
รายงานการส ารวจพกิดัแปลงปลูกกล้าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์  

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  1 
 

นางนท ี เหรียญสยาม ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าพล  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พิกดัท่ีปลูก 726980.7E 1832129.3N  

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

พกิดัทีป่ลูก 726980.7E 1832129.3N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  2 
 

นางส าล ีมากค า ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 800 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 727007.5E 1832125.8N 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

                     พกิดัทีป่ลูก 727007.5E 1832125.8N  

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 

 

 

 

 

 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  3 
 

นางสีนวน ดวงธรรม ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 800 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 726787.6E 1832089.1N 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

                                                                                    พกิดัทีป่ลูก 726787.6E 1832089.1N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 

 

 

 

 

 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  4 
 

นางเยาวเรศ แก้วใหญ่ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าพล  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 726950.3E 1832135.5N 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
       พกิดัทีป่ลูก 726950.3E 1832135.5N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  5 
 

นายอคัรพจัน์  ตั้งตรงจิตร ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 950 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าพล  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 726898.2E 1830895.6N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

                         พกิดัทีป่ลูก 726898.2E 1830895.6N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 

 

 

 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  6 
 

นางสาวจันทวรรณ ทวโีชคทรัพย์สิน ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 750 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2  

ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 726741.7E 1830823.1N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 

น ากล้าไม้ไปปลูก 

                     พกิดัทีป่ลูก 726741.7E 1830823.1N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 
 

 

 

 

 

 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  7 
 

นายธนดล ผาติเสนะ (ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณ

ภายในส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 729343.8E 1817902.9N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

                        พกิดัทีป่ลูก 729343.8E 1817902.9N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 

 

 

 

 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  8 
 

นายวสิิทธ์ พรหมมา (โรงเรียนเพชรพทิยาคม) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน  ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณภายใน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 730483E 1818169.6N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 730483E 1818169.6N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  9 
 

นางสมใจ ประวชิิต (ด่านกกักนัสัตว์เพชรบูรณ์) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 200 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณภายใน

ด่านกกักนัสัตวเ์พชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 729661.8E 1818704N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 729661.8E 1818704N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  10 
 

นายคมสัน วงศ์วเิศษ (โรงเรียนเนินพทิยาคม) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 400 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณภายใน

โรงเรียนเนินพิทยาคม หมู่ท่ี2 ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 737849.6E 1820833.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
                                   พกิดัทีป่ลูก 737849.6E 1820833.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  11 
 

นายยศพณ พวนศิริ (ศูนย์วจัิยและพฒันาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 800 ตน้ เพื่อน าไป

ปลูกบริเวณภายในศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 730265.1E 1819465.8N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
          พกิดัทีป่ลูก 730265.1E 1819465.8N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  12 
 

นายทองใบ แก้ววอรัญ (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูก

บริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสะแก ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลหว้ยสะแกอ าเภอเมือง  

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 723038E 1791881.6N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

   
พกิดัทีป่ลูก 723038E 1791881.6N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  13 
 

นายประภาส ร่องจิก ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณบริษทัอินโนเวชัน่  

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลหว้ยสะแกอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 723198E 1792458.8N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 723198E 1792458.8N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  14 
 

นายประสิทธ์ิ สายนวลเวช (ส านักงานเทศบาลต าบลวงัชมภู) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 1000 ตน้ เพื่อน าไปปลูก

บริเวณอ่างเก็บน ้าคลองหว้ยนา หมู่ท่ี 4 ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 716057.9E 1800852.4N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 716057.9E 1800852.4N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  15 
 

จ.ส.อ. สอยดาว ขอนขะแจะ (ส านักงานเทศบาลต าบลวงัชมภู) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 1000 ตน้ เพื่อน าไปปลูก

บริเวณบ่อขยะ หมู่ท่ี 11 ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 720798.3E 1797265.8N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
       พกิดัทีป่ลูก 720798.3E 1797265.8N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  16 
 

นายมนัส วไิลศรี ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 400 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู  

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 721233.8E 1797739.6N  

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
                     พกิดัทีป่ลูก 721233.8E 1797739.6N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  17 
 

นายสังคม นกแก้ว (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 727210.9E 1805240.1N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 727210.9E 1805240.1N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  18 
 

จ.ส.อ.พนิิตย์ ก้อนแก้ว (โรงเรียนบ้านวังจาน) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณโรงเรียน

บา้นวงัจาน หมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 727847.7E 1802960.7N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 727847.7E 1802960.7N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  19 
 

นางประภา บุตราช ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 700 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณสวน หมู่ท่ี 2 ต าบลดงมูลเหล็ก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 734388.3E 1819607.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 734388.3E 1819607.2N 

 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

 
  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  20 
 

นางค าตัน ก าแพงงาม ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 700 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 11 ต าบลดงมูลเหล็ก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 734820.1E 1829386.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 734820.1E 1829386.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  21 
 

นางขีด โตยิง่ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 700 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 11 ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 734446.2E 1829288.6N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 734446.2E 1829288.6N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  22 
 

นายสมศักดิ์ โตยิง่ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 400 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 11 ต าบลดงมูลเหล็ก  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 734591.3E 1829399N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 734591.3E 1829399N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  23 
 

นายนิติศาสตร์ เหง้าสารี (องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 1020 ตน้ เพื่อน าไป

ปลูกบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2 ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 736685.8E 1819543.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 736685.8E 1819543.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  24 
 

นางสุภัค เอีย่มน้อย (วดัป่าเขาแก้วโพธิญาณ) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 600 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดัป่าเขา

แกว้โพธิญาณ หมู่ท่ี 5 ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 695370.7E 1811640.3N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 695370.7E 1811640.3N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  25 
 

นายสมบัติ จันทะคุณ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 450 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 13 ต าบลวงัโป่ง  

อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 691049E 1807114.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
          พกิดัทีป่ลูก 691049E 1807114.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  26 
 

นายถาวร คุณสงฆ์ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 800 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 4 ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 692738.3E 1808854.3N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 692738.3E 1808854.3N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  27 
 

นายสมชาย ปลงพศิ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 300 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 13 ต าบลวงัโป่ง  

อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 692775.4E 1808794.8N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 692775.4E 1808794.8N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  28 
 

นางบุญเกตุ อ่อนชู ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 300 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 4 ต าบลพุทธบาท  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 708508.4E 1792575.4N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 708508.4E 1792575.4N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  29 
 

นางนงค์ เกาะกลางโขง ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 700 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 9 ต าบลซบัเปิบ  

อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 703493.3E 1811388.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 703493.3E 1811388.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  30 
 

นายไชยวศั บุญมา ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 600 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณสวน หมู่ท่ี 9 ต าบลซบัเปิบ  

อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 702515.9E 1811543.7N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 702515.9E 1811543.7N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  31 
 

พระกฤษดา เรืองศิลป์ (วดัซับม่วง) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 300 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดัซบัม่วง หมู่ท่ี 15 

ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 698611.5E 1777068.7N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
          พกิดัทีป่ลูก 698611.5E 1777068.7N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  32 
 

นายชัยรัตน์ ชมภู ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 450 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 15 ต าบลลาดแค  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 697973.1E 1776886.3N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 697973.1E 1776886.3N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  33 
 

นางมะล ิชมภู ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 300 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 15 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 698082.8E 1776873.7N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 698082.8E 1776873.7N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  34 
 

นายรัตน์พงษ์ ศรีไพรบุรี (โรงเรียนบ้านหนองตาด) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 200 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณ

โรงเรียนบา้นหนองตาด หมู่ท่ี 5 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พกิดัทีป่ลูก 699113.4E 1797211.4N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 699113.4E 1797211.4N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  35 
 

นายสนองชัย ชมพงษ์ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 400 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 6 ต าบลศาลาลาย  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 698697.3E 1779514.8N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 698697.3E 1779514.8N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  36 
 

นางสาวอ านวยพร โฉมจ ารูญ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 850 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 6 ต าบลศาลาลาย 

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 698690.9E 1779546.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 698690.9E 1779546.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  37 
 

นายไพฑรูย์ โภคะ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 600 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 9 ต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงัโป่ง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 702875.1E 1810500.5N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 702875.1E 1810500.5N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  38 
 

นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 1010 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณสวน หมู่ท่ี 9 ต าบลนาป่า  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 735618.5E 1815029.2N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 735618.5E 1815029.2N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  39 
 

นางวนิิจ เจริญสุข ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 500 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณสวน หมู่ท่ี 8 ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 733849.2E 1814829.5N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 733849.2E 1814829.5N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  40 
 

นางจินตนา อนิทระนก ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 700 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดัป่าส าราญธรรม หมู่ท่ี 11 

ต าบลน ้าร้อน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 733792.9E 1802634.5N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 733792.9E 1802634.5N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  41 
 

พระทวิากรณ์ รุจิโรภาศ (วดับุฉนวน) ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 450 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดับุฉนวน  

หมู่ท่ี 10 ต าบลน ้าร้อน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 735512.7E 1804610.5N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 735512.7E 1804610.5N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  42 
 

นายณฐัพงศ์ ไชยทอง ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 600 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณสวน หมู่ท่ี 4 ต าบลตะเบาะ  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 737539E 1808154.1N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 737539E 1808154.1N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  43 
 

วดัติดสระ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 10,000 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดั หมู่ท่ี 4 ต าบลน ้าร้อน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 736174.5E 1809117.1N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 736174.5E 1809117.1N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  44 
 

วดัเกาะแก้ว ขอรับกลา้ไมจ้  านวน  ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณวดัเกาะแกว้ ต าบลนายม อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 723318.3E 1798433.9N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 723318.3E 1798433.9N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  45 
 

นายสุพล  พูลพพิฒัน์ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 1000 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 735945E 1811404.7N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 735945E 1811404.7N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  46 
 

นายวรีะวฒัน์  วฒันวงศ์พฤกษ์ ขอรับกลา้ไมจ้  านวน 680 ตน้ เพื่อน าไปปลูกบริเวณไร่ หมู่ท่ี 2 ต าบลนาป่า 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พกิดัทีป่ลูก 739338.2E 1814986.9N 

ขอรับกล้าไม้ไปปลูก 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พกิดัทีป่ลูก 739338.2E 1814986.9N 

เจ้าหน้าทีต่ิดตามประเมินผลการปลูก 

  



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  47 
 

สรุป 

 

ช่ือ-สกุล/หน่วยงาน 
พกิดัสถานทีป่ลูก 

x (easting) y (northing) 

นางนท ี เหรียญสยาม 726980.7 1832129.3 

นางส าล ีมากค า 727007.5 1832125.8 

นางสีนวน ดวงธรรม 726787.6 1832089.1 

นางเยาวเรศ แก้วใหญ่ 726950.3 1832135.5 

นายอคัรพจัน์  ตั้งตรงจิตร  726898.2 1830895.6 

นางสาวจันทวรรณ ทวโีชคทรัพย์สิน 726741.7 1830823.1 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 729343.8 1817902.9 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 730483 1818169.6 

ด่านกกักนัสัตว์เพชรบูรณ์ 729661.8 1818704 

โรงเรียนเนินพทิยาคม 737849.6 1820833.2 

ศูนย์วจัิยและพฒันาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 730265.1 1819465.8 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก 723038 1791881.6 

นายประภาส ร่องจิก 723198 1792458.8 

ส านักงานเทศบาลต าบลวงัชมภู 716057.9 1800852.4 

ส านักงานเทศบาลต าบลวงัชมภู 720798.3 1797265.8 

นายมนัส วไิลศรี 721233.8 1797739.6 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 727210.9 1805240.1 

โรงเรียนบ้านวงัจาน 727847.7 1802960.7 

นางประภา บุตราช 734388.3 1819607.2 

นางค าตัน ก าแพงงาม 734820.1 1829386.2 

นางขีด โตยิง่ 734446.2 1829288.6 

นายสมศักดิ์ โตยิง่  734591.3 1829399 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็ 736685.8 1819543.2 

วดัป่าเขาแก้วโพธิญาณ 695370.7 1811640.3 



ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 

ส่วนเพาะช ากล้าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า  48 
 

ช่ือ-สกุล/หน่วยงาน 
พกิดัสถานทีป่ลูก 

x (easting) y (northing) 

นายสมบัติ จันทะคุณ 691049 1807114.2 

นายถาวร คุณสงฆ์  692738.3 1808854.3 

นายสมชาย ปลงพศิ  692775.4 1808794.8 

นางบุญเกตุ อ่อนชู  708508.4 1792575.4 

นางนงค์ เกาะกลางโขง 703493.3 1811388.2 

นายไชยวศั บุญมา  702515.9 1811543.7 

พระกฤษดา เรืองศิลป์ 698611.5 1777068.7 

นายชัยรัตน์ ชมภู 697973.1 1776886.3 

นางมะล ิชมภู  698082.8 1776873.7 

โรงเรียนบ้านหนองตาด 699113.4 1797211.4 

นายสนองชัย ชมพงษ์ 698697.3 1779514.8 

นางสาวอ านวยพร โฉมจ ารูญ  698690.9 1779546.2 

นายไพฑรูย์ โภคะ  702875.1 1810500.5 

นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์  735618.5 1815029.2 

นางวนิิจ เจริญสุข 733849.2 1814829.5 

นางจินตนา อนิทระนก 733792.9 1802634.5 

พระทวิากรณ์ รุจิโรภาศ  735512.7 1804610.5 

นายณฐัพงศ์ ไชยทอง 737539 1808154.1 

วดัติดสระ 736174.5 1809117.1 

วดัเกาะแก้ว 723318.3 1798433.9 

นายสุพล พูลพพิฒัน์ 735945 1811404.7 

นายวรีะวฒัน์  วฒันวงศ์พฤกษ์ 739338.2 1814986.9 
 


