ข้อมูลกำรปฏิบัตงิ ำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันที่รังวัด
ทะเบียน

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์

เอกสำรสิทธิ์

1 ชม 0020.07/8290

ลงวันที่
17 ธ.ค. 61

นางสมจิตร วีระไวทยะ

10/1/2562

2 ชม 0020.03/12041

17 ธ.ค. 61

นางสาวทัศวรรณ จันเขียว

9/1/2562

3 ชม 0020.07/8282

17 ธ.ค. 61

นางผ่องศรี เดอนิก

9/1/2562

4 ชม 0020.10/7430

27 ธ.ค. 61

15/1/2562

5 ชม 0020.08/14802

27 ธ.ค. 61

นางจันทรา ธนะถึง
ผู้จัดการมรดก นายก๋อง ธนะถึง
นายวันชัย ดุลยธรรมภักดี

6 ชม 0020.08/14771

27 ธ.ค. 61

นางวุวรรณา สิงหกุล

11/1/2562

7 ชม 0020.04/16929

27 ธ.ค. 61

นายประดิษฐ์ เป็งเรือน

11/1/2562

8 ชม 0020.08/14784

27 ธ.ค. 61

นางปิยาภรณ์ ประทุมศิริ

10/1/2562

9 ชม 0020.3/22109

18 ธ.ค. 61

11/1/2562

10 ชม 0020.3/21717

11 ธ.ค. 61

นายแดนชัย ใหม่แก้ว
และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
นายสมบูรณ์ ฟังอารมณ์

11 ชม 0020.3/22246

20 ธ.ค. 61

นางสาวสุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ

15/1/2562

12 ชม 0020.06/16932

26 ธ.ค. 61

นางสายฝน อินตา

18/1/2562

13 ชม 0020.09.3/12601

27 ธ.ค. 61

นางสาวนันทวัน ดิษพงษ์

7/1/2562

14 ชม 0020.03/12452

27 ธ.ค. 61

นางเขียว กันทะลอม

18/1/2562

15 ชม 0020.06/16738

24 ธ.ค. 61

นางสาวดาริกา ผะดุง

11/1/2562

16 ชม 0020.06/16738

24 ธ.ค. 61

นางสาวดาริกา ผะดุง

11/1/2562

17 ชม 0020.05/18570

20 ธ.ค. 61

9/1/2562

18 ชม 0020.08/14585

21 ธ.ค. 61

นางพวงทอง ใจมา
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
บริษัทกรีน เอวีนิว จากัด

19 ชม 0020.08/14571

21 ธ.ค. 61

บริษัทกรีน เอสเตท เชียงใหม่ จากัด

8/1/2562

20 ชม 0020.02/12581

17 ธ.ค. 61

โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

7/1/2562

21 ชม 0020.06/16636

21 ธ.ค. 61

บริษัท เจ สโตน จากัด

9/1/2562

22 ชม 0020.03.02/4993

13 ธ.ค. 61

15/1/2562

23 ชม 0020.08/14504

20 ธ.ค. 61

นางสาวเอื้อมพร มโนวรรณ
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายประสิทธิ์ เก่งกาจ

กรมชลประทาน
น.ส.3 ก เลขที่ 1690
คลองชลประทานแม่กวง
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - สมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
น.ส.3 ก เลขที่ 781
คลองชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอยพิเศษ 3
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง (เพื่อการชลประทาน)
โครงการประตูระบายน้าแม่สอย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 41116
คลองชลประทาน
น.ส.ล. เลขที่ ชม.2441
น.ส.3 ก เลขที่ 917
(สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย)
น.ส.ล. เลขที่ ชม.2441
น.ส.3 ก เลขที่ 1639 - 1644
(สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 25104 (โรงเรียนป่าเสร้า)
เลขที่ดิน 951 หน้าสารวจ 3510
โฉนดที่ดิน เลขที่ 35176
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 2 ขวา 21 ซ้าย
ที่ราชพัสดุ (โรงเรียนบ้านแม่ลาย)
โฉนดที่ดิน เลขที่ 10016

3/1/2562

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก (ร้าง)

24 ชม 0020.08/14467

19 ธ.ค. 61

นายนรินทร์ ศรีสุข

7/1/2562

25 ชม 0020.04/16462

18 ธ.ค. 61

2/1/2562

26 ชม 0020.04/16473

18 ธ.ค. 61

27 ชม 0020.07/8252

14 ธ.ค. 61

28 ชม 0020.07/8060

30 พ.ย. 61

นางพรรนี พัวพรสวรรค์
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางพรรนี พัวพรสวรรค์
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายคาอ้าย ชุมภู
นายจันทร์คา ชุมภู
นายไกรสร กิติน่าน

29 ชม 0020.01/11931

11 ธ.ค. 61

พันเอกสันติ สุขป้อม

9/1/2562

30 ชม 0020.01/11870

11 ธ.ค. 61

4/1/2562

31 ชม 0020.01/1165

11 ธ.ค. 61

นางยุพิน บุญทวี
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายธนานุวัฒน์ คุณาวรารักษ์

32 ชม 0020.07/8265

14 ธ.ค. 61

9/1/2562

33 ชม 0020.07/8042

30 พ.ย. 61

นางพวงพยอม มูลจิโน
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางไพริน วงษ์คา

34 ชม 0020.04/16190

12 ธ.ค. 61

35 ชม 0020.01.01/3718

14/1/2562

10/1/2562

8/1/2562

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ที่ดินติดโฉนดเลขที่ 9158 เลขที่ดิน 84

โฉนดที่ดิน เลขที่ 16165

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
น.ส.ล. เลขที่ ชม 1362

โฉนดที่ดิน เลขที่ 22905

21/12/2561

12 ธ.ค. 61

นางสาวศรัญญา เตปินยะ
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์

20/12/2561

กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
คลองชลประทาน
คลอง 1 อาร์ 4 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
คลองชลประทาน
คลอง 1 อาร์ 4 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
คลองชลประทาน
ถนนชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 3 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 10 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 3 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
คลองชลประทาน
คลอง 2 อาร์ 10 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
ที่ราชพัสดุ (ที่ดินอยู่หมู่ที่ 3)

36 ชม 0020.01.01/3715

12 ธ.ค. 61

นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์

20/12/2561

ที่ราชพัสดุ (ที่ดินอยู่หมู่ที่ 3)

37 ชม 0020.08/14080

11 ธ.ค. 61

นางวรารัตน์ อภิญญาวัชดรกุล

24/12/2561

38 ชม 0020.07/78

4/1/2562

นางปิ่นรัตน ชัยอุดมรัตน์

21/1/2562

39 ชม 0020.07/76

4/1/2562

นางสาวแก้วมณี แสงรุ้งฐิติรักษื

22/1/2562

40 ชม 0020.08/111

3/1/2562

นางวรารัตน์ อภิญญาวัชดรกุล

24/12/2561

กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล

2/1/2562
7/1/2562
7/1/2562

3/1/2562

3/1/2562

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่รับรอง เหตุทไี่ ม่รับรอง

น.ส.3 ก เลขที่ 135
น.ส.3 ก เลขที่ ชม.1816
โฉนดที่ดิน เลขที่ 5017
โฉนดที่ดิน เลขที่ 4871
โฉนดที่ดิน เลขที่ 10936
โฉนดที่ดิน เลขที่ 26033
โฉนดที่ดิน เลขที่ 24375, 42526
โฉนดที่ดิน เลขที่ 28801
น.ส.3 ก เลขที่ 217
โฉนดที่ดิน เลขที่ 15936
โฉนดที่ดิน เลขที่ 17957
โฉนดที่ดิน เลขที่ 44600
โฉนดที่ดิน เลขที่ 2213
น.ส.3 ก เลขที่ 469
น.ส.3 ก เลขที่ 1595, 1596
โฉนดที่ดิน เลขที่ 11601
โฉนดที่ดิน เลขที่ 21655
น.ส.3 ก เลขที่ 1595, 1596

อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอจอมทอง
แบ่งในนามเดิม โฉนดที่ดินเลขที่ 5748
อาเภอแม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อาเภอพร้าว
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งในนามเดิม โฉนดที่ดินเลขที่ 51964 หมู่ที่ 8
อาเภอสันทราย
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอฝาง
ออกโฉนดที่ดิน น.ส.3
อาเภอจอมทอง
แบ่งในนามเดิม น.ส.3 ก เลขที่ 5938
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามหลักฐาน น.ส.3 ก เลขที่ 917
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอดอยสะเก็ด
สอบเขตที่ดิน
อาเภอหางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตที่ดิน
อาเภอแม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอแม่ริม
รวมโฉนดที่ดิน
อาเภอแม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอแม่ริม
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอแม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อาเภอแม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอสะเมิง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอสะเมิง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์

ข้อมูลกำรปฏิบัตงิ ำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

หนังสือ

21/1/2562

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุ (โรงเรียนออนหลวย)

โฉนดที่ดิน เลขที่ 10608

2/1/2562

นางบัวนิ่ม ทองคาฟู
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณทอง

ชื่อผู้ขอ

21/1/2562

ที่ราชพัสดุ (โรงเรียนออนหลวย)

โฉนดที่ดิน เลขที่ 10666

43 ชม 0020.08/124

3/1/2562

นางอาไพ อาญาคา

16/1/2562

44 ชม 0020.3/22562

28 ธ.ค. 61

นางสาวผ่องจิต สุภาเวียง

16/1/2562

45 ชม 0020.07/159

9/1/2562

นางสาวกาญจนา ชุผดุงกิจ

29/1/2562

46 ชม 0020.08/332

9/1/2562

21/1/2562

47 ชม 0020.03/241

9/1/2562

48 ชม 0020.01.01/78

9/1/2562

นางสาวหทัยชนก ชัยรัต
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางเทพ แสนปุก
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางแสงนวล ยะมะโน

คลองชลประทาน
คลองส่งน้าสายซอย 15 อาร์ แอล เอ็ม ซี
คลองชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
คลองชลประทาน
ถนนชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง
กระทรวงการคลัง
เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน
ที่ราชพัสดุ

49 ชม 0020.04/447

10/1/2562

นายก่องคา ขันแก้วมิ่ง

29/1/2562

50 ชม 0020.3/22572

28 ธ.ค. 61

นางสาวผ่องจิต สุภาเวียง

16/1/2562

51 ชม 0020.3/22582

28 ธ.ค. 61

นางสาวผ่องจิต สุภาเวียง

16/1/2562

52 ชม 0020.3/22552

26 ธ.ค. 61

นางสาวผ่องจิต สุภาเวียง

16/1/2562

53 ชม 0020.3/489

10/1/2562

นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์

23/1/2562

54 ชม 0020.04/268

4/1/2562

นางอาไพรพร คันคนากุล

23/1/2562

55 ชม 0020.04/262

4/1/2562

นางอาไพรพร คันคนากุล

23/1/2562

56 ชม 0020.3/753

16/1/2562

บริษัท นาพลัง จากัด

29/1/2562

57 ชม 0020.08/820

11/1/2562

นางปิยาภรณ์ ประทุมศิริ

10/1/2562

58 ชม 0020.09.3/693

18/1/2562

นายอวน แก้วบุญเรือง

28/1/2562

59 ชม 0020.08/621

16/1/2562

นางสาวมาลัย ฉวี

31/1/2562

60 ชม 0020.05/468

11/1/2562

นางนงลักษณ์ ปัญญาเหล็ก

30/1/2562

61 ชม 0020.06/225

4/1/2562

นางสาวพรรณี ฟูไชย

25/1/2562

62 ชม 0020.08/326

9/1/2562

นางสาวปฐมพร คาแก่น

21/1/2562

63 ชม 0020.3/238

6/1/2562

นางสิริมา ศรีสมวงศ์

28/1/2562

64 ชม 0020.3/808

17/1/2562

บริษัท นาพลัง จากัด

29/1/2562

65 ชม 0020.08/917

24/1/2562

นางวรินทร์พร โฆธนาษิตภิรมย์

11/2/2562

66 ชม 0020.03.02/331

23/1/2562

15/1/2562

67 ชม 0020.06/539

11/1/2562

68 ชม 0020.08/14729

26 ธ.ค. 61

นางสาวเอื้อมพร มโนวรรณ
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางทองอยู่ อานนทวิลาส
และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายสุเมธ โอวะกุลวงศ์

เลขที่
41 ชม 0020.04/98

ลงวันที่
2/1/2562

42 ชม 0020.04/104

หมำยเหตุ

วันที่รังวัด
ทะเบียน

เป็นค่าที่ได้ตั้งสูตรการบวกไว้แล้ว

24/1/2562
24/1/2562

29/1/2562

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
คลองชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
คลองชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 11663

เอกสำรสิทธิ์

น.ส.3 ก เลขที่ 225
โฉนดที่ดิน เลขที่ 13114

โฉนดที่ดิน เลขที่ 12978
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6181
โฉนดที่ดิน เลขที่ 72586
น.ส.3 ก เลขที่ 1291
น.ส.3 ก เลขที่ 138/225

โฉนดที่ดิน เลขที่ 43588
โฉนดที่ดิน เลขที่ 18461
โฉนดที่ดิน เลขที่ 11663
โฉนดที่ดิน เลขที่ 76700

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
ที่สาธารณะ
คลองชลประทาน ซอย 23ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน (ลาน้าแม่ด)ู่
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 11663
ที่ราชพัสดุ (โรงเรียนบ้านแม่แต)

โฉนดที่ดิน เลขที่ 4334, 4500

โฉนดที่ดิน เลขที่ 616

โฉนดที่ดิน เลขที่ 11663

โฉนดที่ดิน เลขที่ 10016
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 19 ซ้าย

24 ธ.ค. 61

และจานวนรวมที่ได้จะไปปรากฏใน แผ่นงาน "สรุปรายปี" ด้วย ( แผ่นงานสุดท้าย)

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่รับรอง เหตุทไี่ ม่รับรอง

โฉนดที่ดิน เลขที่ 102020

อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอจอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอสะเมิง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอสันทราย
สอบเขตโฉนด
อาเภอฝาง
รวมโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอหางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
อาเภอหางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม

