


ภ.ด.ส.1

0.00

นาย เกรียงศักด์ิ วณิชวรนันท์ 1 โฉนด 112362 8 2 34.00 ท่ีอยู่อาศัย 3,434.00 2,000.00 6,868,000.00 1  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวง่วนแสงไทยรีสอร์ท ไม่มีนามสกุลโรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ช้ัน ตึก ให้เช่า/ประกอบการค้า1,700.00 30.73 8,650.00 14,705,000.00 11 12 12,940,400.00 28,495,782.00 8,756,753.81 0.00 8,756,753.81 0.30 26,270.26 *

ส านักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ช้ัน ประกอบการค้า 138.00 2.49 6,800.00 938,400.00 11 12 825,792.00 28,495,782.00 709,544.97 0.00 709,544.97 0.30 2,128.63

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 221.00 3.99 5,100.00 1,127,100.00 11 12 991,848.00 28,495,782.00 1,136,981.70 0.00 1,136,981.70 0.30 3,410.95 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 10.00 0.18 5,100.00 51,000.00 11 12 44,880.00 28,495,782.00 51,292.41 0.00 51,292.41 0.30 153.88 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 168.00 3.03 5,100.00 856,800.00 11 12 753,984.00 28,495,782.00 863,422.19 0.00 863,422.19 0.30 2,590.27 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีเกินกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป ประกอบการค้า 1,316.00 23.79 3,250.00 4,277,000.00 11 12 3,763,760.00 28,495,782.00 6,779,146.54 0.00 6,779,146.54 0.30 20,337.44 *

ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 1,505.00 27.25 450.00 677,250.00 11 12 595,980.00 28,495,782.00 7,765,100.60 0.00 7,765,100.60 0.30 23,295.30 *

ประเภทห้องแถว อยู่อาศัย 133.25 2.40 6,300.00 839,475.00 11 12 738,738.00 28,495,782.00 683,898.77 0.00 683,898.77 0.02 136.78

คลังสินค้า พ้ืนท่ีเกินกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป ประกอบการค้า 340.00 6.14 3,250.00 1,105,000.00 11 12 972,400.00 28,495,782.00 1,749,641.01 0.00 1,749,641.01 0.30 5,248.92 *

 รวม 6,868,000.00 28,495,782.00 28,495,782.00 83,572.43

นาง เขมจิรา อิงธณกรสกุล 2 โฉนด 201440 0 3 51.80 ท่ีอยู่อาศัย 351.80 500.00 175,900.00 1  นาง เขมจิรา อิงธณกรสกุล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 81.82 6,400.00 921,600.00 11 12 811,008.00 986,908.00 954,947.40 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 32.00 18.18 6,400.00 204,800.00 11 12 180,224.00 356,124.00 212,184.60 0.00 212,184.60 0.30 636.55 *

 รวม 175,900.00 1,343,032.00 1,167,132.00 212,184.60 636.55

นางสาว จินตนา ธุระพระ 3 โฉนด 11951 0 0 37.40 ท่ีอยู่อาศัย 37.40 1,000.00 37,400.00 1 นางสาว จินตนา ธุระพระ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 1.00 50.00 6,400.00 6,400.00 11 12 5,632.00 43,032.00 23,760.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 1.00 50.00 5,100.00 5,100.00 11 12 4,488.00 41,888.00 23,760.00 0.00 23,760.00 0.30 71.28 *

 รวม 37,400.00 84,920.00 47,520.00 23,760.00 71.28

นาง จิรพันธ์ เจริญไชย 4 โฉนด 191642 0 0 88 ท่ีอยู่อาศัย 88 0.00 0.00 1 นางสาว บุญกว้าง ศรีจันเทศ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 72 48 6,400.00 460,800.00 11 34 304,128.00 304,128.00 146,954.65 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นางสาว บุญกว้าง ศรีจันเทศ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 77 52 6,400.00 492,800.00 6 6 463,232.00 463,232.00 239,398.30 0.00 239,398.30 0.30 718.19 *

767,360.00 386,352.95 239,398.30 718.19

นาย ไชยยันต์ พรมมาโอน 5 โฉนด 218472 1 2 68.00 ท่ีอยู่อาศัย 668.00 200.00 133,600.00 1 นาย ไชยยันต์ พรมมาโอน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 253.00 58.97 4,950.00 1,252,350.00 11 12 1,102,068.00 1,235,668.00 1,180,770.46 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ประกอบการค้า 144.00 33.57 4,950.00 712,800.00 11 12 627,264.00 760,864.00 672,180.17 0.00 672,180.17 0.30 2,016.54 *

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ประกอบการค้า 32.00 7.46 4,950.00 158,400.00 11 12 139,392.00 272,992.00 149,373.37 0.00 149,373.37 0.30 448.12 *

 รวม 133,600.00 2,269,524.00 2,002,324.00 821,553.54 2,464.66

นางสาว ดาหวัน พงษ์นิล 6 โฉนด 64990 0 0 87.00 ท่ีอยู่อาศัย 87.00 2,500.00 217,500.00 1 นางสาว ดาหวัน พงษ์นิล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 75.00 69.77 6,400.00 480,000.00 11 12 422,400.00 639,900.00 511,309.45 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 32.50 30.23 3,250.00 105,625.00 11 12 92,950.00 310,450.00 221,540.56 0.00 221,540.56 0.30 664.62 *

 รวม 217,500.00 950,350.00 732,850.00 221,540.56 664.62

นาย แดนมิตร ถูกดี 7 โฉนด 65091 0 0 34.00 ท่ีอยู่อาศัย 34.00 200.00 6,800.00 1 นาย แดนมิตร ถูกดี โรงงานซ่อมรถยนต์ ตึก ประกอบการค้า 56.00 100.00 5,350.00 299,600.00 11 12 263,648.00 270,448.00 270,448.00 0.00 270,448.00 0.30 811.34 *

 รวม 6,800.00 270,448.00 270,448.00 270,448.00 811.34

นาง ตรีประภา โพธ์ิศรีดา 8 โฉนด 11771 0 0 85.50 ท่ีอยู่อาศัย 85.50 1,000.00 85,500.00 1 นาง ตรีประภา โพธ์ิศรีดา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 225.00 90.36 6,400.00 1,440,000.00 11 34 950,400.00 1,035,900.00 1,009,035.66 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 24.00 9.64 5,100.00 122,400.00 11 34 80,784.00 166,284.00 107,648.34 0.00 107,648.34 0.30 322.95 *

 รวม 85,500.00 1,202,184.00 1,116,684.00 107,648.34 322.95

นาง ทองสุข วงษ์ชาลี 9 โฉนด 87171 4 0 74.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,674.00 275.00 460,350.00 1 นาง ทองสุข วงษ์ชาลี ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 88.00 81.00 6,400.00 563,200.00 11 45 309,760.00 770,110.00 623,789.10 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรไม้ ประกอบการค้า 20.00 19.00 6,400.00 128,000.00 11 45 70,400.00 70,400.00 13,376.00 0.00 13,376.00 0.30 40.13

นายประเสริฐ  วงษ์ชาลี  รวม 460,350.00 840,510.00 637,165.10 13,376.00 40.13

นาย ธีระยุทธ กองสุวรรณ 10 โฉนด 143832 1 1 76.00 ท่ีอยู่อาศัย 576.00 200.00 115,200.00 1 นาง อรุณี กองสุวรรณ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 120.00 63.16 6,400.00 768,000.00 11 34 506,880.00 622,080.00 419,584.51 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 10.00 5.26 6,400.00 64,000.00 11 34 42,240.00 157,440.00 34,943.23 0.00 34,943.23 0.30 104.83 *

2 นาง อรุณี กองสุวรรณ อาคารจอดรถ ตึก อยู่อาศัย 60.00 31.58 5,600.00 336,000.00 11 12 295,680.00 410,880.00 129,755.90 0.00 129,755.90 0.02 25.95

 รวม 115,200.00 1,190,400.00 584,283.65 164,699.14 130.78

นาย บัวลี พรมมาโอน 11 โฉนด 86270 12 0 93.00 ท่ีอยู่อาศัย 4,893.00 875.00 4,281,375.00 1 นาย บัวลี พรมมาโอน 400 ตรว. อ่ืนๆ ให้เช่า 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.30 1,050.00

เสาโทรศัพท์ DTAX ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 16.00 3.23 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 5,368,351.00 173,397.74 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาย จาร วรรณใส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 135.00 27.22 6,400.00 864,000.00 6 14 743,040.00 5,368,351.00 1,461,265.14 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 45.00 9.07 6,400.00 288,000.00 6 14 247,680.00 5,368,351.00 486,909.44 0.00 486,909.44 0.30 1,460.73 *

อาคารจอดรถ อยู่อาศัย 72.00 14.52 5,600.00 403,200.00 6 14 346,752.00 5,368,351.00 779,484.57 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

3 นาย จาร วรรณใส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 36.00 7.26 6,400.00 230,400.00 6 6 216,576.00 5,368,351.00 389,742.28 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

4 นาย จาร วรรณใส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 19.35 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 5,368,351.00 1,038,775.92 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 48.00 9.68 6,400.00 307,200.00 6 6 288,768.00 5,368,351.00 519,656.38 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 32.00 6.45 6,400.00 204,800.00 6 6 192,512.00 5,368,351.00 346,258.64 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 4,281,375.00 5,545,490.10 836,909.44 2,510.73

นาง พรทิพย์ ดวงปาโคตร 12 โฉนด 64968 0 0 96.90 ท่ีอยู่อาศัย 96.90 2,500.00 242,250.00 1 นางสาว พรทิพย์ ดวงปาโครต ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 360.00 68.97 6,400.00 2,304,000.00 11 34 1,520,640.00 1,762,890.00 1,591,953.13 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 162.00 31.03 5,100.00 826,200.00 11 34 545,292.00 787,542.00 716,228.87 0.00 716,228.87 0.30 2,148.69 *

 รวม 242,250.00 2,550,432.00 2,308,182.00 716,228.87 2,148.69

นาย แมน ด าดา 13 โฉนด 191683 0 2 11.00 ท่ีอยู่อาศัย 211.00 200.00 42,200.00 1 นาย ค าบู่ ด าดา - เพิง ประกอบการค้า 25.00 100.00 2,050.00 51,250.00 1 1 50,737.50 92,937.50 92,937.50 0.00 92,937.50 0.30 278.81 *

นาย ค าบู่ ด าดา 1 นาย แมน ด าดา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 64.00 25.00 6,400.00 409,600.00 11 34 270,336.00 270,336.00 270,336.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 96.00 37.50 6,400.00 614,400.00 11 34 405,504.00 405,504.00 405,504.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ..... องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว .....
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ส่ิงปลูกสร้าง 

(บาท)
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ประเมิน

ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

อายุส่ิง

ปลูก

สร้าง(ปี)
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ช่ือ-นามสกุล ท่ี

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 96.00 37.50 6,400.00 614,400.00 11 34 405,504.00 405,504.00 405,504.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 42,200.00 1,174,281.50 1,174,281.50 92,937.50 278.81

นาง ระเบียบ ขาวข า 14 โฉนด 159586 0 0 95.00 ท่ีอยู่อาศัย 95.00 200.00 19,000.00 1 นาง ค าศรี น้อยมนตรี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ ประกอบการค้า 108.00 52.94 6,400.00 691,200.00 11 34 456,192.00 475,192.00 251,566.64 0.00 251,566.64 0.30 754.70 *

2 นาง ระเบียบ ขาวข า ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96.00 47.06 6,400.00 614,400.00 6 14 528,384.00 547,384.00 257,598.91 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 19,000.00 1,022,576.00 509,165.56 251,566.64 754.70

นาย สม สาริโส 15 โฉนด 11767 0 0 45.20 ท่ีอยู่อาศัย 45.20 1,000.00 45,200.00 1 นาง แดง บุดดีค า - ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 150.00 88.24 6,400.00 960,000.00 6 14 825,600.00 870,800.00 865,528.51 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 20.00 11.76 6,400.00 128,000.00 6 14 110,080.00 155,280.00 115,351.49 0.00 115,351.49 0.30 346.05 *

โฉนด 11944 0 0 13.60 ท่ีอยู่อาศัย 13.60 1,000.00 13,600.00 1 นาย ค าแหง บุดดีค า โรงงานซ่อมรถยนต์ ตึก ประกอบการค้า 16.00 100.00 5,350.00 85,600.00 6 6 80,464.00 94,064.00 94,064.00 0.00 94,064.00 0.30 282.19 *

 รวม 58,800.00 1,120,144.00 1,074,944.00 209,415.49 628.25

นาย สมชาย สมใจ 16 โฉนด 164915 0 0 67.00 ท่ีอยู่อาศัย 67.00 200.00 13,400.00 1 นาง ศรีนวล สมใจ คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก อยู่อาศัย 200.00 66.67 5,100.00 1,020,000.00 6 6 958,800.00 972,200.00 967,781.72 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 100.00 33.33 5,100.00 510,000.00 6 6 479,400.00 492,800.00 483,818.28 0.00 483,818.28 0.30 1,451.45 *

 รวม 13,400.00 1,465,000.00 1,451,600.00 483,818.28 1,451.45

นาย สาคร ขุรีดี 17 โฉนด 141841 7 1 60.00 ท่ีอยู่อาศัย 2,960.00 200.00 592,000.00 1 นาย สาคร ขุรีดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 23.53 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 1,169,536.00 412,531.72 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

เสาโทรศัพท์ ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 23.53 6,400.00 614,400.00 5 5 583,680.00 1,175,680.00 412,531.72 0.00 412,531.72 0.30 1,237.60

2 นาย สาคร ขุรีดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 64.00 15.69 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 952,448.00 149,439.09 0.00 149,439.09 0.30 448.32 *

3 นาย สาคร ขุรีดี ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 36.00 8.82 6,400.00 230,400.00 11 45 126,720.00 718,720.00 99,404.93 0.00 99,404.93 0.02 19.88

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 64.00 15.69 6,400.00 409,600.00 11 45 225,280.00 817,280.00 176,832.58 0.00 176,832.58 0.02 35.37

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 36.00 8.82 6,400.00 230,400.00 11 45 126,720.00 718,720.00 99,404.93 0.00 99,404.93 0.02 19.88

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 16.00 3.92 6,400.00 102,400.00 11 45 56,320.00 648,320.00 44,179.97 0.00 44,179.97 0.02 8.84

 รวม 592,000.00 6,200,704.00 1,394,324.94 981,793.22 1,769.88

นางสาว สุประไพ เลิศสหพันธ์ 18 โฉนด 164914 0 0 85.00 ท่ีอยู่อาศัย 85.00 200.00 17,000.00 1 นาย สมชาย สมใจ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 204.00 79.69 6,400.00 1,305,600.00 11 34 861,696.00 878,696.00 875,270.33 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

( นางสาว สุประไพ  โมรา ) ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 52.00 20.31 6,400.00 332,800.00 11 34 219,648.00 236,648.00 223,073.67 0.00 223,073.67 0.30 669.22 *

 รวม 17,000.00 1,115,344.00 1,098,344.00 223,073.67 669.22

นาง สุภาพร สีเอาะ 19 โฉนด 111154 1 1 44.00 ท่ีอยู่อาศัย 544.00 1,100.00 598,400.00 1 นาง สุภาพร สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 96.00 12.12 6,400.00 614,400.00 21 34 405,504.00 1,003,904.00 559,901.34 0.00 559,901.34 0.30 1,679.70 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 216.00 27.27 6,400.00 1,382,400.00 21 34 912,384.00 1,510,784.00 1,259,778.01 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 12.12 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 1,139,072.00 559,901.34 0.00 559,901.34 0.30 1,679.70 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 12.12 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 1,139,072.00 559,901.34 0.00 559,901.34 0.30 1,679.70 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 128.00 16.16 6,400.00 819,200.00 11 12 720,896.00 1,319,296.00 746,535.12 0.00 746,535.12 0.30 2,239.61 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 12.12 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 1,139,072.00 559,901.34 0.00 559,901.34 0.30 1,679.70 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 8.08 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 958,848.00 373,267.56 0.00 373,267.56 0.30 1,119.80

 รวม 598,400.00 8,210,048.00 4,619,186.04 3,359,408.03 10,078.22

นาง สุภาพร สีเอาะ 20 โฉนด 114542 9 1 88.00 ท่ีอยู่อาศัย 3,788.00 450.00 1,704,600.00 1 นาย สุทธิพงษ์ สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ ประกอบการค้า 108.00 33.33 6,400.00 691,200.00 11 34 456,192.00 1,054,592.00 351,495.51 0.00 351,495.51 0.30 1,054.49

2 นาย สุทธิพงษ์ สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 128.00 39.51 6,400.00 819,200.00 11 12 720,896.00 1,319,296.00 663,666.85 0.00 663,666.85 0.30 1,991.00 *

ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 64.00 19.75 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 958,848.00 331,749.44 0.00 331,749.44 0.30 995.25 *

3 นาย สุทธิพงษ์ สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 18.00 5.56 6,400.00 115,200.00 11 12 101,376.00 699,776.00 38,907.55 0.00 38,907.55 0.02 7.78 *

4 นาย สุทธิพงษ์ สีเอาะ คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก ประกอบการค้า 6.00 1.85 5,100.00 30,600.00 11 12 26,928.00 625,328.00 11,568.57 0.00 11,568.57 0.30 34.71

 รวม 1,704,600.00 4,657,840.00 1,397,387.92 1,397,387.92 4,083.22

นาง สุภาพร สีเอาะ 21 โฉนด 136709 7 3 42.00 ท่ีอยู่อาศัย 3,142.00 500.00 1,571,000.00 1 นาง สุภาพร สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ ประกอบการค้า 60.00 8.72 6,400.00 384,000.00 11 34 253,440.00 1,824,440.00 159,091.17 0.00 159,091.17 0.30 477.27

2 นาง สุภาพร สีเอาะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 80.00 11.63 6,400.00 512,000.00 11 12 450,560.00 2,021,560.00 553,069.77 0.00 553,069.77 0.30 1,659.21 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 13.95 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 2,111,672.00 663,398.39 0.00 663,398.39 0.30 1,990.20 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 144.00 20.93 6,400.00 921,600.00 11 12 811,008.00 2,382,008.00 995,335.36 0.00 995,335.36 0.30 2,986.01 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 144.00 20.93 5,100.00 734,400.00 11 12 646,272.00 2,217,272.00 995,335.36 0.00 995,335.36 0.30 2,986.01 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 96.00 13.95 5,100.00 489,600.00 11 12 430,848.00 2,001,848.00 663,398.39 0.00 663,398.39 0.30 1,990.20 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 36.00 5.23 5,100.00 183,600.00 11 12 161,568.00 1,732,568.00 248,714.95 0.00 248,714.95 0.02 49.74

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 16.00 2.33 5,100.00 81,600.00 11 12 71,808.00 1,642,808.00 110,804.18 0.00 110,804.18 0.02 22.16

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 16.00 2.33 5,100.00 81,600.00 11 12 71,808.00 1,642,808.00 110,804.18 0.00 110,804.18 0.02 22.16

 รวม 1,571,000.00 17,576,984.00 4,499,951.73 4,499,951.73 12,182.95

นาย หนู อายุยืน 22 โฉนด 64866 0 1 28.60 ท่ีอยู่อาศัย 128.60 2,500.00 321,500.00 1 นาย หนู อายุยืน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 272.00 94.77 6,400.00 1,740,800.00 11 12 1,531,904.00 1,853,404.00 1,820,270.13 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 15.00 5.23 5,100.00 76,500.00 11 12 67,320.00 388,820.00 100,453.87 0.00 100,453.87 0.30 301.36 *

 รวม 321,500.00 2,242,224.00 1,920,724.00 100,453.87 301.36

นาย อรุณ ดวงก้อน 23 โฉนด 174161 0 0 81.00 ท่ีอยู่อาศัย 81.00 1,000.00 81,000.00 1 นาย อรุณ ดวงก้อน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 156.00 65.00 6,400.00 998,400.00 11 12 878,592.00 959,592.00 868,779.60 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 84.00 35.00 5,100.00 428,400.00 11 12 376,992.00 457,992.00 467,804.40 0.00 467,804.40 0.30 1,403.41

 รวม 81,000.00 1,417,584.00 1,336,584.00 467,804.40 1,403.41

นาง อ าพัน บัวระพา 24 โฉนด 113736 0 1 46.00 ท่ีอยู่อาศัย 146.00 200.00 29,200.00 1 นาง อ าพัน บัวระพา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 200.00 84.75 6,400.00 1,280,000.00 11 34 844,800.00 874,000.00 843,411.66 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00
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คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 36.00 15.25 5,100.00 183,600.00 11 34 121,176.00 150,376.00 151,764.34 0.00 151,764.34 0.30 455.29 *

 รวม 29,200.00 1,024,376.00 995,176.00 151,764.34 455.29

วนารา 25 1 นาย จักรพงศ์ เเก้วอาจ ประเภทห้องแถว ตึก อยู่อาศัย 400.00 74.07 6,400.00 2,560,000.00 8 8 2,355,200.00 2,355,200.00 2,355,070.46 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นายจักรพงษ์  แก้วอาจ ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 20.00 3.70 6,400.00 128,000.00 8 8 117,760.00 117,760.00 117,642.24 0.00 117,642.24 0.30 352.93 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 40.00 7.41 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 235,602.43 0.00 235,602.43 0.30 706.81 *

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 20.00 3.70 6,400.00 128,000.00 8 8 117,760.00 117,760.00 117,642.24 0.00 117,642.24 0.30 352.93

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 20.00 3.70 6,400.00 128,000.00 8 8 117,760.00 117,760.00 117,642.24 0.00 117,642.24 0.30 352.93

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 20.00 3.70 6,400.00 128,000.00 8 8 117,760.00 117,760.00 117,642.24 0.00 117,642.24 0.30 352.93

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 20.00 3.70 6,400.00 128,000.00 8 8 117,760.00 117,760.00 117,642.24 0.00 117,642.24 0.30 352.93

 รวม 0.00 117,760.00 117,642.24 117,642.24 2,471.44

เรืองชมพู 26 2 นางสาว ถีระติ ราชวงษ์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 80.00 9.01 6,400.00 512,000.00 8 8 471,040.00 471,040.00 467,908.76 0.00 467,908.76 0.30 1,403.73

นางสาวกีระติ  ราชวงษ์ ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 560.00 63.06 6,400.00 3,584,000.00 8 8 3,297,280.00 3,297,280.00 3,274,842.01 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 40.00 4.50 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 233,694.72 0.00 233,694.72 0.30 701.08

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 40.00 4.50 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 233,694.72 0.00 233,694.72 0.30 701.08

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 40.00 4.50 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 233,694.72 0.00 233,694.72 0.30 701.08

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 40.00 4.50 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 233,694.72 0.00 233,694.72 0.30 701.08

ประเภทบ้านเด่ียว ให้เช่า 40.00 4.50 6,400.00 256,000.00 8 8 235,520.00 235,520.00 233,694.72 0.00 233,694.72 0.30 701.08

อาคารจอดรถ ประกอบการค้า 48.00 5.41 5,600.00 268,800.00 8 8 247,296.00 247,296.00 280,952.99 0.00 280,952.99 0.30 842.86 *

 รวม 0.00 247,296.00 280,952.99 280,952.99 5,752.01

นางสาวอชิรญา  ศรีใสแก้ว 27 4 นาง อชิรญา ศรีใสแก้ว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 100.00 29.22 6,400.00 640,000.00 6 6 601,600.00 601,600.00 206,687.67 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

เซรามิค ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 250.00 70.78 450.00 112,500.00 6 6 105,750.00 105,750.00 500,662.33 0.00 500,662.33 0.30 1,501.99 *

 รวม 0.00 105,750.00 500,662.33 500,662.33 1,501.99

นาง ทองเพียร เสสซัง 28 โฉนด 11772 0 0 29.8 ท่ีอยู่อาศัย 30 1,000.00 29,800.00 1 นาย คิด เสสชัง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 120 50 6,400.00 768,000.00 6 14 660,480.00 690,280.00 345,140.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประกอบการค้า 120 50 6,400.00 768,000.00 6 14 691,200.00 721,000.00 360,500.00 0.00 360,500.00 0.30 1,081.50

 รวม 29,800.00 705,640.00 360,500.00 1,081.50

นาง กัลยาณี ชูศรีทอง 29 โฉนด 11766 0 0 26.80 ท่ีอยู่อาศัย 26.80 1,000.00 26,800.00 1 นาย สงัด ราชรองเมือง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 90.00 50.00 6,400.00 576,000.00 11 34 380,160.00 406,960.00 203,480.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประกอบการค้า 90.00 50.00 6,400.00 576,000.00 11 34 380,160.00 430,000.00 215,000.00 0.00 215,000.00 0.30 645.00

นายพินิจชัย  นาศพัฒน์ 30 70 นาย พินิจชัย นาศพัฒน์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 90.00 6,400.00 921,600.00 11 12 811,008.00 882,816.00 794,534.40 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 16.00 10.00 5,100.00 81,600.00 11 12 71,808.00 882,816.00 88,281.60 0.00 88,281.60 0.30 264.84 *

 รวม 0.00 882,816.00 88,281.60 264.84

นางสาว สีไพร ต าตาด 31 โฉนด 215459 0 1 89.00 ท่ีอยู่อาศัย 189.00 200.00 37,800.00 1 เด็กหญิง สีไพร ต าตาด ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 64.00 100.00 6,400.00 409,600.00 6 6 385,024.00 422,824.00 422,824.00 0.00 426,920.00 0.30 1,280.76 *

 รวม 37,800.00 422,824.00 426,920.00 1,280.76

นาง ที โพธิศรีดา 32 โฉนด 120078 0 0 41.60 ท่ีอยู่อาศัย 41.60 1,000.00 41,600.00 1 นาง กัลยาณี ชูศรีทอง - ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 120.00 60.00 0.00 0.00 6 14 0.00 481,920.00 289,152.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 80.00 40.00 6,400.00 512,000.00 6 14 440,320.00 481,920.00 192,768.00 0.00 192,768.00 0.30 578.30 *

41,600.00 963,840.00 481,920.00 192,768.00 578.30

นางสุจิตรา  พิมพ์สวัสด์ิ 33 ## นาง สุจิตรา พิมพ์สวัสด์ิ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96 60 6,400.00 614,400.00 6 14 528,384.00 528,384.00 317,030.40 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 24 20 6,400.00 153,600.00 6 14 132,096.00 132,096.00 26,419.20 0.00 26,419.20 0.30 79.26 *

0.00 0.00 660,480.00 343,449.60 26,419.20 79.26

นาง นัยนา เฟ้ืองไม้ 34 โฉนด 144020 0 0 80.00 อยู่อาศัย 80.00 1,000.00 80,000.00 71 นาย ประสาร เฟ้ืองไม้ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 68.00 85.90 6,400.00 435,200.00 6 6 409,088.00 466,616.00 400,823.14 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 12.00 14.10 5,100.00 61,200.00 6 6 57,528.00 466,616.00 65,792.86 0.00 65,792.86 0.30 197.38 *

นางสาว ลัดดาพร ราชนา 35 โฉนด 142049 0 1 63.00 ท่ีอยู่อาศัย 163.00 1,000.00 163,000.00 1 นางสาว ลัดดาพร ราชนา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 420.00 100.00 6,400.00 2,688,000.00 11 12 2,365,440.00 2,528,440.00 2,528,440.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นายต่ิง ราชนา โฉนด 150226 0 0 32.00 ท่ีอยู่อาศัย 32.00 1,000.00 32,000.00 1 นาย ต่ิง ราชนา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 71.43 6,400.00 768,000.00 11 12 675,840.00 923,264.00 659,487.48 0.00 659,487.48 0.02 131.90 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 48.00 28.57 5,100.00 244,800.00 11 12 215,424.00 923,264.00 263,776.52 0.00 263,776.52 0.30 791.33 *

 รวม 195,000.00 3,451,704.00 923,264.00 923.23

นาง บุญเติม พรมสุทธ์ิ 36 โฉนด 143503 0 3 0.00 ท่ีอยู่อาศัย 300.00 200.00 60,000.00 1 นาย สุพจน์ คงจา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 50.00 29.41 6,400.00 320,000.00 6 6 300,800.00 936,080.00 275,301.13 0.00 275,301.13 0.30 825.90 *

นายสุพจน์  คงจา คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 120.00 70.59 5,100.00 612,000.00 6 6 575,280.00 936,080.00 660,778.87 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 60,000.00 936,080.00 275,301.13 825.90

นาง ถม สระอุบล 37 โฉนด 164498 0 1 47.00 ท่ีอยู่อาศัย 147.00 200.00 29,400.00 1 นาง ถม สระอุบล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 24.00 35.29 6,400.00 153,600.00 11 12 135,168.00 412,376.00 145,527.49 0.00 145,527.49 0.30 436.58

นางจิตร สระอุบล 2 นาง จิตร สระอุบล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 44.00 64.71 6,400.00 281,600.00 11 12 247,808.00 412,376.00 266,848.51 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

 รวม 29,400.00 412,376.00 145,527.49 436.58

นางสมจิตร ชุดชนบท 38 ## นาง สมจิตร ชุดชนบท ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 112.00 87.50 6,400.00 716,800.00 6 6 673,792.00 673,792.00 589,568.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 12.50 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 96,256.00 12,032.00 0.00 12,032.00 0.30 36.10
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 รวม 0.00 601,600.00 12,032.00 36.10

บริษัทบางกอกโซล่า พาวเวอร์ จ ากัด 39 ## บจก. บริษัทบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์จ ากัด ไม่มีนามสกุลลาน คอนกรีต ตึก ประกอบการค้า 35796 100.00 450.00 16,108,200.00 6 6 15,141,708.00 15,141,708.00 15,141,708.00 0.00 15,141,708.00 0.30 45,425.12 *

 รวม 0.00  15,141,708.00 15,141,708.00 45,425.12

นาย ประมวล ไชยพิบาล 40 โฉนด 143736 0 2 42 ท่ีอยู่อาศัย 242 0.00 0.00 1 นาย ประมวล ไชยพิบาล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 135 74 6,400.00 864,000.00 6 14 743,040.00 743,040.00 549,849.60 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

0.00 ประกอบการค้า 35 26 6,400.00 224,000.00 6 14 192,640.00 192,640.00 49,893.76 0.00 49,893.76 0.30 149.68

935,680.00 599,743.36 599,743.36 149.68

นาย สมศรี เซาะจอหอ 41 โฉนด 174159 0 1 6.00 ท่ีอยู่อาศัย 106.00 650.00 68,900.00 1 นาย บริษัท แฟกซ์ไล จ ากัด โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ช้ันข้ึนไป ตึก ประกอบการค้า 75.00 100.00 9,100.00 682,500.00 10 10 614,250.00 683,150.00 683,150.00 0.00 683,150.00 0.30 2,049.45

เสาโทรศัพพ์  รวม 68,900.00 683,150.00 683,150.00 2,049.45

นางธัญวลัย  ถ่ าวาปี 42 61 นาย ธัญวลัย ถ่ าวาปี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 144.00 81.82 6,400.00 921,600.00 11 34 608,256.00 743,424.00 608,269.52 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 32.00 18.18 6,400.00 204,800.00 11 34 135,168.00 743,424.00 135,154.48 0.00 135,154.48 0.30 405.46 *

 รวม 0.00 743,424.00 135,154.48 405.46

นาง เกษร ใจหาญ 43 โฉนด 143842 0 0 61.00 ท่ีอยู่อาศัย 61.00 200.00 12,200.00 1 นาย ค าปอน ใจหาญ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 71.01 6,400.00 768,000.00 11 12 675,840.00 964,008.00 684,542.08 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นายค าปอน  ใจหาญ ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 48.00 28.40 6,400.00 307,200.00 11 12 270,336.00 964,008.00 273,778.27 0.00 273,778.27 0.30 821.33 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 1.00 0.59 6,400.00 6,400.00 11 12 5,632.00 964,008.00 5,687.65 0.00 5,687.65 0.30 17.06 *

โฉนด 143845 0 0 75.00 ท่ีอยู่อาศัย 75.00 200.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.02 3.00

 รวม 27,200.00 979,008.00 294,465.92 841.40

นาย ธีระยุทธ กองสุวรรณ 44 โฉนด 205182 0 1 29.00 ท่ีอยู่อาศัย 129.00 200.00 25,800.00 1 นาย ธีระยุทธ กองสุวรรณ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 240.00 90.23 6,400.00 1,536,000.00 11 12 1,351,680.00 1,378,880.00 1,376,289.02 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 24.00 9.02 6,400.00 153,600.00 11 12 135,168.00 162,368.00 137,583.14 0.00 137,583.14 0.30 412.75 *
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ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 2.00 0.75 6,400.00 12,800.00 11 12 11,264.00 38,464.00 11,439.84 0.00 11,439.84 0.30 34.32 *

 รวม 53,000.00 1,579,712.00 2,504,320.00 443,488.90 1,288.47

นางสาววราภรณ์  คงจา 45 58 นางสาว วราภรณ์ คงจา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 100.00 100.00 6,400.00 640,000.00 6 6 601,600.00 601,600.00 601,600.00 0.00 601,600.00 0.02 120.32 *

 รวม 0.00 601,600.00 601,600.00 120.32

นาย บุญชัย วงษ์สีหา 46 โฉนด 185686 0 1 24.30 ท่ีอยู่อาศัย 124.30 200.00 24,860.00 1 นาย บุญชัย วงษ์สีหา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 59.00 6,400.00 768,000.00 11 12 675,840.00 700,700.00 413,413.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

1 นาย บุญชัย วงษ์สีหา - ตึก ประกอบการค้า 100.00 14.45 6,400.00 640,000.00 11 12 563,200.00 1,644,544.00 237,636.61 0.00 237,636.61 0.30 712.91 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 144.00 20.81 6,400.00 921,600.00 11 12 811,008.00 1,644,544.00 342,229.61 0.00 342,229.61 0.30 1,026.69 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 48.00 6.94 6,400.00 307,200.00 11 12 270,336.00 1,644,544.00 114,131.35 0.00 114,131.35 0.02 22.83

 รวม 24,860.00 1,107,410.57 693,997.57 1,762.42

นาง น้อย หาไชย 47 น.ส.3 22 0 0.00 ท่ีอยู่อาศัย 8,800.00 200.00 1,760,000.00 1 นาง น้อย หาไชย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 74.23 6,400.00 921,600.00 1 1 912,384.00 2,672,384.00 1,983,710.64 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาง น้อย หาไชย 56.25 ตรว. ให้เช่า 225.00 0.00 1 1 0.00 11,250.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.30 33.75

 รวม 1,760,000.00 1,994,960.64 11,250.00 33.75

นางสาวสุขุมาล โสพันธ์ 48 ## นาย สุขุมาล โสพันธ์ คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก ประกอบการค้า 100.00 100.00 5,100.00 510,000.00 11 12 448,800.00 448,800.00 448,800.00 0.00 448,800.00 0.30 1,346.40 *

 รวม 0.00 448,800.00 448,800.00 1,346.40

นางสาวหอมจันทร์ ชาญสุข 49 57 นางสาว หอมจันทร์ ชาญสุข ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 90.00 6,400.00 921,600.00 6 6 866,304.00 962,560.00 866,304.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 10.00 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 962,560.00 96,256.00 0.00 96,256.00 0.30 288.77 *

 รวม 0.00 962,560.00 96,256.00 288.77

นายจรัญ แก้วมหาดไทย 50 64 นาย จรัญ แก้วมหาดไทย โรงงาน ไม้ ประกอบการค้า 25.00 100.00 5,450.00 136,250.00 11 45 74,937.50 74,937.50 74,937.50 0.00 74,937.50 0.30 224.81 *

 รวม 0.00 74,937.50 74,937.50 224.81

นางสาวนรินทร์ทิพย์  ประทุมวัน 51 59 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ประทุมวัน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 53.33 6,400.00 768,000.00 11 12 675,840.00 1,267,200.00 675,797.76 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 25.00 11.11 6,400.00 160,000.00 11 12 140,800.00 1,267,200.00 140,785.92 0.00 140,785.92 0.30 422.36 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 80.00 35.56 6,400.00 512,000.00 11 12 450,560.00 1,267,200.00 450,616.32 0.00 450,616.32 0.02 90.12

 รวม 0.00 1,267,200.00 591,402.24 512.48

นายนิธิพัฒน์  ใจหาญ 52 67 นาย นิธิพัฒน์ ใจหาญ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 400.00 80.97 6,400.00 2,560,000.00 11 12 2,252,800.00 2,757,128.00 2,232,446.54 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โรงงาน ประกอบการค้า 30.00 6.07 5,450.00 163,500.00 11 12 143,880.00 2,757,128.00 167,357.67 0.00 167,357.67 0.30 502.07 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 64.00 12.96 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 2,757,128.00 357,323.79 0.00 357,323.79 0.01 35.73

 รวม 0.00 2,757,128.00 524,681.46 537.81

นายชาญชัย  จันทร์สว่าง 53 69 นาย ชาญชัย จันทร์สว่าง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 150.00 84.75 6,400.00 960,000.00 11 34 633,600.00 747,648.00 633,631.68 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 20.00 11.30 6,400.00 128,000.00 11 34 84,480.00 747,648.00 84,484.22 0.00 84,484.22 0.30 253.45 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 6.00 3.39 6,400.00 38,400.00 11 34 25,344.00 747,648.00 25,345.27 0.00 25,345.27 0.30 76.04 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 1.00 0.56 6,400.00 6,400.00 11 34 4,224.00 747,648.00 4,186.83 0.00 4,186.83 0.30 12.56 *

 รวม 0.00 747,648.00 114,016.32 342.05

นางสาวศิริวรรณ  ประทุมวัน 54 66 นางสาว ศิริวรรณ ปทุมวัน โรงงาน ตึก ประกอบการค้า 25.00 100.00 5,450.00 136,250.00 11 12 119,900.00 119,900.00 119,900.00 0.00 119,900.00 0.30 359.70 *

 รวม 0.00 119,900.00 119,900.00 359.70

นาย สมเพียร ประทุมวัน 55 โฉนด 143867 0 0 84.70 ท่ีอยู่อาศัย 84.70 200.00 16,940.00 1 นาง วงเดือน ถมมา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 120.00 86.96 6,400.00 768,000.00 11 34 506,880.00 599,852.00 521,631.30 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นางวงเดือน  ถมมา ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 18.00 13.04 6,400.00 115,200.00 11 34 76,032.00 599,852.00 78,220.70 0.00 78,220.70 0.30 234.66 *

599,852.00 78,220.70 234.66

นางแพงตา  หนูกลาง 56 68 นาง แพงตา หนูกลาง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 36.00 48.00 6,400.00 230,400.00 11 12 202,752.00 422,400.00 202,752.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 36.00 48.00 6,400.00 230,400.00 11 12 202,752.00 422,400.00 202,752.00 0.00 202,752.00 0.30 608.26 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 2.00 2.67 6,400.00 12,800.00 11 12 11,264.00 422,400.00 11,278.08 0.00 11,278.08 0.30 33.83 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 1.00 1.33 6,400.00 6,400.00 11 12 5,632.00 422,400.00 5,617.92 0.00 5,617.92 0.30 16.85 *

 รวม 0.00 422,400.00 219,648.00 658.94

นาย สิน ม่วงสุราช 57 โฉนด 114516 1 2 75.00ประกอบเกษตรกรรม675.00 875.00 590,625.00 590,625.00 590,625.00 0.00 590,625.00 0.01 0.00

โฉนด 115078 23 2 95.00ประกอบเกษตรกรรม9,495.00 225.00 2,136,375.00 2,136,375.00 2,136,375.00 0.00 2,136,375.00 0.01 0.00

นางสาว รุ่งตะวัน ม่วงสุราช น.ส.ล. 185685 0 1 32.00 ท่ีอยู่อาศัย 132.00 200.00 26,400.00 1 นาย สิน ม่วงสุราช ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 12.00 2.91 6,400.00 76,800.00 1 1 76,032.00 1,420,320.00 41,331.31 0.00 41,331.31 0.30 123.99 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 208.00 50.49 6,400.00 1,331,200.00 1 1 1,317,888.00 1,420,320.00 717,119.57 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ท่ี ร.ต.วิทยา  จิตตะพันธ์ 58 ## ว่าท่ี ร.ต. วิทยา จิตตะพันธ์ุ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 4.54 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 3,997,350.00 181,479.69 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นาคเจริญคอนกรีต ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 80.00 3.78 6,400.00 512,000.00 6 6 481,280.00 3,997,350.00 151,099.83 0.00 151,099.83 0.02 30.22

อาคารจอดรถ ประกอบการค้า 240.00 11.34 5,600.00 1,344,000.00 6 6 1,263,360.00 3,997,350.00 453,299.49 0.00 453,299.49 0.30 1,359.90 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 18.00 0.85 6,400.00 115,200.00 6 6 108,288.00 3,997,350.00 33,977.48 0.00 33,977.48 0.30 101.93 *

โรงงาน ประกอบการค้า 182.00 8.60 5,450.00 991,900.00 6 6 932,386.00 3,997,350.00 343,772.10 0.00 343,772.10 0.30 1,031.32 *

ลานปูนย์ ประกอบการค้า 1,500.00 70.89 450.00 675,000.00 6 6 634,500.00 3,997,350.00 2,833,721.42 0.00 2,833,721.42 0.30 8,501.16 *

 รวม 0.00 3,997,350.00 3,815,870.31 11,024.53

นางนันท์หทัย  ไชยวัน 59 53 นาง นันธ์หทัย ไชยวัน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 225.00 43.86 6,400.00 1,440,000.00 6 6 1,353,600.00 2,995,968.00 1,314,031.56 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00
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ครัวขุนแผน ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 96.00 18.71 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 2,995,968.00 560,545.61 0.00 560,545.61 0.30 1,681.64 *

อาคารจอดรถ อยู่อาศัย 120.00 23.39 5,600.00 672,000.00 6 6 631,680.00 2,995,968.00 700,756.92 0.00 700,756.92 0.02 140.15

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 48.00 9.36 6,400.00 307,200.00 6 6 288,768.00 2,995,968.00 280,422.60 0.00 280,422.60 0.02 56.08 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 24.00 4.68 6,400.00 153,600.00 6 6 144,384.00 2,995,968.00 140,211.30 0.00 140,211.30 0.30 420.63 *

 รวม 0.00 2,995,968.00 1,681,936.44 2,298.51

นาง พอดี ญาพุทธา 60 โฉนด 65164 0 2 4.00 ท่ีอยู่อาศัย 204.00 600.00 122,400.00 1 นาย พอดี ญาพุทธา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 160.00 54.79 6,400.00 1,024,000.00 11 34 675,840.00 1,361,440.00 745,932.98 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

(นายสมี รอบคอบ) 2 นาย สมี รอบคอบ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 100.00 34.25 6,400.00 640,000.00 11 12 563,200.00 1,361,440.00 466,293.20 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 32.00 10.96 5,100.00 163,200.00 11 12 143,616.00 1,361,440.00 149,213.82 0.00 149,213.82 0.30 447.64 *

 รวม 122,400.00 1,361,440.00 149,213.82 447.64

นาง อุทัย ผิวคราม 61 โฉนด 65101 0 0 71.00 ท่ีอยู่อาศัย 71.00 600.00 42,600.00 1 นาง อุทัย ผิวคราม ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 110.00 100.00 6,400.00 704,000.00 16 22 549,120.00 591,720.00 591,720.00 0.00 591,720.00 0.30 1,775.16 *

 รวม 42,600.00 591,720.00 591,720.00 1,775.16
นาง จันไตร จันล้วน 62 โฉนด 65216 0 1 53.00 ท่ีอยู่อาศัย 153.00 600.00 91,800.00 1 นาย ล าพูน จันทร์ส่วน คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก/ไม้ อยู่อาศัย 300.00 90.91 5,100.00 1,530,000.00 11 34 1,009,800.00 1,202,580.00 1,093,265.48 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00
(นางจันทร์ จันล้วน) คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 30.00 9.09 5,100.00 153,000.00 11 34 100,980.00 1,202,580.00 109,314.52 0.00 109,314.52 0.30 327.94 *

โฉนด 147079 24 2 7.00ประกอบเกษตรกรรม9,807.00 200.00 1,961,400.00 1,961,400.00 1,961,400.00 0.00 1,961,400.00 0.01 0.00

 รวม 2,053,200.00 3,163,980.00 2,070,714.52 327.94

นาง บุญจันทร์ สิงห์ขาว 63 โฉนด 65046 0 1 9.00 ท่ีอยู่อาศัย 109.00 550.00 59,950.00 1 นาง บุญจันทร์ สิงห์ขาว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 196.00 66.22 6,400.00 1,254,400.00 11 34 827,904.00 1,752,354.00 1,160,408.82 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(บริษัท บีเอฟ เคที ประเทศไทยจ ากัด) 2 นาง ไกรสร สิงห์ขาว โรงแรมสูงเกินกว่า 5 ช้ัน อ่ืนๆ ให้เช่า 100.00 33.78 9,100.00 910,000.00 5 5 864,500.00 1,752,354.00 591,945.18 0.00 591,945.18 0.30 1,775.84

 รวม 59,950.00 1,752,354.00 591,945.18 1,775.84

นาง อ้อย ภูริศรี 64 โฉนด 75468 0 2 45.00 ท่ีอยู่อาศัย 245.00 200.00 49,000.00 1 นาย เฉลิมชัย ใจหาญ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 72.00 100.00 6,400.00 460,800.00 6 6 433,152.00 482,152.00 482,152.00 0.00 482,152.00 0.30 1,446.46 *

(นายเฉลิมชัย ใจหาญ)  รวม 49,000.00 482,152.00 482,152.00 1,446.46

อภิชัย กัลยาบุตร 65 ## นาย อภิชัย กัลยาบุตร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 256.00 81.01 6,400.00 1,638,400.00 11 34 1,081,344.00 1,334,784.00 1,081,308.52 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 60.00 18.99 6,400.00 384,000.00 11 34 253,440.00 1,334,784.00 253,475.48 0.00 253,475.48 0.30 760.43 *

 รวม 0.00 1,334,784.00 253,475.48 760.43

ชาญ จันทร์ล้วน 66 ## นาย ชาญ จันทร์ล้วน ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ ประกอบการค้า 25 100 6,400.00 160,000.00 6 20 128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 128,000.00 0.30 384.00 *

## นาย ชาญ จันทร์ล้วน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 130 100 6,400.00 832,000.00 6 6 782,080.00 782,080.00 782,080.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

## นาย ชาญ จันทร์ล้วน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 130.00 100.00 6,400.00 832,000.00 11 12 732,160.00 732,160.00 732,160.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 0.00 732,160.00 0.00 384.00

นาง บุญจันทร์ สิงห์ขาว 67 โฉนด 65046 0 1 9.00 ท่ีอยู่อาศัย 875.00 550.00 481,250.00 1 นาง บุญจันทร์ สิงห์ขาว อ่ืนๆ ให้เช่า 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 418,250.00 0.00 418,250.00 0.30 1,254.75

 รวม 481,250.00 418,250.00 418,250.00 1,254.75

นายกุมแพง ก้อนวิมล 68 ## นาย กุมแพง ก้อนวิมล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 160.00 100.00 6,400.00 1,024,000.00 11 12 901,120.00 901,120.00 901,120.00 0.00 901,120.00 0.30 2,703.36 *

 รวม 0.00 901,120.00 901,120.00 2,703.36

## นาย กุมแพง ก้อนวิมล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 224.00 100.00 6,400.00 1,433,600.00 11 12 1,261,568.00 1,261,568.00 1,261,568.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 0.00 1,261,568.00 0.00 0.00

นางทองเพียร ถูกดี 69 71 นาย ทองเพียร ถูกดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 195.00 85.90 6,400.00 1,248,000.00 11 12 1,098,240.00 1,251,648.00 1,075,165.63 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 32.00 14.10 5,100.00 163,200.00 6 6 153,408.00 1,251,648.00 176,482.37 0.00 176,482.37 0.30 529.45 *

1,251,648.00 176,482.37 529.45

นาย เล่ือน สาระจันทร์ 70 โฉนด 141712 0 0 71.00 ท่ีอยู่อาศัย 71.00 200.00 14,200.00 1 นาย เล่ือน สาระจันทร์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96.00 60.00 6,400.00 614,400.00 11 34 405,504.00 690,040.00 414,024.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 40.00 6,400.00 409,600.00 11 34 270,336.00 690,040.00 276,016.00 0.00 276,016.00 0.30 828.05

 รวม 14,200.00 690,040.00 276,016.00 828.05

นางสาวนุชจรี ทวีทรัพย์ 71 74 นางสาว นุชจรี ทวีทรัพย์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 128.00 88.89 6,400.00 819,200.00 11 12 720,896.00 811,008.00 720,905.01 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 11.11 6,400.00 102,400.00 11 12 90,112.00 811,008.00 90,102.99 0.00 90,102.99 0.30 270.31

 รวม 0.00 811,008.00 90,102.99 270.31

นาง อ้อย พรมมาโอน 72 โฉนด 141678 0 1 2.00 ท่ีอยู่อาศัย 102.00 200.00 20,400.00 1 นาง อ้อย พรมมาโอน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 54.00 85.71 6,400.00 345,600.00 11 34 228,096.00 286,512.00 245,569.44 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 9.00 14.29 6,400.00 57,600.00 11 34 38,016.00 286,512.00 40,942.56 0.00 40,942.56 0.30 122.83

โฉนด 186586 8 3 28.60ประกอบเกษตรกรรม3,528.60 200.00 705,720.00 705,720.00 705,720.00 0.00 705,720.00 0.01 70.57

 รวม 726,120.00 992,232.00 746,662.56 193.40

นางสาว นัยนา สิมมาน้อย 73 โฉนด 159563 0 1 64.00 ท่ีอยู่อาศัย 164.00 200.00 32,800.00 1 นางสาว นัยนา สิมมาน้อย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 60.00 21.74 6,400.00 384,000.00 11 12 337,920.00 978,976.00 212,829.38 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นางสาว นัยนา สิมมาน้อย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 108.00 39.13 6,400.00 691,200.00 11 12 608,256.00 978,976.00 383,073.31 0.00 383,073.31 0.02 76.61

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 108.00 39.13 6,400.00 691,200.00 11 12 608,256.00 978,976.00 383,073.31 0.00 383,073.31 0.30 1,149.22 *

โฉนด 187595 6 0 78.80ประกอบเกษตรกรรม2,478.80 200.00 495,760.00 495,760.00 495,760.00 0.00 495,760.00 0.01 0.00

 รวม 528,560.00 1,474,736.00 1,261,906.62 1,225.83

นาง สีผา ทวีทรัพย์ 74 โฉนด 141824 1 0 96.00 ท่ีอยู่อาศัย 496.00 200.00 99,200.00 1 นาง ค าดี คงสงค์ ประเภทห้องแถว ตึก อยู่อาศัย 448.00 86.15 6,300.00 2,822,400.00 2 2 2,765,952.00 3,169,280.00 2,730,334.72 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาง สีผา ทวีทรัพย์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ ประกอบการค้า 72.00 13.85 6,400.00 460,800.00 11 34 304,128.00 3,169,280.00 438,945.28 0.00 438,945.28 0.30 1,316.84
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 รวม 99,200.00 3,169,280.00 438,945.28 1,316.84

นายจาร วรรณใส 75 3 นาย จาร วรรณใส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 36.00 7.26 6,400.00 230,400.00 6 6 216,576.00 216,576.00 54,096.87 0.00 54,096.87 0.30 162.29

4 นาย จาร วรรณใส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 19.35 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 577,536.00 297,844.49 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

351,941.36 54,096.87 162.29

นาย อุทัย จันล้วน 76 โฉนด 143723 0 1 50.00 ท่ีอยู่อาศัย 150.00 200.00 30,000.00 1 นาย อุทัย จันล้วน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 72.00 66.67 6,400.00 460,800.00 6 6 433,152.00 652,656.00 435,125.76 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

อาคารจอดรถ ประกอบการค้า 18.00 16.67 5,600.00 100,800.00 6 6 94,752.00 652,656.00 108,797.76 0.00 108,797.76 0.30 326.39

อาคารจอดรถ อยู่อาศัย 18.00 16.67 5,600.00 100,800.00 6 6 94,752.00 652,656.00 108,797.76 0.00 108,797.76 0.02 21.76

 รวม 30,000.00 652,721.27 217,595.51 348.15

นางสาว วิไลวรรณ ค าพิสมัย 77 โฉนด 141870 4 1 83.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,783.00 200.00 356,600.00 1 นาย จีระพัฒน์ ศรีกูล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 87.33 6,400.00 921,600.00 11 12 811,008.00 1,248,392.00 1,090,220.73 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(นายจีรพัฒน์ ศรีกูล) คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 18.00 12.67 5,100.00 91,800.00 11 12 80,784.00 1,248,392.00 158,171.27 0.00 158,171.27 0.30 474.51 *

 รวม 356,600.00 1,248,392.00 158,171.27 474.51

นาย ลิขิต ม่ิงมิตรมี 78 โฉนด 143675 4 0 13.00ประกอบเกษตรกรรม1,613.00 200.00 322,600.00 322,600.00 322,600.00 50,000,000.00 0.00 0.01 0.00

1 นาย ลิขิต ม่ิงมิตรมี คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 176.00 100.00 5,100.00 897,600.00 6 6 843,744.00 843,744.00 843,744.00 0.00 843,744.00 0.30 2,531.23 *

 รวม 322,600.00 1,166,344.00 843,744.00 2,531.23

นางสาว นริสา สักเสริม 79 โฉนด 141676 0 0 55.00ประกอบเกษตรกรรม55.00 200.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.01 0.00

โฉนด 142605 4 2 38.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,838.00 200.00 367,600.00 1 นางสาว นริสา สักเสริม ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 64.00 57.14 6,400.00 409,600.00 11 45 225,280.00 761,840.00 435,315.38 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 32.00 28.57 6,400.00 204,800.00 11 45 112,640.00 761,840.00 217,657.69 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 14.29 6,400.00 102,400.00 11 45 56,320.00 761,840.00 108,866.94 0.00 108,866.94 0.30 326.60

 รวม 378,600.00 772,840.00 119,866.94 326.60

นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี 80 73 นาง ฉวีวรรณ สุวรรณภักดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 450.00 55.35 6,400.00 2,880,000.00 6 6 2,707,200.00 2,707,200.00 1,498,435.20 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 108.00 13.28 5,100.00 550,800.00 6 6 517,752.00 3,224,952.00 428,273.63 0.00 428,273.63 0.30 1,284.82 *

1,926,708.83 428,273.63 1,284.82

นาย เสง่ียม กุดสระ 81 โฉนด 87108 2 2 55.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,055.00 1,300.00 1,371,500.00 1 นาย ชัยรัตน์ สมมี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 85.71 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 2,045,292.00 1,753,019.77 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(นายชัยรัตน์ สมมี) ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 14.29 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 2,045,292.00 292,272.23 0.00 292,272.23 0.30 876.82

 รวม 1,371,500.00 2,045,292.00 292,272.23 876.82

นาง เตือนใจ วู 82 โฉนด 141820 7 1 53.60ประกอบเกษตรกรรม2,953.60 200.00 590,720.00 590,720.00 590,720.00 0.00 590,720.00 0.01 0.00

นาง เตือนใจ วู โฉนด 191531 0 2 18.00 ท่ีอยู่อาศัย 218.00 200.00 43,600.00 1 นาง เตือนใจ วู ให้เช่า 1,296.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 43,600.00 43,600.00 0.00 43,600.00 0.30 130.80

 รวม 43,600.00 43,600.00 43,600.00 130.80

นาง เพชร สมอ่อน 83 โฉนด 159600 0 1 62.00 ท่ีอยู่อาศัย 162.00 200.00 32,400.00 1 นาง มะลิซ้อน วงษาบุตร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 256.00 78.05 6,400.00 1,638,400.00 2 2 1,605,632.00 2,034,320.00 1,587,786.76 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาย กัญหา สมอ่อน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 72.00 21.95 6,400.00 460,800.00 6 14 396,288.00 2,034,320.00 446,533.24 0.00 446,533.24 0.02 89.31

1 นาง เพชร สมอ่อน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 69.23 6,400.00 921,600.00 6 6 866,304.00 1,251,328.00 866,294.37 0.00 866,294.37 0.02 173.26

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 30.77 6,400.00 409,600.00 6 6 385,024.00 1,251,328.00 385,033.63 0.00 385,033.63 0.30 1,155.10 *

 รวม 32,400.00 3,285,648.00 1,697,861.24 1,417.67

นาง ฉันทิกา ข าหินต้ัง 84 โฉนด 141744 0 1 21 ท่ีอยู่อาศัย 121 0.00 0.00 1 นาง ฉันทิกา ข าหินต้ัง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ ประกอบการค้า 60 38 6,400.00 384,000.00 11 34 253,440.00 253,440.00 97,473.02 0.00 97,473.02 0.30 292.42

2 นาง ฉันทิกา ข าหินต้ัง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96 62 6,400.00 614,400.00 11 34 405,504.00 405,504.00 249,547.16 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

0.00 658,944.00 347,020.19 97,473.02 292.42

นาง ประหยัด ศรีคงเพชร 85 โฉนด 141748 0 1 22.00 ท่ีอยู่อาศัย 122.00 200.00 24,400.00 1 นาง ประหยัด ศรีคงเพชร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 128.00 50.00 6,400.00 819,200.00 11 34 540,672.00 1,105,744.00 552,872.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 25.00 6,400.00 409,600.00 11 34 270,336.00 1,105,744.00 276,436.00 0.00 276,436.00 0.30 829.31

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 64.00 25.00 6,400.00 409,600.00 11 34 270,336.00 1,105,744.00 276,436.00 0.00 276,436.00 0.02 55.29

 รวม 24,400.00 1,105,744.00 552,872.00 884.60

นาง พิศมัย สุริยะมนตรี 86 โฉนด 162630 0 0 88 ท่ีอยู่อาศัย 88 0.00 0.00 1 นาย เส่ียน สุริยะมนตรี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120 83 6,400.00 768,000.00 2 2 752,640.00 752,640.00 752,609.89 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นางสาวณัฐณิชา  สุริยะมนตรี นางสาวณัฐณิชา  สุริยะมนตรี คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 24 17 6,400.00 153,600.00 2 2 150,528.00 150,528.00 150,558.11 0.00 150,558.11 0.30 451.67 *

0.00 903,168.00 903,168.00 150,558.11 451.67

นาง อ านวย พรมวงษ์ 87 ส.ค.1 163 7 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม2,800.00 200.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 560,000.00 0.01 0.00

ส.ค.1 176 6 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม2,400.00 200.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00 0.01 0.00

 รวม 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00

นาย ไสว หนูราช โฉนด 142613 0 2 88 ท่ีอยู่อาศัย 288 0.00 0.00 1 นาย ประไพร พรมวงษ์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144 33 6,400.00 921,600.00 6 6 866,304.00 866,304.00 288,739.12 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

นาย อ านวย พรมวงษ์ 2 นาย อ านวย พรมวงษ์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 64 15 6,400.00 409,600.00 6 6 385,024.00 385,024.00 114,044.11 0.00 114,044.11 0.30 342.13

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 64 15 6,400.00 409,600.00 6 6 385,024.00 385,024.00 114,044.11 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

3 นาง ผ่องศรี บุญระค า ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96 22 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 577,536.00 128,328.50 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

4 นาย ไสว หนูราช ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 64 15 6,400.00 409,600.00 6 6 385,024.00 385,024.00 57,022.05 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

0.00 2,598,912.00 702,177.89 114,044.11 342.13

นาง หนูถ่ า โพธ์ิสีดา 88 โฉนด 143786 0 0 46 ท่ีอยู่อาศัย 46 0.00 0.00 1 นาง ดวงใจ ภูริศรี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96 40 6,400.00 614,400.00 6 14 528,384.00 528,384.00 350,758.91 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

นางดวงใจ  ภูริศรี ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64 27 6,400.00 409,600.00 6 14 352,256.00 352,256.00 233,897.98 0.00 233,897.98 0.30 701.69
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2 นาย ใหม่ โพธ์ิสีดา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 81 34 6,400.00 518,400.00 6 14 445,824.00 445,824.00 149,841.45 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

0.00 1,326,464.00 734,498.34 233,897.98 701.69

นาง ดวงใจ ภูริศรี โฉนด 216896 2 0 83.00ประกอบเกษตรกรรม883.00 200.00 176,600.00 176,600.00 176,600.00 0.00 176,600.00 0.01 0.00

 รวม 176,600.00 176,600.00 176,600.00 0.00

นาง ล าดวน สารีโส 89 โฉนด 191067 2 2 13.20ประกอบเกษตรกรรม1,013.20 200.00 202,640.00 202,640.00 202,640.00 0.00 202,640.00 0.01 0.00

1 นาง ล าดวน สารีโส ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 72.00 88.89 6,400.00 460,800.00 6 14 396,288.00 445,824.00 396,292.95 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 9.00 11.11 6,400.00 57,600.00 6 14 49,536.00 445,824.00 49,531.05 0.00 49,531.05 0.30 148.59 *

 รวม 202,640.00 648,464.00 252,171.05 148.59

นายสมจิตย์ นิตย์สุข 90 ## นาย สมจิตร นิตย์สุข ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 60.00 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 901,120.00 540,672.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 40.00 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 901,120.00 360,448.00 0.00 360,448.00 0.30 1,081.34

 รวม 0.00 901,120.00 360,448.00 1,081.34

นาง อุไร ทองมีลา 91 ส.ค.1 137 19 2 0.00ประกอบเกษตรกรรม7,800.00 200.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00 0.01 0.00

ส.ค.1 168 5 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม2,000.00 200.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.01 0.00

1 นาง อุไร ทองมีลา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 37.50 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 901,120.00 337,920.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 25.00 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 901,120.00 225,280.00 0.00 225,280.00 0.30 675.84

2 นาง อุไร ทองมีลา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 37.50 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 540,672.00 202,752.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 1,960,000.00 2,725,952.00 2,185,280.00 675.84

นาง สัมผัด อินมะโรง 92 ส.ค.1 133 20 1 0.00ประกอบเกษตรกรรม8,100.00 200.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00 1,620,000.00 0.01 0.00

1 นาง สัมผัด อินมะโรง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 54.00 100.00 6,400.00 345,600.00 1 1 342,144.00 342,144.00 342,144.00 0.00 342,144.00 0.30 1,026.43 *

 รวม 1,620,000.00 1,962,144.00 1,962,144.00 1,026.43

นางสาคร พวงเงิน 93 ## นาง สาคร พวงเงิน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 108 44 6,400.00 691,200.00 6 6 649,728.00 649,728.00 285,880.32 0.00 285,880.32 0.30 857.64

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 135 56 6,400.00 864,000.00 6 6 812,160.00 812,160.00 451,236.10 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

0.00 0.00 1,461,888.00 737,116.42 285,880.32 857.64

นายมนตรี ยังสีนาค 94 ## นาย มนตรี ยังสีนาค ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 162.00 50.00 6,400.00 1,036,800.00 11 12 912,384.00 976,536.00 998,730.00 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 162.00 50.00 450.00 72,900.00 11 12 64,152.00 69,255.00 69,255.00 0.00 69,255.00 0.30 207.77

 รวม 0.00 1,067,985.00 69,255.00 207.77

นาง พรทิพย์ นวลสวาท 95 โฉนด 101 12 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม4,800.00 200.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 0.00 960,000.00 0.01 0.00

1 นาง พรทิพย์ นวลสวาท ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 135.00 69.23 6,400.00 864,000.00 11 34 570,240.00 823,680.00 570,233.66 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 60.00 30.77 6,400.00 384,000.00 11 34 253,440.00 823,680.00 253,446.34 0.00 253,446.34 0.30 760.34 *

 รวม 960,000.00 1,783,680.00 1,213,446.34 760.34

นาย สมชาติ สิงศิริ 96 ส.ค.1 77 1 2 0.00ประกอบเกษตรกรรม600.00 200.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.01 0.00

1 นาย สมชาติ สิงศิริ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 69.57 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 729,168.00 507,282.18 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 42.00 30.43 5,100.00 214,200.00 11 12 188,496.00 729,168.00 221,885.82 0.00 221,885.82 0.30 665.66 *

 รวม 120,000.00 849,168.00 341,885.82 665.66

นาง วันนา เชสาชน 97 โฉนด 142620 0 2 30 ท่ีอยู่อาศัย 230 0.00 0.00 1 นางสาว อุทัย ค าสีสุข ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 144 31 6,400.00 921,600.00 6 14 792,576.00 792,576.00 245,936.33 50,000,000.00 0.00 0.01 0.00

วราภรณ์ สองเมือง 2 นางสาว วราภรณ์ สองเมือง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 128 28 6,400.00 819,200.00 6 14 704,512.00 704,512.00 485,937.15 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 128 28 6,400.00 819,200.00 6 14 704,512.00 704,512.00 485,937.15 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64 14 6,400.00 409,600.00 6 14 352,256.00 352,256.00 242,880.51 0.00 242,880.51 0.30 728.64

0.00 2,553,856.00 1,460,691.15 242,880.51 728.64

นาย แสวง พรหมณี 98 โฉนด 86389 5 0 6.30ประกอบเกษตรกรรม2,006.30 275.00 551,732.50 551,732.50 551,732.50 0.00 551,732.50 0.01 0.00

โฉนด 86390 4 3 43.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,943.00 275.00 534,325.00 1 นาย แสวง พรหมณี ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 84.00 50.00 6,400.00 537,600.00 11 45 295,680.00 830,005.00 415,002.50 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

1 นาย แสวง พรหมณี ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 84.00 50.00 6,400.00 537,600.00 11 45 295,680.00 295,680.00 147,840.00 0.00 147,840.00 0.30 443.52

 รวม 1,086,057.50 1,114,575.00 699,572.50 443.52

นางสาว นงนุช ปาปะเก 99 โฉนด 140404 0 1 56.00ประกอบเกษตรกรรม156.00 2,500.00 390,000.00 1 นางสาว ศศิธร สิริพงษ์สกุล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 100.00 5,100.00 489,600.00 8 8 450,432.00 840,432.00 840,432.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

(นางสาวศศิธร ปาปะเก) โฉนด 140405 0 1 51.00 ท่ีอยู่อาศัย 151.00 2,500.00 377,500.00 1 นางสาว ศศิธร ปาปะเก คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก อยู่อาศัย 216.00 29.75 5,100.00 1,101,600.00 8 8 1,013,472.00 3,956,668.00 1,177,108.73 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 144.00 19.83 5,100.00 734,400.00 8 8 675,648.00 3,956,668.00 784,607.26 0.00 784,607.26 0.30 2,353.82 *

อาคารจอดรถ อยู่อาศัย 360.00 49.59 5,600.00 2,016,000.00 8 8 1,854,720.00 3,956,668.00 1,962,111.66 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 6.00 0.83 6,400.00 38,400.00 8 8 35,328.00 3,956,668.00 32,840.34 0.00 32,840.34 0.02 6.57

 รวม 767,500.00 4,797,100.00 817,447.61 2,360.39

นาง ดวงสี วงษ์เสียงดัง 100 ส.ค.1 241 18 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม7,200.00 200.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 0.01 0.00

(นาง สงค์ คัดทะจันทร์) โฉนด 65241 0 0 61.00 ท่ีอยู่อาศัย 61.00 2,500.00 152,500.00 1 นาง สงค์ คัดทะจันทร์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 120.00 89.55 6,400.00 768,000.00 11 34 506,880.00 718,516.00 643,431.08 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 14.00 10.45 6,400.00 89,600.00 11 34 59,136.00 718,516.00 75,084.92 0.00 75,084.92 0.30 225.25

 รวม 1,592,500.00 2,158,516.00 1,515,084.92 225.25
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นาง สงค์ คัดทะจันทร์ 100 โฉนด 64899 0 3 54.00 ท่ีอยู่อาศัย 354.00 1,000.00 354,000.00 1 นาง สงค์ คัดทะจันทร์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 130.00 90.28 6,400.00 832,000.00 6 6 782,080.00 1,136,080.00 1,025,653.02 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 14.00 9.72 6,400.00 89,600.00 6 6 85,120.00 443,600.00 439,120.00 0.00 439,120.00 0.30 1,317.36

โฉนด 87140 0 2 30.00ประกอบเกษตรกรรม230.00 1,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.01 0.00

โฉนด 87149 5 3 20.00ประกอบเกษตรกรรม2,320.00 250.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 0.00 580,000.00 0.01 0.00

 รวม 1,164,000.00 2,274,773.02 1,249,120.00 1,317.36

นาง ค า พูดเพราะ 101 โฉนด 65199 0 0 70.00 ท่ีอยู่อาศัย 70.00 1,000.00 70,000.00 1 นาง มยุรา แสงอะสะ คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรอ่ืนๆ ประกอบการค้า 36.00 100.00 3,250.00 117,000.00 6 6 109,980.00 179,980.00 179,980.00 0.00 179,980.00 0.30 539.94

โฉนด 65228 0 1 12.00 ท่ีอยู่อาศัย 112.00 1,000.00 112,000.00 1 นาง ค า พูดเพราะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 117.00 68.42 6,400.00 748,800.00 11 34 494,208.00 931,072.00 637,039.46 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาง ค า พูดเพราะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 54.00 31.58 6,400.00 345,600.00 6 6 324,864.00 931,072.00 294,032.54 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 87290 0 1 6.00 ท่ีอยู่อาศัย 106.00 250.00 26,500.00 1 นาย บุญทัน สุขกะจะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 100.00 6,400.00 768,000.00 6 6 721,920.00 748,420.00 748,420.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 208,500.00 1,859,472.00 179,980.00 539.94

นาง นิตยา คล่องแคล้ว 102 โฉนด 64914 0 0 71 ท่ีอยู่อาศัย 71 1,000.00 71,000.00 1 นาย บุญเสริม หาไชย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 108 92 6,400.00 691,200.00 6 6 649,728.00 720,728.00 714,746.79 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 10 8 6,400.00 64,000.00 6 6 60,160.00 60,160.00 66,141.21 0.00 66,141.21 0.30 198.42 *

71,000.00 780,888.00 780,888.00 66,141.21 198.42

นางสาว ดารณี ปุยภูเขียว 103 โฉนด 87129 0 1 74.00 ท่ีอยู่อาศัย 174.00 1,000.00 174,000.00 1 นาง ทองยุ้น ย่ิงคงดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 63.00 100.00 6,400.00 403,200.00 6 14 346,752.00 520,752.00 520,752.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

## นางสาว ดารณี ปุยภูเขียว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 72.00 50.00 6,400.00 460,800.00 6 14 396,288.00 396,288.00 198,144.00 0.00 198,144.00 0.30 594.43

(นางสาว ดารณี ปุยภูเขียว) 718,896.00 198,144.00 594.43

นาย ไพฑูรย์ ไหวพริบ 104 โฉนด 61705 0 1 10.00 ท่ีอยู่อาศัย 110.00 1,000.00 110,000.00 1 นาย ประเสริฐ ไหวพริบ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 85.71 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 783,792.00 671,788.12 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(ประเสริฐ  ไหวพริบ) ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 16.00 14.29 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 783,792.00 112,003.88 0.00 112,003.88 0.30 336.01

 รวม 110,000.00 783,792.00 112,003.88 336.01

นางสาว เอมอร คมคาย 105 โฉนด 64847 0 3 77.00 ท่ีอยู่อาศัย 377.00 1,000.00 377,000.00 1 บริษัท...จ ากัด ทรูมูฟ ให้เช่า 1,508.00 0.00 377,000.00 377,000.00 0.00 377,000.00 0.30 1,131.00

โฉนด 180389 4 0 51.00ประกอบเกษตรกรรม1,651.00 200.00 330,200.00 330,200.00 330,200.00 50,000,000.00 0.00 0.01 0.00

 รวม 707,200.00 707,200.00 377,000.00 1,131.00

นาง อารีรัตน์ สีตาล 106 โฉนด 65348 0 0 97.50 ท่ีอยู่อาศัย 97.50 1,000.00 97,500.00 1 นาย สัมพันธ์ สีตาล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 67.50 88.00 6,400.00 432,000.00 11 34 285,120.00 382,620.00 336,705.60 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(สัมพันธ์ สีตาล) ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 20.00 12.00 6,400.00 128,000.00 11 34 84,480.00 225,500.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.30 675.00

 รวม 97,500.00 561,705.60 225,000.00 675.00

นาง อุดม สิมมาน้อย 107 โฉนด 86322 8 1 87.00ประกอบเกษตรกรรม3,387.00 375.00 1,270,125.00 1,270,125.00 1,270,125.00 0.00 1,270,125.00 0.01 0.00

(นารี สีตาล) โฉนด 86323 3 1 77.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,377.00 275.00 378,675.00 1 นาง นารี สีตาล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 361.00 75.05 6,400.00 2,310,400.00 11 34 1,524,864.00 2,410,419.00 1,809,019.46 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 120.00 24.95 6,400.00 768,000.00 11 34 506,880.00 2,410,419.00 601,399.54 0.00 601,399.54 0.30 1,804.20

 รวม 1,648,800.00 3,680,544.00 1,871,524.54 1,804.20

นาง สุดาจันทร์ ขุริดี 108 โฉนด 64856 0 1 97.00 ท่ีอยู่อาศัย 197.00 2,500.00 492,500.00 1 นาง สุดาจันทร์ ขุริดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 27.60 5.44 6,400.00 176,640.00 1 1 174,873.60 3,555,053.60 193,394.92 0.00 193,394.92 0.30 580.18 *

2 นาง สุดาจันทร์ ขุริดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 480.00 94.56 6,400.00 3,072,000.00 6 6 2,887,680.00 3,555,053.60 3,361,658.68 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 64858 6 1 71.00ประกอบเกษตรกรรม2,571.00 500.00 1,285,500.00 1,285,500.00 1,285,500.00 0.00 1,285,500.00 0.01 0.00

 รวม 1,778,000.00 4,840,553.60 1,478,894.92 580.18

นางสาว เกตุดารินทร์ สินประเสริฐ 109 โฉนด 64995 0 1 79.00 ท่ีอยู่อาศัย 179.00 1,000.00 179,000.00 1 นางสาว เกตุดารินทร์ สินประเสริฐ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 256.00 100.00 6,400.00 1,638,400.00 6 14 1,409,024.00 1,588,024.00 1,588,024.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 65026 0 0 72.00 ท่ีอยู่อาศัย 72.00 2,500.00 180,000.00 1 นางสาว เกตุดารินทร์ สินประเสริฐ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 255.00 87.63 6,400.00 1,632,000.00 6 6 1,534,080.00 1,930,656.00 1,691,833.85 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 36.00 12.37 6,400.00 230,400.00 6 6 216,576.00 1,930,656.00 238,822.15 0.00 238,822.15 0.30 716.47 *

 รวม 359,000.00 3,518,680.00 238,822.15 716.47

นาง สุดารัตน์ ไหวพริบ 110 โฉนด 78084 0 2 66.20 ท่ีอยู่อาศัย 266.20 2,500.00 665,500.00 1 นาง สุดารัตน์ ไหวพริบ คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก อยู่อาศัย 510.00 81.08 5,100.00 2,601,000.00 11 12 2,288,880.00 3,624,588.00 2,938,815.95 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 119.00 18.92 6,400.00 761,600.00 11 12 670,208.00 3,624,588.00 685,772.05 0.00 685,772.05 0.30 2,057.32

โฉนด 151238 2 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม800.00 200.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.01 0.00

 รวม 825,500.00 3,784,588.00 845,772.05 2,057.32

ปัญญา  แสวงโชคชัย 111 75 นาย ปัญญา แสวงโชคชัย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 240.00 100.00 6,400.00 1,536,000.00 16 22 1,198,080.00 1,198,080.00 1,198,080.00 0.00 1,198,080.00 0.30 3,594.24 *

 รวม 0.00 1,198,080.00 1,198,080.00 3,594.24

นาง เปล่ม เช่ือมแก้ว 112 โฉนด 65023 0 1 16.00 ท่ีอยู่อาศัย 116.00 2,500.00 290,000.00 1 นาง เปล่ม เช่ือมแก้ว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 108.00 100.00 6,400.00 691,200.00 6 6 649,728.00 939,728.00 939,728.00 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 290,000.00 939,728.00 0.00 0.00

(นาง เปล่ม เช่ือมแก้ว) ## นาง เปล่ม เช่ือมแก้ว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 120.00 100.00 6,400.00 768,000.00 6 6 721,920.00 721,920.00 721,920.00 0.00 721,920.00 0.30 2,165.76 *

 รวม 0.00 721,920.00 721,920.00 2,165.76

นาง ค าพันธ์ เขียวชัยภูมิ 113 โฉนด 87124 2 0 14.00 ท่ีอยู่อาศัย 814.00 200.00 162,800.00 1 บริษัท...จ ากัด แฟกซ์ไล ไม่มีนามสกุล ประเภทบ้านเด่ียว อ่ืนๆ ประกอบการค้า 16.00 100.00 6,400.00 102,400.00 6 6 96,256.00 259,056.00 259,056.00 0.00 259,056.00 0.30 777.17

เสาโทรศัพท์ บริษัทแฟกซ์ไลท์ จ ากัด โฉนด 87170 4 3 43.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,943.00 275.00 534,325.00 1 นาง ค าพันธ์ เขียวชัยภูมิ ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 54.00 90.00 6,400.00 345,600.00 6 20 276,480.00 841,525.00 757,372.50 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 6.00 10.00 6,400.00 38,400.00 6 20 30,720.00 841,525.00 84,152.50 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 87203 2 3 10.00ประกอบเกษตรกรรม1,110.00 250.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 0.00 277,500.00 0.02 0.00

 รวม 974,625.00 1,378,081.00 536,556.00 777.17

(ปราโมทย์  ส่องแจ้ง) 114 76 นาย ปราโมทย์ ส่องแจ้ง คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรอ่ืนๆ ประกอบการค้า 36.00 100.00 5,100.00 183,600.00 6 6 172,584.00 172,584.00 172,584.00 0.00 172,584.00 0.30 517.75 *

 รวม 0.00 172,584.00 172,584.00 517.75
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ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

 

ค่าเส่ือม 
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อัตราภาษี
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ประเมิน ท่ีดิน 

(บาท)
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ส่ิงปลูกสร้าง

ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์
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ประโยชน์
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ประเภทของส่ิงปลูกสร้างตาม

บัญชีกรมธนารักษ์

ค านวณ

เป็น ตร.ว.

ราคา

ประเมิน

ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

อายุส่ิง

ปลูก

สร้าง(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง 

(ตึก/ไม้/ตึก

คร่ึงไม้)

หักมูลค่าฐานภาษี

ท่ีได้รับยกเว้น 

(บาท)ไร่ งาน วา

ช่ือ-นามสกุล ท่ี

(ปราวีณา  ถูกดี) 115 ## นาง ปราวีณา ถูกดี ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 64.29 6,400.00 921,600.00 6 6 866,304.00 1,347,584.00 866,361.75 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 80.00 35.71 6,400.00 512,000.00 6 6 481,280.00 1,347,584.00 481,222.25 0.00 481,222.25 0.30 1,443.67 *

 รวม 0.00 1,347,584.00 481,222.25 1,443.67

นางสาว บุญยงค์ สมใจนึก 116 โฉนด 65155 0 1 81.00 ท่ีอยู่อาศัย 181.00 2,500.00 452,500.00 1 นางสาว บุญยงค์ สมใจนึก ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96.00 52.75 6,400.00 614,400.00 6 14 528,384.00 1,157,012.00 610,323.83 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 32.00 17.58 6,400.00 204,800.00 6 14 176,128.00 1,157,012.00 203,402.71 0.00 203,402.71 0.30 610.21

2 นางสาว บุญยงค์ สมใจนึก ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 54.00 29.67 6,400.00 345,600.00 11 34 228,096.00 1,157,012.00 343,285.46 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 86327 3 2 90.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,490.00 275.00 409,750.00 1 นางสาว บุญยงค์ สมใจนึก ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 182.00 100.00 6,400.00 1,164,800.00 11 34 768,768.00 1,178,518.00 1,178,518.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 87205 3 3 57.00ประกอบเกษตรกรรม1,557.00 250.00 389,250.00 389,250.00 389,250.00 0.00 389,250.00 0.01 0.00

โฉนด 87272 5 3 25.00ประกอบเกษตรกรรม2,325.00 200.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 0.00 465,000.00 0.01 0.00

 รวม 1,716,500.00 3,189,780.00 1,057,652.71 610.21

(วิชัย สองเมือง) 117 ## นาย วิชัย สองเมือง ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 108.00 37.50 6,400.00 691,200.00 21 32 470,016.00 1,094,256.00 410,346.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 180.00 62.50 5,100.00 918,000.00 21 32 624,240.00 1,094,256.00 683,910.00 0.00 683,910.00 0.30 2,051.73 *

 รวม 0.00 1,094,256.00 683,910.00 2,051.73

นาย พรชัย แซ่อ้ึง 118 โฉนด 65139 0 0 70.00ประกอบเกษตรกรรม70.00 2,500.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 0.01 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ตึก ประกอบการค้า 108.00 37.50 6,400.00 691,200.00 11 12 608,256.00 608,256.00 228,096.00 0.00 228,096.00 0.30 684.29

 รวม 175,000.00 403,096.00 403,096.00 684.29

นาง สุนีย์ อิงค์ประเสริฐ 119 โฉนด 87247 7 3 67.00 ท่ีอยู่อาศัย 3,167.00 750.00 2,375,250.00 1 นาย สมพงษ์ วิเศษแก้ว คลังสินค้า พ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตรตึก/ไม้ อยู่อาศัย 2,272.00 77.75 3,250.00 7,384,000.00 11 34 4,873,440.00 8,213,940.00 6,386,338.35 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(นายสมพงษ์ วิเศษแก้ว) คลังสินค้า พ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 450.00 15.40 3,250.00 1,462,500.00 11 34 965,250.00 8,213,940.00 1,264,946.76 0.00 1,264,946.76 0.30 3,794.84 *

โฉนด 87287 2 0 40.00ประกอบเกษตรกรรม840.00 750.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 0.00 630,000.00 0.01 0.00

 รวม 3,005,250.00 8,281,285.11 1,894,946.76 3,794.84

นาง อัญชลี เติมสมบัติบวร 120 โฉนด 65146 0 0 47.00 ท่ีอยู่อาศัย 47.00 2,500.00 117,500.00 1 นาง แวว คล่องแคลว ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 100.00 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 658,172.00 658,172.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 86319 1 1 88.00ประกอบเกษตรกรรม588.00 375.00 220,500.00 220,500.00 220,500.00 0.00 220,500.00 0.01 0.00

(ชาย คล่องแคล่ว) โฉนด 121224 4 2 34.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,834.00 500.00 917,000.00 1 นาย ชาย คล่องแคล่ว ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 96.00 60.00 6,400.00 614,400.00 11 45 337,920.00 1,480,200.00 888,120.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 40.00 6,400.00 409,600.00 11 45 225,280.00 1,480,200.00 592,080.00 0.00 592,080.00 0.30 1,776.24

โฉนด 121225 0 3 77.00ประกอบเกษตรกรรม377.00 1,850.00 697,450.00 697,450.00 697,450.00 0.00 697,450.00 0.01 0.00

โฉนด 137383 0 0 62.00 ท่ีอยู่อาศัย 62.00 1,850.00 114,700.00 1 นาง สมหมาย ลันเบล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 100.00 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 655,372.00 655,372.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 2,067,150.00 3,711,694.00 1,510,030.00 1,776.24

นางสาว แมร่ี คลีพา 121 โฉนด 121824 1 0 32.00 ท่ีอยู่อาศัย 432.00 2,500.00 1,080,000.00 1 นาย ชัชวาล พันล า ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 189.00 65.63 6,400.00 1,209,600.00 11 34 798,336.00 2,227,905.00 1,462,174.05 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

นาง ค าพันธ์ เขียวชัยภูมิ โรงงานซ่อมรถยนต์ ประกอบการค้า 99.00 34.38 5,350.00 529,650.00 11 34 349,569.00 2,227,905.00 765,953.74 0.00 765,953.74 0.30 2,297.86 *

เสาโทรศัพท์ บริษัทแฟกซ์ไลท์ จ ากัด  รวม 1,080,000.00 2,228,127.79 765,953.74 2,297.86

นางสาว ศิริวรรณ ศักด์ิโสภณ 122 โฉนด 170022 2 0 27.00 ท่ีอยู่อาศัย 827.00 200.00 165,400.00 1 นาย เสถียร พงษ์นิล ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96.00 50.00 6,400.00 614,400.00 11 12 540,672.00 1,246,744.00 623,372.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(เสถียร พงษ์นิล) ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 64.00 33.33 6,400.00 409,600.00 11 12 360,448.00 1,246,744.00 415,539.78 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 32.00 16.67 6,400.00 204,800.00 11 12 180,224.00 1,246,744.00 207,832.22 0.00 207,832.22 0.30 623.50 *

 รวม 165,400.00 1,246,744.00 207,832.22 623.50

นาง เลียม วะสาร 123 โฉนด 64970 0 1 74.00 ท่ีอยู่อาศัย 174.00 2,500.00 435,000.00 1 นาง เลียม วะสาร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 144.00 46.15 6,400.00 921,600.00 11 34 608,256.00 1,752,888.00 808,957.81 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาง เลียม วะสาร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 168.00 53.85 6,400.00 1,075,200.00 11 34 709,632.00 1,752,888.00 943,930.19 0.00 943,930.19 0.02 188.79

โฉนด 86329 0 0 98.00ประกอบเกษตรกรรม98.00 1,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 0.00 98,000.00 0.01 0.00

(เชิดธวัช วะสาร) โฉนด 174914 0 1 46.70 ท่ีอยู่อาศัย 146.70 200.00 29,340.00 1 นาย เชิดธวัช วะสาร ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 120.00 51.95 6,400.00 768,000.00 11 12 675,840.00 1,236,348.00 642,282.79 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 36.00 15.58 5,100.00 183,600.00 11 12 161,568.00 1,236,348.00 192,623.02 0.00 192,623.02 0.30 577.87 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 75.00 32.47 5,600.00 420,000.00 11 12 369,600.00 1,236,348.00 401,442.20 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

โฉนด 176621 0 0 51.50ประกอบเกษตรกรรม51.50 200.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00 10,300.00 0.01 0.00

โฉนด 186563 0 1 75.00ประกอบเกษตรกรรม175.00 200.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.01 0.00

 รวม 607,640.00 3,132,536.00 1,279,853.21 766.66

นาย แสง ขิมกระโทก 124 โฉนด 136344 0 0 68.00 ท่ีอยู่อาศัย 68.00 2,500.00 170,000.00 1 นาย ทัศน์พล ขวัญทอง ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ ประกอบการค้า 54.00 100.00 6,400.00 345,600.00 11 45 190,080.00 360,080.00 360,080.00 0.00 360,080.00 0.30 1,080.24

(ทัศน์พล ขวัญทอง) โฉนด 136346 0 0 48.00 ท่ีอยู่อาศัย 48.00 2,500.00 120,000.00 1 นาย แสง ขิมกระโทก ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 108.00 100.00 6,400.00 691,200.00 11 12 608,256.00 728,256.00 728,256.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

 รวม 290,000.00 1,088,336.00 360,080.00 1,080.24

นางสาว สุณีรัตน์ พุทธาผา 125 โฉนด 112368 0 1 25.00 ท่ีอยู่อาศัย 125.00 1,000.00 125,000.00 1 นาง ปรีญาภรณ์ จ าปาอ่อน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 156.00 81.25 6,400.00 998,400.00 2 2 978,432.00 1,103,432.00 896,538.50 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(ปรีญาภรณ์ จ าปาอ่อน) ประกอบการค้า 36.00 18.75 6,400.00 230,400.00 2 2 225,792.00 225,792.00 42,336.00 0.00 42,336.00 0.30 127.01

 รวม 125,000.00 938,874.50 42,336.00 127.01

นาย ดม ชาญตะมะ 126 โฉนด 114550 0 1 0.00 ท่ีอยู่อาศัย 100.00 2,200.00 220,000.00 1 นางสาว ทองเพียร ชาญตะมะ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 64.00 41.56 6,400.00 409,600.00 6 14 352,256.00 933,216.00 387,844.57 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

(ทองเพียร ชาญตะมะ) 2 นาย ทองอินทร์ จันทชาติ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 60.00 38.96 6,400.00 384,000.00 6 6 360,960.00 933,216.00 363,580.95 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

- ประกอบการค้า 30.00 19.48 6,400.00 192,000.00 6 6 180,480.00 933,216.00 181,790.48 0.00 181,790.48 0.30 545.37

 รวม 220,000.00 933,216.00 181,790.48 545.37

นาง สุกัญญา ทิพย์ประเสริฐ 127 โฉนด 111126 0 1 0.00 ท่ีอยู่อาศัย 100.00 1,000.00 100,000.00 1 นาง สุกัญญา ทิพย์ประเสริฐ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 96.00 60.00 6,400.00 614,400.00 6 14 528,384.00 980,640.00 588,384.00 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00
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ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 64.00 40.00 6,400.00 409,600.00 6 14 352,256.00 980,640.00 392,256.00 0.00 392,256.00 0.30 1,176.77 *

โฉนด 112392 8 2 96.00ประกอบเกษตรกรรม3,496.00 450.00 1,573,200.00 1,573,200.00 1,573,200.00 0.00 1,573,200.00 0.01 0.00

โฉนด 112393 3 0 85.00ประกอบเกษตรกรรม1,285.00 450.00 578,250.00 578,250.00 578,250.00 0.00 578,250.00 0.01 0.00

โฉนด 142188 2 1 14.00ประกอบเกษตรกรรม914.00 200.00 182,800.00 182,800.00 182,800.00 0.00 182,800.00 0.01 0.00

 รวม 2,434,250.00 3,314,890.00 2,726,506.00 1,176.77

นาง ฉวีวรรณ พรมโท 128 โฉนด 11960 0 1 41.10ประกอบเกษตรกรรม141.10 450.00 63,495.00 63,495.00 63,495.00 0.00 63,495.00 0.01 0.00

โฉนด 11962 4 1 14.60ประกอบเกษตรกรรม1,714.60 500.00 857,300.00 857,300.00 857,300.00 0.00 857,300.00 0.01 0.00

โฉนด 11963 0 1 21.30ประกอบเกษตรกรรม121.30 450.00 54,585.00 54,585.00 54,585.00 0.00 54,585.00 0.01 0.00

 รวม 975,380.00 975,380.00 975,380.00 0.00

นาง ฉวีวรรณ พรมโท โฉนด 111167 1 3 50.00 ท่ีอยู่อาศัย 750.00 1,000.00 750,000.00 1 นาง ฉวีวรรณ พรมโท ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 960.00 86.88 6,400.00 6,144,000.00 11 34 4,055,040.00 4,805,040.00 4,706,741.38 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00 *

- ประกอบการค้า 144.00 13.03 6,400.00 921,600.00 11 34 608,256.00 1,358,256.00 705,902.86 0.00 705,902.86 0.30 2,117.71 *

ประกอบการค้า 1.00 0.09 6,400.00 6,400.00 11 34 4,224.00 754,224.00 4,875.77 0.00 4,875.77 0.30 14.63

 รวม 750,000.00 6,917,520.00 5,417,520.00 710,778.62 2,132.34

นาง ฉวีวรรณ พรมโท โฉนด 111170 2 3 64 ท่ีอยู่อาศัย 1,164 750.00 873,000.00 1 นาง ฉวีวรรณ พรมโท ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 54 100 6,400.00 345,600.00 6 6 324,864.00 1,197,864.00 1,197,864.00 0.00 1,197,864.00 0.02 239.57

นาง ฉวีวรรณ พรมโท โฉนด 111171 2 0 9ประกอบเกษตรกรรม 809 750.00 606,750.00 606,750.00 606,750.00 0.00 606,750.00 0.01 0.00

นาง ฉวีวรรณ พรมโท โฉนด 111172 2 1 3ประกอบเกษตรกรรม 903 1,000.00 903,000.00 903,000.00 903,000.00 0.00 903,000.00 0.01 0.00

2,382,750.00 2,707,614.00 2,707,614.00 2,707,614.00 239.57

นางสาว สมาน เย่ือใย 129 โฉนด 128787 1 3 22 ท่ีอยู่อาศัย 722 500.00 361,000.00 1 นาง สมาน เย่ือใย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 96 16 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 938,536.00 237,416.88 50,000,000.00 0.00 0.01 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 96 16 6,400.00 614,400.00 6 6 577,536.00 577,536.00 237,416.88 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

2 นาง สมาน เย่ือใย ประเภทบ้านเด่ียว ไม้ อยู่อาศัย 9 1 6,400.00 57,600.00 6 20 46,080.00 46,080.00 5,984.08 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(โชค จันใด) 3 นาย โชค จันใด ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144 23 6,400.00 921,600.00 6 6 866,304.00 866,304.00 440,914.82 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

ประเภทบ้านเด่ียว ประกอบการค้า 108 18 6,400.00 691,200.00 6 6 649,728.00 649,728.00 330,733.04 0.00 330,733.04 0.30 992.20 *

4 นาง สมาน เย่ือใย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 160 26 6,400.00 1,024,000.00 6 6 962,560.00 962,560.00 345,449.16 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

361,000.00 4,040,744.00 1,597,914.84 330,733.04 992.20

นาง อินทร์ สมไชยา 130 โฉนด 134683 3 0 89.00 ท่ีอยู่อาศัย 1,289.00 500.00 644,500.00 1 ร.ต. แสน สมไชยา ประเภทบ้านเด่ียว ตึก/ไม้ อยู่อาศัย 64.00 29.91 6,400.00 409,600.00 11 34 270,336.00 1,481,512.00 443,120.24 10,000,000.00 0.00 0.02 0.00

(ชลิตาภา สมไชยา) ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 72.00 33.64 6,400.00 460,800.00 11 34 304,128.00 1,481,512.00 498,380.64 0.00 498,380.64 0.02 99.68

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 24.00 11.21 5,100.00 122,400.00 11 34 80,784.00 1,481,512.00 166,077.50 0.00 166,077.50 0.30 498.23

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร อยู่อาศัย 54.00 25.23 5,100.00 275,400.00 11 34 181,764.00 1,481,512.00 373,785.48 0.00 373,785.48 0.02 74.76
 รวม 644,500.00 1,481,363.85 1,038,243.61 672.67

นางสาว ทองสุข คงสงค์ 131 โฉนด 112992 9 3 55.00 ท่ีอยู่อาศัย 3,955.00 450.00 1,779,750.00 1 นางสาว ทองสุข คงสงค์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 36.00 0.91 6,400.00 230,400.00 6 6 216,576.00 3,198,774.00 29,108.84 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00
ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 144.00 3.64 2,050.00 295,200.00 6 6 277,488.00 3,198,774.00 116,435.37 0.00 116,435.37 0.30 349.31 *

ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 220.00 5.56 2,050.00 451,000.00 6 6 423,940.00 3,198,774.00 177,851.83 0.00 177,851.83 0.30 533.56 *

ลานคอนกรีต ประกอบการค้า 224.00 5.66 2,050.00 459,200.00 6 6 431,648.00 3,198,774.00 181,050.61 0.00 181,050.61 0.30 543.15 *

โรงเล้ียงสัตว์ ประกอบการค้า 36.00 0.91 2,050.00 73,800.00 6 6 69,372.00 3,198,774.00 29,108.84 0.00 29,108.84 0.30 87.33 *

1,779,750.00 15,993,870.00 533,555.50 504,446.66 1,513.34
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บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 132 โฉนด 86273 11 3 32.00ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ4,732.00 1,000.00 4,732,000.00 1 บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก บ้านว่าง 192.00 100.00 6,400.00 1,228,800.00 6 6 1,155,072.00 5,887,072.00 5,887,072.00 0.00 5,887,072.00 0.30 17,661.22

 รวม 4,732,000.00 5,887,072.00 5,887,072.00 17,661.22

นาง พลอยไพลิน แซ่เต๋ิน 133 1 นาง พลอยไพลิน แซ่เต๋ิน ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 69.23 6,400.00 921,600.00 5 5 875,520.00 1,185,600.00 820,790.88 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ประกอบการค้า 64.00 30.77 5,100.00 326,400.00 5 5 310,080.00 1,185,600.00 364,809.12 0.00 364,809.12 0.30 1,094.43

0.00 2,371,200.00 1,185,600.00 364,809.12 1,094.43

นาย ไพบูลย์ เชิดชู 134 1 นาย ไพบูลย์ เชิดชู ลานคอนกรีต ตึก ประกอบการค้า 434.00 81.27 450.00 195,300.00 1 1 193,347.00 826,947.00 672,059.83 0.00 672,059.83 0.30 2,016.18 *

ประเภทบ้านเด่ียว อยู่อาศัย 100.00 18.73 6,400.00 640,000.00 1 1 633,600.00 826,947.00 154,887.17 10,000,000.00 0.00 0.01 0.00

0.00 1,653,894.00 826,947.00 672,059.83 2,016.18

นาย เพียง สะอุบล 135 ส.ค.1 27 102 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม40,800.00 200.00 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 8,160,000.00 0.00 0.00

0 0 68.25 ท่ีอยู่อาศัย 68.25 200.00 13,650.00 1 นาย นลิตร ชิยางคะบุตร คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก ประกอบการค้า 273.00 100.00 5,100.00 1,392,300.00 1 1 1,378,377.00 1,392,027.00 1,392,027.00 0.00 1,392,027.00 0.30 4,176.08

 รวม 8,173,650.00 9,552,027.00 9,552,027.00 4,176.08

นาย ภานุเดช สาระจันทร์ 136 โฉนด 141853 0 3 70.00ประกอบเกษตรกรรม370.00 200.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00

1 นาย ภานุเดช สาระจันทร์ ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 24.00 10.71 6,400.00 153,600.00 5 5 145,920.00 145,920.00 15,628.03 50,000,000.00 0.00 0.02 0.00

- ประกอบการค้า 200.00 89.29 0.00 0.00 5 5 0.00 145,920.00 130,291.97 0.00 130,291.97 0.30 390.88 *

 รวม 74,000.00 219,920.00 204,291.97 390.88

นาง น้อย หาไชย 137 น.ส.3 22 0 0.00ประกอบเกษตรกรรม8,800.00 200.00 1,760,000.00 1 นาง น้อย หาไชย ประเภทบ้านเด่ียว ตึก อยู่อาศัย 144.00 51.99 6,400.00 921,600.00 5 5 875,520.00 2,699,977.50 1,403,718.30 50,000,000.00 0.00 0.01 0.00

2 นาง น้อย หาไชย ร้ัวลวดถัก ตึก ให้เช่า 16.00 5.78 950.00 15,200.00 5 5 14,440.00 2,699,977.50 156,058.70 0.00 156,058.70 0.30 468.18

3 นาง แพรวประภา โคตรนาแพง ลานคอนกรีต ตึก ประกอบการค้า 117.00 42.24 450.00 52,650.00 5 5 50,017.50 2,699,977.50 1,140,470.50 0.00 1,140,470.50 0.30 3,421.41 *

 รวม 1,760,000.00 2,700,247.50 1,296,529.20 3,889.59

นาง จันทร์ที พิลากุล 138 โฉนด 87254 0 1 47.80 ท่ีอยู่อาศัย 147.80 2,250.00 332,550.00 1 นาง วราภรณ์ พรมสอน คลังสินค้า พ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตรตึก ประกอบการค้า 63.00 100.00 5,100.00 321,300.00 5 5 305,235.00 637,785.00 637,785.00 0.00 637,785.00 0.30 1,913.36 *

0 1 0.00ประกอบเกษตรกรรม100.00  รวม 332,550.00 332,550.00 637,785.00 0.00 637,785.00 0.01 1,913.36
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