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                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม2 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-309 2 3804726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม4 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 10-0-609 4 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม7 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-739 7 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม8 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-109 8 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม11 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-0-209 11 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม29 กิงอ าเภอพนม 6-0-010 4 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม31 กิงอ าเภอพนม 3-0-1010 6 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม37 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 13-3-3010 13 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม49 กิงอ าเภอพนม 2-2-010 27 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม71 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-1-3011 20 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม78 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 11-0-209 44 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม79 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-2-409 45 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม80 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-3-409 46 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม84 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-209 50 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม91 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 5-0-109 31 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม96 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 5-1-809 36 4404726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม102 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-2-3010 28 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม108 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 5-0-6610 36 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม119 กิงอ าเภอพนม 1-2-5610 49 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม125 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 5-2-4010 55 1004726I
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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  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม126 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-2-1010 56 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม136 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-4010 66 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม140 กิงอ าเภอพนม 3-1-7010 72 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม142 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-3-6610 74 3804726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม144 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-3-4010 76 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม148 กิงอ าเภอพนม 5-0-2010 80 2304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม162 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-2-3010 98 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม165 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-1-024 2 3904726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม166 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-1-624 3 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม175 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-2-6024 12 4504726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม177 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-2-2024 14 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม183 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-2-6024 20 2304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม185 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-1-1024 22 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม195 กิงอ าเภอพนม 4-0-3024 32 5304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม211 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-5324 48 5304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม222 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-2024 59 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม226 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-0-8124 63 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม227 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-7624 64 1704726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม255 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8-2-3024 92 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม269 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-0-4524 107 2004726I
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กะเปา คีรีรัฐนิคม288 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-0-379 61 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม289 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 9-0-809 62 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม290 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8-2-609 63 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม291 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-39 64 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม292 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-0-159 65 2304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม311 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-3-969 85 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม312 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-0-869 86 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม316 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-1-409 91 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม339 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-1-6023 11 4504726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม358 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-3-3023 30 1904726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม360 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-1-2010 297 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม366 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-0-3023 38 3204726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม384 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-2-739 109 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม393 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-1-309 118 3004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม395 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-2-809 120 2304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม399 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 17-2-40.59 124 1904726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม401 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 11-1-69 126 1904726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม402 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 10-3-269 127 1604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม403 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-0-609 128 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม413 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-3-539 138 1904726I
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กะเปา คีรีรัฐนิคม424 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-809 149 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม431 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 19-0-309 156 2104726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม436 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 12-2-929 161 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม458 กิงอ าเภอพนม 2-1-2010 111 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม462 กิงอ าเภอพนม 0-3-3610 115 5004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม463 กิงอ าเภอพนม 1-3-3010 116 4404726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม469 กิงอ าเภอพนม 2-0-3010 122 4404726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม476 กิงอ าเภอพนม 2-2-2010 129 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม479 กิงอ าเภอพนม 5-3-3010 132 2604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม499 กิงอ าเภอพนม 3-3-010 152 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม509 กิงอ าเภอพนม 6-1-1310 162 3804726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม513 กิงอ าเภอพนม 13-1-5310 166 1904726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม524 กิงอ าเภอพนม 7-2-2310 178 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม533 กิงอ าเภอพนม 1-2-3610 189 4404726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม543 กิงอ าเภอพนม 7-1-2610 196 5304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม544 กิงอ าเภอพนม 5-2-3110 197 3804726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม560 กิงอ าเภอพนม 1-1-6610 214 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม570 กิงอ าเภอพนม 2-2-9010 224 5304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม589 กิงอ าเภอพนม 9-0-9310 237 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม590 กิงอ าเภอพนม 1-3-010 238 1304726I
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม592 กิงอ าเภอพนม 3-1-2610 240 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม608 กิงอ าเภอพนม 3-1-8010 256 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม609 กิงอ าเภอพนม 2-3-1010 257 1704726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม612 กิงอ าเภอพนม 2-3-010 260 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม618 กิงอ าเภอพนม 1-2-2010 259 5004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม624 กิงอ าเภอพนม 1-3-8610 300 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม625 กิงอ าเภอพนม 5-2-9610 301 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม628 กิงอ าเภอพนม 2-0-010 311 1004726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม635 กิงอ าเภอพนม 6-2-8623 31 4504726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม657 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-1-67177 46 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม671 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 27-2-0175 8 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม672 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-0-50175 9 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม673 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-1-33175 10 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม674 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-1-10.5175 11 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม675 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-0-60175 12 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม676 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 27-3-30175 13 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม677 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-0-60175 14 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม678 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 16-1-20175 15 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม679 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-2-40175 16 2304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม680 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-0-10175 17 1004727II
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม681 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 36-1-50175 18 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม682 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 27-3-47175 19 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม683 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 27-3-50175 20 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม684 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-3-40175 21 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม685 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-0-33175 22 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม686 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 21-2-7175 23 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม687 กิงอ าเภอพนม 38-2-60175 24 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม688 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-3-50175 25 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม690 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-2-50175 27 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม691 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 26-0-50175 28 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม692 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-1-17175 29 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม695 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 21-1-30175 32 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม696 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-1-10175 33 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม697 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 21-2-57175 34 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม732 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-2-3.3189 37 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม733 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 19-2-87189 38 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม734 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-3-47189 39 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม739 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 39-1-74161 3 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม741 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-0-0161 5 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม743 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 12-2-33161 7 1004727II
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 โฉนดที่ดินเลขที่
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   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ
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หมำยเลขระวำง
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แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม751 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 200-2-0161 15 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม752 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 26-3-33161 14 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม755 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 17-1-43161 19 2204727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม756 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 14-1-63161 20 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม768 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-2-57161 33 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม769 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-2-57161 34 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม775 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-3-13161 40 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม776 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-0-13161 41 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม777 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 29-1-7161 42 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม778 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-0-13161 43 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม779 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-0-83161 44 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม780 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-1-43161 45 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม786 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-0-13161 51 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม789 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 11-3-57161 54 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม790 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 23-0-47161 55 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม791 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-0-27161 56 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม792 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-1-27161 57 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม794 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 23-3-47161 59 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม795 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-1-87161 60 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม796 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-0-43161 61 1004727II
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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  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม797 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 23-0-57161 62 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม798 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 22-1-57161 63 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม800 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-0-43161 25 3004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม801 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-2-27161 66 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม802 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 19-0-57161 67 1904727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม803 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 19-2-27161 68 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม804 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-0-57161 69 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม805 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 21-1-83161 70 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม806 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 25-0-87161 71 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม811 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 13-1-80161 30 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม829 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-0-58177 67 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม835 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 24-3-57177 73 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม849 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 48-3-7177 87 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม857 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 35-1-65177 95 2204727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม859 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-2-0177 35 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม861 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 26-0-20162 1 1904727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม863 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-0-10162 3 4004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม865 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 17-1-30162 5 2204727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม866 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 12-3-10162 6 2504727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม870 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 17-0-20162 10 2604727II

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



บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

9องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กะเปำ หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่
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( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม871 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8-1-99162 11 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม872 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 31-2-40162 12 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม873 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20-1-20162 13 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม874 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 19-3-40162 14 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม875 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 18-3-50162 15 1904727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม877 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-0-20162 17 3004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม878 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 18-0-10162 18 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม879 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 16-0-67162 19 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม881 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 40-2-10162 21 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม886 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8-0-10162 27 3004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม887 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 10-3-40162 28 3504727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม888 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 12-0-7162 29 3004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม889 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-1-20162 30 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม895 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-1-20162 37 2304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม907 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-2-40162 49 4004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม908 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 9-0-83162 50 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม927 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 33-2-10162 71 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม934 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 41-3-10162 78 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม937 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 28-3-10176 2 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม946 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 15-0-50176 11 1004727II
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( 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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แผ่นที่
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม965 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-1-40192 38 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม966 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-1-40192 39 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม967 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-2-20192 40 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม972 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 18-2-30192 45 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม977 บา้นเคียนซา 9-2-50192 50 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม979 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-2-60192 52 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม980 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-10192 53 2304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม985 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-3-50192 58 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม986 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2-2-60192 59 2304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม990 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-1-40192 63 3104727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม993 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-0192 66 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม994 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-3-40192 67 1704727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม995 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 5-1-10192 68 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม997 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-3-50192 70 1904727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1010 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 10-1-96192 83 2204727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1013 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-0-0192 46 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1014 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 14-0-10192 87 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1015 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-3-39192 88 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1016 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-2-70192 89 2604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1018 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-1-30192 91 3104727II
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น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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จังหวดั  สุรำษฎร์ธำนีอ ำเภอ  คีรีรัฐนิคม

กะเปา คีรีรัฐนิคม1019 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 9-3-10192 92 1604727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1021 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 44-0-20191 1 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1028 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-3-10192 106 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1045 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 17-3-30191 3 1904727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1046 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 43-2-3191 2 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1060 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 9-3-339 171 1304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม1063 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 4-3-9224 284 3804726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม1064 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 9-0-47162 81 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1074 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8-0-0162 80 1404727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1097 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 7-1-1924 305 2304726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม1108 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 11-0-4310 336 1604726I

กะเปา คีรีรัฐนิคม1121 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-0-80162 83 4004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1122 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-1-39162 84 4004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1123 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 0-0-66162 85 4004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1142 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6-0-66162 87 1304727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1145 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-0-11192 122 1004727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1183 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 3-1-96162 96 3504727II

กะเปา คีรีรัฐนิคม1184 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1-3-74162 97 3504727II

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


