10 4000

142 โฉนด 8666 49 1831 ม.5 นายเด็ด  ฉิมเสือ 12 3 71 5,156 142 37 บ้านเด่ียว ไม้ 60 60 10

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

143 ภบท.5 ม.5 นายมนัส  ด าเลิศ 16 6,400

144 โฉนด 17542 1 6124 ม.5 นายยด อ่อนทอง 9 1 33 3,733
โฉนด 17543 2 6125 ม.5 2 1 34 934

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



145 ภบท.5 ม.5 นางสุดารัตน์ คงเกิด 30 11964 145 359 บ้านเด่ียว ตึก 144 144 10

145 โฉนด 9214 25 2379 ม.5 นายอรุณ หนูแดง 13 2 17 5,417           

145 ภบท.5 ม.5 นายเสนอ รามฤทธ์ิ 17 2 7,000

145 โฉนด 8484 93 1649 ม.5 นางอุไร รามฤทธ์ิ 6 50 2,450

146 โฉนด 9554 27 2702 ม.5 นายธนชิต วารินสะอาด 16 1 65 6,565

147 ภบท.5 ม.5 นายเด้ือง  ฉิมเสือ 40 15,995 147 ๔ บ้านเด่ียว ตึก 20 20 13

148 โฉนด 8521 35 1686 ม.5 นส.จินดารัตน์ ฉิมเสือ 2 6 206
โฉนด 8520 42 1685 ม.5 9 3 22 3,922
ภบท.5 ม.5 15 6,000
ภบท.๕ ม.5 2 23 190 148 189 บ้านเด่ียว ไม้ 132 132 30

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

149 โฉนด 8715 1 1880 ม.5 นส.กรทิพย์ กุลภักดี 4 1 33 1,733

150 ภบท.5 ม.5 นายก้องวิทย์ ชูเสือหึง 25 9,964 150 71/1 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 90 90 29
ภบท.5 ม.5 7 2,800 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 54 54 10
ภบท.5 ม.5 12 4,800
ภบท.5 ม.5 5 2000
ภบท.5 ม.5 29 11,600

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



151 โฉนด 8722 10 1887 ม.5 นางศิริขวัญ คุ้มแก้ว 4 46 1,646 151 48 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 11
โฉนด 8533 86 1698 ม.5 8 93 3,293 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 16

152 โฉนด 8506 33 1671 ม.5 นายจรินทร์ ดีใจ 16 1 96 6,541 152 167 บ้านเด่ียว ตึก 160 160 21
บ้านเด่ียว ตึก 60 60 19

153 โฉนด 18392 72 6361 ม.5 นส.สุดารัตน์ แก้วเซ่ง 2 1 74 974 974

154 โฉนด 43 ม.5 นางวไลพร จุ้งลก 20 2 58 8,258
โฉนด 36 ม.๕ 1 2 15 615

155 ภบท.5 ม.5 นายสุทา บรรจงสุด 26 10,400
ภบท.5 ม.5 4 1,600

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

156 โฉนด 9536 8 2684 ม.5 นายปารมาศ ไชยแก้ว 8 1 21 3,321

157 ภบท.5 ม.5 นายอภิชาติ คงบุญจันทร์ 3 1,200

158 ภบท.5 ม.5 นายโสภณ ด าเถาะ 12 4,800

159 ภบท.5 ม.5 นายประมวล น่ิมกาญจนา 15 6,000

160 โฉนด 9562 26 2710 ม.5 นางพายุ วารินสะอาด 25 2 68 10,268
โฉนด 9017 26 2182 ม.5 3 3 53 1,553
โฉนด 9001 30 2166 ม.5 19 7 7,607
โฉนด 9014 29 2179 ม.5 22 1 5 8,905

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



161 โฉนด 8731 5 1896 ม.5 นายภานุวัฒน์ ขาวน่ิม 3 3 90 1,590
โฉนด 8432 1 1597 ม.5 1 382 161 ๗๕ บ้านเด่ียว ไม้ 72 72 25
โฉนด 8730 4 1894 ม.5 4 3 19 1,919

162 ภบท.5 ม.5 นางจิราภรณ์ รอดคืน 10 4,000

162 ภบท.5 ม.5 นส.ประถม พลฤกษ์ 6 2,400

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

167 ภบท.5 ม.5 นายสุวัฒน์ แกล้วกล้า 48 19,123.50 167 202 บ้านเด่ียว คร่ีงตึก คร่ึงไม้ 96 96 28
บ้านเด่ียว ตึก 90 90 26
บ้านเด่ียว คร่ีงตึก คร่ึงไม้ 120 120 6

168 ภบท.5 ม.5 นายกรอด เรืองชู 14 5,600
ภบท.5 ม.5 10 4000

169 โฉนด 8734 66 1899 ม.5 นายสุชาติ พลพฤติ 4 67 1,652              169 18/1 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 10

170 โฉนด 9496 18 2644 ม.5 นายศรายุทธ อ่อนทอง 9 25 3,625

171 ส.ป.ก. 5431 31 ม.5 นางอารมย์ ไชยแก้ว 15 3 62 6,362

172 โฉนด 9511 8 11 ม.5 นายจริน ไชยแก้ว 3 2 37 1,437
โฉนด 9534 1 34 ม.5 17 63 6,863
โฉนด 9524 9 24 ม.5 3 2 24 1,375 172 ๓๓/๓ บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 180 180 19

173 ภบท.5 ม.5 นายพิสิศฐ์ เสนขวัญแก้ว 9 2 45 3,845.00

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ภบท.5 ม.5 19 7,587.75 173 85/2 บ้านเด่ียว ตึก 49 49 15

174 ภบท.5 ม.๕ นส.จิราพร พลพฤกษ์ 7 2,800

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

175 โฉนด 2657 9509 9 ม.5 นส.ปารณีย์ แก้วเซ่ง 5 31 2,031

176 โฉนด 8732 85 1897 ม.5 ดช.พชรพล กุลภักดี 8 1 15 3,315

177 โฉนด 8716 2 8716 ม.5 นส.สุธารัตน์ กุลภักดี 3 53 1,253

178 โฉนด 9348 56 2496 ม.5 นางนิรมณ ไชยแก้ว 3 62 362

179 โฉนด 8500 5 1665 ม.5 นายเชือน หาญสนิท 10 60 4,060
โฉนด 9354 62 2502 ม.5 1 3 8 708
ภบท.5 ม.5 45 179 77 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 5

180 โฉนด 8732 85 1897 ม.5 ดช.พชรพล กุลภักดี 8 1 15 3,315

181 โฉนด 8492 9 1657 ม.5 นส.ศิรินัน หาญสนิท 6 1 93 2,573 181 ๓๔๑ บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 80 80 40

182 ภบท.5 ม.๕ นางอุทัย จิตอักษร 5 55 2,046 182 60 บ้านเด่ียว ตึก 36 36 7

183 ภบท.5 ม.5 นส.ลัดดาวัลย์ ค าแหง 16 6,400

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

184 โฉนด 17562 14 6144 ม.5 นายสมพงษ์ รอดกูล 4 2 63 1,863

185 ภบท.5 ม.5 นส.โชษิตา รักเกาะกุ้ง 14 63 5,663

186 โฉนด 9644 18 1809 ม.5 นส.ไพรงาม หาญสนิท 23 23
โฉนด 8501 6 1666 ม.5 3 2 53 1453
โฉนด 8498 3 1663 ม.5 4 1 90 1,790
โฉนด 8643 15 1808 ม.5 2 36 236              

187 ภบท.5 ม.5 นายสมคิด สิทธิการ 20 8,000

188 ส.ป.ก. ม.5 นายจวน ขาวทอง 8 2 12 3,412

189 โฉนด 17541 13 6123 ม.5 นายสุวรรณ รอดกูล 6 2 25 2,625

190 โฉนด 9803 25 2951 ม.๕ นายวุฒิชัย หนูแดง 3 1 39 1,339

191 โฉนด 11 ม.5 นายคะนอง รามฤทธ์ 10 1 66 4,166
โฉนด 24 ม.5 4 2 24 1,824

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

192 ส.ป.ก. 3912 ม.5 นางประจวบ ไทยกลาง 7 1 2,900
ส.ป.ก. 4803 ม.5 16 2 76 6,676
ภบท.5 ม.5 5 2,000
ภบท.5 ม.5 17 6,785 192 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 16
ภบท.5 ม.5 9 3,600

193 ภบท.5 ม.5 นส.อุษศฎา เสือค า 8 3,200

194 ภบท.5 ม.5 นางศรีสมัย วิมลเมือง 15 5,985.50 194 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 50
ภบท.5 ม.5 1 400

195 ส.ป.ก. 4346 44 46 ม.5 นายวัชรพงษ์ วิมลเมือง 12 1 11 4,911

196 ภบท.5 ม.5 นางถาวร พรพิณ 8 3,177.50 196 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 10

197 โฉนด 8729 9 1894 ม.5 นายมารุต ฉิมา 20 2 53 8,253

198 โฉนด 9364 74 2512 ม.5 นางนันนภัส พรหมสุข 17 39 6,839

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



199 โฉนด 8463 20 1628 ม.5 นายตองหน่ึง ฉิมา 1 1 86 586
โฉนด 9358 64 2506 ม.5 4 1 87 2,187
โฉนด 9542 18 2690 ม.5 3 2 51 1,451

200 โฉนด 8998 47 2163 ม.5 นายสุนันท์ ฉิมา 5 2 32 2,175.75 200 80 บ้านเด่ียว ตึก 225 225 28
โฉนด 9365 67 2513 ม.5 16 2 41 6641

201 โฉนด 8669 15 1834 ม.5 นางสายฝน ฉิมา 11 2 21 4,621           
โฉนด 8449 7 1614 ม.5 8 2 93 3,493

202 ส.ป.ก. 4347 47 ม.5 นายอารี คงเจือ 16 89 6,466 202 133 บ้านเด่ียว ตึก 92 92 14
ส.ป.ก. 5280 80 ม.5 4 3 82 1,982
ส.ป.ก. 5722 77 ม.5 3 1 94 1,394
ส.ป.ก. 5265 65 ม.5 1 32 132

203 โฉนด 8474 46 1639 ม.5 นางเซียน นวลใย 10 44 4,044

204 โฉนด 9907 70 3053 ม.5 นายเฉลิม หมวดคง 11 20 4,420
ภบท.5 ม.5 20 8,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

ชือ สกุล

205 ส.ป.ก. 5274 ม.5 นางศรีฟ้า  ดวงแก้ว 16 1 40 6,540
ส.ป.ก. 3913 ม.5 22 3 54 9,154
ภบท.5 ม.5 12 4,800

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



206 ภบท.5 ม.5 นายไสว สุขประสานต์ 12 4,800

207 โฉนด 91 ม.5 นายเย้ือน บุญชิต 1 31 131
โฉนด 89 ม.5 1 33 133

208 โฉนด 90 ม.5 นางพนิดา บุญชิต 1 32 132
โฉนด 92 ม.5 1 46 146
โฉนด 34 ม.5 12 2 99 5,099

209 โฉนด 9386 86 2534 ม.5 นางอาภรณ์ ภูมิเมือง 3 15 315
โฉนด 9387 87 2535 ม.5 4 2 98 1,498

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

1 ส.ป.ก. 5539 39 ม.11 นส.อัตติมา แก้วช่ืน 6 1 21 2,521
ภบท.5 1 5/1 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 93 93 31

2 ภบท.5 ม.11 นสอริสรา ปรีชา 8 3,200

3 โฉนด 9964 41 3112 ม.11 นายสถาพร โตชะนก 13 5133.50 2 43/2 บ้านเด่ียว ตึก 96 96 15
บ้านเด่ียว ตึก 170 170 14

4 โฉนด 9669 30 2817 ม.11 นางจิตร์ ศรีสง่า 5 4 2,004           

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



5 โฉนด 9673 34 2821 ม.11 นางจิราตรี บุญยอด 11 2 63 4,663

6 โฉนด 10440 21 3572 ม.11 นส.บังอร ศรีนาค 3 1 38 1,293 6 ๑๘๔ บ้านเด่ียว ตึก 180 180 8
โฉนด 10439 17 3571 ม.๑๑ 1 2 66 666

7 ภบท.5 ม.11 นางวิจิตร อินทร์ฤทธ์ิ 2 166.25 7 ๓๑ บ้านเด่ียว ตึก 135 135 15

8 ภบท.5 ม.๑๑ นางเรวดี  จงไกรจักร์ 6 2,400

9 โฉนด 10577 14 3609 ม.11 นายประเสริฐ ศักด์ิสูง 9 2 94 3,894

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

10 ภบท.5 ม.11 นางกัญญา ช้างนิล 1 20 80 10 345 บ้านเด่ียว ตึก 160 160 9

11 ส.ป.ก. ม.11 นายสวาท จันทร์ส าเร็จ 17 6,800
ส.ป.ก. ม.11 4 3 88 1,988

12 ภบท.5 ม.11 นายปรีชา ทองศรีทอง 5 2000
ภบท.5 ม.11 1 35 103.75 12 167 บ้านเด่ียว ตึก 125 125 18
ภบท.5 ม.11 2 40 240.00            

13 โฉนด 10585 10 4415 ม.11 นส.อรอุมา พัฒวัลย์ 3 3 10
โฉนด 10584 9 4414 ม.11 7 52
ภบท.5 67.50 13 ๒๑๔ บ้านเด่ียว ตึก 270 270 15

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



14 ภบท.5 ม.11 นส.นัยนา นาคเนนัย 2 785 14 149 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 16

15 โฉนด 10582 7 4412 ม.๑๑ นางเสถียน แซ่ส่อ 8 44 3,244
26 15 88 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 20

16 ภบท.5 ม.11 นส.จรรยา  อินทร์เส้ง 88.75 16 67 บ้านเด่ียว ตึก 315 315 40 1

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

17 โฉนด 10215 30 3362 ม.11 นางอาภรณ์ ศรีสว่าง 2 82 282
โฉนด 10032 34 3180 ม.11 3 1 19 1,319.00

ภบท.5 ม.11 27 1 17 10,899 17 54/1 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 20

18 ภบท.5 ม.11 นางสมศรี ชูแก้ว 1 370 18 17 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 12

19 โฉนด 9717 2 2865 ม.11 นส.ปวีณา โตชะนก 15 3 55 6,355.00

ภบท.5 5 2,000           

20 โฉนด 9651 19 2799 ม.11 นายสิทธิพร โตชะนก 3 91 1,291
โฉนด 10000 69 3148 ม.11 15 17 6,017
ภบท.5 ม.11 27 20 ๔๓๒ บ้านเด่ียว ตึก 108 108 6

21 โฉนด 9665 36 2813 ม.11 นางปราณี โตชะนก 35 1 1 14,101

22 ส.ป.ก. 958 58 ม.11 นางภัชริน ทองนันต์ 10 2 75 4262.50 22 ๑๗๔ บ้านเด่ียว ตึก 275 275 10

23 โฉนด 10452 10 3584 ม.11 นายอดุลย์ ศรีสว่าง 9 2 3,800

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



24 ภบท.5 ม.11 นส.อรอุมา สายทองแท้ 25 10,000
ภบท.5 ม.๑๑ 1 365 24 ๒๔/๕ บ้านเด่ียว ตึก 140 140 28

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

25 ภบท.5 ม.11 นส.เสาวลักษณ์ เมฆเรือง 40 25 3 บ้านเด่ียว ตึก 40 40 15

26 ภบท.5 ม.11 นางสร้อย สายทองแท้ 7 2,800

27 ภบท.5 ม.11 นายอรุณพร บุญถาวร 24 26 26 บ้านเด่ียว ตึก 96 96 6

28 ภบท.5 ม.11 นางบุญมา บุญถาวร 5 1,988 28 26 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 30
ภบท.5 ม.11 2 800              

29 ภบท.5 ม.11 นายสุรัตน์ เมฆเรือง 12 4,800

30 ภบท.5 ม.11 62 3 54 25,136 30 ๓๐/๑ บ้านเด่ียว ตึก  ไม้ 72 72 20
โฉนด 9728 8 2876 ม.๑๑ 12 13 4,813

ภบท.5 7.50 30 30/1 บ้านเด่ียว ตึก 30 30 10
ภบท.5 ม.11 20 20

31 ภบท.5 ม.๑๑ 6 2,400

32 โฉนด 13232 15 5625 ม.11 23 71 9,271

33 ภบท.5 ม.๑๑ 15 6,000

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

34 โฉนด 13233 25 5626 ม.11 นางสาคร จันทร์แดง 13 2 7 5,407
ภบท.5 ม.11 13 2 7 5,377 34 55 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 120 120 10

35 ภบท.5 ม.11 นายวิมล สุทธิ 6 2,400

36 โฉนด 9819 73 2967 ม.11 นางวิจิตร ศรีทอง 12 3 9 5109
โฉนด 1 3 656.50 36 44/3 บ้านเด่ียว ตึก 190 190 1

37 โฉนด 10418 48 3550 ม.11 นางวิภารัตน์ คงพูน 12 3 31 5,131
ภบท.5 4 1,600
ภบท.5 5 2,000
ภบท.5 1 50 112.50 37 ๑๘๗ บ้านเด่ียว ตึก 150 150 16

38 โฉนด 9663 44 2810 ม.11 นายนัครินทร์ ทองนันท์ 9 1 46 3,746
โฉนด 9656 41 2804 ม.11 11 56 4,456
ภบท.5 ม.11 2 177.50 38 ๑๗๔ บ้านเด่ียว ตึก 90 90 25
ภบท.5 ม.๑๑ 5 2,000

39 ภบท.5 ม.11 นส.ทิพยวรรณ ศรีนาค 16 6,400
ภบท.5 ม.11 1 87.50 39 308 บ้านเด่ียว ตึก 50 50 15

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ชือ สกุล

40 โฉนด 9816 69 2964 ม.11 นายสมเพียร ศรีสง่า 2 80 847 40 48/1 บ้านเด่ียว ตึก 132 132 27
โฉนด 9672 33 2820 ม.11 11 3 49 4,749

41 ภบท.5 ม.11 นส.ขนิษฐา สังสมศักด์ิ 41 289 บ้านเด่ียว ตึก 125 125 17

42 ภบท.5 ม.11 นายถาวร จันทร์ปาน 42 250 บ้านเด่ียว ตึก 62.4 62.4 7

43 โฉนด 13237 37 5630 ม.11 นายวิมล สุทธิ 4 2 80 1,880           
ภบท.5 6 2,400

44 ภบท.5 ม.11 นส.ดวงเดือน สุทธิ 10 4,000

45 โฉนด 9680 28 2828 ม.๑๑ นางอุบล สายทองแท้ 12 3 34 5,134

โฉนด 9959 53 3107 ม.๑๑ 1 2 89 689

46 โฉนด 9636 5 2787 ม.11 นายเรวัฒน์ สายทองแท้ 3 80 1280
โฉนด 1 382 46 69 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10
ภบท.5 5 2,000

47 ส.ป.ก. 956 27 ม.11 นางสุปราณี น่วมนวล 5 3 18
ภบท.๕ ม.๑๑ 25 47 300 บ้านเด่ียว ตึก 100 100 10

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูก
สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

31.25

15.60



48 ภบท.5 ม.11 นางนงเยาว์ เพชรถาวร 1 85 48 159 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 5

49 ภบท.5 ม.11 นายประพันธ์ สุขสวัสด์ิ 1 50 150

50 ภบท.5 ม.11 นายจรูญ มาศเสมอ 1 5 127.50 50 315 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 10

51 ภบท.5 ม.11 นส.มะลิวัลย์ จันทร์ปาน 3 1,200

52 ภบท.5 ม.11 นางอ านวย ข าเซ่ง 75 15 52 225/2 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 6
บ้านเด่ียว ตึก 75 75 6
บ้านเด่ียว ตึก 75 75 6

53 ส.ป.ก. 3992 ม.๑๑ นายสหัส ชูแก้ว 18 3 29 7,529

ส.ป.ก. 531 ม.11 18 1 72 7,372

54 โฉนด 9957 55 3105 ม.11 นางขวัญใจ จันทร์พุฒ 1 3 25 725
โฉนด 9818 77 2966 ม.๑๑ 11 1 98 4,598

55 ภบท.5 ม.11 นายอนุรักษ์ อินทร์ฤทธ์ 20 8,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

56 ภบท.5 ม.11 นายพิมล ชูเกล้ียง 45 17,982.50 56 640 บ้านเด่ียว ไม้ 70 70 20
ภบท.5 ม.11 1 400.00

57 โฉนด 2905 1 9807 ม.11 นส.จินตนา ศรีเพ็ญ 23 85 9,260 57 50/4 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 30

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



ภบท.5 ม.11 9 3,600

58 โฉนด 10161 38 3308 ม.11 นายทวน ศรีเพ็ญ 42 1 42 58 52 บ้านเด่ียว ตึก 35 35 31

59 โฉนด 10164 37 3312 ม.11 นางสมจิตร  ศรีเพ็ญ 15 2 37 6,237

60 ภบท.5 ม.11 นายสวิต ด้วงมี 1 25 93.75 60 62 บ้านเด่ียว ตึก 125 125 2

61 ภบท.5 ม.๑๑ นส.อ าพัน ทองศรีทอง 10 4,000

62 โฉนด 10165 36 3313 ม.11 นางเพ็ญศรี ขวัญช่วย 36 2 37 14,604.50 62 ๑๐๖ บ้านเด่ียว ตึก 130 130 12

63 โฉนด 10167 87 3315 ม.๑๑ นางอารีรัตน์ ศรีเพ็ญ 34 2 96 13896
4 1,573 63 52/6 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 14

64 โฉนด 8929 64 2977 ม.11 นายไข่ จันทร์เหล็ก 6 3 54 2,754

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

65 โฉนด 10447 32 3579 ม.11 นายชาญณรงค์ หนูจันทร์แก้ว 5 2 77 2,277

66 โฉนด 10193 49 3341 ม.11 นายเอกชัย หนูจันทร์แก้ว 1 2 70 655 66 70/1 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 24

67 โฉนด 8782 12 1947 ม.11 นางก้ิมหล่ัน หนูจันทร์แก้ว 4 3 54 1,954

68 โฉนด 10487 6 3619 ม.11 นายมลชัย ชัยสิทธ์ 7 2 26 3,026
โฉนด 13250 19 5643 ม.11 2 3 68 1,168           
ภบท.5 6 2,400

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

16,933.25

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี



69 ส.ป.ก. 953 53 ม.11 นางปริยากร รามณีย์ 6 41 2,441

70 โฉนด 13245 26 5638 ม.๑๑ นางสงกรานต์ หนูหมุน 4 2 73 1,873

โฉนด 13258 24 5651 4 3 63 1,963
ภบท.5 1 3 75 756.25 70 ๑๐๕ บ้านเด่ียว ตึก 75 75 8

71 โฉนด 9686 30 30 ม.๑๑ นางประยงค์ ศรีทอง 19 51 7,597 71 236 บ้านเด่ียว ตึก 216 216 20

72 ส.ป.ก. 2381 81 นางอ านวย ข าเซ่ง 23 1 35 9,335
โฉนด 8587 27 1752 1 84 184
โฉนด 8069 54 1269 4 2 63 1,836.75 72 225/2 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 22

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

73 โฉนด 10168 86 3316 ม.11 นส.สมใจ ศรีเพ็ญ 42 97 16883.50 73 322 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 20
โฉนด 10162 39 3310 ม.11 1 24 116.50 52 บ้านเด่ียว ตึก 30 30 10

74 ภบท.5 ม.11 นส.ปิยะวรรณ ไหมพูล 18 7,131 74 410 บ้านเด่ียว ตึก 276 276 6
ภบท.5 ม.11 7 2,800

75 ภบท.5 ม.11 นางสนิท แก้วเซ่ง 75 75 26/2 บ้านเด่ียว ตึก 300 300 20

76 ภบท.5 ม.11 นส.จตุพร แก้วเซ่ง 3 300

77 ภบท.5 ม.11 นางอุไร แก้วเซ่ง 25 100

78 ภบท.๕ ม.๑๑ นายคล้อย สุขไข่ 5 3 30 2,330

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



79 ภบท.5 ม.11 นายประมวล น่ิมกาญจนา 1 40 140

80 โฉนด 13242 34 5635 ม.๑๑ นางละมุล ทองจิตร 4 3 52 1,952

81 ส.ป.ก. ม.11 นายอุดม จันทร์ปาน 5 2,000
ภบท.5 ม.11 5 2,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

82 โฉนด 10432 11 3564 ม.11 นายวิทยา ศรีนาค 3 66 366
โฉนด 10433 10 3565 ม.11 5 1 59 2,159

83 ภบท.5 ม.11 นส.โสวรัตน์ สมศิริ 50 25 83 437 บ้านเด่ียว ตึก 100 100 4

84 โฉนด 123127 62 5520 ม.11 นส.พรวินันท์ ทองจิตร 11 1 10 4510

85 ภบท.5 ม.11 นางผกาวรรณ  เดชทองจันทร์ 4 1 76 1,776           
ภบท.5 ม.11 3 2 1476 85 ๒/๔ บ้านเด่ียว ไม้ 96 96 20
ภบท.5 ม.11 2 200

86 โฉนด 13241 33 5634 ม.11 นายประสิทธ์ิ ขุนวัง 10 65 4,064

87 ภบท.5 ม.11 นางล้วน ช่วยเกิด 1 25 87 74 บ้านเด่ียว ไม้ 300 300 50

88 ส.ป.ก. 4824 9637 37 ม.11 นายเลอศักด์ิ หนูแดง 5 1 60 2,160

89 ภบท.5 ม.11 นายนพนนท์ เลิศไกร 1 1 98 598.00

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



90 ภบท.5 ม.11 นส.จิราพร  สุทธิ 3 1,200

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

91 ภบท.5 ม.11 นางพัชรินทร์ บูรณศิริ 1 68 168

92 ส.ป.ก. 3993 93 ม.11 นายประสิทธ์ จันทะ 8 90 3,290
ภบท.5 ม.11 37.5 92 115 บ้านเด่ียว ตึก 150 150 18

93 โฉนด 10192 50 3340 ม.11 นส.รัชนี ยอดสุรางค์ 13 2 39 5439

94 ภบท.5 ม.11 นางจ าปี บุญศิริ 5 1 2,100           

95 ภบท.5 ม.11 นางจุรี ช านาญ 1 2 600
ภบท.5 ม.11 45 95 99 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 14

96 ภบท.5 ม.๑๑ นายธีระพันธ์ ดินธร 6 2,400

97 ภบท.5 ม.11 นส.ชญานันท์ แสงเงิน 10 4,000

98 ภบท.5 ม.๑๑ นางประเคียง บุญเชิด 2 800
ภบท.5 ม.11 25 6.25 98 20 บ้านเด่ียว ตึก 75 75 5

99 ภบท.5 ม.11 นายจิรัฏฐ์ เกตุแก้ว 2 112 99 468 บ้านเด่ียว ตึก 352 88 96 5

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

ชือ สกุล

100 ภบท.5 ม.11 นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว 1 87 187

101 ส.ป.ก. ม.11 นางปัญหา ไชยวิเศษ 11 48 4,448

102 ภบท.5 ม.11 นายประเสริฐ ไชยวิเศษ 1 82 102 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 16

103 ภบท.5 ม.11 นส.กรรณิการ์ ไชยวิเศษ 8 3,200

104 ภบท.5 ม.11 นายเฉลิม หวดคง 60 36 104 บ้านเด่ียว ตึก 96 96 20
37.5 17.50 บ้านเด่ียว ตึก 100 100

1 100
8 3,200

t7.5 7.50

30 12,000

105 โฉนด 9712 4 2860 ม.11 นายนพคุณ อ่อนน้อม 36 2 24 14,576 105 บ้านเด่ียว ตึก 192 192 16

106 โฉนด 9687 35 2835 ม.11 นายสมพิศ  แกล้วกล้า 4 3 39 1,539
โฉนด 9692 36 2840 ม.11 8 2 63 3,463

107 ภบท.5 ม.๑๑ นายสิทธฺพงศ์ นิรัญเมือง 90 45 107 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 15

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

108 ภบท.5 ม.11 นายจารุ ศิริมาศ 67.50 67.50

109 โฉนด 64 ม.11 นส.ศิริพร อ้นประวัติ 11 1 34 4,534

110 โฉนด 14 ม.11 นางเช้ือ  อ้นประวัติ 12 1 54 4,954
5 3 2277.50 110 30/2 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 10
5 2,000

111 โฉนด 13232 15 5625 ม.11 นายเรสัน จันทร์แดง 23 71 9,271

112 ภบท.5 ม.11 นส.เขมรัตน์ จันทร์แดง 15 6,000

112 โฉนด 13233 25 ม.๑๑ นางสาคร จันทร์แดง 13 2 7 5,395 112 55 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 48 48 20

ภบท.5 ม.11 18 7200

113 ภบท.5 ม.11 นางสุวณีย ทับเพ็ชร 4 1550 113 ๑๖๒ บ้านเด่ียว ตึก 200 200 15

114 ภบท.5 ม.11 นายสุรศักด์ิ ล่ิมสุวรรณมณี 56.25 56.25

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



1 โฉนด 8089 98 1289 ม.12 นายอัษฎาวุธ ชายชาติ 1 2 386.50 1 115/1 บ้านเด่ียว ไม้ 135 135 15

2 ภบท.5 ม.12 นายทรรศนพงษ์ ชายชาติ 25 10,000

3 โฉนด 8020 4 1220 ม.12 นายจรัล ชายชาติ 14 1 36
โฉนด 17290 36 6085 ม.12 9 48
โฉนด 8320 20 1485 ม.12 1 1 17 494 3 143 บ้านเด่ียว ตึก 90 90

4 โฉนด ม.12 นางจ าปี  บุญศิริ 3 20.00       320.00         

5 ภบท.5 ม.12 นางจรัสศรี  รัตนสุภา 8 3,200.00      

6 ภบท.5 ม.12 น.ส.ปวีณา  ชูแก้ว 15 5,961.25      

7 โฉนด ม.12 นายมนูญ  ชูแก้ว 10 1 13.00       4,113.00      

8 โฉนด 8636 4 1801 ม.12 นายช านิ  ชูแก้ว 13 42.00       5,242.00      

9 โฉนด 8637 2 1802 ม.12 นายมนัญ  ชูแก้ว 9 1 22.00       3,722.00      

10 ภบท.5 ม.12 นางห้วน  ชูแก้ว 15 6,000.00      

11 ภบท.5 ม.12 นางลัดดา  พลัดทองศรี 38 3 11.00       15,511.00    

โฉนด 8335 10 13 ม.12 13 3 11.00       5,511.00      

12 ภบท.5 ม.12 นายด่วน  ชูสุข 5 2,000.00      

13 ภบท.5 ม.12 นางนงลักษณ์  ชูสุข 5 2,000.00      

14 โฉนด 1547 8382 82 ม.12 นางอารีย์  นวลใย 32 20.00       12,685.00    30

ภบท.5 ม.12 21

ม.12                  ภ.ด.ส.3

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ี
รวมของส่ิง

ปลูกสร้าง (ตร.
ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.) ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)



15 ภบท.5 220/41 ม.12 นางไพเราะ  โรจน์สุวรรณ์10 4,000.00      

16 ภบท.5 ม.12 นายประกิจ  วารินสะอาด17 6,800.00      

17 ภบท.5 ม.12 นายภิญโญ  เกิดแก้ว 27 10,800.00    

โฉนด 8302 111 2 ม.12 1 52.00       152.00         

18 โฉนด 8296 34 96 ม.12 นางสุวดี  สุขไข่ 1 69.00       374.50         1 1 80 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 90.00        90 7

90.00        90 7

198.00      198 29

19 สปก. 3559 36 59 ม.12 นายอ าพัน  ทองมี 6 2 85.00       2,685.00      

โฉนด 17297 39 6092 ม.12 1 2 98.00       698.00         

ภบท.5 ม.12 6 2,400.00      

ภบท.5 ม.12 70.00       36.25           1 1 131 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 135.00      135 12

ภบท.5 ม.12 5 2,000.00      

20 สปก. ม.12 นายครวน  จีนสมทรง 9 3 54.00       3,954.00      

สปก. 9 2 38.00       3,838.00      

21 สปก. 1410 2811 11 ม.12 นายจตุรงค์  แก้งเซ่ง 8 2 43.00       3,443.00      

22 โฉนด 1291 8091 91 ม.12 นายจเร  แก้วเซ่ง 30 24.00       11,949.00    1 1 12/20 ไม้ปูนช้ันเดียว ไม้ปูนช้ันเดียว 300.00      300 30

23 โฉนด 8265 43 65 ม.12 นางสุวภัทร  นวลใย 7 3 79.00       3,179.00      

ภบท.5 ม.12 31 3 79.00       12,779.00    

24 ภบท.5 ม.12 นางยุพา  แผ้วบริวาร 3 2 1,400.00      

25 ภบท.5 ม.12 นางกุลวดี  ชูแก้ว 7 2,800.00      

26 ภบท.5 ม.12 นายปิยวิทย์ เลิศไกร 30 12,000.00    

ภบท.5 ม.12 25 10,000.00    

ภบท.5 ม.12 3 276.00         

27 ภบท.5 ม.12 นายพนธ์ดิวิชญ์ สุกใส 4 1 1,673.00      

28 ภบท.5 ม.12 นางสุดใจ  นิลบวร 11 1 2.00         4,502.00      

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ี
รวมของส่ิง

ปลูกสร้าง (ตร.
ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ช่ือ - สกุล

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่าง
เปล่า/ไม่

ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์



29 สปก. ม.12 นางละเอ้ือน เก้ือสีทอง 24 2 29.00       9,829.00      

โฉนด ม.12 2 168.50         1 27

30 โฉนด ม.12 นางจุรี  ช านาญ 5 2 2.00         2,202.00      

โฉนด ม.12 11 3 9.00         4,637.00      

ภบท.5 ม.12 5 2,000.00      

สปก. ม.12 16 3 40.00       6,740.00      

31 สปก. ม.12 นายนภดล  ผาสุก 1 64.00       137.00         1 ปูน+ไม้ 2 ช้ันปูน+ไม้ 2 ช้ัน 27.00        27 27

32 สปก. ม.12 น.ส. สุชาดา  ผาสุก 2 40.00       235.00         1 ไม้ 1 ช้ัน ไม้ 1 ช้ัน 20.00        20 10

33 ภบท.5 ม.12 นส.ณัฐณิชา พลกล้า 7 2,800.00      

โดย นางผกาวรรณ

เดชทองจันทร์

34 ภบท.5 ม.12 นายสิทธ์ิ แผ้วบริวาร 2 800

35 ภบท.5 ม.๑๒ นางหนูพิน  ทองแท้ 20 7,995.50 1 254 บ้านเด่ียว ตึก 18 18 6

36 ภบท.5 ม.12 นายนันทชัย แก้วสีสด 3 1,200

37 โฉนด 8306 115 1471 ม.12 นางบุญเรียม ชายชาติ 3 40 1,197 1 10 บ้านเด่ียว ตึก 172 156 16 8

โฉนด 8000 20 1200 ม.12 14 2 19 5,819

38 ภบท.5 ม.12 นายวันชัย ชายชาติ 19 7,600.00

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

39 โฉนด 8556 2 1721 ม.12 นายจิตต์ ชูแก้ว 20 1 18 8,118
ภบท.5 ม.12 1 100

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์



40 ภบท.5 ม.12 นางนิวอน ชูแก้ว 5 1,970 1 64/2 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 30
โฉนด 8555 1 1720 ม.12 12 3 32 5,132
ภบท.5 ม.12 8 3 3,500

41 โฉนด 8554 1 1719 ม.12 นายธรรมทรรศน์ ชูแก้ว 15 12 5,978.75 1 73 บ้านเด่ียว ตึก 135 135 19

42 ภบท.5 ม.12 นายสุวิทย์ หนูสงค์ 75 48 1 203 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 5

43 โฉนด 107 8298 ม.12 นางวัลนีย์ แก้วใหม่ 86 80 1 124 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 3
โฉนด 7 1493 ม.12 10 25 4,025
ภบท.5 ม.12 30 11,973 1 124 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 18

44 ภบท.5 ม.๑๒ นายสุวิทย์ พรหมสุข 5 2 2,166 1 100 บ้านเด่ียว ตึก 136 136 30

ส.ป.ก. ม.12 5 2 67 2,267
โฉนด ม.12 1 1 13 513.00

45 ภบท.5 ม.๑๒ นายวิทวัฒน์ หอมเกตุ 25 25
ภบท.5 ม.12 25 25

46 โฉนด 8622 19 1787 ม.12 นส.สุรีภรณ์ ไชยฤกษ์ 11 1 91 4,591.00

47 ส.ป.ก. 510 10 ม.12 นายกุณฑล พลกล้า 10 1 24 4,124
ภบท.5 21 2 36 8,636

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

48 นส3ก 613 ม.12 นายสม ฤทธิรงค์ 3 33 309 1 2/2 บ้านเด่ียว คร่ึงไม้ คร่ึงตึก 96 96 28
โฉนด 7842 ม.12 46 50 18,450.00

โฉนด 7845 ม.12 12 1 1 4,901
โฉนด 8548 ม.12 8 3 37 3,537
โฉนด 8561 ม.12 2 86 286
โฉนด 136327 ม.12 48 48
โฉนด 8462 ม.12 1 1 21 479.75 1 2/2 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 41.4 41.4 16

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



59 นส.3 812 39 12 ม.12 นางพัชรินทร์ บูรณศิริ 3 65 320 1 2/2 บ้านเด่ียว ตึก 182 182 28
นส.3 600 29 50 ม.12 1 2 79 605.75 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 90 90 35
โฉนด 10448 31 3580 ม.12 17 2 83 1,770.75 บ้านเด่ียว ตึก 95 95 11
ภบท.5 ม.12 5 2,000 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 11

50 ภบท.5 ม.12 นางสมบูรณ์ ทวิสุวรรณ์ 3 1,200

51 ส.ป.ก. ม.12 นายประวิง เลิศไกร 31 12,400

52 ภบท.5 ม.12 นส.สุภารัตน์ สุกใส 1 2 41.75 632.75 1 7 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 36 36 25

53 ภบท.5 ม.๑๒ นายชาญชัย หนูเพชร 19 97 7,678.50 1 179 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 12

54 โฉนด 8889 98 89 ม.๑๒ นายอุดมศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ 1 20 402 1 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 15

55 ภบท.5 ม.12 นางชีพ แผ้วบริวาร 15 6,000

56 ภบท.5 ม.๑๒ นางวรรณา  หวานเภา 5 1,975 1 ๔/๒ บ้านเด่ียว 2ช้ัน คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 100 100 30

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

57 ภบท.5 ม.12 นางอ าไพ ขาวคง 1 2 41.75 641.75

58 ภบท.5 ม.12 นส.ภรพณา สุกใส 1 2 41.75 623.75 1 7 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 7

59 ภบท.5 ม.12 นส.พรทิพย์ สุกใส 1 2 41.75 641.75

60 โฉนด 8078 55 1278 ม.12 นายบุญฤทธ์ แผ้วบริวาร 5 1 7 2,107

61 ส.ป.ก. 5922 60 ม.12 นางละออ พรหมสุข 9 2 80 3,880

62 ภบท.5 ม.12 นายประพิศ พรหมสุข 4 1,570 1 159 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 13

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



63 ภบท.5 ม.๑๒ นส.สมพร พูลวงศ์ 4 1,591 1 ๘/๑ บ้านด่ียว ตึก 36 36 8

64 โฉนด 18297 81 6393 ม.๑๒ นส.สุดารัตน์ แก้วแซ่ง 17 4.50 1 24 บ้านเด่ียว ตึก 50 50 1

65 ภบท.5 ม.๑๒ นายบัณฑิต ด าเกล้ียง 8 3,200
ภบท.5 ม.๑๒ 14 5,600

66 ส.ป.ก. 5928 28 ม.๑๒ นางส าอางค์ ปานนิยม 11 1 76 4,561 1 86 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 18

67 ส.ป.ก. 5929 29 ม.12 นส.สุนิสา  ปานนิยม 2 91 876 1 86 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 9

68 ส.ป.ก. 5910 10 ม.12 นายทวี พรหมสุข 7 3 88 3,094.25 1 ๑๔ บ้านเด่ียว ตึก 375 375 50

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

69 โฉนด 8383 15 1548 ม.12 นส.พัชรีย์ แก้วใหม่ 7 89 2,889
ภบท.5 ม.12 9 3,600.00

70 ภบท.5 ม.12 นายอนุวัฒน์ แก้วใหม่ 20 8,000

71 โฉนด 8311 120 1476 ม.12 นางพิมพ์ศรี แก้วใหม่ 1177.50 1 31 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 30
ภบท.5 13 5,200

72 ภบท.5 ม.12 นายเล่ือน ชูด า 15 5992.50 1 120 บ้านเด่ียว ไม้ 30 30 20

73 ภบท.5 ม.12 นายสุเทพ จันทร์ส่องแสง 10 3,967.50 1 130 บ้านเด่ียว ตึก 130 130 20
ภบท.5 ม.12 5 2,000
ภบท.5 ม.๑๒ 5 2,000

74 โฉนด 8614 21 1779 ม.12 นางพายุ วารินสะอาด 77 77.00

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



75 ภบท.5 ม.12 นายคล้อย สุขไข่ 9 3 34 3,934.00

76 โฉนด 1199 7994 94 ม.12 นส.ยุพา มหาสุข 6 3 6 2,706

77 ส.ป.ก. 3563 63 ม.๑๒ นางอุไร แก้วเซ่ง 27 62 10,862
โฉนด 3 270 1 24 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 30

78 โฉนด ม.12 นางถาวร จีนสมทรง 3 219.25 1 26 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 323 323 16

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

79 โฉนด 6090 17295 95 ม.12 นายเด่นชัย วิมลเมือง 2 84 884
ภบท.5 ม.12 6 2,384.25 75 46 บ้านเด่ียว ตึก 63 63 35

80 ภบท.5 ม.12 นายช านาญ ชูสุข 6 2400
ภบท.5 ม.12 800

81 โฉนด 8264 42 621 ม.12 นส.ณปภัช จีนสมทรง 2 51 819 1 119 บ้านเด่ียว ตึก 130 130 20

82 ส.ป.ก. 5919 10 ม.12 นางพรรณี ผาสุก 5 53 2,053.00      

83 โฉนด 1393 8220 20 ม.12 นางอาภรณ์ สุขรักษา 6 2 48 2,641 1 34 บ้านเด่ียว ตึก 36 36 16
ภบท.5 26 2 10,600

84 โฉนด 8793 41 93 ม.๑๒ นายสมศักด์ิ ศรีปากแพรก 3 1,200
โฉนด 8395 6 95 ม.๑๒ 2 3 48 1,137 1 91 บ้านเด่ียว ไม้ 56 56 10
ภบท 5 ม.๑๒ 4 1 52 1,752

85 ภบท.5 ม.12 นางมยุรี  ชุมศรี 40 16,000

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



86 ภบท.5 ม.12 นางดรุณี สิทธิชัย 5 2,000
โฉนด 78 75.00

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

87 โฉนด 8566 21 1732 ม.12 นายระบาย วารินสะอาด 6 1 41 2,480.77 1 30/1 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 99.75 99.75 5
โฉนด 8609 16 1774 ม.12 23 2 36 9,436.00 บ้านเด่ียว ตึก 144 144
โฉนด 8623 22 1788 ม.12 18 3 33 7,533

88 ภบท ม.12 นายสุรินทร์ รัตนคช 30 12,000
ภบท ม.12 1 98 186.75 1 154 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 13

89 ภบท.5 ม.12 นางสมจิตร แก้วแซ่ง 1 3 685              1 อู่ซ่อมรถ 20 20 15
196 บ้านเด่ียว ตึก 20 20 4

บ้านเด่ียว ตึก 20 20

90 โฉนด 8308 117 8 ม.12 นางล้ า เมืองสองสี 1 90.00 176.50 1 ๗๙/๑ บ้านเด่ียว ตึก 54 54 12

91 ภบท.5 ม.12 นส.พุชรีย์ บุญถาวร 15 6,000

92 ภบท.5 ม.12 นางวรรณา ไชยศรีรักษ์ 9 3,600
ภบท.5 ม.๑๒ 6 2400
โฉนด ม.๑๒ 1 5 78.95 1 148 บ้านเด่ียว ตึก 105 105 32

93 ภบท.5 ม.๑๒ นส.อารชา เหมนแก้ว 3 1,200
ภบท.5 6 2,400

94 ภบท.5 ม.12 นายสุเทพ นะแก้ว 12 1 60 4,960

95 โฉนด 8559 5 1724 ม.๑๒ นายสุวรรณ แก้วใหม่ 35 63 14,063.00

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล

96 โฉนด 1494 8325 29 ม.12 นายวีระชัย แก้วใหม่ 3 1 86 1,396.50 1 272 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 2
โฉนด 2387 9235 39 ม.12 7 58 2,858.00

ภบท.5 50 20000

97 โฉนด 8336 13 36 นายประมวล น่ิมกาญจนา 2 2 73 1,046 1 158 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 15
โฉนด 8557 14 57 12 1 80 4901
ภบท.5 8 3,200

98 นส.3 ม.12 นส.พิศวาส จิมทรักษ์ 3 1 76 1,331 1 175 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 50
ภบท.5 ม.12 7 2,800 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 3

99 โฉนด 1268 8068 ม.12 นายรัลชิด เมืองสองสี 1 91.00 154.50 1 ๑๓๙ บ้านเด่ียว ตึก 150 150 13
ภบท.5 ม.๑๒ 6 2,400

100 โฉนด 1462 8297 97 ม.12 นายสุชาติ นิลบวร 1 13 86.50 1 ๑๕๘ บ้านเด่ียว ตึก 106 106 16

101 โฉนด ม.12 นายโสธร เกิดแก้ว 1 15 115
โฉนด 17284 42 84 ม.12 25 2 70 10,270.00

102 โฉนด 8087 93 87 ม.12 นายศรนรา เกิดแก้ว 3 45 339.00 1 ๒๓๓ บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 24 24 6
โฉนด 8015 3 15 ม.12 4 2 59 1,859

103 โฉนด 6091 17296 96 ม.12 นส.ปารณีย์ แก้วแซ่ง 7 3 77 8,177.00

104 ส.ป.ก. 1410 ม.12 นางทองใบ แก้วเซ่ง 16 31 6,400
3 277.50 1 23 บ้านเด่ียว ตึก 90 90 22

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



ชือ สกุล

105 ภบท.5 ม.12 นายธานิตย์ แผ้วบริวาร 10 4,000

ภบท.5 ม.12 3 1,182.00 1 234 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 5

106 โฉนด ม.12 นางไฉน ขุนแคล้ว 4 65 1,665
โฉนด ม.12 3 25 311 1 28 บ้านเด่ียว ตึก 56 56 3

107 โฉนด 1228 8028 28 ม.12 นายสุชาติ ไพรัตน์ 2 93 843.50 1 170 บ้านเด่ียว ตึก 54 54 10
โฉนด 1033 8000 100 ม.12 1 22 122              บ้านเด่ียว ตึก 144 144 15
โฉนด 1187 7987 87 ม.12 20 3 46 8,346
โฉนด 1218 8018 18 ม.12 13 2 34 5,434

108 ภบท.5 ม.12 นายวุฒิชัย ขุนแกล้ว 8 3,200

109 โฉนด 8327 3 27 ม.12 นายวิโรจน์ แก้วเซ่ง 33 77 13,277

110 โฉนด 1790 8629 ม.12 นายน้อย นวลใย 2 3 55 1,155
ภบท.5 ม.12 30 12,000
โฉนด 1527 8362 ม.12 1 8 358 1 39/1 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 11

111 ส.ป.ก. 1398 2364 64 ม.12 นายนิรันด์ ทองนพ 4 2 63 1,863
ส.ป.ก. 1398 564 64 ม.12 4 2 29 1,829.00
ส.ป.ก. 1519 8354 45 ม.12 7 1 38 2,923 1 ๑๐๕ บ้านเด่ียว ตึก 60 60 22
ส.ป.ก. 1398 524 64 ม.๑๒ 6 4 2,404

112 โฉนด 1800 8435 35 ม.12 นางเพ็ญ ทองนพ 12 2 36 5,036

113 โฉนด 8384 3 84 ม.๑๒ นายสุนิตย์ ช่วยประกอบ 27 3 81 11,081

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

ชือ สกุล
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)



114 โฉนด 8277 47 1442 ม.12 นายสวาท นาดอน 3 1 269.50 1 147 บ้านเด่ียว ตึก 126 126 15
โฉนด 8407 17 1572 ม.12 67 67.00

โฉนด 8562 16 1727 ม.12 1 35 135
ภบท.5 ม.12 10 4,000

115 โฉนด 8350 1 1515 ม.12 นางอาวาย พรมเจือ 27 20 10802 1 45 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10

116 ส.ป.ก. ม.12 นางประภา ลุงก่ี 17 6,800           
ส.ป.ก. ม.12 11 4,400
โฉนด ม.12 2 93 207.50 1 26/1 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 21

บ้านเด่ียว ตึก 108 108 21
บ้านเด่ียว ตึก 126 126 6

117 โฉนด 18278 80 78 ม.12 นส.อภิรดี ช่วยประกอบ 2 26 813 1 ๒/๔ บ้านเด่ียว ตึก 54 54 8
21 1 99 8,599

118 โฉนด 8347 1 1512 ม.12 นายร่ืน พรหมเจือ 20 2 68 8,268
โฉนด 8216 64 1389 .ม.๑๒ 5 2 2 2,202

โฉนด 8269 39 1411 ม12 3 3 17 1,499 1 217 บ้านเด่ียว ตึก 72 72 10

119 ภบท.5 ม.12 นายสรรพินิจ หลงโจ้ 13 5,200

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

1 ภบท.5 ม.2 นายเอกชัย สมผลึก 2 750 1 219/1 บ้านเด่ียว ตึก 200 200 7

2 ส.ป.ก. 4030 ม.2

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



นส3ก. 1567 ม.2 นางประมวล มีบัว 8 22 3,222
นส3ก. 44 ม.2 1 2 15 615

6 2 33 2608.50 2 93 บ้านเด่ียว ตึก 98 98 10

3 ภบท.5 ม.2 นายชเร รัตนเมือง 15 6,000           

4 นส.3 54 ม.2 นางละม่อม คงนคร 34 1 53 13,690.75 4 69 บ้านเด่ียว ตึก 135 135 5
บ้านเด่ียว ตึก 54 54 8
บ้านเด่ียว ตึก 60 60 15

5 โฉนด 16 2726 ม.2 นางประคอง จันทร์มงคล 6 1 29 2,515 5 73 บ้านเด่ียว ไม้ 56 56 40
โฉนด 105 2635 ม.๒ 13 2 69 5,469

6 โฉนด 104 ม.๒ นายศรเพชร จันทร์มงคล 7 2 53 3,053

7 โฉนด 9486 109 2634 ม.2 นายสุบิน จันทร์มงคล 27 2 70 11,070

8 โฉนด 80 ม.2 นายพีระ เหมประสาทพร 5 35 2,035

9 ส.ป.ก. ม.2 นางสมใจ อมรลักษณ์ 15 2 29 6,229

10 นส.3 ม.2 นางยุพา เสือจอย 8 2 47 3,447

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

11 โฉนด 9475 46 2223 ม.2 นางเขียน มีบัว 1 13 113

12 ภบท.5 ม.2 นายอุเทน รัตนเมือง 15 1 71 6,171

13 นส.3 ม.2 นางเกษร ชนะภัย 8 2 29 3,429

14 นส.3 ม.2 นายเจริญ ทองชัย 43 43

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



15 ส.ป.ก. 4028 28 ม.2 นางสมใจ อมรลักษณ์ 15 2 29 6,229
นส.3 1031 31 ม.2 9 70 3,664 15 126 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 12

16 โฉนด 1753 ม.2 ดช.ชนาพร ทองชัย 41 41

17 ภบท.5 ม.2 นายเจริญ  ทองชัย 1 364 17 28 บ้านเด่ียว ตึก 144 144 25

18 ภบท.5 ม.2 นายประสิทธ์ เสือปาน 9 65 3,665.00
ภบท.5 ม.2 28 11,182 18 ๓๗/๔ บ้านเด่ียว ตึก 72 72 32

19 ภบท.5 ม.2 นางบุญธิดา ทองอุปการ 5 2,000

20 ภบท.5 ม.2 นายมนัส ทองอุปการ 5 2,000
ภบท.5 ม.๒ 5 1982.25 20 19 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 20

บ้านเด่ียว ตึก 24 24 2

21 ภบท.5 ม.2 นายสุรินทร์ วารินสะอาด 5 2,000
ภบท.5 ม.๒ 14 3 63 5,963 5951.75 21 125 บ้านเด่ียว ตึก 45 45 12

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

22 นส.3 ม.2 นายโกมล สีชุม 8 2 22 3,422

โฉนด 10080 56 ม.2 8 2 78 3,478

โฉนด 10087 62 ม.2 4 3 24 1,524
โฉนด 10088 63 ม.2 1 80 480

23 ภบท.5 ม.2 นายบ าเพ็ญ ทองแก้ว 5 1970.75 23 21/๑ บ้านเด่ียว ตึก 117 117 25
ภบท.5 ม.2 10 4,000
ภบท.5 ม.2 14 5,600           

24 ภบท.5 ม.2 นส.สุภาทิพย์ ออดแก้ว 7 2,800

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



25 ภบท.5 ม.2 นางสุพิศ เพ็งชุม 10 4,000

26 ภบท.5 ม.2 นายมนตรี ผุดผ่อง 10 3,994 26 52 บ้านเด่ียว ตึก 24 24 15

27 ภบท.5 ม.2 นายประทีป ด าใส 9 3,597 27 ๘๐ บ้านเด่ียว ตึก 12 12 27

28 ภบท.5 ม.2 นส.รัตนา หนูคีรี 5 2,000

29 ภบท.5 ม.๒ 9 3600
โฉนด 9890 120 3038 ม.๒ 11 60 4,415 21 21 บ้านเด่ียว ตึก 180 180 28
นส.3 61 7 11 ม.๒ 11 28 4,413 บ้านเด่ียว ตึก 60 60 10

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

30 โฉนด 10124 5 3272 ม.2 นายอ านวย เมฆสงค์ 5 2 61 2,261
8 3,200

31 ภบท.5 ม.2 นายสมโชค ทองอุการ 7 2,800
ภบท.5 ม.2 4 1,574.50 31 130 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 42 42 20

บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 60 60 2
32 ภบท.5 ม.2 นางรัตนา ด าใส 4 2,400

ภบท.5 ม.2 7 3 3,100           
ภบท.5 ม.2 106.25 66.25 32 228 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 160 160 21

33 ภบท.5 ม.2 นายดวน มีบานคง 18 1 80 7,380
โฉนด 9482 72 2630 ม.2 85 65 33 ๑๔ บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 80 80 32

34 ภบท.5 ม.2 นางหนูพร้ิง คงด้วง 15 6,000
โฉนด ม.2 101 34 25 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 108 108 27

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



35 โฉนด ม.๒ นางปราณี เกตุด า 10 4,000
ส.ป.ก. ม.๒ 8 2 24 3,397 35 112 บ้านเด่ียว ตึก 108 108 12
ภบท.5 ม.๒ 6 2,400

36 ภบท.5 ม.2 นางประทีป ช่วยพัทลุง 19 7,883.50 36 ๓๖/๑ บ้านเด่ียว ตึก 66 66 30

37 ภบท.5 ม.2 นายประยุทธ์ ช่วยพัทลุง 8 3,200

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

38 นส.3 ม.2 นายปรีชา ทองอุปการ 7 15 2,740 38 234 บ้าน 2 ช้ัน ตึก 180 180 25
5 2,000 บ้านเด่ียว ตึก 120 120 8

39 โฉนด 10145 87 3293 ม.2 นางอุไร เลิศการ 8 46 3246
ภบท.5 ม.2 6 2 2,600
โฉนด 9481 33 2629 ม.2 90 62 39 88 บ้านเด่ียว ตึก 112 112 20

40 ภบท.5 ม.2 นายวินัย เกล้ียงนาน 8 3,200
ภบท.5 ม.2 10 4,000
นส.3 ม.2 9 3,600
นส.3 ม.2 3 275.25 40 99 บ้านเดียว ตึก 99 99 20

41 ภบท.5 ม.๒ นางสุภา ถนอมแก้ว 12 4,800
นส.3 ม.๒ 5 1,983.50 41 101 บ้านเด่ียว ตึก 66 66 30

42 ภบท.5 ม.๒ นายมงคล อยู่ดวง 16 6,367.50 42 3 บ้านเด่ียว ตึก 130 130 20
ภบท.5 ม.๒ 30 12,000

43 โฉนด 10134 107 3264 ม.2 นางรัตนา คชสาร 8 58 4,058
5 2,000

44 ภบท.5 ม.๒ นายสรพงค์ อยู่ดวง 5 1 2,001
ภบท.5 ม.2 10 4,000

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



45 ภบท. ม.2 นส.พัชรี ออดแก้ว 10 4,000

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

46 ภบท.5 ม.2 นายพินิจ ออดแก้ว 15 6,000

47 ภบท.5 ม.2 นางพยอม ออดแก้ว 10 4,000

48 ภบท.5 ม.2 นางวิลาวัย์ ทุมรัตน์ 13 5,200

49 ภบท.5 ม.2 นายสาคร  อยู่ดวง 6 2,400

50 ภบท.5 ม.2 นายสายัณห์  คงนคร 18 7,200

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ชือ สกุล

                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)



                 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

ชือ สกุล
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูก

สร้าง (ตร.ม.)
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสาร

สิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



ม.15                  ภ.ด.ส.3

1 สปก. 1671 ม.15 นางสงวน เล่ืองสีนิล 21 2 63.00       8,663.00      

โฉนด 227 ม.15 10  - 43.00       4,043.00      

ภบท.5 ม.15 30  - 11,538.00    1  1 32/1 ม.15บ้าน 2 ช้ัน คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 120.00      120 51

ไม้+ปูน

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

ตร.ว.
 ประกอบเกษตร

กรรม
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

ไร่ งาน



2 32/1 ม.15ปูน ตึกแถว 1,728.00   #### 17

2 โฉนด 12 ม.15 น.ส.จุฑาพัฒน์ เล่ืองสีนิล 28.00       8.00             199 ม.1 ตึกแถว ตึกแถว 80.00        80

โฉนด 34 ม.15 31.00       7.00             ตึกแถว 96.00        96

โฉนด 27 ม.15 3 77.00       377.00         

โฉนด 5 ม.15 1 2 2.00         602.00         

โฉนด 109 ม.15 3 2 64.00       1,464.00      

3 ภบท.5 ม.15 น.ส.นิศารัตน์ รัตนบุรี 37 14,481.00    1 1 60/49 บ้านช้ันเด่ียวปูน 96.00        96 36

60/49 ตึกแถว ตึกแถว 900.00      900 17

 60/49 ตึกแถว ตึกแถว 280.00      280 28

4 โฉนด 12155 19 5260 ม.15 นายเจริญ  พลับอ่อน 1 2 34.00       614.00         1 บ้านช้ันเด่ียวปูน 50.00        50 20

โฉนด 12158 27 5263 ม.15 2 53.00       853.00         

สปก. 2551 26 51 ม.15 5 1 26.00       2,226.00      

5 โฉนด 140 13842 42 ม.15 นายทวี  เจริญพงค์ 55.00       55.00           

โฉนด 11532 120 32 ม.15 44.00       44.00           

6 ภบท.5  ม.15 นายศตวรรษ รัตนบุรี 10 3 8.00         4,308.00      

7 ภบท.5 ม.15 น.ส.ดรุณี ชุมเกตุ 1 32.00       118.50         1 1 24 ม.6 ปูน 1 ช้ัน ปูน 1 ช้ัน 54.00        54 2

8 ภบท.5 ม.15 น.ส.ละออง แก้วสองสี 3 1,200.00      

9 ภบท.5 ม.15 นายส าราญ  พรายพรรณ 16 6,400.00      

10 สปก.4 39 46 ม.15 นางอ าพันธ์ จ้องโก้ 11 3 4,700.00      

11 โฉนด 248 33 248 ม.15 นายสัญญา นาเคณ 98.00       98.00           

ม.15                  ภ.ด.ส.3

โฉนด 249 32 249 ม.15 1 8.00         408.00         

โฉนด 296 56 296 ม.15 2 2 77.00       1,043.25      1 14/2 ม.15ปูน 1 ช้ัน ปูน 1 ช้ัน 135.00      135 26

โฉนด 251 30 251 ม.15 54.00       54.00           

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์



โฉนด 252 18 252 ม.15 1 32.00       432.00         

โฉนด 250 31 250 ม.15 37.00       37.00           

ภบท.5 ม.15 75.00       75.00           

12 ภบท.5 ม.15 นายช านาญ  ห่อทอง 2 162.50         1 100 ม.15 ปูน 1 ช้ัน ปูน 1 ช้ัน 150.00      27

13 ภบท.5 ม.15 นางกุลรัตน์  โสราชบล 1 2 579.00         1 72 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 84.00        84 12

ภบท.5 1 382.00         1 60 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 72.00        72 20

20 ภบท.5 นางชอ้อน  รัตนพล 5 2,000.00      

21 โฉนด 12159 28 5264 ม.15 นางบุญเรือน บริพันธ์ุ 1 54.00       454.00         

โฉนด 12160 29 5265 ม.15 1 1 20.00       520.00         

โฉนด 12161 30 5266 ม.15 2 1 85.00       985.00         

สปก. 2552 132 52 ม.15 5  94.00       2,094.00      

โฉนด 12156 20 5261 ม.15 3 13.00       283.00         1 99 ม.15 ปูน 2 ช้ัน ปูน 2 ช้ัน 108.00      108 20

ภบท.5 ม.15 9 3,600.00      

ภบท.5 ม.15 17 6,800.00      

ภบท.5 ม.15 4 1,600.00      

ภบท.5 ม.15

22 โฉนด 12134 4 5243 ม.15 นางจรรยา  ทองสว่าง 10 4,000.00      

9 1 57.00       3,739.00      1 112/1 ม.15ปูน 2 ช้ัน ปูน 2 ช้ัน 72.00        72 24

23 ภบท.5 ม.15 น.ส.นิตยา  รัตนพล 4 2 20.00       1,808.00      1 205/2 ม.15ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 48.00        48 20

24 ภบท.5 ม.15 นางประค่ิน นิลละเอียด 1 2 1 80 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 35.00        

25 ภบท.5 ม.15 นายวินัย รัตนเมือง 5

ม.15                  ภ.ด.ส.3

1 20.00       74.50           1 76 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 182.00      182 10

26 ภบท.5 ม.15 นายชเร  รัตนเมือง 7 2,773.00      1 84 ม.15 คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ันคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน 108.00      108 40

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆอ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี



27 ภบท.5 ม.15 นายอุเชน รัตนเมือง 6 2 2,566.25      1 149 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 135.00      135 20

28 ภบท.5 ม.15 นายบุญธรรม  แร่ทอง 9 3 80.00       3,938.00      1 1 1 66/1 ปูนไม้ 2 ช้ัน ปูนไม้ 2 ช้ัน 168.00      168 10

ภบท.5 130.00     2 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 520.00      520 8

29 ภบท.5 ม.15 นางน้อย  จันทร์ค้อม 15.00       5,985.00      1 1 205 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 60.00        60 45

ภบท.5 ม.15 131.25     131.25         

30 ภบท.5 ม.15 น.ส.พรทิพย์  จันทร์ค้อม 88.75       1 1 113 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 45.00        45 8

ภบท.5 ม.15 15 6,000.00      

31 ภบท.5 ม.15 นางเรณู  ฉลาด 10 4,000.00      

32 ภบท.5 ม.15 นายสุเทพ  จันทร์ค้อม  100.00     93.25           1 1 227 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 27.00        27 12

33 โฉนด 1272 41 5277 ม.15 นายโศกิต  มหาสุข 1 13.00       113.00         

โฉนด 1271 40 5276 ม.15 1 12.00       112.00         

ภบท.5 ม.15 1,676.00  1,680.00   1,680.00    

ภบท.5 ม.15 62.50       250.00      250

34 ภบท.5 นายประสงค์  ทองสว่าง 10 4,000.00      

35 ภบท.5 ม.15 นางดลพร  อินแก้ว 2 1 1 96 คร่ึงไม้ปูน 1 ช้ัน คร่ึงไม้ปูน 1 ช้ัน 800.00      800

36 ภบท.5 ม.15 นางพัชรินทร์ รัตนเมือง 8 3,200.00      

37 ภบท.5 ม.15 นางม่ิงศิริ  มหาสุข 13 5,143.00      1 1 92 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 30

2 92 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 120.00      120 6

38 ภบท.5 ม.15 น.ส.จุฑาทิพย์ รัตนพล 5

ภบท.5  4

39 ภบท.5 ม.15 น.ส.จุรีย์ รัตนพล 9 3,600.00      

40 ภบท.5 ม.15 นางพนารัตน์ ชูพรหม 8 1 2.00         3,266.00      1 1 132/2 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 144.00      144 30

41 นส.4 8 ม.15 นางชม  ทองกระจ่าง 7 3 85.00       3,158.00      1 1 132 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 25

ม.15                  ภ.ด.ส.3

42 ภบท.5 ม.15 นางจารุณี แก้วรัตน์ 10 4,000.00      

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย



43 ภบท.5 ม.15 นางพัชรี  ทองซัง 21 5,970.00      1 2,400  120.00      120

44 ภบท.5 ม.15 นางพุทธชาติ ทองกระจ่าง 54.00           1 226 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนเดียว 84.00        84 1

45 สปก.4 87 ม.15 นางเนตรนภา  จ้องโก้ 10 1 29.00       4,129.00      

46 สปก.4 73 ม.15 7 1 62.00       2,917.00      1 16/16 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 180.00      180 30

47 ภบท.5 ม.15 นายวิชัย  รัตนเมือง 1 20.00       96.00           1 206 ม.15 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 96.00        96 10

48 ภบท.5 ม.15 นายจิณณ์พัชร์ แก้วรักษ์ 28 11,200.00    

49 ภบท.5 ม.15 นายบุญช่วย  ออดแก้ว 10 4,000.00      

โฉนด 60.00       39.00           1 1 112/3 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 84.00        84 30

50 ภบท.5 ม.15 นายอ าพล  ฤทธิพรัด 5 2,000.00      

51 ภบท.5 ม.15 น.ส.พิมลรัตน์ ไชยทอง 5 2,000.00      

52 ภบท.5 ม.15 นางหนูพร้อม  ยศราโม 7 2,800.00      

56 ภบท.5 ม.15 นางปานแก้ว  แก้วรัตน์ 453.75     454     1,815.00   

57 ภบท.5 ม.15 นางนงค์เยาว์ แก้วรัตน์ 1 309.25         91       363.00   

59 ภบท.5 ม.15 นางวรรณา สังวังเลาว์ 169.12     1 ปูนช้ันเดียว 676.50      676.5 10

60 ภบท.5 ม.15 นางพรทิพย์  ไชยทอง 5 1,973.00      1 ปูนช้ันเดียว 108.00      108.5

61 สปก. 1658 54 58 ม.15 นายสพร้ัง ไชยทอง 6 3 79.00       2,779.00      

62 โฉนด 10525 13 3657 ม.15 นายวัชระ  มหาสุข 3 1 48.00       1,348.00      

ภบท.5 ม.15 75.00       45.00           1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 300.00      108 27

63 ภบท.5 ม.15 น.ส.วรรษมน  ไชยทอง 15 6,000.00      

64 ภบท.5 ม.15 นางละเมียด  มหาสุข 16 6,400.00      

ภบท.5 ม.15 358     #######

สปก. 3749 9 49 ม.15 8 3 72.00       3,572.00      

65 สปก.4 5 ม.15 นายใจ รอดสีเสน 19 64.00       7,664.00      

นส3 (2ก) 137 ม.15 3 65.00       365.00         1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 16

ม.15                  ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน

อ่ืนๆ

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์



66 ภบท.5 ม.15 นางสมหมาย สิริพันธ์พงศ์ 4 1,591.00      1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 36.00        36 10

67 ภบท5 ม.15 น.ส.บุญสนอง จิตรบรรจง 11 4,400.00      

ภบท.5 ม.15 3 1,200.00      

ภบท.5 ม.15 125.00     100.00         1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 100.00      100 23

ภบท.5 ม.15 10 4,000.00      

68 ภบท.5 ม.15 นางกิตติพร  รักษาแก้ว 17 6,710.00      ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 360.00      360 17

69 สปก.4 117 ม.15 นางระเวง  ศรีสะอาด 22 2 3.00         9,003.00      

70 สปก.4 40 ม.15 นางสาคร  ชอบท ากิจ 39 46.00       15,646.00     

72 ภบท.5 ม.15 น.ส.นิตยา  ธารเนตร 16 6,380.00      1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 20.00        20 20

73 สปก.4 ม.15 นางนิตยา  ชอบท ากิจ 13 2 65.00       5,465.00      

ม.15 5 4.00         2,004.00      

74 นส.4ว 14 ม.15 นางขวัญใจ  แก้วรัตน์ 1 84.00       162.00         2 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 56.00        56 14

2 ปูนช้ันเดียว ไม้ปูนช้ันเดียว 32.00        32 35

นส.4ว 7 ม.15 3 59.00       1,259.00      

นส.4ว 6 ม.15 3 2 3.00         1,403.00      

75 ภบท.5 ม.15 นางจรูญ  พลับอ่อน 6 2,400.00      

76 ภบท.5 ม.15 น.ส.คมคาย  ออดแก้ว 20 8,000.00       

77 สปก.4ก 19 ม.15 นายคร้ืน  ออดแก้ว 2 1 89.00       989.00         

78 ภบท.5 ม.15 นายพวงค์ สังวังเลาว์ 49.50       1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 198.00      198 10

79 โฉนด 12153 24 5258 ม.15 นางยินดี  วารินสะอาด 3 88.00       388.00         

โฉนด 12150 16 5255 ม.15 6 2 54.00       2,254.00      1 1 ปูนไม้ 2 ช้ัน ปูนไม้ 2 ช้ัน 800.00      800 6

2 ปูนไม้ 2 ช้ัน ปูนไม้ 2 ช้ัน 800.00      800 6

ภบท.5 ม.15 16 6,400.00      

ภบท.5 ม.15 4 1,600.00      

ภบท.5 ม.15 8 2 3,400.00      

ม.15                  ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)



ภบท.5 ม.15 15 6,000.00      

ภบท.5 ม.15 6 2,400.00      

ภบท.5 ม.15 20 8,000.00      

80 สปก4 ม.15 5 1 24.00       2,142.00      

81 ภบท.5 ม.15 นายวีระยุทธ  พลัดอ่อน 7 2 3,000.00      

82 ภบท.5 ม.15 นางจรินทร์  ขาวผ่อง 10 4,000.00      

83 ภบท.5 ม.15 นายบรรจง  พลับอ่อน 6 2,358.00      1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 31

2 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 60.00        60 1

84 ภบท.5 ม.15 น.ส.ชะอุ่ม  ออดแก้ว 5 2,000.00      

นส.4ว ม.15 85.00       76.00           1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 36.00        36 12

ภบท.5 ม.15 2 800.00         

86 ภบท.5 ม.15 นางยุพา  เสือจอย 2 1 73.00       955.00         1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 72.00        72 12

11 3 42.00       4,742.00      

8 16.00       3,216.00      

87 สปก. 3267 31 67 ม.15 นางพรเทพ  นวลสีทอง 1 71.00       171.00         

ภบท.5 ม.15 7 2,800.00      

สปก. ม.15 33.75       1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 135.00      135 30

88 ภบท.5 ม.15 นายสาญัญ  เดชเชียร 118.25     1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 473.00      200 273.00   12

89 ภบท.5 ม.15 นางลมูล  รักษาแก้ว 1 4 800.00         

ภบท.5 ม.15 2 389.25         1 ไม้ 1 ช้ัน ไม้ 1 ช้ัน 15.00        15 31.00      

2 ปูน 1 ช้ัน ปูน 1 ช้ัน 16.00        16 11.00      

3 ปูน 1 ช้ัน ปูน 1 ช้ัน 12.00        12 8.00        

90 ภบท.5 ม.15 นางพรพรหม  ไชยศร 7 2,800.00      

สปก.4 3245 ม.15 5 3 75.00       2,375.00      

นส.3ก 1768 ม.15 9 2 17.00       3,817.00      

ม.15                  ภ.ด.ส.3

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)



ภบท.5 ม.15 17 6,770.00      1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดืยว 120.00      120 24

ภบท.5 8 3,200.00      

นส.4 8 3,200.00      

ภบท.5 15 6,000.00      

ภบท.5 2 800.00         

91 สปก. 1649 43 49 ม.15 นายวิน  ศรีสะอาด 14 1 85.00       57,715.00    1 1 ไม้ปูนช้ันเดียว ไม้ปูนช้ันเดียว 54.00        54 17

92 ภบท.5 ม.15 นางเพ็ญจันทร์  จันทร์ค้อม 6 2 2,600.00      

1 388.00         1 1 ไม้ปูนช้ันเดียว ไม้ปูนช้ันเดียว 48.00        48 14

93 นส.4 12144 ม.15 นางอ าภา  อารีวงศ์ 73.00       57.25           1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดืยว 63.00        63 18

9 1 17.00       3,717.00      

94 โฉนด 220 17 220 ม.15 3 1 99.00       1,399.00      

95 ภบท.5 ม.15 3 150.00     1,350.00      

96 สค.1 107 ม.15 นายจ านงค์  แก้วสองสี 12 4,785.00      1 1 ปูน 2 ช้ัน ปูน 2 ช้ัน 60.00        60 32

2 3 30.00       1,130.00      

1 65.00       465.00         

2 1 65.00       965.00         

8 3,200.00      

9 3,600.00      

97 โฉนด 45 10 3 74.00       4,374.00      

โฉนด 44 2 3 10.00       1,110.00      

98 ภบท.5 ม.15 นางจ าเนียร  อินทรศร 11 4,400.00      

99 ภบท.5 ม.15 นางพรทิพย์  รัตนบุรี 1 400.00         

ภบท.5 ม.15 3 2 1,400.00       

ภบท.5 ม.15 4 1,600.00      

โฉนด ม.15 11 1 4,500.00      

ม.15                  ภ.ด.ส.3

ท่ี ช่ือ - สกุล ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสารสิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)



โฉนด ม.15 4 1 44.00       1,744.00      

ภบท.5 ม.15 10 1 34.00       4,134.00      

100 โฉนด 17 ม.15 7 1 43.00       2,943.00      

สปก. 1662 ม.15 27 3 94.00       11,194.00    

101 สปก. 3282 ม.15 38 2 13.00       15,413.00    

102 ส.ป.ก. 1644 37 44 ม.15 นางวิไลวรรณ แสงเงิน 12 3 9.00         5,109.00      

ส.ป.ก. 1666 65 66 ม.15 2 3 23.00       1,078.00      102 ๑๖/๑ บ้านเด่ียว ตึก 180.00      180 35

ส.ป.ก. 1667 67 67 ม.15 4 2 43.00       1,843.00      

103 ส.ป.ก. 1634 20 34 ม.15 นายสันทัด แสงเงิน 18 2 22.00       7,422.00      

104 ภบท.5 ม.15 นางช้ัน จิตรบรรจง 7 2,800.00      

ภบท.5 ม.15 1 366.25         104 162 บ้านเด่ียว ตึก 135.00      135 15

105 โฉนด 337 76 337 ม.15 นายจุฬาพร สุดชาฎา 4 2 67.00       1,799.50      

โฉนด 18046 166 6299 ม.15 36.00       36.00           105 ๒๖/๕ ห้องแถว ตึก 135.00      135 25

โฉนด 335 254 335 ม.15 74.00       47.75           ห้องแถว ตึก 135.00      135 25

บ้านเด่ียว ตึก 105.00      105 35

106 โฉนด 363 16 363 ม.15 นางวรรณา สุดชาฎา 25.00       18.75           106 95 บ้านเด่ียว ตึก 75.00        75 25

107 ภบท.5 ม.15 นายสมนึก ห่อทอง 7  2,720.00      107 15 บ้านเด่ียว ตึก 320.00      320 20

ภบท.5 ม.15 1 3 5.00         705.00         

ม.15                  ภ.ด.ส.3

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



108 ภบท.5 ม.15 นายสัญญา  นิลละเอียด 4 1,600.00      

109 ภบท.5 ม.15 นส.สิริญา นิลละเอียด 4 1,600.00      

110 ภบท.5 ม.15 นายวิษณุ เกษรินทร์ 6 1 59.00       2,553.00      110 236 บ้านเด่ียว ตึก 24.00        24 3

111 ภบท.5 ม.15 นส.เสาวภา จันทร์ทอง 4 1,579.75      111 76 บ้านเด่ียว ตึก 81.00        81 25

112 โฉนด 361 14 361 ม.15 นางอมรรัตน์ คงสีจันทร์ 48.00       30.00           112 30/2 บ้านเด่ียว ตึก 72.00        72 17

113 ภบท.5 ม.15 นส.ทัศนี ทองซัง 1 100.00         

114 ภบท.5 ม.15 นางณัฐนิดา รุ่งเมือง 45.00       114 75 บ้านเด่ียว ตึก 360.00      360 13

115 ส.ป.ก. 3261 33 61 ม.15 นางปรีดา เส้งเอียด 7 1 8.00         2,880.00      115 152 บ้าน 2 ช้ัน คร่ึงตึก คร่ึงไม้ 108.00      108 10

116 ภบท.5 ม.15 นางวิลาวัลย์ พณิชยกุล 2 767.00         116 162 บ้านเด่ียว ตึก 132.00      132 1

117 ภบท.5 ม.15 นส.มนทิยา ไชยรัตน์ 8 3,170.75      117 259 บ้าน 2 ช้ัน ตึก 117.00      117 10

118 ภบท.5 ม.15 นส.อัญชลี รอดเสน 3 20.00       320     

 

119 โฉนด 3280 121 713 ม.15 นส.ลัดดาวัลย์ ค าแหง 3 1 86.00       1,386.00      

โฉนด 311 78 311 ม.15 8 2 50.00       3,400.00      119 198 บ้านเด่ียว ตึก 200.00      200 18
ส.ป.ก. 22850 23 85 ม.๑๕ 12 3 35 5,135.00      

ม.15                  ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ประกอบ
เกษตรกรรม

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)
 ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน



120 ภบท.5 ม.15 นส.จิราภรณ์ นิลละเอียด 7 2,800.00      

121 ภบท.5 ม.15 นายวีรเทพ นิลละเอียด 7 1 45.00       2,945.00      

122 ภบท.5 ม.15 นายส าเริง นิลละเอียด 7 61.00       2,861.00      

123 ภบท.5 ม.15 นางพิริยา แก้วหัวไทร 7 2,800.00      

128 ภบท.5 ม.15 นายทันธวัตร์ บุญเรือง 2 186.50         128 74/1 บ้านเด่ียว ตึก 54.00        54 20

129 ภบท.5 ม.15 นายนิรันด์ บุญเรือง 1 89.00       189.00         

130 ภบท.5 ม.15 นางภัสรา จิตรบรรจง 10 4,000.00      

131 ภบท.5 ม.15 นายเกียรติศักด์ิ รัตนพงษ์ 18 2 7,400.00      

132 โฉนด 285 51 285 ม.15 นายเชย ชูศรี 1 90.00       165.00         132 159 บ้านเด่ียว ตึก 50.00        50 8

บ้านเด่ียว ตึก 50.00        50 8

โฉนด 286 52 286 ม.15 1 13.00       75.50           บ้านเด่ียว ตึก 50.00        50 8

บ้านเด่ียว ตึก 50.00        50 8

บ้านเด่ียว ตึก 50.00        50 8

133 โฉนด 373 108 373 ม.15 นายเพ่ือม สุดชาฎา 7 3 90.00       3,190.00      

ม.15                  ภ.ด.ส.3

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.) ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



134 โฉนด 7356 126 834 ม.15 นายเรวัฒน์ มณีฉาย 28.00       11.75           134 2/23 ห้องแถว ตึก 65.00        65 12
โฉนด 7357 127 835 ม.15 25.00       8.75             ห้องแถว ตึก 65.00        65 12
โฉนด 7358 128 836 ม.15 25.00       8.75             ห้องแถว ตึก 65.00        65 12

135 ภบท.5 ม.15 นายปาน จิตรบรรจง 1 393.00         135 162 บ้านเด่ียว ไม้ 28.00        28 25

136 โฉนด 332 6 332 ม.15 นายจ าลอง สุดชาฎา 50.00       136 26 ห้องแถว ตึก 200.00      200 20
โฉนด 370 103 370 ม.15 98.00       98.00           

137 โฉนด 18043 94 6296 ม.15 นส.ประค่ิน สุดชาฎา 18 3 56.00       7,431.00      137 26 บ้านเด่ียว ตึก 500.00      500 35
โฉนด 18045 165 6298 ม.15 1 83.00       93.00           ห้องแถว ตีก 90.00        90 35

ห้องแถว ตึก 90.00        90 35
ห้องแถว ตึก 90.00        90 35
ห้องแถว ตึก 90.00        90 35

9

ม.9                  ภ.ด.ส.3

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,
ต าบล)

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)



1 โฉนด 8872 22 2037 ม.9 นายวิมล  สังข์ดี 2 3 89.00       1,189.00      

โฉนด 10314 13 3446 ม.9 3 25.00       325.00         325     

2 โฉนด 8911 34 2076 ม.9 นางรุ่งนภา  บ่อน้อย 8 2 62.00       3,462.00      

โฉนด 8912 35 2077 ม.9 3 8.00         293.00         1 113 บ้านช้ันเดียวปูน บ้านช้ันเดียวปูน 60.00        60 15

3 โฉนด 9086 26 2251 ม.9 นายวิโรจน์  จันทร์มงคล 9 3 28.00       3,928.00      

4 โฉนด 9251 25 2399 ม.9 นายถนอมพล  บ่อน้อย 18 3 31.00       7,486.75      1 1 52/1 บ้านช้ันเดียวปูน บ้านช้ันเดียวปูน 105.00      105 28

2 52/1 บ้านช้ันเดียวปูน บ้านช้ันเดียวปูน 72.00        72 10

โฉนด 1740 36 6002 ม.9 6 3 94.00       2,794.00      

5 โฉนด 8886 38 2451 ม.9 นายสายันต์  จันทร์มงคล 6 4.00         2,406.00      

6 โฉนด 9281 117 ม.9 นายภูวนาท  จันทร์คง 9 1 76.00       3,745.75      1 1 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 212.00      212 2

7 โฉนด 8883 36 2048 ม.9 นางจรรยา  จันทร์มงคล 5 3 46.00       2,346.00      

โฉนด 8864 12 2029 ม.9 3 31.00       315.25         1 1 บ้านปูน 2 ช้ัน บ้านปูน 2 ช้ัน 63.00        63 32

โฉนด 8851 62 2016 ม.9 3 4.00         304.00         

โฉนด 8850 61 2015 ม.9 16 1 98.00       6,598.00      

8 โฉนด 8952 4 ม.9 นายอนุศร  สังข์ดี 10 2 24.00       4,184.00      1 1 60 บ้านไม้ช้ันเดียว บ้านไม้ช้ันเดียว 160.00      160 15

โฉนด 13925 122 ม.9 2 44.00       244.00         

9 โฉนด 8918 16 2083 ม.9 นางอลิสา  จันทร์มงคล 9 1 26.00       3,726.00      

10 นส.3ก 208 8 ม.9 นายวิรัตน์  จันทร์มงคล 7 2,800.00      

11 โฉนด 8916 14 2081 ม.9 น.ส.มณีรัตน์  พรหมดนตรี 1 2 87.00       656.25         1 1 90 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 63.00        63 9

2 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 60.00        60 1

12 นส.3ก 247 11 7 ม.9 นางกุหลาบ  บุญญาวร 14 3 20.00       5,878.00      1 1 55 บ้านปูน+ไม้ช้ันเดียวบ้านปูน+ไม้ช้ันเดียว 60.00        35

ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 6

14 นส.3ก 1754 4 ม.9 น.ส.มัจฉา อาสาราช 39.00       27.00           1 1 273 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 48.00        48 1

15 โฉนด 8919 17 2084 ม.9 นางจินดา  บ่อน้อย 9 49.00       404.00         1 1 46 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 15

16 โฉนด 8839 50 2004 ม.9 นางบุญเตือน  จริตงาม 21 2 58.00       8,658.00      2 46 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 72.00        72 8

ม.9                  ภ.ด.ส.3

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง



17 สค.1 ม.9 นางรัตนา  แก้วเทวา 4 1,600.00      

18 สค.1 ม.9 นางวรานนท์  ศรีประสิทธ์ิ 5 1,800.00      

19 โฉนด 8914 37 14 ม.9 นายสุรินทร์  บ่อน้อย 1 55.00       437.00         1 51 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 72.00        72 30

โฉนด 8913 36 13 ม.9 4 52.00       1,652.00      

โฉนด 8908 11 8 ม.9 7 3 31.00       3,131.00      

20 สปก. 4360 14 60 ม.9 นางอารี  สุวรรณะ 13 1 70.00       5,343.00      1 1 66 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 15

21 โฉนด 9082 18 2247 ม.9 นายศรีไพร  บุญถาร 6 1 2,500.00      

22 โฉนด 9300 8 2448 ม.9 นางสัชณา  พัฒศรีเรือง 14 2 19.00       5,819.00      

โฉนด 9130 82 2295 ม.9 68.00       68.00           1 1 94 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 72.00        72 16

23 โฉนด 8895 1 2060 ม.9 นายเสวง  จันทร์อุดม 10 1 68.00       4,168.00      

24 สปก. 4462 62 ม.9 นายสมทรง  ปีปานคง 5 1 28.00       2,128.00      

1 1 77.00       550.75         1 1 57/1 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 105.00      105 15

25 โฉนด 14 2582 14 ม.9 นายสนิท  จันทร์คง 1 23.00       109.50         1 1 110 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 54.00        54 20

26 โฉนด 8909 12 2074 ม.9 น.ส.บุญรอบ  บ่อน้อย 7 2 77.00       3,077.00      

27 โฉนด 8915 38 2080 ม.9 นางต๋ิม  พรหมดนตรี 3 76.00       1,196.00      1 1 90 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 80.00        80 15

8910 13 2075 ม.9 8 3 29.00       3,529.00      

28 โฉนด 9138 95 2303 ม.9 นายพยอม  กาลคลอด 4 3 68.00       1,953.00      1 1 39 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 60.00        60 25

9274 92 2422 ม.9 1 19.00       119.00         

29 โฉนด 8917 15 2082 ม.9 น.ส.สมใจ  บ่อน้อย 11 70.00       4,470.00      

30 โฉนด 8900 27 2065 ม.9 น.ส.สุภาพร  แก้วพิศดาร 5 97.00       2,097.00      

10 3 92.00       4,392.00      

31 โฉนด 8814 12 1979 ม.9 นายสุทิน  ศรีระษา 5 88.00       488.00         

สปก. 734 34 10 3 27.00       4,327.00      

โฉนด 8810 8 3 95.00       1,272.50      1 1 5 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 90.00        90 25

ม.9                  ภ.ด.ส.3

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี



สปก. 4356 56 12 1 30.00       4,930.00      

32 ภบท.5 ม.9 นางเกษร  ชนะภัย 2 776.00         1 1 81 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 96.00        96 24

33 โฉนด 12 3445 ม.9 นางโกศล  สังข์ดี 3 300.00         

34 นส.4 8852 64 2017 ม.9 นางล าใย  จันทร์อุดม 1 34.00       84.00           1 1 86 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 200.00      200 3

นส.4 9092 54 2257 ม.9 3 23.00       299.00         1 2 86 บ้านปูนช้ันเดียว บ้านปูนช้ันเดียว 96.00        96 25

นส.4 8840 22 2005 ม.9 10 3 17.00       4,317.00      

นส.4 8874 24 2043 ม.9 6 2 91.00       2,691.00      

35 โฉนด 9096 3 2261 ม.9 นางจรรยา  เพ็ชรศรีเงิน 22 1 35.00       8,935.00      

36 โฉนด 9780 9 2928 ม.9 นางหวานใจ  ช่วยชาตรี 4 3 84.00       1,984  

โฉนด 9094 7 2259 ม.9 4 2 6.00         1,806.00      1 1 4

37 โฉนด 9128 80 2293 ม.9 นางบุณทิพย์  รัตนคช 1 84.00       120.00         1 1 35/1 บ้านปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 64.00        64 30

38 โฉนด 1465 123 5815 ม.9 นายสุชาติ  ค าแหง 3 81.00       381.00         

39 โฉนด 8829 15 1994 ม.9 นางสัจจา ร่างมณี 6 2 33.00       2,633.00      

โฉนด 9304 10 2452 ม.9 11 2 28.00       4,628.00      

โฉนด 8838 49 2003 ม.9 6 3 50.00       2,750.00      

โฉนด 4730 30 ม.9 9 83.00       3,683.00      

โฉนด 8821 30 21 ม.9 5 3 33.00       2,333.00      

โฉนด 9099 53 2264 ม.9 2 29.00       211.00         1 1 47 ไม้+ปูนช้ันเดียว ไม้+ปูนช้ันเดียว 72.00        72 35

40 โฉนด 9123 72 2288 ม.9 นางล ายอง  รัตนคช 4 3 29.00       19,075.00    1 1 28 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 50.00        50 10

2 28 ไม้ช้ันเดียว ไม้ช้ันเดียว 36.00        36 30

โฉนด 9295 75 2443 ม.9 10 4.00         4,004.00      

41 โฉนด 8901 31 2066 ม.9 นางลัดดา  บุญถัด 17 92.00       6,892.00      

โฉนด 8823 35 1988 ม.9 5 2 59.00       2,217.00      1 1 19 ไม้+ปูน ช้ันเดียว ไม้+ปูนช้ันเดียว 42.00        42 50

ม.9                  ภ.ด.ส.3

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
ประเภท

ท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสารสิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัยไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม



2 ไม้+ปูน ช้ันเดียว ไม้+ปูนช้ันเดียว 42.00        42 15

3 ไม้+ปูน ช้ันเดียว ไม้+ปูนช้ันเดียว 42.00        42 15

4 ไม้+ปูน ช้ันเดียว ไม้+ปูนช้ันเดียว 42.00        42 15

42 โฉนด 9078 61 2243 ม.9 นางสัมภาษณ์  จันนวล 4 1 68.00       1,768.00      

โฉนด 9270 68 2418 ม.9 3 11.00       1,211.00      

โฉนด 9273 78 2421 ม.9 6 41.00       2,441.00      

โฉนด 9246 62 2394 ม.9 4 3 65.00       1,965.00      

โฉนด 9272 90 2420 ม.9 1 84.00       170.25         1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 55.00        55 20

43 โฉนด 9299 7 2447 ม.9 นายสิทธิชัย  รัตนคช 18 1 68.00       7,338.00      

โฉนด 9124 34 2289 ม.9 1 2.00         120.00         1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 120.00      120 27

1 ปูน 2 ช้ัน ปูน 2 ช้ัน 35.00        35 1

44 โฉนด 9129 81 2294 ม.9 นายสุจิน  รัตนคช 1 39.00       139.00         1 1 ปูน 2 ช้ัน ปูน 2 ช้ัน

45 โฉนด 9268 1 2146 ม.9 นางจันทนีย์  เกตุประกอบ10 1 90.00       4,190.00      

9269 2 2417 ม.9 14 2 12.00       5,812.00      

46 สปก. 4463 63 ม.9 นายอาคม คงนคร 4 2 62.00       1,862.00      

47 นส.4 15952 125 5897 ม.9 นางนิยม  คงนคร 1 2 48.00       621.00         1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 30

48 สปก. 4726 26 ม.9 นางฉอ้อน พรหมชาติ 8 3 38.00       3,511.00      1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 108.00      108 20

49 โฉนด 9102 57 2267 ม.9 นางโกศล  สังข์ดี 5 69.00       2,069.00      

50 โฉนด 13939 49 5768 ม.9 นายวัฒนา  สังข์ดี 9 3,600.00      

51 โฉนด 9244 20 2392 ม.9 นางระเบียบ  ช่วยชาตรี 14 3 82.00       5,685.00      

52 สปก. 4461 61 ม.9 นายสมทรง  มีปานคง 7 22.00       2,822.00      

1 2 40.00       597.25         1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 117.00      117 4

2 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 54.00        54 25

53 สปก. 4728 28 ม.9 นายจ านงค์  จันทร์คง 2 3 8.00         1,108.00      

ม.9                  ภ.ด.ส.3

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)
ช่ือ - สกุล

จ านวนเน้ือท่ีดิน ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

 ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)อ่ืนๆ
 ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) อายุโรงเรือน
หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 
(ปี)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ตร.ว.

 ประกอบเกษตร
กรรม

อยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

 ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ประเภท
ท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสารสิทธ์ิ



54 โฉนด 9436 16 2584 ม.9 น.ส.อภิชญา จันทร์คง 4 1 40.00       1,740.00      1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 45.00        45 35

55 โฉนด 9537 17 2585 ม.9 น.ส.วันดี  จันทร์คง 2 93.00       893.00         

56 สปก. 4722 22 ม.9 นายเสน่ห์ จันทร์คง 3 82.00       1,282.00      

57 โฉนด 4729 29 ม.9 นางสมนึก จันนวล 86.00       86.00           1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 63.00        63 15

1 3 81.00       781.00          

58 ภบท.5 ม.9 นางสายฟ้า  จันทร์คง 8 3,200.00      

59 โฉนด 2125 24 8960 ม.9 นายวีระพล  แก้วพิศดาร 32.00        

โฉนด 246 143 ม.9 3 54.00       

โฉนด 8960 24 2152 ม.9 32.00       

โฉนด 9243 19 2391 ม.9 6 1 23.00       

โฉนด 98 ม.9 35

60 โฉนด 8961 25 2126 ม.9 นางสรรเสริญ ศรีสุข 42.00       42.00           1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 120.00      120 12

61 โฉนด 8866 14 2031 ม.9 นางวรรณา  บ่อน้อย 65.00       41.00           1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 96.00        96 15

โฉนด 17388 34 6000 ม.9 6 2 29.00       2,629.00      

โฉนด 9087 27 2252 ม.9 6 3 31.00       2,731.00      

62 โฉนด 9297 77 97 ม.9 นายก้องเกียรติ  รัตนคช 15 3 23.00       6,323.00      

โฉนด 9132 84 32 ม.9 64.00       3.00             1 1 ปูนช้ันเดียว ปูนช้ันเดียว 128.00      128 10

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี1

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี1

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

 ภ.ด.ส.3.........

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี3

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3.........

 ภ.ด.ส.3.........

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี5

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี11

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี12

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2
แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

รายการส่ิงปลูกสร้าง



 ภ.ด.ส.3 หมู่ท่ี2

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

หมายเหตุ



หมายเหตุ

รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



หมายเหตุ

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง



แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

หมายเหตุ



รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว

รายการส่ิงปลูกสร้าง

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง


