ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่เชียงใหม่
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

หนังสือ

1

ชม 0020.06/813

ชื่อผู้ขอ
ลงวันที่
15 ม.ค. 62 นางเสาร์ ศรีวรรณ์

2

ชม 0020.06/779

15 ม.ค. 62 นางสาววิภาวรรณวดี หวังพัฒนชน

4/2/2562

3

ชม 0020.06/742

4/2/2562

4

ชม 0020.06/806

15 ม.ค. 62 นายนิเทศน์ วงศ์ศิริทรัพย์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
15 ม.ค. 62 นางอรสา จันทเสน

5

ชม 0020.04/650

1/2/2562

6

ชม 0020.07/228

14 ม.ค. 62 นางบุญปั๋น นันใจป้อ
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
10 ม.ค. 62 นางสาวทิวาพร พิมลมาลย์

7

ชม 0020.3/645

15 ม.ค. 62 บริษัท ซัมเมอร์ ลีฟ จากัด

5/2/2562

8

ชม oo20.07/735

28 ม.ค. 62 นายชาตรี พรมเทศ

18/2/2562

9

ชม 0020.17/726

28 ม.ค. 62 นายชาตรี พรมเทศ

18/2/2562

10

ชม 0020.08/951

24 ม.ค. 62 นายเอนก บูรณะ

13/2/2562

11

ชม 0020.05/891

24 ม.ค. 62 นานพรสิทธิ์ สุวรรณไชยศรี

14/2/2562

12

ชม 0020.04/908

21 ม.ค. 62 นางอภัสนันท์ จิตศิริวรานนท์

13/2/2562

13

ชม 0020.01/711

25/2/2562

14

ชม 0020.04/1051

22 ม.ค. 62 นางศรีพรรณ วรตุลานนท์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
23 ม.ค. 62 นางจรรยา ครุวนาพิพฒ
ั น์

15

ชม 0020.04/1061

23 ม.ค. 62 นางจรรยา ครุวนาพิพฒ
ั น์

11/2/2562

16

ชม 0020.3/927

21 ม.ค. 62 บริษัท บ้านเบอร์ 5 จากัด

7/2/2562

17

ชม 0020.07/444

26/2/2562

18

ชม 0020.07/336

16 ม.ค. 62 นายเชิด กันธวงศ์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
14 ม.ค. 62 นายบุญยฤทธ์ รติวัฒน์

19

ชม 0020.08/1314

1/2/2562 นางสาวดนุชา ไชยดวงสิงห์

21/2/2562

20

ชม 0020.08/1227

21 ม.ค. 62

21

ชม 0020.07/1042

30 ม.ค. 62 นางสาวหทัยชนก ชัยรัต
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
11/2/2562 นางสาวแก้วมณี แสงรุว้ ฐิติรักษ์

22

ชม 0020.04/2001

13/2/2562 บริษัท จิตอารีย์ 2533 จากัด

26/2/2562

23

ชม 0020.09.3/1816

13/2/2562 นางเพ็ญมาส กุลเดชชัยชาญ

25/2/2562

24

ชม 0020.3/1626

4/2/2562 นายภานุวัฒน์ อุปนันท์

26/2/2562

25

ชม 0020.3/1990

7/2/2562 นายอินทนนท์ จันทร์ทิพย์

21/2/2562

26

ชม 0020.09.3/618

18 ม.ค. 62 นางสาวนันทวัน ดิษพงษ์

7/1/2562

27

ชม 0020.08/1478

6/2/2562 นายณัฏฐวุฒิ ยุวรรณ

26/2/2562

28

ชม 0020.08/1447

6/2/2562 นายจิรวัฒน์ วรศิลป์

21/2/2562

29

ชม 0020.09.3/1367

6/2/2562 นางสุภาพ ศรีอานวย

20/2/2562

30

ชม 0020.07/978

7/1/2562

31

ชม 0020.05/1634

7/2/2562 นายคาอ้าย ชุมภู
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
7/2/2562 นางศิริลักษณ์ สังขะทรัพย์

27/2/2562

32

ชม 0020.05/1623

7/2/2562 นางสุทิน ชัยชนะ

25/2/2562

33

ชม 0020.05/1556

6/2/2562 นายนพดล อัครธรรม

27/2/2562

34

ชม 0020.08/1819

21 ม.ค. 62

35

ชม 0020.04/1880

5/2/2562 นางสาวหทัยชนก ชัยรัต
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
11/2/2562 นางสาวฐิณิภารมย์ ฐิติฤทธินันท์

25/2/2562

36

ชม 0020.04/1876

11/2/2562 บริษัท จิตอารีย์ 2533 จากัด

25/2/2562

37

ชม 0020.08/1474

6/2/2562 นางสุมาลี ไชยเทพ

26/2/2562

38

ชม 0020.02/1281

5/2/2562 นางแสง บันเทิง

26/2/2562

39

ชม 0020.08/1411

5/2/2562 นายยศพล สารนัน

25/2/2562

40

ชม 0020.04/1562

4/2/2562 นางสาวนิตยา ศรีธาราธิคุณ

20/2/2562

41

ชม 0020.05/1298

30 ม.ค. 62 นางสุมาลี หลิมมงคล

22/2/2562

42

ชม 0020.08/1242

31 ม.ค. 62 นายจารัส เพมหาวงค์

20/2/2562

43

ชม 0020.06/1482

29 ม.ค. 62 นายประเสริฐ ศรีงวค์
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม

11/2/2562

เลขที่

วันที่รังวัด
ทะเบียน
4/2/2562

1/2/2562

6/2/2562

11/2/2562

20/2/2562

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 2 ขวา 21 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แตงสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
คลองชลประทาน
คลองผันนาแม่ออนลงสู่คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน (ซอย 19 L)
คลองชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
คลองชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน-อ่างเก็บนาแม่กวง
น.ส.ล. เลขที่ 0140
(สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง)
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน 1 อาร์ 3 แอล 4 อาร์
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กระทรวงการคลัง
(คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้าย)
คลองชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้าย
กระทรวงการคลัง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 4880
โรงเรียนวัดบ้านเด่น (ร้าง)
คลองชลประทาน
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา
น.ส.ล. เลขที่ ชม.2342
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล

22 ม.ค. 62

เอกสำรสิทธิ์

โฉนดเลขที่ 21099 หมู่ที่ 2
โฉนดเลขที่ 40905

น.ส.3 ก. เลขที่ 1780
น.ส.3 ก. เลขที่ 1780

โฉนดเลขที่ 4817 หมู่ที่ 5
โฉนดเลขที่ 89635 หมู่ที่ 5
โฉนดเลขที่ 14813
โฉนดเลขที่ 30746 หมู่ที่ 9
โฉนดเลขที่ 32876 หมู่ที่ 9
โฉนดที่ดิน เลขที่ 4880
โฉนดเลขที่ 22363
น.ส.3 เลขที่ 39

โฉนดเลขที่ 59922 หมู่ที่ 4
โฉนดเลขที่ 21655

คลองชลประทาน
โฉนดเลขที่ 4846 ฯลฯ 4 แปลง หมูที่ 2
คลอง 4 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
น.ส.ล. เลขที่ 0747 กระทรวงการคลัง
โฉนดเลขที่ 10957
เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาเป็นที่ตังโรงเรียนบ้านอ่าย
กรมชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 29302
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
น.ส.3 เลขที่ 168
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
น.ส.3 ก. เลขที่ 235
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง
กรมชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 16266
คลองชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 10936
ที่สาธารณะ ทางสาธารณประโยชน์
เหมืองสาธารณประโยชน์
ที่สาธารณะ
คลองชลประทาน 23 ซ้าย
ที่สาธารณะ
พนังกันนาปิง

ผลดำเนินกำร
รับรอง

โฉนดที่ดิน เลขที่ 64511 ม.1
โฉนดที่ดิน เลขที่ 1722 ม.4
น.ส.3 ก. เลขที่ 2451

กรมชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 28678 หมู่ที่ 9
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 4845 หมู่ที่ 2
คลองชลประทาน 1 อาร์ 4 แอล 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
คลองชลประทาน
คลองซอยสาย 15 อาร์ แอล เอ็ม ซี
กรมชลประทาน
โฉนดที่ดิน เลขที่ 15987
คลองชลประทานผาแตก
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
คลองชลประทาน
น.ส.3 ก. เลขที่ 2139
คลองชลประทาน 4 อาร์ แอล เอ็ม ซี
ที่สาธารณะ
โฉนดที่ดิน เลขที่ 67684
คลองชลประทานซอย 1 ซ้าย 23 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล
คลองชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 21 ซ้าย

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ
เหตุทไี่ ม่รับรอง

อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอหางดง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอหางดง
รวมโฉนด
อาเภอสันกาแพง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอแม่แตง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่ริม
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่แตง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอแม่แตง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอแม่แตง
สอบเขตที่ดิน
อาเภอสันกาแพง
รวมโฉนด
อาเภอฝาง
สอบเขตที่ดิน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอเมืองเชียงใหม่
สอบเขตที่ดิน
อาเภอฝาง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอสันทราย
รวมโฉนด
อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอแม่แตง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันป่าตอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอสันป่าตอง
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอสันป่าตอง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันกาแพง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอดอยสะเก็ด
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันกาแพง
ออกโฉนดที่ดิน
อาเภอสันป่าตอง
รวมโฉนด
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด

ข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำนกำรระวังชี้แนวเขต
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่เชียงใหม่
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
44

หนังสือ
เลขที่
ชม 0020.09.3/1042

ชื่อผู้ขอ
ลงวันที่
30 ม.ค. 62 นางคามา จาปาคง

30 ม.ค. 62

45

ชม 0020.03/1157

31 ม.ค. 62 นางณัชชา ออสบอร์น

12 ธ.ค. 62

46

ชม 0020.09.3/1161

31 ม.ค. 62 นายอวน แก้วบุญเรือง

28 ม.ค. 62

47

ชม 0020.08/1251

31 ม.ค. 62 นางทองม้วน กลางชัย

20/2/2562

48

ชม 0020.08/1309

1/2/2562 นายวันชัย ดุลยธรรมภักดี

20/2/2562

49

ชม 0020.04/1324

29 ม.ค. 62 นางสาวพิกุล พิทยาอิสรกุล

14/2/2562

50

ชม 0020.03/962

51

ชม 0020.06/1980

29 ม.ค. 62 นางเทพ แสนปุก
และผู้ถือกรรมสิทธิร์ ่วม
6/2/2562 นายเจริญ วิริยะเสนา

25/2/2562

52

ชม 0020.08/722

18 ม.ค. 62 นางสาวสุพรรณี วิริยา

6/2/2562

หมายเหตุ

วันที่รังวัด
ทะเบียน

8 ม.ค. 62

ที่รำชพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์
น.ส.3 ก เลขที่ 1201 กระทรวงการคลัง
(เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านลาน)
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
ที่ราชพัสดุ (โรงเรียนบ้านสันคะยอม)
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
กรมชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทานซอย 1 ขวา 20 ซ้าย
กรมชลประทาน
คลองชลประทานแม่กวง - อุดมธารา

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

เอกสำรสิทธิ์

ผลดำเนินกำร
รับรอง

โฉนดที่ดิน เลขที่ 33675
โฉนดที่ดิน เลขที่ 7721
โฉนดที่ดิน เลขที่ 4334,4500

น.ส.3 ก. เลขที่ 1690
โฉนดที่ดิน เลขที่ 53304 หมู่ที่ 11
โฉนดที่ดิน เลขที่ 12978

น.ส.3 ก. เลขที่ 600,637

ไม่รับรอง

หมำยเหตุ
เหตุทไี่ ม่รับรอง

อาเภอฝาง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
สอบเขตโฉนด
อาเภอฝาง
รวมโฉนด
อาเภอสันทราย
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาเภอสันกาแพง
แบ่งแยกในนามเดิม
อาเภอจอมทอง
แบ่งกรรมสิทธิร์ วม
อาเภอหางดง
สอบเขตโฉนด
อาเภอสันทราย
ออกโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทาประโยชน์

