
 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายธงชัย  นกึหมาย 

จ านวนกล้าไม้   ๒๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1516581N 778502E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายอภิชาติ  เทียนเพิ่มพูล 

จ านวนกล้าไม้   ๘๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๓ ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1502321N 771926E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายผัน  ล้อมเกษ 

จ านวนกล้าไม้   ๙๕๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๓ ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1493917N 758836E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นางสาวณัฐปภัสร์  ฉายาภักดี 

จ านวนกล้าไม้   ๑๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1516058N 778559E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายชติ  ขจรฤทธิ์ 

จ านวนกล้าไม้   ๙๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่-  ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1501777N 744193E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นางทวารัตน ์ ธรรมรัตนานันท์ 

จ านวนกล้าไม้   ๕๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๓  ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1496437N  755698E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 
 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายชาญ  ช านาญศลิป์ 

จ านวนกล้าไม้   ๕๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑๖  ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1490062N  745374E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 

กลุ่มที ่๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายช านาญ  อ่อนนิ่ม 

จ านวนกล้าไม้   ๕๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่-  ต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1518987N  739952E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุกรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายสมชาย  สมาน 

จ านวนกล้าไม้   ๘๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑  ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1505547N  761761E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุกรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายสหโสฬส  ตัง้เจริญเสถียร 

จ านวนกล้าไม้   ๑,๐๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑  ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1520907N  7453731E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุกรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายวินัย  สุวรรณไตร 

จ านวนกล้าไม้   ๑,๐๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๘  ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1488357N  769571E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุกรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายสมศักดิ์  เปี่ยมสาคร 

จ านวนกล้าไม้   ๓๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๑๐  ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1514713N  790432E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 



 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

แผนเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุกรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑  จ านวนกล้าไม้ ๕๐-๑,๐๐๐ กล้า 
 

ชื่อผู้ขอรับกล้าไม้  นายมงคล  เข็มทอง 

จ านวนกล้าไม้   ๒๐๐ กล้า 

สถานที่ปลูก   หมู ่๕  ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

ขอรับกล้าไม้ 

 
น ากล้าไม้ไปปลูก 

 
พิกัดที่ปลูก UTM 47P 1513564N  773344E 

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปลูก 

 


