ข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ
1

หนังสือ
เลขที่
ชม0020.07/6470

ชือ่ ผู้ขอ
ลงวันที่
28 ก.ย. 61 นายเทอดชัย ธเนศวโรดม

2

ชม 0020.10/90972

25/10/2561

3

ชม 0020.01/8962

24 ก.ย. 61 นางศุภวดี ชมชื่น
และผู้ถือกรรมสิทธิ์
24 ก.ย. 61 นายสุพจน์ ก๋องหล้า

4

ชม 0020.07/6420

26 ก.ย. 61 นายเทอดชัย ธเนศวโรดม

26/10/2561

5

ชม 0020.08/11563

5 ต.ค. 61

25/10/2561

6

ชม 0020.03.02/4005

3 ต.ค. 61

นายอาทู อาซอง
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางพันธมน ศาลากิจ

7

ชม 0020.08/11566

5 ต.ค. 61

26/10/2561

8

ชม 0020.08/11455

3 ต.ค. 61

9

ชม 0020.3/17949

4 ต.ค. 61

นายอชิฎภูมิ ขัติยะ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางประภา ขุนปัญญา
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางอรัญญา ชุติมา

10 ชม 0020.05/14614

6 ต.ค. 61

ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสา

19/10/2561

11 ชม 0020.04/13590

26/10/2561

12 ชม 0020.08/11619

11 ต.ค. 61 นางจันทร์ทร ปาลี
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
8 ต.ค. 61 นางพิมภา พิบลู ผดุงทรัพย์

13 ชม 0020.08/11706

10 ต.ค. 61 นายทองรัก ลีรพันธุ์

30/10/2561

14 ชม 0020.08/11697

10 ต.ค. 61 นายทองรัก ลีรพันธุ์

30/10/2561

15 ชม 0020.06/13169

8 ต.ค. 61

26/10/2561

16 ชม 0020.06/13612

17 ต.ค. 61 นายบุญญพนธ์ เมตติกานนท์

30/10/2561

17 ชม 0020.06/13549

29/10/2561

19 ชม 0020.08/11571

17 ต.ค. 61 นายสนิท นาราช
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
15 ส.ค. 61 นายบุญรัตน์ จันณะคา
นางสาวพิชญา กองมูล
5 ต.ค. 61 นายกฤตธนกร คาจิตร

20 ชม 0020.09.3/9931

4 ต.ค. 61

นางเครือวัลย์ ทองหล้า
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24 ก.ย. 61 เทศบาลเชียงใหม่

22/10/2561

12/10/2561

29 ชม 0020.04/12764

25 ก.ย. 61 นายสมพงษ์ อินต๊ะ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
20 ก.ย. 61 นายบรรยง ไพศาลธีระกร
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24 ก.ย. 91 นายเฉลิมชัย อมรธรรม
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24 ก.ย. 61 นางเทียมต๋า ศรีเรือง
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24 ก.ย. 61 สานักงานเทศบาลตาบล
สันผักหวาน
20 ก.ย. 61 กระทรวงวัฒนธรรม
วัดศิลามงคล
24 ก.ย. 61 นายวีระกาล กาวิโล
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
24 ก.ย. 61 บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์

30 ชม 0020.04/12731

24 ก.ย. 61 นางสาวรุง่ ทิวา ใจจา

9 ต.ค. 61

31 ชม 0020.01/9103

25 ก.ย. 61 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

18 ต.ค. 61

32 ชม 0020.03/9234

20 ก.ย. 61 นางสุมิตรา ตาละปิน

18 ต.ค. 61

33 ชม 0020.04/12995

28 ก.ย. 61 นายธารงค์ฤทธิ์ ฤกษ์เกษม

16 ต.ค. 61

34 ชม 0020.3/17408

26 ก.ย. 61 นางพัชนี ศีติสาร

16 ต.ค. 61

35 ชม 0020.02/9701

2 ต.ค. 61

นายบุญปั่น ธาตุอินจันทร์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
14 ก.ย. 61 นายพุฒิพฒ
ั น์ พิพฒ
ั นศิริกุล

16 ต.ค. 61

19 ก.ย. 61 หจก.เชียงใหม่โคลเวีย
โดยนายเอกพจน์ หมอเพชร
19 ก.ย. 61 หจก.เชียงใหม่โคลเวีย
โดยนายเอกพจน์ หมอเพชร
14 ก.ย. 61 นางจันทร์ สิงห์ใจ

16 ต.ค. 61

18 ชม 0020.07/5297

21 ชม 00020.3/17299
22 ชม 0020.08/11159
23 ชม 0020.03/9202
24 ชม 0020.06/12419
25 ชม 0020.06/12397
26 ชม 0020.06/12413
27 ชม 0020.03/9258
28 ชม 0020.04/12731

36 ชม 0020.05/13494
37 ชม 0020.07/6182
38 ชม 0020.07/6174
39 ชม 0020.05/13469

นางจันทร์สม บุตรเทพ

วันที่รังวัด
ทะเบียน
26/10/2561

25/10/2561

17/10/2561

22/10/2561
24/10/2561

30/10/2561

1/10/2561
26/10/2561

12/10/2561

8/10/2561
18 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61

1 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
อาณ์เอ็มซีแม่กวง
น.ส.ล. ชม 0328
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
โฉนดที่ดินเลขที่ 4733
ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเม็งราย
ที่สาธารณะคลองชลประทาน
ซอย 23 ซ้าย
คลอง1แอล4อาร์แอลเอ็มซี
คลองผันน้าแม่ออนสูงเหมืองลึก
คลองชลประทานแม่แฝก
คลองซอย 3
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝกแม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝกแม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน 1 ขวา 21 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่
ถนนชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน6แอลอาร์เอ็มซี
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กาแพงดิน

เอกสำรสิทธิ์
โฉนด 7692

โฉนด 24831

น.ส.3ก เลขที่ 1544

โฉนดเลขที่ 4728

โฉนดเลขที1่ 1661
24089

กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก
โฉนดเลขที่ 12314
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย1ซ้าย20ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 21 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองซอย1ขวา1ซ้าย20ซ้าย
โรงเรียนบ้านหนองเหียง

น.ส.3 เลขที่ 78

กรมชลประทาน
คลอง10แอล4อาร์แอล เอ็ม ซี
กรมชลประทาน
คลอง1อาร์3แอล4อาร์แอล เอ็ม ซี
กรมชลประทาน
คลอง10แอล4อาร์แอล เอ็ม ซี
โฉนด 130
โรงงานยาสูบ
ที่ดินโฉนด 9129 เลขทิ่ดิน 81
กรมชลประทาน
คลองผันน้าแม่ออน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
โฉนด 21269
คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย
ที่สาธารณะ
คลองชลประทานซอย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองซอย 4 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองซอย 4 ซ้าย
ที่สาธารณะ
คลองชลประทาน

ผลดำเนินกำร
รับรอง

โฉนด 66470

โฉนด 2031

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ

เหตุที่ไม่รับรอง

อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.แม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมตามโฉนด3257
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดินตามโฉนด 2615
อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.สันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.เมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันป่าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อ.สันกาแพง
สอบเขตโฉนด 12337 หมู่ 1
อ.สันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.หางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.หางดง
แบ่งเวนคืน
อ.หางดง
แบ่งกรรมสิทริ วม
อ.แม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อ.สันทราย
สอบเขตที่ดิน
อ.ฝาง
รวมโฉนดที่ดิน
อ.เมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.จอมทอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน 12313
อ.หางดง
รวมโฉนด
อ.หางดง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.หางดง
ตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันกาแพง
สอบเขตโฉนดที่ดิน 3107
อ.สันกาแพง
สอบเขตโฉนด 36220
อ.สันกาแพง
สอบเขตที่ดิน โฉนด 57218
ชี้ตาแหน่ง น.ส3 928,292,930
935,936,937
อ.จอมทอง
แบ่งในนามเดิม โฉนด 8753
อ.สันกาแพง
สอบเขตโฉนด 29934
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 21268
อ.สันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.สันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม

ข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่
40 ชม 0020.07/6190

42 ชม 0020.08/11151

ชือ่ ผู้ขอ
ลงวันที่
19 ก.ย. 61 หจก.เชียงใหม่โคลเวีย
โดยนายเอกพจน์ หมอเพชร
19 ก.ย. 61 หจก.เชียงใหม่โคลเวีย
โดยนายเอกพจน์ หมอเพชร
25 ก.ย. 61 นางนิศา ชีพอุดม

43 ชม 0020.06/12273

21 ก.ย. 61 นางสาวเพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

8 ต.ค. 61

44 ชม 0020.07/6223

10 ต.ค. 61

46 ชม 0020.12/9329

21 ก.ย. 61 นายองอาจ กิติกร
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
19 ก.ย. 61 นายนนทสินทร์ กลิ่นฟุ้ง
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
19/9/2561 นางจิรพร หวันแดง

10/10/2561

47 ชม 0020.03/8993

17/9/2561 นางสาวศิริวดี จันทร์เจริญจิตต์

8/10/2561

48 ชม 0020.04/12533

19/9/2561 บริษัท ทร๊อกกี้ทอ๊ ป จากัด

1/10/2561

49 ชม 0020.03/9036

17/9/2561 นายสมศักดิ์ ไชยเสน

4/10/2561

50 ชม 0020.03/9044

17/9/2561 นางเนตรนภา สมนิมิตนาชัย

4/10/2561

51 ชม 0020.03/8863

5/10/2561

52 ชม 0020.3/16527

12/9/2561 นางสาวเพชร กันทะใจ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
12/9/2561 นายวิชญ ช้างศร

19/10/2561

53 ชม 0020.3/16523

12/9/2561 นายวิชญ ช้างศร

19/10/2561

54 ชม 0020.08/10737

13/9/2561 นางส่องสี กุลพงษ์

16/10/2561

55 ชม 0020.01/8390

10/9/2561 นายจิรายุ ศวิตชาต
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
10/9/2561 นางเกรียงกมล ศิลปเสริฐ

9/10/2561

41 ชม 0020.07/6179

45 ชม 0020.04/12560

56 ชม 0020.01/8459
57 ชม 0020.01/8413

วันที่รังวัด
ทะเบียน
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61

2 ต.ค. 61

10/10/2561
5/10/2561

59 ชม 0020.03/8876

10/9/2561 นางสาวอัมพร สุวรรณไชยรัตน์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
10/9/2561 นายจิรายุ ศวิตชาต
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
12/9/2561 นางสาวกมลรัตน์ จันต๊ะ

60 ชม 0020.08/10773

17/9/2561 นางสาวณัฐนรีย์ พานิชกุล

5/10/2561

61 ชม 0020.3/16507

12/9/2561 บริษัท บ้านเบอร์ 5 จากัด

1/10/2561

62 ชม 0020.06/12553

27/9/2561 นายสงกรานต์ สีสะอาด

11/10/2561

63 ชม 0020.08/9902

65 ชม 0020.05/12786

27/8/2561 นางสุนันท์ หงษ์มณี
20/8/2561
ผจก.มรดกนายอนุรักษ์ พงษ์มณี
27/8/2561 นางสุนันท์ หงษ์มณี
20/8/2561
ผจก.มรดกนายอนุรักษ์ พงษ์มณี
4/9/2561 นายอุทยั มีคา
11/12/2561

66 ชม 0020.05/12380

31/8/2561 ศาลจังหวัดเชียงใหม่

17/9/2561

67 ชม 0020.05/12397

31/8/2561 ศาลจังหวัดเชียงใหม่

17/9/2561

68 ชม 0020.3/15178

22/8/2561 นางสาวนภวรรณ บุญยนิยม

13/9/2561

69 ชม 0020.04/11521

28/8/2561 นางเสนาะ อินตาพรม

11/9/2561

70 ชม 0020.02/8422

27/8/2561 นายบดินทร์ นิธิอุทยั
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
28/8/2561 นางบัวแก้ว อินตา

12/9/2561

30/8/2561 นางเพ็ญสม กันยวม
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
23/8/2561 นางมงคล ทัยกาล

12/9/2561

58 ชม 0020.01/8382

64 ชม 0020.08/9904

71 ชม 0020.06/11088
72 ชม 0020.06/11248
73 ชม 0020.03/8156
74 ชม 0020.05/12155
75 ชม 0020.08/10001
76 ชม 0020.08/10139

9/10/2561
5/10/2561

5/9/2561

21/9/2561

27/8/2561 นางสาวหทัยกาญจน์ ยมเสถียรกุล 11/9/2561
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
28/8/2561 นายแสดง สิงหะวาระ
11/9/2561
13/9/2561

77 ชม 0020.03/8306

31/8/2561 นายบัวผัด ดอกไม้
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
29/8/2561 อบต.ดอยหล่อ

78 ชม 0020.05/12204

27/8/2561 เทศบาลตาบลสันป่าตอง

11/9/2561

18/9/2561

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
คลองซอย 4 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองซอย 4 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
ที่ราชพัสดุ
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
กรมชลประทาน
คลอง3แอล1อาร์ 3 แอล4อาร์
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
น.ส.3 ก เลขที่ 469
กรมชลประทาน
คลอง8แอล4อาร์แอลเอ็มซี
กรมชลประทาน
พนั้งกั้นน้าแม่ปงิ
กรมชลประทาน
พนั้งกั้นน้าแม่ปงิ
กรมชลประทาน
พนั้งกั้นน้าแม่ปงิ
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองแม่แฝกแม่งัด
กรมชลประทาน
พนั้งกั้นน้าแม่ปงิ
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอกสำรสิทธิ์

น.สง.3 เลขที่ 1689

ส.ค.1 เลขที่ 154
ส.ค.1 เลขที่ 313

กรมชลประทาน
คลองแม่แฝกแม่งัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 4880
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่
น.ส.3ก เลขที่ 3528
โรงเรียนป่าป้อง
น.ส.3ก เลขที่ 3528
โรงเรียนป่าป้อง
โฉนดที่ดิน 3317
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ที่สาธารณะ
พนังกั้นน้าปิง
ที่สาธารณะ
พนังกั้นน้าปิง
ถนนพนังกั้นน้าปิง

โฉนด 3379

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย บ้านหนองบัวพัฒนา
กรมชลประทาน
คลองแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองซอย 20 ซ้าย
โฉนดเลขที่ 9157

น.ส.3ก เลขที่ 253

ที่สาธารณะ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดอนเปา
กรมชลประทาน
คลองแม่แฝกแม่งัด
กรมชลประทาน
คลองแม่แฝกแม่งัด
โฉนดเลขที่ 11858

โฉนดเลขที่ 10419

ที่สาธารณะ
คลองชลประทาน

ผลดำเนินกำร
รับรอง

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ

เหตุที่ไม่รับรอง

อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.แม่แตง
สอบเขตโฉนด
อ.สันทราย
ออกโฉนดที่ดิน
อ.หางดง
แบ่งเวนคืน
อ.แม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อ.สันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 43312
อ.สารภี
รวมโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิม
อ.จอมทอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน 12746
อ.สันกาแพง
รวมโฉนดเลขที่37079(4แปลง)
อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.จอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิรวมโฉนด 18723
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 6529
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 5298
อ.แม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมตามโฉนด 29967
อ.แม่ริม
สอบเขตที่ดิน ตามโฉนด 6530
อ.จอมทอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตทิ่ดิน
อ.หางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันทราย
สอบเขตโฉนด
อ.สันทราย
สอบเขตโฉนด
อ.สันป่าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อ.สันป่าตอง
ทาแผนที่พพิ าท
อ.สันป่าตอง
ทาแผนที่พพิ าท
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตตราจองฯเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนด
อ.สันกาแพง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.ดอยสะเก็ด
รวมโฉนดที่ดิน 56503,8899
อ.หางดง
แบ่งเวนคืน
อ.หางดง
แบ่งกรรมสิทธิรวม
อ.จอมทอง
สอบเขตโฉนด เลขที่ 4132
อ.สันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.จอมทอง
สอบเขตทางสาธารณประโยชน์
อ.สันป่าตอง
ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์

ข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่
79 ชม 0020.06/11299

ชือ่ ผู้ขอ
ลงวันที่
30/8/2561 นางวัชรีย์ ตันตรีสุคนธ์

24/9/2561

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
คลองซอยพิเศษ 3
กระทรวงการคลัง โฉนด 57241
เพื่อสานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
คลองชลประทานแม่กวงอุดมธารา
กรมชลประทาน
คลองผาแตกบ้านโพธิท์ องเจริญ
โฉนด 18722 กระทรวงการคลัง
เพื่อราชการกรมการบินพาณิชย์
สานักงานที่ดินสันทราย

12/9/2561

80 ชม 0020.08/9974

27/8/2561 เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

10/9/2561

81 ชม 0020.08/10009

28/8/2561 นางประทุม คิดจักร

11/9/2561

82 ชม 0020.02/8382

11/9/2561

83 ชม 0020.3/15439

27/8/2561 นางสุนีย์ แสงหล้า
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
28/8/2561 นายอนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์

84 ชม 0020.08/10447

8/9/2561 บริษัท กรีน เอวีนิว จากัด

น.ส.3ก เลขที่ 917

85 ชม 0020.08/10446

5/9/2561 บริษัท กรีน เอวีนิว จากัด

24/9/2561

สานักงานที่ดินสันทราย

น.ส.3ก เลขที่ 917

86 ชม 0020.08/10516

6/9/2561 บริษัท กรีน เอสเตท เชียงใหม่จากัด 26/9/2561

สานักงานที่ดินสันทราย

น.ส.3ก เลขที่ 1639-1644

87 ชม 0020.3/15871

4/9/2561 เทศบาลตาบลช้างเผือก

88 ชม 0020.06/11524
89 ชม 0020.06/11524
90 ชม 0020.05/12700
91 ชม 0020.02/8944
92 ชม 0020.02/8996
93 ชม 0010008/10702
94 ชม 0020.04/12308
95 ชม 0020.06/11706
96
97
98
99
100
หมายเหตุ

วันที่รังวัด
ทะเบียน

18/9/2561

กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
3/9/2561 นางสาวอิสรีย์ จิระนันท์ทตั
18/9/2561
ที่ราชพัสดุ
โรงเรียนทรายมูล
3/9/2561 นางอารีย์ สิทธิน้อย
17/9/2561
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
4/9/2561 นายอภิชาติ ใจดี
17/9/2561
ที่สาธารณะ
คลองชลประทาน
10/9/2561 นายอภิศักดิ์ พนมเศรษฐ์
18/9/2561
กรมชลประทาน
คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย
10/9/2561 นายจาลอง กิจสุภา
25/9/2561
น.ส.ล. เลข 0790
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
13/9/2561 นายอัครชล ตั้งศิริกุลศลวงศ์
27/9/2561
คลองชลประทาน
แม่แฝก แม่งัด
13/9/2561 นางสาวสุมิตรา ปานขลิบ
25/9/2561
คลองชลประทาน
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
1อาร์3แอล4อาร์
10/9/2561 นางประชุม ทายะรังษี
27/9/2561
คลองชลประทาน
ซอยพิเศษ 3
8/9/2561 นายดารงค์ กันธิยะ
26/9/2561
ที่สาธารณะ น.ส.ล 47735
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
8/9/2561 นายสิทธา จิตอารีย์รัตน์
24/9/2561
ที่สาธารณะ
พนังกั้นแม่น้าปิง
5/9/2561 บริษัทเดอะนิว คอนเซปท์ จากัด 20/9/2561
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
17/10/2561 ศาลจังหวัดเชียงใหม่
24/10/2561
กรมชลประทาน
คลองระบายน้าฝั่งซ้ายสายที่ 2
12/10/2561 ศาลจังหวัดเชียงใหม่
30/10/2561
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
เป็ นค่าที่ได้ ตงสู
ั ้ ตรการบวกไว้ แล้ ว และจานวนรวมที่ได้ จะไปปรากฏใน แผ่นงาน "สรุปรายปี " ด้ วย ( แผ่นงานสุดท้ าย)

เอกสำรสิทธิ์

ผลดำเนินกำร
รับรอง

27/9/2561

น.ส.3ก เลขที่ 2702

โฉนด 17182

โฉนด 15294
น.ส.3 เลขที่ 9

โฉนด 32789
โฉนด 24759

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ

เหตุที่ไม่รับรอง

อ.หางดง
สอบเขตโฉนด
อ.สันทราย
ตรวจสอบเหมืองสาธารณประโยชน์
อ.สันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนด 20611
อ.เมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อ.สันทราย
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันทราย
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันทราย
ออกโฉนดที่ดิน
อ.เมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์
อ.หางดง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.สันกาแพง
รวมโฉนด 13274,59753
อ.สันป่าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อ.ดอยสะเก็ด
รวม แบ่งแยกโฉนดในนามเดิม
อ.ดอยสะเก็ด
แบ่งแยกในนามเดิม โฉนด 64246
อ.สันทราย
สอบเขตโฉนด
อ.สันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิรวมโฉนด4539
อ.หางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.สันป่าตอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อ.สันป่าตอง
ออกโฉนดที่ดิน
อ.เมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อ.แม่แตง
ทาแผนที่พพิ าท
อ.เมืองเชียงใหม่
ทาแผนที่พพิ าท

