ข้ อมูลกำรปฏิบัติงำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์ พืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ปี งบประมำณ 2560
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

1 ชม 0020.05/9749

ชื่อผู้ขอ

วันทีร่ ังวัด

ลงวันที่

ทีร่ ำชพัสดุ
ทะเบียน

21 มิ.ย. 60 นางสาวพิกุลทอง อินทร์วงค์

เอกสำรสิ ทธิ์

กำรใช้ ประโยชน์
กรมชลประทาน

โฉนดเลขที่ 68250

อ.สันป่ าตอง

คลองชลประทาน
กรมชลประทาน

โฉนดเลขที่ 68160

แบ่งขาย
อ.สันป่ าตอง

20 มิ.ย. 60 นายประโยชน์ แดงสกุล

4/7/2560

3 ชม 0020.05/9732

21 มิ.ย. 60 นายกิจสมาน ทองต้น

6/7/2560

คลองชลประทาน
กรมชลประทาน

แบ่งขาย
โฉนดเลขที่ 68708

คลองชลประทาน
23 มิ.ย. 60 นายประหยัด มณี วรรณ์

18/7/2560

นางดา มณรี วรรณ์
5 ชม 0020.05/9487

16 มิ.ย. 60 นางแววดาว เชิ ดชูตระกูลทอง

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน

7/7/2560

กรมชลประทาน

20 มิ.ย. 60 นางศรี สมร อินสอน

แบ่งแยกโฉนด
โฉนดเลขที่ 74055

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

กรมชลประทาน

โฉนดเลขที่ 68273

อ.สันป่ าตอง

คลองชลประทาน
กรมชลประทาน

น.ส.3ก 3214

แบ่งขาย
อ.สันป่ าตอง

21 มิ.ย. 60 นายอานนท์ สุจริ ต

7/7/2560

8 ชม 0020.05/9665

20 มิ.ย. 60 นายอัฐพงค์ อินต๊ ะปา

4/7/2560

คลองชลประทาน
กรมชลประทาน

แบ่งขาย
โฉนดเลขที่ 68246

คลองชลประทาน
21 มิ.ย. 60 นายชูชยั อุ่นจันทร์ผง

อ.แม่แตง

5/7/2560

7 ชม 0020.05/4755

9 ชม 0020.05/9806

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 41137

คลองชลประทาน
6 ชม 0020.05/9681

หมำยเหตุ

6/7/2560

2 ชม 0020.05/9674

4 ชม 0020.07/4460

ผลดำเนินกำร
รับรอง ไม่ รับรอง เหตุทไี่ ม่ รับรอง

5/7/2560

กรมชลประทาน

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68309

คลองชลประทาน

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

10 ชม 0020.05/10823

21 ก.ค. 60 นางเสาวคนธ์ ญาณวุฒิ

19/7/2560

ที่สาธารณ
คลองชลประทาน

โฉนดเลขที่ 62178

อ.สันป่ าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน

11 ชม 0020.05/10888

12 ก.ค. 60 นางทรงศรี กาเฟย

20/7/2560

โฉนด8668,8667

โฉนดเลขที่ 4786

อ.สันป่ าตอง

โรงเรี ยนวัดโรงวัว
12 ชม 0020.05/10813

12 ก.ค. 60 นางเสาวคนธ์ ญาณวุฒิ

19/7/2560

ที่สาธารณ

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม
โฉนดเลขที่ 62163

คลองชลประทาน
13 ชม 0020.08/8166
14 ชม 0020.12/5328

13 ก.ค. 60 นางศรี นวล ขาวดา
7 ก.ค. 60 นางก๋ องแก้ว ทิพย์ปัญญา

27/7/2560
26/7/2560

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนดที่ดิน
น.ส. 3 ก 1195

6 ก.ค. 60 นางลาดวน ศรี นวล

18/7/2560

อ.สันทราย

แม่แฝก แม่งดั

ออกโฉนดที่ดิน

คลองชลประทาน

อ.สารภี

กรมชลประทาน
15 ชม 0020.05/10633

อ.สันป่ าตอง

ที่สาธารณ

สอบเขตโฉนดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 7108

อ.สันป่ าตอง

โรงเรี ยนวัดสามหลัง

แบ่งแยกในนามเดิม

16 ชม 0020.08/7902

6 ก.ค. 60 นางไพฑูรย์ โกสัย

21/7/2560

คลองชลประทาน
แม่น้ าแม่ดู่

อ.สันทราย

17 ชม 0020.06/8619

28 มิ.ย. 60 นายถนอม นะธิ

26/7/2560

กรมชลประทาน

อ.หางดง

แบ่งแยกในนามเดิม

คลองชลประทาน
18 ชม 0020.07/4720

30 มิ.ย. 60 นางเดือน เครื่ องคา

25/7/2560

กรมชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิม
โฉนดเลขที่ 35803,28487

ถนนชลประทาน
19 ชม 0020.03/6858

4 ก.ค. 60 นางเกษริ นทร์ ปาระมียอง

12/6/2560

20 ชม 0020.04/6653

30 มิ.ย. 60 นาวาอากาศเอกหญิงภราสิ น ธรรมรุ จา

26/7/2560

อ.แม่แตง
รวมโฉนด

น.ส.3ก 3784

อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน

คลอง 4 อาร์ แอล

อ.สันกาแพง

เอ็ม ซี
21 ชม 0020.05/10621

5 ก.ค. 60 นายประทาน ใจคา

18/7/2560

ที่สาธารณะ

สอบเขตโฉนดที่ดิน 49317
โฉนดเลขที่ 7022

โรงเรี ยนวัดสามหลัง
22 ชม 0020.05/10446
23 ชม 0020.06/8391

3 ก.ค. 60 นางสาวอาพร มะโนวงค์
22 มิ.ย. 60 นายภิรัตน์ เจียรนัย

4/7/2560
17/7/2560

ที่สาธารณะ

แบ่งแยกในนามเดิม
โฉนดเลขที่ 12739

25 ชม 0020.06/8412
26 ชม 0020.06/8462
27 ชม 0020.08/7397

26 มิ.ย. 60 นางศุภชัย ภักดีสุภฤทธิ์
23 มิ.ย. 60 นางศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี
23 มิ.ย. 60 นางสาวภัคชนากานต์ สิ งห์แก้ว
27 มิ.ย. 60 นายจัน่ ทจักร์ โล่ห์พานิช

19/7/2560
24/7/2560
25/7/2560
13/7/2560

อ.สันป่ าตอง

คลองชลประทาน

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม

ที่ราชพัสดุ

อ.หางดง

โรงเรี ยนหางดง
24 ชม 0020.07/4517

อ.สันป่ าตอง

กรมชลประทาน

รวมโฉนด
โฉนดเลขที่ 24056

อ.แม่แตง

เขื่อนแม่งดั

สอบเขตโฉนด

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม

คลองชลประทาน

อ.สันทราย

แม่แฝก แม่งดั

สอบเขตที่ดิน
อ.จอมทอง

28 ชม 0020.03/6710

27 มิ.ย. 60 นายอาเภอจอมทอง

12/7/2560

โรงเรี ยนบ้านท่าข้าม

29 ชม 0020.08/7402

27 มิ.ย. 60 นายจัน่ ทจักร์ โล่ห์พานิช

13/7/2560

คลองชลประทาน

ออก น.ส.ล
อ.สันทราย

ข้ อมูลกำรปฏิบัติงำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์ พืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ปี งบประมำณ 2560
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันทีร่ ังวัด

ลงวันที่

ทีร่ ำชพัสดุ
ทะเบียน

เอกสำรสิ ทธิ์

กำรใช้ ประโยชน์
แม่แฝก แม่งดั

30 ชม 0020.05/10457
31 ชม 0020.06/8636

4 ก.ค. 60 นางสาววราภรณ์ ชัยลักษณ์สกุล
28 มิ.ย. 60 นายสมชาย โควิสุทธิ์

14/7/2560
27/7/2560

โฉนดเลขที่ 75135,75134

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่ รับรอง เหตุทไี่ ม่ รับรอง

สอบเขตที่ดิน
โฉนดเลขที่ 75127

อ.สันป่ าตอง

โรงเรี ยนสันป่ าตอง

สอบเขตโฉนดที่ดิน

คลองชลประทาน

อ.หางดง

แม่แตง
คลองชลประทาน

รวมโฉนด

32 ชม 0020.03/6687

27 มิ.ย. 60 นางสาวธันยพร มูลดี

15/6/2560

โฉนดเลขที่ 8197

อ.จอมทอง

33 ชม 0020.05/10038

26 มิ.ย. 60 นายสุ รินทร์ ปัญญาแก้ว

22/6/2560

34 ชม 0020.08/7609

29 มิ.ย. 60 นางนิชา สมิทธิวาสน์

15/5/2560

โรงเรี ยนบ้านป่ าป้ อง

โฉนดเลขที่ 30624

อ.สันทราย

35 ชม 0020.08/7611

29 มิ.ย. 60 นางจิราพรรณ ชฏาวัฒน์

15/5/2560

โรงเรี ยนบ้านป่ าป้ อง

โฉนดเลขที่ 30623

อ.สันทราย

36 ชม 0020.08/7614

29 มิ.ย. 60 นางจิราพรรณ ชฏาวัฒน์

15/5/2560

โรงเรี ยนบ้านป่ าป้ อง

โฉนดเลขที่ 30625

อ.สันทราย

37 ชม 0020.03/9726

13 มิ.ย. 60 นายไมตรี เมฆรา

14/7/2560

กรมชลประทาน

อ.เมืองเชี ยงใหม่

คลองชลประทาน

รวมโฉนด

คลองชลประทาน

อ.ดอยสะเก็ด

ผาแตก

แบ่งแยกในนามเดิมโฉนด52633

คลองชลประทาน

อ.สันทราย

แม่แฝก แม่งดั

สอบเขตที่ดิน

โฉนดเลขที่ 39331

อ.ดอยสะเก็ด

รพ.ส่งเสริ มสุขภาพตาบลป่ าดู่

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวมโฉนด6132

กรมชลประทาน

อ.สารภี

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนดที่ดิน

คลอง 1 อาร์ 3 แอล

อ.สันกาแพง

4 อาร์ แอล เอ็ม ซี

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวมโฉนด30324

ที่ราชพัสดุ

อ.เมืองเชี ยงใหม่

โรงเรี ยนวัดท่าใหม่อิ

สอบเขตที่ดิน
อ.หางดง

แบ่งในนามเดิม
โฉนดเลขที่ 41129

อ.สันป่ าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม

38 ชม 0020.02/4977
39 ชม 0020.08/6982
40 ชม 0020.02/6064
41 ชม 0020.12/4710
42 ชม 0020.04/5907
43 ชม 0020.3/9786

13 มิ.ย. 60 นางอรชัญ สี ขาวดี
16 มิ.ย. 60 นายเจริ ญ บุญโชค
14 มิ.ย. 60 นางรุ่ งนภา สุ ทธาชัย
14 มิ.ย. 60 นายเกรี ยงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
13 มิ.ย. 60 นางบัวคา ใจคา
14 มิ.ย. 60 มูลนิ ธิโรงพยาบาลสวนดอก

7/7/2560
3/7/2560
4/7/2560
3/7/2560
7/7/2560
7/7/2560

คณะแพทย์ศาสตร์
44 ชม 0020.06/7481

5 มิ.ย. 60 นางสาวจินดารัตน์ สุกาละ

6/7/2560

คลองชลประทาน

45 ชม 0020.01/4935

7 มิ.ย. 60 นายวีรพล พรรณเชษฐ์

3/7/2560

กรมชลประทาน

อ.แม่ริม

คลองชลประทาน

สอบเขตที่ดิน โฉนด24078

กรมชลประทาน

อ.แม่ริม

คลองชลประทาน

สอบเขตที่ดิน โฉนด47164

กรมชลประทาน

อ.แม่ริม

คลองชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิมโฉนด44289

กรมชลประทาน

อ.แม่ริม

คลองชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิมโฉนด47163

คลองชลประทาน

อ.สันทราย

ลาห้วยต้นยาง

แบ่งแยกในนามเดิม

คลองชลประทาน

อ.สันทราย

ลาเหมืองห้วยต้นยาง

แบ่งแยกในนามเดิม

คลองชลประทาน

อ.ดอยสะเก็ด

ผาแตก

สอบเขตโฉนดที่ดินโฉนด 43084

คลอง1แอล 4 อาร์

อ.สันกาแพง

รวมโฉนด

46 ชม 0020.01/4939
47 ชม 0020.01/4928
48 ชม 0020.01/5035
49 ชม 0020.08/7522
50 ชม 0020.08/7535
51 ชม 0020.02/5216
52 ชม 0020.04/6559

7 มิ.ย. 60 นายณัฐพงศ์ พรรณเชษฐ์
7 มิ.ย. 60 นายผดุงศักดิ์ ภูเขา
3 ก.ค. 60 นายวีรพล พรรณเชษฐ์
28 มิ.ย. 60 นางสาวดาริ กา ทินะ
28 มิ.ย. 60 นางสาวดาริ กา ทินะ
21 มิ.ย. 60 นางสาวจันทร์ ดี พวงเพชร
28 มิ.ย. 60 นางรสริ น สมภารจันทร์

3/7/2560
7/7/2560
3/7/2560
17/7/2560
17/7/2560
12/7/2560
25/7/2560

แอล เอ็ม ซี คลองแม่ออน
53 ชม 0020.3/10400
54 ชม 0020.3/10754

23 มิ.ย. 60 นายปรัชญา จิตตคุปต์
30 มิ.ย. 60 บริ ษทั สยามเรี ยลเอสเตท

21/7/2560
14/7/2560

โซลูชนั่ จากัด
55 ชม 0020.07/4631

29 มิ.ย. 60 นางเพ็ญภา เชาว์ศิลป์

57 ชม 0020.04/6068

16/6/2560 นางสาวกุลวดี เทพกุล
19/7/2560 นายยุทธ เทพกุล

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวมโฉนด12338
น.ส 3 462

ออกโฉนดที่ดิน

กรมชลประทาน

อ.เมืองเชี ยงใหม่
รวมโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิม

25/7/2560

คลองชลประทาน

แบ่งแยกโฉนด

19/7/2560

คลองระบายน้ า
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด33579

กรมชลประทาน

อ.สันกาแพง

19/7/2560

โฉนดเลขที่ 11571

19/6/2560 นายศรี กันธิ ยะ

3/7/2560

น.ส.ล 0211

อ.แม่แตง
อ.สันกาแพง

คลองชลประทาน
58 ชม 0020.01.01/2804

อ.เมืองเชี ยงใหม่

คลองชลประทาน
คลองชลประทาน

นายศรี ธน เยายะนัง
56 ชม 0020.04/6064

กรมชลประทาน

สอบเขตโฉนดเลขที่ 33578
โฉนดเลขที่ 2625

อ.แม่ริม

ข้ อมูลกำรปฏิบัติงำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์ พืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ปี งบประมำณ 2560
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันทีร่ ังวัด

ลงวันที่

ทีร่ ำชพัสดุ
ทะเบียน

เอกสำรสิ ทธิ์

กำรใช้ ประโยชน์
โรงเรี ยนบ้านป่ าลาน

59 ชม 0020.11/3052

20/6/2560 นายศรี ทน ประทุม

30/5/2560

สนามบินเก่าค่าย ต.ช.ด

60 ชม 0020.05/9444

16/6/2560 ร้อยโทสวิง แก้วดวงติ๊บ

6/7/2560

ที่สาธารณะ

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่ รับรอง เหตุทไี่ ม่ รับรอง

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม
โฉนดเลขที่ 17921

อ.เชี ยงดาว
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม

น.ส. 3 ก 703

คลองชลประทาน
61 ชม 0020.05/9435

16/6/2560 นายปรี ชา เมืองใจ

5/7/2560

ที่สาธารณะ

แบ่งขาย
โฉนดเลขที่ 68710

คลองชลประทาน
62 ชม 0020.05/9424

16/6/2560 นางสาวสุราลัย จันแก้ว

6/7/2560

ที่สาธารณะ

64 ชม 0020.06/8203
65 ชม 0020.08/7193
65 ชม 0020.06/8191
66 ชม 0020.06/8140
67 ชม 0020.06/8151
68 ชม 0020.06/7825

16 มิ.ย. 60 นางศรี นวล เมืองใจ
19 มิ.ย. 60 นางสิ ริกร รวีอรามวงศ์
21 มิ.ย. 60 นางบัวคา ปงหาญ
19 มิ.ย. 60 นายอานวย แสงอ้าย
19 มิ.ย. 60 นายพรชัย จารุ เมธี
19 มิ.ย. 60 นายอิ่นคา ฝูงคน
9 มิ.ย. 60 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงไก่ไข่

5/7/2560
7/7/2560
7/7/2560
18/7/2560
20/7/2560
19/7/2560
14/7/2560

เชี ยงใหม่ - ลาพูน
69 ชม 0020.06/8199
70 ชม 0020.06/8245

19 มิ.ย. 60 นางสิ ริกร รวีอรามวงศ์
19 มิ.ย. 60 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงไก่ไข่

7/7/2560
14/7/2560

เชี ยงใหม่ - ลาพูน
71 ชม 0020.06/7830

9 มิ.ย. 60 นางปภาดา นพเจริ ญวงศ์

12/7/2560

ที่สาธารณะ

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 78301

คลองชลประทาน
63 ชม 0020.05/9407

อ.สันป่ าตอง

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68739

อ.สันป่ าตอง

คลองชลประทาน

แบ่งขาย

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด

คลองชลประทาน

อ.สันทราย

แม่กวงอุดมธารา

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

แบ่งในนามเดิม

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิม

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

สอบเขตโฉนด

กรมชลประทาน

อ.หางดง

คลองชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิม
อ.พร้าว

72 ชม 0020.10/3546

20 มิ.ย. 60 นางภัทรา โพธิ์ นาคเงิน

7/7/2560

ที่ราชพัสดุ

73 ชม 0020.08/7186

21 มิ.ย. 60 นางสาวสุพตั รา นันทะพัฒน์

7/7/2560

คลองอาร์ เอ็มซี

รวมโฉนด
อ.สันทราย

แม่กวงอุดม ธารา
74 ชม 0020.12/4921

23 มิ.ย. 60 นางสาวอาไพ สุทธวิชา

16/6/2560

กรมชลประทาน

แบ่งแยกในนามเดิม
โฉนดเลขที่ 32163

คลองชลประทาน
75 ชม 0020.05/9765

21 มิ.ย. 60 นายกมล ตรี วฒั นกูล

7/7/2560

ที่สาธารณะ

แบ่งขาย
น.ส 3 ก 1521

คลองชลประทาน
76 ชม 0020.05/9632

20 มิ.ย. 60 นางนวลพรรณ วรรธนะพันธุ์

7/7/2560

ที่สาธารณะ

7 ก.ค. 60 บริ ษทั จากัดเอ็มแคทไบโอ

7/7/2560

ที่สาธารณะ

20 มิ.ย. 60 นางสาวสิ ริพร มณี มงคล

12/7/2560

ที่สาธารณะ

80 ชม 0020.01/5505
81 ชม 0020.01/5512

16 มิ.ย. 60 นายวิริทธิพล เงาคา
20 มิ.ย. 60 นางนงคราญ เพ็ชรเจริ ญ
20 มิ.ย. 60 องค์การบริ หารส่วนตาบล

4/7/2560
13/7/2560
24/7/2560

สะลวง
82 ชม 0020.3/10079
83 ชม 0020.06/8209

21 มิ.ย. 60 นายสุ รเชษฐ สุภ
19 มิ.ย. 60 อบต.ขุนคง

30/6/2560
13/7/2560

ที่สาธารณะ

16 มิ.ย. 60 นายวิริทธิพล เงาคา

4/7/2560

85 ชม 0020.04/6191

21 มิ.ย. 60 นางอุไร บานใบ
20 มิ.ย. 60 นางสาวกุลวดี เทพกุล

12/7/2560
19/7/2560

อ.สันป่ าตอง

คลองชลประทาน

แบ่งขาย

ที่ราชพัสดุ

อ.แม่ริม

ที่สาธารณประโยชน์

แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวมตามโฉนด32613

น.ส.ล ชม 0173

อ.แม่ริม

โรงเรี ยนบ้านกาดฮาว

ตรวจสอบน.ส.ล 42642

โฉนด 2568

อ.เมืองเชี ยงใหม่

กระทรวงการคลัง

สอบเขตที่ดิน

กรมชลประทาน

อ.หางดง

ที่สาธารณะ

สอบเขตโฉนด
โฉนดเลขที่ 75337

คลองชลประทาน
84 ชม 0020.07/4371

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 59893

คลองชลประทาน
84 ชม 0020.05/9478

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68557

คลองชลประทาน
79 ชม 0020.05/9472

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68166

คลองชลประทาน
78 ชม 0020.05/9646

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 70898

คลองชลประทาน
77 ชม 0020.05/9627

อ.สารภี

คลองชลประทาน

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

น.ส 3 ก 1247

อ.แม่แตง

แม่แตง

ออกโฉนดที่ดิน

กรมชลประทาน

อ.สันกาแพง

ข้ อมูลกำรปฏิบัติงำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์ พืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ปี งบประมำณ 2560
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันทีร่ ังวัด

ลงวันที่

ทีร่ ำชพัสดุ
ทะเบียน

เอกสำรสิ ทธิ์

กำรใช้ ประโยชน์
คลองชลประทาน

86 ชม 0020.05/9791

21 มิ.ย. 60 นางศรี ทอน จองแดง

12/7/2560

ที่สาธารณะ

20 มิ.ย. 60 นางดาราญา ลินจงสุบงกช

13/7/2560

ที่สาธารณะ

20 มิ.ย. 60 นายอักษร อินสอน

5/7/2560

ที่สาธารณะ

21 มิ.ย. 60 นางทองใบ คาเขียว

4/7/2560

ที่สาธารณะ

21 มิ.ย. 60 นางสาวอัจฉรา พัฒน์ทอง

5/7/2560

ที่สาธารณะ

19 มิ.ย. 60 นายวิฑูร จิตตาศิรินุวตั ร

6/7/2560

ที่สาธารณะ

21 มิ.ย. 60 นายรุ่ งโรจน์ มาลา

13/7/2560

ที่สาธารณะ

19 มิ.ย. 60 นางสาวศศิพร อินทวัน

5/7/2560

ที่สาธารณะ

19 มิ.ย. 60 นายบุญปราบ โปธิปา

6/7/2560

ที่สาธารณะ

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

น.ส. 3 ก 702

คลองชลประทาน
หมายเหตุ

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 74004

คลองชลประทาน
93 ชม 0020.05/9556

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 74770

คลองชลประทาน
92 ชม 0020.05/7544

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

น.ส. 3 ก 2030

คลองชลประทาน
91 ชม 0020.05/9772

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

น.ส. 3 ก 1522

คลองชลประทาน
90 ชม 0020.05/9569

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68161

คลองชลประทาน
89 ชม 0020.05/9817

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 68162

คลองชลประทาน
88 ชม 0020.05/9741

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

โฉนดเลขที่ 57085

คลองชลประทาน
87 ชม 0020.05/9710

หมำยเหตุ
สอบเขตโฉนด 33580

โฉนดเลขที่ 79874

คลองชลประทาน
87 ชม 0020.05/9654

ผลดำเนินกำร
รับรอง ไม่ รับรอง เหตุทไี่ ม่ รับรอง

เป็ นค่าทีไ่ ด้ ตั ้งสูตรการบวกไว้ แล้ ว และจานวนรวมทีไ่ ด้ จะไปปรากฏใน แผ่นงาน "สรุปรายปี " ด้ วย ( แผ่นงานสุดท้ าย)

อ.สันป่ าตอง
แบ่งขาย

