
ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายจิรภัทร  รายพมิาย ขอรับกลาไมจํานวน 3,100 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่

สํานักสงฆพุทธโฆธรังส ีหมู 6  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1645184N  194660E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

ร.ท.พัฒนา  แยมพะกา ขอรับกลาไมจํานวน 200 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่    

ร.23 คายสุรธรรมพทัิกษ  หมู 9  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1650388N  185217E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

จ.ส.อ.วรพงศ  หริ่งนอย  ขอรับกลาไมจํานวน 300 ตน เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่               

ร.23 พัน 2 คายสุรนาร ี ต.หนองไผลอม  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1654873N  188022E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พ.อ.อ.อลงกรณ  แตสุวรรณ ขอรับกลาไมจํานวน 1,650 ตน เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่ 

วัดปอแดงหมู 4  ต.ภูหลวง  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1618032N  176953E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พระครูกติตโิสภณ  ขอรับกลาไมจํานวน 900 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่

วัดหนองกระทุม หมู 1  ต.หนองบัวสะอาด  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1724731N  213716E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายสมยั  โพธิข์ ีขอรับกลาไมจํานวน 450 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่ 

ที่สาธารณะประโยชนโคกโสกบก หมู 1  ต.หนองบัวสะอาด  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1723593N  215201E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายวชัิย  มูลเทพ  ขอรับกลาไมจํานวน 1,000 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่                       

ที่สาธารณะประโยชนบานสระประทุม หมู 1  ต.เทพาลัย  อ.คง  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1703265N  226733E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พระมนูญ  มหาญาโณ  ขอรับกลาไมจํานวน 700 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่                                  

วัดปาแสงธรรม หมู 8 ต.โคกกระเบื้อง อ.บานเหลื่อม  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1724091N  204063E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นางรัตนา  ราชจันทร / องคการบรหิารสวนตําบลหนองมะนาว ขอรับกลาไมจํานวน 

2,800 ตน เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่สาธารณะ หมู 3 ต.หนองมะนาว อ.คง  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1718654N  206393E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายภัทร  ไชยเคา / สนง.สุวัจน  ลปิตพัลลภ ขอรับกลาไมจํานวน 400 ตน  

เพือ่นําไปปลูกบรเิวณพื้นท่ี ต.ธงชัยเหนือ  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1638809N  185939E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายบวร  รัตนโชต ิ/ อบต.ทาลาดขาว ขอรับกลาไมจํานวน 700 ตน  

เพือ่นําไปปลูกบรเิวณพื้นที่สาธารณะประโยชน ต.ทาลาดขาว  อ.โชคชัย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1622904N  192421E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสมีา) ขอรับกลาไมจํานวน 10,000 ตน  

เพือ่นําไปปลูกบรเิวณพื้นที่ปาชุมชนเขาภูหลวง ต.ภูหลวง  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1617999N  172022E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

ร.ต.ศรวีชัิย  คงม ีขอรับกลาไมจํานวน 1,000 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่                

วัดเจดยีนํ้า ต.ง้ิว  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1629357N  183433E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายดนสวัสดิ์  ชาตเิมธ ีขอรับกลาไมจํานวน 300 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่                

สํานักปฏบิัตธิรรมวัดปาบานซาด ต.กําปง  อ.โนนไทย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1668225N  181555E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พระสมศักดิ์  อนิออน / วัดดอนแตว ขอรับกลาไมจํานวน 500 ตน  เพื่อนําไปปลกู

บรเิวณพื้นท่ีสาธารณะประโยชน ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1683831N  183687E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พระสมาน  ฉนทกาโม ขอรับกลาไมจํานวน 800 ตน  เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพืน้ที่                

วัดดอนแตว  ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1684457N  183558E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

พระอธกิารพนิิจ  ปญณาธโร/วัดถนนวาร ีขอรับกลาไมจํานวน 1,780 ตน  เพื่อนําไป

ปลกูบรเิวณพื้นที่อางเก็บนํ้า  ต.บานวัง  อ.โนนไทย  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1679036N  169700E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายสรวสิญ  สุรศิรประภา  ขอรับกลาไมจํานวน 2,000 ตน  

เพือ่นําไปปลูกบรเิวณพื้นที่ หมู 8  ต.บงึออ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1666204N  167583E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

นายอสิระพงษ  ขอรับกลาไมจํานวน 1,070 ตน  

เพือ่นําไปปลูกบรเิวณพื้นที่ หมู 7  ต.บงึออ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1664066N  168056E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

จ.ส.อ.สุชาต ิ ปานกระโทก  ขอรับกลาไมจํานวน 400 ตน เพื่อนําไปปลูกบรเิวณพื้นที่                                             

กองพันพัฒนาที่ 2 คายสุรธรรมพทัิกษ หมู 9  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1649819N  186140E    



ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสมีา

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสมีา)  ขอรับกลาไมจํานวน 7,450 ตน เพื่อนําไปปลูก                             

บรเิวณพื้นท่ีปาชุมชนเขาสามสบิสางและเขาเขยีว บานคําไฮ ต.มะเกลอืเกา  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสมีา

ขอรับกลาไม

นํากลาไมไปปลูก

เจาหนาที่ตดิตามประเมนิผล

พกิัดท่ีปลูก UTM 48P 1631040N  155225E    
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