ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่
1 ชม 0020.01/11106

ลงวันที่
16 พ.ย. 61

ชื่อผู้ขอ

2 ชม 0020.04/15196

16 พ.ย. 61

3 บม 0020.05/16857

วันที่รงั วัด
ทะเบียน

นางสาวเสาร์เพ็ญ วงศ์สถาน

12/12/2561

นางยุพนิ กันทะตา
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางผ่องพรรณ พลนาวี

3/12/2561

16 พ.ย. 61

4 ชม 0020.07/7752

16 พ.ย. 61

นางนุชนาถ นิยมทอง

19/12/2561

5 ชม 0020.01/11083

16 พ.ย. 61

14/12/2561

6 ชม 0020.07/7859

21 พ.ย. 61

7 ชม 0020.08/13353

21 พ.ย. 61

นายวิชัย ปุด๊ ปัญญา
และผู้ถือกรรมสิทธืรวม
นางวิทนิ สุขงาม
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นายสุเมะ โอวะกุลวงศ์

8 ชม 0020.08/13303

21 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61

นายสุพฒ
ั น์ ดาวราม
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางยิ้ม วิมเมอร์

6/12/2561

9 ชม 0020.06/15281
10 ชม 0020.04/15410

22 พ.ย. 61

นางจุรีพร จัง

6/12/2561

11 ชม 0020.02/11449

12 พ.ย. 61

บรัทหทองหลางเรียลเอสเตท จากัด

7/12/2561

12 ชม 0020.08/13382

23 พ.ย. 61

นางสาวผุสดี นิมมานเหมินทร์

7/12/2561

13 ชม 0020.01/10807

9 พ.ย. 61

นางจินตนา ยอดดี

6/12/2561

14 ชม 0020.01/10838

9 พ.ย. 61

นางปุณณภา สุรินทร์

3/12/2561

15 ชม 0020.01/10806

9 พ.ย. 61

นางจินตนา ยอดดี

6/12/2561

16 ชม 0020.08/13111

15 พ.ย. 61

นางสาวดาวประกาย อินทอง

3/12/2561

17 ชม 0020.03/11092

14 พ.ย. 61

นางณัชชา ออสบอร์น

12/12/2561

18 ชม 0020.08/13152

16 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

นางปรานอม นันทะชัย
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นายพีระ ผ่องชมภู

16/11/2561

19 ชม 0020.3/20558
20 ชม 0020.3/20391

16 พ.ย. 61

นายอนุชน วัฒนาภา

26/12/2561

21 ชม 0020.05/17294

26 พ.ย. 61

บรัทกาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

11/12/2561

22 ชม 0020.06/15353

26 พ.ย. 61

บรษัทเชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)

7/12/2561

23 ชม 0020.02/11909

26 พ.ย. 61

นายณฐภัทร คาปวน

19/12/2561

24 ชม 0020.03/11603

29 พ.ย. 61

นางเพ้ญประภา สาวสาลี

24 ธ.ค. 61

25 ชม 0020.08/13697

29 พ.ย. 61

นางสาวผุสดี นิมมานเหมินทร์

29 พ.ย. 61

26 ชม 0020.1/11382

26 พ.ย. 61

21 ธ.ค. 61

27 ชม 0020.01/11441

26 พ.ย. 61

28 ชม 0020.01/11453

26 พ.ย. 61

29 ชม 0020.08/13857

3 ธ.ค. 61

นายพลวัต ถนอมจิตดี
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นายคานึง ศิริจันทร์ชื่น
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นายสมเกียรติ ทอง
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางสาวดนุชา ไชยดวงสิงหื

30 ชม 0020.01/11580

29 พ.ย. 61

17 ธ.ค. 61

31 ชม 0020.01/11586

29 พ.ย. 61

32 ชม 0020.06/15570

30 พ.ย. 61

33 ชม 0020.08/13964

6 ธ.ค. 61

34 ชม 0020.08/13964

6 ธ.ค. 61

35 ชม 0020.05/17716

7 ธ.ค. 61

นางบุญนาค สุคนธ์พงเผ่า
ผู้จัดการมรดกของนายสมพล สุคนธ์พงเผ่า
นางบุญนาค สุคนธ์พงเผ่า
ผู้จัดการมรดกของนายสมพล สุคนธ์พงเผ่า
นายบุญมี รินคา
และผุ้ถือฯ
นายสุพฒ
ั น์ ดาวราม
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นายสุพฒ
ั น์ ดาวราม
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางยวง มูลออน

36 ชม 0020.05/17767

7 ธ.ค. 61

นางยวง มูลออน

20 ธ.ค. 61

37 ชม 0020.05/17895

7 ธ.ค. 61

นายพุมิพฒ
ั น์ พิพฒ
ั น์นศิริกุล

20 ธ.ค. 61

38 ชม 0020.08/14098

11 ธ.ค. 61

นายสุเมธ โอวะกุลวงศ์

24 ธ.ค. 61

39 ชม 0020.3/21296

3 ธ.ค. 61

นางสาวชลชาสน์ ชัยชนะพานิช

24 ธ.ค. 61

40 ชม 0020.3/21335

30 พ.ย. 61

นางประไพศรี บุญญประภา

20 ธ.ค. 61

41 ชม 0020.04/16135

11 ธ.ค. 61

บรัทแสนสิริ จากัด (มหาชน)

24 ธ.ค. 61

42 ชม 0020.06/15084

6 ธ.ค. 61

นายธีระกุล สานติบตุ ร

17 ธ.ค. 61

43 ชม0020.06/15874

4 ธ.ค. 61

นายธนาวี สุวรรณาภรณ์

17 ธ.ค. 61

44 ชม 0020.0615748

4 ธ.ค. 61

นางสาวฉัตรชนก ประกอบบุญ

13 ธ.ค. 61

45 ชม 0020.06/15777

4 ธ.ค. 61

13 ธ.ค. 61

46 ชม 0020.08/13982

6 ธ.ค. 61

นายอนันต์ ไชยคาหล้า
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางสุแก้ว อุตมะแก้ว

47 ชม 0020.01.01/3666

4 ธ.ค. 61

นางจันทรืสม ไชยวงศ์

14 ธ.ค. 61

48 ชม 0020.06/15979

11 ธ.ค. 61

นายทัศนัย สุทศั นื ณ อยุธยา

27/12/2561

49 ชม 0020.06/15987

11 ธ.ค. 61

27/12/2561

50 ชม 0020.06/15841

4/12/2561

นางสาวสิรดี เจษฎาวัลย์
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
นางประทุมพร เดชะ

3/11/2561

24/12/2561
7/11/2561

4/12/2561

11/12/2561

17 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
พนังกั้นน้าปิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองซอย 4 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองแยก ซอย 1 ซ้าย 1 ขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน ซอย 3 ขวา 21 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลอง 4 อาร์เอ็มแอลซี
กรมชลประทาน
คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานผาแตก
กรมชลประทาน
โฉนดเลขที่ 11844 เลขทีด่ ิน 89
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัด
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน

17 ธ.ค. 61

17 ธ.ค. 61
11 พ.ย. 61
6 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61

20/12/2561

18/12/2561

แม่น้าแม่ดู่
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
ทีส่ าธารณะ
สานักงานเกษตรอาเภอแม่กวาง
ทีส่ าธารณะ
สานักงานเกษตรอาเภอแม่กวาง
ทีส่ าธารณะ
คลองชลประทานซอย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
ถนนพนังกั้นน้าปิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน 10 อาร์แอลเอ็มซี
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 20 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 22 ซ้าย
กรมชลประทาน
พนังกั้นน้าปิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 20 ซ้าย
กรมชลประทาน
แม่น้าแม่ดู่
น.ส.ล.ที่ ชม0216
สานักงานสหกรณ์อาเภอสะเมิง
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน

เอกสำรสิทธิ์

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่รับรอง เหตุที่ไม่รับรอง

อาเภอแม่ริม
แบ่งแยกในนามเดิมตามโฉนดเลขที่ 6478
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนดเลขที่ 60629 หมู่ที่ 8
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งขาย
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนด
อาเภอแม่ริม
สอบเขตทีด่ ิน ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 41062
อาเภอแม่แตง
แบ่งแยกโฉนด
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนดเลขที่ 49041
อาเภอดอยสะเก็ด
สอบเขตทีด่ ิน แนด 32467
อาเภอสันทราย
สอบเขตทีด่ ิน
อาเภอแม่ริม
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 26759
อาเภอแม่ริม
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 1813
อาเภอแม่ริม
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 26759
อาเภอสันทราย
สอบเขตทีด่ ิน
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนดเลขที่ 7767
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธืรวม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตทีด่ ิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
รวมโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งขาย
อาเภอแม่แตง
แบ่งเวนคืนทีด่ ิน
อาเภอดอยสะเก็ด
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก เลขที่ 1707
อาเภอจอมทอง
แบ่งแยกในนามเดิม โฉนดทีด่ ินเลขที่ 11845
อาเภอสันทราย
สอบเขตทีด่ ิน
อาเภอแม่ริม
รวมโฉนดทีด่ ินและแบ่งกรรมสิทธิร์ วม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 6905,6908
อาเภอแม่ริม
รวมโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 17156, 21848, 21853, 33291-33293, 51335
อาเภอแม่ริม
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 6320
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่ริม
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 2044
อาเภอแม่ริม
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 440, 2042, 422, 443, 444
อาเภอหางดง
แบ่งเวนคืนทีด่ ิน
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนดเลขที่ 2449
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วมโฉนดเลขที่ 2449
อาเภอสันป่าตอง
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 3897
อาเภอสันป่าตอง
ออกโฉนดทีด่ ิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 3897
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตทีด่ ินเลขที่ 57218 หมู่ที่ 11
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอหางดง
รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสะเมิง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอหางดง

ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชีแ้ นวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ประจำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หนังสือ
เลขที่

ชื่อผู้ขอ

วันที่รงั วัด

ลงวันที่

ทะเบียน

51 ชม 0020.06/15893

6/12/2561

52 ชม 0020.04/16285

13/12/2561 นางหรรษา หิรัญรัตน์

24/12/2561

53 ชม 0020.05/18120

26/12/2561

54 ชม 0020.05/18190

13/12/2561 นางปราณี ด้วงศรี
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
13/12/2561 นายอุทยั มีคา

55 ชม 0020.04/16276

13/12/2561 นางหรรษา หิรัญรัตน์

24/12/2561

56 ชม 0020.04/16361

25/12/2561

57 ชม 0020.0301/2985

17/12/2561 นายภุดิศ เชาว์ดารงค์
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
21/12/2561 นายอนันต์ รบชนะ

58 ชม 0020.03/12099

18/12/2561 นางสาวศิรืวดี จันทร์เจริญจิตต์

8/10/2561

59 0020.01.01/1755

17/12/2561 นางจันทรืสม ไชยวงศ์

14/12/2561

60 ชม 0020.08/14617

24/12/2561 นางสาวดนุชา ไชยสิงหื

17/12/2561

61 ชม 0020.03/12502

28/12/2561 นายบุญมา มณีวรรณ์
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม
28/12/2561 นางเพ็ญประภา สามสาลี

19/11/2561

26/12/2561 นางสุแก้ว อุตมะแก้ว
และผุ้ถือกรรมสิทธิร์ วม

20/12/2561

62 ชม 0020.03/12499
63 ชม 0020.08/14734

นางวิวดี สิทธิวงั

19/12/2561

24/12/2561

20/11/2561

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ทีส่ าธารณะ น.ส.ล.เลขที่ ชม 0059
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โฉนดทีด่ ินเลขที่ 3317
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลอง 8 แอล 4 อาร์แอลเอ็มซี
น.ส.ล.ทีห่ ลวงเลขที่ 42491
โรงพยาบาลแม่แจ่ม
น.ส.3ก เลขที่ 469
น.ส.ล.ที่ ชม 0216
สานักงานสหกรณ์อาเภอสะเมิง
คลองชลประทาน
แม่น้าแม่ดุ่
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน

24/12/2561

64
65
66
หมายเหตุ

เป็ นค่าทีไ่ ด้ ตงสู
ั ้ ตรการบวกไว้ แล้ ว และจานวนรวมทีไ่ ด้ จะไปปรากฏใน แผ่นงาน "สรุปรายปี " ด้ วย ( แผ่นงานสุดท้ าย)

เอกสำรสิทธิ์

ผลดำเนินกำร

หมำยเหตุ

รับรอง ไม่รับรอง เหตุที่ไม่รับรอง

แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
แบ่งเวนคืน
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนดเลขที่ 28940 หมู่ที่ 5
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดทีด่ ิน
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนดเลขที่ 28938 หมู่ที่ 5
อาเภอสันกาแพง
แบ่งหักเป้นทีส่ าธารณะประโยชน์ โฉนดเลขที่ 3138 หมู่ที่ 4
อาเภอแม่แจ่ม
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 404
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนด ตามหลักฐานโฉนดทีด่ ินเลขที่ 12746
อาเภอสะเมิง
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 3394
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 65565
อาเภอจอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม ตามหลักฐานโฉนดทีด่ ินเลขที่ 14177
อาเภอจอมทอง
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 11845
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 101500

