
ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

1 1 วัดร้างบางม่วง ม.4 พังงา ตะก่ัวป่า บางม่วง โฉนดเลขท่ี 3556 5 0 32
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

2 วัดร้างบางม่วง ม.4 พังงา ตะก่ัวป่า บางม่วง โฉนดเลขท่ี 3557 5 0 12.8
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

3 วัดร้างบางม่วง ม.4 พังงา ตะก่ัวป่า บางม่วง โฉนดเลขท่ี 3558 1 1 49
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

2 4 วัดร้างบางเนียง พังงา ตะก่ัวป่า คึกคัก ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 14 2 80 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

3 5 วัดร้างควนถ้้า พังงา ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า โฉนดเลขท่ี 3780 9 2 33.7 ท่ีพักสงฆ์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

4 6 วัดร้างควนป้อม พังงา ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า โฉนดเลขท่ี 21432 1 2 0.4
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

7 วัดร้างควนป้อม พังงา ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า โฉนดเลขท่ี 21433 6 2 59.6
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

5 8 วัดร้างเกาะคอเขา ม.1 พังงา ตะก่ัวป่า เกาะคอเขา สค.1 เลขท่ี 19 4 0 0 เป็นท่ีสงวนไว้สร้างวัด ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

6 9 วัดร้างหัวเขา พังงา ตะก่ัวป่า เกาะคอเขา ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 10 2 0 ไม่พบหลักฐานใดๆ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

7 10 วัดร้างทุ่งตึก ม.3 พังงา ตะก่ัวป่า เกาะคอเขา ทางหลวงเลขท่ี 29769 9 1 60 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

8 11 วัดร้างทุ่งคุด ม.2 พังงา ตะก่ัวป่า ต้าตัว โฉนดเลขท่ี 10714 2 0 93
มีการจัดประโยชน์ให้เช่า
เพ่ือท้าสวนปาล์ม

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

9 12 วัดร้างป่าเลไลย์ พังงา ตะก่ัวป่า ต้าตัว โฉนดเลขท่ี 10693 3 2 97
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ือท้า
สวนปาล์มเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง พร้อมท้ังเน้ือท่ีท้ังหมด

จังหวัดพังงา

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.
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13 วัดร้างป่าเลไลย์ พังงา ตะก่ัวป่า ต้าตัว โฉนดเลขท่ี 10694 2 0 64
จัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ือท้า
สวนปาล์มเต็มพ้ืนท่ี

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

10 14 วัดร้างลุ่ม ม.5 พังงา ตะก่ัวป่า ต้าตัว ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 5 3 0 มีการจัดประโยชน์ท้าสวน ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

11 15 วัดร้างสว่างอารมณ์ พังงา ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า โฉนดเลขท่ี 3652 1 1 18.5 มีการจัดประโยชน์ท้าสวน ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

12 16 วัดร้างควนทอง ม.4 พังงา ตะก่ัวป่า โคกเคียน ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 18 0 0 มีการจัดประโยชน์ท้าสวน ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

13 17 วัดร้างบางไทร ม.2 พังงา ตะก่ัวป่า บางไทร ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 6 0 0 มีการจัดประโยชน์ท้าสวน ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

14 18 วัดร้างกลาง ม.2 พังงา ตะก่ัวป่า บางไทร โฉนดเลขท่ี 12788 9 1 94 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg เอกสารสิทธ์ิพบท่ีสนง.

15 19 วัดร้างทุ่งกก ม.7 พังงา ตะก่ัวป่า บางไทร โฉนดเลขท่ี 12782 6 3 91
เป็นบ่อเป็นหนองน้้า มีผู้
ขุดดินเป็นบ่อ (เล่มแดง)

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

16 20 วัดร้างปากหวีด พังงา ตะก่ัวป่า คึกคัก ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 2 3 85 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

17 21 วัดร้างหล่อยูง นากลาง ม.9 พังงา ตะก่ัวทุ่ง โคกลอย น.ส.3 ก เลขท่ี 3190 3 0 90
ไม่มีการจัดประโยชน์ สภา
ต าบลปลูกต้นสักไม่เช่า

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg เอกสารสิทธ์ิพบท่ีสนง.

18 22 วัดร้างเขา ม.10 พังงา ตะก่ัวทุ่ง โคกลอย สค.1 เลขท่ี 169 10 0 0
ไม่มีการจัดประโยชน์  เป็น
ท่ีพักสงฆ์

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

19 23 วัดร้างปอม ม.7 พังงา ตะก่ัวทุ่ง กระโสม โฉนดเลขท่ี 22001 1 2 49.8
ไม่มีการจัดประโยชน์ ศูนย์
สงเคราะห์ประจ้าหมู่บ้านใช้

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

20 24 วัดร้างบอน พังงา ตะก่ัวทุ่ง ถ้้า ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 13 1 25 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

21 25 วัดร้างท่านา ม.1 พังงา กะปง ท่านา น.ส.3 ก 475 1 3 30
มีการจัดประโยชน์ มีผู้ปลูก
ไม้ผลหลายชนิดโดยไม่เช่า

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

22 26 วัดร้างเวียง ม.3 พังงา กะปง ท่านา น.ส.3 ก 1703 2 3 10 มีการจัดประโยชน์ท้าสวน ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

23 27 วัดร้างวังสมุทร ม.2 พังงา กะปง เหล โฉนดเลขท่ี 7497 1 1 47 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

โปรดตรวจสอบว่าเป็นวัดเดียวกันกับวัดท่ีต้ังวัดแล้วรึเปล่า
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28 วัดร้างวังสมุทร ม.2 พังงา กะปง เหล น.ส.3 ก 252 7 0 10 ติดต่อข้างเคียงไม่ได้ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

29 วัดร้างวังสมุทร ม.2 พังงา กะปง เหล น.ส.3 ก 253 3 3 76
อบต.เหลเช่า อยูระหว่าง
สอบเขต

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

24 30 วัดร้างเล็ดตอก พังงา กะปง เหล โฉนดเลขท่ี 3651 9 0 71
มีการจัดประโยชน์ 
ตัดพ.ท-ทางและท่ีท้าการ

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

25 31 วัดร้างบางจ้า ม.4 พังงา กะปง รมณีย์ น.ส.3 96 6 0 84 มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

26 32 วัดร้างตรี ม.1 พังงา กะปง รมณีย์ น.ส.3 ก 781 1 0 0
มีการจัดประโยชน์ ผู้เช่า 1
 ราย

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

27 33 วัดร้างเกาะเขา (ท่าหัน) ม.1 พังงา กะปง รมณีย์ น.ส.3 254 7 3 35
ไม่มีการจัดประโยชน์ เป็น
ท่ีพักสงฆ์

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

28 34 วัดร้างปากคลองรมณีย์ ม.1 พังงา กะปง รมณีย์ โฉนดเลขท่ี 2205 2 1 6
เป็นวัดร้าง ไม่ได้ต้ังวัด ท่ีต้ัง
วัดคือคนละวัดกันแต่ช่ือ

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

29 35 วัดร้างบ่อแสนสะพานสูง ม.1 พังงา ทับปุด บ่อแสน น.ส.3 ก 1728 9 0 2
 ไม่มีการจัดประโยชน์  ท่ี
ธรณีสงฆ์

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

36 วัดร้างบ่อแสนสะพานสูง พังงา ทับปุด บ่อแสน น.ส.3 ก 1727 1 2 0
 ไม่มีการจัดประโยชน์  ท่ี
ธรณีสงฆ์

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

30 37 วัดร้างใสเสียด ม.2 พังงา ทับปุด บ่อแสน โฉนดเลขท่ี 12681 5 2 40 มีจัดประโยชน์ให้เช่าเพ่ือท้าสวนเต็ม
พ้ืนท่ี เดิมตอนเป็น นส.3 6-0-76 ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg

เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ีสนง.ออก
โฉนดวันท่ี 18-3-2563

31 38 วัดร้างหนองกก ม.4 พังงา ทับปุด ทับปุด โฉนดเลขท่ี 3497 16 1 55 มีการจัดประโยชน์ (3-0-0) ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

32 39 วัดร้างโคกยาง (ทุ่งต่อเรือ) ม.2 พังงา ทับปุด โคกเจริญ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 29 3 22
ปัจจุบัน มีพระสงฆ์อยู่อาศัย
 ช่ือท่ีพักสงฆ์ทุ่งต่อเรือ(.ธ) 

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

33 40 วัดร้างคีรีวงศ์ ม.2 พังงา ทับปุด ถ้้าทองหลาง น.ส.3 13 5 3 55 มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

34 41 วัดร้างบ่อแสน ม.4 พังงา ทับปุด มะรุ่ย โฉนดเลขท่ี 4180 6 2 20 มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

42 วัดร้างบ่อแสน พังงา ทับปุด มะรุ่ย โฉนดเลขท่ี 7463 2 3 67 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.
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43 วัดร้างบ่อแสน พังงา ทับปุด มะรุ่ย โฉนดเลขท่ี 7462 0 2 33 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

35 44 วัดร้างบ่อแสนไทรงาม ม.6 พังงา ทับปุด มะรุ่ย น.ส.3 208 9 1 55 มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg เอกสารสิทธ์ิพบท่ีสนง.

45 วัดร้างบ่อแสนไทรงาม ม.5 พังงา ทับปุด มะรุ่ย น.ส.3 219 8 1 0 มีการจัดประโยชน์ (2-3-0) ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg เอกสารสิทธ์ิพบท่ีสนง.

36 46 วัดร้างบางทรายน้อย ม.7 พังงา ทับปุด มะรุ่ย โฉนดเลขท่ี 1299 4 3 91 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

47 วัดร้างบางทรายน้อย พังงา ทับปุด มะรุ่ย โฉนดเลขท่ี 11919 1 1 3.8 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg พบโฉนดท่ีสนง.

37 48 วัดร้างใต้ พังงา ทับปุด มะรุ่ย ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 8 3 20 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

38 49 วัดร้างทับยาง พังงา
ท้าย

เหมือง
ท้ายเหมือง ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 24 1 70 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

39 50 วัดร้างหิน พังงา
ท้าย

เหมือง
ทุ่งมะพร้าว ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 7 2 80 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

40 51 วัดร้างน้้าลอบ พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 3 3 98
ไม่มีการจัดประโยชน์ ช่ือ
น้้าลอบไม่ใช่ลอย

ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

41 52 วัดร้างนอก พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 5 1 0 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

42 53 วัดร้างเก่า พังงา เมืองพังงา นบปริง ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ - 6 3 72 ไม่มีการจัดประโยชน์ ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg ทะเบียนเล่มแดง

43 54 วัดร้างบางหมูน (ส้านักสงฆ์ร้าง) พังงา เมืองพังงา ม.5 นบปริง น.ส.3 88 3 1 51 ส้านักสงฆ์ร้าง ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

55 วัดร้างบางหมูน (ส้านักสงฆ์ร้าง) พังงา เมืองพังงา ม.5 นบปริง น.ส.3 91 0 2 23 ส้านักสงฆ์ร้าง ไฟล์ jpeg ไฟล์ jpeg
เอกสารสิทธ์ิเก็บท่ี
สนง.

335 82
2261.

6

43 55 361 0 61.6



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.

ประเภท ก่ีวัด ก่ีแปลง
มีพระอยู่
อาศัย

โฉนด 16 23 98 3 28.6

น.ส.3 ก 6 8 30 1 18 โฉนด 97 32
1128.

6

น.ส.3 5 7 41 2 3

ส.ค.1 2 2 14 0 0 น.ส.3 ก 27 11 218

ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 14 14 158 0 52 น.ส.3 38 11 303 100ตรว.=1งาน / 300ตรว = 3 งาน   
 ก็ต้องเอา 3 ไปบวกหน่วยงาน

ทางหลวง 1 1 9 1 60 ส.ค.1 14 0 0

ทางหลวง 9 1 60

ไม่มี 150 27 552

เน้ือท่ี



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.



ประเภท

จ.น.วัด Latitude Longtitude หมู่ท่ี บ้าน จังหวัด เอกสาร เลขท่ีโฉนด สถานะการจัดประโยชน์ รูปท่ีดิน
รูปแผนท่ีผู้

เช่า ตรวจสอบจาก

สิทธ์ิท่ีดิน

แปลง
ท่ี

ช่ือวัดร้าง
เขต/

อ าเภอ
แขวง/ต าบล ไร่ งาน ตรว.





โปรดตรวจสอบว่าเป็นวัดเดียวกันกับวัดท่ีต้ังวัดแล้วรึเปล่า


















































































































































































