ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

หนังสือ

6

ชม.0020.08/2302

7

ชม.0020.09.3/2212 25/2/2562 นางศิริกาญจน์ รวีนโรจน์

12/3/2562

ที่รำชพัสดุ
เอกสำรสิทธิ์
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 22 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 20 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 20 ซ้าย
คลองชลประทาน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 60305 หมู่ที่ 4
คลองผันนาแม่ออนลงสู่เหมืองห้วยลึก
กรมชลประทาน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 39155 หมู่ที่ 7
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งดั สมบูรณ์ชล
ทีร่ าชพัสดุ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันทรายคลองน้
โฉนดทีด่ นิ อยเลขที
ต.เวี่ ย34363
ง)

8

ชม.0020.03.02/825 26/2/2562 นางสมบูรณื สุกาญจนะ

22/3/2562

ทีร่ าชพัสดุ

9

ชม.0020.07/1484

29/1/2562

ถนนชลประทาน

10

ชม.0020.05/2310 20/2/2562 นายพิชิต คาแดง

6/3/2562

11

ชม.0020.09.3/2372 28/2/2562 นางสุภาพ ศรีอานวย

20/2/2562

12

ชม.0020.09.3/2173 25/2/2562 นางคามา จาปาคง

13/2/2562

13

ชม.0020.03.02/844 26/2/2562 นายวร จันตะทา

22/3/2562

14

ชม.0020.03.02/808 26/2/2562 นางพัทธมน ศาลากิจ

17/10/2561

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 59710
โฉนดเลขที่ 668
ทีท่ า่ นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรมชลประทาน
โฉนดเลขที่ 16266
คลองชลประทาน
น.ส.3 ก. เลขที่ 1201 กระทรวงการคลัง
โฉนดเลขที่ 33678
(เพือ่ ประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านลาน)
น.ส.3 ก. เลขที่ ชม.0541
น.ส.3 ก. เลขที่ 486
(ทีต่ งสนามกี
ั
ฬาอาเภอออมก๋อย)
น.ส.3 ก. เลขที่ 1544

15

ชม.0020.04/2530 26/2/2562 นางสาวอตินุช เลิศรัตน์

12/3/2562

16

ชม.0020.04/2527 26/2/2562 นางหมัน บริวงศ์

12/3/2562

17

ชม.0020.09.3/2685 12/3/2562 นางเพ็ญมาส กุลเดชชัยชาญ

25/2/2562

18

ชม.0020.3/3397

21/3/2562

19

ชม.0020.3/3343

5/3/2562 นายสุวทิ ย์ ใจโพธิ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
28/2/2562 นายชัยยศ เปียวะชา

20

ชม.0020.3/3645

4/3/2562 นายอาพนท์ บริสุทธิศ์ รี

18/3/2562

21

ชม.0020.05/3000

5/3/2562 นางสาวสุกญ
ั ญา สุ้นบุญเรือง

12/3/2562

22

ชม.0020.04/2909

18/3/2562

23

ชม.0020.04/2692

24

ชม.0020.04/2696

5/3/2562 นางเรือนแก้ว ถาใจ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
28/2/2562 นางสาวสัมพวรรณ สิริรังสรรวัฒนา
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
28/2/2562 นางสุภาพร โฉมประดิษฐ์

25

ชม.0020.08/2551

22/3/2562

26

ชม.0020.02/2124

27

ชม.0020.06/3235

5/3/2562 นางอะลูมะ นาวานุภาพ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
12/3/2562 นางพิมพ์ อาจหาญ
ผู้จดั การมรดกนายคา อาจหาญ
7/3/2562 นางจันทร์เพ็ญ ก๊างิว

28

ชม.0020.05/3456 13/3/2562 นายเสนอ แก้ววงศ์

26/3/2562

29

ชม.0020.05/3434 13/3/2562 ศาลจังหวัดเชียงใหม่

26/3/2562

เลขที่

ชือ่ ผู้ขอ
ลงวันที่
7/3/2562 นางธัญกร พฤกษ์ประเสริฐ

วันที่รงั วัด
ทะเบียน

1

ชม.0020.06/3252

2

ชม.0020.06/2623 25/2/2562 นายธราพร จินตกานนท์

11/3/2562

3

ชม.0020.06/2568 25/2/2562 นางสาวศรีวรรณ สายปา

11/3/2562

4

ชม.0020.06/2632 25/2/2562 นายธราพร จินตกานนท์

11/3/2562

5

ชม.0020.04/2433 25/2/2562 นายมงคล เลิศวงศ์ประเสริฐ

11/3/2562

และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
27/2/2562 นายยศพล สารนัน

5/3/2562 นางสาวกาญจนา ชูผดุงกิจ

25/3/2562

25/2/2562

14/3/2562

14/3/2562
14/3/2562

27/3/2562
26/3/2562

30

ชม.0020.08/2799

(นางจันทร์ กันยะสิทธิ์ ผู้ร้อง)
12/3/2562 นายอนุรักษ์ ศรีไม้

31

ชม.0020.05/3142

7/3/2562 นางบัวลอย ใจดวงจันทร์

32

ชม.0020.05/3566 15/3/2562 นายแดง พิทา

28/3/2562

33

ชม.0020.03/2807 15/3/2562 นางณัชฌา ออสบอร์น

12/12/2561

34

ชม.0020.05/3707 16/3/2562 นายเสนอ แก้ววงศ์

27/3/2562

และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
14/3/2562 นางสาวพรสวรรค์ สุปนิ ราช

27/3/2562
22/3/2562

35

ชม.0020.01/2528

36

ชม.0020.07/1056 11/2/2562 นายประเสริฐ ปัญญากูล

22/3/2562

37

ชม.0020.06/2133 13/3/2562 นางกันยารัตน์ ธาดาพร

6/3/2562

38

ชม.0020.06/2179 13/3/2562 นายสนธิ บุตโรบล

6/3/2562

39

ชม.0020.01/1797 20/2/2562 นางสาวรจนา จันทรา

20/3/2562

40

ชม.0020.08/1906 18/2/2562 นายอัศนัย จายะ

11/3/2562

29/3/2562

41

ชม.0020.04/2201

และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
18/2/2562 นางสาวนาริน อาภาสีสด

5/3/2562

42

ชม.0020.06/2281 15/2/2562 นายสุรินทร์ ชัยอริยะกุล

4/3/2562

โฉนดเลขทีด่ นิ เลขที่ 923
โฉนดเลขที่ 13114

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน (ผาแตก)
น.ส.3 ก. เลขที่ 0757 กระทรวงการคลัง
เพือ่ ประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
น.ส.ล เลขที่ ชม.1513
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ทีส่ าธารณะ
พนังกันนาปิง
ทีด่ นิ ของท่านโฉนดเลขที่ 7295
โรงเรียนวัดสันป่าค่า
คลองชลประทาน
คลอง 8 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน 9 แอล - อาร์ - เอ็ม - ซี
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน (ผาแตก)
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน ซอยพิเศษ 3
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทาน
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง
(คลองชลประทานแม่กวง-อุดดมธารา)
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 21 ซ้าย
ทีส่ าธารณะ
คูนาปลายคลอง 23 ซ้าย

โฉนดเลขที่ 30783
โฉนดเลขที่ 78765 หมู่ที่ 6
โฉนดเลขที่ 10957

โฉนดเลขที่ 48023 หมู่ที่ 4
โฉนดเลขที่ 42756 หมู่ที่ 8
โฉนดเลขที่ 4623 หมู่ที่ 6
โฉนดเลขที่ 28250 หมู่ที่ 6

โฉนด 52618

โฉนดเลขที่ 13178 หมู่ที่ 1

โฉนดเลขที่ 35013 หมู่ที่ 3
โฉนดเลขที่ 30404 หมู่ที่ 5
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 7767

ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 22 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน (คลองซอย 6 ซ้าย)
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง-อุดดมธารา
คลองชลประทาน
คลองส่งนา 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
กรมชลประทาน

โฉนดเลขที่ 44580 หมู่ที่ 4
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 26238,26239
โฉนดเลขที่ 24845 หมู่ที่ 5

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 10840

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 29018

ผลดำเนินกำร
รับรอง

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ
เหตุทไี่ ม่รับรอง

อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอหางดง
แบ่งเวนคืนทีด่ นิ
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่แตง
สอบเขตทีด่ นิ
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอจอมทอง
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอฝาง
สอบเขตทีด่ นิ
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตทีด่ นิ
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอดอยสะเก็ด
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันป่าตอง
ทาแผนทีข่ ้อพิพาท
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันป่าตอง
รวมโฉนดทีด่ นิ
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่ริม
รวมโฉนดทีด่ นิ และแบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่ริม
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง

ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
ประจำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชือ่ ผู้ขอ

วันที่รงั วัด

ลงวันที่

ทะเบียน

43

ชม.0020.07/1214 18/2/2562 นางไพริน วงษืคา

3/1/2562

44

ชม.0020.07/1235 20/2/2562 นางอัศญา กุลนอก

11/3/2562

45

ชม.0020.05/2462 22/2/2562 อาเภอสันป่าตอง

7/3/2562

46

ชม.0020.05/2437 22/2/2562 นายวิรัตน์ จริยา

8/3/2562

47

ชม.0020.06/2614 25/2/2562 นายธราพร จินตกานนท์

11/3/2562

48

ชม.0020.08/2278 27/2/2562 นางปริชาติ โสภา

15/3/2562

49

ชม.0020.04/2443 25/2/2562 นายบรรดิษ คมสาสตรา

11/3/2562

50

ชม.0020.3/2643

8/3/2562

51

ชม.0020.03/1945 21/2/2562 นางสุภติ มูลเมือง

14/3/2562

52

ชม.0020.01/1213

5/2/2562 นางงามพริม บุนนาค

1/3/2562

53

ชม.0020.01/1195

5/2/2562 นายฉัตรชัย สุริยะ

4/3/2562

54

ชม0020.08/1546

7/2/2562 นางฐิตวิ ลั คุ์ เหมือนมนัส

5/3/2562

55

ชม.0020.08/1841 15/2/2562 นายประสงค์ คาตัน

20/2/2562 นายสมบูรณ์ ฟังอารมณ์

57

และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
ชม.0020.05/1965 13/2/2562 นายจรูญ ใจจันทร์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
ชม.0020.09.3/1782 13/2/2562 นางรมน ธนชัยดารงเดช

58

ชม.0020.01/1662 20/2/2562 นางศุภวดี ชมชื่น

56

12/3/2562
5/3/2562
4/3/2562
21/3/2562

59

ชม.0020.12/2032

60

ชม.0020.03/1946

และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
14/2/2562 นายไพบูลย์ วุฒิ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
20/2/2562 นางสุภติ มูลเมือง

61

ชม.0020.07/818

31/1/2562 นางชวนพิศ ปิกวงศ์

19/3/2562

62

ชม.0020.08/1455

6/2/2562 นายทวีศกั ดิ์ อมรเลิศพิศาล

1/3/2562

63

ชม.0020.07/982

7/2/2562 นายอภิสิทธ์ กัมพลาวลี

28/3/2562

64

ชม.0020.07/1037

8/2/2562 นายนิรันดร์ หิมมา

20/3/2562

65

ชม.0020.01/1241

5/2/2562 นางปิยะดา รังคสิริ

6/3/2562

66

ชม.0020.07/640

24/1/2562 นางสาวอาภาภรณ์ แผลงฤทธ์

14/3/2562

67

ชม.0020.07/638

24/1/2562 นางสาวอาภาภรณ์ แผลงฤทธ์

14/3/2562

68

ชม.0020.07/652

30/1/2562 นางสาวอาภาภรณ์ แผลงฤทธ์

15/3/2562

69

ชม.0020.07/494

18/1/2562 นางอรุณีย์ คนบุญ

1/3/2562

70

ชม.0020.07/535

21/1/2562 นายชาตรี พรมเทศ

8/3/2562

71

ชม.0020.07/645

30/1/2562 นางสาวอาภาภรณ์ แผลงฤทธ์

15/3/2562

หมายเหตุ

7/3/2562
14/3/2562

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
คลองชลประทาน
คลองซอยแยก 1 ขวา 6 ซ้าย
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทาน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 55479
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วทิ ยา)
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 1 ซ้าย 20 ซ้าย
ทีร่ าชพัสดุ (อนามัยร่มหลวง)
คลองชลประทาน
คลองผันนาแม่ออนลงสู่เหมืองห้วยลึก
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง(เพือ่ การชลประทาน)
โครงการประตูรบายนาแม่สาย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งดั สมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง-อุดดมธารา
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทานซอย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ทีร่ าชพัสดุ(ร.ร.วัดอุทมุ พราราม)
กระทรวงการคลัง(เพือ่ การชลประทาน)
โครงการประตูรบายนาแม่สอย
ถนนชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งดั สมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองซอย 1 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา

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

เอกสำรสิทธิ์

ผลดำเนินกำร
รับรอง

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 17957
โฉนดเลขที่ 16059

โฉนดเลขที่ 28802

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 13592
น.ส.3 ก. เลขที่ 1272
โฉนดเลขที่ 3277,3607,
9,382,938,317,445
น.ส.ล. เลขที่ 1264

โฉนดเลขที่ 50957
โฉนดเลขที่ 233320
โฉนดเลขที่ 3257

โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 14397
โฉนดเลขที่ 26261

โฉนดเลขที่ 11760
โฉนดเลขที่ 14207
โฉนดเลขที่ 1682
น.ส.3 ก. เลขที่ 1692
น.ส.3 ก. เลขที่ 1690
โฉนดเลขที่ 10686
โฉนดเลขที่ 9993
น.ส.3 ก. เลขที่ 1780
น.ส.3 ก. เลขที่ 1690

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ
เหตุทไี่ ม่รับรอง

แบ่งเวนคืนทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
แบ่งหักเป็นทีส่ าธารณประโยชน์
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันป่าตอง
ออกหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันทราย
สอบเขตทีด่ นิ
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่ริม
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่ริม
รวมโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสารภี
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่แตง
รวมโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่ริม
สอบเขตทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดทีด่ นิ
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดทีด่ นิ

