
บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร 
 

ธุรการรับเลขที.่..............................วันที่.....................................ชื่อเจ้าของอาคาร ...................................................................... 
ประเภทอาคาร...........................................................................สถานที่ก่อสร้าง.......................................................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 
-  อาคารซึ่งสูงไม่เกิน  2  ชั้น  หรือไม่เกิน  12 ม.  ตร.ม.0.50  บาท พืน้ที่.......................ตร.ม.เป็นเงิน............................บาท 
-  อาคารซึ่งสูงเกิน  2  ชัน้ ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12  ม. แต่ไม่เกิน  15  ม. ตร.ม.ละ 2.00  บาท   
     พื้นที่..................................ตร.ม.   เป็นเงิน..................................บาท 
-  อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชัน้  หรือสูงเกิน  15  ม. ตร.ม.ละ 4.00 บาท พืน้ที่..........................ตร.ม. เป็นเงิน......................บาท 
- อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพืน้รับ นน.บรรทุกชัน้ใดชัน้หนึ่งเกิน 500 กก./ตร.ม.ๆ ละ  4 บาท พื้นที่.................ตร.ม. 
 เป็นเงิน...........................บาท 
- พื้นที่จอดรถ,ทางเข้าออก........................เมตร ๆ ละ  0.50  บาท  เป็นเงนิ.................................บาท 
- รั้ว,ท่อระบายน้า้ยาว................................เมตร ๆ ละ  1.00  บาท  เป็นเงนิ.................................บาท 
- ป้ายพืน้ที่.................................................เมตร ๆ ละ  4.00  บาท  เป็นเงนิ.................................บาท 
ค่าใบอนุญาต  (ก่อสร้าง,รื้อถอน,ดัดแปลง)  เป็นเงิน.......................บาท  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบเป็นเงนิ........................บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................บาท   (.........................................................................................................)   

                                                                       ลงชื่อ............................................นายตรวจเขต 
              (...............................................)  วันที่ ............................ 
เรียน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
......................................................................................  
      ลงชื่อ.............................................วิศวกรโยธา 
            (............................................)     วันที่ ............................ 
เรยีน ผู้อ านวยการกองช่าง 
.......................................................................................  

ลงชื่อ.........................................รก.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
            (..........................................)     วันที่ ............................  
2.  เรียน ปลัดเทศบาล 
 -  เพื่อโปรดทราบ 
.......................................................................................  
      ลงชื่อ.........................................ผู้อ้านวยการกองชา่ง 
            (.........................................)     วันที่ ............................ 
3.  เรียน  นายกเทศมนตรี 
 -เพื่อโปรดอนุญาต 
      ลงชื่อ.............................................ปลัดเทศบาล 
                        (.............................................)         วันที่ ............................ 
4.  ค าสั่ง 
.......................................................................................  
      ลงชื่อ............................................ นายกเทศมนตรีต้าบลท่าพระ 
            (............................................) 

       เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนญุาต  วันที่ ................................ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบาลต าบลท่าพระ 
รายการหลกัฐานต่าง ๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ต่อเตมิ  ดดัแปลงอาคาร 
เลขที่รับ.............................  ของ………………………………………………….. 

ลกัษณะอาคาร...........................................ปลกูสร้างในโฉนดท่ีดิน………….…………….ถนน..................................... 
หมู่ท่ี..........................  เขต...............นดัตรวจสถานท่ีก่อสร้างวนัท่ี ..................................เวลา...................น. 
 

ล าดบั ใบหลกัฐาน จ านวน (แผ่น) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

ค าร้อง 
ส าเนาทะเบียนบา้น 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หลกัฐานท่ีดิน (โฉนด,สน.3 ก.ถ่ายเอกสารเท่าตวัจริง หนา้-หลงั)  
หนงัสือยินยอมก่อสร้างในท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญาตไม่เป็นเจา้ของท่ีดิน) 
บนัทึกขอ้ตกลงการท าผนงัร่วม (กรณีตึกแถว,หอ้งแถว,ทาวนเ์ฮา้ส์) 
หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่ไดม้ายื่นแบบดว้ยตนเอง) 
หนงัสือรับรองผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีพ้ืนท่ีอาคารเกิน 150 ตารางเมตร 
ข้ึนไป) 
หนงัสือรับรองผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กรณีท่ีตอ้งค านวณโครงสร้างทาง
วิศวกรรม) 
รายการค านวณทางวิศวกรรม 
หนงัสือควบคุมงานวิศวกร หรือสถาปนิก (อาคาร คสล. ตั้งแต่ 3 ชั้น  ข้ึนไป) 
วฒิุบตัร,บตัรประจ าตวัประชาชน,ใบประกาศนียบตัรผูเ้ขียนแบบ 
แบบแปลนก่อสร้าง จ านวน............ชุด  ชุดละ.........................แผน่ 
หนงัสือรับรอง บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วน จ ากดั (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
ใบเสร็จช าระภาษีท่ีดินปีปัจจุบนั 
ในกรณีร้ือถอนอาคารใหแ้นบรูปถ่ายตวัอาคารท่ีตอ้งการร้ือถอน (1-2  รูป) 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 

 
………. 

 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้ขออนุญาต  

             (1/5....................................................)   เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับค าร้อง 
                       (..................................................) 
กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าพระ 043-262758 
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แบบ  ข. 1 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                        เลขท่ีรับ................................................ 
ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร                       วนัท่ี..................................................... 
             ลงช่ือ........................................ผูรั้บค าขอ 
                 
        เขียนท่ี............................................................... 
       วนัท่ี................เดือน..............................พ.ศ................... 
 
  ขา้พเจา้.................................................................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย..................ถนน......................... 
หมู่ท่ี............ต าบล/แขวง...................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................เบอร์
โทรศพัท ์....................................... 
   เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเม่ือ..................................... 
เลขทะเบียน...............................มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี...................ตรอก/ซอย.................ถนน....................................หมู่ท่ี.......
ต าบล/แขวง..................................อ  าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั........................................ 
โดย.................................................................ผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้อต่ออาย ุอยูบ่า้นเลขท่ี.........................ตรอก/
ซอย...................................ถนน....................................หมู่ท่ี................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั.....................................................เบอร์โทรศพัท.์...................................... 
 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต..............................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1.  ท าการก่อสร้างอาคาร / ดดัแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร ท่ีบา้นเลขท่ี...................................... ตรอก/
ซอย................................ถนน..................................หมู่ท่ี...................ต าบล/แขวง..............................................อ  าเภอ/เขต
........................................จงัหวดั....................................โดย......................................................................... 
เป็นเจา้ของอาคารในท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี / น.ส. 3 เลขท่ี / ส.ค. 1 เลขท่ี.................................................................................. 
เป็นท่ีดินของ..................................................................................................................................................................................... 
  ขอ้  2.  เป็นอาคาร 

(1) ชนิด......................................จ านวน................................เพ่ือใชเ้ป็น........................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ  จ านวน...............................คนั 
  (2)  ชนิด......................................จ านวน................................เพ่ือใชเ้ป็น........................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ  จ านวน...............................คนั 
  (3)  ชนิด......................................จ านวน................................เพ่ือใชเ้ป็น........................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ  จ านวน...............................คนั 
  ขอ้  3.  มี...............................................................................................เป็นผูค้วบคุมงาน 
                                       มี...............................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
  ขอ้  4.  ก าหนดแลว้เสร็จใน............................................วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
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 ขอ้ 5.  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
(1) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน...............ชุด ชุดละ..............แผน่ 
(2) รายการค านวณหน่ึงชุด จ านวน..............................................แผน่ (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 

อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร(กรณีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน   วตัถุประสงค ์  และผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  ผูข้อ 

อนุญาตท่ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
(5) หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคล 

เป็นผูข้ออนุญาต) 
(6) หนงัสือแสดงความยินยอมและรับรองผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร  จ านวน....................ฉบบั  

พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน............ฉบบั 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบ คุม แลว้แต่
กรณี) 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส. 3 / ส.ค. 1 เลขท่ี...................................................... 
จ านวน.................................ฉบบั หรือหนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดิน จ านวน...............................ฉบบั 

(8) หนงัสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3 จ านวน..............................ฉบบั 
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคุมงาน จ านวน.........................ฉบบั (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี) 

(10)   เอกสารอ่ืน ๆ  (ถา้มี).................................................................................................................. 
 
      (ลงลายมือช่ือ)............................................................ 
                   (.....................................................) 
                      ผูข้ออนุญาต 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  จะตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบว่า  จะอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต หรือ ขยายเวลา  ภายในวนัท่ี................เดือน
..........................................พ.ศ.............................. 
  ผูข้ออนุญาตไดช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต....................................เป็นเงิน..............................บาท    และ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน........................................................บาท...........................................สตางค ์  รวมเป็น
ทั้งส้ินเป็นเงิน.........................................บาท.............สตางค ์(.....................................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี..................เลขท่ี.................ลงวนัท่ี.............เดือน........................................พ.ศ............................ 
  ออกใบอนุญาตแลว้  เล่มท่ี............ฉบบัท่ี.............ลงวนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ...................... 
  
      (ลายมือช่ือ).......................................................... 
       ต าแหน่ง............................................................. 
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หนังสือรับรองผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ใช้ในกรณีอาคารธรรมดา 
เขียนท่ี............................................................ 

วนัท่ี................เดือน......................................พ.ศ............. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้....................................................................................อาย.ุ...................ปี 
เช้ือชาติ..........................สญัชาติ........................อยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี......................ต าบล/แขวง.............................  
อ  าเภอ / เขต................................................ จงัหวดั........................................ วฒิุการศึกษา............................................... 
 สาขา............................................ เลขทะเบียน........................................ 
 
 ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้างอาคาร  ชนิด................................................ จ านวน.......................... 
เพ่ือใชเ้ป็น........................................................................ของ.................................................................................................. 
ปลกูสร้างในโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส.3ก.เลขท่ี/ส.ค. เลขท่ี............................................................................................................... 
เป็นท่ีดินของ........................................................................................................................................ หมู่ท่ี............... 
.ตรอก / ซอย..................................................... ถนน.............................................. ต าบล / แขวง...............................  
อ าเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั...................................................... 
 
 ตามผงับริเวณแบบก่อสร้าง และ รายการก่อสร้าง  ซ่ึง..................................................................................เป็นเจา้ของ
อาคาร  โดยยื่นเร่ืองราวขออนุญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลต าบลท่าพระแลว้  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
       (ลงช่ือ)......................................................ผูค้วบคุมงาน 
                 (.......................................................) 
 
       (ลงช่ือ)........................................................ผูข้ออนุญาต 
                 (.......................................................) 
 
       (ลงช่ือ)......................................................พยาน 
                 (.......................................................) 
 
       (ลงช่ือ)......................................................พยาน 
                 (.......................................................) 
 
ค าเตอืน 
 1. หากมีการเปล่ียนแปลงผูค้วบคุมงาน หรือ เจา้ของอาคาร หนงัสือฉบบัน้ี ใหผู้ค้วบคุมงานรับแจง้ใหท้าง เทศบาล
ต าบลท่าพระมาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 2. หากมีการเปล่ียนแปลงผูค้วบคุมงาน  ตามขอ้ 1.  ใหเ้จา้ของอาคารระงบัการด าเนินการตามท่ีขออนุญาตไวก่้อน  
จนกวา่ จะมีผูค้วบคุมงานคนใหม่ และ ไดมี้หนงัสือรับรองผูค้วบคุมงานคนใหม่แลว้ใหพ้นกังานทอ้งถ่ินทราบ 
 
 

- 5- 



 
 

บันทกึการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร / ร้ือถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร 
1.  ความกวา้ง ยาวของท่ีดินทุกดา้นถกูตอ้งตามโฉนดท่ีดิน / น.ส. 3 ก / ส.ค. 1  และถกูตอ้งตามแผนผงับริเวณตามท่ีขอ 

     อนุญาตหรือไม่.......................................................ตามโฉนดท่ีดิน / น.ส. 3 ก / ส.ค. 1....................................................... 
     ตามแผนผงับริเวณท่ีขออนุญาตความกวา้ง ยาวของท่ีดินทุกดา้นตามหนงัสือท่ียื่นขอมา (ถา้มี) ถกูตอ้งตามแผนผงับริเวณ 

     ท่ีขออนุญาตหรือไม่ 

2.  ทางท่ีติดต่อกบัท่ีดินเป็นทางสาธารณะ  หรือ  ทางส่วนบุคคล  หรือ  ทางอ่ืน ๆ 

     2.1  เป็นทางสาธารณะ  มีเขตทางกวา้ง...............................เมตร (ผิวจราจรและไหล่ทาง)  เขตถนน..........................เมตร 
            เป็นถนนชนิด............................................................................................................................................................... 
     2.2  เป็นทางส่วนบุคคล  มีเขตทางกวา้ง..............................เมตร (ผิวจราจรและไหล่ทาง)  เขตถนน..........................เมตร 
            เป็นถนนชนิด................................................................................................................................................................ 
     2.3  เป็นอยา่งอ่ืน.................................................................................................................................................................. 

3.  ทางน ้าท่ีจะรับการระบายน ้าใชอ้อกจากอาคารมีหรือไม่ 

     3.1  ........................................................เป็น..........................................(หมายถึงแม่น ้าหรือล าคลองหรือล ารางหรือคูน ้า) 
     3.2  ........................................................เป็น..........................................(หมายถึงท่อระบายน ้าสาธารณะ) 
     3.3  ..................................................โดยผูข้ออนุญาตท าเป็น.....................................(หมายถึงบ่อน ้าหรือบ่อก าจดัน ้าเสีย) 

4.  สภาพท่ีดินบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างอาคารเป็นอยา่งไร 
     4.1  ระดบัดิน  โดยเฉล่ียอยูต่  ่ากวา่หรือสูงกวา่ท่ีติดต่อกบัท่ีดินเท่าใด.................................................เมตร 
     4.2  เป็นท่ีลุ่ม  หรือแอ่งน ้า  หรือคูน ้า  เป็นอยา่งอ่ืน 

            เป็น............................................................................ส่วนลึก  โดยเฉล่ียอยูต่  ่ากวา่ระดบัดิน.................................เมตร 
     4.3  ถมท่ีดินไวแ้ลว้หรือยงั 
           ไดถ้ม....................................................สูงจากระดบัดินเดิม.........................เมตร........................(หมายถึงไม่ไดถ้มท่ี) 

5.   อาคารท่ีขออนุญาตไดท้ าการก่อสร้างไปแลว้หรือยงั  ถา้ก่อสร้างแลว้ถกูตอ้งตามแบบท่ีขออนุญาตหรือไม่ 

5.1  .................................................................................................................................ก่อสร้าง  (หมายถึงยงัไม่ไดก่้อสร้าง) 
5.2  ได.้..................................................................แลว้ (หมายถึงไดก่้อสร้างดดัแปลงไปถึงไหน)  ประมาณ.......................% 

       โดยไดท้ าการ..................................................................................................................................................................... 
        ......................................................................................................................................................................................... 
       ถกูตอ้งตามแบบท่ีขออนุญาตหรือไม่...............................................................................................(ถกูตอ้ง / ไม่ถูกตอ้ง) 

6.  ตรวจสอบสถานท่ีเม่ือเวลา...............................น.  วนัท่ี...................เดือน..............................................พ.ศ...................... 
    โดย.........................................................................เป็นผูน้ าตรวจเก่ียวขอ้งผูข้ออนุญาตโดยเป็น......................................... 

 

(ลงช่ือ).4/5.................................................ผูน้ าตรวจสถานท่ี (ลงช่ือ)................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสถานท่ี 

               (.................................................)                (.............................................) 
                      ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  
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7. แผนท่ีสงัเขปสถานท่ีก่อสร้าง / ร้ือถอนอาคาร / ดดัแปลงอาคาร 
เจา้ของอาคาร...........................................................อาคาร...........................สถานท่ี................... วนั เดือน ปี.................. 

น

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

วดัทา่พระหงษ์เทพประดษิฐ์

ศนูย์สาธารณสขุชมุชน

วดัเทพบรูนาราม

โรงเรียนบ้านหนองบวัดหีมี

หน
องสิ
ม

โรงเรียนท่าพระวิทยายน

ส านักงานเทศบาลต าบลทา่พระ

วดัท่าพระเนาว์

หลกัเขตที่ 2หลกัเขตที่ 1

โรงเรียนชมุชนบ้านท่าพระ

ตะวนัตก ตะวนัออก

เหนือ

ใต้

10

สถานีต ารวจภธูรต าบลทา่พระ วิทยาลยัสารพดัช่างขอนแก่น

วดัศิริมงคล

ทา
งรถ

ไฟ
สา
ยต
ะว
นัอ
อก
เฉีย

งเห
นือ
  ( 
กรุ
งเท

พฯ
 - ห

นอ
งค
าย
 )

อง
ขอ
นแ
ก่น

ศาลเจ้า

สถานีรถไฟทา่พระ

บริษัท โออิชิฟุ๊ ด จ ากดั

บริษัท อมรชยัพลาสตกิ จ ากดั

บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั

สถานีอนามัยหนองบวัดีหมี

แน
วส
าย
สง่
ศกั
ย์ส
งู

หลกัเขตที่ 3

หลกัเขตที่ 4หลกัเขตที่ 5

ต าบลเมืองเก่า

แก่งน ำ้ต้อน

หนองไค้นุ่น

ต าบลทา่พระ

ต าบลเมืองเก่า

แม่น
 ำ้ชี

หน
อง
ปล
ำเข
ง็

ถนนซอยล าชี
ถนนบญุ

ถน
นท
่าพ
ระเ
นา
ว์

ถนนไทยน า้ทิพย์
ถนนหลวงพอ่ยิม้

ถน
นส
ดุใ
จ

ถนนเจนจบทิศ

ถนนตอ่เติมตระกลู

ถน
นส
าม
ัคค
ี

ถนนรวมพฒันา

ถนนชายทุง่

ถนนข้างวดั

ถนนประชาช่ืนถนนมิตรภาพล าชี

ถนนศิริมงคล

ถนนฟาร์มไก่

ถนนบอ่นไก่

ถนนทนงนามวงค์
ถนนพฒันา

ถนนอาษาภา ถนนพรมดี

ถนนสมหมาย

ถนนไปรษณีย์

ถนนฟาร์มปลา
ถนนไทยสมทุร

ถนนราษฎร์บ ารุง

ถนนประชาอทุิศ
ถนนราษฎร์บ ารุง

ถนนเทพบรูณาราม
ถนนเทพบรูณาราม

ถนนหนองบวัศรีตะคาม
ถนนแก่งฟ้า

ถนนข้างวดัเทพ

ถนนข้างวดัเทพ
ถนนอนามยั

ถนนร่วมจิต
ถนนโรงเรียนท่าพระวิทยา

ถนนขมุ
หิน ถนนหลงัอนามยั

ถนนศิวิลยั

ถนนพานิชเจริญ
ถน
นบ้
าน
แข
ก

ถนนโกสมุพิสยั

ถน
นส
ขุา
ภิบ

าล
บ า
รุง

ถนนข้างโรงเรียนสารพดัช่าง

ทา
งห
ลว
งแ
ผ่น
ดิห
มา
ยเล

ข 2
(ถน

นม
ิตร
ภา
พ)

ส านักงานวิทยาลยัสารพดัชา่งขอนแก่น

ไปอ าเภอพระยืน

ไปอ
 าเภ
อโก
สมุพิ

สยั

ครอง
ประ

ไป
อ า
เภอ

เมื

น

น

น

ถนนหนองบวัศรีสะคาม

น

หลกัเขตที่ 6

หลกัเขตที่ 7

หลกัเขตที่ 8
หลกัเขตที่ 9

หลกัเขตที่ 10

ถนนกลางบ้าน ม.7 ,20

ถนนชายทุ่ง-ล าชี
ถน
นท
ศันิ
ติก
ร

ถน
นข้
าง
ทา่
พร
ะว
ิทย
าย
น ถน
นส
ขุา
ภิบ

าล
บ า
รุง

08

06

09

07

6564 66
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