
                

นาง ปานทิพย์ ชินบาล 1 โฉนด 1157 50 2 ม.4 ต.โคกกลาง 2 1 52 952

นาง ทองแดง ขุนพรม 2 โฉนด 1158 51 3 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 33 133

นาง ทองยอด ด้ังดอนบม 3 โฉนด 1159 52 4 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาง ธนิกา หีบแก้ว 4 โฉนด 1162 55 7 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 75 75

นาง ทองแดง ขุนพรม 5 โฉนด 1163 54 8 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 91 291

นาย บุญเติม ขุนพรหม 6 โฉนด 1164 2 9 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 84 184

นาง แถว แสนเทพ 7 โฉนด 1165 3 10 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 49 249

นาย อุดม ลุนทุ่ง 8 โฉนด 1166 56 11 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาง แสงจันทร์ อนุมาตย์ 9 โฉนด 1167 57 12 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 63 63

นาย ค าสุม เดชแพง 10 โฉนด 1168 58 13 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นาง วิลาวัน โสภากุล 11 โฉนด 1169 4 14 ม.4 ต.โคกกลาง 1 0 13 413

นางสาว นันท์นลิน ไชยธิสาร 12 โฉนด 1170 5 15 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 88 188

นาง กัลยา พละวงศ์ 13 โฉนด 1171 6 16 ม.4 ต.โคกกลาง 1 2 62 662

นาย สมคิด สิทธิค า 14 โฉนด 1172 7 17 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 47 247

นาง บัวทอง เครือชารี 15 โฉนด 1173 63 18 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 42 142

นาง สุภาพร แก้วใส 16 โฉนด 1174 8 19 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 3 103

นาง ดาหวัน ขุนพรม 17 โฉนด 1175 12 20 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 65 165

นาย ประสิทธ์ิ วงษ์ค าคูณ 18 โฉนด 1176 9 21 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 15 115

นาย ไพจิตร วงษ์ค าคูณ 19 โฉนด 1177 64 22 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 75 75

นางสาว อรนภา อุรัญ 20 โฉนด 1178 10 23 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาย ค าไพ เครือชารี 21 โฉนด 1179 11 24 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 12 112

นาง หนม ภูมิลา 22 โฉนด 1180 1 25 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 14 114

นาย ชม วงษ์ชัยภูมิ 23 โฉนด 1181 2 26 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 98 98

นาง พุทธา วงษ์ชัยภูมิ 24 โฉนด 1182 3 27 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 38 138

นาง ถวิล เหล่าหมวด 25 โฉนด 1183 4 28 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 18 118

นาง สุบรรณ ร้ัวชัย 26 โฉนด 1184 16 29 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 29 129

นาง กัลยา พละวงศ์ 27 โฉนด 1185 17 30 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 41 141

นาย วชิราวุธ อุราช 28 โฉนด 1186 15 31 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 34 234

นางสาว ณัฏฐ์มณิการ์ โพธ์ิศรี 29 โฉนด 1187 5 32 ม.2 ต.โคกกลาง 0 3 5 305

นาง ปารีณา โพธ์ิศรี 30 โฉนด 1188 6 33 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 67 267
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นางสาว ภัสรา เฒ่าเง้า 31 โฉนด 1189 14 34 ม.3 ต.โคกกลาง 0 2 46 246

นาย ศราวุธ โพธ์ิศรี 32 โฉนด 1190 13 35 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 44 244

นาง สมบูรณ์ ศรีแดงน้อย 33 โฉนด 1191 12 36 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 11 311

นาง ค าภา ผ่านวงษ์ 34 โฉนด 1192 11 37 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 81 281

นาย แสวง ขุนพรม 35 โฉนด 1193 9 38 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง บุญเทียน ผ่านวงษ์ 36 โฉนด 1194 10 39 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 76 276

นาง ราตรี จ าปาวงศ์ 37 โฉนด 1195 18 40 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 45 45

นาย ประกอบ ขันลุย 38 โฉนด 1196 21 41 ม.4 ต.โคกกลาง 1 2 7 607

นาย นวลละออง เพ็งโคตร 39 โฉนด 1197 22 42 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 68 168

นาง พร จ าปาวงษ์ 40 โฉนด 1198 23 43 ม.4 ต.โคกกลาง 1 0 20 420

นาย สุข วงเดือน 41 โฉนด 1199 8 44 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 2 102

นาย คาน วงตาแสง 42 โฉนด 1200 7 45 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 97 97

กองทุน ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 43 โฉนด 1201 25 46  ต.โคกกลาง 1 0 8 408 1 49 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 108 5

108 ประกอบการค้า

นาง ทองมา โนนแสง 44 โฉนด 1202 24 47 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 64 264

นาย ค าพุ ประทุม 45 โฉนด 1203 26 48 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 98 298

นาย หัด จ าปาวงศ์ 46 โฉนด 1204 27 49 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 6 106

นาย สัมฤทธ์ิ วิชาราช 47 โฉนด 1205 28 50 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 29 129

นาย สุบิน แก้วใส 48 โฉนด 1206 29 51 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นาง ประนอม วิบูลย์กุล 49 โฉนด 1207 30 52 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง หนูพัด วงเดือน 50 โฉนด 1208 31 53 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 32 232

นาย สิงห์ เพ็งโคตร 51 โฉนด 1209 18 54 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 77 177

นาง แพงศรี อันแสน 52 โฉนด 1210 17 55 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 40 240

นาง สุชัญญา สัพโส 53 โฉนด 1211 32 56 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 46 146

นาง บังอร รักษาภักดี 54 โฉนด 1212 33 57 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 3 203

นางสาว รวีโรจน์ ชินบาล 55 โฉนด 1213 16 58 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นาย สุชาติ สุบรรเทิง 56 โฉนด 1214 15 59 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 4 104

นาย บุญโฮม จ าปาวงค์ 57 โฉนด 1215 14 60 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 55 55

นาง ดาหวัน ทิพราช 58 โฉนด 1216 34 61 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 76 76 1 68 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 อยู่อาศัย

16 ประกอบการค้า
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นางสาว โสภา สุบรรเทิง 59 โฉนด 1217 13 62 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 21 121

นาย สี อ่อนโพธา 60 โฉนด 1218 12 63 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 67 167

นาย บุญโฮม จ าปาวงค์ 61 โฉนด 1219 27 64 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 42 142

นาง บุษดี สุกุมาร 62 โฉนด 1220 29 65 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง สายยนต์ อินธิแสง 63 โฉนด 1221 28 66 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 16 116

นาง บุญชู อุดรพันธ์ 64 โฉนด 1222 62 67 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นาย บุญโฮม อินธิแสง 65 โฉนด 1223 61 68 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 56 56 1 12 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 90 5

90 อยู่อาศัย

36 ประกอบการค้า

นางสาว พรทิพย์ สมทอง 66 โฉนด 1224 32 69 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 55 155

นางสาว ภควพร อุราช 67 โฉนด 1225 31 70 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง ล าใย พิลาหา 68 โฉนด 1226 33 71 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 80 80

นาง โสด ชิลบาล 69 โฉนด 1227 26 72 ม.7 ต.โคกกลาง 1 0 57 457

นาง บุญฮู้ นนตรี 70 โฉนด 1228 34 73 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นางสาว อาณัตญา จ าปาวงศ์ 71 โฉนด 1229 60 74 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 55 55

นางสาว อาณัตญา จ าปาวงศ์ 72 โฉนด 1230 59 75 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นาย ประพันธ์ เหล่าหมวด 73 โฉนด 1231 35 76 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 64 64

นาง เพียร ทับรัตน์ 74 โฉนด 1232 36 77 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 91 91

นาย เคน เหล่าหมวด 75 โฉนด 1233 37 78 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 10 210

นาย ประกอบ ขันลุย 76 โฉนด 1234 38 79 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 79 179

นาย จันทร์ มูลอามาตย์ 77 โฉนด 1235 24 80 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 63 363

นาย สุพัฒน์ มูลอามาตย์ 78 โฉนด 1236 25 81 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 47 47

นาย ธนยง ศรีแดงน้อย 79 โฉนด 1237 23 82 ม.9 ต.โคกกลาง 0 2 80 280

นาง ทองใบ โพธ์ิหล้า 80 โฉนด 1238 22 83 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 81 281

นาง ทองใบ โพธ์ิหล้า 81 โฉนด 1238 22 83 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 81 281

นางสาว วนิดา รัตพลที 82 โฉนด 1239 40 84 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 14 114

นาย ประกอบ ขันลุย 83 โฉนด 1240 39 85 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 24 124

นาง มณี ค าคูณ 84 โฉนด 1241 42 86 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 37 137

นาง บุดดี ทองมะค่า 85 โฉนด 1242 41 87 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 68 68

นาย ตา ชัยพิมพา 86 โฉนด 1243 21 88 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 39 139

นาย ตา ชัยพิมพา 87 โฉนด 1243 21 88 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 39 139
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย ทองอาน ต้นโนนเชียง 88 โฉนด 1244 20 89 ม.4 ต.โคกกลาง 2 2 99 1,099

นาย ทองอาน ต้นโนนเชียง 89 โฉนด 1244 20 89 ม.4 ต.โคกกลาง 2 2 99 1,099

นางสาว ผ่องศรี บัณดิษฐ์ 90 โฉนด 1245 15 90 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง บัวฮอง โนนทะโมนะ 91 โฉนด 1246 16 91 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 36 136

นาง ฉวี ขุนพรม 92 โฉนด 1247 43 92 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 98 98

นาย รักชาติ ประทุม 93 โฉนด 1248 44 93 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 87 87

นาง ประจีม สร้อยค า 94 โฉนด 1249 45 94 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 14 114

นาง ต๋ิม นามทัพ 95 โฉนด 1250 46 95 ม.7 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นาง มยุรี ขาวชู 96 โฉนด 1251 47 96 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 1 101

นาย ทวี ประทุม 97 โฉนด 1252 48 97 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 7 107

นาง บัวพันธ์ ขุนพรม 98 โฉนด 1253 17 98 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นางสาว นิติญา โคตรสิงห์ 99 โฉนด 1254 18 99 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 47 147

นาย ทวีศักด์ิ ศรีแดงน้อย 100 โฉนด 1255 19 100 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 55 155

นาย สมศรี มหาโหมด 101 โฉนด 1256 1 101 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 71 271

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 102 โฉนด 1257 2 102 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 103 โฉนด 1258 3 103 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 40 340

นาง ถวิล สมภักดี 104 โฉนด 1259 4 104 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 72 172

นางสาว บุบผา สุขันชา 105 โฉนด 1260 5 105 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 96 96

นาง ธีระพันธ์ เดชแพง 106 โฉนด 1261 6 106 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 14 214

สิบต ารวจเอก สกรรจ์ ค าภาแก้ว 107 โฉนด 1262 13 107 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 52 52

สิบต ารวจเอก สกรรจ์ ค าภาแก้ว 108 โฉนด 1263 14 108 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 52 52

นางสาว จันลา ปัจฉิมมา 109 โฉนด 1264 11 109 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 70 70

นาง อุทัย เถ่ือนบัวระบัติ 110 โฉนด 1265 12 110 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นาย สุพัฒน์ มูลอามาตย์ 111 โฉนด 1266 10 111 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 73 273

นาย วิธาน ค าภาแก้ว 112 โฉนด 1267 7 112 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 45 145

นาย บุญช่ืน สิทธิค า 113 โฉนด 1268 9 113 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 40 240

นางสาว บุญศรี อุทัยนาง 114 โฉนด 1269 8 114 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 15 215 1 168 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 72 5

72 ประกอบการค้า

นาย อารีย์ กาละกุล 115 โฉนด 1270 30 115 ม.6 ต.โคกกลาง 0 3 54 354

นาง ดรุณี ช านาญกุล 116 โฉนด 1271 1 116 ม.8 ต.โคกกลาง 0 2 49 249

นาย สมบูรณ์ เหล่าทา 117 โฉนด 1272 2 117 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 71 271



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย หมุน แก้วใส 118 โฉนด 1273 11 118 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 54 154

นาง สมจิต ชินบาล 119 โฉนด 1274 10 119 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 32 132 1 117 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 140 5

140 ประกอบการค้า

นาย เผด็จ สุดชา 120 โฉนด 1275 9 120 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 70 70

นางสาว นารี อุชี 121 โฉนด 1276 3 121 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 88 188

นาย ไพรัช อุรัน 122 โฉนด 1277 8 122 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 6 106

นาง สมบูรณ์ อุดรพันธ์ 123 โฉนด 1278 7 123 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 50 50 1 281 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 80 5

80 ประกอบการค้า

นางสาว ประนอม อุดรพันธ์ 124 โฉนด 1279 4 124 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 26 126

นาย เมฆศักด์ิ ศรีแดงน้อย 125 โฉนด 1280 6 125 ม.9 ต.โคกกลาง 0 1 96 196

นาย เส็ง ขุนพรม 126 โฉนด 1281 5 126 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 99 99

นาง ผ่องศรี พันธศรี 127 โฉนด 1282 19 127 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 6 206

นาง วรรณา จ าปาวงศ์ 128 โฉนด 1283 20 128 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 97 297

นาง สุดใจ สาขา 129 โฉนด 1284 39 129 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 1 101

นาง สงัด หงอกพา 130 โฉนด 1285 38 130 ม.10 ต.โคกกลาง 2 1 52 952

นาง บุญถม เทียมทะนงค์ 131 โฉนด 1286 15 131 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 45 345

นาง องุ่น หว่างเค็ง 132 โฉนด 1287 8 132 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 64 64

นางสาว นิจดา โชคบัณฑิต 133 โฉนด 1288 9 133 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 49 49

นาย ประหยัด โชคบัณฑิต 134 โฉนด 1289 10 134 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 60 60

นาง เต็ม ภูครองทุ่ง 135 โฉนด 1290 12 135 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 71 171

นาง กระดุมทอง ตัวเสาร์ 136 โฉนด 1291 11 136 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 74 174

นางสาว สมหมาย พันธัง 137 โฉนด 1292 13 137 ม.10 ต.โคกกลาง 3 3 1 1,501

นาย จ านงค์ ปัดทุม 138 โฉนด 1293 14 138 ม.13 ต.โคกกลาง 0 3 67 367

นาย จรูญ ดีมา 139 โฉนด 1294 2 139 ม.4 ต.โคกกลาง 1 3 7 707

นาย ค าปัน ปัญญายาว 140 โฉนด 1295 3 140 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 59 359

นาย จรูญ ดีมา 141 โฉนด 1296 4 141 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 49 249

นาง ทองมี คงเสนะ 142 โฉนด 1297 1 142 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 8 808

นาย พนม อ่อนศรีชัย 143 โฉนด 1298 5 143 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง สุกัญญา สายป่ิน 144 โฉนด 1299 6 144 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 42 142

นาง สุกัญญา สายป่ิน 145 โฉนด 1300 7 145 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 31 231

นาง ล าพูล ชุมแสง 146 โฉนด 1301 8 146 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 18 218 1 98 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 64 5



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

64 ประกอบการค้า

800 ประกอบการค้า

นาง ศิริรัตน์ ปาสะนัม 147 โฉนด 1302 16 147 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 75 175

นาย สวาท ปัญญายาว 148 โฉนด 1303 7 148 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 46 246

นาง อ้วย แน่นอุดร 149 โฉนด 1304 6 149 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 59 59

นาง ประยม อุรัญ 150 โฉนด 1305 19 150 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง ล้อม ด าเกิงธนันต์ 151 โฉนด 1306 18 151 ม.3 ต.โคกกลาง 0 0 95 95

นาง ค าพอง คนบุญ 152 โฉนด 1307 17 152 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 67 167

นาง ค าพอง คนบุญ 153 โฉนด 1308 37 153 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 10 10

นาง ปิยธิดา ดวงมะณี 154 โฉนด 1309 36 154 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 74 74

นาง กระดุมทอง ตัวเสาร์ 155 โฉนด 1310 35 155 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 70 170

นาง ตุ้ม ทาส่วย 156 โฉนด 1311 40 156 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 22 322

นาง ส าราญ ชาวเหนือ 157 โฉนด 1312 34 157 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 58 158

นาย ค าพอง ปัญญายาว 158 โฉนด 1313 33 158 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาง เลียง เพียรธานี 159 โฉนด 1314 31 159 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาง สอน โสบุญมา 160 โฉนด 1315 32 160 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 8 208

นาง บัวลัย ปัญสังกา 161 โฉนด 1316 41 161 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นางสาว กนกพร ถานัน 162 โฉนด 1317 42 162 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 20 120

นาย โอภาส ชุมแสง 163 โฉนด 1318 69 163 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 78 178

นาง ม่วย บุตรวงษ์ 164 โฉนด 1319 68 164 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 33 233

นาย ประพันธ์ บุษบา 165 โฉนด 1320 67 165 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาย บุตรดา ตรีศาสตร์ 166 โฉนด 1321 66 166 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นาย ถีย์ วงษ์ทอง 167 โฉนด 1322 65 167 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 97 97

นาย สมหมาย พันศรี 168 โฉนด 1323 63 168 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นาย จันทา วงษาสินชัย 169 โฉนด 1324 64 169 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 45 45

นาง บุญช่วย ศาลาแก้ว 170 โฉนด 1325 62 170 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาง น้อย ว่องไว 171 โฉนด 1326 61 171 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 50 250

นาย สงวน หงค าดี 172 โฉนด 1327 58 172 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 12 112

นาย ประเวช ทองหอม 173 โฉนด 1328 59 173 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 35 35

นาง ล าพูล ชุมแสง 174 โฉนด 1329 60 174 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 77 77

นาง ลัดดา หูตาชัย 175 โฉนด 1330 43 175 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 52 52



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นางสาว ประณี เสนาบุตร 176 โฉนด 1331 44 176 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 75 75

นาง เล่ียม ยาโพธ์ิ 177 โฉนด 1332 45 177 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 88 88 1 29 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 150 5

150 ประกอบการค้า

นางสาว ชุติกาญจน์ ชุมแสง 178 โฉนด 1333 46 178 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาง อ่อนศรี พันธัง 179 โฉนด 1334 27 179 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 48 248

นาง จอม แก้วแก่นคูณ 180 โฉนด 1335 28 180 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 71 71

นาย สีลา วิระกิจ 181 โฉนด 1336 29 181 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 73 73

นาย พิมล วิระกิจ 182 โฉนด 1337 30 182 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาย เกียงลม มูลน้อย 183 โฉนด 1338 22 183 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 17 117

นาย ประยงค์ ตัวเสาร์ 184 โฉนด 1339 21 184 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 86 186

นาง วิสันติ อินทะวัน 185 โฉนด 1340 5 185 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นาย บุญถม วรรณค า 186 โฉนด 1341 4 186 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 56 256

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 187 โฉนด 1342 20 187 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 92 192

นาง ไพรัช ปัดถามัง 188 โฉนด 1343 56 188 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง ตุ้ม ทาส่วย 189 โฉนด 1344 57 189 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นาง ทุม มานะกุล 190 โฉนด 1345 55 190 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 27 127 1 11 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

นาง ทองมี คงเสนะ 191 โฉนด 1346 54 191 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 58 58

นาง ทองมี คงเสนะ 192 โฉนด 1347 53 192 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 68 68

นาง ราตรี สวนสนุก 193 โฉนด 1348 52 193 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 85 185

นาง เต้า ตาดี 194 โฉนด 1349 47 194 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 48 148

นาง เบ้า อ่อนศรีชัย 195 โฉนด 1350 48 195 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 62 162

นาง ไพรินทร์ อ่อนธรรมา 196 โฉนด 1351 49 196 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง สุกัญญา สายป่ิน 197 โฉนด 1352 50 197 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 19 419

นาง ศิริพร ห้วยไผ่ 198 โฉนด 1353 51 198 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง อร่าม รินทอง 199 โฉนด 1354 5 199 ม.10 ต.โคกกลาง 2 2 37 1,037

นาง บังอร จันทร์ลุน 200 โฉนด 1355 6 200 ม.10 ต.โคกกลาง 1 2 96 696

นาง วิลัย สิงห์วีรธรรม 201 โฉนด 1356 7 201 ม.10 ต.โคกกลาง 1 1 81 581 1 10 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 96 5

96 ประกอบการค้า

นาง แก้ว ราศรี 202 โฉนด 1357 26 202 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาง น้อย บัวศรี 203 โฉนด 1358 25 203 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 89 289
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง เขียว โสภาศรี 204 โฉนด 1359 24 204 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 89 189

นาย ทองสูน วีระกิจ 205 โฉนด 1360 23 205 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 70 170

นาย จันทา ทองหอม 206 โฉนด 1361 2 206 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาย ทองสุข อินทรมณี 207 โฉนด 1362 1 207 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง จงกล ศรีเจริญ 208 โฉนด 1363 1 208 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาง จงกล ศรีเจริญ 209 โฉนด 1364 3 209 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 0 100 1 73 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 150 5

150 ประกอบการค้า

นาย พันธ์ ต้นกันยา 210 โฉนด 1365 2 210 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 94 194

นางสาว สุกัญญา ต้นกันยา 211 โฉนด 1366 9 211 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 14 214 1 170 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 108 5

108 ประกอบการค้า

นาง ทองดี ต้นกันยา 212 โฉนด 1367 10 212 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 14 214

นาง ทองมาก ตัวเสาร์ 213 โฉนด 1368 8 213 ม.2 ต.โคกกลาง 1 0 90 490

นาย สมภาร แหล่ป้อง 214 โฉนด 1369 19 214 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาย อุดม อุทัยแสน 215 โฉนด 1370 9 215 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 54 454

นาง สังวาลย์ อันทะปัญญา 216 โฉนด 1371 10 216 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 41 241

นางสาว สุกัญญา ต่างถ่ิน 217 โฉนด 1372 11 217 ม.17 ต.โคกกลาง 0 2 43 243

นางสาว เสง่ียม บุตรฉิม 218 โฉนด 1373 4 218 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง สังวาลย์ อันทะปัญญา 219 โฉนด 1374 3 219 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 96 196

นาง บุญร่วม โรเด 220 โฉนด 1375 12 220 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 97 197

นาง ชนปรีชา บุตรฉิม 221 โฉนด 1376 13 221 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง ค าพันธ์ นามจันทร์ดา 222 โฉนด 1377 14 222 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 92 192

นาง นาง สิงห์แม่ง 223 โฉนด 1378 15 223 ม.1 ต.โคกกลาง 2 2 69 1,069

นาย น้อย สังคะพันธ์ 224 โฉนด 1379 37 224 ม.1 ต.โคกกลาง 1 1 18 518

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 225 โฉนด 1380 38 225 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 22 222

นาง วาสนา ต้นโลห์ 226 โฉนด 1381 36 226 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 70 270

นาง น้อย โคตรชาดา 227 โฉนด 1384 39 229 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาย ด ารงศ์ มูลค าศรี 228 โฉนด 1385 40 230 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาย บุญ จันทร์ลุน 229 โฉนด 1386 41 231 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นาง บันเทิง สีทาแก 230 โฉนด 1387 42 232 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 88 88 1 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 252 5

252 ประกอบการค้า

นาย บุญ จันทร์ลุน 231 โฉนด 1388 35 233 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 19 219
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย อรงกรณ์ เมืองทา 232 โฉนด 1389 18 234 ม.6 ต.โคกกลาง 0 2 60 260

นาย ชู เทศน้อย 233 โฉนด 1390 34 235 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 18 218

นาย บุ่น จ าปาเหลือง 234 โฉนด 1391 43 236 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 85 85

นางสาว อรอุมา กิติพัฒน์มนตรี 235 โฉนด 1392 44 237 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 99 99

นาง มี ชาบ้านโนน 236 โฉนด 1393 33 238 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 89 289

นาง ทองมาก ตัวเสาร์ 237 โฉนด 1394 30 239 ม.2 ต.โคกกลาง 0 2 21 221 1 17 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 135 5

135 ประกอบการค้า

นางสาว ศราภรณ์ คุณช่ืน 238 โฉนด 1395 31 240 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 51 151 1 207 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 96 5

96 ประกอบการค้า

นางสาว บุญหลาย บุญมี 239 โฉนด 1396 32 241 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาง นาง สิงห์แม่ง 240 โฉนด 1397 47 242 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 96 96

นาง มยุรี หีบแก้ว 241 โฉนด 1398 48 243 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 51 51

นาง ทองเหรียญ โสหา 242 โฉนด 1399 49 244 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 36 36

นาย สมเลิศ เลิศงามดี 243 โฉนด 1400 50 245 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 56 56

สิบต ารวจโท จีรศักด์ิ สุรพล 244 โฉนด 1401 52 246 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 21 121

นางสาว อระทัย นามวิเศษ 245 โฉนด 1402 27 247 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 19 119

นาย ค าสิทธ์ิ หารธงชัย 246 โฉนด 1403 29 248  ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นาง เกสร พืชผักหวาน 247 โฉนด 1404 28 249 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 78 78

นาย ค าผอง หารธงชัย 248 โฉนด 1405 25 250 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 46 146

นาง บานเย็น หารธงชัย 249 โฉนด 1406 26 251 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 63 63

นาย นิคม ศักด์ิโคตรวัน 250 โฉนด 1407 53 252 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 72 72

นาย คะนอง หารธงชัย 251 โฉนด 1408 54 253 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 80 80 1 125 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 96 5

96 ประกอบการค้า

2 125 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 16 5

16 ประกอบการค้า

นาย ลอง หารธงชัย 252 โฉนด 1409 22 254 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 86 86

นาง เสาร์ สมค า 253 โฉนด 1410 23 255 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 30 30

นาง ทองเหลา ดาวังปา 254 โฉนด 1411 24 256 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง หล้าน้อย ต้นกันยา 255 โฉนด 1412 20 257 ม.13 ต.โคกกลาง 0 2 4 204

นาย ค าภู สมค า 256 โฉนด 1413 21 258 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 65 165

นาย ภู สมค า 257 โฉนด 1414 55 259 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 67 67
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย เตย บัวศรี 258 โฉนด 1415 56 260 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาง สีไพร มิลาน 259 โฉนด 1416 74 261 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 75 75 1 11 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 160 5

160 อยู่อาศัย

48 ประกอบการค้า

นาย บัวเงิน บัวเงิน 260 โฉนด 1417 75 262 ม.1 ต.โคกกลาง 0 3 2 302

นาง สิรินทร์ พลชัยเรือง 261 โฉนด 1418 73 263 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 27 127

นาย จันทร์ เทียมทะนงค์ 262 โฉนด 1419 72 264 ม.2 ต.โคกกลาง 0 2 89 289 1 12 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 180 5

180 ประกอบการค้า

นาง สุชานันท์ บัณฑิต 263 โฉนด 1420 70 265 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 30 130

นาง ค าพอง สังวาลค า 264 โฉนด 1421 71 266 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 8 108

นาง สุกัลยา อ่อนธรรมา 265 โฉนด 1422 79 267 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 79 179

นาย แก้ว นามวิเศษ 266 โฉนด 1423 76 268 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 15 115

นาง สุกัลยา อ่อนธรรมา 267 โฉนด 1424 77 269 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 52 52

นาง กัลยา สาระดี 268 โฉนด 1425 78 270 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง ปราณี จันทะฤทธ์ิ 269 โฉนด 1426 80 271  ต.โคกกลาง 0 1 95 195

นาง ค าผัด สีทาแก 270 โฉนด 1427 81 272 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 19 119

นาง วิชัย ต้นกันยา 271 โฉนด 1428 82 273 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 46 146 1 44 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 224 5

224 อยู่อาศัย

36 ประกอบการค้า

นาง วรดา บุดดา 272 โฉนด 1429 83 274 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาง ค าปอน พิมพ์เฮียง 273 โฉนด 1430 85 275 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 45 45

นาย บัว หารธงชัย 274 โฉนด 1431 86 276 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 68 68

นาย บุญโฮม คณะวาปี 275 โฉนด 1432 87 277 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 56 56

นาง ค าปอน พิมพ์เฮียง 276 โฉนด 1433 84 278 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาย สิงห์ ขุนพรม 277 โฉนด 1434 88 279 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 85 85

นาง สมจิตร์ ลิสิงห์ 278 โฉนด 1435 89 280 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 97 197

นาง น้อย ดีบงศ์ 279 โฉนด 1436 58 281 ม.13 ต.โคกกลาง 0 2 32 232

นาง จันทร์ สีพรม 280 โฉนด 1437 57 282 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาง ศรีไพร พิมลี 281 โฉนด 1438 59 283  ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาย เกียรติกุล ศรีแสง 282 โฉนด 1439 60 284 ม.13 ต.โคกกลาง 0 3 63 363

นาง น้อย ภูมีศรี 283 โฉนด 1440 63 285 ม.13 ต.โคกกลาง 0 3 1 301 1 5 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

200 อยู่อาศัย

48 ประกอบการค้า

นาย บุญสาร หินวิเศษ 284 โฉนด 1441 62 286 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 56 156

นางสาว รุ่งนภา ดีมาก 285 โฉนด 1442 61 287 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 26 126

นางสาว ทิพวาณี โนนทะขาม 286 โฉนด 1443 51 288 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 98 98 1 184 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5

200 อยู่อาศัย

95 ประกอบการค้า

นาย สมบูรณ์ ตาสี 287 โฉนด 1444 46 289 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 53 153

นาง ทองใบ ต้นกันยา 288 โฉนด 1445 64 291 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาย จันทร์ พันนานนท์ 289 โฉนด 1446 65 290  ต.โคกกลาง 0 2 20 220

นาง สุดา จันทร์ลุน 290 โฉนด 1447 81 292 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 39 139

นาง ทองสี วังแพน 291 โฉนด 1448 80 293 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง ปัดท ามา ใต้ไทยสงค์ 292 โฉนด 1449 67 294 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 36 36

นาง บุญหนา ฤทธิยา 293 โฉนด 1450 68 295 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 294 โฉนด 1451 66 296 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 58 58

นาง กันหา กุลมอญ 295 โฉนด 1452 69 297 ม.3 ต.โคกกลาง 0 0 54 54

นาย หนูเวียง ฤทธิยา 296 โฉนด 1453 71 298 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 56 56

นาย ชาลี บุตรฉิม 297 โฉนด 1454 45 299 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 26 26

นาง ทองสี วังแพน 298 โฉนด 1455 70 300 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 16 216

นางสาว ก่ิงกาญจน์ งามศิริสมสกุล 299 โฉนด 1456 90 301 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาย ทองค า พันธ์นานนท์ 300 โฉนด 1457 79 302 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 54 54 1 9 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ 216 10

108 อยู่อาศัย

30 ประกอบการค้า

นาง บัวฟอง ศิริกิจ 301 โฉนด 1458 73 303 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 11 411

นาย สุพจน์ มูลค าศรี 302 โฉนด 1459 74 304 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 60 160

นาย พันธ์ พับศรี 303 โฉนด 1460 76 305 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 55 255

นาง บัวหลาย กุมไธสง 304 โฉนด 1461 75 306 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นาง อินทร์ตา เรือนทิพย์ 305 โฉนด 1462 77 307 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 34 134

นาง ทิพย์ สังคะพัน 306 โฉนด 1463 78 308 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 72 172

นาย วันชัย พันนานนท์ 307 โฉนด 1464 83 310 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 87 87

นาง สุหลา โพธ์ิศรี 308 โฉนด 1465 84 311 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 84 84
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย จรูญ สุขประเสริฐ 309 โฉนด 1466 82 309 ม.9 ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นาง นวลจันทร์ บุราณเดช 310 โฉนด 1467 91 312 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง มะลิ สุบรรเทิง 311 โฉนด 1469 35 315 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 72 72

นาง สุมลทา นามวงษา 312 โฉนด 1475 111 1134 ม.10 ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาย ค ากอง ต้นกันยา 313 โฉนด 1492 106 402 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 89 189

นาง จงกล ศรีเจริญ 314 โฉนด 1493 107 403 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาง ดวงใจ โนนวังชัย 315 โฉนด 1514 121 1146 ม.9 ต.โคกกลาง 8 0 69 3,269

นาง กัลยา ซ้ายศรี 316 โฉนด 1515 120 1145 ม.3 ต.โคกกลาง 3 1 73 1,373

นาง รัตนากร ไชยราช 317 โฉนด 1517 119 1144 ม.1 ต.โคกกลาง 5 3 85 2,385

นาง กัลยา ซ้ายศรี 318 โฉนด 1518 118 1143 ม.3 ต.โคกกลาง 3 0 52 1,252

นาย จตุรพร มหาอ ามาตย์ 319 โฉนด 1519 117 1142 ม.9 ต.โคกกลาง 3 0 12 1,212

นาย อุทิศ ซ้ายศรี 320 โฉนด 1520 116 1141 ม.9 ต.โคกกลาง 6 2 11 2,611

นาย สุดใจ ค าอ้อ 321 โฉนด 1531 19 404 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 99 99

นาย เส็ง ขุนพรม 322 โฉนด 1532 20 405 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 96 96

นาง ทองสุข สุรพล 323 โฉนด 1534 36 406 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 28 128

นางสาว สุภัทรา สุรพล 324 โฉนด 1535 37 407 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 26 126

นาย บัวเงิน บัวเงิน 325 โฉนด 1543 112 411 ม.1 ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600

นาง อุไรวรรณ จ าปาวงศ์ 326 โฉนด 1544 21 408 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 97 197

นาง ทองมี โพธ์ิแสง 327 โฉนด 1546 118 1157 ม.9 ต.โคกกลาง 4 2 54 1,854

นาย สมพร ภังคี 328 โฉนด 1552 113 1152 ม.3 ต.โคกกลาง 15 3 42 6,342

นาง วิภา พวงกลาง 329 โฉนด 1553 114 1153 ม.3 ต.โคกกลาง 6 0 6 2,406

นาย หนูออน พังคี 330 โฉนด 1554 115 1154 ม.9 ต.โคกกลาง 5 3 60 2,360

นาย หนูออน พังคี 331 โฉนด 1555 116 1155 ม.9 ต.โคกกลาง 5 3 4 2,304

นางสาว อัจฉรียา ภังคี 332 โฉนด 1556 117 1156 ม.9 ต.โคกกลาง 5 1 29 2,129

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 333 โฉนด 1607 49 371 ม.1 ต.โคกกลาง 4 3 95 1,995

นาง ถนอม ลุนรักษา 334 โฉนด 1608 48 372 ม.1 ต.โคกกลาง 15 0 15 6,015

นาย คะนอง หารธงชัย 335 โฉนด 1609 47 373 ม.1 ต.โคกกลาง 13 3 80 5,580

นาง ทองเหลา ดาวังปา 336 โฉนด 1611 45 1143 ม.13 ต.โคกกลาง 7 2 26 3,026

นาง บันเทิง สีทาแก 337 โฉนด 1613 43 377 ม.1 ต.โคกกลาง 11 1 95 4,595

นาง สมจิตร หาญธงชัย 338 โฉนด 1614 42 378 ม.2 ต.โคกกลาง 15 1 50 6,150

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 339 โฉนด 1615 50 379 ม.1 ต.โคกกลาง 8 3 3 3,503
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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หน้า
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นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 340 โฉนด 1616 51 380 ม.1 ต.โคกกลาง 12 0 30 4,830

นาย สวาท สาขา 341 โฉนด 1617 52 381 ม.1 ต.โคกกลาง 2 3 91 1,191

นาย สุพจน์ มูลค าศรี 342 โฉนด 1619 54 383 ม.1 ต.โคกกลาง 2 3 70 1,170

นาย วัยวุฒิ ชูศรี 343 โฉนด 1620 56 384 ม.5 ต.โคกกลาง 5 0 68 2,068

นาง ประยูร กงบัว 344 โฉนด 1621 58 1054 ม.1 ต.โคกกลาง 2 1 42 942

นาง ปราณี บัณดิษฐ์ 345 โฉนด 1622 55 386 ม.2 ต.โคกกลาง 9 0 97 3,697

นาย บุญมี พัพศรี 346 โฉนด 1623 59 387 ม.1 ต.โคกกลาง 16 3 3 6,703

นาย มี พับศรี 347 โฉนด 1624 61 388 ม.1 ต.โคกกลาง 5 2 10 2,210

นาง บุญถม เทียมทะนงค์ 348 โฉนด 1625 41 389 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 20 420

นาง มี รินทร์วงษ์ 349 โฉนด 1626 40 390 ม.10 ต.โคกกลาง 8 2 70 3,470

นาง เต้า ตาดี 350 โฉนด 1627 62 391 ม.10 ต.โคกกลาง 8 1 68 3,368

นาย เข็มพร พุทธวงษ์ 351 โฉนด 1629 63 393 ม.3 ต.โคกกลาง 21 1 40 8,540

นาง สายวงษ์ ชิกว้าง 352 โฉนด 1630 65 394 ม.3 ต.โคกกลาง 10 0 40 4,040

นาง สมบูรณ์ แสงพลสา 353 โฉนด 1641 8 405 ม.3 ต.โคกกลาง 32 2 40 13,040

นาง สมบูรณ์ แสงพลสา 354 โฉนด 1645 7 409 ม.3 ต.โคกกลาง 55 3 80 22,380

นาง สุพัด เพ็ญสว่าง 355 โฉนด 1647 11 411 ม.5 ต.โคกกลาง 10 1 52 4,152

นาง ผาง ปัญญาใส 356 โฉนด 1648 12 412 ม.3 ต.โคกกลาง 10 0 86 4,086

นาย สวัสด์ิ ปัญญาใส 357 โฉนด 1649 13 413 ม.3 ต.โคกกลาง 9 1 87 3,787

นาง ค านาง โคตรคีรี 358 โฉนด 1650 14 414 ม.3 ต.โคกกลาง 13 2 0 5,400

นาง ค าพอง คนบุญ 359 โฉนด 1651 15 415 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง ค าพอง คนบุญ 360 โฉนด 1652 16 416 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว ภัทราวดี พันธ์เลิศ 361 โฉนด 1653 21 417 ม.3 ต.โคกกลาง 6 1 70 2,570

นาง บุญเหลือ ไชยโอชะ 362 โฉนด 1654 10 418 ม.5 ต.โคกกลาง 19 0 38 7,638

นาง สมหมาาย โคตะมะ 363 โฉนด 1655 17 419 ม.5 ต.โคกกลาง 3 1 22 1,322

นาง ทองใบ ศรีทาแก 364 โฉนด 1656 19 420 ม.5 ต.โคกกลาง 3 1 76 1,376

นาย ชาติชาย งามศิริสมสกุล 365 โฉนด 1657 20 421 ม.2 ต.โคกกลาง 3 3 27 1,527

นาง ถนอม ตรีศาสตร์ 366 โฉนด 1658 22 422 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 67 2,367

นาย ค ามาย โสบุญมา 367 โฉนด 1659 24 423 ม.10 ต.โคกกลาง 23 2 37 9,437

นาง สมปอง แก้วแก่นคูณ 368 โฉนด 1660 29 424 ม.10 ต.โคกกลาง 11 1 80 4,580

นาย โอภาส ชุมแสง 369 โฉนด 1661 76 425 ม.10 ต.โคกกลาง 22 0 97 8,897

นาย จรูญ ดีมา 370 โฉนด 1662 34 426 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 28 2,028
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นางสาว ฉัตรพร พันธัง 371 โฉนด 1663 38 427 ม.10 ต.โคกกลาง 1 1 46 546

นาง กระดุมทอง ตัวเสาร์ 372 โฉนด 1664 37 428 ม.10 ต.โคกกลาง 3 2 3 1,403

นาง ทอง วรรณค า 373 โฉนด 1665 36 1147 ม.10 ต.โคกกลาง 9 1 67 3,767

นาง ค าผอง สุดแสง 374 โฉนด 1666 35 430 ม.10 ต.โคกกลาง 2 2 19 1,019

นาง มาลิน ภูครองทุ่ง 375 โฉนด 1667 39 431 ม.13 ต.โคกกลาง 13 2 60 5,460

นาง บับภา ปัญญายาว 376 โฉนด 1668 84 421 ม.10 ต.โคกกลาง 11 2 40 4,640

นาง บุญเสริญ ลุนทุ่ง 377 โฉนด 1669 20 433 ม.4 ต.โคกกลาง 10 1 20 4,120

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 378 โฉนด 1670 1 1087 ม.2 ต.โคกกลาง 19 2 3 7,803

นาง หนูการ พันนานนท์ 379 โฉนด 1671 4 1160 ม.4 ต.โคกกลาง 7 2 51 3,051

นาย พงศกร พิลาชัย 380 โฉนด 1672 5 436 ม.4 ต.โคกกลาง 11 0 51 4,451

นาย คมธัญจักร เจริญชัยภพสิน 381 โฉนด 1673 6 437 ม.1 ต.โคกกลาง 32 3 94 13,194

นาง สง่า ต้นโนนเชียง 382 โฉนด 1674 7 438 ม.4 ต.โคกกลาง 26 2 4 10,604

นาย บุญมี สิมผาบ 383 โฉนด 1675 3 439 ม.4 ต.โคกกลาง 9 0 11 3,611

นาง เสถียร ประทุม 384 โฉนด 1676 2 440 ม.4 ต.โคกกลาง 16 0 81 6,481

นาย สังข์ทอง สมทอง 385 โฉนด 1677 10 441 ม.4 ต.โคกกลาง 31 3 87 12,787

นาง วัชรินทร์ แก้วค าภา 386 โฉนด 1678 11 442 ม.4 ต.โคกกลาง 21 2 96 8,696

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 387 โฉนด 1679 8 443  ต.โคกกลาง 4 1 53 1,753

นาย สังข์ทอง สมทอง 388 โฉนด 1680 9 444 ม.4 ต.โคกกลาง 3 1 34 1,334

นาง ทองมา ศิริบุญมี 389 โฉนด 1681 17 1031 ม.4 ต.โคกกลาง 13 2 43 5,443

นาย สัมฤทธ์ิ วิชาราช 390 โฉนด 1682 18 446 ม.12 ต.โคกกลาง 15 0 48 6,048

นาง สม รักษาภักดี 391 โฉนด 1684 16 448 ม.4 ต.โคกกลาง 25 2 80 10,280

นาง กัลยา พละวงศ์ 392 โฉนด 1686 12 450 ม.4 ต.โคกกลาง 50 1 0 20,100

นาง กัญญา มหาชัย 393 โฉนด 1721 57 316 ม.3 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง ค าปอน ยันตุ 394 โฉนด 1722 60 317 ม.1 ต.โคกกลาง 4 0 44 1,644

นางสาว ลัดดา คณะวาปี 395 โฉนด 1724 104 319 ม.1 ต.โคกกลาง 7 0 97 2,897

นาง จิตร์ตา สิงหา 396 โฉนด 1725 103 320 ม.3 ต.โคกกลาง 9 2 62 3,862

นาง ล าไพ ต้นกันยา 397 โฉนด 1726 23 321 ม.2 ต.โคกกลาง 4 3 8 1,908

นาย พิมล วิระกิจ 398 โฉนด 1727 31 322 ม.10 ต.โคกกลาง 30 1 5 12,105

นาย พิมล วิระกิจ 399 โฉนด 1728 30 323 ม.10 ต.โคกกลาง 7 2 80 3,080

นาย พิมล วิระกิจ 400 โฉนด 1729 32 324 ม.10 ต.โคกกลาง 4 0 57 1,657

นาย หนูเด่น ปัญญายาว 401 โฉนด 1730 25 325 ม.4 ต.โคกกลาง 1 1 41 541
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นาย โอภาส ชุมแสง 402 โฉนด 1731 28 326 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง นิภาพร กองหล้า 403 โฉนด 1732 33 327 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง พร้ิง อุตอามาตย์ 404 โฉนด 1733 18 328 ม.1 ต.โคกกลาง 1 2 67 667

นาย ชาญชัย พันธ์โน 405 โฉนด 1734 85 422 ม.12 ต.โคกกลาง 10 1 4 4,104

นาง ค าพอง เดชแพง 406 โฉนด 1736 13 331 ม.4 ต.โคกกลาง 7 1 48 2,948

นาง ใครศรี ชาภูวงษ์ 407 โฉนด 2446 23 1513 ม.13 ต.โคกกลาง 15 0 26 6,026

นาง หนูอาจ บุตรหาร 408 โฉนด 2448 21 1515 ม.9 ต.โคกกลาง 4 3 63 1,963

นาง ค าพุ กลางหล้า 409 โฉนด 2449 27 1516 ม.9 ต.โคกกลาง 21 3 70 8,770

นาย ทวิช ถาอุปชิต 410 โฉนด 2450 26 1517 ม.13 ต.โคกกลาง 12 3 26 5,126

นาย อุดชัย หงษ์ค า 411 โฉนด 2451 25 1518 ม.1 ต.โคกกลาง 8 0 26 3,226

นาง ใครศรี ชาภูวงษ์ 412 โฉนด 2452 24 1519 ม.1 ต.โคกกลาง 14 0 80 5,680

นาย สุรีย์ ชาภูวงษ์ 413 โฉนด 2453 22 1520 ม.13 ต.โคกกลาง 6 1 37 2,537

นาง มยุรี ชุมมณเฑียร 414 โฉนด 2456 18 1523 ม.9 ต.โคกกลาง 19 2 54 7,854

นางสาว ปนิธา ใจสะอาด 415 โฉนด 2457 19 1524 ม.10 ต.โคกกลาง 8 3 40 3,540

นาง หนูอาจ บุตรหาร 416 โฉนด 2461 20 1528 ม.1 ต.โคกกลาง 6 2 90 2,690

นาง ค าผัน อุทัยเรือง 417 โฉนด 2462 34 1529 ม.13 ต.โคกกลาง 11 1 0 4,500

นางสาว สุนิสา สุดชา 418 โฉนด 2470 76 1537  ต.โคกกลาง 18 3 62 7,562

นาง ประเทียง พันอกแดง 419 โฉนด 2762 46 345 ม.4 ต.โคกกลาง 17 3 70 7,170

นาง หนูเรียน จันปิดตา 420 โฉนด 2763 45 346 ม.2 ต.โคกกลาง 11 1 83 4,583

นาย เสถียร ศรีอุเป 421 โฉนด 2764 109 347 ม.12 ต.โคกกลาง 10 0 6 4,006

นาย บุญจันทร์ ค าภาแก้ว 422 โฉนด 2765 110 348 ม.2 ต.โคกกลาง 12 1 28 4,928

นาย ประกาศ อันแสน 423 โฉนด 2766 49 349 ม.12 ต.โคกกลาง 5 2 60 2,260

นาง มลิจันทร์ วาทยา 424 โฉนด 2767 67 350 ม.12 ต.โคกกลาง 2 1 80 980

นาย อิสสระ นาคะประเวศน์ 425 โฉนด 2768 70 351 ม.12 ต.โคกกลาง 10 0 20 4,020

นาย แวว สมภักดี 426 โฉนด 2769 73 352 ม.12 ต.โคกกลาง 24 2 3 9,803

นาย บัวพา ขันชา 427 โฉนด 2770 83 353 ม.4 ต.โคกกลาง 18 3 70 7,570

นาง ประนอม วิบูลย์กุล 428 โฉนด 2771 99 354 ม.4 ต.โคกกลาง 12 3 48 5,148

นาง บุญล้อม เดชแพง 429 โฉนด 2780 85 363 ม.12 ต.โคกกลาง 16 0 56 6,456

นาง จ าภัส อันแสน 430 โฉนด 2781 86 364 ม.12 ต.โคกกลาง 3 1 61 1,361

นาย ไพรวัลย์ เดชแพง 431 โฉนด 2783 92 366 ม.4 ต.โคกกลาง 12 2 85 5,085

นาย อุดม โคตรโสภา 432 โฉนด 2789 30 502 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 36 2,036
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นางสาว นิธินันท์ โคตรโสภา 433 โฉนด 2790 29 503 ม.7 ต.โคกกลาง 3 0 60 1,260

นางสาว หนูไกร โคตรโสภา 434 โฉนด 2791 28 504 ม.3 ต.โคกกลาง 17 0 64 6,864

นาย สมาน ค าภาแก้ว 435 โฉนด 2792 32 505 ม.4 ต.โคกกลาง 13 2 10 5,410

นาย สมาน ค าภาแก้ว 436 โฉนด 2793 33 506 ม.4 ต.โคกกลาง 4 1 20 1,720

นาย สมร ศรีนิล 437 โฉนด 2794 31 507 ม.3 ต.โคกกลาง 17 1 93 6,993

นาง ประเทียง พันอกแดง 438 โฉนด 2795 47 1041 ม.4 ต.โคกกลาง 7 0 40 2,840

นาง ถวิล สมภักดี 439 โฉนด 2796 44 1067 ม.12 ต.โคกกลาง 22 0 37 8,837

นาง จารุวรรณ สองคร 440 โฉนด 2798 66 511 ม.4 ต.โคกกลาง 18 2 70 7,470

นาย พรนารายณ์ อินธิแสง 441 โฉนด 2799 48 512 ม.4 ต.โคกกลาง 19 2 83 7,883

นาย รักชาติ ประทุม 442 โฉนด 2800 50 513 ม.4 ต.โคกกลาง 23 2 16 9,416

นาง ทองเล่ือน ใจสัตย์ 443 โฉนด 2801 52 514 ม.4 ต.โคกกลาง 7 1 8 2,908

นาย ขาน ประทุม 444 โฉนด 2802 68 515 ม.7 ต.โคกกลาง 1 3 63 763

นาย อิสสระ นาคะประเวศน์ 445 โฉนด 2803 71 516 ม.12 ต.โคกกลาง 18 0 43 7,243

นาย สมศรี มหาโหมด 446 โฉนด 2804 51 517 ม.12 ต.โคกกลาง 20 2 43 8,243

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 447 โฉนด 2805 65 518 ม.4 ต.โคกกลาง 13 0 60 5,260

นางสาว บุญศรี อุทัยนาง 448 โฉนด 2806 69 519 ม.12 ต.โคกกลาง 6 1 65 2,565

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 449 โฉนด 2807 72 520 ม.4 ต.โคกกลาง 11 3 80 4,780

นาง รัดดา ร้ัวชัย 450 โฉนด 2808 64 1028 ม.12 ต.โคกกลาง 20 1 35 8,135

นาย ช่วย สังวาลค า 451 โฉนด 2809 74 522 ม.4 ต.โคกกลาง 8 3 15 3,515

นาง อุทัย เถ่ือนบัวระบัติ 452 โฉนด 2811 43 524 ม.4 ต.โคกกลาง 25 0 94 10,094

นาย ธรรมนูญ กองแก้ว 453 โฉนด 2815 54 1104 ม.4 ต.โคกกลาง 10 2 35 4,235

นาง ชนัญญา ขุนพรม 454 โฉนด 2820 61 533 ม.12 ต.โคกกลาง 22 1 20 8,920

นาง จันดา เพ็งโคตร 455 โฉนด 2821 62 1093 ม.4 ต.โคกกลาง 1 3 99 799

นาง สม ชัยพิมพา 456 โฉนด 2822 63 1036 ม.4 ต.โคกกลาง 4 3 17 1,917

นาง ผ่องศรี พันธศรี 457 โฉนด 2823 75 536 ม.4 ต.โคกกลาง 6 3 41 2,741

นางสาว แพรว เถ่ือนบัวระบัติ 458 โฉนด 2825 90 538 ม.12 ต.โคกกลาง 7 1 75 2,975

นาง รุ่งตะวัน วงษ์ค าคูณ 459 โฉนด 2826 88 539 ม.4 ต.โคกกลาง 2 0 27 827

นาง หนูเรียน จันปิดตา 460 โฉนด 2827 96 1048 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นาง พุทธา วงษ์ชัยภูมิ 461 โฉนด 2828 87 541 ม.4 ต.โคกกลาง 3 1 8 1,308

นาง บุญปลูก สุวรรณวงศ์ 462 โฉนด 2829 91 542 ม.4 ต.โคกกลาง 7 1 88 2,988

นาย วรทัต พิบูลรัตน์ 463 โฉนด 2830 89 543 ม.3 ต.โคกกลาง 13 1 6 5,306
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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นางสาว วนิดา รัตพลที 464 โฉนด 2831 95 1042 ม.4 ต.โคกกลาง 11 2 99 4,699

นาง ประไพ เดชแพง 465 โฉนด 2832 98 545 ม.4 ต.โคกกลาง 14 2 87 5,887

นาง ประเทียง พันอกแดง 466 โฉนด 2833 93 546 ม.4 ต.โคกกลาง 22 0 34 8,834

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 467 โฉนด 2834 94 1200 ม.2 ต.โคกกลาง 14 3 25 5,925

นาง ถนอม แก้วปราณี 468 โฉนด 2835 84 548 ม.4 ต.โคกกลาง 7 2 81 3,081

นาง ผ่องศรี พันธศรี 469 โฉนด 2838 100 551 ม.4 ต.โคกกลาง 11 1 97 4,597

นาย สุมล พรานน้อย 470 โฉนด 2839 101 552 ม.12 ต.โคกกลาง 15 2 66 6,266

นาย บุญเรียง ชินบาล 471 โฉนด 2840 102 553 ม.12 ต.โคกกลาง 27 2 20 11,020

นาย อ าพร อ่อนโพธา 472 โฉนด 2942 80 367 ม.4 ต.โคกกลาง 21 0 40 8,440

นาย สุข ตรีศาสตร์ 473 โฉนด 2943 85 368 ม.13 ต.โคกกลาง 18 3 80 7,580

นาง มะลิ สุบรรเทิง 474 โฉนด 2944 84 369 ม.12 ต.โคกกลาง 15 2 77 6,277

นาย ศุจิกา อ้วนละมัย 475 โฉนด 2946 41 371 ม.5 ต.โคกกลาง 27 1 43 10,943

นาย ประพันธ์ บุษบา 476 โฉนด 2947 42 372 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 85 2,385

นาง บุญช่วย ศาลาแก้ว 477 โฉนด 2948 43 373 ม.10 ต.โคกกลาง 6 2 49 2,649

นาย จิระ บุษบา 478 โฉนด 2949 44 374 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 36 2,036

นาง บุญช่วย ศาลาแก้ว 479 โฉนด 2950 45 375 ม.10 ต.โคกกลาง 6 2 5 2,605

นาง สม ตัวเสาร์ 480 โฉนด 2951 56 376 ม.1 ต.โคกกลาง 14 2 66 5,866

นาง เต็ม ภูครองทุ่ง 481 โฉนด 2952 50 377 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 51 2,051

นาย วันชัย พันนานนท์ 482 โฉนด 2953 49 378 ม.10 ต.โคกกลาง 1 2 62 662

นาง ดวงใจ ทองจ าปา 483 โฉนด 2954 87 379 ม.10 ต.โคกกลาง 17 3 50 7,150

นาง วิลัย สิงห์วีรธรรม 484 โฉนด 2955 93 380 ม.10 ต.โคกกลาง 13 1 12 5,312

นาง ธีระพันธ์ เดชแพง 485 โฉนด 2956 2 381 ม.12 ต.โคกกลาง 44 1 66 17,766

นาง บุญถม วิชัยวงศ์ 486 โฉนด 3297 34 995 ม.3 ต.โคกกลาง 9 3 80 3,980

นาง เต็ม บรเพชร 487 โฉนด 3302 32 1000 ม.3 ต.โคกกลาง 28 2 60 11,460

นาย ยุทยา พลเสนา 488 โฉนด 3303 28 1001 ม.4 ต.โคกกลาง 3 2 40 1,440

นาง ทองมี โพธ์ิแสง 489 โฉนด 3304 31 1002 ม.9 ต.โคกกลาง 12 2 80 5,080

นาย นิคม แฝงเมืองคุก 490 โฉนด 3305 29 1003 ม.3 ต.โคกกลาง 7 3 41 3,141

นาง บัวผัน มูลอามาตย์ 491 โฉนด 3306 74 1004 ม.3 ต.โคกกลาง 9 0 87 3,687

นาง หลับ ภูหัดสวน 492 โฉนด 3307 76 1005 ม.3 ต.โคกกลาง 11 0 40 4,440

นาย สุขุมภ์ ภูหัดสวน 493 โฉนด 3308 77 1006 ม.3 ต.โคกกลาง 9 1 90 3,790

นาย สมประสงค์ ด้ังดอนบม 494 โฉนด 3309 78 1007 ม.4 ต.โคกกลาง 9 3 0 3,900



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง สุมลทา นามวงษา 495 โฉนด 3310 30 1008 ม.10 ต.โคกกลาง 11 1 37 4,537

นาง แหวว ศรีสุโคตร 496 โฉนด 3311 68 1009 ม.3 ต.โคกกลาง 12 0 3 4,803

นาย อุทิศ ศรีสุโคตร 497 โฉนด 3312 69 1010 ม.3 ต.โคกกลาง 5 1 95 2,195

นาง หนูเรียน กุดทิง 498 โฉนด 3313 70 1011 ม.3 ต.โคกกลาง 19 1 67 7,767

นาง บัวผัน มูลอามาตย์ 499 โฉนด 3314 71 1012 ม.3 ต.โคกกลาง 10 2 73 4,273

นางสาว มยุรา ภูหัดสวน 500 โฉนด 3315 72 1013 ม.3 ต.โคกกลาง 7 1 67 2,967

นาง บัวผัน มูลอามาตย์ 501 โฉนด 3316 73 1014 ม.3 ต.โคกกลาง 8 1 20 3,320

นาย อุรัก โคตรคีรี 502 โฉนด 3317 75 1015 ม.3 ต.โคกกลาง 11 2 18 4,618

นาง มยุรา กาเผือก 503 โฉนด 3318 63 1016 ม.10 ต.โคกกลาง 8 0 76 3,276

นาย เกียงลม มูลน้อย 504 โฉนด 3319 64 1044 ม.10 ต.โคกกลาง 3 3 80 1,580

นาง สุทธิรัตน์ เวชไธยสงค์ 505 โฉนด 3320 66 1064 ม.10 ต.โคกกลาง 7 1 16 2,916

นาย เจียม สิงห์แม่ง 506 โฉนด 3321 67 1019 ม.9 ต.โคกกลาง 10 2 66 4,266

นาง ทองเล่ือน ใจสัตย์ 507 โฉนด 3322 79 1020 ม.4 ต.โคกกลาง 6 2 63 2,663

นาย สุพันรธ์ เหล่าทองสาร 508 โฉนด 3323 62 1021 ม.10 ต.โคกกลาง 14 3 63 5,963

นาง สุมลทา นามวงษา 509 โฉนด 3324 65 1022 ม.10 ต.โคกกลาง 22 3 10 9,110

นาง จันทร์ สีพรม 510 โฉนด 3325 81 1023 ม.13 ต.โคกกลาง 9 0 77 3,677

นาง บัวศรี ปัญญาชัย 511 โฉนด 3326 86 1024 ม.1 ต.โคกกลาง 8 3 8 3,508

นาง บัวหลาย กุมไธสง 512 โฉนด 3327 82 1025 ม.1 ต.โคกกลาง 9 2 63 3,863

นาง ทองยอด ด้ังดอนบม 513 โฉนด 3328 83 1026 ม.4 ต.โคกกลาง 19 2 50 7,850

นาง วิลัย สิงห์วีรธรรม 514 โฉนด 3329 90 1027 ม.10 ต.โคกกลาง 11 3 90 4,790

นาง ประไพ เดชแพง 515 โฉนด 3330 89 1028 ม.4 ต.โคกกลาง 35 2 80 14,280

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 516 โฉนด 3331 88 1029  ต.โคกกลาง 26 1 4 10,504

นาง วิลัย สิงห์วีรธรรม 517 โฉนด 3332 91 1030 ม.10 ต.โคกกลาง 14 3 91 5,991

นาย ค ามูล เดชแพง 518 โฉนด 3333 92 1031 ม.4 ต.โคกกลาง 29 2 47 11,847

นาง เบ้า อ่อนศรีชัย 519 โฉนด 3334 94 1032 ม.10 ต.โคกกลาง 9 2 86 3,886

นาง เต้า ตาดี 520 โฉนด 3335 95 1033 ม.10 ต.โคกกลาง 22 0 67 8,867

นาย สู อันแสน 521 โฉนด 3336 96 1034 ม.4 ต.โคกกลาง 15 3 34 6,334

นาง ธีระพันธ์ เดชแพง 522 โฉนด 3337 98 1035 ม.12 ต.โคกกลาง 28 3 36 11,536

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 523 โฉนด 3338 99 1036 ม.2 ต.โคกกลาง 24 1 64 9,764

นาย สุภี สุขันชา 524 โฉนด 3339 100 1037 ม.12 ต.โคกกลาง 11 1 64 4,564

นาย เรือง กุลธรวณิชย์ 525 โฉนด 3354 37 1052  ต.โคกกลาง 3 2 86 1,486
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาย เล่ือน พวงกลาง 526 โฉนด 3356 40 1054 ม.3 ต.โคกกลาง 6 3 83 2,783

นาง ทองม้วน เน่ืองสมศรี 527 โฉนด 3358 47 1056 ม.3 ต.โคกกลาง 9 2 27 3,827

นางสาว รุ่งนภา เน่ืองสมศรี 528 โฉนด 3359 48 1057 ม.3 ต.โคกกลาง 8 3 74 3,574

นาง อ่อนศรี พันธัง 529 โฉนด 3360 61 1058 ม.10 ต.โคกกลาง 42 0 87 16,887

นาง หนูเดือน สุดแสง 530 โฉนด 3361 60 1059 ม.10 ต.โคกกลาง 11 1 5 4,505

นาง สงัด หงอกพา 531 โฉนด 3362 59 1060 ม.10 ต.โคกกลาง 32 1 30 12,930

นาย วิรัตน์ ตรีสาต 532 โฉนด 3363 58 1061 ม.1 ต.โคกกลาง 27 0 7 10,807

นาย บุญถม คณะวาปี 533 โฉนด 3364 57 1062 ม.1 ต.โคกกลาง 20 0 2 8,002

นาง หล้าน้อย ต้นกันยา 534 โฉนด 3365 55 1063 ม.13 ต.โคกกลาง 48 2 30 19,430

นาง องุ่น หว่างเค็ง 535 โฉนด 3366 54 1064 ม.10 ต.โคกกลาง 9 3 70 3,970

นาง ถนอม ตรีศาสตร์ 536 โฉนด 3367 53 1065 ม.10 ต.โคกกลาง 13 1 90 5,390

นางสาว แสงจันทร์ โพธ์ิจาน 537 โฉนด 3368 52 1090 ม.10 ต.โคกกลาง 5 2 52 2,252

นาย สุรินทร์ ต้นกันยา 538 โฉนด 3369 51 1067 ม.1 ต.โคกกลาง 11 2 30 4,630

นาย สุภี สุขันชา 539 โฉนด 3371 1 1069 ม.4 ต.โคกกลาง 14 1 42 5,742

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 540 โฉนด 3372 3 1086 ม.2 ต.โคกกลาง 25 1 28 10,128

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 541 โฉนด 3373 4 1071 ม.2 ต.โคกกลาง 24 0 20 9,620

นาง สุดใจ สาขา 542 โฉนด 3535 94 385 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 7 107

นาย หลัด โพธ์ิจาน 543 โฉนด 3536 95 386 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นาง หนู อ่อนธรรมา 544 โฉนด 3537 96 387 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 52 52 1 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 36 5

36 ประกอบการค้า

นาง บัวศรี ปัญญาชัย 545 โฉนด 3550 98 389 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 36 36

นาง บัวศรี ปัญญาชัย 546 โฉนด 3551 99 390 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 41 41

นาย ปัญญา โพธ์ิศรี 547 โฉนด 3553 77 391 ม.10 ต.โคกกลาง 4 1 3 1,703

นาง บุญเสริญ ลุนทุ่ง 548 โฉนด 3554 107 382 ม.4 ต.โคกกลาง 11 0 36 4,436

นาง เบ้า อ่อนศรีชัย 549 โฉนด 3555 108 383 ม.10 ต.โคกกลาง 11 1 64 4,564

นาง ดารุณี พละเดช 550 โฉนด 3567 105 1111 ม.1 ต.โคกกลาง 5 1 20 2,120

นาย สัญญา สุขันชา 551 โฉนด 3568 106 1112 ม.12 ต.โคกกลาง 8 2 12 3,412

นาย สมาน ค าภาแก้ว 552 โฉนด 3572 112 392 ม.12 ต.โคกกลาง 3 3 5 1,505

นาง ดวงใจ อุทัยแสน 553 โฉนด 3575 100 393 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 37 137

นาย ประวิทย์ วิชาราช 554 โฉนด 3586 110 1129 ม.10 ต.โคกกลาง 8 2 52 3,452

นาง ทองเล่ือน ใจสัตย์ 555 โฉนด 3588 113 394 ม.4 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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นาง ทองเล่ือน ใจสัตย์ 556 โฉนด 3589 114 395 ม.4 ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาย จรูญ ดีมา 557 โฉนด 3590 101 396 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 45 145

นางสาว ค าปอย จันทร์เหล่อ 558 โฉนด 3591 102 397 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 33 133

นาง อร่าม รินทอง 559 โฉนด 3592 103 398 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 33 133

นาง จันทร์เพ็ญ มูลนา 560 โฉนด 3593 104 399 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 26 126

นาง บัวลัย ปัญสังกา 561 โฉนด 3594 105 400 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 19 19

นาง ทองใบ โพธ์ิหล้า 562 โฉนด 3613 115 401 ม.4 ต.โคกกลาง 51 0 23 20,423

นาย อังกุล เดชแพง 563 โฉนด 3632 5 409 ม.12 ต.โคกกลาง 29 1 60 11,760

นาย สู อันแสน 564 โฉนด 3633 6 410 ม.4 ต.โคกกลาง 15 1 70 6,170

นาง สมปอง แก้วแก่นคูณ 565 โฉนด 3668 80 414 ม.10 ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600

องค์การ บริหารส่วนต าบล โคกกลาง 566 โฉนด 3693 78 412  ต.โคกกลาง 1 3 76 776

องค์การ บริหารส่วนต าบล โคกกลาง 567 โฉนด 3694 79 413  ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง แสง ต้นกันยา 568 โฉนด 3695 108 415 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 7 7

นาง ประยงค์ สังคะพันธ์ 569 โฉนด 3703 81 416 ม.1 ต.โคกกลาง 9 3 27 3,927

นาย จาก ปัญญายาว 570 โฉนด 3742 82 417 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย เป สีโนนยาง 571 โฉนด 3750 122 420 ม.13 ต.โคกกลาง 13 2 97 5,497

นาย บุญมี สิมผาบ 572 โฉนด 3751 39 418 ม.4 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย ศักด์ิ เรือนทิพย์ 573 โฉนด 3762 88 425  ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง ค าปอน ยันตุ 574 โฉนด 3763 89 426 ม.1 ต.โคกกลาง 1 2 79 679

นาง จันทิมา สมค า 575 โฉนด 3764 90 427 ม.13 ต.โคกกลาง 5 2 70 2,270

นาง สมคิด ล้อมจันทึก 576 โฉนด 3768 86 423 ม.1 ต.โคกกลาง 11 0 22 4,422

นาย อนุรักษ์ ท้าวสนิท 577 โฉนด 3769 120 1189  ต.โคกกลาง 23 0 0 9,200

นาย ประสาท ท้าวสนิท 578 โฉนด 3770 121 1190  ต.โคกกลาง 23 0 0 9,200

นางสาว ธัญนันท์ ท้าวสนิท 579 โฉนด 3771 122 1191 ม.2 ต.โคกกลาง 23 0 0 9,200

นาย สวัสด์ิ กองหล้า 580 โฉนด 3774 91 428 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย ณัฐพล หวังภักดีกุล 581 โฉนด 3812 92 429 ม.1 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว กุหลาบ นามวิเศษ 582 โฉนด 3813 93 430 ม.1 ต.โคกกลาง 5 2 32 2,232

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 583 โฉนด 3814 94 431 ม.1 ต.โคกกลาง 5 2 32 2,232

นาย ปรีชา มีพลงาม 584 โฉนด 3815 95 433 ม.8 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง บัวศรี ปัญญาชัย 585 โฉนด 3826 85 432 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาย ประเวช ทองหอม 586 โฉนด 3841 96 434 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000
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นาง รัชนีวรรณ จิตธรรมมา 587 โฉนด 3848 97 435 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง สมปอง แก้วแก่นคูณ 588 โฉนด 3849 98 436 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาย ค าใหม่ บุญมี 589 โฉนด 3850 86 437 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 83 83

นาย ประทุม ภูหัดสวน 590 โฉนด 3851 124 1199 ม.3 ต.โคกกลาง 13 3 9 5,509

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 591 โฉนด 3852 41 438  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง จินดา สาขา 592 โฉนด 3855 125 1202 ม.3 ต.โคกกลาง 7 0 50 2,850

นาย ประสาท แฝงเมืองคุก 593 โฉนด 3856 126 1203 ม.3 ต.โคกกลาง 7 0 2 2,802

นาย สพิทักษ์ มูลอามาตย์ 594 โฉนด 3868 65 439 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 75 75

นาย เสาร์ เอกตาแสง 595 โฉนด 3869 109 440 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 57 157

นาย สุพัฒน์ มูลอามาตย์ 596 โฉนด 3886 66 444 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 42 42

นาย อัศวิน เถ่ือนบัวระบัติ 597 โฉนด 3887 124 445 ม.12 ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาง อัมพร ปัญสังกา 598 โฉนด 3888 123 442 ม.4 ต.โคกกลาง 15 1 66 6,166

นาง ค าปอง ไกรตรี 599 โฉนด 3889 99 443 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาย ศุจิกา อ้วนละมัย 600 โฉนด 3890 110 441 ม.5 ต.โคกกลาง 0 2 4 204

นาย เบญจพล ปัญสังกา 601 โฉนด 3909 38 446 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 23 223

นาย จ าปา อุชี 602 โฉนด 3910 39 447 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 48 148

นาง ทองอ่อน อุชี 603 โฉนด 3911 40 448 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 27 127

นาย ส าราญ วิชาราช 604 โฉนด 3912 41 449 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 57 257

นาย เบญจพล ปัญสังกา 605 โฉนด 3913 42 450 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 14 214

นาง ปราณี แก้วบุดดา 606 โฉนด 3934 43 453 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 23 123

นาง เณศราภา ปัญสังกา 607 โฉนด 3935 44 454 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 68 68

นาง ปราณี แก้วบุดดา 608 โฉนด 3936 45 455 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 41 41

นาย ค าสุม เดชแพง 609 โฉนด 3938 42 452 ม.4 ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาง ลัดดา หูตาชัย 610 โฉนด 3940 111 456 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นาง สมบัติ วิระกิจ 611 โฉนด 3941 112 457 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 45 45

นาย ชุมพล พันธัง 612 โฉนด 3942 113 458 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาง ทองยอด ด้ังดอนบม 613 โฉนด 3964 125 459 ม.4 ต.โคกกลาง 5 1 63 2,163

นาง จันทิมา สมค า 614 โฉนด 3967 101 460 ม.13 ต.โคกกลาง 15 3 68 6,368

นาย ทองพูล คนบุญ 615 โฉนด 3983 66 1248 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง เจียม ค าสิงห์ 616 โฉนด 3985 68 1250 ม.5 ต.โคกกลาง 6 2 60 2,660

นาย ธนกฤต โคตรบรรเทา 617 โฉนด 3986 69 1251 ม.6 ต.โคกกลาง 11 0 0 4,400
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาย ตัน ค าสิงห์ 618 โฉนด 3989 72 1254 ม.5 ต.โคกกลาง 9 2 62 3,862

นาย ศรัณย์ สุรพล 619 โฉนด 4030 67 1249 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย สมควร วงภักดี 620 โฉนด 4032 102 461 ม.9 ต.โคกกลาง 15 0 89 6,089

นาง หนูเล็ก วิชาราช 621 โฉนด 4060 126 462 ม.12 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย ส าราญ วิชาราช 622 โฉนด 4061 127 463 ม.12 ต.โคกกลาง 4 3 97 1,997

นาย สุชาติ สุบรรเทิง 623 โฉนด 4099 128 465 ม.12 ต.โคกกลาง 4 3 95 1,995

นาย เผด็จ สุดชา 624 โฉนด 4100 129 466 ม.4 ต.โคกกลาง 8 0 21 3,221

นาง บุญชู อุดรพันธ์ 625 โฉนด 4101 130 467 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 19 1,219

นาย จิระ บุษบา 626 โฉนด 4107 114 468 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาง พะเยาว์ ตัวเสาร์ 627 โฉนด 4141 87 469 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นาง เบญจวรรณ ปัญสังกา 628 โฉนด 4175 46 470 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 49 149

นาย สุริยะ จ าปาวงศ์ 629 โฉนด 4176 47 471 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 78 78 1 21 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

นาย สุริยะ จ าปาวงศ์ 630 โฉนด 4177 48 472 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 39 39

นาง ผ่องศรี พันธศรี 631 โฉนด 4178 49 473 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 46 146

นาย เอกวิทย์ แก้วบุดดา 632 โฉนด 4179 50 474 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 97 97

นาย เอกวิทย์ แก้วบุดดา 633 โฉนด 4180 51 475 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 99 99

นาง ถนอม แก้วปราณี 634 โฉนด 4181 52 476 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 99 199

นาง บุญเพ็ง มหาโหมด 635 โฉนด 4185 67 477 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 3 103

นาย นวลละออง เพ็งโคตร 636 โฉนด 4188 22 478 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 97 97

นาย ศุจิกา อ้วนละมัย 637 โฉนด 4201 115 479 ม.5 ต.โคกกลาง 0 1 44 144

นาง บุญนอง ประสมพล 638 โฉนด 4202 116 480 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 44 444

นาง บัวลอง โพธ์ิศรี 639 โฉนด 4203 117 481 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 70 170

นาย ทวี ต้นกันยา 640 โฉนด 4204 118 482 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 72 172

นาย สมบัติ ค าตา 641 โฉนด 4300 31 483 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นาง ปรารถนา ทาโย 642 โฉนด 4301 30 484 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาย ไพฑูรย์ พิมพิมาย 643 โฉนด 4302 32 485 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 24 124

นาย บุญธรรม บุดดาทุม 644 โฉนด 4303 29 486 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 13 113

นางสาว พรรณวิภา หงษ์วันนา 645 โฉนด 4304 28 487 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 40 140

นาง สนม โคกแปะ 646 โฉนด 4305 6 488 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 93 193

นาง หนู อุดทัง 647 โฉนด 4306 12 489 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 57 157
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง ศิริภรณ์ ขอนสัก 648 โฉนด 4307 13 490 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 25 125

นาง สายพิณ สุริวงศ์ 649 โฉนด 4308 11 491 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 37 137 1 56 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5

200 อยู่อาศัย

25 ประกอบการค้า

นาง ปัด หัสดี 650 โฉนด 4309 10 492 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 40 140

นาย ประเสริฐ หล้าหมอก 651 โฉนด 4310 9 493 ม.8 ต.โคกกลาง 0 2 32 232

นาง หนูหยาด โพธ์ิหล้า 652 โฉนด 4311 8 494  ต.โคกกลาง 0 0 85 85

นาย พันธ์ศักด์ิ ช่ืนวัฒนา 653 โฉนด 4312 34 495  ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาย อุเทน อินทิขาว 654 โฉนด 4313 3 496 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง จันที ต้นโนนเชียง 655 โฉนด 4314 4 497 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 47 147

นาง สมบัติ โพธ์ิหล้า 656 โฉนด 4315 5 498 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 3 103

นาง ดาวใจ อัญทะปัญญา 657 โฉนด 4316 7 499 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 83 83

นาย ทองแดง เกษาเลิศ 658 โฉนด 4406 33 500 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 92 192

นาง ทองสา สีมาตย์ 659 โฉนด 4407 2 501 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นางสาว วัชรินทร์ ศรีอ่อนลุด 660 โฉนด 4408 26 502 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาง หนูเล็ก คะมะระ 661 โฉนด 4409 27 503 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 42 142

นาง วาด แก้วภักดี 662 โฉนด 4410 25 504 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 85 185

นาย อรงกรณ์ เมืองทา 663 โฉนด 4411 24 505 ม.6 ต.โคกกลาง 0 1 53 153 1 10 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 300 5

300 ประกอบการค้า

นาง วิลาวัณย์ นามลา 664 โฉนด 4412 22 506 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นาง ทองสา สีหาทัพ 665 โฉนด 4413 23 507  ต.โคกกลาง 0 3 27 327

นาง หทัยกาญจน์ สร้อยงาม 666 โฉนด 4414 21 508 ม.7 ต.โคกกลาง 0 0 78 78

นาง ทองมา ทาโย 667 โฉนด 4415 20 509 ม.11 ต.โคกกลาง 1 1 18 518

นาง สงค์ หล้าหมอก 668 โฉนด 4416 35 510 ม.11 ต.โคกกลาง 0 2 91 291

นาง ประสาท วงษ์โพย 669 โฉนด 4417 19 511 ม.11 ต.โคกกลาง 1 0 99 499 1 68 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 80 5

80 ประกอบการค้า

นาง หนูเวียง วงมนตร 670 โฉนด 4418 14 512 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 43 43 1 9 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 81 5

81 ประกอบการค้า

นาง แก่นจันทร์ ศรีแห่งโคตร 671 โฉนด 4419 15 513 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 30 130

นาย สมบัติ เหล่าจูม 672 โฉนด 4420 16 514 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 48 148

นางสาว มาริสา กองจันทา 673 โฉนด 4421 17 515 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 98 98
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นางสาว มาริสา กองจันทา 674 โฉนด 4422 18 516 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาย สุรีย์ ชาภูวงษ์ 675 โฉนด 4461 128 2448 ม.13 ต.โคกกลาง 0 2 73 273

นาง กัลยา พละวงศ์ 676 โฉนด 4496 45 517 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 39 139

นาง สายฝน เขียวม่ัง 677 โฉนด 4497 46 518 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 17 117

นาย ค าสุม เดชแพง 678 โฉนด 4498 47 519 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 93 393

นาง มลิจันทร์ วาทยา 679 โฉนด 4499 48 520 ม.12 ต.โคกกลาง 0 3 9 309

นาง มลิจันทร์ วาทยา 680 โฉนด 4500 49 521 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 27 227

นางสาว ชุตินันท์ เจริญชัย 681 โฉนด 4501 50 522 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 18 418

นาย โชติ แก้วใส 682 โฉนด 4502 51 523 ม.12 ต.โคกกลาง 0 3 33 333

นาง สายฝน พันธ์ุภูรักษ์ 683 โฉนด 4503 52 524 ม.2 ต.โคกกลาง 0 3 29 329

นาย สุริยา พันธ์ุภูรักษ์ 684 โฉนด 4504 53 525 ม.2 ต.โคกกลาง 0 3 26 326

นาง อรอนงค์ ชินสงคราม 685 โฉนด 4505 54 526 ม.4 ต.โคกกลาง 7 2 16 3,016

นาย หนูกัณฑ์ เจริญชัย 686 โฉนด 4506 55 527 ม.1 ต.โคกกลาง 8 1 34 3,334

นางสาว ชุตินันท์ เจริญชัย 687 โฉนด 4507 56 528 ม.1 ต.โคกกลาง 8 2 39 3,439

นางสาว ชุตินันท์ เจริญชัย 688 โฉนด 4508 57 529 ม.1 ต.โคกกลาง 8 0 90 3,290

นาง กัลยา พละวงศ์ 689 โฉนด 4509 58 530 ม.4 ต.โคกกลาง 8 0 52 3,252

นาง มาลิน ภูครองทุ่ง 690 โฉนด 4539 132 532 ม.1 ต.โคกกลาง 4 3 73 1,973

นาง มลิจันทร์ วาทยา 691 โฉนด 4543 68 533 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาย บุตรดา ตรีศาสตร์ 692 โฉนด 4544 133 534 ม.10 ต.โคกกลาง 3 2 3 1,403

นาง วรรณา จ าปาวงศ์ 693 โฉนด 4545 134 535 ม.12 ต.โคกกลาง 5 2 26 2,226

นาง อ่อนศรี พันธัง 694 โฉนด 4560 135 536 ม.10 ต.โคกกลาง 20 0 90 8,090

นาง ไก ค้อมสิงห์ 695 โฉนด 4561 119 539 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 50 50

นาง บัวลอย พิบูลรัตน์ 696 โฉนด 4573 129 537 ม.12 ต.โคกกลาง 1 0 91 491

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 697 โฉนด 4574 136 538  ต.โคกกลาง 10 0 70 4,070

นาง ปานทิพย์ ชินบาล 698 โฉนด 4588 137 1359 ม.4 ต.โคกกลาง 19 0 15 7,615

นาง บัวฮอง โนนทะโมนะ 699 โฉนด 4592 138 1360 ม.4 ต.โคกกลาง 12 1 47 4,947

นางสาว สุพิศ เถ่ือนบัวระบัติ 700 โฉนด 4597 69 540 ม.12 ต.โคกกลาง 0 3 51 351

นาง มาลิน ภูครองทุ่ง 701 โฉนด 4620 88 543 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง สุบัน ชิกว้าง 702 โฉนด 4630 139 1381 ม.3 ต.โคกกลาง 2 1 90 990

นางสาว เนตรนภา โนนวังชัย 703 โฉนด 4631 140 1382 ม.3 ต.โคกกลาง 3 2 43 1,443

นาย ประพาส จันทสอน 704 โฉนด 4632 141 1383 ม.3 ต.โคกกลาง 2 1 14 914
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง นาง จันทสอน 705 โฉนด 4633 142 1384 ม.3 ต.โคกกลาง 7 1 37 2,937

นาย ไพรัช ลุนทุ่ง 706 โฉนด 4648 71 547 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 1 201

นาง มาลี มานะศรี 707 โฉนด 4649 120 542 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาง นริศรา เดชแพง 708 โฉนด 4655 70 544 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 34 134

นาง ดวงใจ อุทัยแสน 709 โฉนด 4656 104 548 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 72 372

นาง ค าผอง สุดแสง 710 โฉนด 4657 105 549 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 88 2,388

นางสาว ธัญวรัตม์ ตรีรัตนคุณ 711 โฉนด 4658 106 550 ม.13 ต.โคกกลาง 1 2 0 600

นาง ค าผอง สุดแสง 712 โฉนด 4659 107 551 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 0 300

นาย อุรัก โคตรคีรี 713 โฉนด 4697 144 1430 ม.3 ต.โคกกลาง 6 1 87 2,587

นาย ศักด์ิสิทธ์ิ โคตรคีรี 714 โฉนด 4698 145 1431 ม.3 ต.โคกกลาง 2 2 72 1,072

นาง พันธ์ุมะณี ศรีทาแก 715 โฉนด 4701 2 545 ม.2 ต.โคกกลาง 32 1 97 12,997

นาง แตงอ่อน ต้นกันยา 716 โฉนด 4702 3 546 ม.1 ต.โคกกลาง 16 0 98 6,498

นาง จันทร์ ภูสมดี 717 โฉนด 4708 143 1427 ม.3 ต.โคกกลาง 5 3 0 2,300

นาย สมศักด์ิ โสหา 718 โฉนด 4713 111 1436 ม.13 ต.โคกกลาง 6 1 7 2,507

นาย สุกรรณ มูลอามาตย์ 719 โฉนด 4721 110 1435  ต.โคกกลาง 7 0 59 2,859

นาง สมบัติ นามจันดา 720 โฉนด 4724 112 553 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาง วิภาวรรณ สุระเสนา 721 โฉนด 4725 113 554 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง มลิจันทร์ วาทยา 722 โฉนด 4732 60 555 ม.12 ต.โคกกลาง 22 0 60 8,860

นาย เอนก ตรีศาสตร์ 723 โฉนด 4746 121 557 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 22 122

นาง อลัย เกษมสวัสด์ิ 724 โฉนด 4776 1 552 ม.10 ต.โคกกลาง 19 2 8 7,808

นาง สมพร บัวศรี 725 โฉนด 4777 4 556 ม.2 ต.โคกกลาง 16 0 98 6,498

นาง ถนอม สุขันชา 726 โฉนด 4783 37 558 ม.11 ต.โคกกลาง 1 2 46 646

นาย บัญญัติ ตาดี 727 โฉนด 5129 38 559  ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาง กมลวรรณ ศรีชินเลิศ 728 โฉนด 5130 39 560 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาง วิลาวัณย์ นามลา 729 โฉนด 5131 40 561 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาง กมลวรรณ ศรีชินเลิศ 730 โฉนด 5132 41 562 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 20 120

นาง ค าบ่อ แววเพชร 731 โฉนด 5133 44 565 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 64 164

นาง อาภาภรณ์ พานิน 732 โฉนด 5134 45 566 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 53 153

นาง เตาะ มะหาพันธ์ 733 โฉนด 5135 47 568 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 71 171

นางสาว จันทร์หอม มะหาพันธ์ 734 โฉนด 5136 48 569 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 69 169

นาย อุเทน วรรวิชิต 735 โฉนด 5137 49 570  ต.โคกกลาง 0 0 62 62
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นาง วิไลลักษณ์ พลทองสถิตย์ 736 โฉนด 5138 50 571 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาง ม้วน โคราช 737 โฉนด 5139 46 567 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นาย สายหยุด เหล่าทองสาร 738 โฉนด 5140 54 575 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 44 44

นาง จงรัก พลสีชา 739 โฉนด 5141 55 576 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 69 69 1 76 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 ประกอบการค้า

นาง แดง แก้วภักดี 740 โฉนด 5142 51 572 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 73 73

นาง บุญแปลง แสนบุญ 741 โฉนด 5143 52 573 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง สุวิไล ใยแก้ว 742 โฉนด 5164 56 577 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 80 80

นาง เดือน ม่วงมะหาด 743 โฉนด 5165 57 578 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 60 60

นาย พันธ์ศักด์ิ ช่ืนวัฒนา 744 โฉนด 5166 53 574  ต.โคกกลาง 0 0 34 34

นาย มธุรส โสจันทร์ 745 โฉนด 5185 42 563 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 78 78

นาย ประสงค์ ค าตา 746 โฉนด 5186 43 564 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 747 โฉนด 5700 118 579 ม.1 ต.โคกกลาง 3 0 97 1,297

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 748 โฉนด 5701 119 580 ม.1 ต.โคกกลาง 3 2 28 1,428

นางสาว จันทรา แก้วใส 749 โฉนด 5796 53 589 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 4 104

นาย บัวลอง ขันลุย 750 โฉนด 5797 54 590 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 38 138

นาง ค าผิว ขันลุย 751 โฉนด 5798 55 591 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 50 150 1 19 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 72 5

72 อยู่อาศัย

16 ประกอบการค้า

นาง มลิวรรณ หงษ์วิไล 752 โฉนด 5800 56 600 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 26 126

นาย สุกรรณ มูลอามาตย์ 753 โฉนด 5801 120 2330  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 754 โฉนด 6360 8 594 ม.2 ต.โคกกลาง 14 2 76 5,876

นาง สุทธิรัตน์ เวชไธยสงค์ 755 โฉนด 6390 124 583 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 79 179

นาง สุทธิรัตน์ เวชไธยสงค์ 756 โฉนด 6391 125 584 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 96 196

นาง รจนา เรืองศรีจันทร์ 757 โฉนด 6392 126 585 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 21 121

นาย ปรีนิรันดร์ โซ่เงิน 758 โฉนด 6393 127 586 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 14 114

นาย สวัสด์ิ ตรีศาสตร์ 759 โฉนด 6394 123 582 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 19 119

นาง นภาลัย บุตรฉิม 760 โฉนด 6396 128 597 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 9 109

นาย บุญมี จ าปาวงศ์ 761 โฉนด 6413 57 601 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 98 98

นาย จันทร์ดี จ าปาวงศ์ 762 โฉนด 6414 58 602 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 98 98

นาย บุดสี วิระกิจ 763 โฉนด 6419 122 581 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 73 73
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นาง สาวิตรี เครือชารี 764 โฉนด 6492 59 623 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นาง เสริฐ มัชฌิโม 765 โฉนด 6605 1 592 ม.11 ต.โคกกลาง 38 2 12 15,412

นาง เคน บุดดาทุม 766 โฉนด 6606 2 593 ม.11 ต.โคกกลาง 29 2 40 11,840

นาง ต๋ิม สมบัติจันทร์ 767 โฉนด 6700 139 619 ม.4 ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาง รุ่งตะวัน วงษ์ค าคูณ 768 โฉนด 6701 140 620 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นางสาว ชลดา ดวงมณี 769 โฉนด 6702 141 621 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง ลัดดา วิบูลย์กุล 770 โฉนด 6703 142 622 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง แต๋ว โลเกตุ 771 โฉนด 6704 231 983 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาย อดุล เหล่าทา 772 โฉนด 6737 152 633 ม.12 ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย หนูชาติ อันแสน 773 โฉนด 6738 153 634 ม.4 ต.โคกกลาง 4 3 40 1,940

นาย จ าปา อุชี 774 โฉนด 6739 154 635 ม.4 ต.โคกกลาง 5 0 20 2,020

นาย สมศรี มหาโหมด 775 โฉนด 6740 155 636 ม.12 ต.โคกกลาง 4 3 64 1,964

นาย ส าราญ วิชาราช 776 โฉนด 6741 156 637 ม.12 ต.โคกกลาง 2 3 67 1,167

นาย วิชาญ ค าภาแก้ว 777 โฉนด 6742 157 638 ม.12 ต.โคกกลาง 5 3 17 2,317

นาย ถาวร มูลอามาตย์ 778 โฉนด 6743 143 624 ม.12 ต.โคกกลาง 16 3 16 6,716

นาย เจษฎา นุตเจริญ 779 โฉนด 6744 144 625 ม.5 ต.โคกกลาง 6 3 73 2,773

นาย กริชทอง สมทอง 780 โฉนด 6745 145 626 ม.12 ต.โคกกลาง 6 3 23 2,723

นาย วรทัต พิบูลรัตน์ 781 โฉนด 6817 146 627 ม.3 ต.โคกกลาง 0 3 89 389

นางสาว แพรว เถ่ือนบัวระบัติ 782 โฉนด 6818 147 628 ม.12 ต.โคกกลาง 1 1 3 503

นาย พานิชย์ เดชแพง 783 โฉนด 6819 148 629 ม.12 ต.โคกกลาง 5 1 77 2,177

นาย อภิชาติ ชินฝ่ัน 784 โฉนด 6820 149 630 ม.1 ต.โคกกลาง 5 0 93 2,093

นาง อัมรา กองแก้ว 785 โฉนด 6821 150 631 ม.4 ต.โคกกลาง 5 1 71 2,171

นางสาว จุรี แฝงเมืองคุก 786 โฉนด 6822 151 632 ม.12 ต.โคกกลาง 4 3 1 1,901

นาย วุฒินันท์ เดชแพง 787 โฉนด 6827 72 639 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 52 152

นาย อุดม ค าบ้ง 788 โฉนด 6873 3 640 ม.7 ต.โคกกลาง 0 3 96 396

นาย สมพร ศรีวรรณภูมิ 789 โฉนด 6874 4 641 ม.7 ต.โคกกลาง 0 1 72 172

นาง เสมียน ช่างเหล็ก 790 โฉนด 6875 5 642 ม.7 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นาง ประนอม แก้วพินิจ 791 โฉนด 6876 6 643 ม.7 ต.โคกกลาง 0 0 49 49

นาย พูลทวี นามจันดา 792 โฉนด 6877 7 648 ม.7 ต.โคกกลาง 0 2 23 223

นาง เสมียน ช่างเหล็ก 793 โฉนด 6878 8 649 ม.7 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง ประนอม แก้วพินิจ 794 โฉนด 6879 9 650 ม.7 ต.โคกกลาง 0 1 44 144
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นางสาว ประกาย ลุนเรือง 795 โฉนด 6897 130 652 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 33 133

นาง วรักษ์ ขุนพรม 796 โฉนด 6898 129 651 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง ค าเพียร คณะวาปี 797 โฉนด 6899 131 653 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 7 107

นาง วิลัย คณะวาปี 798 โฉนด 6900 132 654 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 98 198

นาย ทองอินทร์ มูลค าศรี 799 โฉนด 6926 126 611 ม.3 ต.โคกกลาง 10 0 60 4,060

นาย วีระชัย มูลค าศรี 800 โฉนด 6927 127 612 ม.5 ต.โคกกลาง 10 2 53 4,253

นาง ประยงค์ สังคะพันธ์ 801 โฉนด 6928 128 613 ม.1 ต.โคกกลาง 23 1 57 9,357

นาง ฉวี ทองไทย 802 โฉนด 6944 135 660 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 70 70

นาง ฉวี ทองไทย 803 โฉนด 6945 134 659 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นาง ปิยธิดา ดวงมะณี 804 โฉนด 6946 136 661 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 66 66 1 95 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 49 5

49 ประกอบการค้า

นาง วิลัย คณะวาปี 805 โฉนด 6982 133 655 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 4 4

นาย ระพีพัฒน์ มหาพันธ์ 806 โฉนด 7002 2 595 ม.11 ต.โคกกลาง 5 2 96 2,296

นาง กุหลาบ เขตปัญญา 807 โฉนด 7044 121 598 ม.1 ต.โคกกลาง 5 0 97 2,097

นาง สังวาลย์ อันทะปัญญา 808 โฉนด 7045 122 599 ม.1 ต.โคกกลาง 6 0 42 2,442

นาง หอมไกล ผังดี 809 โฉนด 7556 58 587 ม.11 ต.โคกกลาง 50 0 57 20,057

นาง จันทร์สี ตะภา 810 โฉนด 7557 1 588 ม.11 ต.โคกกลาง 27 0 19 10,819

นาย ศรชัย นนตรี 811 โฉนด 7576 60 670 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 62 162

นาง หนูชิต ตรีเดช 812 โฉนด 7577 61 671 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 15 115

นาย เผด็จ สุดชา 813 โฉนด 7578 62 672 ม.12 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง ดวงใจ หมวดดารักษ์ 814 โฉนด 7588 11 656 ม.1 ต.โคกกลาง 15 0 91 6,091

นาง รุ่งนภา หนูวงษ์ 815 โฉนด 7607 137 662 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 51 151

นาย ทินกร ทองหอม 816 โฉนด 7608 138 663 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นาง ทองม้วน ลุนเรือง 817 โฉนด 7609 139 664 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาง เหลา ลุนเรือง 818 โฉนด 7610 89 665 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 61 61

นางสาว อรอนงค์ ทีค าแก้ว 819 โฉนด 7611 90 666 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 95 195

นาง ละออง บัวศรี 820 โฉนด 7612 91 667 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 45 445

นาย ชัชวาลย์ ทองหอม 821 โฉนด 7613 92 668 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 79 179

นาง ฐิติยา สุรพล 822 โฉนด 7614 93 669 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 88 88

นาย ธัชพล เรืองพัฒนา 823 โฉนด 7617 1 596 ม.12 ต.โคกกลาง 1 3 69 769

นาง ดอกรัก อันแสน 824 โฉนด 7619 158 674 ม.4 ต.โคกกลาง 17 3 4 7,104
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รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นางสาว พรนภา อันแสน 825 โฉนด 7620 159 675 ม.12 ต.โคกกลาง 15 0 95 6,095

นาง ดอกรัก อันแสน 826 โฉนด 7621 160 676 ม.12 ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาง อ้ม จ าปาวงค์ 827 โฉนด 7622 161 677 ม.4 ต.โคกกลาง 10 0 5 4,005

นาย อ่อนสา หีบแก้ว 828 โฉนด 7625 1 3612 ม.8 ต.โคกกลาง 2 1 28 928

นาง สุณี อินทร์อุดม 829 โฉนด 7627 8 678 ม.11 ต.โคกกลาง 5 2 96 2,296

นาง สุภาพ คนสอน 830 โฉนด 7838 162 698 ม.1 ต.โคกกลาง 6 1 88 2,588

นาย สมพิษ นามวิเศษ 831 โฉนด 7839 163 699 ม.1 ต.โคกกลาง 4 3 43 1,943

นาย วิกิจ นามวิเศษ 832 โฉนด 7840 164 700 ม.13 ต.โคกกลาง 5 2 31 2,231

นาง ทัน ลุนเรือง 833 โฉนด 7841 171 701 ม.10 ต.โคกกลาง 9 1 28 3,728

นาย ถาวร ลุนรักษา 834 โฉนด 7842 175 702 ม.1 ต.โคกกลาง 5 2 50 2,250

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 835 โฉนด 7843 176 703 ม.1 ต.โคกกลาง 5 2 50 2,250

นาย เลิศ สีทาแก 836 โฉนด 7844 180 704 ม.1 ต.โคกกลาง 13 0 80 5,280

นาง นงเยาว์ โคตรบรรเทา 837 โฉนด 7845 181 705 ม.2 ต.โคกกลาง 10 2 24 4,224

นาง ละออง บัวศรี 838 โฉนด 7848 188 708 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 0 2,300

นาง ละออง บัวศรี 839 โฉนด 7849 189 709 ม.10 ต.โคกกลาง 4 1 18 1,718

นาย ประเวช ทองหอม 840 โฉนด 7850 190 710 ม.10 ต.โคกกลาง 3 3 65 1,565

นางสาว สถาพร ทองหอม 841 โฉนด 7851 191 711 ม.14 ต.โคกกลาง 3 2 73 1,473

นาย ชัชวาลย์ ทองหอม 842 โฉนด 7852 192 712 ม.10 ต.โคกกลาง 3 1 95 1,395

นาง รุ่งนภา หนูวงษ์ 843 โฉนด 7853 193 713 ม.10 ต.โคกกลาง 3 1 7 1,307

นาย ชัชวาลย์ ทองหอม 844 โฉนด 7854 194 714 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 89 1,289

นางสาว นันธิดา ชินสงคราม 845 โฉนด 7855 213 715 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 12 112

นาง จงกล ศรีเจริญ 846 โฉนด 7856 198 716 ม.10 ต.โคกกลาง 5 2 85 2,285

นาย ค ากอง ต้นกันยา 847 โฉนด 7857 199 717 ม.10 ต.โคกกลาง 10 3 28 4,328

นาย พันธ์ ต้นกันยา 848 โฉนด 7858 201 718 ม.10 ต.โคกกลาง 6 0 30 2,430

นาย พันธ์ ต้นกันยา 849 โฉนด 7859 202 719 ม.10 ต.โคกกลาง 12 1 69 4,969

นาย ขันธ์ทอง ต้นกันยา 850 โฉนด 7860 206 720 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 30 130

นางสาว สงัด กองหล้า 851 โฉนด 7861 203 721 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 2 202

นาง บัวลัย ปัญสังกา 852 โฉนด 7862 204 722 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 0 200 1 173 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5

200 ให้เช่า

นาย ขันธ์ทอง ต้นกันยา 853 โฉนด 7863 205 723 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 20 120

นาง แก้ว ราศรี 854 โฉนด 7864 210 724 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง อ่อนสี กาฬพันธ์ 855 โฉนด 7865 177 725 ม.1 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง กฤษณา เหล่าชุมพล 856 โฉนด 7866 2 726 ม.2 ต.โคกกลาง 15 1 23 6,123

นางสาว ทิพวรรณ์ จิวสกุล 857 โฉนด 7867 1 727 ม.5 ต.โคกกลาง 0 3 10 310

นาย พัฒนพงษ์ จิวสกุล 858 โฉนด 7868 2 728 ม.5 ต.โคกกลาง 0 3 10 310

นาย สุระชัย จิวสกุล 859 โฉนด 7869 2 729 ม.5 ต.โคกกลาง 0 3 10 310

นางสาว อรทัย นามวิเศษ 860 โฉนด 7890 165 3818 ม.1 ต.โคกกลาง 11 3 0 4,700

นาย อนุรักษ์ จากกระโทก 861 โฉนด 7891 166 1010 ม.10 ต.โคกกลาง 1 3 35 735

นาย คมพิชัย พันเทศ 862 โฉนด 7892 168 3820 ม.2 ต.โคกกลาง 18 1 93 7,393

นาง พัชรารัตน์ สุขธนะ 863 โฉนด 7893 169 3821 ม.1 ต.โคกกลาง 14 0 40 5,640

นาง น้อย บัวศรี 864 โฉนด 7894 170 3822 ม.10 ต.โคกกลาง 9 1 47 3,747

นาง สุนทรีย์ ประสงค์ศิลป์ 865 โฉนด 7895 172 3823 ม.1 ต.โคกกลาง 11 3 39 4,739

นาง สุกัลยา ชัยสิทธ์ิ 866 โฉนด 7896 173 3824 ม.10 ต.โคกกลาง 8 2 60 3,460

นาง อินทร์ตา เรือนทิพย์ 867 โฉนด 7897 174 3825 ม.1 ต.โคกกลาง 15 1 7 6,107

นาง ฐิติยา สุรพล 868 โฉนด 7898 178 3826 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 47 847

นาง สุนทรีย์ ประสงค์ศิลป์ 869 โฉนด 7899 179 3827 ม.1 ต.โคกกลาง 6 1 87 2,587

นาง ละออง บัวศรี 870 โฉนด 7903 195 1163 ม.10 ต.โคกกลาง 9 2 59 3,859

นาง จงกล ศรีเจริญ 871 โฉนด 7905 197 3833 ม.10 ต.โคกกลาง 16 1 33 6,533

นาง แก้ว ราศรี 872 โฉนด 7906 207 3834 ม.10 ต.โคกกลาง 15 1 65 6,165

นาย เคน ศรีธรรมา 873 โฉนด 7907 208 3835 ม.2 ต.โคกกลาง 10 1 30 4,130

นาย วิทวัส บัวศรี 874 โฉนด 7908 209 1029 ม.8 ต.โคกกลาง 1 0 61 461

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 875 โฉนด 7909 211 3837 ม.10 ต.โคกกลาง 8 0 54 3,254

นาง สกุลรัตน์ พลเสนา 876 โฉนด 7910 212 3838 ม.10 ต.โคกกลาง 6 3 36 2,736

นาย คมพิชัย พันเทศ 877 โฉนด 7919 167 3847 ม.2 ต.โคกกลาง 6 2 67 2,667

นาย พันธ์ ต้นกันยา 878 โฉนด 7920 200 3848 ม.10 ต.โคกกลาง 10 0 97 4,097

นาย ช่อ บัญดิตย์ 879 โฉนด 7954 6 3882 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 94 194

นางสาว รัศมี จันทจร 880 โฉนด 7955 7 3883 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 91 91

นาง อุดม หงษ์วรรณา 881 โฉนด 7956 8 3884 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นาง น้อย จันทจร 882 โฉนด 7957 9 3885  ต.โคกกลาง 0 1 60 160

นาง บัวทอง พันสวัส 883 โฉนด 7958 10 3886 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 19 119

นาย อ่อนสา หีบแก้ว 884 โฉนด 7959 11 3887 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 53 153

นางสาว แสงจันทร์ หีบแก้ว 885 โฉนด 7960 12 3888 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 85 185
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง บุญมี อินทนนท์ 886 โฉนด 7961 13 3889 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 53 53

นางสาว มณฑกานต์ บ ารุงภักดี 887 โฉนด 7962 14 3890 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาง แปลง สมสาย 888 โฉนด 7963 15 3891 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นาง สุดใจ เศรษฐศิริ 889 โฉนด 7983 16 3911 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 55 55

นาย หนูคล้าย มัชทะปานัง 890 โฉนด 7984 17 3912 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 1 101

นาย ไพรัช จิตวิขาม 891 โฉนด 7985 18 3913 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 2 102

นาง โสภา บิดหล่า 892 โฉนด 7986 19 3914  ต.โคกกลาง 0 1 4 104

นาง ศิริภรณ์ หงษ์วันนา 893 โฉนด 7987 20 3915 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 22 122

นางสาว จารุวรรณ สวนมอญ 894 โฉนด 7988 21 3916 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 70 70

นาย เชย มานะศรี 895 โฉนด 7989 22 3917 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 59 59

นาย ทองจันทร์ ค าสิงห์ 896 โฉนด 7990 23 3918 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 86 86

นาย ไพรัช จิตวิขาม 897 โฉนด 7991 24 3919 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 49 149

นาง สมนึก วงษ์ภิเดช 898 โฉนด 7992 25 3920 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 42 42

นางสาว สังวาลย์ ค าวงศ์ 899 โฉนด 7993 26 3921 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นางสาว สุดใจ พันสวัสด์ิ 900 โฉนด 7994 27 3922 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 42 42

นาง อรุณี เหนือร้อยเอ็ด 901 โฉนด 7995 28 3923 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาย สุพจน์ จิตวิขาม 902 โฉนด 7996 29 3924 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 65 65

นาง บัวเรียน ศรีศักนอก 903 โฉนด 7997 30 3925 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 43 43

นางสาว ทองหนัก ศรีศักนอก 904 โฉนด 7998 31 3926  ต.โคกกลาง 0 0 28 28

นาย พินิจ ปราบณรงค์ 905 โฉนด 7999 32 3927 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาย สมจิต ปราบณรงค์ 906 โฉนด 8000 33 3928  ต.โคกกลาง 0 0 45 45

นาง บรรจง ชุมจิต 907 โฉนด 8001 34 3929 ม.9 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นาย เดชา ปราบณรงค์ 908 โฉนด 8002 35 3930  ต.โคกกลาง 0 0 44 44

นาย สมจิต ปราบณรงค์ 909 โฉนด 8003 36 3931 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาง ละม่อม วงแวงไทย 910 โฉนด 8004 37 3932 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง ศรีนวล วรรณรักษ์ 911 โฉนด 8005 38 3933 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 37 37

นาง ใบ กางโงน 912 โฉนด 8006 39 3934 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 7 107

นางสาว วาสนา กางโงน 913 โฉนด 8007 40 3935 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 65 65

นาง นี สุวรรณโสภา 914 โฉนด 8008 41 3936 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 67 67

นาง สุดใจ เศรษฐศิริ 915 โฉนด 8009 42 3937 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 96 96

นาย น้อย ค าโหยก 916 โฉนด 8010 43 3938 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 45 45
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แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง แหวน วงแวงไทย 917 โฉนด 8011 44 3939 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 34 134

นางสาว สุจิตรา พันธัง 918 โฉนด 8012 45 3940 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 25 25

นาง จ่อย วงแวงไทย 919 โฉนด 8013 46 3941 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 61 61

นาย ลี จันทจร 920 โฉนด 8014 3 3942 ม.8 ต.โคกกลาง 7 2 60 3,060

นาง น้อย จันทจร 921 โฉนด 8015 4 3943  ต.โคกกลาง 48 1 17 19,317

นาย ค าสอน จันทจร 922 โฉนด 8016 5 3944 ม.8 ต.โคกกลาง 7 0 46 2,846

นางสาว พิศมัย มานะศรี 923 โฉนด 8017 47 3945 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 3 103

นางสาว ลัดดา หีบแก้ว 924 โฉนด 8018 48 3946 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 91 91

นาง ตอง โพธิชัย 925 โฉนด 8019 49 3947 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นางสาว เกษร ชัยดี 926 โฉนด 8020 50 3948 ม.5 ต.โคกกลาง 0 2 3 203

นาง สมบูรณ์ หีบแก้ว 927 โฉนด 8021 11 3949 ม.8 ต.โคกกลาง 14 2 92 5,892

นาง สุประวีณ์ หนูเพ็ชร์ 928 โฉนด 8025 19 3953 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 98 498

นาง ใหม่ สุขันชา 929 โฉนด 8030 74 684 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 15 115

นาย สัญญา สุขันชา 930 โฉนด 8031 75 685 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 83 83

นาย วิรัตน์ สุวรรณวงศ์ 931 โฉนด 8040 12 697 ม.4 ต.โคกกลาง 6 0 23 2,423

นาง ฉันทนา เดชคง 932 โฉนด 8052 16 3962 ม.8 ต.โคกกลาง 9 0 15 3,615

นาง สุมนา อินทสร้อย 933 โฉนด 8053 17 3963 ม.8 ต.โคกกลาง 16 2 63 6,663

บจก. เอสเอสยูพีเอสเตท 934 โฉนด 8054 18 3964  ต.โคกกลาง 19 0 39 7,639

นาย มี อาจจ าปา 935 โฉนด 8108 1 673 ม.10 ต.โคกกลาง 76 2 22 30,622

นาง ภีตธินันท์ ดวงมาลา 936 โฉนด 8111 2 726 ม.10 ต.โคกกลาง 5 0 87 2,087

นาง หนูจีน ภูแท่งเพชร 937 โฉนด 8112 1 725 ม.10 ต.โคกกลาง 3 3 69 1,569

นาง บุญจันทร์ ลุนเรือง 938 โฉนด 8118 140 679 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 34 134

นาย นิยม ศรีธรรมมา 939 โฉนด 8119 141 680 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 98 98

นาง หนูแดง โพธิลังกา 940 โฉนด 8120 142 681 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 86 86

นาง ดาหวัน กันศักด์ิ 941 โฉนด 8121 143 682 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 91 91

นาง ประพันธ์ ศรีธรรมมา 942 โฉนด 8122 144 683 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 90 90

นาย วินัย ทิวาพัฒน์ 943 โฉนด 8139 51 4036 ม.5 ต.โคกกลาง 0 0 36 36

นาง อนัญญา พินิจจันทร์ 944 โฉนด 8198 32 4076  ต.โคกกลาง 11 3 2 4,702

นาง ปรียามล ธนวิสุทธ์ิ 945 โฉนด 8206 33 4077 ม.6 ต.โคกกลาง 3 0 71 1,271

นาย ปรเมศวร์ บูรณมนตรี 946 โฉนด 8207 34 4078  ต.โคกกลาง 3 0 33 1,233

นาง มาลิน บูรณะมนตรี 947 โฉนด 8208 35 4079  ต.โคกกลาง 3 1 35 1,335
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง อุไร ค าวิเศษ 948 โฉนด 8212 68 859 ม.5 ต.โคกกลาง 17 3 30 7,130 1 - ลานคอนกรีต อ่ืนๆ 4800 5

4800 ประกอบการค้า

นาย สุเนตร ชะช า 949 โฉนด 8213 69 860 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นาง ประภา แสนเสนา 950 โฉนด 8214 70 861 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 1 101

นาง วิลาวัณย์ นามลา 951 โฉนด 8215 71 862 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 31 131 1 112 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 160 5

160 อยู่อาศัย

32 ประกอบการค้า

นาง สุมาลี ปิตะระเต 952 โฉนด 8216 72 863 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 95 95

นาย ทวิด จักนาราย 953 โฉนด 8217 73 864 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 95 95

นาง ค าปุย ไชยโคตร 954 โฉนด 8218 74 865 ม.6 ต.โคกกลาง 0 1 43 143

นาง พิศชัย ภูขาว 955 โฉนด 8228 11 975 ม.5 ต.โคกกลาง 28 2 54 11,454

นาง ปิยาภรณ์ โคตรมะณี 956 โฉนด 8251 9 606 ม.3 ต.โคกกลาง 12 0 64 4,864

นาง ปิยาภรณ์ โคตรมะณี 957 โฉนด 8252 10 607 ม.3 ต.โคกกลาง 10 2 20 4,220

พันเอก สุรจิตร อู่ตะเภา 958 โฉนด 8253 36 4396  ต.โคกกลาง 10 0 51 4,051

นาง ศรีไพร พิมลี 959 โฉนด 8254 15 822  ต.โคกกลาง 2 0 34 834

นาง บุญนิสา ผ่องสิน 960 โฉนด 8255 16 823 ม.13 ต.โคกกลาง 4 1 98 1,798

นาง อรวรรณ พิมพ์เฮียง 961 โฉนด 8256 17 824 ม.13 ต.โคกกลาง 6 0 55 2,455

นาง สนม โคกแปะ 962 โฉนด 8257 64 801 ม.8 ต.โคกกลาง 16 3 54 6,754

นาง แก้ว ราศรี 963 โฉนด 8292 240 879 ม.10 ต.โคกกลาง 2 3 26 1,126

นาง แก้ว ราศรี 964 โฉนด 8293 241 880 ม.10 ต.โคกกลาง 1 1 58 558

นางสาว ณัฐญา นันตะเวช 965 โฉนด 8355 132 743 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง อยู่ หลวงนา 966 โฉนด 8358 1 723 ม.5 ต.โคกกลาง 21 1 33 8,533

นาง บุญหลาย บุตรพลู 967 โฉนด 8359 2 724 ม.5 ต.โคกกลาง 10 1 37 4,137

นาย ทองสุข อินทรมณี 968 โฉนด 8392 145 735 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 71 71

นาย เถ่ือน อิทรมณี 969 โฉนด 8393 146 736 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 56 56

นาย บุญมี อินทรมณี 970 โฉนด 8394 147 737 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 60 60

นาย ทองสุข อินทรมณี 971 โฉนด 8395 94 738 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 61 61

นาย ทองสุข อินทรมณี 972 โฉนด 8396 95 739 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาง สมหวัง อินทรมณี 973 โฉนด 8397 96 740 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 54 54

นาง สมหวัง อินทรมณี 974 โฉนด 8398 1 741 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 66 166 1 180 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 อยู่อาศัย
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

16 ประกอบการค้า

4 ประกอบการค้า

นาย ทองสุข อินทรมณี 975 โฉนด 8399 2 742 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นาง มลิจันทร์ วาทยา 976 โฉนด 8409 62 745 ม.12 ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง กระดุมทอง ตัวเสาร์ 977 โฉนด 8413 221 744 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย วรทัต พิบูลรัตน์ 978 โฉนด 8417 164 686 ม.3 ต.โคกกลาง 9 3 40 3,940

นาย สุกรรณ พิบูลรัตน์ 979 โฉนด 8418 165 687 ม.12 ต.โคกกลาง 5 1 14 2,114

นาย วิชาญ ค าภาแก้ว 980 โฉนด 8419 166 688 ม.12 ต.โคกกลาง 10 2 37 4,237

นาง แสงจันทร์ พิบูลรัตน์ 981 โฉนด 8420 167 689 ม.12 ต.โคกกลาง 5 1 81 2,181

นาง แก้ว ราศรี 982 โฉนด 8426 228 754 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาง สมบูรณ์ พลกันยา 983 โฉนด 8432 222 746 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 31 131

นาง ดารุณี พละเดช 984 โฉนด 8433 223 747 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 31 131

นาง ละมัย ดีมาก 985 โฉนด 8434 224 748 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 40 240

นาย อุทิศ ชาบ้านโนน 986 โฉนด 8435 225 749 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 53 253

นาย กิตจิรวัฒน์ ศรีบุญเรือง 987 โฉนด 8436 226 750 ม.1 ต.โคกกลาง 1 3 23 723

นาง บันเทิง สีทาแก 988 โฉนด 8437 227 751 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 83 83

นาย วันชัย บัวเงิน 989 โฉนด 8440 147 755  ต.โคกกลาง 5 1 0 2,100

นาย วิชาญ ค าภาแก้ว 990 โฉนด 8475 176 757 ม.12 ต.โคกกลาง 5 1 73 2,173

นาย วิชาญ ค าภาแก้ว 991 โฉนด 8476 175 756 ม.12 ต.โคกกลาง 5 3 79 2,379

นาง ส าเนือง ทานิน 992 โฉนด 8484 3 644 ม.1 ต.โคกกลาง 10 0 4 4,004

นาง ถนอม สุขันชา 993 โฉนด 8485 4 645 ม.11 ต.โคกกลาง 5 0 13 2,013

นาง ทองบ่อ ประกอบผล 994 โฉนด 8486 6 647 ม.6 ต.โคกกลาง 3 3 30 1,530

นาย อภิชาติ ชินฝ่ัน 995 โฉนด 8502 177 758 ม.1 ต.โคกกลาง 3 2 9 1,409

นาย สุนทร ผ่านวงษ์ 996 โฉนด 8506 63 759 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 41 41

นาง ไพรินทร์ วิชัยวงษ์ 997 โฉนด 8517 7 657 ม.6 ต.โคกกลาง 4 0 10 1,610

นาย ไสว วิชัยวงค์ 998 โฉนด 8529 61 731 ม.11 ต.โคกกลาง 5 2 46 2,246

นาย สาคร โพธ์ิหล้า 999 โฉนด 8530 62 732 ม.11 ต.โคกกลาง 5 2 12 2,212

นาง ล าดวน ทินจอง 1000 โฉนด 8531 63 733 ม.7 ต.โคกกลาง 5 3 92 2,392

นาง สุรินทร์ ชินบาล 1001 โฉนด 8568 168 690 ม.4 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง อรพิน นนตรี 1002 โฉนด 8569 169 691 ม.12 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง หนูจีน แก้วใส 1003 โฉนด 8570 170 692 ม.12 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นางสาว เกษร ศรีศักนอก 1004 โฉนด 8576 52 4189  ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นางสาว เกษร ศรีศักนอก 1005 โฉนด 8577 53 4190  ต.โคกกลาง 0 1 18 118

นางสาว เกษร ศรีศักนอก 1006 โฉนด 8578 54 4191  ต.โคกกลาง 0 1 3 103

นางสาว จริยา หงษ์วรรณา 1007 โฉนด 8579 55 4192 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นางสาว น่ิมนวล ประทุม 1008 โฉนด 8583 179 766 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง ต๋ิม นามทัพ 1009 โฉนด 8584 180 767 ม.7 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย สัญญา สร้อยค า 1010 โฉนด 8585 181 768 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย หนูทิม ประทุม 1011 โฉนด 8586 182 769 ม.15 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง ฉวี ขุนพรม 1012 โฉนด 8587 183 770 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย เด่นพงษ์ ม่วงผุย 1013 โฉนด 8588 184 771 ม.12 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว ลิขิต ค้อมสิงห์ 1014 โฉนด 8600 148 772 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 27 27

นาย สมศรี มหาโหมด 1015 โฉนด 8612 178 761 ม.12 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง บุญมี มูลอามาตย์ 1016 โฉนด 8640 73 658 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 67 167

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ 1017 โฉนด 8652 1 763  ต.โคกกลาง 9 3 44 3,944

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ 1018 โฉนด 8653 2 764  ต.โคกกลาง 2 0 0 800

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ 1019 โฉนด 8654 3 765  ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง ฐิติยา สุรพล 1020 โฉนด 8734 149 783 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 2 102

นางสาว สถาพร ทองหอม 1021 โฉนด 8735 97 784 ม.14 ต.โคกกลาง 0 0 88 88

นาย นิพนธ์ ทวีรุ่งเรือง 1022 โฉนด 8736 150 785 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นาง ฐิติยา สุรพล 1023 โฉนด 8737 151 786 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 1 101

นาง ถนอม ทองหอม 1024 โฉนด 8738 98 787 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 59 59

นาย บุญทัน มูลทา 1025 โฉนด 8752 7 858 ม.8 ต.โคกกลาง 13 3 82 5,582

นางสาว จุฑามาศ มูลทา 1026 โฉนด 8791 6 859 ม.8 ต.โคกกลาง 25 0 89 10,089

นาง สุมลทา นามวงษา 1027 โฉนด 8820 150 791 ม.10 ต.โคกกลาง 7 2 88 3,088

นาง อร่าม รินทอง 1028 โฉนด 8838 14 781 ม.10 ต.โคกกลาง 29 2 29 11,829

นาง ดารา ชินสงคราม 1029 โฉนด 8848 5 788 ม.13 ต.โคกกลาง 13 1 30 5,330

นางสาว ประดับ พันนานนท์ 1030 โฉนด 8849 6 789 ม.13 ต.โคกกลาง 14 2 28 5,828

นาง วิรัตน์ กองหล้า 1031 โฉนด 8850 7 790 ม.13 ต.โคกกลาง 3 2 74 1,474

วัด ศิลาอาสน์ 1032 โฉนด 8855 1 782  ต.โคกกลาง 6 1 26 2,526

นาง สุภาพร ใจดี 1033 โฉนด 8925 13 793 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นาง อัมรา กองแก้ว 1034 โฉนด 8926 14 794 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 85 185
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นาย บุญมี สิมผาบ 1035 โฉนด 8927 15 795 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 47 147

นาง เสถียร ประทุม 1036 โฉนด 8928 16 796 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 61 61

นางสาว ตุ๊ สมทอง 1037 โฉนด 8929 76 797 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาง แถว แสนเทพ 1038 โฉนด 8930 77 798 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 43 143

นาง สาวิตรี เครือชารี 1039 โฉนด 8971 64 832 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 40 40

นาง ผ่องศรี พันธศรี 1040 โฉนด 8972 65 833 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 22 22

นาง พัชรินทร์ อัตตะภัย 1041 โฉนด 8994 165 853 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 71 71

นาย เกษม โพยนอก 1042 โฉนด 8997 153 854 ม.1 ต.โคกกลาง 8 0 34 3,234

นาง ประนอม หล้าหมอก 1043 โฉนด 9017 65 820 ม.8 ต.โคกกลาง 14 3 64 5,964

นาย สุชาติ หล้าหมอก 1044 โฉนด 9018 66 821 ม.5 ต.โคกกลาง 11 0 46 4,446

นาง เบ้า อ่อนศรีชัย 1045 โฉนด 9019 109 384 ม.10 ต.โคกกลาง 10 1 44 4,144

นาง สุภา กอล์ท 1046 โฉนด 9020 231 846 ม.5 ต.โคกกลาง 0 1 12 112

นาง วิภาวรรณ สุระเสนา 1047 โฉนด 9021 232 847 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 13 313

นาง สุกัญญา สายป่ิน 1048 โฉนด 9022 233 848 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 4 304

นาง บุญหลาย ตัวเสาร์ 1049 โฉนด 9023 234 849 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 1 301

นาง เฉลิม ตรีสาต 1050 โฉนด 9024 235 850 ม.13 ต.โคกกลาง 0 1 90 190

นาย วิเชียร ถวิลวงษ์ 1051 โฉนด 9025 236 851 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 93 193

นาย วิรัตน์ ตรีสาด 1052 โฉนด 9026 237 852 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 19 219

นาง บุญยัง วงษ์ทอง 1053 โฉนด 9066 229 826 ม.10 ต.โคกกลาง 12 0 26 4,826

นาง เกสร พืชผักหวาน 1054 โฉนด 9067 230 827 ม.1 ต.โคกกลาง 13 3 82 5,582

นาง เบญจวรรณ ปัญสังกา 1055 โฉนด 9074 66 867 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 24 24

นาง หวัน ชุมแสง 1056 โฉนด 9075 153 868 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 44 44

นาย มังกร ตราชู 1057 โฉนด 9081 10 858 ม.9 ต.โคกกลาง 40 3 94 16,394

นาย หนู นาบง 1058 โฉนด 9086 10 834 ม.10 ต.โคกกลาง 2 3 17 1,117

นาย ลัย นาบง 1059 โฉนด 9087 11 835 ม.10 ต.โคกกลาง 6 2 26 2,626

นาง สมัย นามป่ินแท่น 1060 โฉนด 9088 12 836 ม.10 ต.โคกกลาง 7 3 79 3,179

นาย วิรัตน์ ตรีสาด 1061 โฉนด 9095 238 875 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 77 377

นาง ล าพอง ทองหอม 1062 โฉนด 9100 154 873 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 75 75

นาง เตือนใจ วงษ์ค า 1063 โฉนด 9101 194 3034 ม.13 ต.โคกกลาง 16 0 63 6,463

นาง บัวไข หงษ์ค า 1064 โฉนด 9102 195 3035 ม.1 ต.โคกกลาง 1 3 88 788

นาง สังกา หีบแก้ว 1065 โฉนด 9109 9 829 ม.13 ต.โคกกลาง 6 2 93 2,693
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นาย เศรษฐา โพธ์ิศรี 1066 โฉนด 9110 8 828 ม.10 ต.โคกกลาง 4 1 84 1,784

นาง ม่วย บุตรวงษ์ 1067 โฉนด 9119 10 830 ม.10 ต.โคกกลาง 11 1 60 4,560

นาง อร่าม รินทอง 1068 โฉนด 9120 11 831 ม.10 ต.โคกกลาง 21 0 88 8,488

นาง นวลละออง ค าเขียว 1069 โฉนด 9170 1 808 ม.3 ต.โคกกลาง 8 2 53 3,453

นาง ค าฟอง ภูมี 1070 โฉนด 9171 2 809 ม.11 ต.โคกกลาง 19 3 50 7,950

นาย พีรวัจน์ แก้วอินทร์ศรี 1071 โฉนด 9402 152 866  ต.โคกกลาง 0 0 68 68

นาย เดช ดีมา 1072 โฉนด 9429 154 856 ม.10 ต.โคกกลาง 14 1 85 5,785

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ 1073 โฉนด 9493 25 891  ต.โคกกลาง 4 2 30 1,830

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูติ 1074 โฉนด 9494 24 892  ต.โคกกลาง 3 3 31 1,531

นาง นิยม ศรีมูลโท 1075 โฉนด 9519 1 802 ม.11 ต.โคกกลาง 5 0 37 2,037

นาย วิชัย ศรีหาทับ 1076 โฉนด 9520 2 803 ม.2 ต.โคกกลาง 2 1 61 961

นางสาว สมัย พลเสนา 1077 โฉนด 9521 3 804 ม.11 ต.โคกกลาง 7 3 1 3,101

นาง มณีรัตน์ แก้วพินิจ 1078 โฉนด 9522 4 805 ม.8 ต.โคกกลาง 1 1 75 575

นางสาว จรัสศรี สุระศักด์ิ 1079 โฉนด 9523 5 806 ม.7 ต.โคกกลาง 1 2 36 636

นาง ใหม่ พิมพิมาย 1080 โฉนด 9524 6 807 ม.11 ต.โคกกลาง 3 1 84 1,384

นาง บัวฮอง โนนทะโมนะ 1081 โฉนด 9538 155 4402 ม.4 ต.โคกกลาง 5 1 53 2,153

นาง นัทธมน ช านิยันต์ 1082 โฉนด 9539 196 4403 ม.3 ต.โคกกลาง 7 1 35 2,935

นาย ทองสา ตะภา 1083 โฉนด 9554 67 840 ม.8 ต.โคกกลาง 4 0 79 1,679

นาง รัชนี ปิตะระเต 1084 โฉนด 9555 1 841 ม.11 ต.โคกกลาง 2 0 49 849

นาย บุบผา ตะภา 1085 โฉนด 9556 2 842 ม.11 ต.โคกกลาง 1 3 70 770

นาย ทองสา ตะภา 1086 โฉนด 9557 3 843 ม.8 ต.โคกกลาง 2 0 16 816

นาง รัชนี ปิตะระเต 1087 โฉนด 9558 4 844 ม.11 ต.โคกกลาง 2 0 12 812

นาย ทองสา ตะภา 1088 โฉนด 9559 5 845 ม.8 ต.โคกกลาง 1 2 30 630

นาง แสงทอง อินทิขาว 1089 โฉนด 9588 4 811 ม.3 ต.โคกกลาง 6 3 42 2,742

นาง แดง แก้วภักดี 1090 โฉนด 9589 5 812 ม.8 ต.โคกกลาง 9 1 97 3,797

นาง เพ็ญศรี บุตตะโยธี 1091 โฉนด 9590 6 813 ม.11 ต.โคกกลาง 3 0 18 1,218

นาย สกล ต้นโนนเชียง 1092 โฉนด 9591 7 814  ต.โคกกลาง 2 2 92 1,092

นาง จันที ต้นโนนเชียง 1093 โฉนด 9592 8 815 ม.11 ต.โคกกลาง 7 0 7 2,807

นาง กัลยา คลังแสง 1094 โฉนด 9593 9 816 ม.11 ต.โคกกลาง 7 0 33 2,833

นาง จ าปา ยาโพธ์ิ 1095 โฉนด 9594 10 817 ม.11 ต.โคกกลาง 3 0 74 1,274

นาง ปรารถนา ทาโย 1096 โฉนด 9595 11 818 ม.11 ต.โคกกลาง 3 2 2 1,402
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นาย ขจรศักด์ิ ทาโย 1097 โฉนด 9596 12 819 ม.8 ต.โคกกลาง 2 0 17 817

นาย อุดม พิมลี 1098 โฉนด 9599 76 890 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง ใคร ใยแก้ว 1099 โฉนด 9601 3 878 ม.5 ต.โคกกลาง 8 2 88 3,488

นาง ประไพ เดชแพง 1100 โฉนด 9614 68 925 ม.4 ต.โคกกลาง 14 3 98 5,998

นาง สายฝน พันธ์ุภูรักษ์ 1101 โฉนด 9625 69 923 ม.2 ต.โคกกลาง 1 0 0 400 1 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

2250 ประกอบการค้า

นางสาว ประกายมาศ พันอกแดง 1102 โฉนด 9632 78 885 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 45 145

นาง ประนอม วิบูลย์กุล 1103 โฉนด 9665 215 918 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาง ถนอม แก้วปราณี 1104 โฉนด 9666 216 919 ม.4 ต.โคกกลาง 3 2 24 1,424

นาง ถนอม แก้วปราณี 1105 โฉนด 9667 217 920 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 19 1,219

นาย เบญจพล ปัญสังกา 1106 โฉนด 9668 218 921 ม.12 ต.โคกกลาง 6 2 46 2,646

นางสาว ปิยลักษณ์ แก้วบุดดา 1107 โฉนด 9670 208 911  ต.โคกกลาง 5 3 97 2,397

นาง อโนมา เพชรนาวาส 1108 โฉนด 9671 209 912 ม.9 ต.โคกกลาง 10 3 30 4,330

นาง ถนอม แก้วปราณี 1109 โฉนด 9672 210 913 ม.4 ต.โคกกลาง 6 1 31 2,531

นาย นพพร เพ็ชรบุญมา 1110 โฉนด 9690 12 888 ม.10 ต.โคกกลาง 18 3 31 7,531

นาย นพพร เพ็ชรบุญมา 1111 โฉนด 9691 13 889 ม.10 ต.โคกกลาง 20 2 88 8,288

นาย นพพร เพ็ชรบุญมา 1112 โฉนด 9692 11 887 ม.10 ต.โคกกลาง 3 2 32 1,432

นาง ประนอม วิบูลย์กุล 1113 โฉนด 9693 211 914 ม.4 ต.โคกกลาง 9 0 82 3,682

นาง ถนอม แก้วปราณี 1114 โฉนด 9694 212 915 ม.4 ต.โคกกลาง 4 1 0 1,700

นาย เบญจพล ปัญสังกา 1115 โฉนด 9695 213 916 ม.12 ต.โคกกลาง 6 1 81 2,581

นาง ผ่องศรี พันธศรี 1116 โฉนด 9696 214 917 ม.4 ต.โคกกลาง 7 3 22 3,122

นาง ประนอม วิบูลย์กุล 1117 โฉนด 9697 207 910 ม.4 ต.โคกกลาง 3 3 18 1,518

นาง ผมแพง เพียจันทร์ 1118 โฉนด 9700 12 893 ม.2 ต.โคกกลาง 0 3 62 362

นาย เด่นนภา ตัวเสาร์ 1119 โฉนด 9701 13 894 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 96 96

นาง บุญหลาย ตัวเสาร์ 1120 โฉนด 9702 14 895 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 52 152

นาย บุญธรรม ตัวเสาร์ 1121 โฉนด 9703 15 896 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 36 136

นางสาว เกศรินทร์ เพียจันทร์ 1122 โฉนด 9704 16 897 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 70 170

นาง บุญ บัวศรี 1123 โฉนด 9713 17 898 ม.2 ต.โคกกลาง 1 0 41 441

นาง ไสว อินทร์อุดม 1124 โฉนด 9719 75 881 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 16 16

นาง วิลัย สุดแสง 1125 โฉนด 9720 18 900 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 98 98
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แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาย ประกาย บัวศรี 1126 โฉนด 9721 19 901  ต.โคกกลาง 0 1 93 193

นาง ปิยธิดา ดวงมะณี 1127 โฉนด 9737 156 882 ม.10 ต.โคกกลาง 28 1 99 11,399

นางสาว อรทัย พุทธะวงค์ 1128 โฉนด 9738 157 883 ม.10 ต.โคกกลาง 9 0 67 3,667

นาย ส าลี เน่ืองสมศรี 1129 โฉนด 9739 158 884 ม.9 ต.โคกกลาง 6 0 60 2,460

นาง หัน แน่นอุดร 1130 โฉนด 9740 155 931 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 59 59

บจก. เอสเอสยูพีเอสเตท 1131 โฉนด 9748 37 4112  ต.โคกกลาง 21 1 30 8,530

นาง ฉันทนา เดชคง 1132 โฉนด 9750 39 4114 ม.8 ต.โคกกลาง 12 0 68 4,868

นาย ไสว หอมสมบัติ 1133 โฉนด 9803 4 926 ม.6 ต.โคกกลาง 5 3 20 2,320

วัด โพธ์ิศรี 1134 โฉนด 9912 59 760  ต.โคกกลาง 7 3 24 3,124

นาง หนูจีน แก้วใส 1135 โฉนด 9935 67 937 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 63 63 1 181 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5

200 ประกอบการค้า

นาง สงกรานต์ ทองค า 1136 โฉนด 9936 68 938 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 32 32

นาง ส่าน พันนานนท์ 1137 โฉนด 9937 69 939 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง สุรินทร์ ชินบาล 1138 โฉนด 9938 70 940 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง อรพิน นนตรี 1139 โฉนด 9939 71 941 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 95 95

นางสาว บังอร นนตรี 1140 โฉนด 9940 72 942 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 40 40

นาย สุริยนต์ จ าปาวงศ์ 1141 โฉนด 9941 17 944 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นาย ปราโมทย์ น้อยนิล 1142 โฉนด 9951 242 947 ม.10 ต.โคกกลาง 6 3 35 2,735

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 1143 โฉนด 9952 243 948 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 35 2,335

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 1144 โฉนด 9953 244 949 ม.10 ต.โคกกลาง 5 3 35 2,335

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 1145 โฉนด 9954 245 950 ม.10 ต.โคกกลาง 2 2 35 1,035

นาย เอกวิทย์ แก้วบุดดา 1146 โฉนด 9967 223 951 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง ผ่องศรี พันธศรี 1147 โฉนด 9968 224 952 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 97 197

นาง กัลยาณี วิชาราช 1148 โฉนด 9974 11 959 ม.4 ต.โคกกลาง 0 3 74 374

นางสาว อุลัย ศรีทาแก 1149 โฉนด 10005 248 4502 ม.5 ต.โคกกลาง 4 0 28 1,628

นาย หนูเกน สีอุปลัด 1150 โฉนด 10037 19 969 ม.6 ต.โคกกลาง 4 1 12 1,712

นาย เข็มเรียน โสจันทร์ 1151 โฉนด 10038 20 970 ม.6 ต.โคกกลาง 5 2 2 2,202

นาย ยรรยงค์ ใยแก้ว 1152 โฉนด 10239 5 965 ม.5 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว ธัญลักษณ์ ใยแก้ว 1153 โฉนด 10240 6 966 ม.5 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย สมพงษ์ เดชคง 1154 โฉนด 10245 41 4511 ม.4 ต.โคกกลาง 14 2 29 5,829

นาย เฉลิมพล สมค า 1155 โฉนด 10449 156 974 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 95 195
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นาง ยุวรี อุรุญ 1156 โฉนด 10522 249 976 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 97 197

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 1157 โฉนด 10533 250 977 ม.10 ต.โคกกลาง 1 1 0 500

นาย วรรณ์ลภ ตัวเสาร์ 1158 โฉนด 10534 251 978 ม.4 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นางสาว เย้ียม จากกระโทก 1159 โฉนด 10535 252 979 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 54 854

นาย บุญเงิน ศรีธรรมมา 1160 โฉนด 10536 253 980 ม.4 ต.โคกกลาง 6 0 54 2,454

นาง บุญจันทร์ ลุนเรือง 1161 โฉนด 10537 254 981 ม.10 ต.โคกกลาง 6 0 54 2,454

นาง อัมรา กองแก้ว 1162 โฉนด 10565 72 982 ม.4 ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นางสาว ภัทราวดี พันธ์เลิศ 1163 โฉนด 10596 256 987 ม.3 ต.โคกกลาง 5 3 50 2,350

นาย ไสว ตราศรี 1164 โฉนด 10697 19 984 ม.13 ต.โคกกลาง 16 2 47 6,647

นาย สมัย ตราศรี 1165 โฉนด 10698 20 985 ม.6 ต.โคกกลาง 18 0 97 7,297

นาง ประยม อุรัญ 1166 โฉนด 10699 255 4548 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง ค าปุย ไชยโคตร 1167 โฉนด 10705 78 971 ม.6 ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นาง รุ่งฤดี ใจภักดี 1168 โฉนด 10706 79 972 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 16 116

นาง ดาวใจ อัญทะปัญญา 1169 โฉนด 10707 80 973 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 95 95

นาง อุดม ปัญญายาว 1170 โฉนด 10712 157 988 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 9 109

นางสาว กรวรรณ โพธ์ิจาน 1171 โฉนด 10713 158 989 ม.3 ต.โคกกลาง 0 1 79 179

นางสาว เสาวกุล โพธ์ิจาน 1172 โฉนด 10714 159 990 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 31 131

นางสาว แสงจันทร์ โพธ์ิจาน 1173 โฉนด 10715 160 991 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 2 102

นาย ธิวาศักด์ิ อินทร์อุดม 1174 โฉนด 10953 81 996 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 88 88

นาง บัวศรี ปัญญาชัย 1175 โฉนด 10959 257 997 ม.13 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง สุวรรณ สิงห์แม่ง 1176 โฉนด 10960 258 998 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง วรรณา จ าปาวงศ์ 1177 โฉนด 10981 159 994 ม.4 ต.โคกกลาง 3 2 2 1,402

นาง วิลัย สิงห์วีรธรรม 1178 โฉนด 10993 162 1006 ม.10 ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง จรรยา คณะจันทร์ 1179 โฉนด 10994 232 3831 ม.13 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว สายฝน คะโนนสี 1180 โฉนด 10996 259 999 ม.4 ต.โคกกลาง 1 0 50 450

นาย ชลการ ปัญญายาว 1181 โฉนด 11010 161 1008 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นางสาว สุรีรัตน์ ปัญญายาว 1182 โฉนด 11011 162 1009 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 97 97

นาง วงเดือน สาระบุญ 1183 โฉนด 11012 88 1007 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 87 187

นางสาว เพชรจู ค าภิลา 1184 โฉนด 11106 82 1000 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นางสาว สมยงค์ ค าภิลา 1185 โฉนด 11107 83 1001 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 57 57

นาง พรรณี ดงบัง 1186 โฉนด 11108 84 1002  ต.โคกกลาง 0 0 63 63
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นาย ดอน ศรีอัชชา 1187 โฉนด 11109 85 1003 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 83 83

นาง ราตรี อุเทนสุด 1188 โฉนด 11110 86 1004 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 88 88

นาย บุญเพียร โมศิลารัตน์ 1189 โฉนด 11111 87 1005 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาย ทรงวุฒิ พันหล่อมโส 1190 โฉนด 11374 261 1011 ม.5 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง วิชัย ต้นกันยา 1191 โฉนด 11375 262 1012 ม.13 ต.โคกกลาง 2 0 78 878

นาง ทองแดง พันเทศ 1192 โฉนด 11376 263 1013 ม.4 ต.โคกกลาง 2 0 78 878

นาย หัน พันเทศ 1193 โฉนด 11377 264 1014 ม.10 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย หัน พันเทศ 1194 โฉนด 11378 265 1015 ม.10 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ทองแดง พันเทศ 1195 โฉนด 11379 266 1016 ม.4 ต.โคกกลาง 5 1 31 2,131

นาง ฉลองรัตน์ ว่องไว 1196 โฉนด 11387 268 1017 ม.13 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย จงศักด์ิ เพียจันทร์ 1197 โฉนด 11435 272 1046 ม.4 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง บุญนิสา ผ่องสิน 1198 โฉนด 11436 273 1047 ม.13 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาย กฤษฎี ประสงค์ศิลป์ 1199 โฉนด 11461 170 1051 ม.3 ต.โคกกลาง 7 1 79 2,979

นาง สงวน มูลทา 1200 โฉนด 11462 171 1052 ม.2 ต.โคกกลาง 3 3 23 1,523

นางสาว สุพัตรา ชาวดร 1201 โฉนด 11463 172 1053 ม.10 ต.โคกกลาง 2 3 16 1,116

นาง เทวี สโตเวลล์ 1202 โฉนด 11468 274 1050 ม.1 ต.โคกกลาง 1 0 7 407

นางสาว วนิดา รัตพลที 1203 โฉนด 11469 236 1055 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นางสาว ชลดา ดวงมณี 1204 โฉนด 11470 237 1056 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นาง รุ่งตะวัน วงษ์ค าคูณ 1205 โฉนด 11471 238 1057 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นาง หนูเรียน จันปิดตา 1206 โฉนด 11472 239 1058 ม.2 ต.โคกกลาง 0 1 91 191

นางสาว วิไล สมบัติจันทร์ 1207 โฉนด 11473 240 1059 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 90 190

นาย บุญกรม พันธะสี 1208 โฉนด 11489 233 1025 ม.11 ต.โคกกลาง 1 2 73 673

นางสาว วันนา เจริญชัย 1209 โฉนด 11491 73 1018 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 51 151

นาย ธนาพร เดชแพง 1210 โฉนด 11492 74 1019 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 17 217

นาง มลิจันทร์ วาทยา 1211 โฉนด 11493 75 1020 ม.12 ต.โคกกลาง 0 2 55 255

นาง สายฝน เขียวม่ัง 1212 โฉนด 11494 76 1021 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 81 181

นาง ทิพจร คะนึกรัตน์ 1213 โฉนด 11500 23 1022 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 8 208

นางสาว นรินธร ดีมาก 1214 โฉนด 11537 270 4611 ม.2 ต.โคกกลาง 2 0 34 834

นางสาว นรินธร ดีมาก 1215 โฉนด 11538 269 4610 ม.2 ต.โคกกลาง 4 2 66 1,866

นางสาว สุดาทิพย์ บัวเงิน 1216 โฉนด 11540 271 1030 ม.1 ต.โคกกลาง 2 2 0 1,000

นาง ปราณี แก้วบุดดา 1217 โฉนด 11541 73 1034 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 4 104
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง ทองมา ศิริบุญมี 1218 โฉนด 11556 78 1032 ม.4 ต.โคกกลาง 7 3 21 3,121

นาง สุวรรณ์ เดชแพง 1219 โฉนด 11557 79 1033 ม.4 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง บุญหนา โพธ์ิศรี 1220 โฉนด 11562 26 1162 ม.5 ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาย จ าปา อุชี 1221 โฉนด 11565 235 1035 ม.12 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาง ใบ บัวศรี 1222 โฉนด 11605 99 1037 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 82 82

นาง วันทา รัตพลที 1223 โฉนด 11609 241 1038 ม.4 ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง รุ่งตะวัน วงษ์ค าคูณ 1224 โฉนด 11610 242 1039 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาง วันทา รัตพลที 1225 โฉนด 11611 243 1040 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาย เกษม โพยนอก 1226 โฉนด 11620 169 1045 ม.1 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาย จันทร์ โคตชาดา 1227 โฉนด 11623 100 1043 ม.2 ต.โคกกลาง 0 0 56 56

นาย พิมพ์พา เน่ืองสมศรี 1228 โฉนด 11624 167 4648 ม.3 ต.โคกกลาง 11 3 45 4,745

นางสาว รุ่งนภา เน่ืองสมศรี 1229 โฉนด 11625 168 4649 ม.3 ต.โคกกลาง 4 0 61 1,661

นาย อนุรักษ์ จากกระโทก 1230 โฉนด 11657 282 1060 ม.10 ต.โคกกลาง 0 2 81 281

นางสาว มะลิวัลย์ เวชไธยสงค์ 1231 โฉนด 11661 173 1061 ม.10 ต.โคกกลาง 7 1 16 2,916

นาย สุจิต เวชไธยสงค์ 1232 โฉนด 11662 174 1062 ม.10 ต.โคกกลาง 7 1 17 2,917

นาง สุทธิรัตน์ เวชไธยสงค์ 1233 โฉนด 11663 175 1063 ม.10 ต.โคกกลาง 5 1 17 2,117

นาง มณีรัตน์ แก้วพินิจ 1234 โฉนด 11695 8 1065 ม.8 ต.โคกกลาง 2 3 32 1,132

นางสาว ปิยลักษณ์ แก้วบุดดา 1235 โฉนด 11699 245 1068  ต.โคกกลาง 2 1 53 953

นาย เกษม โพยนอก 1236 โฉนด 11704 176 1066 ม.1 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง อมรรัตน์ ชุมแสง 1237 โฉนด 11739 163 1080 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 89 89 1 45 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 80 5

80 ประกอบการค้า

นางสาว วิจิตรา เดชแพง 1238 โฉนด 11755 18 1070 ม.4 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาง อ าพร ขันลุย 1239 โฉนด 11756 19 1071 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 88 188

นางสาว สุพัตรา พรานน้อย 1240 โฉนด 11758 79 1081 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 27 127

นาง แววตา เพียแก้ว 1241 โฉนด 11759 80 1082 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 32 32

นาง อัมรา กองแก้ว 1242 โฉนด 11760 81 1083 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นาย รังสรรค์ อนุมาตย์ 1243 โฉนด 11761 82 1084 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 66 66

นางสาว สมิตา ภูผิวข า 1244 โฉนด 11762 83 1085 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 62 62

นางสาว สุภาพร เถ่ือนบัวระบัติ 1245 โฉนด 11778 21 1088 ม.12 ต.โคกกลาง 5 2 18 2,218

นางสาว สุภาพร เถ่ือนบัวระบัติ 1246 โฉนด 11779 22 1089 ม.12 ต.โคกกลาง 4 1 82 1,782

นาย พินิจ ภักดีนวน 1247 โฉนด 11786 177 1091 ม.10 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง ทองเล่ือน ใจสัตย์ 1248 โฉนด 11787 244 1069 ม.12 ต.โคกกลาง 22 0 37 8,837

นาย บรรหารศักด์ิ พละเดช 1249 โฉนด 11803 179 1100 ม.3 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

เด็กหญิง มนัสนันท์ นุตเจริญ 1250 โฉนด 11805 246 1072 ม.13 ต.โคกกลาง 3 1 87 1,387

นาง บุญชู อุดรพันธ์ 1251 โฉนด 11806 247 1094 ม.4 ต.โคกกลาง 3 2 6 1,406

นาง ปราณี จันทะฤทธ์ิ 1252 โฉนด 11819 164 1101  ต.โคกกลาง 0 1 5 105

นาง กาญจนา อันแสน 1253 โฉนด 11847 84 1102 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 81 81

นาง อุทัย เถ่ือนบัวระบัติ 1254 โฉนด 11848 85 1103 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 69 69

นางสาว มะลิวัลย์ เวชไธยสงค์ 1255 โฉนด 11867 180 1105 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว วิลัย โพธ์ิจาน 1256 โฉนด 11870 181 1106 ม.7 ต.โคกกลาง 2 2 99 1,099

นาง ทองใบ พิบูลรัตน์ 1257 โฉนด 11871 182 1107 ม.12 ต.โคกกลาง 3 0 56 1,256

นาย เชย มานะศรี 1258 โฉนด 11875 58 4797 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 23 23

นาย เชย มานะศรี 1259 โฉนด 11876 59 4798 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 23 23

นาง ถวิล สมภักดี 1260 โฉนด 11888 86 1108 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 5 5

นาง ถวิล สมภักดี 1261 โฉนด 11889 87 1109 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 12 12

นาง ถวิล สมภักดี 1262 โฉนด 11890 88 1110 ม.12 ต.โคกกลาง 0 0 3 3

นาย สัมฤทธ์ิ ใจสัตย์ 1263 โฉนด 11891 89 1111 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 71 171

นาย ณรงค์ อุทัยเรือง 1264 โฉนด 12029 248 4824 ม.13 ต.โคกกลาง 5 0 23 2,023

นาย ณรงค์ อุทัยเรือง 1265 โฉนด 12030 249 4825 ม.13 ต.โคกกลาง 4 0 9 1,609

นาย ณรงค์ อุทัยเรือง 1266 โฉนด 12031 250 4826 ม.13 ต.โคกกลาง 3 2 92 1,492

นางสาว รัตนา อุทัยเรือง 1267 โฉนด 12032 251 4827 ม.1 ต.โคกกลาง 3 2 40 1,440

นาย ณรงค์ อุทัยเรือง 1268 โฉนด 12033 252 4828 ม.13 ต.โคกกลาง 3 2 84 1,484

นาง ภคมน มาตรา 1269 โฉนด 12034 253 4829 ม.9 ต.โคกกลาง 7 2 98 3,098

นาย สมประสงค์ ด้ังดอนบม 1270 โฉนด 12056 86 1134 ม.4 ต.โคกกลาง 6 3 35 2,735

นาย บุญมี สิมผาบ 1271 โฉนด 12057 87 1135 ม.4 ต.โคกกลาง 4 2 0.2 1,800

นาง จันที โพธิจาน 1272 โฉนด 12067 166 1125 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 8 108

นาง สมบูรณ์ รินทร์วงษ์ 1273 โฉนด 12068 167 1126 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 94 94

นาย ไพรวัลย์ รินวงษ์ 1274 โฉนด 12069 168 1127 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 92 92

นาง บุญถม เทียมทะนงค์ 1275 โฉนด 12070 169 1128 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 74 174

นาง เสถียร ประทุม 1276 โฉนด 12071 88 1136 ม.4 ต.โคกกลาง 3 3 19 1,519

นาย ประชุม ประทุม 1277 โฉนด 12072 89 1137 ม.4 ต.โคกกลาง 4 2 53 1,853

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 1278 โฉนด 12073 90 1138  ต.โคกกลาง 4 0 11 1,611
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นางสาว นวลจันทร์ เจริญชัย 1279 โฉนด 12170 91 1140 ม.4 ต.โคกกลาง 6 2 19 2,619

นาง มาลิน ภูครองทุ่ง 1280 โฉนด 12190 288 1144 ม.13 ต.โคกกลาง 8 0 14 3,214

นาย นิวัฒน์ ดาวังปา 1281 โฉนด 12191 289 1145 ม.5 ต.โคกกลาง 8 0 13 3,213

นาย ไพรัช ดาวังปา 1282 โฉนด 12192 290 1146 ม.5 ต.โคกกลาง 8 0 14 3,214

นาง สุบรรณ รัตพลที 1283 โฉนด 12202 90 1150 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 80 80

นาง ละออง สุรพล 1284 โฉนด 12207 291 1149 ม.13 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง มุกดา ดีมา 1285 โฉนด 12208 286 1148 ม.6 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 1286 โฉนด 12228 93 1154  ต.โคกกลาง 3 2 66 1,466

นาง สมคิด ล้อมจันทึก 1287 โฉนด 12237 292 1155 ม.1 ต.โคกกลาง 1 2 0 600

นาง สมคิด ล้อมจันทึก 1288 โฉนด 12238 293 1156 ม.1 ต.โคกกลาง 1 2 0 600

นาย วานิชย์ อุตอามาตย์ 1289 โฉนด 12239 294 1157 ม.5 ต.โคกกลาง 1 2 0 600

นาย สุพจน์ อุตอามาตย์ 1290 โฉนด 12240 295 1158 ม.3 ต.โคกกลาง 3 0 0 1,200

นาย บุญมา อุตอามาตย์ 1291 โฉนด 12241 296 1159 ม.2 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาง มยุรี ขาวชู 1292 โฉนด 12263 284 1162 ม.4 ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว อันธิกา พินิจกลาง 1293 โฉนด 12265 297 1161 ม.5 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาง ฐิติยา สุรพล 1294 โฉนด 12286 298 1164 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 50 150

นาย อรงกรณ์ เมืองทา 1295 โฉนด 12287 299 1165 ม.6 ต.โคกกลาง 0 0 21 21

นางสาว นันธิดา ชินสงคราม 1296 โฉนด 12288 300 1166 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 34 34

นาง สมปอง แก้วแก่นคูณ 1297 โฉนด 12322 301 1172 ม.10 ต.โคกกลาง 0 3 0 300

นาง วนิดา ชาวกัณหา 1298 โฉนด 12323 302 1173 ม.13 ต.โคกกลาง 1 1 0 500

นาง สมปอง แก้วแก่นคูณ 1299 โฉนด 12324 303 1174 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว สถาพร ทองหอม 1300 โฉนด 12326 170 1171 ม.14 ต.โคกกลาง 0 0 76 76

นางสาว วัฒนี เรืองพัฒนา 1301 โฉนด 12342 26 1181 ม.12 ต.โคกกลาง 1 3 57 757

นางสาว วัฒนี เรืองพัฒนา 1302 โฉนด 12343 27 1182 ม.12 ต.โคกกลาง 1 3 14 714

นางสาว ณัฐยาภรณ์ เรืองพัฒนา 1303 โฉนด 12344 28 1183 ม.12 ต.โคกกลาง 1 2 82 682

นางสาว ณัฐยาภรณ์ เรืองพัฒนา 1304 โฉนด 12345 2 1184 ม.12 ต.โคกกลาง 1 1 53 553

นาย ธัชพล เรืองพัฒนา 1305 โฉนด 12346 3 1185 ม.12 ต.โคกกลาง 1 3 13 713

นาย ธัชพล เรืองพัฒนา 1306 โฉนด 12347 4 1186 ม.12 ต.โคกกลาง 1 3 5 705

นาย ธัชพล เรืองพัฒนา 1307 โฉนด 12348 5 1187 ม.12 ต.โคกกลาง 1 2 96 696

นางสาว ศิริพร ชุมแสง 1308 โฉนด 12379 304 1176 ม.10 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาย ภัทรพงศ์ นิธีกุลเศรษฐ์ 1309 โฉนด 12380 305 1177  ต.โคกกลาง 1 0 0 400
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แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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นาย แสวง ขุนพรม 1310 โฉนด 12381 94 1175 ม.4 ต.โคกกลาง 3 2 0 1,400

นาง รัชนี ปิตะระเต 1311 โฉนด 12392 7 1179 ม.11 ต.โคกกลาง 4 0 77 1,677

นาย ส่วย ชลชี 1312 โฉนด 12393 8 1180 ม.2 ต.โคกกลาง 4 0 77 1,677

นาง พราววดี เพ็งวงษ์ 1313 โฉนด 12412 185 4941 ม.2 ต.โคกกลาง 14 0 53 5,653

นางสาว กฤษณา ภังคี 1314 โฉนด 12413 186 4942 ม.9 ต.โคกกลาง 14 0 53 5,653

นาง บัวลัย ปัญสังกา 1315 โฉนด 12433 171 1189 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 31 31

นาย ประวิทย์ วิชาราช 1316 โฉนด 12440 187 1190 ม.10 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง กาญจนา อันแสน 1317 โฉนด 12470 91 1191 ม.12 ต.โคกกลาง 0 1 0 100

นาง นิภาพร กองหล้า 1318 โฉนด 12479 172 1192 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 84 84

นาง ค านาง ตรีศาสตร์ 1319 โฉนด 12492 306 1193 ม.2 ต.โคกกลาง 0 2 0 200

นาย ชิต พินิจกลาง 1320 โฉนด 12493 307 1194 ม.2 ต.โคกกลาง 0 3 0 300

นาง ขวัญเรียม อินธิแสง 1321 โฉนด 12507 92 1195 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 40 40

นาง เฉลา ปัดทุม 1322 โฉนด 12509 173 1196 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 58 58

นางสาว วนิดา มูลน้อย 1323 โฉนด 12510 174 1197 ม.13 ต.โคกกลาง 0 0 59 59

นางสาว นิจดา โชคบัณฑิต 1324 โฉนด 12514 188 1198 ม.10 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง องุ่น หว่างเค็ง 1325 โฉนด 12515 189 1199 ม.10 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว บุบผา มลิวรรณ์ 1326 โฉนด 12543 93 1206 ม.4 ต.โคกกลาง 0 1 30 130

นาย อรงกรณ์ เมืองทา 1327 โฉนด 12544 94 1207 ม.6 ต.โคกกลาง 0 1 78 178

นางสาว บุบผา มลิวรรณ์ 1328 โฉนด 12545 95 1208 ม.4 ต.โคกกลาง 0 0 89 89

นาง วิราวรรณ ทัพท์ 1329 โฉนด 12558 101 1209 ม.13 ต.โคกกลาง 0 2 35 235

นางสาว สุภาภรณ์ วิบูลกุล 1330 โฉนด 12563 309 1211 ม.6 ต.โคกกลาง 1 3 76 776

นางสาว สุภาภรณ์ วิบูลกุล 1331 โฉนด 12564 308 1210 ม.6 ต.โคกกลาง 0 3 38 338

นาง ปราณี ภูศรีน้ า 1332 โฉนด 12579 268 1214 ม.13 ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง หนูเล็ก วิชาราช 1333 โฉนด 12580 269 1215 ม.12 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นาง จันดา เพ็งโคตร 1334 โฉนด 12581 270 1216 ม.4 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นางสาว มลิวรรณ์ ค าภาแก้ว 1335 โฉนด 12590 266 1201 ม.2 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย ณัฐวุฒิ วิบูลย์กุล 1336 โฉนด 12592 271 1217 ม.2 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง เณศราภา ปัญสังกา 1337 โฉนด 12594 272 1218 ม.4 ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง ประภา แหล่ป้อง 1338 โฉนด 12616 102 1220 ม.1 ต.โคกกลาง 0 1 11 111

นาง บุปผา จ าปาเหลือง 1339 โฉนด 12617 103 1221 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 27 27

นาง หนูจันทร์ อุทัยรัตน์ 1340 โฉนด 12618 104 1222 ม.1 ต.โคกกลาง 0 0 51 51
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง ลัดดา สังคะพันธ์ 1341 โฉนด 12619 105 1223 ม.1 ต.โคกกลาง 0 2 13 213

นาง สง่า ต้นโนนเชียง 1342 โฉนด 12621 95 1224 ม.4 ต.โคกกลาง 2 3 32 1,132

นาง สง่า ต้นโนนเชียง 1343 โฉนด 12622 96 1225 ม.4 ต.โคกกลาง 6 2 60 2,660

นาย พิมล วิระกิจ 1344 โฉนด 12671 175 1226 ม.10 ต.โคกกลาง 0 0 70 70

นางสาว อันธิกา พินิจกลาง 1345 โฉนด 12676 310 1227 ม.5 ต.โคกกลาง 0 3 84 384

นางสาว เพชรจู ค าภิลา 1346 โฉนด 12708 94 1095 ม.8 ต.โคกกลาง 0 1 87 187

นาง จันทร์ แก้วผง 1347 โฉนด 12709 95 1096  ต.โคกกลาง 0 0 94 94

นาง วิยะดา ลาต าแย 1348 โฉนด 12710 96 1097 ม.8 ต.โคกกลาง 0 0 93 93

นาง สุวรรณ เหล่าทองสาร 1349 โฉนด 12711 97 1098 ม.11 ต.โคกกลาง 0 1 83 183

นาง ศิริญญา ก้อนศรี 1350 โฉนด 12712 98 1099 ม.11 ต.โคกกลาง 0 0 93 93 1 150 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 180 5

180 ประกอบการค้า

นางสาว แวว พิลาหา 1351 โฉนด 12732 311 1234 ม.10 ต.โคกกลาง 0 1 65 165

นาง สุภา กอล์ท 1352 โฉนด 12733 312 1235 ม.5 ต.โคกกลาง 0 1 12 112

นาย สิงทอง ขันลุย 1353 โฉนด 12755 97 1236 ม.12 ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาย สิงทอง ขันลุย 1354 โฉนด 12756 274 1237 ม.12 ต.โคกกลาง 1 0 0 400

นางสาว มณีรัตน์ กุดทิง 1355 โฉนด 12767 190 5049 ม.9 ต.โคกกลาง 5 1 95 2,195

นาย สิงทอง ขันลุย 1356 โฉนด 12852 277 1243 ม.12 ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นางสาว ชวนพิศ สีอ่อนลุด 1357 โฉนด 12854 9 1244 ม.11 ต.โคกกลาง 1 2 36 636

นาย หนูจี อุดมใส 1358 ส.ป.ก.4-01 1 8892  ต.โคกกลาง 7 2 2 3,002

นาง ค าป่ิน กองเพ็ชร 1359 ส.ป.ก.4-01 2 8892  ต.โคกกลาง 21 1 32 8,532

นาย ประชวร โพธ์ิศรี 1360 ส.ป.ก.4-01 3 8892  ต.โคกกลาง 4 1 72 1,772

นาง บัวหวาน พันธ์เทศ 1361 ส.ป.ก.4-01 1 5542I7070  ต.โคกกลาง 15 0 57 6,057

นาง สมพิศ ติลามูล 1362 ส.ป.ก.4-01 3 5542I7070  ต.โคกกลาง 18 1 33 7,333

นาง สมพิศ ติลามูล 1363 ส.ป.ก.4-01 4 5542I7070  ต.โคกกลาง 13 2 52 5,452

นาง อ่อน สรรพอาษา 1364 ส.ป.ก.4-01 1 5797  ต.โคกกลาง 13 0 95 5,295

นาย บุญถม โพธ์ิศรีราช 1365 ส.ป.ก.4-01 2 5797  ต.โคกกลาง 10 2 77 4,277

นาย จันสี อุดมทรัพย์ 1366 ส.ป.ก.4-01 1 5798  ต.โคกกลาง 12 1 91 4,991

นาง ศรีนวล หมูสี 1367 ส.ป.ก.4-01 13 5798  ต.โคกกลาง 10 2 0 4,200

นาย ประมวล หมูสี 1368 ส.ป.ก.4-01 12 5798  ต.โคกกลาง 10 2 0 4,200

นาย บุญสวน หมูสี 1369 ส.ป.ก.4-01 11 5798  ต.โคกกลาง 10 2 0 4,200

นาย สมควร หมูสี 1370 ส.ป.ก.4-01 10 5798  ต.โคกกลาง 10 2 0 4,200
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 ภ.ด.ส.3
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นาย เติมสิทธ์ิ หมูสี 1371 ส.ป.ก.4-01 2 5798  ต.โคกกลาง 21 1 50 8,550

นาย แป้ง ตลอดไชยสงค์ 1372 ส.ป.ก.4-01 3 5797  ต.โคกกลาง 8 3 51 3,551

นาย สมจิตร เสถียรหม่ัน 1373 ส.ป.ก.4-01 4 5797  ต.โคกกลาง 10 2 27 4,227

นาง ทองเล่ือน หมูสี 1374 ส.ป.ก.4-01 5 5797  ต.โคกกลาง 22 2 9 9,009

นาง หลี บัวใหญ่รักษา 1375 ส.ป.ก.4-01 3 5798  ต.โคกกลาง 6 0 89 2,489

นาย จันสี อุดมทรัพย์ 1376 ส.ป.ก.4-01 4 5798  ต.โคกกลาง 10 0 11 4,011

นาย วิชัย บัวใหญ่รักษา 1377 ส.ป.ก.4-01 10 5797  ต.โคกกลาง 14 0 91 5,691

นางสาว เคมี บัวใหญ่รักษา 1378 ส.ป.ก.4-01 9 5797  ต.โคกกลาง 14 0 91 5,691

นาง บัวเรียน บัวใหญ่รักษา 1379 ส.ป.ก.4-01 8 5797  ต.โคกกลาง 14 2 96 5,896

นาง ดวงจันทร์ ไวค า 1380 ส.ป.ก.4-01 7 5797  ต.โคกกลาง 34 0 71 13,671

นาย สากล ไวค า 1381 ส.ป.ก.4-01 14 5798  ต.โคกกลาง 15 0 8 6,008

นาง ทองสุข ค าตา 1382 ส.ป.ก.4-01 5 5798  ต.โคกกลาง 16 3 21 6,721

นาง ทองวาด ไวค า 1383 ส.ป.ก.4-01 8 5798  ต.โคกกลาง 18 2 71 7,471

นาง ประเสริฐ ค าภูมี 1384 ส.ป.ก.4-01 5 5796  ต.โคกกลาง 12 3 9 5,109

นาย ชุ่ม สะท้านธรนิล 1385 ส.ป.ก.4-01 6 5796  ต.โคกกลาง 42 1 24 16,924

นาง ละมัย หมูสี 1386 ส.ป.ก.4-01 6 5798  ต.โคกกลาง 8 3 46 3,546

นาง ละมัย หมูสี 1387 ส.ป.ก.4-01 15 5798  ต.โคกกลาง 8 2 54 3,454

นาง ทองวาด ไวค า 1388 ส.ป.ก.4-01 16 5798  ต.โคกกลาง 14 2 84 5,884

นาย คารม หมูสี 1389 ส.ป.ก.4-01 7 5798  ต.โคกกลาง 13 3 29 5,529

นาย ขาน แก้วภักดี 1390 ส.ป.ก.4-01 7 5796  ต.โคกกลาง 29 1 97 11,797

นาย ถาวร ชาเนตร 1391 ส.ป.ก.4-01 9 5796  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย ทนงค์ สรรพอาษา 1392 ส.ป.ก.4-01 2 5796  ต.โคกกลาง 17 2 40 7,040

นาง ประเสริฐ ค าภูมี 1393 ส.ป.ก.4-01 8 5796  ต.โคกกลาง 28 0 4 11,204

นางสาว ประภัสสร ชาเนตร 1394 ส.ป.ก.4-01 10 5796  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง สมพร ชาเนตร 1395 ส.ป.ก.4-01 1 5796  ต.โคกกลาง 36 3 68 14,768

นางสาว ศรานุช ชาเนตร 1396 ส.ป.ก.4-01 11 5796  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย เผด็จ เม้านก 1397 ส.ป.ก.4-01 3 5796  ต.โคกกลาง 20 3 27 8,327

นาย เลียน ศรีวิวัฒน์ 1398 ส.ป.ก.4-01 4 5796  ต.โคกกลาง 113 3 87 45,587

นาย เล็ก พืชผล 1399 ส.ป.ก.4-01 1 4629  ต.โคกกลาง 58 1 68 23,368

นาง อนงค์นุช รักน้ าเท่ียง 1400 ส.ป.ก.4-01 1 8951  ต.โคกกลาง 3 3 15 1,515

นาง ทองใบ แก้วรัตน์ช่วง 1401 ส.ป.ก.4-01 2 8951  ต.โคกกลาง 19 1 82 7,782



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นางสาว สมควร ซินฮง 1402 ส.ป.ก.4-01 4 8951  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นางสาว รัศมี ยศด า 1403 ส.ป.ก.4-01 3 8951  ต.โคกกลาง 18 0 8 7,208

นาย เตีย ทองดี 1404 ส.ป.ก.4-01 5 8951  ต.โคกกลาง 11 2 49 4,649

นาย นิคม ซินฮง 1405 ส.ป.ก.4-01 6 8951  ต.โคกกลาง 8 2 49 3,449

นาง จันศรี ทองดี 1406 ส.ป.ก.4-01 7 8951  ต.โคกกลาง 1 1 8 508

นาง ก่าย โสบุญมา 1407 ส.ป.ก.4-01 1 8953  ต.โคกกลาง 9 1 64 3,764

นาย นิวัฒน์ แก่นนาโพธ์ิ 1408 ส.ป.ก.4-01 2 8953  ต.โคกกลาง 11 2 8 4,608

นาง วาสนา อุดมใส 1409 ส.ป.ก.4-01 3 8953  ต.โคกกลาง 7 0 16 2,816

นางสาว สมควร ซินฮง 1410 ส.ป.ก.4-01 1 8900  ต.โคกกลาง 9 0 73 3,673

นาง จันศรี ทองดี 1411 ส.ป.ก.4-01 2 8900  ต.โคกกลาง 4 1 19 1,719

นาง ก้ิง ซินฮง 1412 ส.ป.ก.4-01 3 8900  ต.โคกกลาง 9 0 78 3,678

นาง จันศรี ทองดี 1413 ส.ป.ก.4-01 4 8900  ต.โคกกลาง 9 1 35 3,735

นาง ปุ่น โนนทิง 1414 ส.ป.ก.4-01 8 8951  ต.โคกกลาง 0 3 87 387

นาง ล าไพ นามจันดา 1415 ส.ป.ก.4-01 9 8951  ต.โคกกลาง 1 0 29 429

นาง ยุภาพร นามโคตร 1416 ส.ป.ก.4-01 10 8951  ต.โคกกลาง 1 0 66 466

นาย ประเสริฐ โนนทิง 1417 ส.ป.ก.4-01 11 8951  ต.โคกกลาง 1 0 90 490

นาง ทองใบ แก้วรัตน์ช่วง 1418 ส.ป.ก.4-01 12 8951  ต.โคกกลาง 0 3 43 343

นาง สุภาภร โนนทิง 1419 ส.ป.ก.4-01 6 8900  ต.โคกกลาง 2 3 64 1,164

นาย สุวิช โนนทิง 1420 ส.ป.ก.4-01 8 8900  ต.โคกกลาง 19 0 86 7,686

นาย วิลัย โนนทิง 1421 ส.ป.ก.4-01 7 8900  ต.โคกกลาง 14 3 79 5,979

นาง พิสมัย แก่นนาโพธ์ิ 1422 ส.ป.ก.4-01 1 8899  ต.โคกกลาง 10 3 44 4,344

นางสาว บุษบา นามจันดา 1423 ส.ป.ก.4-01 2 8899  ต.โคกกลาง 33 1 96 13,396

นางสาว ชนม์นิภา สาใส 1424 ส.ป.ก.4-01 2 5731  ต.โคกกลาง 11 3 47 4,747

นาง บุญหลาย นิลลาด 1425 ส.ป.ก.4-01 7 5731  ต.โคกกลาง 25 3 51 10,351

นาย เตชสิทธ์ิ บุญชะโค 1426 ส.ป.ก.4-01 9 5731  ต.โคกกลาง 4 1 28 1,728

นางสาว สุมาลี แน่นสุวรรณ์ 1427 ส.ป.ก.4-01 8 5731  ต.โคกกลาง 10 1 42 4,142

นาย สุพัฒน์ อุดมใส 1428 ส.ป.ก.4-01 3 5731  ต.โคกกลาง 10 0 80 4,080

นาย เคน อุดมใส 1429 ส.ป.ก.4-01 4 5731  ต.โคกกลาง 8 3 97 3,597

นาง ฉวี อัดคะสิงห์ 1430 ส.ป.ก.4-01 5 5731  ต.โคกกลาง 11 0 86 4,486

นาย ทอง อุดมสัย 1431 ส.ป.ก.4-01 6 5731  ต.โคกกลาง 13 3 66 5,566

นาง สุภาภร โนนทิง 1432 ส.ป.ก.4-01 3 8899  ต.โคกกลาง 17 2 18 7,018
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นาง ยุภาพร นามโคตร 1433 ส.ป.ก.4-01 4 8899  ต.โคกกลาง 14 1 83 5,783

นางสาว ชนิกานต์ นามจันดา 1434 ส.ป.ก.4-01 10 8899  ต.โคกกลาง 16 3 61 6,761

นาย จิระวัตน์ โนนทิง 1435 ส.ป.ก.4-01 5 8899  ต.โคกกลาง 10 2 78 4,278

นาง ทองใบ แก้วรัตน์ช่วง 1436 ส.ป.ก.4-01 6 8899  ต.โคกกลาง 14 2 99 5,899

นาย ประเสริฐ โนนทิง 1437 ส.ป.ก.4-01 7 8899  ต.โคกกลาง 22 3 86 9,186

นาย ประดิฐ โนนทิง 1438 ส.ป.ก.4-01 8 8899  ต.โคกกลาง 19 2 68 7,868

นาย ชัชชัย แก้วรัตน์ช่วง 1439 ส.ป.ก.4-01 9 8899  ต.โคกกลาง 19 2 68 7,868

นาง ยุภารัตน์ ลาจันทร์ 1440 ส.ป.ก.4-01 1 8896  ต.โคกกลาง 4 0 19 1,619

นาย สากล กองเพ็ชร 1441 ส.ป.ก.4-01 3 8896  ต.โคกกลาง 14 2 64 5,864

นาง วัชราภรณ์ สุขพิพัฒน์ 1442 ส.ป.ก.4-01 6 5542I7070  ต.โคกกลาง 7 1 36 2,936

นาง ฝ่ัน แมนระจิตร 1443 ส.ป.ก.4-01 7 5732  ต.โคกกลาง 7 3 66 3,166

นาย ค าพอง อุดมใส 1444 ส.ป.ก.4-01 10 5731  ต.โคกกลาง 11 2 75 4,675

นาง กัญญ์วรา วุฒา 1445 ส.ป.ก.4-01 11 5731  ต.โคกกลาง 12 0 62 4,862

นาง อุลัย โสมะจันทร์ 1446 ส.ป.ก.4-01 17 5731  ต.โคกกลาง 23 0 55 9,255

นาย สมพาน แก้วภักดี 1447 ส.ป.ก.4-01 20 5731  ต.โคกกลาง 21 2 8 8,608

นาง ทองพูน พวงค า 1448 ส.ป.ก.4-01 1 5732  ต.โคกกลาง 13 2 23 5,423

นาง สิวลุน พวงค า(ฤาชา)(นายสิทธ์ิชัย 1449 ส.ป.ก.4-01 2 5732  ต.โคกกลาง 11 2 72 4,672

นาง สมบูรณ์ ศรีทอง 1450 ส.ป.ก.4-01 3 5732  ต.โคกกลาง 12 2 27 5,027

นาง บุญโฮม เวหน 1451 ส.ป.ก.4-01 4 5732  ต.โคกกลาง 10 0 39 4,039

นาง บุญถม พันธ์เทศ 1452 ส.ป.ก.4-01 5 5732  ต.โคกกลาง 24 0 66 9,666

นาง บุญโฮม เวหน 1453 ส.ป.ก.4-01 6 5732  ต.โคกกลาง 7 0 91 2,891

นาง ฝ่ัน แมนระจิตร 1454 ส.ป.ก.4-01 27 5732  ต.โคกกลาง 2 1 58 958

นาง ฝ่ัน แมนระจิตร 1455 ส.ป.ก.4-01 8 5732  ต.โคกกลาง 11 2 15 4,615

นาง บุญจันทร์ หล้าหมอก 1456 ส.ป.ก.4-01 22 5732  ต.โคกกลาง 3 1 15 1,315

นาง ลออ วงษ์โคกสูง 1457 ส.ป.ก.4-01 19 5731  ต.โคกกลาง 11 3 96 4,796

นาย ธงชัย แก้วภักดี 1458 ส.ป.ก.4-01 21 5731  ต.โคกกลาง 14 3 36 5,936

นาย สมพาน แก้วภักดี 1459 ส.ป.ก.4-01 22 5731  ต.โคกกลาง 5 1 59 2,159

นาย ธงชัย แก้วภักดี 1460 ส.ป.ก.4-01 24 5731  ต.โคกกลาง 10 2 52 4,252

นาย ประไพร โคราช 1461 ส.ป.ก.4-01 12 5732  ต.โคกกลาง 42 0 17 16,817

นางสาว นิพาภรณ์ รักน้ าเท่ียง 1462 ส.ป.ก.4-01 10 5732  ต.โคกกลาง 9 2 61 3,861

นาง มัทธนา สุขขะ 1463 ส.ป.ก.4-01 15 5732  ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600
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นาย ศราวุฒิ สุขขะ 1464 ส.ป.ก.4-01 17 5732  ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600

นาย บรรจบ ตะภา 1465 ส.ป.ก.4-01 19 5732  ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600

นาย สุนัน แมนระจิตร 1466 ส.ป.ก.4-01 25 5732  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย นิพนธ์ ศรีวิวัฒน์ 1467 ส.ป.ก.4-01 2 4629  ต.โคกกลาง 169 3 66 67,966

นาย สมชาติ ศรีวิวัฒน์ 1468 ส.ป.ก.4-01 3 4629  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000

นาย อุทัย ศรีวิวัฒน์ 1469 ส.ป.ก.4-01 5 4629  ต.โคกกลาง 20 2 30 8,230

นาย ค าปน ตันโนนเชียง 1470 ส.ป.ก.4-01 4 4629  ต.โคกกลาง 28 1 70 11,370

นาย เอกวัฒน์ สงคราม 1471 ส.ป.ก.4-01 15 8900  ต.โคกกลาง 9 0 88 3,688

นาง รจนา ศรีสอาด 1472 ส.ป.ก.4-01 14 8900  ต.โคกกลาง 4 0 62 1,662

นาย สมคิด โนนทิง 1473 ส.ป.ก.4-01 12 8900  ต.โคกกลาง 6 2 3 2,603

นาง สุภาภร โนนทิง 1474 ส.ป.ก.4-01 13 8900  ต.โคกกลาง 10 0 88 4,088

นาย เมธา โนนทิง 1475 ส.ป.ก.4-01 11 8900  ต.โคกกลาง 22 1 4 8,904

นาง สุภาภร โนนทิง 1476 ส.ป.ก.4-01 10 8900  ต.โคกกลาง 11 3 98 4,798

นาย ยุทธนา แซ่แต้ 1477 ส.ป.ก.4-01 1 4630  ต.โคกกลาง 33 1 59 13,359

นาง ประภา แสนเสนา 1478 ส.ป.ก.4-01 4 4630  ต.โคกกลาง 27 0 43 10,843

นาง วาด จันปัญญา 1479 ส.ป.ก.4-01 8 4630  ต.โคกกลาง 31 0 74 12,474

นาง สงวน ศรีโคตรอัน 1480 ส.ป.ก.4-01 2 4630  ต.โคกกลาง 33 2 56 13,456

นาง อมรฤทธ์ิ โนนศรี 1481 ส.ป.ก.4-01 3 4630  ต.โคกกลาง 38 2 47 15,447

นาง พรม ฉายาพัฒน์ 1482 ส.ป.ก.4-01 5 4630  ต.โคกกลาง 25 2 6 10,206

นาง ล าดวน โมศิลารัตน์ 1483 ส.ป.ก.4-01 14 4630  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง พรม ฉายาพัฒน์ 1484 ส.ป.ก.4-01 7 4630  ต.โคกกลาง 20 1 89 8,189

นาย บุญธรรม เหล่าจูม 1485 ส.ป.ก.4-01 6 4630  ต.โคกกลาง 23 2 97 9,497

นางสาว ส าลี เหล่าจุม 1486 ส.ป.ก.4-01 10 4630  ต.โคกกลาง 20 3 2 8,302

นางสาว เสาวณี ทับบุญ 1487 ส.ป.ก.4-01 9 4630  ต.โคกกลาง 29 2 14 11,814

นาง อุไรวัลย์ วังคีรี 1488 ส.ป.ก.4-01 17 4630  ต.โคกกลาง 14 0 0 5,600

นาง วาด จันปัญญา 1489 ส.ป.ก.4-01 15 4630  ต.โคกกลาง 14 0 0 5,600

นาง ดม อันทะปัญญา 1490 ส.ป.ก.4-01 11 4630  ต.โคกกลาง 30 2 40 12,240

นาง ล าไพร คัชวาลย์ 1491 ส.ป.ก.4-01 16 4630  ต.โคกกลาง 11 1 93 4,593

นาง อุไรวัลย์ วังคีรี 1492 ส.ป.ก.4-01 19 4630  ต.โคกกลาง 10 1 57 4,157

นาย สุริยงค์ ค าตา 1493 ส.ป.ก.4-01 2 4632  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง เพ็ญศรี บุตตะโยธี 1494 ส.ป.ก.4-01 1 4632  ต.โคกกลาง 12 3 98 5,198
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นางสาว กัญญา ค าตา 1495 ส.ป.ก.4-01 11 4632  ต.โคกกลาง 47 3 13 19,113

นาย สุระพล ต้นโนนเชียง 1496 ส.ป.ก.4-01 3 4632  ต.โคกกลาง 7 0 5 2,805

นาย ครรชิต ค าทองหลาง 1497 ส.ป.ก.4-01 12 4632  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นางสาว เบญจมาศ ค าทองหลาง 1498 ส.ป.ก.4-01 13 4632  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย คาน ค าทองหลาง 1499 ส.ป.ก.4-01 4 4632  ต.โคกกลาง 19 2 8 7,808

นาย สกล ต้นโนนเชียง 1500 ส.ป.ก.4-01 5 4632  ต.โคกกลาง 11 1 71 4,571

นาย ครรชิต ค าทองหลาง 1501 ส.ป.ก.4-01 14 4632  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย ครรชิต ค าทองหลาง 1502 ส.ป.ก.4-01 15 4632  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย วิชัย ทินจอง 1503 ส.ป.ก.4-01 7 4632  ต.โคกกลาง 14 1 86 5,786

นาย ประสิทธ์ิ ปิตะระเต 1504 ส.ป.ก.4-01 6 4632  ต.โคกกลาง 3 1 2 1,302

นาย สมบัติ ค าตา 1505 ส.ป.ก.4-01 16 4632  ต.โคกกลาง 30 0 0 12,000

นาง จงภัค บุญแก้ว 1506 ส.ป.ก.4-01 10 4632  ต.โคกกลาง 24 3 56 9,956

นาง นิยม ศรีมูลโท 1507 ส.ป.ก.4-01 8 4632  ต.โคกกลาง 20 2 83 8,283

นาย วัน แก้วภักดี 1508 ส.ป.ก.4-01 13 4630  ต.โคกกลาง 16 3 25 6,725

นาง หนู อันทะปัญญา 1509 ส.ป.ก.4-01 18 4630  ต.โคกกลาง 28 3 13 11,513

นาง รัตตายู ศรีมูลโท 1510 ส.ป.ก.4-01 12 4630  ต.โคกกลาง 11 0 0 4,400

นาง รัตตายู ศรีมูลโท 1511 ส.ป.ก.4-01 14 4624  ต.โคกกลาง 7 0 78 2,878

นางสาว สุภาพร ศรีหาทัพ 1512 ส.ป.ก.4-01 11 4631  ต.โคกกลาง 25 0 0 10,000

นาย ทองดี ศรีหาทัพ 1513 ส.ป.ก.4-01 3 4631  ต.โคกกลาง 48 0 50 19,250

นาย สกล ต้นโนนเชียง 1514 ส.ป.ก.4-01 1 4631  ต.โคกกลาง 4 0 48 1,648

นาง ทองสา สีหาทัพ 1515 ส.ป.ก.4-01 2 4631  ต.โคกกลาง 16 0 81 6,481

นาง ทองค า ฤทธ์ิวุฒิ 1516 ส.ป.ก.4-01 12 4631  ต.โคกกลาง 25 0 0 10,000

นาย สมพร กองเพชร 1517 ส.ป.ก.4-01 4 4631  ต.โคกกลาง 17 0 93 6,893

นางสาว นฤมล นพคุณ 1518 ส.ป.ก.4-01 5 4631  ต.โคกกลาง 32 0 0 12,800

นางสาว สมร จันทร์สะอาด 1519 ส.ป.ก.4-01 13 4631  ต.โคกกลาง 32 0 0 12,800

นาง บุญถม นพคุณ 1520 ส.ป.ก.4-01 14 4631  ต.โคกกลาง 32 1 65 12,965

นาย ชาย อัญทะปัญญา 1521 ส.ป.ก.4-01 6 4631  ต.โคกกลาง 21 1 50 8,550

นาง วิไลพร วงษาจันทร์ 1522 ส.ป.ก.4-01 7 4631  ต.โคกกลาง 14 2 46 5,846

นาง ละออง ค าเสนา 1523 ส.ป.ก.4-01 9 4631  ต.โคกกลาง 18 3 27 7,527

นาง ค าฟอง ภูมี 1524 ส.ป.ก.4-01 8 4631  ต.โคกกลาง 16 2 21 6,621

นาง ลออ วงษ์โคกสูง 1525 ส.ป.ก.4-01 14 4623  ต.โคกกลาง 9 1 44 3,744
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นาง อุลัย โสมะจันทร์ 1526 ส.ป.ก.4-01 1 4623  ต.โคกกลาง 19 0 0 7,600

นางสาว สมพงค์ หล้าหมอก 1527 ส.ป.ก.4-01 2 4623  ต.โคกกลาง 29 3 87 11,987

นาง เงินตรา วรรณวิจิตร 1528 ส.ป.ก.4-01 3 4623  ต.โคกกลาง 7 2 52 3,052

นาย บุญธรรม เหล่าจูม 1529 ส.ป.ก.4-01 4 4623  ต.โคกกลาง 5 3 21 2,321

นาง ทองสี แสนเสนา 1530 ส.ป.ก.4-01 5 4623  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นางสาว กัลยา แสนเสนา 1531 ส.ป.ก.4-01 12 4623  ต.โคกกลาง 17 1 7 6,907

นาย สมบัติ เหล่าจูม 1532 ส.ป.ก.4-01 6 4623  ต.โคกกลาง 42 2 31 17,031

นาย บุญธรรม เหล่าจูม 1533 ส.ป.ก.4-01 7 4623  ต.โคกกลาง 11 1 23 4,523

นาง แดง แก้วภักดี 1534 ส.ป.ก.4-01 8 4623  ต.โคกกลาง 31 1 13 12,513

นาย บุญส่ง สีมาตย์ 1535 ส.ป.ก.4-01 13 4623  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง ทองสา สีมาตย์ 1536 ส.ป.ก.4-01 11 4623  ต.โคกกลาง 49 1 40 19,740

นาย วัน แก้วภักดี 1537 ส.ป.ก.4-01 10 4623  ต.โคกกลาง 5 1 70 2,170

นาง ค าปุ่น ตะภา 1538 ส.ป.ก.4-01 9 4623  ต.โคกกลาง 13 0 0 5,200

นาง ล าไพร คัชวาลย์ 1539 ส.ป.ก.4-01 2 4624  ต.โคกกลาง 33 2 8 13,408

นาง รัตตายู ศรีมูลโท 1540 ส.ป.ก.4-01 1 4624  ต.โคกกลาง 20 3 72 8,372

นาง หวาด ต้นโนนเชียง 1541 ส.ป.ก.4-01 3 4624  ต.โคกกลาง 10 3 61 4,361

นาง อาภาภรณ์ พานิน 1542 ส.ป.ก.4-01 9 4624  ต.โคกกลาง 45 3 88 18,388

นาย ทวี ทาโย 1543 ส.ป.ก.4-01 5 4624  ต.โคกกลาง 7 2 13 3,013

นาย วัน แก้วภักดี 1544 ส.ป.ก.4-01 6 4624  ต.โคกกลาง 6 1 60 2,560

นาง ค าปุ่น ตะภา 1545 ส.ป.ก.4-01 7 4624  ต.โคกกลาง 9 2 54 3,854

นาง รัตตายู ศรีมูลโท 1546 ส.ป.ก.4-01 18 4624  ต.โคกกลาง 20 3 81 8,381

นาย ทองดี ศรีหาทัพ 1547 ส.ป.ก.4-01 12 4624  ต.โคกกลาง 4 0 69 1,669

นาย สมพร กองเพชร 1548 ส.ป.ก.4-01 13 4624  ต.โคกกลาง 2 3 14 1,114

นาย สมพร กองเพชร 1549 ส.ป.ก.4-01 11 4624  ต.โคกกลาง 22 1 7 8,907

นาง ทองสา สีหาทัพ 1550 ส.ป.ก.4-01 10 4624  ต.โคกกลาง 16 2 43 6,643

นาย สมควร โพธ์ิหล้า 1551 ส.ป.ก.4-01 8 4624  ต.โคกกลาง 10 1 34 4,134

นาง บุญถม นพคุณ 1552 ส.ป.ก.4-01 1 4628  ต.โคกกลาง 17 2 58 7,058

นาง เก้า อัญทะปัญญา 1553 ส.ป.ก.4-01 2 4628  ต.โคกกลาง 14 0 50 5,650

นาง วิไลพร วงษาจันทร์ 1554 ส.ป.ก.4-01 3 4628  ต.โคกกลาง 21 3 43 8,743

นาง สุน ศรีละ 1555 ส.ป.ก.4-01 14 4628  ต.โคกกลาง 11 0 84 4,484

นาง ทวน สุวรรณคุณ 1556 ส.ป.ก.4-01 15 4628  ต.โคกกลาง 29 1 16 11,716
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นาง เข็ม อัญทะปัญญา 1557 ส.ป.ก.4-01 15 4624  ต.โคกกลาง 26 2 16 10,616

นาย บุญ แก้วภักดี 1558 ส.ป.ก.4-01 16 4624  ต.โคกกลาง 30 2 44 12,244

นาง สุ่น ศรีละ 1559 ส.ป.ก.4-01 17 4624  ต.โคกกลาง 30 0 0 12,000

นาง ละออ วงษ์โคกสูง 1560 ส.ป.ก.4-01 13 5731  ต.โคกกลาง 11 1 30 4,530

นางสาว อุษา ค าบ้ง 1561 ส.ป.ก.4-01 16 5731  ต.โคกกลาง 9 0 84 3,684

นาย พนมรุ้ง ค าบ้ง 1562 ส.ป.ก.4-01 14 5731  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นางสาว บุหงา พลเสนา 1563 ส.ป.ก.4-01 15 5731  ต.โคกกลาง 20 1 3 8,103

นาง ทวน สุวรรณคุณ 1564 ส.ป.ก.4-01 20 5732  ต.โคกกลาง 19 3 51 7,951

นาง ค าปุย ไชยโคตร 1565 ส.ป.ก.4-01 13 5732  ต.โคกกลาง 11 0 0 4,400

นาย สุนทร วิชัยวงค์ 1566 ส.ป.ก.4-01 21 5732  ต.โคกกลาง 31 2 76 12,676

นาง นิยม ศรีสุโคตร 1567 ส.ป.ก.4-01 33 5732  ต.โคกกลาง 10 0 8 4,008

นาย บุญจันทร์ โลมะจันทร์ 1568 ส.ป.ก.4-01 1 4625  ต.โคกกลาง 10 1 35 4,135

นาย ชาว หล้าหมอก 1569 ส.ป.ก.4-01 27 4625  ต.โคกกลาง 5 0 38 2,038

นาย ขจร หล้าหมอก 1570 ส.ป.ก.4-01 3 4625  ต.โคกกลาง 5 0 38 2,038

นาง ทองเพ็ญ อินทวัน 1571 ส.ป.ก.4-01 4 4625  ต.โคกกลาง 10 1 88 4,188

นาย ฐิติพงศ์ หล้าหมอก 1572 ส.ป.ก.4-01 7 4625  ต.โคกกลาง 21 1 35 8,535

นาง ประนอม หล้าหมอก 1573 ส.ป.ก.4-01 22 4625  ต.โคกกลาง 21 0 0 8,400

นาง ชมภู โพธ์ิหล้า 1574 ส.ป.ก.4-01 13 4625  ต.โคกกลาง 5 3 35 2,335

นาง ประสาท วงษ์โพย 1575 ส.ป.ก.4-01 12 4625  ต.โคกกลาง 11 2 44 4,644

นาย ประสิทธ์ิ อุดทัง 1576 ส.ป.ก.4-01 23 4625  ต.โคกกลาง 10 2 77 4,277

นาย สมพาน อุดทัง 1577 ส.ป.ก.4-01 24 4625  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาง กาน กุณโฮง 1578 ส.ป.ก.4-01 25 4625  ต.โคกกลาง 20 0 81 8,081

นาย วิวัฒน์ ใบอ่อน 1579 ส.ป.ก.4-01 8 4625  ต.โคกกลาง 30 2 63 12,263

นาย มนู ศรีชาทุม 1580 ส.ป.ก.4-01 15 4625  ต.โคกกลาง 7 1 41 2,941

นาง ชมภู โพธ์ิหล้า 1581 ส.ป.ก.4-01 14 4625  ต.โคกกลาง 42 1 67 16,967

นางสาว จันทร์พร โพธ์ิหล้า 1582 ส.ป.ก.4-01 21 4625  ต.โคกกลาง 42 1 67 16,967

นาย ทัศนพงษ์ เหล่าจูม 1583 ส.ป.ก.4-01 17 4625  ต.โคกกลาง 14 2 63 5,863

นาย สว่าง ภูคัสมาส 1584 ส.ป.ก.4-01 19 4625  ต.โคกกลาง 8 2 51 3,451

นางสาว วิไลภรณ์ ศรีแห่งโคตร 1585 ส.ป.ก.4-01 20 4625  ต.โคกกลาง 8 2 19 3,419

นาง เก้า อัญทะปัญญา 1586 ส.ป.ก.4-01 1 4627  ต.โคกกลาง 19 1 80 7,780

นางสาว เฟ้ืองฤทัย ค าตา 1587 ส.ป.ก.4-01 3 4627  ต.โคกกลาง 46 2 36 18,636
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นาย ประสงค์ ค าตา 1588 ส.ป.ก.4-01 2 4627  ต.โคกกลาง 8 3 7 3,507

นาย สัมพันธ์ ม่วงผุย 1589 ส.ป.ก.4-01 4 4627  ต.โคกกลาง 12 1 12 4,912

นาย ประสงค์ ค าตา 1590 ส.ป.ก.4-01 5 4627  ต.โคกกลาง 22 0 5 8,805

นาง ดวงใจ วิชัยวงศ์ 1591 ส.ป.ก.4-01 1 4626  ต.โคกกลาง 15 1 78 6,178

นาง หนู อันทะปัญญา 1592 ส.ป.ก.4-01 2 4626  ต.โคกกลาง 10 0 50 4,050

นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าจูม 1593 ส.ป.ก.4-01 20 4626  ต.โคกกลาง 7 0 11 2,811

นาย ประหยัด เหล่าจูม 1594 ส.ป.ก.4-01 19 4626  ต.โคกกลาง 7 0 76 2,876

นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าจูม 1595 ส.ป.ก.4-01 18 4626  ต.โคกกลาง 9 2 17 3,817

นาย สมบัติ เหล่าจูม 1596 ส.ป.ก.4-01 3 4626  ต.โคกกลาง 7 1 59 2,959

นาย ธีรศักด์ิ ค าตา 1597 ส.ป.ก.4-01 10 4627  ต.โคกกลาง 48 0 91 19,291

นาง วิไลพร วงษาจันทร์ 1598 ส.ป.ก.4-01 4 4626  ต.โคกกลาง 25 0 66 10,066

นาย สีลา แสนพล 1599 ส.ป.ก.4-01 1 4633  ต.โคกกลาง 26 2 18 10,618

นางสาว วัชรินทร์ ศรีอ่อนลุด 1600 ส.ป.ก.4-01 2 4633  ต.โคกกลาง 10 2 8 4,208

นาง แรมจันทร์ ฝ่ายค าวงษ์ 1601 ส.ป.ก.4-01 18 4633  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย สุเทพ ศรีอ่อนลุด 1602 ส.ป.ก.4-01 3 4633  ต.โคกกลาง 8 2 93 3,493

นาย สมชาติ ศรีอ่อนลุด 1603 ส.ป.ก.4-01 14 4633  ต.โคกกลาง 8 2 92 3,492

นาย หนูเตียน อันทะปัญญา 1604 ส.ป.ก.4-01 4 4633  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว มุกดา อันทะปัญญา 1605 ส.ป.ก.4-01 5 4633  ต.โคกกลาง 9 3 34 3,934

นาย เคน แก้วใสย์ 1606 ส.ป.ก.4-01 6 4633  ต.โคกกลาง 18 3 78 7,578

นาง สงการณ์ เมืองชา 1607 ส.ป.ก.4-01 1 5701  ต.โคกกลาง 17 3 19 7,119

นาง ค าฟอง ภูมี 1608 ส.ป.ก.4-01 20 5701  ต.โคกกลาง 20 0 12 8,012

นาง ทอง สีมลโท 1609 ส.ป.ก.4-01 9 5701  ต.โคกกลาง 21 3 10 8,710

นาง ต้อม มหาพันธ์ 1610 ส.ป.ก.4-01 7 4633  ต.โคกกลาง 29 0 88 11,688

นาย วิชัย ทินจอง 1611 ส.ป.ก.4-01 8 4633  ต.โคกกลาง 8 0 55 3,255

นาย วิชัย ทินจอง 1612 ส.ป.ก.4-01 9 4633  ต.โคกกลาง 8 1 24 3,324

นาง ประนอม ยศธะศรี 1613 ส.ป.ก.4-01 15 4633  ต.โคกกลาง 29 0 0 11,600

นาง หยู โพธ์ิหล้า 1614 ส.ป.ก.4-01 10 4633  ต.โคกกลาง 8 0 56 3,256

นาย อระทัย ทินจอง 1615 ส.ป.ก.4-01 17 4633  ต.โคกกลาง 14 3 12 5,912

นางสาว พิศมัย ทินจอง 1616 ส.ป.ก.4-01 13 4633  ต.โคกกลาง 26 2 34 10,634

นาย บรรจง หล้าหมอก 1617 ส.ป.ก.4-01 2 5701  ต.โคกกลาง 7 1 13 2,913

นาง กัลยา คลังแสง 1618 ส.ป.ก.4-01 10 4631  ต.โคกกลาง 31 2 15 12,615
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นาย ค าปน ตันโนนเชียง 1619 ส.ป.ก.4-01 11 4633  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว สุภาวัลย์ ต้นโนนเชียง 1620 ส.ป.ก.4-01 16 4633  ต.โคกกลาง 25 2 31 10,231

นาย เคน อินทิขาว 1621 ส.ป.ก.4-01 12 4633  ต.โคกกลาง 28 3 99 11,599

นาย อุทัย ห้าวหาญ 1622 ส.ป.ก.4-01 3 5701  ต.โคกกลาง 26 2 54 10,654

นาย สวัสด์ิ ศรีชาทุม 1623 ส.ป.ก.4-01 4 5701  ต.โคกกลาง 24 3 58 9,958

นาง หนูหยาด โพธ์ิหล้า 1624 ส.ป.ก.4-01 5 5701  ต.โคกกลาง 6 3 42 2,742

นาง ค าปุย ไชยโคตร 1625 ส.ป.ก.4-01 6 5701  ต.โคกกลาง 6 1 76 2,576

นาง หนูหยาด โพธ์ิหล้า 1626 ส.ป.ก.4-01 18 5701  ต.โคกกลาง 4 1 96 1,796

นาง จันที ต้นโนนเชียง 1627 ส.ป.ก.4-01 12 4628  ต.โคกกลาง 1 2 14 614

นาง จันที ต้นโนนเชียง 1628 ส.ป.ก.4-01 13 4628  ต.โคกกลาง 4 2 88 1,888

นาง ค าปุ่น ตะภา 1629 ส.ป.ก.4-01 1 5703  ต.โคกกลาง 10 2 40 4,240

นาง ค าปุ่น ตะภา 1630 ส.ป.ก.4-01 11 4628  ต.โคกกลาง 0 3 71 371

นาง วันทา สิมผาย 1631 ส.ป.ก.4-01 2 5703  ต.โคกกลาง 5 3 70 2,370

นาย ส ารวย ทินจอง 1632 ส.ป.ก.4-01 3 5703  ต.โคกกลาง 1 3 19 719

นาง แดง แก้วภักดี 1633 ส.ป.ก.4-01 14 5703  ต.โคกกลาง 15 2 39 6,239

นาย เคน อินทิขาว 1634 ส.ป.ก.4-01 18 5703  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000

นาง นิยม นานอก 1635 ส.ป.ก.4-01 4 5703  ต.โคกกลาง 41 2 53 16,653

นาย เข็ม หงษ์ค าดี 1636 ส.ป.ก.4-01 15 5703  ต.โคกกลาง 12 3 73 5,173

นาย สาคร โคกแปะ 1637 ส.ป.ก.4-01 10 5703  ต.โคกกลาง 43 3 72 17,572

นาย สะอาด สิมผาบ 1638 ส.ป.ก.4-01 8 5703  ต.โคกกลาง 17 2 13 7,013

นาง เจน ห้าวหาญ 1639 ส.ป.ก.4-01 9 5703  ต.โคกกลาง 7 2 18 3,018

นาง มา วงษ์วอ 1640 ส.ป.ก.4-01 12 5701  ต.โคกกลาง 12 0 91 4,891

นาง มะลิ มังคละแสน 1641 ส.ป.ก.4-01 13 5701  ต.โคกกลาง 9 3 34 3,934

นาง ดี โสระเสาร์ 1642 ส.ป.ก.4-01 14 5701  ต.โคกกลาง 26 0 77 10,477

นาย สุวิทย์ โสระเสาร์ 1643 ส.ป.ก.4-01 15 5701  ต.โคกกลาง 9 2 1 3,801

นาย ค ามี โสระเสาร์ 1644 ส.ป.ก.4-01 16 5701  ต.โคกกลาง 13 2 60 5,460

นาง หมาย น้ าพาย 1645 ส.ป.ก.4-01 17 5701  ต.โคกกลาง 33 0 41 13,241

นาง พอน มหาพันธ์ 1646 ส.ป.ก.4-01 11 5703  ต.โคกกลาง 33 2 96 13,496

นาง เจน ห้าวหาญ 1647 ส.ป.ก.4-01 12 5703  ต.โคกกลาง 42 2 20 17,020

นาย บุญทัน ศรีมูลโท 1648 ส.ป.ก.4-01 16 4628  ต.โคกกลาง 8 2 59 3,459

นาย ทรัพย์ ศรีมูลโท 1649 ส.ป.ก.4-01 7 4628  ต.โคกกลาง 18 1 12 7,312
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นาง สร้อยสังวาร ทาโย 1650 ส.ป.ก.4-01 5 4628  ต.โคกกลาง 16 3 34 6,734

นาง หัดตา ราชบัวขาว 1651 ส.ป.ก.4-01 4 4628  ต.โคกกลาง 25 2 89 10,289

นางสาว กุสุมา แหวนแก้ว 1652 ส.ป.ก.4-01 8 4627  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง จวน โพธ์ิหล้า 1653 ส.ป.ก.4-01 7 4627  ต.โคกกลาง 26 2 69 10,669

นาย สัมพันธ์ ม่วงผุย 1654 ส.ป.ก.4-01 11 4627  ต.โคกกลาง 16 3 17 6,717

นาง เกณ ม่วงผุย 1655 ส.ป.ก.4-01 6 4627  ต.โคกกลาง 37 1 26 14,926

นาง ดาวใจ อัญทะปัญญา 1656 ส.ป.ก.4-01 12 4627  ต.โคกกลาง 30 1 37 12,137

นาย นิยม โพธ์หล้า 1657 ส.ป.ก.4-01 14 4627  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย เชษฐา แหวนแก้ว 1658 ส.ป.ก.4-01 13 4627  ต.โคกกลาง 12 1 84 4,984

นางสาว ดาวใจ ม่วงผุย 1659 ส.ป.ก.4-01 9 4627  ต.โคกกลาง 22 1 18 8,918

นาย สุวรรณ อินทร์อุดม 1660 ส.ป.ก.4-01 5 5703  ต.โคกกลาง 31 0 98 12,498

นางสาว รัตนา อินทร์อุดม 1661 ส.ป.ก.4-01 16 5703  ต.โคกกลาง 30 0 0 12,000

นาง สุบัน สุทธิประภา 1662 ส.ป.ก.4-01 6 5703  ต.โคกกลาง 18 3 61 7,561

นาง หนูหยาด โพธ์ิหล้า 1663 ส.ป.ก.4-01 7 5703  ต.โคกกลาง 5 1 85 2,185

นาง ล าพอง บุตตวงษ์ 1664 ส.ป.ก.4-01 19 5703  ต.โคกกลาง 46 0 37 18,437

นาง สุภาพ โพธ์ิหล้า 1665 ส.ป.ก.4-01 13 5703  ต.โคกกลาง 24 3 79 9,979

นาง สุภาพ โพธ์ิหล้า 1666 ส.ป.ก.4-01 20 5703  ต.โคกกลาง 25 0 21 10,021

นาง บัวสา กองทอง 1667 ส.ป.ก.4-01 21 5703  ต.โคกกลาง 16 0 46 6,446

นาง ค าภู แหวนแก้ว 1668 ส.ป.ก.4-01 1 5705  ต.โคกกลาง 28 3 16 11,516

นาง วิยะดา ลาต าแย 1669 ส.ป.ก.4-01 10 5705  ต.โคกกลาง 32 1 49 12,949

นางสาว มวน สีชาทุม 1670 ส.ป.ก.4-01 11 5705  ต.โคกกลาง 39 2 83 15,883

นาง ท้วน โคทนา 1671 ส.ป.ก.4-01 12 5705  ต.โคกกลาง 43 2 42 17,442

นาง อ่อน สีชาทุม 1672 ส.ป.ก.4-01 13 5705  ต.โคกกลาง 35 3 40 14,340

นาง น้อย ศรีชาทุม 1673 ส.ป.ก.4-01 14 5705  ต.โคกกลาง 24 0 91 9,691

นาง เรียบ ยศพล 1674 ส.ป.ก.4-01 2 5705  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว ทองชิต จ าปาศรี 1675 ส.ป.ก.4-01 15 5705  ต.โคกกลาง 24 2 29 9,829

นางสาว พรรณวิภา หงษ์วันนา 1676 ส.ป.ก.4-01 6 4626 ม.11 ต.โคกกลาง 15 2 52 6,252

นาย อุเทน วรรวิชิต 1677 ส.ป.ก.4-01 7 4626  ต.โคกกลาง 5 2 39 2,239

นาง บุญชู วิชัยวงค์ 1678 ส.ป.ก.4-01 8 4626  ต.โคกกลาง 12 2 57 5,057

นาย ทองค า แก้วภักดี 1679 ส.ป.ก.4-01 3 5705  ต.โคกกลาง 15 1 78 6,178

นาง ถนอม สุขันชา 1680 ส.ป.ก.4-01 9 4626  ต.โคกกลาง 12 2 0 5,000
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นาย นพพล ค าชัยภูมิ 1681 ส.ป.ก.4-01 17 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง จันทร์ แก้วผง 1682 ส.ป.ก.4-01 16 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาย ม่ัน ค าชัยภูมิ 1683 ส.ป.ก.4-01 15 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นางสาว ละมุน พราเสนาสงคราม 1684 ส.ป.ก.4-01 14 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง พรรณี ดงบัง 1685 ส.ป.ก.4-01 13 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นางสาว เพียงเพ็ญ ค าชัยภูมิ 1686 ส.ป.ก.4-01 12 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง อุบล อุทัยแสง 1687 ส.ป.ก.4-01 11 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นางสาว อุบล ค าชัยภูมิ 1688 ส.ป.ก.4-01 10 4626  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นางสาว อุบล ค าชัยภูมิ 1689 ส.ป.ก.4-01 5 4626  ต.โคกกลาง 23 2 24 9,424

นาย ประเสริฐ หล้าหมอก 1690 ส.ป.ก.4-01 9 5705  ต.โคกกลาง 11 3 0 4,700

นาง เดือน ม่วงมะหาด 1691 ส.ป.ก.4-01 8 5705  ต.โคกกลาง 2 0 63 863

นาง เดือน ม่วงมะหาด 1692 ส.ป.ก.4-01 7 5705  ต.โคกกลาง 7 3 16 3,116

นาง สงการณ์ เมืองชา 1693 ส.ป.ก.4-01 5 5705  ต.โคกกลาง 4 2 74 1,874

นาง จวน โพธ์ิหล้า 1694 ส.ป.ก.4-01 6 5705  ต.โคกกลาง 2 3 43 1,143

นางสาว ยุภาภรณ์ ภูคัสมาส 1695 ส.ป.ก.4-01 16 5705  ต.โคกกลาง 9 0 86 3,686

นางสาว นภารัตน์ ภูคัสมาส 1696 ส.ป.ก.4-01 4 5705  ต.โคกกลาง 9 0 86 3,686

นาง ค าภู แหวนแก้ว 1697 ส.ป.ก. 21 5704  ต.โคกกลาง 1 1 36 536 1 33 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 ประกอบการค้า

นาย ชาตรี แก้วภักดี 1698 ส.ป.ก.4-01 18 5704  ต.โคกกลาง 6 0 79 2,479

นาง บุญถม นพคุณ 1699 ส.ป.ก.4-01 22 5704  ต.โคกกลาง 0 1 53 153

นาย เกษม วันทะปัญญา 1700 ส.ป.ก.4-01 23 5704  ต.โคกกลาง 0 1 57 157

นาง มี สีหาทัพ 1701 ส.ป.ก.4-01 19 5704  ต.โคกกลาง 4 1 71 1,771

นาง รุ่งนภา ชาญกัน 1702 ส.ป.ก.4-01 1 4621  ต.โคกกลาง 8 3 21 3,521

นาง บุญชู วิชัยวงค์ 1703 ส.ป.ก.4-01 2 4621  ต.โคกกลาง 6 1 68 2,568

นาง ค า แก้วภักดี 1704 ส.ป.ก.4-01 12 4621  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นางสาว สังวาน หล้าหมอก 1705 ส.ป.ก.4-01 1 5702  ต.โคกกลาง 112 2 41 45,041

นาย สอน จันทร์สะอาด 1706 ส.ป.ก.4-01 2 5702  ต.โคกกลาง 6 2 18 2,618

นาย สาคร โคกแปะ 1707 ส.ป.ก.4-01 2 5704  ต.โคกกลาง 1 0 50 450

นาง ทองดี ค าตา 1708 ส.ป.ก.4-01 3 5704  ต.โคกกลาง 0 2 73 273

นาย สมบัติ ค าตา 1709 ส.ป.ก.4-01 4 5704  ต.โคกกลาง 0 2 46 246

นางสาว สมพงค์ หล้าหมอก 1710 ส.ป.ก.4-01 6 5704  ต.โคกกลาง 0 1 92 192
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นางสาว สมัย พลเสนา 1711 ส.ป.ก.4-01 7 5704  ต.โคกกลาง 0 2 2 202

นาง อมร โพธ์ิหล้า 1712 ส.ป.ก.4-01 3 5702  ต.โคกกลาง 15 2 28 6,228

นาย วัน แก้วภักดี 1713 ส.ป.ก.4-01 9 5702  ต.โคกกลาง 43 2 63 17,463

นาย ออน โพธ์ิหล้า 1714 ส.ป.ก.4-01 10 5702  ต.โคกกลาง 0 3 80 380

นาย รัญดร โพธ์ิหล้า 1715 ส.ป.ก.4-01 11 5702  ต.โคกกลาง 4 2 75 1,875

นางสาว สมพงค์ หล้าหมอก 1716 ส.ป.ก.4-01 1 5704  ต.โคกกลาง 5 0 91 2,091

นาง ทองสา สีหาทัพ 1717 ส.ป.ก.4-01 8 5704  ต.โคกกลาง 1 1 68 568

นาย สี ทาโย 1718 ส.ป.ก.4-01 9 5704  ต.โคกกลาง 0 3 9 309

นาย พุฒ วิชัยวงค์ 1719 ส.ป.ก.4-01 14 5704  ต.โคกกลาง 1 1 89 589

นาง วันที ต้นโนนเชียง 1720 ส.ป.ก.4-01 10 5704  ต.โคกกลาง 0 2 34 234

นางสาว สมพงค์ หล้าหมอก 1721 ส.ป.ก.4-01 13 5704  ต.โคกกลาง 0 3 14 314

นาง สมัย ค าอาจ 1722 ส.ป.ก.4-01 11 5704  ต.โคกกลาง 0 1 90 190

นาย อ่อนสา มาตาภักดี 1723 ส.ป.ก.4-01 12 5704  ต.โคกกลาง 1 0 16 416

นาง ลา สีชาทุม 1724 ส.ป.ก.4-01 20 5704  ต.โคกกลาง 14 2 38 5,838

นางสาว สมเพ็ชร สีชาทุม 1725 ส.ป.ก.4-01 24 5704  ต.โคกกลาง 16 1 60 6,560

นาง ข า เดชแพง 1726 ส.ป.ก.4-01 7 4621  ต.โคกกลาง 4 3 62 1,962

นาย วิชัย เดชแพง 1727 ส.ป.ก.4-01 18 4621  ต.โคกกลาง 4 3 62 1,962

นาง ต๋ิม ศรีอัชชา 1728 ส.ป.ก.4-01 19 4621  ต.โคกกลาง 4 3 62 1,962

นาง ยุพาพร สินสิงห์ 1729 ส.ป.ก.4-01 14 4621  ต.โคกกลาง 14 0 5 5,605

นาย น าชัย ผังคี 1730 ส.ป.ก.4-01 16 4621  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาง วาด แก้วภักดี 1731 ส.ป.ก. 1 5714  ต.โคกกลาง 2 0 70 870 1 48 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5

200 ประกอบการค้า

นาง วาด แก้วภักดี 1732 ส.ป.ก.4-01 3 5714  ต.โคกกลาง 3 3 15 1,515

นาง วาด แก้วภักดี 1733 ส.ป.ก.4-01 4 5714  ต.โคกกลาง 5 3 24 2,324

นาง มี โพธ์ิหล้า 1734 ส.ป.ก.4-01 5 5714  ต.โคกกลาง 30 3 82 12,382

นาย สุริยา ตะภา 1735 ส.ป.ก.4-01 6 5714  ต.โคกกลาง 11 1 29 4,529

นาย สุริยา ตะภา 1736 ส.ป.ก.4-01 7 5714  ต.โคกกลาง 9 1 68 3,768

นาย ปิยะ ภูนาชัย 1737 ส.ป.ก.4-01 8 5714  ต.โคกกลาง 5 2 18 2,218

นาง หนู อุดทัง 1738 ส.ป.ก.4-01 9 5714  ต.โคกกลาง 0 3 41 341

นาง บ้ี เดชแพง 1739 ส.ป.ก.4-01 2 5716  ต.โคกกลาง 46 0 70 18,470

นาย น าชัย ผังคี 1740 ส.ป.ก.4-01 1 5716  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000
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นาง อ่อน ทิมินกุล 1741 ส.ป.ก.4-01 13 5716  ต.โคกกลาง 10 3 72 4,372

นางสาว พรภิรุณร์ พลหมอ 1742 ส.ป.ก.4-01 12 5714  ต.โคกกลาง 41 3 82 16,782

นาง ศิริภรณ์ ขอนสัก 1743 ส.ป.ก.4-01 23 5714  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย ปิยะ ภูนาชัย 1744 ส.ป.ก.4-01 10 5714  ต.โคกกลาง 8 1 75 3,375

นางสาว สุนาวิน ยศทะศรี 1745 ส.ป.ก.4-01 14 5714  ต.โคกกลาง 12 2 15 5,015

นาง ล าใย พิมลี 1746 ส.ป.ก.4-01 13 5714  ต.โคกกลาง 13 3 44 5,544

นาย สวาท กันทะเชียร 1747 ส.ป.ก.4-01 17 5714  ต.โคกกลาง 2 2 26 1,026

นางสาว สุพรรษา เรียงดี 1748 ส.ป.ก.4-01 16 5714  ต.โคกกลาง 23 1 89 9,389

นางสาว นวนจันทร์ รัตนเพชร 1749 ส.ป.ก.4-01 25 5714  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นางสาว สมจิตร รัตนเพชร 1750 ส.ป.ก.4-01 26 5714  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย สุดชา เรียงดี 1751 ส.ป.ก.4-01 20 5714  ต.โคกกลาง 4 3 44 1,944

นาง วิจิต เรียงดี 1752 ส.ป.ก.4-01 21 5714  ต.โคกกลาง 4 1 96 1,796

นางสาว วรินทร์ รัตนเพชร 1753 ส.ป.ก.4-01 27 5714  ต.โคกกลาง 13 0 0 5,200

นาย เรียง ยศธะศรี 1754 ส.ป.ก.4-01 3 5716  ต.โคกกลาง 40 0 0 16,000

นาง ค าดี ศรีสมวงค์ 1755 ส.ป.ก.4-01 16 5716  ต.โคกกลาง 9 3 57 3,957

นาง ประสาท วงษ์โพย 1756 ส.ป.ก.4-01 6 5716  ต.โคกกลาง 11 1 46 4,546

นาง หนูเวียง วงมนตร 1757 ส.ป.ก.4-01 7 5716  ต.โคกกลาง 14 1 11 5,711

นาง วิไล เช้ือสุวรรณ์ 1758 ส.ป.ก.4-01 17 5716  ต.โคกกลาง 10 2 79 4,279

นาย สิงห์โต หล้าหมอก 1759 ส.ป.ก.4-01 18 5716  ต.โคกกลาง 2 1 88 988

นาย ขจร หล้าหมอก 1760 ส.ป.ก.4-01 19 5716  ต.โคกกลาง 2 2 21 1,021

นาย ชาว หล้าหมอก 1761 ส.ป.ก.4-01 20 5716  ต.โคกกลาง 2 2 17 1,017

นาง ค าดี ศรีสมวงค์ 1762 ส.ป.ก.4-01 21 5716  ต.โคกกลาง 2 0 65 865

นาง ค าดี ศรีสมวงค์ 1763 ส.ป.ก.4-01 9 5716  ต.โคกกลาง 2 3 38 1,138

นาง หงวน ใบอ่อน 1764 ส.ป.ก.4-01 4 5716  ต.โคกกลาง 8 3 62 3,562

นาย ชารี แสงหาชัย 1765 ส.ป.ก.4-01 17 5717  ต.โคกกลาง 7 0 92 2,892

นางสาว จันศรี แสงหาชัย 1766 ส.ป.ก.4-01 18 5717  ต.โคกกลาง 8 3 19 3,519

นาย ปรีชา แสงหาชัย 1767 ส.ป.ก.4-01 19 5717  ต.โคกกลาง 9 0 83 3,683

นาง ลา แสงหาชัย 1768 ส.ป.ก.4-01 20 5717  ต.โคกกลาง 5 0 50 2,050

นาย ชารี แสงหาชัย 1769 ส.ป.ก.4-01 22 5717  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว จันศรี แสงหาชัย 1770 ส.ป.ก.4-01 23 5717  ต.โคกกลาง 4 0 14 1,614

นาย ปรีชา แสงหาชัย 1771 ส.ป.ก.4-01 24 5717  ต.โคกกลาง 3 1 8 1,308
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นาง ลา แสงหาชัย 1772 ส.ป.ก.4-01 25 5717  ต.โคกกลาง 5 2 44 2,244

นางสาว หนูเพียร อันทะปัญญา 1773 ส.ป.ก.4-01 5 5716  ต.โคกกลาง 34 0 26 13,626

นางสาว ส ารวย โคราช 1774 ส.ป.ก.4-01 8 5716  ต.โคกกลาง 7 0 46 2,846

นาย ประกอบ โคราช 1775 ส.ป.ก.4-01 14 5716  ต.โคกกลาง 5 0 31 2,031

นางสาว ประพาวดี โคราช 1776 ส.ป.ก.4-01 15 5716  ต.โคกกลาง 11 0 47 4,447

นาย ทวี ภูนาชัย 1777 ส.ป.ก.4-01 11 5716  ต.โคกกลาง 23 0 0 9,200

นาย ปิยะ ภูนาชัย 1778 ส.ป.ก.4-01 10 5716  ต.โคกกลาง 23 2 96 9,496

นาง หงวน ใบอ่อน 1779 ส.ป.ก.4-01 2 5715  ต.โคกกลาง 32 3 60 13,160

นาย หัน สีใสย์ 1780 ส.ป.ก.4-01 3 5715  ต.โคกกลาง 7 2 62 3,062

นาย บัวผัน สมศรีษา 1781 ส.ป.ก.4-01 1 5780  ต.โคกกลาง 7 3 0 3,100

นาง ค าหม่อน สมศรีษา 1782 ส.ป.ก.4-01 2 5780  ต.โคกกลาง 8 3 98 3,598

นาย บุญทัน นามวงษา 1783 ส.ป.ก.4-01 5 5780  ต.โคกกลาง 4 2 73 1,873

นาง ทองสัว ศรีเมืองคุณ 1784 ส.ป.ก.4-01 6 5780  ต.โคกกลาง 6 2 2 2,602

นาง ประคอง ศรีเมืองคุณ 1785 ส.ป.ก.4-01 7 5780  ต.โคกกลาง 5 1 48 2,148

นาง ถนอม ศรีเมืองคุณ 1786 ส.ป.ก.4-01 8 5780  ต.โคกกลาง 5 2 5 2,205

นาง ทา สอนเสนา 1787 ส.ป.ก.4-01 10 5780  ต.โคกกลาง 18 3 2 7,502

นาย ทองอาน โพธ์ิศรี 1788 ส.ป.ก.4-01 14 5779  ต.โคกกลาง 6 2 59 2,659

นาย วินัย โพธ์ิศรี 1789 ส.ป.ก.4-01 15 5779  ต.โคกกลาง 24 0 77 9,677

นาง สมร ฉายาวัฒน์ 1790 ส.ป.ก.4-01 16 5779  ต.โคกกลาง 21 3 79 8,779

นางสาว พัชรินทร์ ชาญกันญาตรี 1791 ส.ป.ก.4-01 17 5779  ต.โคกกลาง 6 2 0 2,600

นาง บุญหนา มูลทา 1792 ส.ป.ก.4-01 12 5780  ต.โคกกลาง 13 0 2 5,202

นาย มาก แก้วนารี 1793 ส.ป.ก.4-01 15 5780  ต.โคกกลาง 11 3 71 4,771

นาง บุญสม ทินจอง 1794 ส.ป.ก.4-01 16 5780  ต.โคกกลาง 5 2 6 2,206

นาย ชาตรี พ่วงพ่ี 1795 ส.ป.ก.4-01 18 5780  ต.โคกกลาง 4 3 27 1,927

นาง ประยูร จ าปาดี 1796 ส.ป.ก.4-01 19 5780  ต.โคกกลาง 32 0 88 12,888

นาง ค า จันดง 1797 ส.ป.ก.4-01 20 5780  ต.โคกกลาง 15 0 61 6,061

นาง ค าพอง บัวศรี 1798 ส.ป.ก.4-01 23 5780  ต.โคกกลาง 4 3 67 1,967

นาย ทวี ช่ืนอก 1799 ส.ป.ก.4-01 24 5780  ต.โคกกลาง 4 3 54 1,954

นาย ประยุทธ ทัศนิยม 1800 ส.ป.ก.4-01 25 5780  ต.โคกกลาง 4 3 28 1,928

นาง ค า สุรัตน์ 1801 ส.ป.ก.4-01 1 5781  ต.โคกกลาง 2 3 77 1,177

นาง ค าเขียน เทพคุณ 1802 ส.ป.ก.4-01 2 5781  ต.โคกกลาง 30 2 9 12,209
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นาง บุญมี เทพคุณ 1803 ส.ป.ก.4-01 3 5781  ต.โคกกลาง 8 0 95 3,295

นาย บุญทัน สอนเสนา 1804 ส.ป.ก.4-01 6 5781  ต.โคกกลาง 5 0 20 2,020

นาง อ่อนเสน โสดาดง 1805 ส.ป.ก.4-01 4 5781  ต.โคกกลาง 13 2 28 5,428

นาย ค า ภูมี 1806 ส.ป.ก.4-01 26 5780  ต.โคกกลาง 18 3 26 7,526

นาย บุญเนาว์ ทัศนิยม 1807 ส.ป.ก.4-01 27 5780  ต.โคกกลาง 10 0 47 4,047

นาง นารี เหล่าทองสาร 1808 ส.ป.ก.4-01 28 5780  ต.โคกกลาง 3 2 14 1,414

นาย สุดใจ ประกอบมี 1809 ส.ป.ก.4-01 30 5780  ต.โคกกลาง 16 0 35 6,435

นาง ดาว่ัน เทียมอ่อน 1810 ส.ป.ก.4-01 7 5769  ต.โคกกลาง 10 1 15 4,115

นาย มาก แก้วนารี 1811 ส.ป.ก.4-01 10 5769  ต.โคกกลาง 11 1 75 4,575

นาง บุญสม ทินจอง 1812 ส.ป.ก.4-01 5 5769  ต.โคกกลาง 8 1 55 3,355

นาง บุญเล้ียง ขอมเดช 1813 ส.ป.ก.4-01 32 5769  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาง บัวเสียน ค าน้ าเท่ียง 1814 ส.ป.ก.4-01 11 5769  ต.โคกกลาง 8 0 98 3,298

นาง ดาวเรือง โรเด 1815 ส.ป.ก.4-01 13 5769  ต.โคกกลาง 8 3 63 3,563

นาง จันทรา ปราบสงบ 1816 ส.ป.ก.4-01 33 5769  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย ราชัน ปริโพตัง 1817 ส.ป.ก.4-01 6 5782  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000

นาย ค าจันทร์ เสถียรหม่ัน 1818 ส.ป.ก.4-01 1 5542I7072  ต.โคกกลาง 4 1 12 1,712

นาง พเยาว์ ศรีขาวผ่อง 1819 ส.ป.ก.4-01 26 5765  ต.โคกกลาง 14 0 59 5,659

นาย สมหมาย ฉายาพัฒน์ 1820 ส.ป.ก.4-01 21 5765  ต.โคกกลาง 7 0 30 2,830

นาง ส าลี แสงสวย 1821 ส.ป.ก.4-01 22 5765  ต.โคกกลาง 10 3 93 4,393

นาย ทองสุข โพธ์ิชาติ 1822 ส.ป.ก.4-01 23 5765  ต.โคกกลาง 9 2 7 3,807

นาง บุญธรรม โพธ์ิชาติ 1823 ส.ป.ก.4-01 24 5765  ต.โคกกลาง 10 1 59 4,159

นาง จ ารัตน์ ภาโส 1824 ส.ป.ก.4-01 25 5765  ต.โคกกลาง 21 3 94 8,794

นาย กองมะณี ศรีเมืองคุณ 1825 ส.ป.ก.4-01 7 5781  ต.โคกกลาง 5 2 31 2,231

นาง ประครอง ศรีทองราษฎร์ 1826 ส.ป.ก.4-01 8 5781  ต.โคกกลาง 3 3 43 1,543

นาง ถนอม ภูมี 1827 ส.ป.ก.4-01 9 5781  ต.โคกกลาง 3 3 33 1,533

นาย สาคร ศรีเมืองคุณ 1828 ส.ป.ก.4-01 10 5781  ต.โคกกลาง 3 3 48 1,548

นาย สาคร ศรีเมืองคุณ 1829 ส.ป.ก.4-01 11 5781  ต.โคกกลาง 3 3 64 1,564

นาย สาคร ศรีเมืองคุณ 1830 ส.ป.ก.4-01 5 5781  ต.โคกกลาง 13 1 7 5,307

นาง จันทร์ เฉลียวดี 1831 ส.ป.ก.4-01 1 5769  ต.โคกกลาง 9 0 17 3,617

นาง ค าฟอง กองเพชร 1832 ส.ป.ก.4-01 34 5769  ต.โคกกลาง 8 1 72 3,372

นาง บัวสี ด้นด้ัน 1833 ส.ป.ก.4-01 3 5769  ต.โคกกลาง 12 0 31 4,831
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นาย สวาสด์ิ โอดพิมพ์ 1834 ส.ป.ก.4-01 3 5766  ต.โคกกลาง 9 2 84 3,884

นาง เสน มหามาตร 1835 ส.ป.ก.4-01 2 5766  ต.โคกกลาง 28 0 64 11,264

นาง อาจ กองลี 1836 ส.ป.ก.4-01 8 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาย มงกุฎ โอดพิมพ์ 1837 ส.ป.ก.4-01 9 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง สมบัติ บุญเรือง 1838 ส.ป.ก.4-01 10 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาย อดุลย์ โอดพิมพ์ 1839 ส.ป.ก.4-01 11 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง มณีรัตน์ โพธ์ิ 1840 ส.ป.ก.4-01 12 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาย นิคม โอดพิมพ์ 1841 ส.ป.ก.4-01 13 5766  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง อาจ โอดพิมพ์ 1842 ส.ป.ก.4-01 4 5766  ต.โคกกลาง 6 1 40 2,540

นาง วาสนา โอดพิมพ์ 1843 ส.ป.ก.4-01 5 5766  ต.โคกกลาง 5 3 46 2,346

นาง ทองสัว ศรีเมืองคุณ 1844 ส.ป.ก.4-01 28 5769  ต.โคกกลาง 3 2 95 1,495

นาง ประครอง ศรีทองราษฎร์ 1845 ส.ป.ก.4-01 27 5769  ต.โคกกลาง 3 1 0 1,300

นาง ถนอม ภูมี 1846 ส.ป.ก.4-01 6 5769  ต.โคกกลาง 3 1 0 1,300

นาย ชารี ศรีโมง 1847 ส.ป.ก.4-01 14 5769  ต.โคกกลาง 17 2 40 7,040

นาง ทองแดง ปะเมทะโก 1848 ส.ป.ก.4-01 15 5769  ต.โคกกลาง 6 2 71 2,671

นาย กองมะณี ศรีเมืองคุณ 1849 ส.ป.ก.4-01 24 5769  ต.โคกกลาง 3 3 62 1,562

นาง ถนอม ภูมี 1850 ส.ป.ก.4-01 29 5769  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ประครอง ศรีทองราษฎร์ 1851 ส.ป.ก.4-01 30 5769  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย บุญทัน สอนเสนา 1852 ส.ป.ก.4-01 23 5769  ต.โคกกลาง 25 3 55 10,355

นาย บุญถม สอนเสนา 1853 ส.ป.ก.4-01 22 5769  ต.โคกกลาง 7 1 56 2,956

นาย จุดประสงค์ แก้วอุดม 1854 ส.ป.ก.4-01 1 5768  ต.โคกกลาง 14 0 70 5,670

นาง ด้วง เฉลียวดี 1855 ส.ป.ก.4-01 20 5768  ต.โคกกลาง 3 0 31 1,231

นาย ทองสุข โพธ์ิชาติ 1856 ส.ป.ก.4-01 2 5768  ต.โคกกลาง 14 3 15 5,915

นาง สมาน ปาเบ้า 1857 ส.ป.ก.4-01 3 5768  ต.โคกกลาง 20 0 83 8,083

นาง กฤษณา เหล่าภักดี 1858 ส.ป.ก.4-01 7 5766  ต.โคกกลาง 15 2 23 6,223

นาย ทองดา โรเด 1859 ส.ป.ก.4-01 4 5768  ต.โคกกลาง 13 2 97 5,497

นาย สมาน โนรินทร์ 1860 ส.ป.ก.4-01 5 5768  ต.โคกกลาง 7 0 27 2,827

นาย ประหยัด บีบง 1861 ส.ป.ก.4-01 6 5768  ต.โคกกลาง 6 3 31 2,731

นาย มงคล เน่ืองชมภู 1862 ส.ป.ก.4-01 16 5767  ต.โคกกลาง 5 2 32 2,232

นาง พิกุล สะสี 1863 ส.ป.ก.4-01 1 5782  ต.โคกกลาง 8 0 63 3,263

นางสาว จิตรา บ ารุงภักดี 1864 ส.ป.ก.4-01 2 5782  ต.โคกกลาง 14 1 97 5,797
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นาง มอญไข่ สาระพันธ์ 1865 ส.ป.ก.4-01 7 5768  ต.โคกกลาง 26 3 40 10,740

นาย วีระ ปะเมทะโก 1866 ส.ป.ก.4-01 9 5768  ต.โคกกลาง 16 2 93 6,693

นาง วันเพ็ญ จ าปาวิเศษ 1867 ส.ป.ก.4-01 10 5768  ต.โคกกลาง 11 1 17 4,517

นาย น้อย ค าโหยก 1868 ส.ป.ก.4-01 11 5768  ต.โคกกลาง 13 1 78 5,378

นาย โยธิน กองปัญญา 1869 ส.ป.ก.4-01 3 5782  ต.โคกกลาง 20 2 87 8,287

นาย โยธิน กองปัญญา 1870 ส.ป.ก.4-01 7 5782  ต.โคกกลาง 4 0 2 1,602

นางสาว จิตรา บ ารุงภักดี 1871 ส.ป.ก.4-01 8 5782  ต.โคกกลาง 8 3 1 3,501

นาย อุดม ค าบ้ง 1872 ส.ป.ก.4-01 4 5782  ต.โคกกลาง 25 1 45 10,145

นาง ค าจันทร์ ปริโพตัง 1873 ส.ป.ก.4-01 5 5782  ต.โคกกลาง 49 3 15 19,915

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1874 ส.ป.ก.4-01 1 5787  ต.โคกกลาง 8 0 18 3,218

นาย ชาญชัย ค าบ้ง 1875 ส.ป.ก.4-01 23 5787  ต.โคกกลาง 8 1 65 3,365

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1876 ส.ป.ก.4-01 24 5787  ต.โคกกลาง 8 1 41 3,341

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1877 ส.ป.ก.4-01 25 5787  ต.โคกกลาง 1 3 59 759

นาย ชาญชัย ค าบ้ง 1878 ส.ป.ก.4-01 27 5787  ต.โคกกลาง 2 0 59 859

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1879 ส.ป.ก.4-01 28 5787  ต.โคกกลาง 5 2 12 2,212

นาย ขจรศักด์ิ ปาเป้า 1880 ส.ป.ก.4-01 13 5768  ต.โคกกลาง 11 1 80 4,580

นาย สมจิตร เสถียรหม่ัน 1881 ส.ป.ก.4-01 12 5768  ต.โคกกลาง 13 1 65 5,365

นาย อุดม ค าบ้ง 1882 ส.ป.ก.4-01 1 5783  ต.โคกกลาง 7 1 60 2,960

นาย วีระ ค าบ้ง 1883 ส.ป.ก.4-01 3 5783  ต.โคกกลาง 22 2 90 9,090

นาง ตะวัน ไชยโม 1884 ส.ป.ก.4-01 2 5783  ต.โคกกลาง 24 2 43 9,843

นางสาว รัตนะ ค าบ้ง 1885 ส.ป.ก.4-01 9 5783  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ปราณี ค าบัง 1886 ส.ป.ก.4-01 10 5783  ต.โคกกลาง 4 0 56 1,656

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1887 ส.ป.ก.4-01 5 5783  ต.โคกกลาง 1 3 22 722

นาย อาคาร ค าบ้ง 1888 ส.ป.ก.4-01 12 5783  ต.โคกกลาง 1 2 59 659

นาย ชาญชัย ค าบ้ง 1889 ส.ป.ก.4-01 13 5783  ต.โคกกลาง 1 2 36 636

นาย หนูกาฬ ค าบ้ง 1890 ส.ป.ก.4-01 14 5783  ต.โคกกลาง 4 2 72 1,872

นางสาว จิตติมา ค าบ้ง 1891 ส.ป.ก.4-01 4 5783  ต.โคกกลาง 11 0 14 4,414

นางสาว ปารณีย์ ค าบ้ง 1892 ส.ป.ก.4-01 11 5783  ต.โคกกลาง 26 1 60 10,560

นาง หนูค้าย เน่ืองชมภู 1893 ส.ป.ก.4-01 10 5767  ต.โคกกลาง 49 1 98 19,798

นาย กนก กอกุลจันทร์ 1894 ส.ป.ก.4-01 11 5767  ต.โคกกลาง 38 3 2 15,502

นางสาว ทองเล่ือน โนนทิง 1895 ส.ป.ก.4-01 14 5768  ต.โคกกลาง 3 1 75 1,375
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นาง เกษร แสนโก 1896 ส.ป.ก.4-01 17 5768  ต.โคกกลาง 3 3 36 1,536

นาง อ าพร จันดาหอม 1897 ส.ป.ก.4-01 18 5768  ต.โคกกลาง 3 3 78 1,578

นาง อ าพร จันดาหอม 1898 ส.ป.ก.4-01 19 5768  ต.โคกกลาง 11 2 6 4,606

นาย กนก กอกุลจันทร์ 1899 ส.ป.ก.4-01 1 5784  ต.โคกกลาง 47 2 11 19,011

นางสาว นิพาภรณ์ รักน้ าเท่ียง 1900 ส.ป.ก.4-01 2 5784  ต.โคกกลาง 25 2 51 10,251

นางสาว จิริยา วิบูลย์กุล 1901 ส.ป.ก.4-01 25 5784  ต.โคกกลาง 9 0 0 3,600

นาย หาญชัย เจียมสมัย 1902 ส.ป.ก.4-01 3 5784  ต.โคกกลาง 43 3 4 17,504

นางสาว เยาวรัตน์ ขันติจิรวัฒนกุล 1903 ส.ป.ก.4-01 4 5784  ต.โคกกลาง 14 3 53 5,953

นางสาว เกษร ศรีศักนอก 1904 ส.ป.ก.4-01 6 5784  ต.โคกกลาง 9 0 36 3,636

นางสาว เกษร ศรีศักนอก 1905 ส.ป.ก.4-01 7 5784  ต.โคกกลาง 7 2 94 3,094

นาย สมจิต ปราบณรงค์ 1906 ส.ป.ก.4-01 8 5784  ต.โคกกลาง 8 1 58 3,358

นาง เจนจิรา ชิวขุนทด 1907 ส.ป.ก.4-01 23 5784  ต.โคกกลาง 8 3 44 3,544

นางสาว นารี วงแวงไทย 1908 ส.ป.ก.4-01 10 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นางสาว นรี วงแวงไทย 1909 ส.ป.ก.4-01 11 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย ประเสริฐ วงแวงไทย 1910 ส.ป.ก.4-01 12 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ศรีนวล วรรณรักษ์ 1911 ส.ป.ก.4-01 22 5784  ต.โคกกลาง 8 3 46 3,546

นาง ศรีนวล วรรณรักษ์ 1912 ส.ป.ก.4-01 5 5784  ต.โคกกลาง 8 3 44 3,544

นาง ละม่อม วงแวงไทย 1913 ส.ป.ก.4-01 21 5784  ต.โคกกลาง 8 3 44 3,544

นาง ศรีนวล วรรณรักษ์ 1914 ส.ป.ก.4-01 20 5784  ต.โคกกลาง 8 3 44 3,544

นางสาว นารี วงแวงไทย 1915 ส.ป.ก.4-01 13 5784  ต.โคกกลาง 23 0 5 9,205

นาย มนตรี วงแวงไทย 1916 ส.ป.ก.4-01 16 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ค าจันทร์ สอนแก้ว 1917 ส.ป.ก.4-01 17 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย บุญถัน วงแวงไทย 1918 ส.ป.ก.4-01 18 5784  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย อาคาร ค าบ้ง 1919 ส.ป.ก.4-01 1 5785  ต.โคกกลาง 25 0 0 10,000

นาย วีระ ค าบ้ง 1920 ส.ป.ก.4-01 14 5785  ต.โคกกลาง 26 3 61 10,761

นาง ถ่ิน สุวรรณธรรมมา 1921 ส.ป.ก.4-01 3 5785  ต.โคกกลาง 26 0 43 10,443

นาย บรรจง ราษฎรอุตสาห์ 1922 ส.ป.ก.4-01 4 5785  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย ยงยุทธ ราษฎรอุตสาห์ 1923 ส.ป.ก.4-01 9 5785  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย พีระพงษ์ ราษฎรอุตสาห์ 1924 ส.ป.ก.4-01 10 5785  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาง นงค์นุช ราษฎรอุตสาห์ 1925 ส.ป.ก.4-01 11 5785  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นางสาว จรรยา ราษฎรอุตสาห์ 1926 ส.ป.ก.4-01 12 5785  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200
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นาง อินตา ราษฎรอุตสาห์ 1927 ส.ป.ก.4-01 13 5785  ต.โคกกลาง 19 0 17 7,617

นาง บัวสอน ทัศนิยม 1928 ส.ป.ก.4-01 7 5787  ต.โคกกลาง 5 0 50 2,050

นางสาว ณีรนุช ศรีสงค์ 1929 ส.ป.ก.4-01 4 5774  ต.โคกกลาง 7 0 22 2,822

นาย สมหมาย นามจันดา 1930 ส.ป.ก.4-01 1 5774  ต.โคกกลาง 13 3 90 5,590

นาง สลับศรี นามจันดา 1931 ส.ป.ก.4-01 27 5774  ต.โคกกลาง 33 0 46 13,246

นาง นิลนภา แมนละกิจ 1932 ส.ป.ก.4-01 2 5774  ต.โคกกลาง 8 3 24 3,524

นาง ดารัตน์ พาพรมพรึก 1933 ส.ป.ก.4-01 26 5774  ต.โคกกลาง 9 1 5 3,705

นาง จินตนา นามจันดา 1934 ส.ป.ก.4-01 3 5774  ต.โคกกลาง 14 1 0 5,700

นางสาว ทองจันทร์ คอนค า 1935 ส.ป.ก.4-01 3 5787  ต.โคกกลาง 26 1 66 10,566

นางสาว ลัดดา คอนค า 1936 ส.ป.ก.4-01 17 5787  ต.โคกกลาง 13 0 0 5,200

นาง สุกี คอนค า 1937 ส.ป.ก.4-01 18 5787  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาง ทองสี ศรีวรรณภูมิ 1938 ส.ป.ก.4-01 19 5787  ต.โคกกลาง 11 0 0 4,400

นาง ทองสุข โสบุญมา 1939 ส.ป.ก.4-01 2 5787  ต.โคกกลาง 3 2 93 1,493

นาย สมศักด์ิ ดาสุโพธ์ิ 1940 ส.ป.ก.4-01 4 5787  ต.โคกกลาง 25 3 16 10,316

นางสาว ยุภาวดี สุโพธ์ิ 1941 ส.ป.ก.4-01 20 5787  ต.โคกกลาง 8 3 96 3,596

นาย สินศักด์ิ รักน้ าเท่ียง 1942 ส.ป.ก.4-01 8 5787  ต.โคกกลาง 9 3 52 3,952

นาย ปรีชา นามจันดา 1943 ส.ป.ก.4-01 21 5787  ต.โคกกลาง 9 3 88 3,988

นาย มนูญ แมนละกิจ 1944 ส.ป.ก.4-01 11 5787  ต.โคกกลาง 19 3 98 7,998

นาง จินตนา นามจันดา 1945 ส.ป.ก.4-01 12 5787  ต.โคกกลาง 27 3 70 11,170

นาย ประเทือง ชาบ้านโนน 1946 ส.ป.ก.4-01 9 5787  ต.โคกกลาง 11 2 47 4,647

นาง ประนอม แก้วพินิจ 1947 ส.ป.ก.4-01 16 5787 ม.7 ต.โคกกลาง 6 1 67 2,567

นาง ทองสุข โสบุญมา 1948 ส.ป.ก.4-01 6 5783  ต.โคกกลาง 4 3 65 1,965

นางสาว อุษา ค าบ้ง 1949 ส.ป.ก.4-01 7 5783  ต.โคกกลาง 8 1 78 3,378

นาย สมศักด์ิ ดาสุโพธ์ิ 1950 ส.ป.ก.4-01 1 5786  ต.โคกกลาง 8 1 77 3,377

นาย ประเทือง ชาบ้านโนน 1951 ส.ป.ก.4-01 2 5786  ต.โคกกลาง 18 3 68 7,568

นาง ดอกไม้ ใยแก้ว 1952 ส.ป.ก.4-01 3 5786  ต.โคกกลาง 11 2 79 4,679

นาง ทองพูน เจียมสมัย 1953 ส.ป.ก.4-01 9 5786  ต.โคกกลาง 32 1 42 12,942

นาง ดวงใจ ภวภูตานนท์ 1954 ส.ป.ก.4-01 4 5786  ต.โคกกลาง 89 0 33 35,633

นาย สุนทร เจียมสมัย 1955 ส.ป.ก.4-01 10 5786  ต.โคกกลาง 34 1 1 13,701

นาง ประนอม แก้วพินิจ 1956 ส.ป.ก.4-01 8 5786 ม.7 ต.โคกกลาง 8 0 26 3,226

นาง พยอม สุรารักษ์ 1957 ส.ป.ก.4-01 7 5786  ต.โคกกลาง 36 2 4 14,604
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นาง สลับศรี นามจันดา 1958 ส.ป.ก.4-01 1 5772  ต.โคกกลาง 34 3 74 13,974

นาย ราวี นามจันดา 1959 ส.ป.ก.4-01 2 5772  ต.โคกกลาง 14 3 36 5,936

นางสาว ส าเนียง ค าน้อย 1960 ส.ป.ก.4-01 4 5772  ต.โคกกลาง 13 1 63 5,363

นาง กัลยานี รักน้ าเท่ียง 1961 ส.ป.ก.4-01 3 5772  ต.โคกกลาง 8 1 22 3,322

นาง บุญเรือง ค าน้อย 1962 ส.ป.ก.4-01 5 5772  ต.โคกกลาง 27 0 8 10,808

นาย ประสิทธ์ิ ค าน้อย 1963 ส.ป.ก.4-01 22 5772  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นางสาว หอมแพง ค าน้อย 1964 ส.ป.ก.4-01 23 5772  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย ค าสิงห์ ค าน้อย 1965 ส.ป.ก.4-01 24 5772  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง สมจิตร โฮงค าแก้ว 1966 ส.ป.ก.4-01 7 5772  ต.โคกกลาง 11 1 94 4,594

นางสาว มยุรี ดาสุโพธ์ิ 1967 ส.ป.ก.4-01 14 5772  ต.โคกกลาง 33 2 31 13,431

นาง นิลนภา แมนละกิจ 1968 ส.ป.ก.4-01 25 5772  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย หาญชัย เจียมสมัย 1969 ส.ป.ก.4-01 9 5772  ต.โคกกลาง 4 0 25 1,625

นาง ศรินญา กองปัญญา 1970 ส.ป.ก.4-01 10 5772  ต.โคกกลาง 12 1 57 4,957

นาย ค าจันทร์ เสถียรหม่ัน 1971 ส.ป.ก.4-01 8 5785  ต.โคกกลาง 5 0 47 2,047

นาย พิชิต เสถียรหม่ัน 1972 ส.ป.ก.4-01 15 5785  ต.โคกกลาง 9 0 11 3,611

นาย สมจิตร เสถียรหม่ัน 1973 ส.ป.ก.4-01 16 5785  ต.โคกกลาง 9 0 54 3,654

นาง สุบรรณ์ ทัศนิยม 1974 ส.ป.ก.4-01 17 5785  ต.โคกกลาง 9 1 53 3,753

นางสาว นิตญา โพธ์ิดา 1975 ส.ป.ก.4-01 18 5785  ต.โคกกลาง 4 2 78 1,878

นางสาว เพ็ญประภา โพธ์ิดา 1976 ส.ป.ก.4-01 19 5785  ต.โคกกลาง 4 2 72 1,872

นาย ไพรัช สมณะ 1977 ส.ป.ก.4-01 7 5785  ต.โคกกลาง 18 1 16 7,316

นาง อัจฉรา เครือเข่ือนเพชร 1978 ส.ป.ก.4-01 6 5785  ต.โคกกลาง 12 2 74 5,074

นาง วิภา ดวงมะณี 1979 ส.ป.ก.4-01 5 5785  ต.โคกกลาง 12 0 92 4,892

นางสาว ยุภาพร บ ารุงภักดี 1980 ส.ป.ก.4-01 2 5770  ต.โคกกลาง 11 0 80 4,480

นาย สมร ทองฤทธ์ิ 1981 ส.ป.ก.4-01 6 5770  ต.โคกกลาง 3 2 30 1,430

นาง ศิรินญา กองปัญญา 1982 ส.ป.ก.4-01 7 5770  ต.โคกกลาง 6 0 11 2,411

นาง ปราณี ค าบัง 1983 ส.ป.ก.4-01 8 5770  ต.โคกกลาง 4 3 99 1,999

นาย ประหยัด สันโดด 1984 ส.ป.ก.4-01 9 5770  ต.โคกกลาง 5 1 70 2,170

นาง รด จันทศรีสัย 1985 ส.ป.ก.4-01 24 5770  ต.โคกกลาง 41 1 36 16,536

นาง ดาวรุ่ง มาโชติ 1986 ส.ป.ก.4-01 23 5770  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย สมบัติ ยะลา 1987 ส.ป.ก.4-01 22 5770  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย ประดิษฐ์ ยะลา 1988 ส.ป.ก.4-01 19 5770  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
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นาง ค าพันธ์ แข็งขัน 1989 ส.ป.ก.4-01 18 5770  ต.โคกกลาง 34 0 90 13,690

นาง สมใจ ภูกองชัย 1990 ส.ป.ก.4-01 17 5770  ต.โคกกลาง 11 2 75 4,675

นาง ล าใย ภูกองชัย 1991 ส.ป.ก.4-01 16 5770  ต.โคกกลาง 8 0 53 3,253

นาง วินัย ภูกองชัย 1992 ส.ป.ก.4-01 15 5770  ต.โคกกลาง 8 1 99 3,399

นาง ละมัย ภูกองชัย 1993 ส.ป.ก.4-01 14 5770  ต.โคกกลาง 8 1 57 3,357

นาง ล าใย ภูกองชัย 1994 ส.ป.ก.4-01 13 5770  ต.โคกกลาง 22 2 83 9,083

นาง ยงค์ ภูกองชัย 1995 ส.ป.ก.4-01 12 5770  ต.โคกกลาง 7 0 54 2,854

นาง สมใจ ภูกองชัย 1996 ส.ป.ก.4-01 11 5770  ต.โคกกลาง 7 1 85 2,985

นาย ค ามุข ภูกองชัย 1997 ส.ป.ก.4-01 10 5770  ต.โคกกลาง 8 3 10 3,510

นาย สุบิน กองปัญญา 1998 ส.ป.ก.4-01 1 5771  ต.โคกกลาง 2 0 27 827

นาย สกิจ พรมโนนศรี 1999 ส.ป.ก.4-01 2 5771  ต.โคกกลาง 11 1 69 4,569

นาย สุบิน กองปัญญา 2000 ส.ป.ก.4-01 20 5770  ต.โคกกลาง 44 2 43 17,843

นาย นวน สีกุมาร 2001 ส.ป.ก.4-01 4 5771  ต.โคกกลาง 17 1 65 6,965

นางสาว เนาวรัตน์ เจียมสมัย 2002 ส.ป.ก.4-01 21 5770  ต.โคกกลาง 51 0 10 20,410

นาย จ านงค์ กอกุลจันทร์ 2003 ส.ป.ก.4-01 5 5771  ต.โคกกลาง 37 3 58 15,158

นาย สิงห์ เพียเอีย 2004 ส.ป.ก.4-01 6 5774  ต.โคกกลาง 15 3 82 6,382

นาง วรรณา อันทปัญญา 2005 ส.ป.ก.4-01 5 5774  ต.โคกกลาง 10 3 83 4,383

นางสาว พรนภา เพียเอีย 2006 ส.ป.ก.4-01 9 5774  ต.โคกกลาง 1 2 99 699

นางสาว ยุภาพร บ ารุงภักดี 2007 ส.ป.ก.4-01 10 5774  ต.โคกกลาง 10 0 4 4,004

นาง วรรนณา อันทปัญญา 2008 ส.ป.ก.4-01 23 5774  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย วิชัย เพียเอีย 2009 ส.ป.ก.4-01 20 5774  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย ประพาส หอมดวง 2010 ส.ป.ก.4-01 25 5774  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว นิรมล ม่ังมีศรี 2011 ส.ป.ก.4-01 18 5774  ต.โคกกลาง 20 0 37 8,037

นาย สม ศรีสงค์ 2012 ส.ป.ก.4-01 17 5774  ต.โคกกลาง 11 1 29 4,529

นางสาว พระนมภัย เพียเอีย 2013 ส.ป.ก.4-01 2 5775  ต.โคกกลาง 5 1 45 2,145

นาย นิติพล ทองสุข 2014 ส.ป.ก.4-01 12 5775  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย โอฬาร ม่ังมีศรี 2015 ส.ป.ก.4-01 5 5775  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย ดาวลอย ม่ังมีศรี 2016 ส.ป.ก.4-01 13 5775  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย สอน อันทะปัญญา 2017 ส.ป.ก.4-01 6 5775  ต.โคกกลาง 3 0 65 1,265

นาย สัญญา ศรีสงค์ 2018 ส.ป.ก.4-01 12 5774  ต.โคกกลาง 22 2 77 9,077

นาย ฉลวย เดชคง 2019 ส.ป.ก.4-01 13 5774  ต.โคกกลาง 26 3 34 10,734
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แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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นางสาว นิรมล ม่ังมีศรี 2020 ส.ป.ก.4-01 16 5774  ต.โคกกลาง 25 3 66 10,366

นาย ราวี นามจันดา 2021 ส.ป.ก.4-01 15 5774  ต.โคกกลาง 9 0 51 3,651

นาย ประมวล วิชัยวงศ์ 2022 ส.ป.ก.4-01 14 5774  ต.โคกกลาง 12 2 94 5,094

นาย อาทิตย์ ค าบ้ง 2023 ส.ป.ก.4-01 15 5772  ต.โคกกลาง 9 3 77 3,977

นาย ผาย ค าบ้ง 2024 ส.ป.ก.4-01 16 5772  ต.โคกกลาง 39 0 29 15,629

นาย ณรงค์ ศรียอด 2025 ส.ป.ก.4-01 17 5772  ต.โคกกลาง 37 3 55 15,155

นาง ทิพย์ คุณเนตร 2026 ส.ป.ก.4-01 18 5772  ต.โคกกลาง 30 0 44 12,044

นาง นุ่น แปรเพ็ง 2027 ส.ป.ก.4-01 11 5772  ต.โคกกลาง 20 2 83 8,283

นางสาว อุษา ค าบ้ง 2028 ส.ป.ก.4-01 12 5772  ต.โคกกลาง 5 0 29 2,029

นาง ศิรินญา กองปัญญา 2029 ส.ป.ก.4-01 20 5772  ต.โคกกลาง 8 1 72 3,372

นางสาว มะลิวรรณ ค าวงค์ 2030 ส.ป.ก.4-01 1 5773  ต.โคกกลาง 42 0 9 16,809

นาย บุญย่ิง ตะภา 2031 ส.ป.ก.4-01 9 5773  ต.โคกกลาง 14 2 92 5,892

นาย ราวี นามจันดา 2032 ส.ป.ก.4-01 8 5773  ต.โคกกลาง 6 3 82 2,782

นาง กลม อันทะปัญญา 2033 ส.ป.ก.4-01 10 5773  ต.โคกกลาง 9 0 86 3,686

นาง สุริยันต์ ศรียอด 2034 ส.ป.ก.4-01 7 5773  ต.โคกกลาง 36 2 6 14,606

นาง กัลยา นามจันดา 2035 ส.ป.ก.4-01 5 5773  ต.โคกกลาง 13 0 26 5,226

นาง ล าใย ภูกองชัย 2036 ส.ป.ก.4-01 3 5773  ต.โคกกลาง 16 2 2 6,602

นางสาว สุกัลยา ค าวงค์ 2037 ส.ป.ก.4-01 2 5773  ต.โคกกลาง 33 1 39 13,339

นาง ดี วิชัยวงศ์ 2038 ส.ป.ก.4-01 11 5773  ต.โคกกลาง 32 1 12 12,912

นาย สมหมาย หอมสมบัติ 2039 ส.ป.ก.4-01 12 5773  ต.โคกกลาง 6 1 92 2,592

นาย สอน อันทะปัญญา 2040 ส.ป.ก.4-01 13 5773  ต.โคกกลาง 7 0 17 2,817

นาง บุญเพ็ง ค าบ้ง 2041 ส.ป.ก.4-01 6 5773  ต.โคกกลาง 47 0 23 18,823

นาง กัลยา นามจันดา 2042 ส.ป.ก.4-01 14 5773  ต.โคกกลาง 30 0 0 12,000

นาย ไพรัช ตาดี 2043 ส.ป.ก.4-01 1 4616  ต.โคกกลาง 14 3 18 5,918

นาย บัญญัติ ตาดี 2044 ส.ป.ก.4-01 4 4616  ต.โคกกลาง 14 3 19 5,919

นาง นงคาร หล้าหมอก 2045 ส.ป.ก.4-01 2 4616  ต.โคกกลาง 14 2 2 5,802

นาย แสง มะหาพันธ์ 2046 ส.ป.ก.4-01 5 4616  ต.โคกกลาง 15 1 81 6,181

นาย ค ามูล เดชแพง 2047 ส.ป.ก.4-01 9 5775 ม.4 ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นางสาว ปรียารัตน์ เดชแพง 2048 ส.ป.ก.4-01 14 5775  ต.โคกกลาง 35 0 29 14,029

นาย ประยูร เดชแพง 2049 ส.ป.ก.4-01 15 5775  ต.โคกกลาง 28 2 43 11,443

นาง ค า ชัยรักษา 2050 ส.ป.ก.4-01 16 5776  ต.โคกกลาง 4 1 94 1,794
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นาง ละมุล เครือเนตร 2051 ส.ป.ก.4-01 10 5775  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง แววศรี ร าไพศรี 2052 ส.ป.ก.4-01 7 5775  ต.โคกกลาง 10 0 17 4,017

นาง น้อย น้อยเนาว์รัง 2053 ส.ป.ก.4-01 6 5771  ต.โคกกลาง 16 0 24 6,424

นาง น้อย รักชาติ 2054 ส.ป.ก.4-01 7 5771  ต.โคกกลาง 6 2 90 2,690

นาง น้อย รักชาติ 2055 ส.ป.ก.4-01 8 5771  ต.โคกกลาง 5 1 48 2,148

นาง เสาวรส บรรลุจิตร 2056 ส.ป.ก.4-01 9 5771  ต.โคกกลาง 9 1 31 3,731

นาง หมุน น้อยเนารัง 2057 ส.ป.ก.4-01 10 5771  ต.โคกกลาง 9 1 51 3,751

นาย สม น้อยเนารัง 2058 ส.ป.ก.4-01 11 5771  ต.โคกกลาง 12 2 51 5,051

นาง ประยูร หล้ามาชน 2059 ส.ป.ก.4-01 12 5771  ต.โคกกลาง 16 1 3 6,503

นาย ดาวลอย ม่ังมีศรี 2060 ส.ป.ก.4-01 13 5771  ต.โคกกลาง 15 0 62 6,062

นาย ภานุวัฒน์ หล้าหมอก 2061 ส.ป.ก.4-01 3 4634  ต.โคกกลาง 12 2 1 5,001

นาย บุญ อันทะปัญญา 2062 ส.ป.ก.4-01 5 4634  ต.โคกกลาง 13 3 55 5,555

นาย วิรัตน์ ศรีหาทัพ 2063 ส.ป.ก.4-01 4 4634  ต.โคกกลาง 2 0 48 848

นาย แหล่ แสงหาชัย 2064 ส.ป.ก.4-01 6 4634  ต.โคกกลาง 13 1 90 5,390

นาง ทองใบ แสงหาชัย 2065 ส.ป.ก.4-01 14 4634  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย นิยม แสงหาชัย 2066 ส.ป.ก.4-01 15 4634  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย โชคอ านวย แสงหาชัย 2067 ส.ป.ก.4-01 16 4634  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย ย่วย แสงหาชัย 2068 ส.ป.ก.4-01 17 4634  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง ทับทิม สิทธิขวา 2069 ส.ป.ก.4-01 13 4634  ต.โคกกลาง 16 1 16 6,516

นาง จันทร วงษาหัส 2070 ส.ป.ก.4-01 7 4634  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาย ศิลา เจียมสมัย 2071 ส.ป.ก.4-01 8 4634  ต.โคกกลาง 10 1 48 4,148

นาง ด า ศรีหาทัพ 2072 ส.ป.ก.4-01 11 4634  ต.โคกกลาง 40 0 34 16,034

นาย สมาน พาพรมพรึก 2073 ส.ป.ก.4-01 9 4634  ต.โคกกลาง 15 1 58 6,158

นาย ศิลา เจียมสมัย 2074 ส.ป.ก.4-01 10 4634  ต.โคกกลาง 23 2 14 9,414

นาง ทองหลาย นามมะโคตร 2075 ส.ป.ก.4-01 1 4636  ต.โคกกลาง 9 0 59 3,659

นาง ทองหลาย นามมะโคตร 2076 ส.ป.ก.4-01 2 4636  ต.โคกกลาง 44 3 57 17,957

นาง บุญ กุซัว 2077 ส.ป.ก.4-01 3 4636  ต.โคกกลาง 21 3 54 8,754

นาง ปราณี สมเภท 2078 ส.ป.ก.4-01 4 4636  ต.โคกกลาง 36 3 92 14,792

นาง ล าไพ แสงหาชัย 2079 ส.ป.ก.4-01 12 4634  ต.โคกกลาง 6 1 87 2,587

นาง เขียน แข็งขันธ์ 2080 ส.ป.ก.4-01 1 4635  ต.โคกกลาง 49 2 11 19,811

นาง เขียน แข็งขันธ์ 2081 ส.ป.ก.4-01 21 4635  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000
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นาย สุปน ปราบยา 2082 ส.ป.ก.4-01 22 4635  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง ทอง ค าบุตรดา 2083 ส.ป.ก.4-01 4 4635  ต.โคกกลาง 26 3 76 10,776

นาย มา เชียงโย 2084 ส.ป.ก.4-01 3 4635  ต.โคกกลาง 36 1 26 14,526

นาง อรทัย พินิจกลาง 2085 ส.ป.ก.4-01 23 4635  ต.โคกกลาง 5 3 12 2,312

นาย ศิลป์ วงษาจันทร์ 2086 ส.ป.ก.4-01 3 4616  ต.โคกกลาง 13 0 47 5,247

นาย ถนอมศักด์ิ มะหาพันธ์ 2087 ส.ป.ก.4-01 6 4616  ต.โคกกลาง 8 0 27 3,227

นาย ประดิษฐ์ จักนาราย 2088 ส.ป.ก.4-01 2 4617  ต.โคกกลาง 28 2 70 11,470

นาง สมควน เหล่าจูม 2089 ส.ป.ก.4-01 1 4618  ต.โคกกลาง 6 0 29 2,429

นาย สมหมาย หอมสมบัติ 2090 ส.ป.ก.4-01 13 5776  ต.โคกกลาง 18 0 78 7,278

นาง บุปผา ปักนอก 2091 ส.ป.ก.4-01 1 4617  ต.โคกกลาง 22 1 32 8,932

นาง ฉวี มหาพันธ์ 2092 ส.ป.ก.4-01 3 4617  ต.โคกกลาง 17 2 3 7,003

นาง สายฝน บริสุทธ์ิ 2093 ส.ป.ก.4-01 4 4617  ต.โคกกลาง 21 3 21 8,721

นาง แก้ว สีเคนา 2094 ส.ป.ก.4-01 10 4617  ต.โคกกลาง 32 0 51 12,851

นาย ทวิด จักนาราย 2095 ส.ป.ก.4-01 11 4617  ต.โคกกลาง 25 2 43 10,243

นาง เสง่ียม สีแก้ว 2096 ส.ป.ก.4-01 2 4618  ต.โคกกลาง 15 2 39 6,239

นาง ดวงใจ วิชัยวงศ์ 2097 ส.ป.ก.4-01 3 4618  ต.โคกกลาง 15 1 41 6,141

นาง ทองใบ วิทยาสิธ 2098 ส.ป.ก.4-01 4 4618  ต.โคกกลาง 6 0 83 2,483

นาย นิคม อันทะปัญญา 2099 ส.ป.ก.4-01 5 4617  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย มนู อันทะปัญญา 2100 ส.ป.ก.4-01 15 4617  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว นิยม อันทะปัญญา 2101 ส.ป.ก.4-01 16 4617  ต.โคกกลาง 42 2 42 17,042

นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าจูม 2102 ส.ป.ก.4-01 6 4617  ต.โคกกลาง 34 3 9 13,909

นาย ประดิษฐ์ จักนาราย 2103 ส.ป.ก.4-01 12 4617  ต.โคกกลาง 11 0 15 4,415

นาย บัวพัน พินจอง 2104 ส.ป.ก.4-01 7 4617  ต.โคกกลาง 6 3 42 2,742

นาย บู่ เหล่าวิลัย 2105 ส.ป.ก.4-01 8 4617  ต.โคกกลาง 38 0 38 15,238

นาย นิน จักนาราย 2106 ส.ป.ก.4-01 13 4617  ต.โคกกลาง 48 3 63 19,563

นาย ทวิช สีเคนา 2107 ส.ป.ก.4-01 14 4617  ต.โคกกลาง 22 3 75 9,175

นาง หนู อันทะปัญญา 2108 ส.ป.ก.4-01 9 4617  ต.โคกกลาง 23 1 68 9,368

นางสาว ศิวิกร วิชัยวงค์ 2109 ส.ป.ก.4-01 5 4618  ต.โคกกลาง 41 1 18 16,518

นาย ประหยัด เหล่าจูม 2110 ส.ป.ก.4-01 6 4618  ต.โคกกลาง 8 3 85 3,585

นาง เสง่ียม สีแก้ว 2111 ส.ป.ก.4-01 7 4618  ต.โคกกลาง 17 1 28 6,928

นาง ล าใย อุดมสัย 2112 ส.ป.ก.4-01 12 4618  ต.โคกกลาง 10 1 58 4,158
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นาง สงวน อุดมสัย 2113 ส.ป.ก.4-01 8 4618  ต.โคกกลาง 31 1 2 12,502

นาง ปรารถนา ทาโย 2114 ส.ป.ก.4-01 1 4619  ต.โคกกลาง 6 0 53 2,453

นาง นารี ตะภา 2115 ส.ป.ก.4-01 2 4619  ต.โคกกลาง 41 2 24 16,624

นาย โกวิทย์ ศรีชาทุม 2116 ส.ป.ก.4-01 14 4619  ต.โคกกลาง 24 0 78 9,678

นาง บุญธรรม ตะภา 2117 ส.ป.ก.4-01 13 4619  ต.โคกกลาง 37 0 0 14,800

นาย หยู่ เหล่าวิลัย 2118 ส.ป.ก.4-01 4 4619  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย นิคม มะหาพันธ์ 2119 ส.ป.ก.4-01 8 4620  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาย ทองดา ตะภา 2120 ส.ป.ก.4-01 3 4619  ต.โคกกลาง 13 3 59 5,559

นาง บุญชู วิชัยวงค์ 2121 ส.ป.ก.4-01 10 4619  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง ทองแดง จ าปาศรี 2122 ส.ป.ก.4-01 11 4619  ต.โคกกลาง 18 0 0 7,200

นาง ทองแดง จ าปาศรี 2123 ส.ป.ก.4-01 12 4619  ต.โคกกลาง 31 0 0 12,400

นางสาว เพียงเพ็ญ ค าชัยภูมิ 2124 ส.ป.ก.4-01 9 4619  ต.โคกกลาง 27 3 11 11,111

นาง นิยม ศรีสุโคตร 2125 ส.ป.ก.4-01 1 4620  ต.โคกกลาง 23 3 95 9,595

นาย สม โคกส าราญ 2126 ส.ป.ก.4-01 9 4620  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง ลม มหาพันธ์ 2127 ส.ป.ก.4-01 5 4620  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย หนูกาย หอมสมบัติ 2128 ส.ป.ก.4-01 14 5776  ต.โคกกลาง 14 2 19 5,819

นาย ธวัชชัย อันทะปัญญา 2129 ส.ป.ก.4-01 17 5776  ต.โคกกลาง 14 0 79 5,679

นาง หนู อันทะปัญญา 2130 ส.ป.ก.4-01 3 5776  ต.โคกกลาง 16 1 16 6,516

นาย อ๊อด อันทะปัญญา 2131 ส.ป.ก.4-01 15 5776  ต.โคกกลาง 10 0 88 4,088

นางสาว อรัญญา บุตตวงค์ 2132 ส.ป.ก.4-01 18 5776  ต.โคกกลาง 12 0 42 4,842

นางสาว ทองหล่อ ค าชมภู 2133 ส.ป.ก.4-01 10 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย เสนาะ ค าชมภู 2134 ส.ป.ก.4-01 9 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง พู ค าชมภู 2135 ส.ป.ก.4-01 5 5776  ต.โคกกลาง 15 1 38 6,138

นางสาว พระนมภัย เพียเอีย 2136 ส.ป.ก.4-01 5 5777  ต.โคกกลาง 15 1 41 6,141

นางสาว บรรจง ค่าม่วง 2137 ส.ป.ก.4-01 4 5777  ต.โคกกลาง 11 0 21 4,421

นาย วันชัย หอมสมบัติ 2138 ส.ป.ก.4-01 7 5777  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง บุญกว้าง หอมสมบัติ 2139 ส.ป.ก.4-01 8 5777  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง ดวงใจ เพียเอีย 2140 ส.ป.ก.4-01 9 5777  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง หนู อันทะปัญญา 2141 ส.ป.ก.4-01 3 5776  ต.โคกกลาง 16 1 16 6,516

นาง ละออ นามมะขันธ์ุ 2142 ส.ป.ก.4-01 11 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง วงค์จันทร์ ผันสว่าง 2143 ส.ป.ก.4-01 12 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000
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นางสาว เบญจพร บุญชู 2144 ส.ป.ก.4-01 6 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว ช่อทิพย์ บุญชู 2145 ส.ป.ก.4-01 7 5776  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง แพงศรี บุญชู 2146 ส.ป.ก.4-01 8 5776  ต.โคกกลาง 12 0 12 4,812

นาง สมควน เหล่าจูม 2147 ส.ป.ก.4-01 9 4618  ต.โคกกลาง 35 0 46 14,046

นาง บัวพันธ์ แสนเสนา 2148 ส.ป.ก.4-01 6 4620  ต.โคกกลาง 23 1 11 9,311

นาง สมัย ค าอาจ 2149 ส.ป.ก.4-01 2 4620  ต.โคกกลาง 34 0 37 13,637

นาง ประไพ จันทร์ศรีเมือง 2150 ส.ป.ก.4-01 7 4620  ต.โคกกลาง 21 1 50 8,550

นาง บังอร ภูคัสมาส 2151 ส.ป.ก.4-01 3 4620  ต.โคกกลาง 20 0 32 8,032

นาง เคน ภูลายยาว 2152 ส.ป.ก.4-01 1 4637  ต.โคกกลาง 21 3 69 8,769

นาง ทองใบ วิทยาสิธ 2153 ส.ป.ก.4-01 2 4637  ต.โคกกลาง 14 0 94 5,694

นาง เตาะ ทาโย 2154 ส.ป.ก.4-01 36 4637  ต.โคกกลาง 3 2 55 1,455

นาง วาสนา ศรีหาทัพ 2155 ส.ป.ก.4-01 37 4637  ต.โคกกลาง 8 1 63 3,363

นาง เคนปอย รู้บุญ 2156 ส.ป.ก.4-01 38 4637  ต.โคกกลาง 2 2 10 1,010

นาง ปาน ศรีหาทัพ 2157 ส.ป.ก.4-01 3 4637  ต.โคกกลาง 8 3 66 3,566

นาง บู่ ทองดี 2158 ส.ป.ก.4-01 4 4637  ต.โคกกลาง 14 3 79 5,979

นาย ย่วย แสงหาชัย 2159 ส.ป.ก.4-01 43 4637  ต.โคกกลาง 7 0 0 2,800

นาง ล าไพ กองส าลี 2160 ส.ป.ก.4-01 6 4637  ต.โคกกลาง 7 0 16 2,816

นาย สังข์ บุตตวงษ์ 2161 ส.ป.ก.4-01 7 4637  ต.โคกกลาง 13 3 76 5,576

นาย วิรัต วงสุพรรณ 2162 ส.ป.ก.4-01 8 4637  ต.โคกกลาง 15 0 91 6,091

นาย โชคอ านวย แสงหาชัย 2163 ส.ป.ก.4-01 44 4637  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง ปาน ศรีหาทัพ 2164 ส.ป.ก.4-01 13 4637  ต.โคกกลาง 11 1 94 4,594

นาง วาสนา ศรีหาทัพ 2165 ส.ป.ก.4-01 42 4637  ต.โคกกลาง 2 0 0 800

นาง เตาะ ทาโย 2166 ส.ป.ก.4-01 41 4637  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาง จันทร์ จันทะปะทักษ์ 2167 ส.ป.ก.4-01 39 4637  ต.โคกกลาง 12 2 0 5,000

นาง เคนปอย รู้บุญ 2168 ส.ป.ก.4-01 14 4637  ต.โคกกลาง 8 3 75 3,575

นาง วรรดี ศรีสงค์ 2169 ส.ป.ก.4-01 40 4637  ต.โคกกลาง 12 2 0 5,000

นางสาว รัชนี ตาดี 2170 ส.ป.ก.4-01 15 4637  ต.โคกกลาง 40 3 92 16,392

นาง วันนา ตาดี 2171 ส.ป.ก.4-01 4 4620  ต.โคกกลาง 69 1 19 27,719

นาย บิน ตะภา 2172 ส.ป.ก.4-01 16 4637  ต.โคกกลาง 1 2 48 648

นาย ค าจันทร์ โคกแปะ 2173 ส.ป.ก.4-01 17 4637  ต.โคกกลาง 2 0 40 840

นาง ถนอม สุขันชา 2174 ส.ป.ก.4-01 2 4622  ต.โคกกลาง 23 2 24 9,424
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นาย บิน ตะภา 2175 ส.ป.ก.4-01 29 4637  ต.โคกกลาง 28 0 19 11,219

นาย ค าจันทร์ โคกแปะ 2176 ส.ป.ก.4-01 28 4637  ต.โคกกลาง 7 3 77 3,177

นาย อนุชา สุริยวรากุล 2177 ส.ป.ก.4-01 10 4637  ต.โคกกลาง 12 3 16 5,116

นาย ภัทราวุธ สุริยวรากุล 2178 ส.ป.ก.4-01 31 4637  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว เจษฎาภรณ์ สุริยวรากุล 2179 ส.ป.ก.4-01 32 4637  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย อนุชา สุริยวรากุล 2180 ส.ป.ก.4-01 33 4637  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย ภัทราวุธ สุริยวรากุล 2181 ส.ป.ก.4-01 34 4637  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว ธนพร สุริยวรากุล 2182 ส.ป.ก.4-01 35 4637  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง สมบัติ อันทะปัญญา 2183 ส.ป.ก.4-01 11 4637  ต.โคกกลาง 18 2 5 7,405

นาย สมหมาย หอมสมบัติ 2184 ส.ป.ก.4-01 12 4637  ต.โคกกลาง 12 1 11 4,911

นาง จันดี โนนทิง 2185 ส.ป.ก.4-01 22 4637  ต.โคกกลาง 1 1 99 599

นาง จ าเนียร ราชนาวี 2186 ส.ป.ก.4-01 18 4637  ต.โคกกลาง 4 1 67 1,767

นาง อุบล โพธ์ิศรี 2187 ส.ป.ก.4-01 19 4637  ต.โคกกลาง 8 0 49 3,249

นาย ทองค า วิชัยวงศ์ 2188 ส.ป.ก.4-01 9 4637  ต.โคกกลาง 42 2 12 17,012

นาง ทองมี นาบง 2189 ส.ป.ก.4-01 21 4637  ต.โคกกลาง 3 2 46 1,446

นาง บุญ กุซัว 2190 ส.ป.ก.4-01 6 4636  ต.โคกกลาง 20 1 78 8,178

นางสาว ประยงค์ ค่าม่วง 2191 ส.ป.ก.4-01 7 4636  ต.โคกกลาง 21 2 48 8,648

นางสาว ญาณิศา แก้วกา 2192 ส.ป.ก.4-01 9 4636  ต.โคกกลาง 24 2 31 9,831

นาย สุรศิลป์ ศรีพรรณ 2193 ส.ป.ก.4-01 15 4636  ต.โคกกลาง 20 0 92 8,092

นาย เพ็ง สมเภท 2194 ส.ป.ก.4-01 14 4636  ต.โคกกลาง 20 0 59 8,059

นาย ขน ศรีหาทัพ 2195 ส.ป.ก.4-01 13 4636  ต.โคกกลาง 0 1 21 121

นาง ฉวี เนติวัชรเวช 2196 ส.ป.ก.4-01 16 4636  ต.โคกกลาง 24 0 0 9,600

นาง อุบล โพธ์ิศรี 2197 ส.ป.ก.4-01 26 4637  ต.โคกกลาง 14 3 69 5,969

นาง กลม อาจจ าปา 2198 ส.ป.ก.4-01 25 4637  ต.โคกกลาง 15 0 87 6,087

นาง จันดี โนนทิง 2199 ส.ป.ก.4-01 23 4637  ต.โคกกลาง 9 1 44 3,744

นาง พุทธา ชุมแวงวาปี 2200 ส.ป.ก.4-01 24 4637  ต.โคกกลาง 13 0 80 5,280

นาย บรรจง วิโรจอาจ 2201 ส.ป.ก.4-01 20 4637  ต.โคกกลาง 8 3 2 3,502

นาย ขาน สีกงพาน 2202 ส.ป.ก.4-01 15 4638  ต.โคกกลาง 33 3 70 13,570

นาง บัวฮอง วิโรจอาจ 2203 ส.ป.ก.4-01 14 4638  ต.โคกกลาง 9 1 28 3,728

นาง เท่ียง วงค์ค าแหง 2204 ส.ป.ก.4-01 13 4638  ต.โคกกลาง 10 2 61 4,261

นาย อุไทย จันทร์เสน 2205 ส.ป.ก.4-01 1 4638  ต.โคกกลาง 15 3 63 6,363
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นาง สุพรรณี แข็งขันธ์ 2206 ส.ป.ก.4-01 2 4638  ต.โคกกลาง 23 0 65 9,265

นาง จันทร์เพ็ญ แข็งขัน 2207 ส.ป.ก.4-01 16 4638  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง ปราณี ทวิพรหมชาติ 2208 ส.ป.ก.4-01 3 4638  ต.โคกกลาง 10 3 61 4,361

นางสาว ไพจิตร แก้วกา 2209 ส.ป.ก.4-01 17 4638  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย ไชยา จันทร์สมบัติ 2210 ส.ป.ก.4-01 18 4638  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง เท่ียง วงค์ค าแหง 2211 ส.ป.ก.4-01 19 4638  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง อ านวย ศรีชา 2212 ส.ป.ก.4-01 12 4636  ต.โคกกลาง 11 1 66 4,566

นาย ค าภู สุระกาญจน์ 2213 ส.ป.ก.4-01 4 4638  ต.โคกกลาง 40 1 45 16,145

นาง ก าจัด โสสีทา 2214 ส.ป.ก.4-01 12 4638  ต.โคกกลาง 22 1 92 8,992

นาง สมจิต เพียชิน 2215 ส.ป.ก.4-01 17 4635  ต.โคกกลาง 35 3 55 14,355

นาง สมจิต เพียชิน 2216 ส.ป.ก.4-01 5 4635  ต.โคกกลาง 9 1 30 3,730

นาย เล แก้วกา 2217 ส.ป.ก.4-01 5 4636  ต.โคกกลาง 39 2 41 15,841

นาง ทองนิล แก้วกา 2218 ส.ป.ก.4-01 10 4636  ต.โคกกลาง 22 2 10 9,010

นาง ถิน เส่ียมแหลม 2219 ส.ป.ก.4-01 8 4635  ต.โคกกลาง 23 1 82 9,382

นาย หมุน พวงพา 2220 ส.ป.ก.4-01 7 4635  ต.โคกกลาง 38 3 22 15,522

นาง สมพร สุขขา 2221 ส.ป.ก.4-01 16 4635  ต.โคกกลาง 11 2 94 4,694

นาย ประยูร เล่ียมแหลม 2222 ส.ป.ก.4-01 15 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาง พิกุล เสียมแหลม 2223 ส.ป.ก.4-01 14 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาย ล าพูล เสียมแหลม 2224 ส.ป.ก.4-01 13 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาย ค าปุน เสียมแหลม 2225 ส.ป.ก.4-01 12 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาย ค าปน เสียมแหลม 2226 ส.ป.ก.4-01 11 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นางสาว บุญมี เสียมแหลม 2227 ส.ป.ก.4-01 10 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาย นิยม เสียมแหลม 2228 ส.ป.ก.4-01 9 4635  ต.โคกกลาง 11 2 88 4,688

นาย ชม เลียมแหลม 2229 ส.ป.ก.4-01 6 4635  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000

นาย สมทรง สร้อยโพธ์ิ 2230 ส.ป.ก.4-01 6 4638  ต.โคกกลาง 16 2 16 6,616

นางสาว ภัททิยา สีกงพาน 2231 ส.ป.ก.4-01 20 4638  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย บุญมี สีกงพาน 2232 ส.ป.ก.4-01 7 4638  ต.โคกกลาง 20 0 43 8,043

นาย ชาย รถซ่อม 2233 ส.ป.ก.4-01 1 4639  ต.โคกกลาง 4 3 11 1,911

นางสาว สมโภชน์ สีกงพาน 2234 ส.ป.ก.4-01 19 4639  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นางสาว ดาวเรือง สีกงพาน 2235 ส.ป.ก.4-01 2 4639  ต.โคกกลาง 16 2 51 6,651

นาย นิตย์ เขิมขันธ์ 2236 ส.ป.ก.4-01 3 4639  ต.โคกกลาง 35 1 32 14,132
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นาย บุญเหลือ จะตุเทน 2237 ส.ป.ก.4-01 4 4639  ต.โคกกลาง 14 3 73 5,973

นาง หนูดอม แก้วอุดม 2238 ส.ป.ก.4-01 9 4639  ต.โคกกลาง 25 1 40 10,140

นาง สิน แสงหาชัย 2239 ส.ป.ก.4-01 5 4639  ต.โคกกลาง 5 0 3 2,003

นาย ประสงค์ แข็งขัน 2240 ส.ป.ก.4-01 6 4639  ต.โคกกลาง 14 2 48 5,848

นาง สวย แข็งขัน 2241 ส.ป.ก.4-01 7 4639  ต.โคกกลาง 5 2 57 2,257

นาย มานะ พลโยธา 2242 ส.ป.ก.4-01 8 4639  ต.โคกกลาง 13 0 40 5,240

นาย วิชัย สีหาบุตร 2243 ส.ป.ก.4-01 15 4639  ต.โคกกลาง 14 0 33 5,633

นาง อภัย เพ็ชรกอง 2244 ส.ป.ก.4-01 16 4639  ต.โคกกลาง 12 2 38 5,038

นาย ไสว สีหาบุตร 2245 ส.ป.ก.4-01 17 4639  ต.โคกกลาง 17 2 22 7,022

นาง น้อย ชิลสูญ 2246 ส.ป.ก.4-01 14 4639  ต.โคกกลาง 29 3 96 11,996

นาง อรทัย พินิจกลาง 2247 ส.ป.ก.4-01 13 4639  ต.โคกกลาง 21 2 5 8,605

นาย เหลือ จูงนาง 2248 ส.ป.ก.4-01 12 4639  ต.โคกกลาง 9 1 53 3,753

นาง สม สีหาบุตร 2249 ส.ป.ก.4-01 11 4639  ต.โคกกลาง 35 3 53 14,353

นาง ผอง โพธ์ิศรี 2250 ส.ป.ก.4-01 10 4638  ต.โคกกลาง 14 2 7 5,807

นาง อลัย เกษมสวัสด์ิ 2251 ส.ป.ก.4-01 1 4640  ต.โคกกลาง 25 3 11 10,311

นาง เปลือง ว่องไว 2252 ส.ป.ก.4-01 2 4640  ต.โคกกลาง 24 1 33 9,733

นาง สุบิน ว่องไว 2253 ส.ป.ก.4-01 3 4640  ต.โคกกลาง 5 3 46 2,346

นาย สิมมา มาตรสอน 2254 ส.ป.ก.4-01 4 4640  ต.โคกกลาง 20 1 93 8,193

นาง ใหม่ ปัญญาใสย์ 2255 ส.ป.ก.4-01 5 4640  ต.โคกกลาง 4 1 86 1,786

นาย เพ็ง แข็งขัน 2256 ส.ป.ก.4-01 6 4640  ต.โคกกลาง 5 0 20 2,020

นาง สิน แสงหาชัย 2257 ส.ป.ก.4-01 7 4640  ต.โคกกลาง 4 3 10 1,910

นาย สอน แข็งขัน 2258 ส.ป.ก.4-01 8 4640  ต.โคกกลาง 5 0 2 2,002

นาง จูมพร ศิริโฉม 2259 ส.ป.ก.4-01 9 4640  ต.โคกกลาง 27 3 60 11,160

นาย ถาวร ภูคัสมาส 2260 ส.ป.ก.4-01 3 4621  ต.โคกกลาง 16 3 57 6,757

นาย ถาวร ภูคัสมาส 2261 ส.ป.ก.4-01 21 4621  ต.โคกกลาง 21 2 67 8,667

นาย ถาวร ภูคัสมาส 2262 ส.ป.ก.4-01 20 4621  ต.โคกกลาง 22 1 54 8,954

นาย สว่าง ภูคัสมาส 2263 ส.ป.ก.4-01 22 4621  ต.โคกกลาง 8 1 41 3,341

นาง หยู โพธ์ิหล้า 2264 ส.ป.ก.4-01 5 4619  ต.โคกกลาง 25 2 51 10,251

นาง นิด แก้วฤาชัย 2265 ส.ป.ก.4-01 6 4619  ต.โคกกลาง 103 3 73 41,573

นาง ธนาทิพย์ เหล่าจูม 2266 ส.ป.ก.4-01 15 4619  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง ทองเพ็ญ อินทวัน 2267 ส.ป.ก.4-01 13 4621  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000
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นาย ยศ วรรวิชิต 2268 ส.ป.ก.4-01 4 4621  ต.โคกกลาง 47 2 99 19,099

นาง มะลิวรรณ์ วรรวิชิต 2269 ส.ป.ก.4-01 24 4621  ต.โคกกลาง 8 1 52 3,352

นาง มะลิวรรณ์ วรรวิชิต 2270 ส.ป.ก.4-01 5 4621  ต.โคกกลาง 21 1 19 8,519

นาย สี ทาโย 2271 ส.ป.ก.4-01 10 4621  ต.โคกกลาง 9 2 79 3,879

นาง ละมัย ศรีแห่งโคตร 2272 ส.ป.ก.4-01 11 4621  ต.โคกกลาง 9 1 84 3,784

นาย สุริยา หัสดี 2273 ส.ป.ก.4-01 16 4619  ต.โคกกลาง 18 0 50 7,250

นาง ค าภู แหวนแก้ว 2274 ส.ป.ก.4-01 8 4619  ต.โคกกลาง 10 2 97 4,297

นางสาว อ้อย สุขันชา 2275 ส.ป.ก.4-01 10 4622  ต.โคกกลาง 14 1 56 5,756

นาย สุริยนต์ กองจันทา 2276 ส.ป.ก.4-01 3 4622  ต.โคกกลาง 40 3 46 16,346

นาง ถนอม สุขันชา 2277 ส.ป.ก.4-01 1 4622  ต.โคกกลาง 37 0 0 14,800

นาง บังอร ภูคัสมาส 2278 ส.ป.ก.4-01 4 4622  ต.โคกกลาง 29 1 61 11,761

นาง ราตรี มหาพันธ์ 2279 ส.ป.ก.4-01 5 4622  ต.โคกกลาง 8 1 11 3,311

นาย ไชยา อินทร์อุดม 2280 ส.ป.ก.4-01 14 4622  ต.โคกกลาง 7 3 71 3,171

นางสาว กวยลิน ยศทะศรี 2281 ส.ป.ก.4-01 6 4622  ต.โคกกลาง 13 2 35 5,435

นาง ฉลอง แฝงโน 2282 ส.ป.ก.4-01 12 4622  ต.โคกกลาง 12 3 27 5,127

นาง ศันศนีย์ พรมโนนสี 2283 ส.ป.ก.4-01 11 4622  ต.โคกกลาง 11 2 17 4,617

นาง ส ารอง ภักดี 2284 ส.ป.ก.4-01 13 4622  ต.โคกกลาง 20 1 24 8,124

นาย มา วงษาจันทร์ 2285 ส.ป.ก.4-01 7 4622  ต.โคกกลาง 24 3 55 9,955

นาง หม้อ แฟงโน 2286 ส.ป.ก.4-01 8 4622  ต.โคกกลาง 22 2 0 9,000

นาง ทองใส วงษาจันทร์ 2287 ส.ป.ก.4-01 9 4622  ต.โคกกลาง 31 0 98 12,498

นาย จูม โคราช 2288 ส.ป.ก.4-01 2 5717  ต.โคกกลาง 7 0 94 2,894

นาย บุญมา แสงหาชัย 2289 ส.ป.ก.4-01 26 5717  ต.โคกกลาง 16 1 89 6,589

นาง ทองใบ สร้อยงาม 2290 ส.ป.ก.4-01 5 5717  ต.โคกกลาง 6 0 92 2,492

นาง ทองสา แรงน้อย 2291 ส.ป.ก.4-01 1 5718  ต.โคกกลาง 47 0 6 18,806

นาง ค าบ่อ แววเพชร 2292 ส.ป.ก.4-01 2 5718  ต.โคกกลาง 17 2 41 7,041

นางสาว วิไลภรณ์ ศรีแห่งโคตร 2293 ส.ป.ก.4-01 10 5718  ต.โคกกลาง 17 0 18 6,818

นาง ละมัย ศรีแห่งโคตร 2294 ส.ป.ก.4-01 3 5718  ต.โคกกลาง 17 0 20 6,820

นาย สาร กองเพชร 2295 ส.ป.ก.4-01 4 5718  ต.โคกกลาง 26 2 86 10,686

นาง ทองสา แรงน้อย 2296 ส.ป.ก.4-01 5 5718  ต.โคกกลาง 48 3 66 19,566

นางสาว ทองหลาง แรงน้อย 2297 ส.ป.ก.4-01 9 5718  ต.โคกกลาง 28 3 66 11,566

นาย ค าใสย แววเพชร 2298 ส.ป.ก.4-01 6 5718  ต.โคกกลาง 12 1 1 4,901
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นาย สี ทาโย 2299 ส.ป.ก.4-01 7 5718  ต.โคกกลาง 19 1 52 7,752

นาง สมัย นามป่ินแท่น 2300 ส.ป.ก.4-01 8 5718 ม.10 ต.โคกกลาง 29 1 26 11,726

นาง กมลวรรณ ศรีชินเลิศ 2301 ส.ป.ก.4-01 30 5717  ต.โคกกลาง 12 2 39 5,039

นาย ชวน แก้วไสย์ 2302 ส.ป.ก.4-01 29 5717  ต.โคกกลาง 8 3 15 3,515

นาง รพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์ 2303 ส.ป.ก.4-01 28 5717  ต.โคกกลาง 7 1 28 2,928

นาง วิลาวัณย์ นามลา 2304 ส.ป.ก.4-01 11 5717  ต.โคกกลาง 7 1 87 2,987

นาย พนม แก้วใสย์ 2305 ส.ป.ก.4-01 27 5717  ต.โคกกลาง 8 2 29 3,429

นาง วาด แก้วภักดี 2306 ส.ป.ก.4-01 8 5717  ต.โคกกลาง 15 3 2 6,302

นาง วาด แก้วภักดี 2307 ส.ป.ก.4-01 7 5717  ต.โคกกลาง 14 0 30 5,630

นางสาว ม่วย โคราช 2308 ส.ป.ก.4-01 14 5717  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง ส ารอง สังคะพันธ์ 2309 ส.ป.ก.4-01 5 4660  ต.โคกกลาง 23 0 58 9,258

นาง บุญล้วน สิงห์แม่ง 2310 ส.ป.ก.4-01 16 4660  ต.โคกกลาง 15 3 51 6,351

นาย ชูเชิด หูตาชัย 2311 ส.ป.ก.4-01 3 4661  ต.โคกกลาง 34 3 0 13,900

นาย เกตุ พิมพ์รัตน์ 2312 ส.ป.ก.4-01 11 4661  ต.โคกกลาง 28 1 79 11,379

นาย บุญมี มูลค าสี 2313 ส.ป.ก.4-01 12 4661  ต.โคกกลาง 13 1 3 5,303

นาง นิภาภรณ์ ศิริพร 2314 ส.ป.ก.4-01 10 4661  ต.โคกกลาง 39 1 97 15,797

นาย รักศักด์ิ มูลค าศรี 2315 ส.ป.ก.4-01 13 4661  ต.โคกกลาง 9 1 66 3,766

นาย น้อย สังคะพันธ์ 2316 ส.ป.ก.4-01 14 4661  ต.โคกกลาง 9 3 66 3,966

นาย ประเสริฐ หูตาชัย 2317 ส.ป.ก.4-01 1 4663  ต.โคกกลาง 17 1 93 6,993

นาง ทิพย์ สุดแสง 2318 ส.ป.ก.4-01 2 4663  ต.โคกกลาง 44 0 80 17,680

นาย ชูชาติ หูตาชัย 2319 ส.ป.ก.4-01 3 4663  ต.โคกกลาง 40 3 5 16,305

นาง น้อย ธรรมวงษ์ 2320 ส.ป.ก.4-01 6 4663  ต.โคกกลาง 25 2 71 10,271

นาง พิมพา ศรีแสง 2321 ส.ป.ก.4-01 7 4663  ต.โคกกลาง 63 3 32 25,532

นาย บุญตา ฤทธิยา 2322 ส.ป.ก.4-01 12 4663  ต.โคกกลาง 1 2 47 647

นาง จันทร์ลา หาดวัน 2323 ส.ป.ก.4-01 8 4663  ต.โคกกลาง 18 1 51 7,351

นาง ค าพันธ์ุ ต้นกันยา 2324 ส.ป.ก.4-01 30 4663  ต.โคกกลาง 7 3 12 3,112

นาง ทองย้อย สงศรี 2325 ส.ป.ก.4-01 28 4663  ต.โคกกลาง 7 3 12 3,112

นาง ทองร้อย ภูวงค์ผา 2326 ส.ป.ก.4-01 27 4663  ต.โคกกลาง 7 3 12 3,112

นาง บุตรดี ภูวงศ์ผา 2327 ส.ป.ก.4-01 15 4663  ต.โคกกลาง 15 2 73 6,273

นาง บุตรดี ภูวงศ์ผา 2328 ส.ป.ก.4-01 33 4663  ต.โคกกลาง 3 0 98 1,298

นาย คมสัน มูลอามาตย์ 2329 ส.ป.ก.4-01 14 4663  ต.โคกกลาง 24 2 10 9,810
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นาย ผัน ป่ินนอก 2330 ส.ป.ก.4-01 17 4663  ต.โคกกลาง 17 2 26 7,026

นาย พ้วย มูลค าศรี 2331 ส.ป.ก.4-01 18 4663  ต.โคกกลาง 15 1 92 6,192

นางสาว อ่อนศรี จันทร์ลุน 2332 ส.ป.ก.4-01 1 4662  ต.โคกกลาง 18 3 61 7,561

นาย บุญชู เรียนทิพย์ 2333 ส.ป.ก.4-01 2 4662  ต.โคกกลาง 17 1 10 6,910

นาย ถาวร ลุนรักษา 2334 ส.ป.ก.4-01 3 4662  ต.โคกกลาง 20 0 28 8,028

นาง สมร บัวศรี 2335 ส.ป.ก.4-01 14 4662  ต.โคกกลาง 15 2 8 6,208

นาย เคนดี เรือนทิพย์ 2336 ส.ป.ก.4-01 39 4662  ต.โคกกลาง 16 0 0 6,400

นาย เลิศ สีทาแก 2337 ส.ป.ก.4-01 15 4662  ต.โคกกลาง 13 1 51 5,351

นาย สมนึก พับศรี 2338 ส.ป.ก.4-01 43 4662  ต.โคกกลาง 5 0 0 2,000

นาง บัวหลาย กุมไธสง 2339 ส.ป.ก.4-01 16 4662  ต.โคกกลาง 7 0 73 2,873

นาย วัสสันต์ ชัยยะมาตร์ 2340 ส.ป.ก.4-01 18 4662  ต.โคกกลาง 6 1 84 2,584

นาย ทองสุข พันนานนท์ 2341 ส.ป.ก.4-01 19 4662  ต.โคกกลาง 6 2 64 2,664

นาย พ้วย มูลค าศรี 2342 ส.ป.ก.4-01 17 4662  ต.โคกกลาง 16 0 8 6,408

นาง มุกดา ปราบสงบ 2343 ส.ป.ก.4-01 20 4662  ต.โคกกลาง 4 1 30 1,730

นาง บุญหลาย ศรีทาแก 2344 ส.ป.ก.4-01 22 4663  ต.โคกกลาง 13 0 90 5,290

นาย บุญตา ฤทธิยา 2345 ส.ป.ก.4-01 26 4663  ต.โคกกลาง 14 2 74 5,874

นาง ค าฟาย ตัวเสาร์ 2346 ส.ป.ก.4-01 23 4663  ต.โคกกลาง 9 3 54 3,954

นาย บุญน้อย บัวศรี 2347 ส.ป.ก.4-01 24 4663  ต.โคกกลาง 10 2 82 4,282

นาง อุดมพร เรือนทิพย์ 2348 ส.ป.ก.4-01 38 4662  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาง น้อย ภูมีศรี 2349 ส.ป.ก.4-01 5 4662  ต.โคกกลาง 10 0 15 4,015

นาง กฤษณา นามวิเศษ 2350 ส.ป.ก.4-01 37 4662  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาง สุทธิรัตน์ เวชไธยสงค์ 2351 ส.ป.ก.4-01 6 4662  ต.โคกกลาง 25 0 31 10,031

นาง อุดมพร เรือนทิพย์ 2352 ส.ป.ก.4-01 36 4662  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาง ทองลา เสลามาตร 2353 ส.ป.ก.4-01 7 4662  ต.โคกกลาง 5 0 68 2,068

นาง น้อย โพธ์ิศรี 2354 ส.ป.ก.4-01 4 4662  ต.โคกกลาง 11 1 30 4,530

นาง น้อย โพธ์ิศรี 2355 ส.ป.ก.4-01 8 4662  ต.โคกกลาง 10 1 83 4,183

นาง ส าเนียง พันธ์นานนท์ 2356 ส.ป.ก.4-01 11 4662  ต.โคกกลาง 10 3 30 4,330

นาง ลัดดา หูตาชัย 2357 ส.ป.ก.4-01 9 4662 ม.10 ต.โคกกลาง 18 1 66 7,366

นาง น้อย ภูมีศรี 2358 ส.ป.ก.4-01 12 4662  ต.โคกกลาง 10 3 17 4,317

นาง สุดา จันทร์ลุน 2359 ส.ป.ก.4-01 13 4662  ต.โคกกลาง 11 0 33 4,433

นาง มะลิวัลย์ โพธ์ิวันนา 2360 ส.ป.ก.4-01 10 4662  ต.โคกกลาง 15 2 88 6,288
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นาง บุญธรรม พันธ์นานนท์ 2361 ส.ป.ก.4-01 23 4662  ต.โคกกลาง 14 0 95 5,695

นาย ผัน บรรดาศักด์ิ 2362 ส.ป.ก.4-01 24 4662  ต.โคกกลาง 10 2 69 4,269

นาย พรมมา โนรินทร์ 2363 ส.ป.ก.4-01 25 4662  ต.โคกกลาง 10 1 5 4,105

นาย สาย ศรีทาแก 2364 ส.ป.ก.4-01 26 4662  ต.โคกกลาง 11 2 74 4,674

นาย จันทร์ พันนานนท์ 2365 ส.ป.ก.4-01 22 4662  ต.โคกกลาง 8 2 68 3,468

นาง วัน เลพล 2366 ส.ป.ก.4-01 21 4662  ต.โคกกลาง 39 0 63 15,663

นาง พันธ์ุมะณี ศรีทาแก 2367 ส.ป.ก.4-01 35 4662  ต.โคกกลาง 23 2 68 9,468

นาย ทอง บัวศรี 2368 ส.ป.ก.4-01 27 4662  ต.โคกกลาง 9 2 17 3,817

นาง เสง่ียม บัวศรี 2369 ส.ป.ก.4-01 28 4662  ต.โคกกลาง 9 3 74 3,974

นาง หัดตา เทียมทนงค์ 2370 ส.ป.ก.4-01 42 4662  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาย สงวน ยาโพธ์ิ 2371 ส.ป.ก.4-01 41 4662  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย ทองจันทร์ บัวศรี 2372 ส.ป.ก.4-01 40 4662  ต.โคกกลาง 4 0 0 1,600

นาง ส าเรียน บัวศรี 2373 ส.ป.ก.4-01 29 4662  ต.โคกกลาง 4 2 50 1,850

นาย พรมมา โนรินทร์ 2374 ส.ป.ก.4-01 30 4662  ต.โคกกลาง 10 2 38 4,238

นาย จันทร์ พันนานนท์ 2375 ส.ป.ก.4-01 31 4662  ต.โคกกลาง 15 2 55 6,255

นาง บุญทัน นาสิงขัน 2376 ส.ป.ก.4-01 34 4662  ต.โคกกลาง 15 0 79 6,079

นาย หล้า ทองจ าปา 2377 ส.ป.ก.4-01 33 4662  ต.โคกกลาง 17 1 13 6,913

นาง ละมัย น้อยเนารัง 2378 ส.ป.ก.4-01 32 4662  ต.โคกกลาง 11 3 54 4,754

นาย สมคิด โนนทิง 2379 ส.ป.ก. 28 5653  ต.โคกกลาง 33 0 90 13,290 1 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 198 5

198 ประกอบการค้า

5600 ประกอบการค้า

นาง ทองศรี กุดทิง 2380 ส.ป.ก.4-01 6 5650  ต.โคกกลาง 11 1 40 4,540

นาง ผมแพง เพียจันทร์ 2381 ส.ป.ก.4-01 5 5650  ต.โคกกลาง 40 2 24 16,224

นาง พันธ์ทอง นาเจริญ 2382 ส.ป.ก.4-01 8 5650  ต.โคกกลาง 14 0 76 5,676

นาย ประเชิญ มัสแมน 2383 ส.ป.ก.4-01 22 5650  ต.โคกกลาง 23 3 87 9,587

นาง ละมุล มัสแมน 2384 ส.ป.ก.4-01 21 5650  ต.โคกกลาง 24 0 0 9,600

นางสาว ทิพาวรรณ บรรดาศักด์ิ 2385 ส.ป.ก.4-01 9 5650  ต.โคกกลาง 24 0 0 9,600

นาย บุญทัน ล าต าแย 2386 ส.ป.ก.4-01 10 5650  ต.โคกกลาง 7 2 26 3,026

นาย สมนึก หงค าดี 2387 ส.ป.ก.4-01 13 5650  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาย สมศักด์ิ หงค าดี 2388 ส.ป.ก.4-01 23 5650  ต.โคกกลาง 7 3 87 3,187

นาย สมศักด์ิ หงษ์ค าดี 2389 ส.ป.ก.4-01 14 5650  ต.โคกกลาง 4 2 54 1,854
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นาย จ านงค์ ปัดทุม 2390 ส.ป.ก.4-01 11 5650  ต.โคกกลาง 11 0 22 4,422

นาย สมพงษ์ หงค าดี 2391 ส.ป.ก.4-01 24 5650  ต.โคกกลาง 11 0 0 4,400

นาย ประวัติ บุตรมงคล 2392 ส.ป.ก.4-01 12 5650  ต.โคกกลาง 18 0 89 7,289

นางสาว บุญหลาย บุญมี 2393 ส.ป.ก.4-01 17 5650  ต.โคกกลาง 13 0 71 5,271

นาย ประมวล สาขา 2394 ส.ป.ก.4-01 18 5650  ต.โคกกลาง 6 3 56 2,756

นาง ล าไพ ต้นกันยา 2395 ส.ป.ก.4-01 25 5650  ต.โคกกลาง 13 0 73 5,273

นาง สุ่ม จันทะเสน 2396 ส.ป.ก.4-01 4 5542I7672  ต.โคกกลาง 8 3 10 3,510

นาง หา ขุนทรง 2397 ส.ป.ก.4-01 2 5542I7672  ต.โคกกลาง 5 2 3 2,203

นาง อาจ สาขา 2398 ส.ป.ก.4-01 1 5542I7672  ต.โคกกลาง 4 1 23 1,723

นาย สุนิตย์ ตันกันยา 2399 ส.ป.ก.4-01 5 5542I7672  ต.โคกกลาง 7 0 13 2,813

นาง ดารา ชินสงคราม 2400 ส.ป.ก.4-01 6 5542I7672  ต.โคกกลาง 15 3 95 6,395

นาง ชบาไพร โคกกระชาย 2401 ส.ป.ก.4-01 7 5542I7672  ต.โคกกลาง 2 0 35 835

นาง ชบาไพร โคกกระชาย 2402 ส.ป.ก.4-01 2 5542I7872  ต.โคกกลาง 15 1 1 6,101

นาง วิชัย ต้นกันยา 2403 ส.ป.ก.4-01 1 5542I7872 ม.13 ต.โคกกลาง 4 1 21 1,721

นาย ประสพ สาเกตุ 2404 ส.ป.ก.4-01 8 5542I7672  ต.โคกกลาง 23 1 93 9,393

นางสาว สุภรพร สงศรี 2405 ส.ป.ก.4-01 1 5542I7670  ต.โคกกลาง 33 1 34 13,334

นาง เพ็ญศรี ขัติยะวงค์ 2406 ส.ป.ก.4-01 2 5542I7670  ต.โคกกลาง 15 3 11 6,311

นางสาว ประณี ขัติยะวงค์ 2407 ส.ป.ก.4-01 4 5542I7670  ต.โคกกลาง 9 2 76 3,876

นาง บุญทัน นาสิงขัน 2408 ส.ป.ก.4-01 5 5542I7670  ต.โคกกลาง 9 3 90 3,990

นาง กว้าง ทองจ าปา 2409 ส.ป.ก.4-01 6 5542I7670  ต.โคกกลาง 21 0 49 8,449

นาย ปริญญา หูตาชัย 2410 ส.ป.ก.4-01 7 5542I7670  ต.โคกกลาง 26 2 67 10,667

นาย ยงยุทธ ศรีศักนอก 2411 ส.ป.ก.4-01 14 5660  ต.โคกกลาง 17 0 99 6,899

นาง นิตยา สิงห์น้อย 2412 ส.ป.ก.4-01 20 5660  ต.โคกกลาง 16 3 38 6,738

นาง ทองดี โพธ์ิศรี 2413 ส.ป.ก.4-01 15 5660  ต.โคกกลาง 26 1 40 10,540

นาย กฤษฎา บัณฑิตภิรมย์ 2414 ส.ป.ก.4-01 10 5661  ต.โคกกลาง 1 3 59 759

นาง ล าใย บัณฑิตภิรมย์ 2415 ส.ป.ก.4-01 1 5661  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย วันนี ทองตัน 2416 ส.ป.ก.4-01 3 5661  ต.โคกกลาง 26 0 59 10,459

นาง พยอม เชิญชม 2417 ส.ป.ก.4-01 16 5660  ต.โคกกลาง 6 0 6 2,406

นาง ทองสุข เชิญชม 2418 ส.ป.ก.4-01 9 5660  ต.โคกกลาง 9 2 64 3,864

นาง นวลจันทร์ เชิญชม 2419 ส.ป.ก.4-01 8 5660  ต.โคกกลาง 12 2 17 5,017

นาย พุทธ รุนเรือง 2420 ส.ป.ก.4-01 17 5660  ต.โคกกลาง 10 0 14 4,014
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นาง สุดา จันทร์ทะรุณ 2421 ส.ป.ก.4-01 7 5660  ต.โคกกลาง 11 3 80 4,780

นาย ค าภู โนราช 2422 ส.ป.ก.4-01 6 5660  ต.โคกกลาง 15 1 24 6,124

นาย กิตติ เมตตา 2423 ส.ป.ก.4-01 3 5660  ต.โคกกลาง 15 3 8 6,308

นาง บัวฮอง เชิญชม 2424 ส.ป.ก.4-01 5 5660  ต.โคกกลาง 17 0 52 6,852

นาง บุญรอด โพธิจาน 2425 ส.ป.ก.4-01 1 5664  ต.โคกกลาง 24 3 17 9,917

นาง บุญชู หินวิเศษ 2426 ส.ป.ก.4-01 2 5664  ต.โคกกลาง 22 1 26 8,926

นาง ทองสี วังแพน 2427 ส.ป.ก.4-01 12 5664  ต.โคกกลาง 8 2 18 3,418

นาย บุญตา กุลมอญ 2428 ส.ป.ก.4-01 13 5664  ต.โคกกลาง 30 0 61 12,061

นาย บุญสาร หินวิเศษ 2429 ส.ป.ก.4-01 3 5664  ต.โคกกลาง 7 1 84 2,984

นาย แหล้ สังคะพันธ์ 2430 ส.ป.ก.4-01 4 5664  ต.โคกกลาง 5 0 53 2,053

นาย ค าดี บุตรฉิม 2431 ส.ป.ก.4-01 11 5664  ต.โคกกลาง 21 3 69 8,769

นาง ทองสี วังแพน 2432 ส.ป.ก.4-01 15 5664  ต.โคกกลาง 39 3 48 15,948

นาง บุตรดี ภูวงศ์ผา 2433 ส.ป.ก.4-01 5 5664  ต.โคกกลาง 4 3 31 1,931

นางสาว อ่อนศรี จันทร์ลุน 2434 ส.ป.ก.4-01 6 5664  ต.โคกกลาง 5 2 92 2,292

นาย สุขสวัสด์ิ โคชารี 2435 ส.ป.ก.4-01 17 5664  ต.โคกกลาง 23 0 50 9,250

นาย ศักด์ิ เรือนทิพย์ 2436 ส.ป.ก.4-01 10 5664  ต.โคกกลาง 11 2 5 4,605

นาง บัวพอง ลือชาค า 2437 ส.ป.ก.4-01 14 5664  ต.โคกกลาง 28 1 69 11,369

นางสาว พัชราภรณ์ ค ายา 2438 ส.ป.ก.4-01 9 5661  ต.โคกกลาง 33 1 1 13,301

นาย สมควร ค่อมสิงห์ 2439 ส.ป.ก.4-01 6 5661  ต.โคกกลาง 6 1 11 2,511

นางสาว เสาวณีย์ ศรีอุดม 2440 ส.ป.ก.4-01 5 5661  ต.โคกกลาง 7 0 42 2,842

นาง ปราณี ค าบัง 2441 ส.ป.ก.4-01 1 5654  ต.โคกกลาง 45 0 1 18,001

นางสาว รัตนะ ค าบ้ง 2442 ส.ป.ก.4-01 7 5654  ต.โคกกลาง 41 3 46 16,746

นาย ทองพูน ด ายา 2443 ส.ป.ก.4-01 2 5654  ต.โคกกลาง 43 3 4 17,504

นาง อุดม หงษ์วรรณา 2444 ส.ป.ก.4-01 6 5654  ต.โคกกลาง 30 1 57 12,157

นาย พุทธา ค ายา 2445 ส.ป.ก.4-01 4 5654  ต.โคกกลาง 14 0 71 5,671

นาง สง่า ค ายา 2446 ส.ป.ก.4-01 7 5661  ต.โคกกลาง 10 1 88 4,188

นาย มงคล ทัดมาลา 2447 ส.ป.ก.4-01 8 5661  ต.โคกกลาง 9 3 75 3,975

นาย อดุลย์ ลือชาค า 2448 ส.ป.ก.4-01 1 5662  ต.โคกกลาง 12 0 21 4,821

นาย สังเวช ตันโลห์ 2449 ส.ป.ก.4-01 2 5662  ต.โคกกลาง 10 1 64 4,164

นาง บัวลา นามจันทร์ดา 2450 ส.ป.ก.4-01 13 5662  ต.โคกกลาง 7 2 13 3,013

นาง สังวาลย์ อันทะปัญญา 2451 ส.ป.ก.4-01 3 5662  ต.โคกกลาง 11 3 46 4,746
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นาง กุหลาบ เขตปัญญา 2452 ส.ป.ก.4-01 14 5662  ต.โคกกลาง 6 0 17 2,417

นาง สมควร นามจันดา 2453 ส.ป.ก.4-01 11 5662  ต.โคกกลาง 10 2 88 4,288

นาย สุรเศษ นามจันทร์ดา 2454 ส.ป.ก.4-01 4 5662  ต.โคกกลาง 16 1 65 6,565

นาย ส าราญ ยางงาม 2455 ส.ป.ก.4-01 12 5662  ต.โคกกลาง 15 2 8 6,208

นาง หนู สีเกตุ 2456 ส.ป.ก.4-01 10 5662  ต.โคกกลาง 18 0 56 7,256

นาย ศักด์ิ เรือนทิพย์ 2457 ส.ป.ก.4-01 7 5664  ต.โคกกลาง 20 1 13 8,113

นาง สุพิน เรือนทิพย์ 2458 ส.ป.ก.4-01 16 5664  ต.โคกกลาง 45 3 67 18,367

นาย รังศรี สุขันชา 2459 ส.ป.ก.4-01 9 5664  ต.โคกกลาง 7 3 25 3,125

นาง บัญทม ตรีศาสตร์ 2460 ส.ป.ก.4-01 8 5664  ต.โคกกลาง 24 1 31 9,731

นาง วรักษ์ ขุนพรม 2461 ส.ป.ก.4-01 1 5663  ต.โคกกลาง 8 3 98 3,598

นาย ประจักษ์ ตรีศาสตร์ 2462 ส.ป.ก.4-01 2 5663  ต.โคกกลาง 10 1 66 4,166

นาง ล าไพ ต้นกันยา 2463 ส.ป.ก.4-01 3 5663  ต.โคกกลาง 4 3 65 1,965

นาย นาค ปัญญายาว 2464 ส.ป.ก.4-01 8 5663  ต.โคกกลาง 9 3 8 3,908

นาง ล าไพ ต้นกันยา 2465 ส.ป.ก.4-01 7 5663  ต.โคกกลาง 6 2 52 2,652

นาย อาณัติ พรมค าอินทร์ 2466 ส.ป.ก.4-01 4 5663  ต.โคกกลาง 6 1 25 2,525

นาง บุญ บัวศรี 2467 ส.ป.ก.4-01 5 5663  ต.โคกกลาง 10 0 42 4,042

นาย ค าปุ่น พรมค าอินทร์ 2468 ส.ป.ก.4-01 17 5663  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง พิกุล สีพรม 2469 ส.ป.ก.4-01 18 5663  ต.โคกกลาง 6 0 0 2,400

นาง พิกุล สีพรม 2470 ส.ป.ก.4-01 21 5663  ต.โคกกลาง 5 2 45 2,245

นาง ยุพาพิน หินวิเศษ 2471 ส.ป.ก.4-01 20 5663  ต.โคกกลาง 5 3 0 2,300

นาย ถาวร ดีมาก 2472 ส.ป.ก.4-01 16 5663  ต.โคกกลาง 11 1 81 4,581

นาย สุกรรณ มูลอามาตย์ 2473 ส.ป.ก.4-01 5 5662  ต.โคกกลาง 25 0 45 10,045

นาย เจริญ บุตรฉิม 2474 ส.ป.ก.4-01 6 5662  ต.โคกกลาง 19 1 70 7,770

นาย ไพรัช บุตรฉิม 2475 ส.ป.ก.4-01 7 5662  ต.โคกกลาง 19 1 32 7,732

นาย สุกรรณ มูลอามาตย์ 2476 ส.ป.ก.4-01 8 5662  ต.โคกกลาง 11 0 17 4,417

นาง บัวไข เหล่าทองสาร 2477 ส.ป.ก.4-01 9 5662  ต.โคกกลาง 11 1 68 4,568

นาง บุญมี น้อยเนารัง 2478 ส.ป.ก.4-01 9 5663  ต.โคกกลาง 48 1 10 19,310

นาง ทองดี มาโคตร 2479 ส.ป.ก.4-01 11 5663  ต.โคกกลาง 4 3 35 1,935

นาง ทองสี ชัยชาติ 2480 ส.ป.ก.4-01 10 5663  ต.โคกกลาง 5 0 9 2,009

นาง จ าปี ชัยชาติ 2481 ส.ป.ก.4-01 13 5663  ต.โคกกลาง 20 3 88 8,388

นาง บุญถม สาเกตุ 2482 ส.ป.ก.4-01 12 5663  ต.โคกกลาง 11 0 35 4,435
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นาง เอ็ง ล้ีตระกูล 2483 ส.ป.ก.4-01 1 5655  ต.โคกกลาง 19 0 89 7,689

นาง ละมัย เบญจมาศ 2484 ส.ป.ก.4-01 2 5655  ต.โคกกลาง 22 0 54 8,854

นาง เอ็ง ล้ีตระกูล 2485 ส.ป.ก.4-01 11 5655  ต.โคกกลาง 6 3 90 2,790

นาง ละมัย เบญจมาศ 2486 ส.ป.ก.4-01 13 5655  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2487 ส.ป.ก.4-01 12 5655  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง รินณา พันธ์ภักดี 2488 ส.ป.ก.4-01 5 5654  ต.โคกกลาง 49 0 5 19,605

นาง มณีรัตน์ ปราบจะบก 2489 ส.ป.ก.4-01 6 5655  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว รังษี หีบแก้ว 2490 ส.ป.ก.4-01 7 5655  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย มนตรี หีบแก้ว 2491 ส.ป.ก.4-01 8 5655  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว สากล หีบแก้ว 2492 ส.ป.ก.4-01 9 5655  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว อุบล หีบแก้ว 2493 ส.ป.ก.4-01 10 5655  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง หมอน หีบแก้ว 2494 ส.ป.ก.4-01 4 5655  ต.โคกกลาง 43 3 30 17,530

นาง น้อย จันทจร 2495 ส.ป.ก.4-01 5 5655  ต.โคกกลาง 14 0 1 5,601

นาย ทนงศักด์ิ เบญจมาศ 2496 ส.ป.ก.4-01 1 5656  ต.โคกกลาง 35 0 98 14,098

นาย ทนงศักด์ิ เบญจมาศ 2497 ส.ป.ก.4-01 2 5656  ต.โคกกลาง 12 0 68 4,868

นาย ทนงศักด์ิ เบญจมาศ 2498 ส.ป.ก.4-01 3 5656  ต.โคกกลาง 27 3 31 11,131

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2499 ส.ป.ก.4-01 4 5656  ต.โคกกลาง 6 3 53 2,753

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2500 ส.ป.ก.4-01 5 5656  ต.โคกกลาง 7 3 34 3,134

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2501 ส.ป.ก.4-01 6 5656  ต.โคกกลาง 5 1 56 2,156

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2502 ส.ป.ก.4-01 7 5656  ต.โคกกลาง 7 2 4 3,004

นาย ฉัตรชัย เบญจมาศ 2503 ส.ป.ก.4-01 8 5656  ต.โคกกลาง 14 1 16 5,716

นาย กู้เกียรติ เบญจมาศ 2504 ส.ป.ก.4-01 11 5656  ต.โคกกลาง 11 3 93 4,793

นาย ประครอง มาพล 2505 ส.ป.ก.4-01 12 5656  ต.โคกกลาง 49 2 35 19,835

นาย ประครอง มาพล 2506 ส.ป.ก.4-01 10 5656  ต.โคกกลาง 30 1 90 12,190

นาย กุลลวณิช เบญจมาศ 2507 ส.ป.ก.4-01 9 5656  ต.โคกกลาง 13 1 31 5,331

นาย กุลลวณิช เบญจมาศ 2508 ส.ป.ก.4-01 14 5656  ต.โคกกลาง 24 1 86 9,786

นาย กุลลวณิช เบญจมาศ 2509 ส.ป.ก.4-01 13 5656  ต.โคกกลาง 9 2 78 3,878

นาง สงัด หันประดิษฐ์ 2510 ส.ป.ก.4-01 2 5658  ต.โคกกลาง 11 2 91 4,691

นาย พิพัฒน์ โสสีทา 2511 ส.ป.ก.4-01 3 5658  ต.โคกกลาง 28 3 67 11,567

นาย บุญชิต สร้อยโพธ์ิ 2512 ส.ป.ก.4-01 21 5658  ต.โคกกลาง 13 3 56 5,556

นาย สัมฤทธ์ิ สร้อยโพธ์ิ 2513 ส.ป.ก.4-01 20 5658  ต.โคกกลาง 11 1 63 4,563
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นาง บุญเลิศ พลอินทร์ 2514 ส.ป.ก.4-01 19 5658  ต.โคกกลาง 10 3 49 4,349

นาย ประเสริฐ สร้อยโพธ์ิ 2515 ส.ป.ก.4-01 4 5658  ต.โคกกลาง 8 2 91 3,491

หจก. ร้านอ่างทองฟามาซี 2516 ส.ป.ก.4-01 5 5658  ต.โคกกลาง 16 3 72 6,772

นางสาว จันทร์ที นาบง 2517 ส.ป.ก.4-01 23 5658  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาย ค าจันทร์ โคกแปะ 2518 ส.ป.ก.4-01 6 5658  ต.โคกกลาง 35 2 1 14,201

นาง บุญมี นาบง 2519 ส.ป.ก.4-01 15 5658  ต.โคกกลาง 10 2 80 4,280

นาง ตุ่น ศิริโฉม 2520 ส.ป.ก.4-01 14 5658  ต.โคกกลาง 11 2 27 4,627

นาง จ ารัส พิมพ์บูรณ์ 2521 ส.ป.ก.4-01 13 5658  ต.โคกกลาง 15 2 62 6,262

นาง จ ารัส พิมพ์บูรณ์ 2522 ส.ป.ก.4-01 22 5658  ต.โคกกลาง 7 3 0 3,100

นาย ประยูร จันทร์เทา 2523 ส.ป.ก.4-01 17 5658  ต.โคกกลาง 25 2 84 10,284

นาย สิมมา สงศรีดา 2524 ส.ป.ก.4-01 7 5658  ต.โคกกลาง 9 3 37 3,937

นาย วิชัย สีหาบุตร 2525 ส.ป.ก.4-01 8 5658  ต.โคกกลาง 11 2 34 4,634

นาย สิมมา สงศรีดา 2526 ส.ป.ก.4-01 1 5657  ต.โคกกลาง 6 0 73 2,473

นาง ค าพันธ์ มูลตรี 2527 ส.ป.ก.4-01 2 5657  ต.โคกกลาง 22 1 65 8,965

นาง ร าพัน ศรีสุบาล 2528 ส.ป.ก.4-01 3 5657  ต.โคกกลาง 19 0 75 7,675

นาย สนิท สีสุบาล 2529 ส.ป.ก.4-01 4 5657  ต.โคกกลาง 10 0 83 4,083

นางสาว นุช สีสุบาล 2530 ส.ป.ก.4-01 5 5657  ต.โคกกลาง 9 1 17 3,717

นาย สวาท ศรีสุบาล 2531 ส.ป.ก.4-01 6 5657  ต.โคกกลาง 19 2 13 7,813

นาย บุญสา แก้วอุดม 2532 ส.ป.ก.4-01 12 5658  ต.โคกกลาง 11 2 14 4,614

นาย สอน แข็งขัน 2533 ส.ป.ก.4-01 11 5658  ต.โคกกลาง 9 1 73 3,773

นาย ลัย นาบง 2534 ส.ป.ก.4-01 10 5658  ต.โคกกลาง 10 1 7 4,107

นาง อภัย เพ็ชรกอง 2535 ส.ป.ก.4-01 9 5658  ต.โคกกลาง 19 0 12 7,612

นาง สุพรรณี แข็งขันธ์ 2536 ส.ป.ก.4-01 13 5657  ต.โคกกลาง 23 2 43 9,443

นาง จันทร์เพ็ญ แข็งขัน 2537 ส.ป.ก.4-01 11 5657  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาย สมพงษ์ แข็งขันธ์ 2538 ส.ป.ก.4-01 12 5657  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นาย สมพร แข็งขันธ์ 2539 ส.ป.ก.4-01 9 5657  ต.โคกกลาง 8 0 0 3,200

นางสาว ศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล 2540 ส.ป.ก.4-01 7 5657  ต.โคกกลาง 16 3 52 6,752

นางสาว เสง่ียม ชิลสูญ 2541 ส.ป.ก.4-01 16 5657  ต.โคกกลาง 27 1 36 10,936

นาง เสง่ียม ชัลสูญ 2542 ส.ป.ก.4-01 8 5657  ต.โคกกลาง 66 1 88 26,588

นาง สมบูรณ์ บัวสีกา 2543 ส.ป.ก.4-01 2 5639  ต.โคกกลาง 10 3 22 4,322

นาง อรุณ สีเม้า 2544 ส.ป.ก.4-01 3 5639  ต.โคกกลาง 20 2 50 8,250
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นาง อนงค์รัตน์ แก้ววาปี 2545 ส.ป.ก.4-01 4 5639  ต.โคกกลาง 21 3 34 8,734

นาง อนงค์รัตน์ แก้ววาปี 2546 ส.ป.ก.4-01 6 5639  ต.โคกกลาง 38 1 91 15,391

นาย สวัสด์ิ เพชรพา 2547 ส.ป.ก.4-01 14 5639  ต.โคกกลาง 11 3 35 4,735

นาย ถวิล ยาย้อ 2548 ส.ป.ก.4-01 12 5639  ต.โคกกลาง 15 0 46 6,046

นาย นิคม น้อยมหาชัย 2549 ส.ป.ก.4-01 11 5639  ต.โคกกลาง 13 0 88 5,288

นาย สวัสด์ิ เพชรพา 2550 ส.ป.ก.4-01 15 5639  ต.โคกกลาง 11 0 92 4,492

นาย อารีย์ นาเจริญ 2551 ส.ป.ก.4-01 16 5639  ต.โคกกลาง 9 3 65 3,965

นาย บุญเลิศ ล าไธสง 2552 ส.ป.ก.4-01 7 5639  ต.โคกกลาง 27 0 41 10,841

นาง ค าจันทร์ เฉลิมชัยสง 2553 ส.ป.ก.4-01 20 5639  ต.โคกกลาง 21 3 37 8,737

นาง บัวพัน โนนบุตรศรี 2554 ส.ป.ก.4-01 8 5639  ต.โคกกลาง 12 3 12 5,112

นางสาว สุวรรณี โนนสว่าง 2555 ส.ป.ก.4-01 9 5639  ต.โคกกลาง 20 0 81 8,081

นางสาว ยุดา โนนสว่าง 2556 ส.ป.ก.4-01 10 5639  ต.โคกกลาง 12 3 3 5,103

นาง ยุดา อินเสมียน 2557 ส.ป.ก.4-01 17 5639  ต.โคกกลาง 10 2 72 4,272

นาง อุบล ชัยชาติ 2558 ส.ป.ก.4-01 21 5639  ต.โคกกลาง 9 1 66 3,766

นาง หนูจันทร์ อ่อนศรีชัย 2559 ส.ป.ก.4-01 23 5639  ต.โคกกลาง 15 0 48 6,048

นาย จรัญ ทองจ าปา 2560 ส.ป.ก.4-01 22 5639  ต.โคกกลาง 10 1 21 4,121

นางสาว ดาวรุ่ง เฉลิมชัยสง 2561 ส.ป.ก.4-01 19 5639  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นางสาว มลิ เฉลิมชัยสง 2562 ส.ป.ก.4-01 18 5639  ต.โคกกลาง 15 0 0 6,000

นาย กาล กูลเดช 2563 ส.ป.ก.4-01 1 5638  ต.โคกกลาง 29 0 95 11,695

นาง สุ่ม จันทะเสน 2564 ส.ป.ก.4-01 13 5638  ต.โคกกลาง 13 1 89 5,389

นาย อลงกรณ์ เชิญชม 2565 ส.ป.ก.4-01 12 5638  ต.โคกกลาง 8 1 91 3,391

นาย วันดี ทนนอก 2566 ส.ป.ก.4-01 11 5638  ต.โคกกลาง 8 3 66 3,566

นาย พันธ์ บรรดาศักด์ิ 2567 ส.ป.ก.4-01 17 5638  ต.โคกกลาง 19 3 75 7,975

นาง น้อย จันละคร 2568 ส.ป.ก.4-01 14 5638  ต.โคกกลาง 11 0 38 4,438

นาย พุทธเอ็ด มหาราช 2569 ส.ป.ก.4-01 15 5638  ต.โคกกลาง 18 1 76 7,376

นาย สมศักด์ิ ศรีหงษ์ 2570 ส.ป.ก.4-01 10 5638  ต.โคกกลาง 36 2 76 14,676

นาง จันทร์เพ็ญ ภูวงค์ผา 2571 ส.ป.ก.4-01 20 5638  ต.โคกกลาง 8 0 70 3,270

นางสาว หนูเจน ภูวงค์ผา 2572 ส.ป.ก.4-01 19 5638  ต.โคกกลาง 26 1 51 10,551

นาย บุญจิต บัวสีกา 2573 ส.ป.ก.4-01 18 5638  ต.โคกกลาง 15 2 41 6,241

นาย บุญช่วย สีเม้า 2574 ส.ป.ก.4-01 16 5638  ต.โคกกลาง 16 3 74 6,774

นาง หนู สีเกตุ 2575 ส.ป.ก.4-01 1 5640  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000
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นาย บุญเรือง โนนสว่าง 2576 ส.ป.ก.4-01 4 5640  ต.โคกกลาง 25 0 34 10,034

นางสาว วิไลพร โนนสว่าง 2577 ส.ป.ก.4-01 5 5640  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นางสาว ศิริเพ็ญ โนนสว่าง 2578 ส.ป.ก.4-01 6 5640  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง วิเรียงรอง โนนสว่าง 2579 ส.ป.ก.4-01 2 5640  ต.โคกกลาง 20 0 19 8,019

นาย ค าภู ด่อมสิงห์ 2580 ส.ป.ก.4-01 15 5663  ต.โคกกลาง 42 0 47 16,847

นาง ไข รินทอง 2581 ส.ป.ก.4-01 3 5640  ต.โคกกลาง 32 2 34 13,034

นางสาว สุมนต์ฑา ค าคูณ 2582 ส.ป.ก.4-01 7 5640  ต.โคกกลาง 4 3 36 1,936

นาง ดวงใจ ล้ิมภูมิณรงค์ 2583 ส.ป.ก.4-01 8 5640  ต.โคกกลาง 4 0 13 1,613

นาง บุญถม ค ายา 2584 ส.ป.ก.4-01 9 5640  ต.โคกกลาง 7 1 10 2,910

นาย มณี บุราญรัตน์ 2585 ส.ป.ก.4-01 1 4666  ต.โคกกลาง 26 2 44 10,644

นาย อุไร ทองจ าปา 2586 ส.ป.ก.4-01 2 4666  ต.โคกกลาง 27 0 85 10,885

นาง ค าเบา ค าสนิท 2587 ส.ป.ก. 3 4666  ต.โคกกลาง 42 0 34 16,834 1 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 40 5

40 ประกอบการค้า

1650 ประกอบการค้า

นาง ทองดี เครือเนตร 2588 ส.ป.ก.4-01 4 4666  ต.โคกกลาง 15 3 94 6,394

นาง หนูแดง ภูเวียงแก้ว 2589 ส.ป.ก.4-01 8 4666  ต.โคกกลาง 14 3 55 5,955

นาย รอง ศรีโคตร 2590 ส.ป.ก.4-01 5 4666  ต.โคกกลาง 22 0 85 8,885

นาง น้อย จันละคร 2591 ส.ป.ก.4-01 6 4666  ต.โคกกลาง 11 1 6 4,506

นาง จ าปี สีสังชุม 2592 ส.ป.ก.4-01 7 4666  ต.โคกกลาง 11 0 14 4,414

นางสาว ประณี เสนาบุตร 2593 ส.ป.ก.4-01 14 5640 ม.10 ต.โคกกลาง 10 1 86 4,186

นาง ดวงใจ ล้ิมภูมิณรงค์ 2594 ส.ป.ก.4-01 13 5640  ต.โคกกลาง 6 3 54 2,754

นาง จี ภูต้อม 2595 ส.ป.ก.4-01 12 5640  ต.โคกกลาง 5 1 37 2,137

นาย อลงกรณ์ เชิญชม 2596 ส.ป.ก.4-01 11 5640  ต.โคกกลาง 5 0 33 2,033

นาย บุญเทียน ดวงประทุม 2597 ส.ป.ก.4-01 10 5640  ต.โคกกลาง 9 2 55 3,855

นาง ปราณี หินวิเศษ 2598 ส.ป.ก.4-01 1 4667  ต.โคกกลาง 29 0 68 11,668

นาง ฉวี ทองไทย 2599 ส.ป.ก.4-01 2 4667  ต.โคกกลาง 20 1 25 8,125

นาง บุญมา ยางงาม 2600 ส.ป.ก.4-01 3 5638  ต.โคกกลาง 20 1 77 8,177

นาง สว่างศรี ทองหอม 2601 ส.ป.ก.4-01 4 5638  ต.โคกกลาง 9 0 11 3,611

นาง เพ็ญศรี ขัติยะวงค์ 2602 ส.ป.ก.4-01 9 5638  ต.โคกกลาง 10 1 33 4,133

นาย ใบ รินทอง 2603 ส.ป.ก.4-01 5 5638  ต.โคกกลาง 38 2 17 15,417

นาย ทองอินทร์ เหล่าทองสาร 2604 ส.ป.ก.4-01 6 5638  ต.โคกกลาง 10 1 33 4,133
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นาย เรียบ วงศ์แสน 2605 ส.ป.ก.4-01 8 5638  ต.โคกกลาง 26 0 92 10,492

นาง จ าปี สีสังชุม 2606 ส.ป.ก.4-01 7 5638  ต.โคกกลาง 17 0 65 6,865

นาย ส าราญ พันธ์ภักดี 2607 ส.ป.ก.4-01 9 4667  ต.โคกกลาง 5 2 32 2,232

นาง มะลิวัลย์ ทองจ าปา 2608 ส.ป.ก.4-01 10 4667  ต.โคกกลาง 6 0 22 2,422

นาง สอง พันธ์เลิศ 2609 ส.ป.ก.4-01 15 4667  ต.โคกกลาง 7 2 27 3,027

นาง ปิยธิดา ดวงมะณี 2610 ส.ป.ก.4-01 3 4667 ม.10 ต.โคกกลาง 19 3 86 7,986

นาง ค าพอง คนบุญ 2611 ส.ป.ก.4-01 4 4667  ต.โคกกลาง 23 0 31 9,231

นาง บุญนอง ประสมพล 2612 ส.ป.ก.4-01 5 4667  ต.โคกกลาง 22 3 48 9,148

นาง บัวลอง โพธ์ิศรี 2613 ส.ป.ก.4-01 6 4667  ต.โคกกลาง 22 1 6 8,906

นาย โณญารัก บุตรฉิม 2614 ส.ป.ก.4-01 17 4667  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นางสาว รัตนา บุตรฉิม 2615 ส.ป.ก.4-01 16 4667  ต.โคกกลาง 12 0 0 4,800

นาง กองศรี บุตรฉิม 2616 ส.ป.ก.4-01 7 4667  ต.โคกกลาง 7 0 31 2,831

นาย ไสว ต้นกันยา 2617 ส.ป.ก.4-01 8 4667  ต.โคกกลาง 7 3 7 3,107

นาย ชาลี บุตรฉิม 2618 ส.ป.ก.4-01 11 4667  ต.โคกกลาง 12 1 42 4,942

นาย ทองพูล คนบุญ 2619 ส.ป.ก.4-01 12 4667 ม.10 ต.โคกกลาง 9 2 41 3,841

นาง อุไร หัตถะปนิตร 2620 ส.ป.ก.4-01 14 4667  ต.โคกกลาง 17 0 42 6,842

นาย ขาน ชัยมูล 2621 ส.ป.ก.4-01 1 4668  ต.โคกกลาง 14 3 27 5,927

นางสาว ประภาพร เพียแป 2622 ส.ป.ก.4-01 3 4668  ต.โคกกลาง 47 2 0 19,000

นาง วิลัย ขานมา 2623 ส.ป.ก.4-01 1 4670  ต.โคกกลาง 7 1 98 2,998

นาง ละมุล สุวรรณคุณ 2624 ส.ป.ก.4-01 2 4670  ต.โคกกลาง 6 1 97 2,597

นาง ลุน ศรีนวนจันทร์ 2625 ส.ป.ก.4-01 3 4670  ต.โคกกลาง 6 2 75 2,675

นาง ดอกไม้ พันภักดี 2626 ส.ป.ก.4-01 4 4670  ต.โคกกลาง 7 0 80 2,880

นาง ลุน ศรีนวนจันทร์ 2627 ส.ป.ก.4-01 5 4670  ต.โคกกลาง 12 2 46 5,046

นาง ล าใย พันธ์ภักดี 2628 ส.ป.ก.4-01 19 4670  ต.โคกกลาง 8 2 41 3,441

นาง ดอกไม้ พันภักดี 2629 ส.ป.ก.4-01 8 4670  ต.โคกกลาง 16 0 99 6,499

นาง ล าใย พันธ์ภักดี 2630 ส.ป.ก.4-01 20 4670  ต.โคกกลาง 3 2 54 1,454

นาง ล าใย นันภักดี 2631 ส.ป.ก.4-01 10 4670  ต.โคกกลาง 7 3 85 3,185

นาย สาย สุวรรณคุณ 2632 ส.ป.ก.4-01 13 4670  ต.โคกกลาง 7 3 35 3,135

นาง มะลิวัลย์ ทองจ าปา 2633 ส.ป.ก.4-01 11 4670  ต.โคกกลาง 10 2 93 4,293

นาง ล าใย พันธ์ภักดี 2634 ส.ป.ก.4-01 21 4670  ต.โคกกลาง 4 3 36 1,936

นาง ค าเบา ค าสนิท 2635 ส.ป.ก.4-01 12 4670  ต.โคกกลาง 5 0 53 2,053
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นาย วิทยา นาเจริญ 2636 ส.ป.ก.4-01 22 4670  ต.โคกกลาง 15 0 28 6,028

นาย บุญดม รักษามา 2637 ส.ป.ก.4-01 14 4670  ต.โคกกลาง 20 0 10 8,010

นาย อารีย์ นาเจริญ 2638 ส.ป.ก.4-01 1 4669  ต.โคกกลาง 43 1 77 17,377

นาย สาย สุวรรณคุณ 2639 ส.ป.ก.4-01 2 4669  ต.โคกกลาง 8 3 30 3,530

นาย สมพงษ์ จันละคร 2640 ส.ป.ก.4-01 3 4669  ต.โคกกลาง 10 0 73 4,073

นาย บรรจง จันละคร 2641 ส.ป.ก.4-01 4 4669  ต.โคกกลาง 11 2 27 4,627

นาง ล าใย หูตาชัย 2642 ส.ป.ก.4-01 6 4670  ต.โคกกลาง 49 3 75 19,975

นาย สุวิทย์ วงศ์แสน 2643 ส.ป.ก.4-01 7 4670  ต.โคกกลาง 37 3 22 15,122

นาย ณรงค์ ซุยแก้ว 2644 ส.ป.ก.4-01 18 4670  ต.โคกกลาง 9 1 55 3,755

นาย สุข ตรีศาสตร์ 2645 ส.ป.ก.4-01 6 4669  ต.โคกกลาง 8 1 82 3,382

นาง บุปผา เหล่าทองสาร 2646 ส.ป.ก.4-01 15 4670  ต.โคกกลาง 13 1 82 5,382

นาง สม ศรีนวนจันทร์ 2647 ส.ป.ก.4-01 16 4670  ต.โคกกลาง 12 1 87 4,987

นางสาว สุนิสา หัตถะปนิตร 2648 ส.ป.ก.4-01 8 4669  ต.โคกกลาง 11 0 88 4,488

นาง ค าผง จันละคร 2649 ส.ป.ก.4-01 9 4669  ต.โคกกลาง 11 0 59 4,459

นางสาว ร่มเกล้า หัตถะปนิตร 2650 ส.ป.ก.4-01 13 4669  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง ทองลา เสลามาตร 2651 ส.ป.ก.4-01 6 5653  ต.โคกกลาง 7 0 6 2,806

นาง ทองมี คงเสนะ 2652 ส.ป.ก.4-01 8 5653  ต.โคกกลาง 12 3 78 5,178

นาย ทองพูล จันทะเสน 2653 ส.ป.ก.4-01 1 5652  ต.โคกกลาง 16 1 13 6,513

นาง นิภาพร พันนานนท์ 2654 ส.ป.ก.4-01 2 5652  ต.โคกกลาง 13 2 95 5,495

นาย จันทา วงษาสินชัย 2655 ส.ป.ก.4-01 3 5652  ต.โคกกลาง 12 2 71 5,071

นาย สุมล มานะศรี 2656 ส.ป.ก.4-01 4 5652  ต.โคกกลาง 4 3 90 1,990

นาย สวัสด์ิ ตรีศาสตร์ 2657 ส.ป.ก.4-01 5 5652  ต.โคกกลาง 33 0 97 13,297

นาง สุดใจ สาขา 2658 ส.ป.ก.4-01 6 5652  ต.โคกกลาง 12 0 78 4,878

นาย สงวน หงค าดี 2659 ส.ป.ก.4-01 10 5653  ต.โคกกลาง 41 3 58 16,758

นาย กาหลง โคตชาดา 2660 ส.ป.ก.4-01 17 5653  ต.โคกกลาง 6 3 58 2,758

นาง มุกดา ปราบสงบ 2661 ส.ป.ก.4-01 19 5653  ต.โคกกลาง 12 3 18 5,118

นาย ค าพูล พรมค าอินทร์ 2662 ส.ป.ก.4-01 21 5653  ต.โคกกลาง 11 3 53 4,753

นาง พิกุล สีพรม 2663 ส.ป.ก.4-01 22 5653  ต.โคกกลาง 10 1 35 4,135

นาย ค าปุ่น พรมค าอินทร์ 2664 ส.ป.ก.4-01 23 5653  ต.โคกกลาง 7 1 79 2,979

นาง บุญ บัวศรี 2665 ส.ป.ก.4-01 24 5653  ต.โคกกลาง 7 0 2 2,802

นาง บุญ บัวศรี 2666 ส.ป.ก.4-01 26 5653  ต.โคกกลาง 11 1 50 4,550
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นาง ยุพาพิน หินวิเศษ 2667 ส.ป.ก.4-01 16 5653  ต.โคกกลาง 19 0 19 7,619

นาง จารุณี หินวิเศษ 2668 ส.ป.ก.4-01 15 5653  ต.โคกกลาง 19 3 99 7,999

นาง ค า หินวิเศษ 2669 ส.ป.ก.4-01 14 5653  ต.โคกกลาง 17 2 55 7,055

นาง ค าผัด สีทาแก 2670 ส.ป.ก.4-01 13 5653  ต.โคกกลาง 25 1 44 10,144

นาย ประเสริฐ มูลน้อย 2671 ส.ป.ก.4-01 12 5653  ต.โคกกลาง 14 3 93 5,993

นาย ค าพูล พรมค าอินทร์ 2672 ส.ป.ก.4-01 27 5653  ต.โคกกลาง 10 2 10 4,210

นาง สา ตัวเสาร์ 2673 ส.ป.ก.4-01 2 5650  ต.โคกกลาง 46 2 96 18,696

นางสาว สุดาทิพย์ บัวเงิน 2674 ส.ป.ก.4-01 4 5650  ต.โคกกลาง 15 3 48 6,348

นาย วันชัย บัวเงิน 2675 ส.ป.ก.4-01 20 5650  ต.โคกกลาง 15 3 48 6,348

นาง ค าเพียร คณะวาปี 2676 ส.ป.ก.4-01 17 5652  ต.โคกกลาง 4 3 71 1,971

นาง สุจิตรา เพียจันทร์ 2677 ส.ป.ก.4-01 18 5652  ต.โคกกลาง 2 2 31 1,031

นาย ประเสริฐ มูลน้อย 2678 ส.ป.ก.4-01 19 5652  ต.โคกกลาง 2 2 47 1,047

นาง ดวงใจ อุทัยแสน 2679 ส.ป.ก.4-01 16 5652  ต.โคกกลาง 31 0 29 12,429

นาง ปราณี จันทะฤทธ์ิ 2680 ส.ป.ก.4-01 15 5652  ต.โคกกลาง 36 3 14 14,714

นาง หนู อ่อนธรรมา 2681 ส.ป.ก.4-01 11 5652  ต.โคกกลาง 3 3 65 1,565

นาง สมบัติ นามจันดา 2682 ส.ป.ก.4-01 10 5652  ต.โคกกลาง 3 1 68 1,368

นาง หนู อ่อนธรรมา 2683 ส.ป.ก.4-01 12 5652  ต.โคกกลาง 10 3 97 4,397

นาง สมบัติ นามจันดา 2684 ส.ป.ก.4-01 21 5652  ต.โคกกลาง 10 2 86 4,286

นาง อุทิตย์ โพธิจาน 2685 ส.ป.ก.4-01 13 5652  ต.โคกกลาง 24 2 31 9,831

นาง สมบัติ นามจันดา 2686 ส.ป.ก.4-01 22 5652  ต.โคกกลาง 11 0 43 4,443

นาง ทองใบ บัวเงิน 2687 ส.ป.ก.4-01 20 5652  ต.โคกกลาง 26 2 42 10,642

นาง หนู อ่อนธรรมา 2688 ส.ป.ก.4-01 14 5652  ต.โคกกลาง 13 2 74 5,474

นาย ทองสา สาขา 2689 ส.ป.ก.4-01 1 5651  ต.โคกกลาง 28 1 26 11,326

นาย บัว หารธงชัย 2690 ส.ป.ก.4-01 8 5651  ต.โคกกลาง 22 0 67 8,867

นาง บัวรอง แสนบุตร 2691 ส.ป.ก.4-01 2 5651  ต.โคกกลาง 50 0 0 20,000

นาง พัดสกร สรรพอาษา 2692 ส.ป.ก.4-01 13 5651  ต.โคกกลาง 3 1 7 1,307

นาง ทองใบ บัวเงิน 2693 ส.ป.ก.4-01 3 5651  ต.โคกกลาง 4 1 29 1,729

นาง พัดสกร สรรพอาษา 2694 ส.ป.ก.4-01 4 5651  ต.โคกกลาง 9 0 28 3,628

นาย ปิยเดช ปัญญายาว 2695 ส.ป.ก.4-01 9 5651  ต.โคกกลาง 6 1 5 2,505

นาย สวาท ปัญญายาว 2696 ส.ป.ก.4-01 14 5651  ต.โคกกลาง 16 1 79 6,579

นาย สวาท ปัญญายาว 2697 ส.ป.ก.4-01 14 5651  ต.โคกกลาง 16 1 79 6,579



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย สวาท ปัญญายาว 2698 ส.ป.ก.4-01 17 5651  ต.โคกกลาง 6 1 56 2,556

นาย บุดสี วิระกิจ 2699 ส.ป.ก.4-01 5 5651  ต.โคกกลาง 14 0 51 5,651

นาย ค าปลิว พิมพ์เฮียง 2700 ส.ป.ก.4-01 6 5651  ต.โคกกลาง 8 0 89 3,289

นาย ถาวร โพธิใส 2701 ส.ป.ก.4-01 7 5651  ต.โคกกลาง 13 2 99 5,499

นาย บัว หารธงชัย 2702 ส.ป.ก.4-01 8 5651  ต.โคกกลาง 22 0 67 8,867

นาย เคน หาญธงชัย 2703 ส.ป.ก.4-01 14 5649  ต.โคกกลาง 7 3 99 3,199

นาย ถาวร โพธิใส 2704 ส.ป.ก.4-01 13 5649  ต.โคกกลาง 7 2 40 3,040

นาย เคน หาญธงชัย 2705 ส.ป.ก.4-01 14 5649  ต.โคกกลาง 7 3 99 3,199

นาย บุดสี วิระกิจ 2706 ส.ป.ก.4-01 12 5649  ต.โคกกลาง 5 3 82 2,382

นาง ร าไพ คณะวาปี 2707 ส.ป.ก.4-01 27 5651  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง ทอง ขุนพรม 2708 ส.ป.ก.4-01 26 5651  ต.โคกกลาง 14 2 5 5,805

นาง วิลัย ขุนพรม 2709 ส.ป.ก.4-01 25 5651  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง สงัด ศรีพันดอน 2710 ส.ป.ก.4-01 24 5651  ต.โคกกลาง 10 0 0 4,000

นาง สังกา หีบแก้ว 2711 ส.ป.ก.4-01 20 5651  ต.โคกกลาง 8 3 26 3,526

นาง ราตรี โซ่เงิน 2712 ส.ป.ก.4-01 22 5651  ต.โคกกลาง 9 3 60 3,960

นาย บุญลือ เทียมทนงค์ 2713 ส.ป.ก.4-01 23 5651  ต.โคกกลาง 8 1 14 3,314

นาง อรวรรณ พิมพ์เฮียง 2714 ส.ป.ก.4-01 5 5542I7872  ต.โคกกลาง 3 0 30 1,230

นาย ถาวร โพธิใส 2715 ส.ป.ก.4-01 6 5542I7872  ต.โคกกลาง 3 0 85 1,285

นาย บัว หารธงชัย 2716 ส.ป.ก.4-01 7 5542I7872  ต.โคกกลาง 4 2 84 1,884

นาง ศรีไพร พิมลี 2717 ส.ป.ก.4-01 8 5542I7872  ต.โคกกลาง 3 0 14 1,214

นาย บุดสี วิระกิจ 2718 ส.ป.ก.4-01 9 5542I7872  ต.โคกกลาง 4 2 24 1,824

นาย เด่นนภา ตัวเสาร์ 2719 ส.ป.ก.4-01 3 5542I7872  ต.โคกกลาง 11 1 64 4,564

นาย วรเชษฐ์ เพียจันทร์ 2720 ส.ป.ก.4-01 4 5542I7872  ต.โคกกลาง 33 3 21 13,521

นาง ค าปอย จ าปานัด 2721 ส.ป.ก.4-01 9 5652  ต.โคกกลาง 7 0 15 2,815

นาง ม่วย บุตรวงษ์ 2722 ส.ป.ก.4-01 1 5649  ต.โคกกลาง 42 3 62 17,162

นาง อร่าม รินทอง 2723 ส.ป.ก.4-01 11 5649  ต.โคกกลาง 20 0 0 8,000

นาง อร่าม รินทอง 2724 ส.ป.ก.4-01 10 5649  ต.โคกกลาง 30 0 0 12,000

นางสาว เกศรา รินทอง 2725 ส.ป.ก.4-01 10 5542I7872  ต.โคกกลาง 31 2 93 12,693

นาย ชาย ศรีทาแก 2726 ส.ป.ก.4-01 11 5542I7872  ต.โคกกลาง 4 2 50 1,850

นาง ดวงใจ ทองจ าปา 2727 ส.ป.ก.4-01 12 5542I7872 ม.10 ต.โคกกลาง 4 1 19 1,719

นาย อินตา ดีมาก 2728 ส.ป.ก.4-01 2 5649  ต.โคกกลาง 12 0 54 4,854



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาง บุญยัง วงษ์ทอง 2729 ส.ป.ก.4-01 3 5649  ต.โคกกลาง 10 1 83 4,183

นาง เกสร พืชผักหวาน 2730 ส.ป.ก.4-01 16 5649  ต.โคกกลาง 11 0 97 4,497

นาย ถาวร ดีมาก 2731 ส.ป.ก.4-01 4 5649  ต.โคกกลาง 11 2 5 4,605

นาง บังอร จันทร์ลุน 2732 ส.ป.ก.4-01 9 5649  ต.โคกกลาง 15 1 82 6,182

นาย ทองม้วน ดีมาก 2733 ส.ป.ก.4-01 17 5649  ต.โคกกลาง 33 1 9 13,309

นาย สุนทร ดีมาก 2734 ส.ป.ก.4-01 13 5542I7872  ต.โคกกลาง 11 3 59 4,759

นาย สมหวัง ดีมาก 2735 ส.ป.ก.4-01 14 5542I7872  ต.โคกกลาง 10 1 35 4,135

นาง สมพร บัวศรี 2736 ส.ป.ก.4-01 15 5542I7872 ม.2 ต.โคกกลาง 9 3 7 3,907

นาย ค าผอง หารธงชัย 2737 ส.ป.ก.4-01 5 5649  ต.โคกกลาง 11 3 62 4,762

นาย เฉลิมพล สมค า 2738 ส.ป.ก.4-01 8 5649  ต.โคกกลาง 10 3 49 4,349

นาง เนาวรัตน์ ลือชาค า 2739 ส.ป.ก.4-01 18 5649  ต.โคกกลาง 23 0 0 9,200

นาง พะเยาว์ ตัวเสาร์ 2740 ส.ป.ก.4-01 19 5649  ต.โคกกลาง 22 0 0 8,800

นาย ลอง หารธงชัย 2741 ส.ป.ก.4-01 6 5649  ต.โคกกลาง 35 1 1 14,101

นาย ค าสิทธ์ิ หารธงชัย 2742 ส.ป.ก.4-01 7 5649  ต.โคกกลาง 36 2 22 14,622

นาง เสาร์ สมค า 2743 ส.ป.ก.4-01 16 5542I7872  ต.โคกกลาง 41 2 91 16,691

นาง เนาวรัตน์ ลือชาค า 2744 ส.ป.ก.4-01 17 5542I7872  ต.โคกกลาง 7 0 5 2,805

นาย สลัด ดาวังปา 2745 ส.ป.ก.4-01 19 5542I7872  ต.โคกกลาง 12 2 43 5,043

นาง พะเยาว์ ตัวเสาร์ 2746 ส.ป.ก.4-01 18 5542I7872  ต.โคกกลาง 5 0 78 2,078

นาย สลัด ดาวังปา 2747 ส.ป.ก.4-01 20 5542I7872  ต.โคกกลาง 4 2 10 1,810

นาย ค าสิทธ์ิ หารธงชัย 2748 ส.ป.ก.4-01 21 5542I7872  ต.โคกกลาง 10 3 62 4,362

นาง ดวงฤดี ศักด์ิโคตรวัน 2749 ส.ป.ก.4-01 22 5542I7872  ต.โคกกลาง 22 0 79 8,879

นาย ประพาส หารธงชัย 2750 ส.ป.ก.4-01 43 5542I7872  ต.โคกกลาง 10 2 94 4,294

นาย โสภา บัวศรี 2751 ส.ป.ก.4-01 37 5542I7872  ต.โคกกลาง 22 3 52 9,152

นาย ประกาย บัวศรี 2752 ส.ป.ก.4-01 38 5542I7872  ต.โคกกลาง 19 2 64 7,864

นาง วิลัย สุดแสง 2753 ส.ป.ก.4-01 39 5542I7872  ต.โคกกลาง 6 3 34 2,734

นาย ชู บัวศรี 2754 ส.ป.ก.4-01 40 5542I7872  ต.โคกกลาง 9 1 38 3,738

นาย ระเบียบ บัวศรี 2755 ส.ป.ก.4-01 41 5542I7872  ต.โคกกลาง 19 2 78 7,878

นาย วรเชษฐ์ เพียจันทร์ 2756 ส.ป.ก.4-01 23 5542I7872  ต.โคกกลาง 9 3 17 3,917

นาย ชู บัวศรี 2757 ส.ป.ก.4-01 24 5542I7872  ต.โคกกลาง 9 2 91 3,891

นาย ทองคัด บัวศรี 2758 ส.ป.ก.4-01 25 5542I7872  ต.โคกกลาง 9 1 67 3,767

นาย สมหวัง ดีมาก 2759 ส.ป.ก.4-01 26 5542I7872  ต.โคกกลาง 6 2 92 2,692



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

นาย บุญธรรม ตัวเสาร์ 2760 ส.ป.ก.4-01 27 5542I7872  ต.โคกกลาง 11 3 10 4,710

นาง บุญหลาย ตัวเสาร์ 2761 ส.ป.ก.4-01 28 5542I7872 ม.10 ต.โคกกลาง 10 1 11 4,111

นางสาว ดวงจันทร์ ตัวเสาร์ 2762 ส.ป.ก.4-01 29 5542I7872  ต.โคกกลาง 7 1 33 2,933

นาง น้อย ดีมาก 2763 ส.ป.ก.4-01 30 5542I7872  ต.โคกกลาง 6 1 45 2,545

นาย เด่นนภา ตัวเสาร์ 2764 ส.ป.ก.4-01 31 5542I7872  ต.โคกกลาง 8 0 91 3,291

นาย วิชัย บัวศรี 2765 ส.ป.ก.4-01 32 5542I7872  ต.โคกกลาง 5 0 43 2,043

นาง วิลัย สุดแสง 2766 ส.ป.ก.4-01 33 5542I7872  ต.โคกกลาง 16 2 13 6,613

นาย เคน พันอกแดง 2767 ส.ป.ก.4-01 34 5542I7872  ต.โคกกลาง 21 2 91 8,691

นาย เด่นนภา ตัวเสาร์ 2768 ส.ป.ก.4-01 42 5542I7872  ต.โคกกลาง 22 3 50 9,150

นาย วิชัย บัวศรี 2769 ส.ป.ก.4-01 35 5542I7872  ต.โคกกลาง 11 1 32 4,532

นางสาว เกศแก้ว สุดแสง 2770 ส.ป.ก.4-01 36 5542I7872  ต.โคกกลาง 36 3 2 14,702

1 64 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ตึก 4 5

4 ประกอบการค้า

2 137 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 81 5

81 ประกอบการค้า

3 62 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 192 5

192 ประกอบการค้า

4 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 126 5

126 ประกอบการค้า

5 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 180 5

180 ประกอบการค้า

6 76 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 128 5

128 อยู่อาศัย

48 ประกอบการค้า

7 5 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 45 5

45 ประกอบการค้า

8 71 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 96 5

96 อยู่อาศัย

4 ประกอบการค้า

9 131 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 144 5

 ข้อมูล ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่ได้อยู๋ในแปลงท่ีดิน 



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

96 อยู่อาศัย

48 ประกอบการค้า

10 140 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

94 ประกอบการค้า

6 ประกอบการค้า

11 22 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 80 5

80 ประกอบการค้า

12 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 162 5

162 ประกอบการค้า

3200 ประกอบการค้า

13 47 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 216 5

216 ประกอบการค้า

14 116 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 64 5

64 ประกอบการค้า

15 16 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 252 5

252 ประกอบการค้า

16 89 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 81 5

81 ประกอบการค้า

17 31 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 36 5

36 ประกอบการค้า

18 1 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

19 10 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 150 5

150 ประกอบการค้า

20 52 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 64 5

64 ประกอบการค้า

21 28 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ตึก 4 5

4 ประกอบการค้า

22 33 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

1600 ประกอบการค้า



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

23 124 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 72 5

72 ประกอบการค้า

24 107 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 135 5

135 ประกอบการค้า

25 124 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 72 5

6 ประกอบการค้า

26 41 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

27 145 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 280 5

280 ประกอบการค้า

28 107 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 192 5

192 ประกอบการค้า

29 130 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 108 5

108 ประกอบการค้า

30 75 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 150 5

150 ประกอบการค้า

31 185 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 80 5

80 ประกอบการค้า

32 185 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 30 5

30 ประกอบการค้า

33 131 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 180 5

180 ประกอบการค้า

34 85 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 112 5

112 ประกอบการค้า

35 21 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 144 5

144 ประกอบการค้า

36 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 135 5

135 ประกอบการค้า

37 30 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 อยู่อาศัย

4 ประกอบการค้า



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

38 230 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

4 ประกอบการค้า

39 176 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 ประกอบการค้า

40 28 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 150 5

150 ประกอบการค้า

41 100 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 36 5

36 ประกอบการค้า

42 189 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 54 5

54 ประกอบการค้า

43 7 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 126 5

126 ประกอบการค้า

44 222 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 126 5

126 ประกอบการค้า

45 40 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 40 5

40 ประกอบการค้า

46 223 ประเภทบ้านเด่ียว เพิง 144 20

144 ประกอบการค้า

47 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 144 5

144 ประกอบการค้า

48 39 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 300 5

300 อยู่อาศัย

60 ประกอบการค้า

49 31 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 160 5

160 อยู่อาศัย

40 อยู่อาศัย

50 2 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 420 5

420 อยู่อาศัย

100 ประกอบการค้า

51 110 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 200 5



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่

200 อยู่อาศัย

100 ประกอบการค้า

4 ประกอบการค้า

52 172 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 75 5

75 ประกอบการค้า

53 9 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

54 77 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 63 5

63 ประกอบการค้า

55 17 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 120 5

120 ประกอบการค้า

56 122 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 240 5

240 อยู่อาศัย

36 ประกอบการค้า

57 12 ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 144 5

144 อยู่อาศัย

36 ประกอบการค้า

4 ประกอบการค้า

58 - ประเภทบ้านเด่ียว ตึก 100 5

100 ประกอบการค้า

......................................................

(นายประกิจ  ปิยะศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง

พนักงานประเมิน



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
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ประโยชน์
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ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
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ประโยชน์
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ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่
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ประกอบ

เกษตร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
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ส ารวจ
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ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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ประเภท
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ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ
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ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ
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ประเภท
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สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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ส ารวจ
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ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์
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ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ
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(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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ลักษณะ
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(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
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(ปี)
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เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ
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ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
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 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง
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ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่



                

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตร

กรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้

ประโยชน์

หลาย

ประเภท

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม

ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

หมายเหตุประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท า

ประโยชน์

ท่ี บ้านเลขท่ี
งาน

ประเภท

ท่ีดิน

เลขท่ี

เอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

จ านวนเน้ือท่ีดิน

ท่ี

 ภ.ด.ส.3

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

รายการท่ีดิน รายการส่ิงปลูกสร้าง

ช่ือเจ้าของ

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขท่ีดิน
หน้า

ส ารวจ
ไร่


