
บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่591 อาํเภอหนองกี่ 1-0-23134 9 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่592 อาํเภอหนองกี่ 0-0-87134 10 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่597 อาํเภอหนองกี่ 0-0-63134 15 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่601 อาํเภอหนองกี่ 0-1-7134 20 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่604 อาํเภอหนองกี่ 0-3-21134 23 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่605 อาํเภอหนองกี่ 1-0-25134 24 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่609 อาํเภอหนองกี่ 0-1-14134 31 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่611 อาํเภอหนองกี่ 0-2-60134 33 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่613 อาํเภอหนองกี่ 0-3-3134 35 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่618 อาํเภอหนองกี่ 0-1-65134 29 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่630 อาํเภอหนองกี่ 0-1-9134 48 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่637 อาํเภอหนองกี่ 0-0-96134 55 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่648 อาํเภอหนองกี่ 0-1-33134 66 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่650 อาํเภอหนองกี่ 0-2-23134 68 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่654 อาํเภอหนองกี่ 0-2-33134 93 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่655 อาํเภอหนองกี่ 0-0-88134 72 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่663 อาํเภอหนองกี่ 1-0-68134 80 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่666 อาํเภอหนองกี่ 0-3-43134 83 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่671 อาํเภอหนองกี่ 0-1-19134 88 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่672 อาํเภอหนองกี่ 0-3-33134 89 4305538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่683 อาํเภอหนองกี่ 3-0-20148 8 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่687 อาํเภอหนองกี่ 1-0-90148 12 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่704 อาํเภอหนองกี่ 0-1-79148 30 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่713 อาํเภอหนองกี่ 0-2-90148 40 1605538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่715 อาํเภอหนองกี่ 1-1-3148 42 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่724 อาํเภอหนองกี่ 2-1-46148 51 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่730 อาํเภอหนองกี่ 1-1-46148 57 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่731 อาํเภอหนองกี่ 1-2-83148 58 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่739 อาํเภอหนองกี่ 1-3-83148 66 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่743 อาํเภอหนองกี่ 0-2-73148 71 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่746 อาํเภอหนองกี่ 0-3-63148 74 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่779 อาํเภอหนองกี่ 0-1-43134 97 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่780 อาํเภอหนองกี่ 0-0-34134 98 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่781 อาํเภอหนองกี่ 0-2-40134 99 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่797 อาํเภอหนองกี่ 1-2-85134 117 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่814 อาํเภอหนองกี่ 1-0-61134 135 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่821 อาํเภอหนองกี่ 0-1-87134 142 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่830 อาํเภอหนองกี่ 0-2-0134 152 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่831 อาํเภอหนองกี่ 0-2-16134 153 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่832 อาํเภอหนองกี่ 0-2-27134 155 4305538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่836 อาํเภอหนองกี่ 0-0-70134 160 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่839 อาํเภอหนองกี่ 0-1-49134 163 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่841 อาํเภอหนองกี่ 1-0-12134 165 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่842 อาํเภอหนองกี่ 1-1-32134 166 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่843 อาํเภอหนองกี่ 0-2-26134 167 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่844 อาํเภอหนองกี่ 0-2-21134 168 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่845 อาํเภอหนองกี่ 1-1-97134 169 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่846 อาํเภอหนองกี่ 0-0-83134 170 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่847 อาํเภอหนองกี่ 0-0-82134 171 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่851 อาํเภอหนองกี่ 0-2-38134 175 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่853 อาํเภอหนองกี่ 0-3-11134 105 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1048 อาํเภอหนองกี่ 0-3-16134 180 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1064 อาํเภอหนองกี่ 1-1-68134 195 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1066 อาํเภอหนองกี่ 0-3-75134 198 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1067 อาํเภอหนองกี่ 0-1-91134 199 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1069 อาํเภอหนองกี่ 0-0-73134 200 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1084 อาํเภอหนองกี่ 0-2-58134 216 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1086 อาํเภอหนองกี่ 0-0-53134 218 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1090 อาํเภอหนองกี่ 0-1-6134 222 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1093 อาํเภอหนองกี่ 0-0-90134 225 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

4องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่1104 อาํเภอหนองกี่ 0-1-91134 236 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1107 อาํเภอหนองกี่ 0-1-78134 239 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1129 อาํเภอหนองกี่ 0-3-33134 261 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1130 อาํเภอหนองกี่ 1-0-11134 262 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1139 อาํเภอหนองกี่ 0-2-27134 271 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1141 อาํเภอหนองกี่ 0-2-36134 273 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1143 อาํเภอหนองกี่ 0-0-69134 275 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1151 อาํเภอหนองกี่ 0-2-30134 283 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1157 อาํเภอหนองกี่ 0-1-9134 289 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1158 อาํเภอหนองกี่ 0-1-0134 290 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1161 อาํเภอหนองกี่ 0-3-55148 77 1605538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1176 อาํเภอหนองกี่ 2-0-10148 93 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1219 อาํเภอหนองกี่ 1-1-3148 137 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1375 อาํเภอหนองกี่ 3-3-33135 18 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1379 อาํเภอหนองกี่ 15-3-33135 22 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1380 อาํเภอหนองกี่ 1-1-10135 23 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1382 อาํเภอหนองกี่ 0-2-83135 25 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1383 อาํเภอหนองกี่ 6-0-6135 26 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1385 อาํเภอหนองกี่ 1-1-10135 28 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1387 อาํเภอหนองกี่ 8-2-73135 30 1305538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

5องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่1391 อาํเภอหนองกี่ 49-1-90135 34 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1392 อาํเภอหนองกี่ 1-3-88135 35 1305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1393 อาํเภอหนองกี่ 13-0-14135 36 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1394 อาํเภอหนองกี่ 15-2-83135 37 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1399 อาํเภอหนองกี่ 23-0-80135 42 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1400 อาํเภอหนองกี่ 28-2-3135 43 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1403 อาํเภอหนองกี่ 26-0-6135 46 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1408 อาํเภอหนองกี่ 17-0-45135 51 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1410 อาํเภอหนองกี่ 1-1-20135 53 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1411 อาํเภอหนองกี่ 0-3-0135 54 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1412 อาํเภอหนองกี่ 0-3-23135 55 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1413 อาํเภอหนองกี่ 0-3-30135 56 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1414 อาํเภอหนองกี่ 0-3-30135 57 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1415 อาํเภอหนองกี่ 0-3-30135 58 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1417 อาํเภอหนองกี่ 1-0-6135 60 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1418 อาํเภอหนองกี่ 1-0-10135 61 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1420 อาํเภอหนองกี่ 8-0-83135 63 2805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1431 อาํเภอหนองกี่ 16-1-30135 75 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1433 อาํเภอหนองกี่ 20-0-0135 77 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1467 อาํเภอหนองกี่ 29-0-6135 118 1105538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

6องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่1496 อาํเภอหนองกี่ 30-1-53121 6 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1497 อาํเภอหนองกี่ 30-0-10121 5 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1504 อาํเภอหนองกี่ 27-0-30121 75 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1513 อาํเภอหนองกี่ 38-2-10122 11 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1515 อาํเภอหนองกี่ 18-3-30122 9 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1516 อาํเภอหนองกี่ 52-0-20122 8 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1517 อาํเภอหนองกี่ 49-0-23122 7 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1518 อาํเภอหนองกี่ 30-1-13122 6 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1519 อาํเภอหนองกี่ 22-0-29122 5 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1520 อาํเภอหนองกี่ 9-1-45122 2 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1521 อาํเภอหนองกี่ 8-2-20122 1 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1530 อาํเภอหนองกี่ 0-1-18134 412 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1640 อาํเภอหนองกี่ 0-2-0134 332 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1642 อาํเภอหนองกี่ 4-0-36134 334 3805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1658 อาํเภอหนองกี่ 2-1-13123 65 1305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1661 อาํเภอหนองกี่ 1-0-66123 62 1505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1669 อาํเภอหนองกี่ 5-2-82123 54 1105538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1675 อาํเภอหนองกี่ 0-1-44123 36 4505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1730 อาํเภอหนองกี่ 0-1-10134 357 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1731 อาํเภอหนองกี่ 1-0-7134 358 4305538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

7องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่1745 อาํเภอหนองกี่ 0-2-78134 372 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1755 อาํเภอหนองกี่ 0-2-52134 382 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1781 อาํเภอหนองกี่ 29-3-40136 1 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1784 อาํเภอหนองกี่ 14-1-81136 4 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1785 อาํเภอหนองกี่ 8-0-73136 5 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1787 อาํเภอหนองกี่ 8-0-6136 7 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1788 อาํเภอหนองกี่ 5-0-40136 8 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1816 อาํเภอหนองกี่ 10-1-83136 36 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1828 อาํเภอหนองกี่ 8-0-70121 56 1805538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1831 อาํเภอหนองกี่ 28-1-30121 64 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1832 อาํเภอหนองกี่ 32-3-3121 65 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1840 อาํเภอหนองกี่ 0-1-93134 407 3905538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1849 อาํเภอหนองกี่ 0-2-1134 398 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1853 อาํเภอหนองกี่ 0-2-3134 394 4305538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1857 อาํเภอหนองกี่ 17-3-52120 4 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1859 อาํเภอหนองกี่ 54-1-10120 6 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1862 อาํเภอหนองกี่ 0-1-32123 68 1505538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1895 อาํเภอหนองกี่ 23-0-85121 44 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1900 อาํเภอหนองกี่ 13-2-13121 52 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1903 อาํเภอหนองกี่ 9-2-73121 39 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

8องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เยย้ปราสาท หนองกี่1914 อาํเภอหนองกี่ 16-1-93121 18 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1919 อาํเภอหนองกี่ 18-3-0121 13 1005538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1927 อาํเภอหนองกี่ 8-1-56135 127 3405538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่1939 อาํเภอหนองกี่ 0-0-94134 463 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่2009 อาํเภอหนองกี่ 5-0-0135 129 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่2026 อาํเภอหนองกี่ 7-2-97121 87 755538IV

เยย้ปราสาท หนองกี่2027 อาํเภอหนองกี่ 8-1-52121 88 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

9องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เมืองไผ่ หนองกี่1485 อาํเภอหนองกี่ 16-1-7161 3 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1486 อาํเภอหนองกี่ 4-1-87161 4 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1487 อาํเภอหนองกี่ 12-2-98161 5 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1488 อาํเภอหนองกี่ 13-2-73161 6 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1491 อาํเภอหนองกี่ 9-2-13161 9 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1493 อาํเภอหนองกี่ 5-0-87161 11 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1494 อาํเภอหนองกี่ 15-0-7161 12 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1497 อาํเภอหนองกี่ 8-3-37161 15 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1502 อาํเภอหนองกี่ 20-1-27161 20 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1503 อาํเภอหนองกี่ 6-2-3161 21 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1504 อาํเภอหนองกี่ 18-2-20161 22 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1505 อาํเภอหนองกี่ 21-2-3161 23 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1506 อาํเภอหนองกี่ 30-1-23161 24 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1507 อาํเภอหนองกี่ 13-1-17161 25 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1509 อาํเภอหนองกี่ 6-2-0161 27 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1510 อาํเภอหนองกี่ 17-1-83161 28 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1511 อาํเภอหนองกี่ 15-1-53161 29 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1513 อาํเภอหนองกี่ 17-0-40161 31 1005538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1514 อาํเภอหนองกี่ 42-0-93161 32 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1515 อาํเภอหนองกี่ 22-3-33161 33 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

10องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

เมืองไผ่ หนองกี่1516 อาํเภอหนองกี่ 25-2-0161 34 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1517 อาํเภอหนองกี่ 13-1-7161 35 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1518 อาํเภอหนองกี่ 12-2-97161 36 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1519 อาํเภอหนองกี่ 4-0-73161 37 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1520 อาํเภอหนองกี่ 3-1-57161 38 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1521 อาํเภอหนองกี่ 3-1-40161 39 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1522 อาํเภอหนองกี่ 4-2-87161 40 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1523 อาํเภอหนองกี่ 4-0-37161 41 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1524 อาํเภอหนองกี่ 2-1-27161 42 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1525 อาํเภอหนองกี่ 6-1-40161 43 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1526 อาํเภอหนองกี่ 26-3-3161 44 755538IV

เมืองไผ่ หนองกี่1746 อาํเภอหนองกี่ 19-1-23148 165 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

11องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

โคกสูง หนองกี่6 อาํเภอหนองกี่ 21-0-59121 83 755538IV

โคกสูง หนองกี่7 อาํเภอหนองกี่ 13-2-98121 84 755538IV

โคกสูง หนองกี่15 อาํเภอหนองกี่ 0-2-2134 468 4305538IV

โคกสูง หนองกี่16 อาํเภอหนองกี่ 0-1-1134 469 4305538IV

โคกสูง หนองกี่17 อาํเภอหนองกี่ 0-1-65134 470 4305538IV

โคกสูง หนองกี่23 อาํเภอหนองกี่ 8-1-91121 89 755538IV

โคกสูง หนองกี่24 อาํเภอหนองกี่ 11-0-16135 130 1305538IV

โคกสูง หนองกี่25 อาํเภอหนองกี่ 5-0-90135 131 1005538IV

โคกสูง หนองกี่26 อาํเภอหนองกี่ 0-2-86135 132 1505538IV

โคกสูง หนองกี่27 อาํเภอหนองกี่ 8-2-0123 20 4505538IV

โคกสูง หนองกี่28 อาํเภอหนองกี่ 8-2-0123 21 4505538IV

โคกสูง หนองกี่29 อาํเภอหนองกี่ 8-2-0123 22 4505538IV

โคกสูง หนองกี่30 อาํเภอหนองกี่ 8-2-0123 23 4505538IV

โคกสูง หนองกี่31 อาํเภอหนองกี่ 8-2-0123 24 4505538IV

โคกสูง หนองกี่32 อาํเภอหนองกี่ 9-0-30134 471 2805538IV

โคกสูง หนองกี่33 อาํเภอหนองกี่ 1-2-0134 472 3405538IV

โคกสูง หนองกี่34 อาํเภอหนองกี่ 15-0-0120 8 755538IV

โคกสูง หนองกี่35 อาํเภอหนองกี่ 10-0-0135 133 755538IV

โคกสูง หนองกี่36 อาํเภอหนองกี่ 6-0-16135 134 1105538IV

โคกสูง หนองกี่37 อาํเภอหนองกี่ 2-3-46135 135 1005538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

12องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

โคกสูง หนองกี่38 อาํเภอหนองกี่ 2-3-51135 136 1005538IV

โคกสูง หนองกี่39 อาํเภอหนองกี่ 3-1-12135 137 1005538IV

โคกสูง หนองกี่40 อาํเภอหนองกี่ 13-0-0135 138 1005538IV

โคกสูง หนองกี่41 อาํเภอหนองกี่ 3-1-72135 139 1305538IV

โคกสูง หนองกี่43 อาํเภอหนองกี่ 8-1-62135 143 755538IV

โคกสูง หนองกี่44 อาํเภอหนองกี่ 3-1-41135 144 1305538IV

โคกสูง หนองกี่45 อาํเภอหนองกี่ 3-0-5135 145 1305538IV

โคกสูง หนองกี่46 อาํเภอหนองกี่ 8-2-90135 146 1005538IV

โคกสูง หนองกี่47 อาํเภอหนองกี่ 5-0-0135 147 1005538IV

โคกสูง หนองกี่48 อาํเภอหนองกี่ 0-1-82148 170 4505538IV

โคกสูง หนองกี่49 อาํเภอหนองกี่ 0-3-5148 171 4505538IV

โคกสูง หนองกี่50 อาํเภอหนองกี่ 0-2-48148 172 3905538IV

โคกสูง หนองกี่51 อาํเภอหนองกี่ 0-1-67148 173 3905538IV

โคกสูง หนองกี่53 อาํเภอหนองกี่ 0-1-42148 175 4505538IV

โคกสูง หนองกี่54 อาํเภอหนองกี่ 0-1-86148 176 3905538IV

โคกสูง หนองกี่55 อาํเภอหนองกี่ 3-2-55135 148 755538IV

โคกสูง หนองกี่56 อาํเภอหนองกี่ 1-2-0135 149 1005538IV

โคกสูง หนองกี่57 อาํเภอหนองกี่ 5-0-5135 150 1105538IV

โคกสูง หนองกี่58 อาํเภอหนองกี่ 10-0-0135 151 755538IV

โคกสูง หนองกี่59 อาํเภอหนองกี่ 11-3-65136 53 755538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

13องค์การบริหารส่วนตาํบล  โคกสูง 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  บุรีรัมย์อาํเภอ หนองกี่

โคกสูง หนองกี่60 อาํเภอหนองกี่ 3-3-74135 152 1305538IV

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่




