
ล ำดบั หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ
1 สถานีเพาะช ากลา้ไม้ นายบุญมี  จิตรใจ 0818329336

พทุธมณฑล

2. จ านวนกลา้ไม ้    1000     กลา้
2.1  มะขาม        200  กลา้
2.2  ขนุน           200  กลา้
2.3  ข้ีเหล็ก        200  กลา้
2.4  แค              200  กลา้
2.5  เพกา           200  กลา้

3. พิกดัท่ีปลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
    Zone : 47 P            .
    X       :  626894.0891
    Y       :  15217219.5509
4. สถานท่ีปลูก บริษทัโอตานิเรเดียล จ ากดั    อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Appllcation Line ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงกำร   เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
หน่วยงำน  สถานีเพาะช ากลา้ไมพ้ทุธมณฑล



แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Appllcation Line ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงกำร   เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
หน่วยงำน  สถานีเพาะช ากลา้ไมพ้ทุธมณฑล

ล ำดบั หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ
2 สถานีเพาะช ากลา้ไม้ ชนมีเจริญ อริคุณประเสริฐ MUAY

พทุธมณฑล

2. จ านวนกลา้ไม ้    800     กลา้
2.1  ขนุน           200  กลา้
2.2  สกั              200  กลา้
2.3  แค              200  กลา้
2.4  เพกา           200  กลา้

3. พิกดัท่ีปลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
    Zone : 47 P            .
    X       :  620181.2036
    Y       :  1545322.6977
4. สถานท่ีปลูก  อบต.ดอนตูม อ าเภอดอนตูม  จ.นครปฐม



แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Appllcation Line ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงกำร   เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
หน่วยงำน  สถานีเพาะช ากลา้ไมพ้ทุธมณฑล

ล ำดบั หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ
3 สถานีเพาะช ากลา้ไม้ อคัคพล บริสุทธ์ อคัคพล บริสุทธ์

พทุธมณฑล

2. จ านวนกลา้ไม ้    500     กลา้
2.1  ปีบ                   150  กลา้
2.2  ตะแบก            100  กลา้
2.3  จนัทร์                50  กลา้
2.4  นนทรี              100  กลา้
2.5  ประดู่               100  กลา้

3. พิกดัท่ีปลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
    Zone : 47 P            .
    X       :  613647.507
    Y       :  1524152.3624
4. สถานท่ีปลูก อบจ.นครปฐม    อ.สนามจนัทร์  จ.นครปฐม



แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Appllcation Line ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงกำร   เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
หน่วยงำน  สถานีเพาะช ากลา้ไมพ้ทุธมณฑล

ล ำดบั หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ
4 สถานีเพาะช ากลา้ไม้ สมศกัด์ิ อนุรักษ์ สมศกัด์ิ

พทุธมณฑล 0818494514

2. จ านวนกลา้ไม ้    500     กลา้
2.1  ยางนา                     100  กลา้
2.2  ปาโลแซนโตส        100  กลา้
2.3  ชมพพูนัธ์ทิพย ์       100  กลา้
2.4  พิรังกาสา               100  กลา้
2.4  ขนุน                       100  กลา้

3. พิกดัท่ีปลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
    Zone : 47 P            .
    X       :  634451.37046
    Y       :  1534592.2817
4. สถานท่ีปลูก  ม.2 ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชยัศรี  จ.นครปฐม



แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Appllcation Line ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงกำร   เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
หน่วยงำน  สถานีเพาะช ากลา้ไมพ้ทุธมณฑล

ล ำดบั หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ
5 สถานีเพาะช ากลา้ไม้ ธนกร หาญสมยั ART…

พทุธมณฑล

2. จ านวนกลา้ไม ้    600     กลา้
2.1  พะยงู                   150  กลา้
2.2  ขนุน            100  กลา้

3. พิกดัท่ีปลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
    Zone : 47 P            .
    X       :  630743.6297
    Y       :  1534996.3484
4. สถานท่ีปลูก 52/3 ม.4  ต าบลบางพระ อ าเภอนครชยัศรี  จ.นครปฐม



รายงานพกิดักลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หน่วยงาน     สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

ประจ าปีงบประมาณ    2561   กจิกรรม/โครงการ  เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ช่ือผู้ขอรับกล้าไม้              ทวีวฒัน์ เขียวสอาด                                                   . 

จ านวนกล้าไม้             1500               กลา้ 

สถานทีป่ลูก           ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตภาษีเจริญ  จงัหวดักรุงเทพฯ                                    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกิดัทีป่ลกู  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone  :  47p 

X :   654377.4923 

Y :   1518469.7033 



รายงานพกิดักลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หน่วยงาน     สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

ประจ าปีงบประมาณ    2561   กจิกรรม/โครงการ  เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ช่ือผู้ขอรับกล้าไม้            มงคล สาระพางค ์                                                                   . 

จ านวนกล้าไม้             500              กลา้ 

สถานทีป่ลูก  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ช่างทองหลวง  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม      .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกิดัทีป่ลกู  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone  : 47 

X : 642646.143 

Y : 1527711.7074 

 



รายงานพกิดักลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หน่วยงาน     สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

ประจ าปีงบประมาณ    2561   กจิกรรม/โครงการ  เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ช่ือผู้ขอรับกล้าไม้          บุญช่วย บุญมี                                                                            . 

จ านวนกล้าไม้            500                กลา้ 

สถานทีป่ลูก         สนามกีฬาต าบล อบต.บางกระทึก  ต.บางกระทึก   อ.สามพราน  จ.นครปฐม                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกิดัทีป่ลกู  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone  : 47 

X :  641471.8165 

Y : 1523422.2023 

 



รายงานพกิดักลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หน่วยงาน     สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

ประจ าปีงบประมาณ    2561   กจิกรรม/โครงการ  เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ช่ือผู้ขอรับกล้าไม้          สมศกัด์ิ อนุรักษ ์                                                                         . 

จ านวนกล้าไม้            500                กลา้ 

สถานทีป่ลูก  ม.2 ต าบลหว้ยพลู อ  าเภอนครชยัศรี  จ.นครปฐม                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกิดัทีป่ลกู  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone  : 47 

X :  634451.37046 

Y : 1534592.2817 



รายงานพกิดักลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หน่วยงาน     สถานีเพาะช ากลา้ไมพุ้ทธมณฑล 

ประจ าปีงบประมาณ    2561   กจิกรรม/โครงการ  เพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ช่ือผู้ขอรับกล้าไม้                   ธนกร หาญสมยั                                                                . 

จ านวนกล้าไม้         600            กลา้ 

สถานทีป่ลูก   52/3 ม.4  ต  าบลบางพระ อ  าเภอนครชยัศรี  จ.นครปฐม                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกิดัทีป่ลกู  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone  : 47 

X :  630743.6297 

Y : 1534996.3484 


