
 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เทศบาลตําบลทาปลา(นางบัวบาน  อูทรัพย เจาหนาท่ี)  ขอรับกลาไมจํานวน ๓๐๐ ตน เนื้อท่ี ๕ ไร 

 

ขอรับกล้าไม้ 

 

                       ผู้ขอรับกล้าไม้และเจ้าหน้าท่ีติดตาม 

 

  พิกดัแปลงปลกู (WGH๘๔) ๐๖๔๕๕๑๖   ๑๙๖๗๙๒๔ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วัดหนองบัว(นายกรกฎ  เจริญสุข  แทน)  ขอรับกลาไม จํานวน ๓๐๐ ตน เนื้อท่ี ๒ ไร 

 

 

                       ผูขอรับกลาไม(แทน)และเจาหนาท่ีติดตาม 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๕๕๑๖   ๑๙๖๗๙๒๔ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เขื่อนทดนํ้าผาจุก(นายณัฐชัย  ขําคง ) เจาหนาท่ี(แทน) ขอรับกลาไมจํานวน ๖๒๐ ตน เนื้อท่ี ๔ ไร 

 

 

                       ผูขอรับกลาไม 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๕๕๑๖   ๑๙๖๗๙๒๔ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจากสถานเีพาะชํากลาไมจังหวัด

อุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดติถ (นายตัน เขื่อนจะนะ ผูนําชุมชน)  ขอรับกลาไม  

จํานวน  ๕,๐๐๐ ตน เนื้อท่ี ๒๕ ไร 

 

ขอรับกลาไม 

 

 

 

 

 

 แปลงปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๙๑๔๖   ๑๙๖๙๗๒๗ 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายทองสุข  คูควร  ขอรับกลาไมจํานวน ๘๐๐ ตน เนื้อท่ี ๔  ไร 

 

ขอรับกลาไม 

 

เจาหนาท่ีตดิตาม                                 แปลงปลูก  

 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๕๒๖๗   ๑๙๗๐๔๓๐ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เทศบาลตําบลผาจุก(นายธวัช  ชูเรือง  เจาหนาท่ี)  ขอรับกลาไมจํานวน ๕๐๐ ตน เนื้อท่ี ๕ ไร 

 

 

                       ผูขอรับกลาไม(แทน) 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๐๖๒๙   ๑๙๕๔๙๓๙ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายบุญสวน  พมิพโครต    ขอรับกลาไมจํานวน ๑,๐๐๐ ตน เนื้อท่ี  ๖ ไร 

 

ขอรับกลาไม / เจาหนาท่ีติดตาม 

 

 แปลงปลูก 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๖๘๔๑   ๑๙๕๙๓๐๐ 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายประทีป  ซเีปรม  ขอรับกลาไมจํานวน ๕๐๐ ตน เนื้อท่ี ๕ ไร 

 

 

             ผูขอรับกลาไม(แทน)และเจาหนาท่ีติดตาม 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๐๕๖๘   ๑๙๕๗๔๓๐ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายประทีป  พงษไพร  ขอรับกลาไมจํานวน ๓๗๐ ตน เนื้อท่ี ๓ ไร 

 

 

                       ผูขอรับกลาไม 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๗๐๙๕   ๑๙๕๔๐๐๙ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายสมกจิ  โพธ์ิทอง    ขอรับกลาไมจํานวน ๕๐๐ ตน เนื้อท่ี  ๓ ไร 

 

ขอรับกลาไม 

 

 แปลงปลูก 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๓๗๗๓   ๑๙๖๖๑๗๑ 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM  กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายสมบูรณ  ริดเต็ม(แทน)  ขอรับกลาไมจํานวน ๓๐๐ ตน เนื้อท่ี  ๒ ไร 

 

 

แปลงปลูก 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๓๕๙๔๑   ๑๙๕๐๔๓๗ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลทาปลา (นายสมพงษ ชมภูนอย ขอรับกลาไม จํานวน ๑,๓๐๐ ตน เนื้อท่ี ๗ ไร 

 

 

ขอรับกลาไม 

 

 แปลงปลูก 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๔๒๓๖   ๑๙๖๖๘๕๓ 

 



 

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและจบัพิกดัระบบ UTM  กลางแปลง ของผู้ขอรับกล้าไม้จาก 

สถานีเพาะชํากล้าไม้จงัหวดัอตุรดิตถ์                                                                                                                             

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

นายสมพงษ์ ศิริวฒัน์  ขอรับกล้าไม้จํานวน ๓๐๐ ต้น เนือ้ท่ี ๓ ไร่ 

 

 

 

                       ผู้ขอรับกล้าไม้และเจ้าหน้าท่ีติดตาม 

 

  พิกดัแปลงปลกู (WGH๘๔) ๐๖๒๙๒๖๕   ๑๙๕๑๘๖๔ 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTM กลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดติถ(นายเสนห  วันควร เจาหนาท่ี)                                             

ขอรับกลาไมจํานวน ๓,๐๕๐ ตน เนื้อท่ี ๒๐ ไร 

 

ขอรับกลาไม 

                     
ชวยกันปลูกตนไม 

 

เจาหนาท่ีติดตาม  พกิัดแปลงปลูก  (WGH๘๔) ๐๖๓๐๑๓๗   ๑๙๔๐๑๓๐ 

 

 

 

 



 

ภาพกจิกรรมการตรวจตดิตามและจับพกิัดระบบ UTMกลางแปลง ของผูขอรับกลาไมจาก 

สถานเีพาะชํากลาไมจังหวัดอุตรดติถ                                                                                                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เทศบาลตําบลรวมจติ (นายอนันต  อินตะพรม ขอรับกลาไมจํานวน ๖๐๐ ตน เนื้อท่ี ๓ ไร 

 

ขอรับกลาไม 

 

 แปลงปลูก 

 

  พกิัดแปลงปลูก (WGH๘๔) ๐๖๔๒๗๑๐   ๑๙๕๘๔๗๔ 
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