
บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ้านบัว หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                  

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                

   หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                             

           หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

            

            
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์125 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-6122 36 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์362 อาํเภอหนองบวัแดง 6-3-4522 181 4505341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์366 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8522 173 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์381 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8622 160 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์383 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-4222 175 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์409 อาํเภอหนองบวัแดง 2-2-022 203 5305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์410 อาํเภอหนองบวัแดง 5-1-4022 204 5305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์438 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-6822 206 4505341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์445 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-2034 78 2205341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์461 อาํเภอหนองบวัแดง 16-0-4034 81 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์550 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-1022 353 3205341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์552 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 8-3-2022 351 1905341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์554 เขวา้ 5-1-1822 349 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์566 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-2-9822 366 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์592 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 9-1-4522 326 3805341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์597 อาํเภอหนองบวัแดง 11-1-5222 321 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์607 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 6-1-322 311 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์615 อาํเภอหนองบวัแดง 12-2-5222 303 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์905 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-522 143 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์907 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-1622 145 3905341II
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หนองข่า เกษตรสมบูรณ์999 อาํเภอหนองบวัแดง 8-2-8035 194 1905341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1020 อาํเภอหนองบวั 0-2-3422 232 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1102 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-322 10 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1141 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-1722 35 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1144 อาํเภอหนองบวัแดง 17-1-6022 32 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1145 อาํเภอหนองบวัแดง 14-0-7222 31 6005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1354 อาํเภอหนองบวัแดง 4-2-4034 182 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1355 อาํเภอหนองบวัแดง 18-1-6034 183 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1356 อาํเภอหนองบวัแดง 6-3-2234 184 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1358 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-3534 186 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1359 อาํเภอหนองบวัแดง 10-3-7634 187 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1360 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-2034 188 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1361 อาํเภอหนองบวัแดง 2-0-8034 189 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1362 อาํเภอหนองบวัแดง 12-0-8034 190 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1363 อาํเภอหนองบวัแดง 5-2-3434 191 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1364 อาํเภอหนองบวัแดง 12-1-034 221 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1365 อาํเภอหนองบวัแดง 23-0-4834 79 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1366 อาํเภอหนองบวัแดง 5-2-034 175 1905341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1368 อาํเภอหนองบวัแดง 14-2-6734 177 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1370 อาํเภอหนองบวัแดง 9-1-5634 205 1705341II
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หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1374 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-6034 200 2205341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1376 อาํเภอหนองบวัแดง 7-2-7334 198 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1377 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-8034 197 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1378 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-3534 196 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1379 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-7734 195 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1381 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-4934 193 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1382 อาํเภอหนองบวัแดง 5-3-8034 192 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1730 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-1-8010 181 5305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1772 อาํเภอหนองบวัแดง 1-1-1010 180 3205341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1773 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 11-2-4010 182 3805341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1776 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-0-8010 186 5305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1777 อาํเภอหนองบวัแดง 17-3-4010 178 8105341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1778 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-1710 177 1,1005341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1779 อาํเภอหนองบวัแดง 8-3-3710 179 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1780 อาํเภอหนองบวัแดง 10-1-6022 368 1905341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1900 อาํเภอหนองบวัแดง 4-2-808 80 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1901 อาํเภอหนองบวัแดง 4-2-758 57 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1952 บา้นบวั 4-2-4022 403 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1954 อาํเภอหนองบวัแดง 3-3-7922 405 2205341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1955 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-022 406 1705341II
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หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1956 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-3-9622 407 1905341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์1973 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-010 424 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2086 อาํเภอหนองบวัแดง 8-3-4234 331 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2087 อาํเภอหนองบวัแดง 5-2-8434 332 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2088 อาํเภอหนองบวัแดง 5-2-7534 333 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2089 อาํเภอหนองบวัแดง 5-1-8534 334 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2109 อาํเภอหนองบวัแดง 1-1-3022 337 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2116 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-678 138 1305341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2117 อาํเภอหนองบวัแดง 12-1-4822 495 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2165 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-3534 349 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2166 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 5-0-3534 350 1705341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2215 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-3934 353 1805341II

หนองข่า เกษตรสมบูรณ์2216 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-5634 354 1805341II
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สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์33 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-2610 58 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์57 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8010 84 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์81 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-4610 31 1,3005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์92 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-3610 85 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์305 บา้นหวัขวั 0-2-8110 176 1,3005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์308 อาํเภอหนองบวัแดง 1-2-4010 173 4505341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์310 บา้นหวัขวั 0-1-4010 171 1305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์312 บา้นหวัขวั 0-1-6010 169 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์313 บา้นหวัขวั 0-0-8010 168 1305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์314 บา้นหวัขวั 0-2-010 167 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์315 อาํเภอหนองบวัแดง 0-2-010 166 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์316 บา้นหวัขวั 0-1-6010 165 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์317 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-1-6010 164 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์318 บา้นหวัขวั 0-1-6010 163 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์319 บา้นหวัขวั 0-2-010 162 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์320 บา้นหวัขวั 0-3-2010 161 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์324 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8010 157 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์326 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-3-4010 155 1,3005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์327 บา้นหวัขวั 0-0-7010 154 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์328 บา้นหวัขวั 1-2-010 153 1,3005341II
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สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์330 บา้นหวัขวั 0-1-6010 151 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์331 บา้นหวัขวั 0-1-6010 150 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์336 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-6910 145 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์337 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-8010 144 9605341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์339 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-0-7010 142 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์340 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-2-4010 141 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์341 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-2-4010 140 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์343 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-2-4010 138 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์344 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-1-2010 137 1305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์346 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-3-2010 135 1,1005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์361 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-4010 117 1305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์379 อาํเภอหนองบวัแดง 4-1-5723 69 6905341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์380 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-6823 70 7205341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์392 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-9723 84 4405341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์396 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 18-0-7023 88 3305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์399 อาํเภอหนองบวัแดง 3-3-3523 115 2205341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์401 อาํเภอหนองบวัแดง 8-2-4423 117 2205341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์489 อาํเภอหนองบวัแดง 12-2-4023 30 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์558 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-1523 97 1905341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์571 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-2323 112 2205341II
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สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์582 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 2-3-9123 100 2205341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์1419 อาํเภอหนองบวัแดง 20-0-4010 192 5905341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์2542 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-8310 199 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3299 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-1-3523 277 4405341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3301 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-0-3823 279 4405341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3326 อาํเภอหนองบวัแดง 1-2-1623 288 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3327 อาํเภอหนองบั 2-0-023 289 1305341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3345 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 2-3-5123 294 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3346 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-1123 295 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3347 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-2-5823 296 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3348 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 2-3-9823 297 1705341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3349 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 5-3-5623 298 6005341II

สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์3365 อาํเภอหนองบวัแดง 11-0-7123 290 2305341II
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บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์1681 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-1-379 1 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์1999 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-48 54 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2000 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-108 64 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2004 อาํเภอหนองบวัแดง 13-0-458 100 1905341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2005 อาํเภอหนองบวัแดง 5-3-408 99 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2021 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-3-608 48 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2022 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-358 47 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2023 อาํเภอหนองบวัแดง 4-1-958 46 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2024 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-958 45 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2026 อาํเภอหนองบวัแดง 8-0-208 43 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2027 อาํเภอหนองบวัแดง 7-3-208 42 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2029 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-158 41 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2030 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-0-708 39 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2031 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-928 38 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2032 อาํเภอหนองบวัแดง 36-2-858 37 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2033 อาํเภอหนองบวัแดง 5-1-808 36 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2037 อาํเภอหนองบวัแดง 25-3-188 32 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2041 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-398 28 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2045 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 29-2-58 24 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2049 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-208 19 1305341II
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บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2050 อาํเภอหนองบวัแดง 9-2-358 17 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2051 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-608 18 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2052 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-108 16 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2053 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-08 15 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2054 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-668 14 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2056 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-408 12 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2057 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 3-2-08 11 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2059 อาํเภอหนองบวัแดง 0-3-818 9 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2060 อาํเภอหนองบวัแดง 6-1-608 8 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2061 อาํเภอหนองบวัแดง 2-0-408 7 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2063 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-808 5 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2064 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-708 4 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2068 อาํเภอหนองบวัแดง 5-1-808 82 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2069 อาํเภอหนองบวัแดง 9-2-408 81 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2074 อาํเภอหนองบวัแดง 20-3-108 67 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2077 อาํเภอหนองบวัแดง 7-1-608 71 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2080 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-308 91 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2081 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-858 90 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2082 อาํเภอหนองบวัแดง 1-2-608 89 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2083 อาํเภอหนองบวัแดง 0-3-608 88 1305341II
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บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2084 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-08 87 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2099 อาํเภอหนองบวัแดง 0-2-7910 344 6005341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2146 อาํเภอหนองบวัแดง 22-2-09 138 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2148 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-229 136 2505341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2149 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-159 135 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2224 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-508 55 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2225 อาํเภอหนองบวัแดง 6-1-108 53 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2226 อาํเภอหนองบวัแดง 9-3-478 52 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2229 อาํเภอหนองบวัแดง 20-2-148 49 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2230 อาํเภอหนองบวัแดง 16-1-08 63 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2232 อาํเภอหนองบวัแดง 12-3-608 66 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2233 อาํเภอหนองบวัแดง 9-2-198 61 1905341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2234 อาํเภอหนองบวัแดง 7-3-808 65 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2235 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-458 70 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์2238 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-908 34 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3007 อาํเภอหนองบวัแดง 7-1-9410 384 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3025 อาํเภอหนองบวัแดง 2-2-958 101 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3037 อาํเภอหนองบวัแดง 15-1-6010 391 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3950 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-08 118 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3951 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-08 119 1305341II
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บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3952 อาํเภอหนองบวัแดง 1-2-08 120 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3953 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-08 121 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3955 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-08 123 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์3978 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-238 124 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4035 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-488 126 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4036 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-288 127 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4037 อาํเภอหนองบวัแดง 3-1-238 128 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4038 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-908 129 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4367 อาํเภอหนองบวัแดง 4-2-418 136 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4378 อาํเภอหนองบวัแดง 23-1-398 140 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4379 อาํเภอหนองบวัแดง 7-1-678 141 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4380 อาํเภอหนองบวัแดง 9-0-228 142 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4381 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-998 143 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4382 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-838 144 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4391 อาํเภอหนองบวัแดง 13-1-918 148 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4498 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-758 152 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4500 อาํเภอหนองบวัแดง 7-2-648 154 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4501 อาํเภอหนองบั 2-3-748 153 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4516 อาํเภอหนองบวัแดง 5-2-408 155 2205341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4517 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-818 156 1305341II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4521 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-158 158 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4533 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-1-588 159 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4534 อาํเภอหนองบวัแดง 1-1-288 160 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4535 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 8-1-878 161 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4548 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 1-3-238 172 1305341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4558 อาํเภอหนองบวัแดง 8-3-628 173 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4559 อาํเภอหนองบวัแดง 8-2-828 174 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4560 ในฝัน 11-0-768 175 1705341II

บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์4561 อาํเภอหนองบวัแดง 13-1-08 176 1705341II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์23 อาํเภอหนองบวัแดง 15-0-888 110 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์24 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-698 111 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์72 เกษตรสมบูรณ์ 10-3-2636 252 7005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์78 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-2022 437 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์114 อาํเภอหนองบวัแดง 1-1-1410 467 1,3005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์161 เกษตรสมบูรณ์ 3-2-7510 482 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์208 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-4236 262 1905341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์237 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-6410 510 1,1005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์280 อาํเภอหนองบวัแดง 7-2-1810 535 3205341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์281 อาํเภอหนองบวัแดง 1-0-7923 268 1,1505341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์292 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-0-9722 494 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์295 เกษตรสมบูรณ์ 6-1-38 134 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์310 เกษตรสมบูรณ์ 23-2-2734 336 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์311 เกษตรสมบูรณ์ 7-2-3434 344 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์312 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-5434 345 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์328 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-588 137 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์358 เกษตรสมบูรณ์ 0-0-9623 271 1,1005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์359 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8223 272 1,1005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์360 เกษตรสมบูรณ์ 0-1-7323 273 1,1005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์362 เกษตรสมบูรณ์ 2-3-9623 275 8305341II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์369 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 5-0-6923 311 7005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์384 อาํเภอหนองบวัแดง 5-0-6921 518 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์388 เกษตรสมบูรณ์ 0-2-7722 516 5305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์389 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-610 542 1,1005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์398 อาํเภอหนองบวัแดง 6-0-1921 139 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์402 อาํเภอหนองบวัแดง 14-0-8236 287 1305341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์404 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-434 377 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์405 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-2434 378 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์407 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8522 533 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์408 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8222 534 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์409 อาํเภอหนองบวัแดง 0-2-4122 535 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์410 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-022 536 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์411 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-7622 537 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์412 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-8522 538 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์413 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-9922 539 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์414 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-6522 540 6005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์417 อาํเภอหนองบวัแดง 1-2-8134 413 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์418 อาํเภอหนองบวัแดง 3-2-9834 414 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์420 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-4134 416 1705341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์426 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-3010 553 1,3005341II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์427 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-3010 554 1,3005341II

บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์428 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-3010 555 1,1005341II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์215 อาํเภอหนองบวัแดง 10-0-8036 12 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์243 อาํเภอหนองบวัแดง 4-3-4036 7 6005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์246 อาํเภอหนองบวัแดง 5-3-6036 4 3805341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์334 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-036 38 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์339 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-2036 47 6905341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์340 อาํเภอหนองบวัแดง 1-3-036 48 6905341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์343 อาํเภอหนองบวัแดง 5-1-2036 51 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์345 อาํเภอหนองบวัแดง 6-1-8036 53 6905341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์346 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-136 54 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์355 อาํเภอหนองบวัแดง 3-0-1736 32 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์356 อาํเภอหนองบวัแดง 4-2-036 33 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์357 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-7636 34 2705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์719 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-0-4875 75 2205341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1034 อาํเภอหนองบวัแดง 6-1-7836 126 1905341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1035 อาํเภอหนองบวัแดง 13-1-8036 127 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1036 อาํเภอหนองบวัแดง 2-0-5036 128 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1037 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-1736 129 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1047 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-4036 124 7005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1051 อาํเภอหนองบวัแดง 30-3-2036 102 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1055 อาํเภอหนองบวัแดง 11-2-9636 106 5905341II
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บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

17องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ้านบัว หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  เกษตรสมบูรณ์

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1059 อาํเภอหนองบวัแดง 2-0-1036 110 2205341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1074 อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 0-1-4336 187 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1076 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-5636 189 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1079 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-7836 192 7205341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1101 อาํเภอหนองบวัแดง 0-0-5936 214 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1113 อาํเภอหนองบวัแดง 2-1-036 125 2605341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1118 อาํเภอหนองบวัแดง 0-3-8036 118 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1128 อาํเภอหนองบวัแดง 10-1-9036 82 1705341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1147 อาํเภอหนองบวัแดง 0-1-2336 55 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1148 อาํเภอหนองบวัแดง 0-3-3936 56 9605341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1150 อาํเภอหนองบวัแดง 3-3-8036 58 1305341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์1151 อาํเภอหนองบวัแดง 0-3-2536 59 1,1005341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์2635 อาํเภอหนองบวัแดง 4-0-8336 228 2405341II

โนนกอก เกษตรสมบูรณ์2664 อาํเภอหนองบวัแดง 2-3-6436 236 1905341II
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