
เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นาย กวี สังขแกว 

จํานวนกลาไม  800   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.สวนแตง  อ.ละแม  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

 
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 509792 
  Y        : 1076125 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  อ.บ.ต.ทุงคาวัด 

จํานวนกลาไม  600   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ทุงคาวัด  อ.ละแม  จ.ชุมพร 

     
                       รูปขอรับกลาไม                                             รูปปลูกกลาไม 

 

 
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 502967 
  Y        : 1076738 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  อบต.บางน้ําจืด 

จํานวนกลาไม 5,100   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.บางน้ําจืด  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

 
รูปขอรับกลาไม 

 

 
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 516770 
  Y        : 1110666 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายประสาท  สิทธิ 

จํานวนกลาไม  880   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.สวนแตง  อ.ละแม  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 509792 
  Y        : 1076125 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นางประภาพร  สิทธ ี

จํานวนกลาไม  880   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.สวนแตง  อ.ละแม  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 510262 
  Y        : 1074938 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายเชาวลิต  พุมขจร 

จํานวนกลาไม  500   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ทามะพลา  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 505616 
  Y        : 1099385 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นางสาววรรณภา  บัวชาวเกาะ 

จํานวนกลาไม  500   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ชองไมแกว  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 505931 
  Y        : 1121493 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายสาโรช  รักซ่ือ 

จํานวนกลาไม  900   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 508071 
  Y        : 1115331 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายขจรศักดิ์  เผือกเสวต 

จํานวนกลาไม  950   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ปงหวาน  อ.พะโตะ  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 495795 
  Y        : 1090835 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายพงศศิริ  สุวรรณแยม 

จํานวนกลาไม  800   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ปงหวาน  อ.พะโตะ  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 494131 
  Y        : 1090407 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นางสาวจุฑาทิพย  ศรีเมือง 

จํานวนกลาไม  650   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ปงหวาน  อ.พะโตะ  จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 494082 
  Y        : 1090284 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  สวนปาหลังสวน 

จํานวนกลาไม 6,000   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.วังตะกอ   อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

    
                        รูปขอรับกลาไม                                            รูปปลูกกลาไม 

 

 

 
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 497512 

  Y        : 1101635 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  สวนปาทุงตะโก 

จํานวนกลาไม     4,000   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.ตะโก   อ.ทุงตะโก   จ.ชุมพร 

    
                        รูปขอรับกลาไม                                            รูปปลูกกลาไม 

 

 

 
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 501866 

  Y        : 1112221 



เอกสารแนบ 

แบบฟอรมการรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท่ีมาขอรับกลาไม 

หนวยงาน  สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดชุมพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผูขอรับกลาไม  นายประจวบ  พลศิริ 

จํานวนกลาไม  1,150   กลา 

สถานท่ีปลูก  ต.นาขา  อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

  
รูปขอรับกลาไม 

 

   
รูปติดตามประเมินผล 

 

พิกัดท่ีปลูก   (ระบบ UTM) 
Zone : 47P 

X        : 509045 
  Y        : 1104311 
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