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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์
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 โฉนดที่ดินเลขที่
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จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ7 อ าเภอชาติตระการ 1-0-72164 237 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ16 อ าเภอชาติตระการ 0-0-83164 246 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ37 อ าเภอชาติตระการ 3-3-30164 157 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ46 อ าเภอชาติตระการ 0-3-95165 4 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ48 อ าเภอชาติตระการ 3-1-90165 6 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ49 อ าเภอชาติตระการ 4-0-50165 7 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ56 อ าเภอชาติตระการ 0-2-0165 27 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ57 อ าเภอชาติตระการ 4-3-80165 28 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ58 อ าเภอชาติตระการ 1-3-55165 29 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ79 อ าเภอชาติตระการ 4-1-30165 50 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ87 อ าเภอชาติตระการ 3-3-10165 58 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ88 อ าเภอชาติตระการ 13-1-90165 59 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ89 อ าเภอชาติตระการ 10-3-80165 60 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ98 อ าเภอชาติตระการ 1-2-50165 69 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ100 อ าเภอชาติตระการ 2-1-10165 71 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ101 อ าเภอชาติตระการ 12-2-40165 72 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ102 อ าเภอชาติตระการ 5-0-70165 73 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ103 อ าเภอชาติตระการ 3-0-80165 74 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ104 อ าเภอชาติตระการ 5-0-30165 75 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ105 อ าเภอชาติตระการ 6-0-70165 76 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่
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                           ต ำบล
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จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ106 อ าเภอชาติตระการ 5-0-10165 77 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ110 อ าเภอชาติตระการ 4-2-10165 81 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ118 อ าเภอชาติตระการ 11-0-30165 89 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ119 อ าเภอชาติตระการ 4-1-30165 90 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ121 อ าเภอชาติตระการ 2-0-15164 259 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ123 อ าเภอชาติตระการ 3-3-30164 261 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ124 อ าเภอชาติตระการ 20-0-25164 262 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ126 อ าเภอชาติตระการ 5-2-10164 264 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ129 อ าเภอชาติตระการ 2-0-80164 267 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ130 อ าเภอชาติตระการ 2-3-20151 21 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ152 อ าเภอชาติตระการ 1-3-3164 50 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ176 อ าเภอชาติตระการ 6-1-20164 164 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ182 อ าเภอชาติตระการ 2-1-15164 170 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ187 อ าเภอชาติตระการ 1-1-50164 175 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ201 อ าเภอชาติตระการ 4-0-5164 189 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ202 อ าเภอชาติตระการ 0-0-85164 190 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ203 อ าเภอชาติตระการ 7-2-70164 191 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ206 อ าเภอชาติตระการ 0-2-20164 194 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ207 อ าเภอชาติตระการ 2-1-10164 195 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ208 อ าเภอชาติตระการ 0-2-80164 196 405143IV
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จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ217 อ าเภอชาติตระการ 10-0-70164 207 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ221 อ าเภอชาติตระการ 8-0-43164 215 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ293 อ าเภอชาติตระการ 0-2-20152 79 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ316 อ าเภอชาติตระการ 0-2-53165 25 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ324 อ าเภอชาติตระการ 5-1-0151 7 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ325 อ าเภอชาติตระการ 6-3-30151 10 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ326 อ าเภอชาติตระการ 4-3-33151 11 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ331 อ าเภอชาติตระการ 5-0-3151 20 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ336 อ าเภอชาติตระการ 3-1-70151 47 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ361 อ าเภอชาติตระการ 0-1-42164 22 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ362 อ าเภอชาติตระการ 0-1-35164 23 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ376 อ าเภอชาติตระการ 0-1-65164 36 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ377 อ าเภอชาติตระการ 0-1-33164 38 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ382 อ าเภอชาติตระการ 5-2-27164 71 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ404 อ าเภอชาติตระการ 0-1-83164 93 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ408 อ าเภอชาติตระการ 0-0-18164 97 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ410 อ าเภอชาติตระการ 5-1-10164 217 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ427 อ าเภอชาติตระการ 2-0-11152 101 3505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ428 อ าเภอชาติตระการ 10-1-50152 102 3105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ453 อ าเภอชาติตระการ 6-0-20152 96 405143IV
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ชาติตระการ ชาติตระการ454 อ าเภอชาติตระการ 2-2-50152 95 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ456 อ าเภอชาติตระการ 4-0-30152 128 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ457 อ าเภอชาติตระการ 2-2-60152 130 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ469 อ าเภอชาติตระการ 1-2-80164 200 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ475 อ าเภอชาติตระการ 1-3-55164 216 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ503 อ าเภอชาติตระการ 6-2-25152 193 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ514 อ าเภอชาติตระการ 2-3-46152 210 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ517 อ าเภอชาติตระการ 4-2-80151 8 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ547 อ าเภอชาติตระการ 7-1-60164 62 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ549 อ าเภอชาติตระการ 0-2-30164 65 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ555 อ าเภอชาติตระการ 1-1-0164 99 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ569 อ าเภอชาติตระการ 3-3-50164 247 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ578 อ าเภอชาติตระการ 1-1-85164 257 805143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ579 อ าเภอชาติตระการ 2-2-20165 91 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ580 อ าเภอชาติตระการ 2-3-0165 92 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ581 อ าเภอชาติตระการ 5-3-70165 93 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ582 อ าเภอชาติตระการ 2-0-60165 94 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ586 อ าเภอชาติตระการ 2-2-35165 98 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ588 อ าเภอชาติตระการ 5-0-53165 100 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ589 อ าเภอชาติตระการ 1-3-0165 101 405143IV
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        รำคำประเมนิ
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                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
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ชาติตระการ ชาติตระการ590 อ าเภอชาติตระการ 2-2-45165 102 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ591 อ าเภอชาติตระการ 2-1-20165 103 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ616 อ าเภอชาติตระการ 1-3-40165 128 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ617 อ าเภอชาติตระการ 4-2-10165 129 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ618 อ าเภอชาติตระการ 0-1-80165 130 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ619 อ าเภอชาติตระการ 2-3-30165 131 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ620 อ าเภอชาติตระการ 0-2-45165 132 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ742 อ าเภอชาติตระการ 2-0-10153 2 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ771 อ าเภอชาติตระการ 0-3-23153 48 3505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ772 อ าเภอชาติตระการ 0-3-23153 49 3505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ774 อ าเภอชาติตระการ 11-0-3153 6 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ811 อ าเภอชาติตระการ 2-3-3153 76 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ841 อ าเภอชาติตระการ 0-0-80153 106 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ874 อ าเภอชาติตระการ 5-1-50165 182 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ875 อ าเภอชาติตระการ 2-0-15165 183 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ877 อ าเภอชาติตระการ 24-2-0165 185 755143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ879 อ าเภอชาติตระการ 14-3-50165 187 755143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ901 อ าเภอชาติตระการ 4-0-0165 209 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ904 อ าเภอชาติตระการ 2-0-50165 212 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ907 อ าเภอชาติตระการ 13-3-35165 215 1105143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )
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หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ908 อ าเภอชาติตระการ 4-0-40165 216 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ909 อ าเภอชาติตระการ 20-2-10165 217 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ912 อ าเภอชาติตระการ 2-3-35165 220 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ913 อ าเภอชาติตระการ 9-0-80165 221 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ914 อ าเภอชาติตระการ 8-1-70165 222 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ915 อ าเภอชาติตระการ 5-1-90165 223 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ919 อ าเภอชาติตระการ 8-3-80165 227 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ920 อ าเภอชาติตระการ 6-1-0165 228 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ922 อ าเภอชาติตระการ 1-3-50165 230 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ923 อ าเภอชาติตระการ 1-3-75165 231 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ955 อ าเภอชาติตระการ 1-1-30151 229 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1010 อ าเภอชาติตระการ 2-1-3153 118 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1011 อ าเภอชาติตระการ 4-2-60153 119 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1013 อ าเภอชาติตระการ 12-3-3153 121 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1016 อ าเภอชาติตระการ 3-3-96153 124 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1028 อ าเภอชาติตระการ 5-1-45153 136 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1029 อ าเภอชาติตระการ 23-1-80153 137 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1037 อ าเภอชาติตระการ 3-1-63153 145 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1077 อ าเภอชาติตระการ 0-2-0140 153 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1086 อ าเภอชาติตระการ 2-3-50140 162 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1094 อ าเภอชาติตระการ 16-3-42140 170 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1124 อ าเภอชาติตระการ 0-1-51152 229 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1136 อ าเภอชาติตระการ 0-2-10152 281 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1139 อ าเภอชาติตระการ 3-0-43152 278 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1141 อ าเภอชาติตระการ 1-0-63152 276 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1142 อ าเภอชาติตระการ 0-1-64152 275 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1143 อ าเภอชาติตระการ 1-1-0152 274 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1144 อ าเภอชาติตระการ 0-2-4152 273 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1150 อ าเภอชาติตระการ 1-0-40152 267 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1169 อ าเภอชาติตระการ 2-1-50152 217 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1170 อ าเภอชาติตระการ 2-1-60152 218 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1192 อ าเภอชาติตระการ 3-3-50153 151 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1193 อ าเภอชาติตระการ 2-0-3153 152 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1194 อ าเภอชาติตระการ 1-0-10153 153 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1196 อ าเภอชาติตระการ 2-1-36153 155 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1208 อ าเภอชาติตระการ 1-1-0153 167 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1235 อ าเภอชาติตระการ 3-3-60153 195 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1236 อ าเภอชาติตระการ 3-2-20153 197 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1245 อ าเภอชาติตระการ 2-0-50153 205 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1251 อ าเภอชาติตระการ 3-1-20151 12 1105143IV
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8องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ชำติตระกำร หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1256 อ าเภอชาติตระการ 10-0-40151 22 805143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1279 อ าเภอชาติตระการ 1-0-75151 96 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1283 อ าเภอชาติตระการ 1-0-37151 100 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1284 อ าเภอชาติตระการ 1-0-70151 101 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1302 อ าเภอชาติตระการ 0-1-56151 202 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1311 อ าเภอชาติตระการ 5-2-50151 237 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1312 อ าเภอชาติตระการ 1-0-14151 239 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1317 อ าเภอชาติตระการ 1-1-10151 251 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1336 อ าเภอชาติตระการ 0-0-82164 390 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1338 อ าเภอชาติตระการ 0-1-65164 392 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1341 อ าเภอชาติตระการ 0-0-55164 395 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1355 อ าเภอชาติตระการ 0-1-36139 42 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1361 อ าเภอชาติตระการ 1-1-80139 48 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1363 อ าเภอชาติตระการ 0-1-20139 50 855143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1364 อ าเภอชาติตระการ 0-0-45139 51 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1365 อ าเภอชาติตระการ 0-3-36139 52 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1374 อ าเภอชาติตระการ 4-3-0151 59 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1418 อ าเภอชาติตระการ 1-2-48141 13 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1419 อ าเภอชาติตระการ 7-3-20141 16 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1420 อ าเภอชาติตระการ 3-1-60141 14 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ
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หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
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เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1422 อ าเภอชาติตระการ 5-2-40141 17 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1423 อ าเภอชาติตระการ 13-1-54141 18 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1424 อ าเภอชาติตระการ 16-3-69141 19 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1432 อ าเภอชาติตระการ 7-0-60141 27 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1433 อ าเภอชาติตระการ 3-1-50141 28 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1437 อ าเภอชาติตระการ 18-1-80141 32 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1438 อ าเภอชาติตระการ 6-1-0141 33 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1439 อ าเภอชาติตระการ 1-0-13141 34 3505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1440 อ าเภอชาติตระการ 22-2-56141 35 3105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1441 อ าเภอชาติตระการ 19-0-92141 36 3105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1442 อ าเภอชาติตระการ 5-0-44141 37 905143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1443 อ าเภอชาติตระการ 4-0-50141 38 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1445 อ าเภอชาติตระการ 4-1-0153 211 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1463 อ าเภอชาติตระการ 3-1-15128 23 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1464 อ าเภอชาติตระการ 1-1-80128 24 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1465 อ าเภอชาติตระการ 3-1-40128 25 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1466 อ าเภอชาติตระการ 8-0-50128 26 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1467 อ าเภอชาติตระการ 3-0-0128 27 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1470 อ าเภอชาติตระการ 0-1-10128 30 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1471 อ าเภอชาติตระการ 0-2-6128 31 405143IV
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ชาติตระการ ชาติตระการ1473 อ าเภอชาติตระการ 3-3-60128 33 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1481 อ าเภอชาติตระการ 0-0-80128 41 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1490 อ าเภอชาติตระการ 0-2-6129 110 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1500 อ าเภอชาติตระการ 0-2-64129 120 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1512 อ าเภอชาติตระการ 0-3-27139 6 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1513 อ าเภอชาติตระการ 0-3-80139 7 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1514 อ าเภอชาติตระการ 1-1-40139 8 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1529 อ าเภอชาติตระการ 0-2-40139 23 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1530 อ าเภอชาติตระการ 0-1-30139 24 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1543 อ าเภอชาติตระการ 7-0-54139 37 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1545 อ าเภอชาติตระการ 1-2-80139 100 755143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1553 อ าเภอชาติตระการ 0-2-90139 110 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1612 อ าเภอชาติตระการ 14-3-60151 216 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1614 อ าเภอชาติตระการ 2-2-0151 245 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1633 อ าเภอชาติตระการ 7-0-20151 294 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1643 อ าเภอชาติตระการ 8-0-10138 6 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1698 อ าเภอชาติตระการ 0-1-59139 90 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1717 อ าเภอชาติตระการ 20-3-50139 145 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1729 อ าเภอชาติตระการ 0-3-0139 168 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1732 อ าเภอชาติตระการ 1-2-70139 171 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1733 อ าเภอชาติตระการ 6-3-50139 172 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1734 อ าเภอชาติตระการ 1-3-85139 173 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1735 อ าเภอชาติตระการ 7-0-0139 174 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1742 อ าเภอชาติตระการ 0-2-20151 238 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1754 อ าเภอชาติตระการ 27-1-75139 192 705143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1806 อ าเภอชาติตระการ 1-2-61129 32 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1814 อ าเภอชาติตระการ 0-2-25129 40 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1822 อ าเภอชาติตระการ 0-2-64129 48 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1823 อ าเภอชาติตระการ 1-0-25129 49 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1830 อ าเภอชาติตระการ 0-2-65129 56 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1843 อ าเภอชาติตระการ 0-0-40129 69 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1850 อ าเภอชาติตระการ 2-3-45129 122 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1851 อ าเภอชาติตระการ 3-1-35129 123 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1852 อ าเภอชาติตระการ 2-2-50129 124 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1853 อ าเภอชาติตระการ 1-3-.5129 126 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1854 อ าเภอชาติตระการ 2-3-4129 127 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1855 อ าเภอชาติตระการ 0-2-0129 129 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1857 อ าเภอชาติตระการ 4-2-0129 133 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1864 อ าเภอชาติตระการ 0-1-90129 143 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1867 อ าเภอชาติตระการ 1-2-93129 146 1205143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1868 อ าเภอชาติตระการ 0-2-40129 148 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1873 อ าเภอชาติตระการ 1-0-0129 154 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1877 อ าเภอชาติตระการ 1-3-80129 158 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1879 อ าเภอชาติตระการ 1-0-3129 160 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1880 อ าเภอชาติตระการ 2-1-43129 161 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1883 อ าเภอชาติตระการ 0-1-54129 164 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1886 อ าเภอชาติตระการ 0-1-56129 167 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1887 อ าเภอชาติตระการ 0-0-98129 168 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1888 อ าเภอชาติตระการ 0-0-82129 169 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1889 อ าเภอชาติตระการ 0-2-22129 170 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1903 อ าเภอชาติตระการ 5-1-67141 41 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1904 อ าเภอชาติตระการ 2-1-65141 42 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1905 อ าเภอชาติตระการ 7-1-.1141 43 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1906 อ าเภอชาติตระการ 5-3-85141 44 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1907 อ าเภอชาติตระการ 2-1-90141 45 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1908 อ าเภอชาติตระการ 2-2-88141 46 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1910 อ าเภอชาติตระการ 0-3-15141 48 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1911 อ าเภอชาติตระการ 0-2-30141 49 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1912 อ าเภอชาติตระการ 0-2-40141 50 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1913 อ าเภอชาติตระการ 5-1-80141 51 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1914 อ าเภอชาติตระการ 3-0-0141 52 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1915 อ าเภอชาติตระการ 1-3-25141 53 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1916 อ าเภอชาติตระการ 2-2-70141 54 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1917 อ าเภอชาติตระการ 28-0-0141 55 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1918 อ าเภอชาติตระการ 10-2-70141 56 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1919 อ าเภอชาติตระการ 5-3-60141 57 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1920 อ าเภอชาติตระการ 2-2-40141 58 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1921 อ าเภอชาติตระการ 11-2-20141 59 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1927 อ าเภอชาติตระการ 20-2-0141 65 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1928 อ าเภอชาติตระการ 43-2-40141 66 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1942 อ าเภอชาติตระการ 5-1-0138 37 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1943 อ าเภอชาติตระการ 3-0-0138 38 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1944 อ าเภอชาติตระการ 7-1-40138 39 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1953 อ าเภอชาติตระการ 0-1-60129 125 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1954 อ าเภอชาติตระการ 0-2-30129 128 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1955 อ าเภอชาติตระการ 4-1-56129 130 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1956 อ าเภอชาติตระการ 2-0-64129 131 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1959 อ าเภอชาติตระการ 0-3-58129 136 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1960 อ าเภอชาติตระการ 0-1-81129 147 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1961 อ าเภอชาติตระการ 0-3-5129 152 505143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ1989 อ าเภอชาติตระการ 6-3-18117 28 455143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1994 อ าเภอชาติตระการ 3-0-91117 35 455143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1995 อ าเภอชาติตระการ 8-1-64117 36 1505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ1996 อ าเภอชาติตระการ 5-1-24117 37 1505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2013 อ าเภอชาติตระการ 10-1-0129 183 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2043 อ าเภอชาติตระการ 15-0-0129 5 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2044 อ าเภอชาติตระการ 7-1-40129 6 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2045 อ าเภอชาติตระการ 3-0-80129 7 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2049 อ าเภอชาติตระการ 11-0-0129 11 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2051 อ าเภอชาติตระการ 5-0-0129 13 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2056 อ าเภอชาติตระการ 20-0-0129 18 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2058 อ าเภอชาติตระการ 3-2-0129 20 505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2059 อ าเภอชาติตระการ 4-0-0129 21 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2060 อ าเภอชาติตระการ 4-1-40129 22 1505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2063 อ าเภอชาติตระการ 5-2-0129 25 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2065 อ าเภอชาติตระการ 7-3-0129 27 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2075 อ าเภอชาติตระการ 17-3-80141 75 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2076 อ าเภอชาติตระการ 9-1-60141 76 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2078 อ าเภอชาติตระการ 2-3-20141 78 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2079 อ าเภอชาติตระการ 5-2-49141 79 405143IV
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  พษิณุโลกอ ำเภอ  ชำติตระกำร

ชาติตระการ ชาติตระการ2080 อ าเภอชาติตระการ 20-0-40141 80 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2081 อ าเภอชาติตระการ 18-1-40141 81 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2082 อ าเภอชาติตระการ 12-2-60141 82 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2107 อ าเภอชาติตระการ 13-0-48141 85 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2110 อ าเภอชาติตระการ 0-0-40141 86 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2111 อ าเภอชาติตระการ 3-3-60141 89 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2112 อ าเภอชาติตระการ 12-1-50141 90 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2113 อ าเภอชาติตระการ 1-2-0141 91 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2119 อ าเภอชาติตระการ 16-2-0141 92 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2120 อ าเภอชาติตระการ 17-2-40141 93 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2121 อ าเภอชาติตระการ 0-1-75129 192 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2126 อ าเภอชาติตระการ 6-1-60164 422 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2127 อ าเภอชาติตระการ 1-3-85164 423 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2144 อ าเภอชาติตระการ 0-1-17165 260 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2145 อ าเภอชาติตระการ 5-0-67141 94 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2146 อ าเภอชาติตระการ 4-0-76141 95 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2152 อ าเภอชาติตระการ 0-3-20140 192 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2157 อ าเภอชาติตระการ 5-2-29128 45 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2158 อ าเภอชาติตระการ 6-2-79128 46 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2178 อ าเภอชาติตระการ 12-1-47165 266 655143IV
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ชาติตระการ ชาติตระการ2211 อ าเภอชาติตระการ 10-2-41129 196 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2226 อ าเภอชาติตระการ 0-3-44129 202 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2227 อ าเภอชาติตระการ 1-2-23129 203 1505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2241 อ าเภอชาติตระการ 0-1-50151 334 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2243 อ าเภอชาติตระการ 0-1-1151 336 1305143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2257 อ าเภอชาติตระการ 1-3-82141 96 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2261 อ าเภอชาติตระการ 10-2-84141 97 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2325 อ าเภอชาติตระการ 1-0-.8141 98 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2345 อ าเภอชาติตระการ 0-0-40164 478 1205143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2354 อ าเภอชาติตระการ 4-1-99141 99 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2356 อ าเภอชาติตระการ 7-0-94141 101 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2357 อ าเภอชาติตระการ 4-0-35141 102 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2366 อ าเภอชาติตระการ 4-0-11140 207 3505143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2368 อ าเภอชาติตระการ 10-1-27140 209 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2369 อ าเภอชาติตระการ 6-2-97140 210 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2370 อ าเภอชาติตระการ 2-0-63140 211 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2371 อ าเภอชาติตระการ 1-3-23140 212 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2373 อ าเภอชาติตระการ 7-1-75152 309 3105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2381 อ าเภอชาติตระการ 2-3-94141 103 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2382 อ าเภอชาติตระการ 7-0-36141 104 405143IV
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ชาติตระการ ชาติตระการ2383 อ าเภอชาติตระการ 8-1-14141 105 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2412 อ าเภอชาติตระการ 7-0-41151 350 1005143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2413 อ าเภอชาติตระการ 9-0-26151 351 805143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2415 อ าเภอชาติตระการ 3-0-79151 353 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2416 อ าเภอชาติตระการ 2-1-26151 354 1105143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2420 อ าเภอชาติตระการ 2-0-52141 107 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2421 อ าเภอชาติตระการ 6-0-.5141 108 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2431 อ าเภอชาติตระการ 1-3-23165 329 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2471 อ าเภอชาติตระการ 0-1-80139 229 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2503 อ าเภอชาติตระการ 1-2-26141 109 405143IV

ชาติตระการ ชาติตระการ2504 อ าเภอชาติตระการ 0-3-76141 110 405143IV
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