
  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

1. วัดถํ้ามโหฬาร  ม. 13  ตําบลหนองหนิ  อําเภอหนองหนิ  จังหวัดเลย  

(สัก 2,000 กลา , มคาโมง 1,000  กลา   รวม  3,000  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  806389 

                1892956 

(ปลูกพื้นท่ีทางศาสนา ตําบลหนองหิน 

 อําเภอหนองหิน  จังหวัดเลย) 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

2. วัดปาประชาสรรค  ม. 3  ตําบลวังสะพุง  อําเภอวงัสะพุง  จังหวัดเลย 

    (สัก  500  กลา  รวม 500  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  793706 

                1913534 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

3. นางอรทัย  ศรจัีนทวงษ  49  ม. 5  ตําบลศรสีงคราม  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

    (สัก  1,000  กลา  รวม  1,000  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  796053 

                1912764 

 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

4. สํานักปฏบิัตธิรรมบุญญาทศิ  93  ม. 13  ตําบลผาอนิทรแปลง  อําเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

     (สัก  400  กลา , พะยูง  50  กลา  ,  มะคาโมง  200  กลา  รวม  650  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  810750 

                1917119 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

5. สํานักทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย  โดย น.ส. พัลลภา  คําสทีา  37/1   ตําบล

กุดปอง  อําเภอเมอืง  จังหวัดเลย  (สัก  1,500  กลา  ,  มะคาโมง  1,500  กลา  รวม  3,000  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  788251 

                1945741 

(ปลูกที่ ต.นาออ  อ.เมอืง  จ.เลย) 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

6. สํานักทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย  โดย นายอนุชา  จําปาแกน  9809 ม. 8  

ตําบลนาออ  อําเภอเมอืง  จังหวดัเลย  (สัก  1,500  กลา    รวม  1,500  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  789326 

                1949196 

      (ปลูกแซมในไรขาวโพด) 

  (ปลูกที่คายศรสีองรัก ต.นาออ                       

    อ.เมอืง  จ.เลย) 



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

7. นายขจร  ศรีทรงเมอืง  12  ม. 3  ตําบลนาออ  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  

   (สัก  300  กลา    รวม  300  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  789665 

                1946394 

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

8. นายจักรกฤษ  แกวมา  191  ม. 8  ตําบลเมอืง  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 

    (สัก  200  กลา  ,  พะยูง  200  กลา  , ขี้เหล็กบาน  50  กลา   รวม  450  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  788103 

                1946368 

    (ปลูกแซมในสวนยางพารา) 

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

9. นางแจมศร ี มะโนแปก  84  ม. 8  ตําบลกกดู  อําเภอเมอืง  จังหวัดเลย 

 (สัก  1500  กลา  ,  ขี้เหล็กบาน  100  กลา    รวม  600  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  781696 

                1948365 

    (ปลูกแซมในสวนกลวย)  

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

10. นายชาล ี  ทองเต็ม  354  ม. 7  ตําบลเมอืง  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 

      (สัก  500  กลา  , มะคาโมง  100  กลา , สะเดา  100  กลา    รวม  700  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  799998 

                1936619 

    (ยังไมไดแผวถางวัชพชื) 

      

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

11. นายอาทติย   ราชแข็ง  159  ม. 8  ตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง   จังหวัดเลย 

      (สัก  600  กลา     รวม  600  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  807836 

                1945894 

     

      

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

12. ธ.ก.ส. นาดวง    อําเภอนาดวง   จังหวัดเลย 

      (สัก  500  กลา     รวม  500  กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  810475 

                1930123 

     

      

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

13. นางอรจิรา  สอนนวล  253  ม. 6  ตําบลนาอาน  อําเภอเมอืง   จังหวัดเลย 

      (สัก  1,000  กลา     รวม   },000   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  790601 

                1929818 

     

      

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

14. นางวัชร ี   ชัชวาล   94  ม. 5  ตําบลนาอhv  อําเภอเมอืง   จังหวัดเลย 

      (สัก  250  กลา  , พะยูง   400  กลา     รวม   650   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  790036 

                1947357 

     

      

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

15. องคการบรหิารสวนตําบลหวยบอซนื    ตําบลหวยบอซนื   อําเภอปากชม    จังหวัดเลย 

 (สัก  500  กลา  , พะยูง   50  กลา  , มะคาโมง  500  กลา     รวม   1,050   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  811450 

                1965032 

       

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

16. องคการบรหิารสวนตําบลจอมศรี    ตําบลจอมศร ี  อําเภอเชยีงคาน    จังหวัดเลย 

     (สัก  500  กลา  , พะยูง   100  กลา  ,  มะคาโมง  100   กลา     รวม   1,100   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  792773 

                1967408 

  (ปลูกท่ีอําเภอเชยีงคาน  จังหวัดเลย)  

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

17. องคการบรหิารสวนตําบลจอมศรี    ตําบลจอมศร ี  อําเภอเชยีงคาน    จังหวัดเลย 

     (สัก  500  กลา    รวม   500   กลา) 

  

           แปลงที่  2 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  787031 

                1967826 

  (ปลูกท่ีอําเภอเชยีงคาน  จังหวัดเลย)  

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

18. โรงเรยีนบานกกเกลี้ยง   ตําบลผาบี้ง   อําเภอวังสะพุง    จังหวัดเลย 

  (สัก  500  กลา  , พะยูง   200  กลา  , มะคาโมง  500  กลา , สะเดา  500  กลา , ขี้เหล็กบาน  

100  กลา    รวม   1,800   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  791769 

                1909464 

  (ปลูกที่อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย)  

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

19. โรงเรยีนบานเขาหลวง-ยางเดี่ยว ม. 9  ตําบลเขาหลวง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

  (สัก  500  กลา , มะคาโมง  300  กลา     รวม   800   กลา) 

 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  774928 

                1915915 

  (ปลูกที่  อ.วังสะพุง  จ.เลย)   

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

20. วัดปาโพธิ์นํ้าเย็น   ม. 8  ตําบลเขาหลวง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

      (สัก  100  กลา , มะคาโมง  50  กลา , พะยูง  50  กลา   รวม   200   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  776180 

                1910643 

  (ปลูกที ่อ.วังสะพุง  จ.เลย)   

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

21. วัดปาภูมนต    ม. 20  ตําบลทรายขาว  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

     (สัก  300  กลา , มะคาโมง  300  กลา     รวม   600   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  784232 

                1910285 

  (ปลูกที่อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย)   

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

22. กศน. ตําบลทรายขาว    ม. 2  ตําบลทรายขาว  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

   (สัก  100  กลา , พะยูง  100  กลา , สะเดา  100  กลา  ,  มะคาโมง  100  กลา  , ขี้เหล็กบาน  100    

   กลา    รวม   500   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  786197 

                1907883 

  (ปลูกที่อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย)   

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

23. นางยําเกรง   แกนตัน  106   ม. 7  ตําบลหวยสเีสยีด  อําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  

      (สัก  500  กลา   รวม  500  กลา) 

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  791503 

                1900317 

  (ปลูกที่อําเภอภูหลวง  จังหวดัเลย)   

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

24. นายศิรวิัฒน  บุญแทน  106/10   ม. 6  ตําบลหนองปรอื  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

       (สะเดา  450  กลา , มะคาโมง  1,000  กลา , พะยูง  50  กลา   รวม   1,500   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  763282 

                1930356 

  (ปลูกที่อําเภอภูเรอื  จังหวัดเลย)  

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

25. นางจิราภรณ  หงษโสภา  7   ม. 8  ตําบลชุมชาง  อําเภอโพนพสิัย  จังหวัดหนองคาย 

       (สัก  800  กลา   รวม  800  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  741456 

                1923620 

  (ปลูกที่อําเภอภูเรอื จังหวัดเลย) 

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

26. สํานักทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย  โดย นายอนุชา  จําปาแกน  9809 ม. 8  

ตําบลนาออ  อําเภอเมอืง  จังหวดัเลย  (สัก  1,200  กลา , สะเดา  300  กลา   รวม  1,500  กลา)  

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  739964 

                1920292 

  (ปลูกที่คายตาโขนนอย  ต.โคกงาม                         

   อ.ดานซาย  จ.เลย) 

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

27. นางสรวยี  แซตั้ง  198  ม. 2  ตําบลหนองหนิ  อําเภอหนองหนิ  จังหวัดเลย  

      (สัก  300  กลา   รวม   300   กลา) 

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  803556 

                1896837 

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

28. นายจีวร  แสงแกว  125  ม. 5  ตําบลหนองหนิ  อําเภอหนองหนิ  จังหวัดเลย 

       (สัก  300  กลา , มะคาโมง  300  กลา   รวม   600   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก 

        47 Q  803462 

                1894740 

     

       



  สวนปาดงนอย-ปากปวน  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

29. วัดถํ้าเสอื    ม. 8  ตําบลศรสีงคราม  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

      (สะเดา  500  กลา  ,  มะคาโมง  300  กลา    รวม   800   กลา) 

  

 

    พกิัดกลางแปลงปลูก แปลงที่ 2 

        47 Q  796705 

                1904866 

       


