ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่
1 ชม 0020.03.02/4602

ชื่อผู้ขอ
ลงวันที่
15 พ.ย. 61 นางสาวอัญชลี ลีลาเกตุ

11/10/2561

2 ชม 0020.06/15036

16 พ.ย. 61 ศาลจังหวัดเชียงใหม่

27/11/2561

3 ชม 0020.09.3/11195

9 พ.ย. 61

11/10/2561

4 ชม 0020.01.01/3030

2 พ.ย. 61

5
6 ชม 0020.06/15009

28 พ.ย. 61 นางสุนันท์ หงษ์มณี
19/11/2561
(ผจก.มรดก นายอนุรักษ์ หงษ์มณี
16 พ.ย. 61 เทศบาลตาบลน้าแพร่
29/11/2561

7 ชม.0020.06/14840

13 พ.ย. 61 นายปรเมษฐ์ สิรบริพันธกุล

26/11/2561

8 ชม 0020.08/13017

14 พ.ย. 61 นายอุทัย วงค์ฤทธิ์

26/11/2561

9 ชม 0020.08/12928

12 พ.ย. 61 สหกรณ์การเกษตรสันทราย จากัด 26/11/2561

10 ชม 0020.08/12862

9 พ.ย. 61

11 ชม 0020.3/19484

31 ต.ค. 61 นางสาวฐิติรัตน์ วัฒนศิริชัยกุล

27/11/2561

12 ชม 0020.09.3/11054

7 พ.ย. 61

27/11/2561

13 ชม 0020.05/16229

6 พ.ย. 61

นางเครือวัลย์ ทองเครือ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
วัดปางเติม ที่ธรณีสงฆ์

นางคา ศรีรินทร์

นางณัฐธยาน์ จินตการราศี

วันที่รงั วัด
ทะเบียน

19/10/2561

27/11/2561

20/11/2561

16 ชม 0020.07/7284

นายธวัชชัย แก้วผา
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
6 พ.ย. 61 นายเดช อินก๋วย
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
5 พ.ย. 61 นายจตุรงค์ ไชยแก้ว
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
30 พ.ย. 61 นางประกายมาศ ศรีธเิ ป็ง

17 ชม 0020.04/14676

6 พ.ย. 61

20/11/2561

18 ชม 0020.06/14599

7 พ.ย. 61

นางสาวสุมิตรา ปานขลิบ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางคามูล สุคามา

19 ชม 0020.03.01/2635

2 พ.ย. 61

นายอนันต์ รบชนะ

20/11/2561

20 ชม 0020.08/12585

1 พ.ย. 61

14 ชม 0020.06/14475
15 ชม 0020.02/11176

21/11/2561

แนวรั้วพิพาท
โฉนด 56574
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
โรงเรียนวัดปางเติม

คลองชลประทาน
แม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 20 ซ้าย
คลองชลประทานอาร์1แอล
เอ็มซี ม.7 ต.หนองแหย่ง
คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัดสมบูรณ์ชล
คลองซอย15 อาร์ แอล เอ็มซี
หนองจ๊อม
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
น.ส.ล.392/2499
กาแพงเมืองโบราณ
ที่สาธารณะ คลองชลประทาน
ซอย 23 ซ้าย
พนังกั้นน้าปิง

16/11/2561

21 ชม 0020.11/4944

นางสาวนิภาพร เวสโกสิทธิ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
29 ต.ค. 61 นายแหลง การแรง

22 ชม 0020.08/12658

5 พ.ย. 61

19/11/2561

23 ชม 0020.10/6304

1 พ.ย. 61

29/11/2561

น.ส.ล เลขที่ 0717

24 ชม 0020.3/18896

19 ต.ค. 61 นางอติภา ฐาปนากรวุฒิ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
25 ต.ค. 61 นางสาวภัทราวดี ธงงาม
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
2 พ.ย. 61 นางชนิสสา สายสกุลริญญา

25 ชม 0020.01/10347
26 ชม 0020.08/12615
27 ชม 0020.04/14330
28 ชม 0020.01/9809
29 ชม 0020.07/6475
30 ชม 0020.03/9716
31 ชม 0020.03.02/4112
32 ชม 0020.07/6866

28/11/2561

19/11/2561

8/11/2561

9 ม.ค. 61

คลองชลประทานซอย 9

21 พ.ย. 61

คลองซอย 2 ซ้าย 10 ซ้าย

16 พ.ย. 61

30 ต.ค. 61 นางสาวนัฐพร ศรีสุข
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
16 ต.ค. 61 นางสาวจินดา ทาการดี

13 พ.ย. 61

คลองชลประทาน
แม่งัด แม่แฝก
คลองชลประทาน

12 พ.ย. 61

พนังกั้นน้าปิง

28 ก.ย. 61 นางสมศักดิ์ เป้ามณี
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
4 ต.ค. 61 นางอาพัน กองขันธ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
4 ต.ค. 61 นางสาวอัญชลี ลีลาเกตุ

1 พ.ย. 61

คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา

2 พ.ย. 61

คลองชลประทาน สาย
1อาร์เอ็มซี
น.ส.ล. ชม.0328
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

12 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61

33 ชม 0020.07/6854

16 ต.ค. 61 นางสาวแสงอิ่น รินชัย
นางเพ็ชร สะถา
16 ต.ค. 61 วัดแม่มาลัย ร้าง

34 ชม 0020.01/9688

12 ต.ค. 61 นางพิสมัย มงคล

8 พ.ย. 61

35 ชม 0020.04/13748

16 ต.ค. 61 นางสาวสุชาศิณีย์ เกตุจนิ ากูล

2 พ.ย. 61

36 ชม 0020.01.01/2873

19 ต.ค. 61 วัดปางเติม ที่ธรณีสงฆ์

1 พ.ย. 61

37 ชม 0020.02/10272

24 ต.ค. 61 นางโสภา ถาปัน

2 พ.ย. 61

38 ชม 0020.03/10230

18 ต.ค. 61 นางศิริใจ เอกนันท์

20 พ.ย. 61

คลองชลประทานผาแตก
บ้านกิ่วแล
โฉนด 9129

39 ชม 0020.03/10238

18 ต.ค. 61 นางศิริใจ เอกนันท์

20 พ.ย. 61

โฉนด 9129

9 พ.ย. 61

เอกสำรสิทธิ์

กระทรวงการคลัง
โรงงานยาสูบ
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน 4 แอล4อาร์
แอล เอ็ม ซี
ที่สาธารณะ น.ส.ล. 650

ผลดำเนินกำร
รับรอง

น.ส.ล. เลขที่ ชม 0328

โฉนด 11661,24089

โรงเรียนบ้านป่าป้อง

คลองชลประทานผาแตก
บ้านเชิงดอย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
1อาร์3แอล 4 อาร์
คลองชลประทาน
ซอย 20 ซ้าย
น.ส.ล. 42491
โรงพยาบาลแม่แจ่ม
คลองชลประทานแม่แฝก แม่งัด
แม่แฝก
ที่ราชพัสดุ
สนามยิงปืนตารวจ
โรงเรียนบ้านป่าป้อง

นางสุนันท์ หงษ์มณี
ผจก.มรดกนายอนุรักษ์ หงษ์มณี
นางสงวน บุญมี

26/11/2561

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
โรงเรียน

โฉนด 11381
โฉนด 25025

น.ส.3 ก
เลขที่ 85

โฉนด 404

น.ส.3ก เลชที่ 1593

โฉนด 271

น.ส.3 เลขที่ 179

โฉนด 5603

ไม่รบั รอง

หมำยเหตุ

เหตุที่ไม่รบั รอง

อ.จอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมตามโฉนด 271
อ.หางดง
ทาแผนที่พิพาท
อ.ฝาง
รวมโฉนดที่ดิน
อ.แม่ริม
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อ.สันทราย
สอบเขตโฉนดที่ดิน 32990
อ.หางดง
สอบเขตโฉนด
อ.หางดง
รวมโฉนด
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิมและหักทางสราธารณประโยชน์
อ.เมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.ฝาง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.สันป่าตอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.หางดง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 60338
อ.แม่แตง
รังวัดออกโฉนด ด
อ.สันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 4539
อ.หางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.จอมทอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.เชียงดาว
สอบเขตโฉนด
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.พร้าว
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.เมืองเชียงใหม่
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.แม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม ตามโฉนด 19768
อ.สันทราย
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม โฉนด 61470
อ.แม่ริม
รวมโฉนดที่ดิน 6795 ,6796,6797
อ.แม่แตง
รวมโฉนด
อ.จอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 17435
อ.จอมทอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.แม่แตง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.แม่ริม
รวมโฉนด 9465,9466,12511
อ.สันกาแพง
สอบเขตโฉนด 58823
ที่ดินส่วนแยกสะเมิง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งแยกในนามเดิม โฉนด 40597
อ.จอมทอง
สอบเขตโฉนด 11700
อ.จอมทอง

ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันที่รงั วัด

ลงวันที่

ทะเบียน

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์

40 ชม 0020.07/6942

18 ต.ค. 61 นางสาวชลากร คันธวรรณ

9 พ.ย. 61

คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา

41 ชม 0020.08/12052

18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

6 พ.ย. 61

42 ชม 0020.08/12056

18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

6 พ.ย. 61

43 ชม 0020.08/12060

18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

6 พ.ย. 61

44 ชม 0020.08/12040

18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

6 พ.ย. 61

45 ชม 0020.08/12046

18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

6 พ.ย. 61

46 ชม 0020.01/9843

13/11/2561

47 ชม 0020.08/12049

16 ต.ค. 61 นายจาปี นวนฝั้น
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
18 ต.ค. 61 นายปัญญา พรโยธา

48 ชม 0020.02/10284

17 ต.ค. 61 นายอภิศักดิ์ พนมเศรษฐ์

2/11/2561

49 ชม 0020.06/13578

17 ต.ค. 61 นายสุรพล จันทร์น้อย

1/11/2561

คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัด
คลองชลประทาน
ซอย 9
คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัด
คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัด
คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก
แม่งัด
คลองชลประทาน
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
คลองชลประทานแม่แตง
สายใหญ่ฝั่งซ้าย

50 ชม 0020.03/10300

18/10/2561 นายสุมิตรา ตาละปิน

18/10/2561

51 ชม 0020.08/12043

18/10/2561 นายปัญญา พรโยธา

6/11/2561

52 ชม 0020.3/18868

18/10/2561 นายสุริยัน นวลตา
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24/10/2561 วัดป่าไผ่

6/11/2561

6 พ.ย. 61

เอกสำรสิทธิ์

น.ส.3ก 2960

โฉนด 8753

53 ชม 0020.07/7082
54 ชม 0020.03/10378

13/11/2561

คลองชลประทาน
แม่แฝก แม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ร้าง

ส.ค 1 เลขที่ 290

24/10/2561 นายบุญมี มณีวรรณ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24/10/2561 นางศรีสุพร ปิยรัตน์วงศ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
25/10/2561 นายประพฤติ มีสิงห์

19/11/2561

14/11/2561

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ถนนชลประทาน

14/11/2561

คลองชลประทานสายใหญ่

58 ชม 0020.01/10235

24/10/2561 นางสาวพีพรรณ ช่วงสกุล
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24/10/2561 นางรุ่งรัตน์ ช่วงสกุล

14/11/2561

คลองชลประทานสายใหญ่

59 ชม 0020.05/15602

24/10/2561 นายสุเทพ ใหลเจริญ

9/11/2561

60 ชม 0020.01/10222

24/10/2561 นางรุ่งรัตน์ ช่วงสกุล

14/11/2561

ที่สาธารณะ คลองชลประทาน
ซอย1ขวา 1 ซ้าย 23 ซ้าย
คลองชลประทานสายใหญ่

61 ชม 0020.01/10228

14/11/2561

คลองชลประทานสายใหญ่

62 ชม 0020.01/10116

24/10/2561 นายธนะกร ช่วงสกุล
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24/10/2561 นางเทียม เยาวภาคย์โสภณ

13/11/2561

คลองชลประทานสายใหญ่

63 ชม 0020.02/10500

22/10/2561 นางคาใส บุญเรืองยา

9/11/2561

64 ชม 0020.07/7210

26/10/2561 นายอนิรุต จันทวงศ์

26/10/2561

ที่ราชพัสดุ
สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะหนิ้ว
ที่ราชพัสดุ
ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหัวฝาย

65 ชม 0020.03/8614

31/8/2561 นางวรรณธร มณีทิพย์

13/6/2561

66 ชม 0020.03/8418

30/8/2561 นางญาณวรรณ สุขวิชัย

20/11/2561

55 ชม 0020.01/10213
56 ชม 0020.07/7145
57 ชม 0020.01/10239

หมายเหตุ

14/11/2561

ผลดำเนินกำร
รับรอง

โฉนด 9175

เป็ นค่าที่ได้ ตงสู
ั ้ ตรการบวกไว้ แล้ ว และจานวนรวมที่ได้ จะไปปรากฏใน แผ่นงาน "สรุปรายปี " ด้ วย ( แผ่นงานสุดท้ าย)

โฉนด 35238

โฉนด 4234

ไม่รบั รอง

หมำยเหตุ

เหตุที่ไม่รบั รอง

สอบเขตโฉนด 9129
อ.แม่แตง
รวมโฉนด
อ.สันทราย
แบ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน โฉนด 252
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.ดอยสะเก็ด
ออกโฉนดที่ดิน
อ.หางดง
แบ่งเวนคืน
อ.จอมทอง
แบ่งในนามเดิม
อ.สันทราย
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
อ.เมืองเชียงใหม่
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.แม่แตง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.จอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม โฉนด 14177
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน โฉนด 19675
อ.แม่แตง
แบ่งแยดโฉนด
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 30906
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 30905
อ.สันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 20431
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 20432
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 53
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งแยกในนามเดิม โฉนด 15964
อ.แม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อ.จอมทอง
แบ่งในนามเดิม
อ.จอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม

