
รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยวทิสุมีน จันทำ 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๑,๓๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี ่๑๔  ต ำบลนำเชือก  อ ำเภอนำเชือก  จังหวัดมหำสำรคำม 

    

     
 

 

               
 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ P 

X      : ๒๙๑๓๘๐ E 

Y      : ๑๗๔๒๑๔๐ N 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยกติิกร โพธิศ์รีอุ่น 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๙๕๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี ่๕  ต ำบลหนองบอน  อ ำเภอโกสุมพสิัย  จังหวดัมหำสำรคำม 

    

            
 

 

                   
 

      

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๒๘๕๕๐๑ E 

Y      : ๑๘๐๑๔๕๓ N 

 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำงสำวสกุัญญำ เสนำ 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๖๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี ่๑๙  ต ำบลท่ำสองคอน  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดมหำสำรคำม 

 

      
 

 

                      
 

            

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๓๐๖๙๘๔ E 

Y      : ๑๗๙๐๕๗๖ N 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ พระปรีชำ  ศลืำรตัน ์

จ ำนวนกล้ำไม้  ๖๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี ่๖  ต ำบลนำขำ่  อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม 

 

                   
 

               
 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ P 

X      : ๓๐๕๓๗๗ E 

Y      : ๑๗๕๔๐๔๔ N 

 

 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยบุญถิน่ จนิเสนำ 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๗๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่ ๒๐  ต ำบลท่ำสองคอน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 

 

      
 

 

               
    
 

 

 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๓๐๐๘๖๕ E 

Y      : ๑๗๙๒๖๐๗ N 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำงสำวรำตรี  ดอนสอนยำ 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๙๕๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่ ๙  ต ำบลวังยำว  อ ำเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหำสำรคำม 

 

    
 

             
 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๒๗๖๐๘๙ E 

Y      : ๑๗๙๔๙๖๗ N 

 

 



หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยอนุลกัษณ ์ ธนะสำร 

จ ำนวนกล้ำไม้  ๑,๒๕๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่ ๑๑  ต ำบลหนองเหลก็  อ ำเภอโกสมุพสิัย  จงัหวดัมหำสำรคำม 

 

       
 

             
     

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๒๘๖๗๙๓ E 

Y      : ๑๗๘๕๖๓๗ N 

 

 

 

 

 

 



หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยชัยวรปรัชญ์ รัชโพธิ ์

จ ำนวนกล้ำไม้  ๒,๐๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่  ๙  ต ำบลหนองจิก  อ ำเภอบรบอื  จังหวัดมหำสำรคำม 

    
    

 

                            
 

 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๓๐๗๘๙๔ E 

Y      : ๑๗๗๔๑๘๘ N 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยสมฤทธิ์ ขจรโมทย ์

จ ำนวนกล้ำไม้  ๕๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี ่ ๘  ต ำบลเสือโก๊ก  อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม 

                      
 

                    
 

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ P 

X      : ๓๓๓๖๘๔ E 

Y      : ๑๗๖๒๖๙๓ N 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพำะช ำกล้ำไม้ทั่วไป) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้ นำยเดชำธร  มูลโพธิ ์

จ ำนวนกล้ำไม้  ๙๕๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่ ๒  ต ำบลวงัใหม่  อ ำเภอบรบอื  จังหวัดมหำสำรคำม 

       
 

 
            
 
 

                                
  

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๒๙๐๕๔๘ E 

Y      : ๑๗๗๒๓๒๕ N 

 

 

 



รายงานพิกัดกลางแปลงของผู้ท่ีมาขอรับกล้าไม ้

หน่วยงาน  สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดท ำกล้ำไม้ขนำดใหญ่) 

ผู้ขอรับกล้ำไม้   นำยจักรี พงสุพันธ ์

จ ำนวนกล้ำไม้  ๑,๐๐๐ กล้ำ 

สถำนที่ปลกู  หมูท่ี่ ๓  ต ำบลหัวขวำง  อ ำเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหำสำรคำม 

 

     
 

 

             
         
 

  

 

พกิัดที่ปลูก  ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

Zone : ๔๘ Q 

X      : ๒๙๔๑๔๗ E 

Y      : ๑๗๙๕๒๘๕ N 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายวทิสุมีน จันทา 0828452148 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้      ๑,๓๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ตะเคียนทอง     ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๒  นนทรี            ๒๔๐  กล้า 

   ๒.๓ ประดู่ปา่          ๒๔๐  กล้า 

   ๒.๔ มะขามเปรีย้ว    ๑๔๐  กล้า 

   ๒.๕ มะค่าโมง          ๒๔๐  กล้า 

   ๒.๖ ยูคาลิปตัส         ๑๐๐  กล้า 

    ๒.๗ อินทนิล           ๑๓๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

   X      : ๒๙๑๓๘๐ E 

   Y      : ๑๗๔๒๑๔๐ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๑๔  ต าบลนาเชือก  อ าเภอนา

เชือก  จงัหวดัมหาสารคาม 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๒ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายนิตกิร โพธิ์ศรีอุ่น 0860247670 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้      ๙๕๐  กล้า 

   ๒.๑ กัลปพฤกษ์   ๑๐๐  กล้า   ๒.๒  ขีเ้หล็กบ้าน  ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ คูน  ๑๐๐  กล้า   ๒.๔ แคป่า  ๑๔๐  กล้า 

   ๒.๕ ตะเคียนทอง    ๕๐  กล้า  ๒.๖ นนทรี  ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๗ ประดู่ปา่     ๑๐๐  กล้า   ๒.๘ ยางนา  ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๖ อินทนิล  ๒๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

   X      : ๒๘๕๕๐๑ E 

   Y      : ๑๘๐๑๔๕๓ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๕  ต าบลหนองบอน  อ าเภอโกสุม

พสิัย  จังหวดัมหาสารคาม 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๓ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางสาวสกุัญญา เสนา 0910640891 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ กัลปพฤกษ์     ๑๕๐  กล้า    

   ๒.๒  คูน              ๑๕๐  กล้า 

   ๒.๓ มะขามเปรีย้ว  ๑๕๐  กล้า   

   ๒.๔ อินทนิล         ๑๕๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

   X      : ๓๐๖๙๘๔ E 

   Y      : ๑๗๙๐๕๗๖ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๑๙  ต าบลท่าสองคอน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๔ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
พระปรีชา  ศลืารัตน ์ 0967922012 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ตะเคียนทอง     ๓๐๐  กล้า    

   ๒.๒  ประดู่ปา่         ๓๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

   X      : ๓๐๕๓๗๗ E 

   Y      : ๑๗๕๔๐๔๔ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๖  ต าบลนาขา่  อ าเภอวาปีปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๕ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายบูรณถ์ิ่น จันเสนา 0917200941 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๗๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ขีเ้หล็กบ้าน  ๑๐๐  กล้า     ๒.๒  แคป่า          ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ ประดู่ปา่     ๑๐๐  กล้า     ๒.๔ มะขามเปรีย้ว  ๑๔๐  กล้า 

   ๒.๕ มะค่าโมง      ๕๐  กล้า     ๒.๖ อินทนิล          ๑๐๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

   X      : ๓๐๐๘๖๕ E 

   Y      : ๑๗๙๒๖๐๗ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๒๐  ต าบลท่าสองคอน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๖ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวราตรี  ดอน

สอนยา 

0801655260 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 

 
๒.จ านวนกล้าไม้      ๙๕๐  กล้า 

   ๒.๑ ขีเ้หล็กบ้าน   ๓๕๐  กล้า 

   ๒.๒ ตะเคียนทอง  ๑๕๐  กล้า 

   ๒.๓ ประดู่ปา่      ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๔ มะค่าโมง     ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๕ คูน             ๒๕๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

   X      : ๒๗๖๐๘๙ E 

   Y      : ๑๗๙๔๙๖๗ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๙  ต าบลวังยาว  อ าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๗ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายอนุลกัษณ ์ธนะสาร 098 2131853 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๗๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ขีเ้หล็กบ้าน  ๒๐๐  กล้า     ๒.๒  แคป่า          ๒๐๐  กล้า 

   ๒.๓ นนทรี         ๒๐๐  กล้า     ๒.๔ ประดู่ปา่       ๒๐๐  กล้า 

   ๒.๕ มะค่าโมง     ๒๐๐  กล้า     ๒.๖ ยางนา           ๕๐  กล้า 

   ๒.๗ ยูคาลิปตัส   ๒๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

   X      : ๒๘๖๗๙๓ E 

   Y      : ๑๗๘๕๖๓๗ N 

๔.สถานที่ปลูก  หมูท่ี่ ๑๑  ต าบลหนองเหลก็                

   อ าเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๘ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายชัยวรปรัชญ์ รัชโพธิ ์ 0986316899 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๒,๐๐๐  กล้า 

   ๒.๑ กัลปพฤกษ์  ๓๐๐  กล้า     ๒.๒ ขีเ้หล็กบ้าน    ๓๐๐  กล้า 

   ๒.๓ คูณ           ๓๐๐  กล้า     ๒.๔ แคป่า           ๓๐๐  กล้า 

   ๒.๕ ประดู่ปา่     ๓๐๐  กล้า     ๒.๖ มะขามเปรียว  ๓๐๐  กล้า 

   ๒.๗ ยางนา       ๒๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๓๐๗๘๙๔ E 

     Y    : ๑๗๗๔๑๘๘ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๙  ต าบลหนองจิก   อ าเภอบรบือ   

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๙ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายสมฤทธิ ์ขจรโมทย ์ 089656943 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้        ๕๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ประดู่ปา่     ๒๕๐  กล้า     

   ๒.๒ มะค่าโมง    ๓๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

     X    : ๓๓๓๖๘๔ E 

     Y    : ๑๗๖๒๖๙๓ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๘  ต าบลเสือโก๊ก   อ าเภอวาปีปทุม  

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๐ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายเดชาธร  มูลโพธิ ์ 0835616062 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๙๕๐  กล้า 

   ๒.๑ กัลปพฤกษ์   ๑๐๐  กล้า     ๒.๒ ขีเ้หล็กบ้าน    ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ คูณ            ๑๐๐  กล้า     ๒.๔ แคป่า           ๓๐๐  กล้า 

   ๒.๕ ตะเคียนทอง ๑๐๐  กล้า     ๒.๖ นนทรี             ๕๐  กล้า 

   ๒.๗ ประดู่ปา่      ๑๐๐  กล้า     ๒.๘ อินทนิล        ๑๐๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๒๙๐๕๔๘ E 

     Y    : ๑๗๗๒๓๒๕ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๒  ต าบลวังใหม่   อ าเภอบรบือ 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๑ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางสี ทวยด ี 0807568261 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ตะเคียนทอง   ๓๐๐  กล้า      

   ๒.๒ ประดู่ปา่        ๒๐๐  กล้า 

   ๒.๓ ยางนา          ๑๐๐  กล้า      

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๒๗๘๐๕๒ E 

     Y    : ๑๗๙๕๕๓๖ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลวังยาว   อ าเภอโกสุมพิสัย 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๒ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางสุภณติา ชินเฮือง 0905925019 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๙๕๐  กล้า 

   ๒.๑ กัลปพฤกษ์        ๕๐  กล้า     ๒.๒ แคป่า      ๑๕๐  กล้า 

   ๒.๓ ตะเคียนทอง    ๒๕๐  กล้า     ๒.๔ นนทรี        ๕๐  กล้า 

   ๒.๕ ประดู่ปา่           ๕๐  กล้า      ๒.๖ ยางนา       ๕๐  กล้า 

   ๒.๗ อินทนิล            ๕๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๓๑๐๐๙๕ E 

     Y    : ๑๗๘๙๙๖๑ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๑  ต าบลท่าสองคอน   อ าเภอเมือง 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๓ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางสุภณติา ชินเฮือง 0905925019 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๙๕๐  กล้า 

   ๒.๑ ประดู่ปา่        ๒๐๐  กล้า     

   ๒.๒ มะค่าโมง       ๒๐๐  กล้า 

   ๒.๓ ยูคาลิปตัส      ๑๐๐  กล้า      

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

     X    : ๓๒๘๒๒๔ E 

     Y    : ๑๗๕๑๔๘๑ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๔  ต าบลหนองแสง   อ าเภอวาปีปทุม 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๔ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม 0819753302 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ คูน        ๑๐๐  กล้า         ๒.๒ แคป่า          ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ นนทรี    ๑๐๐  กล้า         ๒.๔ ประดู่ปา่       ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๕ มะขามเปรีย้ว   ๑๐๐  กล้า   ๒.๖ มะค่าโมง    ๑๐๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

     X    : ๓๐๒๓๗๕ E 

     Y    : ๑๗๗๕๕๔๐ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๓  ต าบลบรบือ   อ าเภอบรบือ 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๕ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
วา่ที่ ร.อ.ปริญญา เพชรกอง 0810598516 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ตะเคียนทอง        ๑๐๐  กล้า          

   ๒.๒ ประดู่ปา่             ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ มะขามเปรีย้ว       ๒๐๐  กล้า         

   ๒.๔ มะค่าโมง            ๑๐๐  กล้า 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๓๑๘๐๒๒ E 

     Y    : ๑๗๙๐๔๘๗ N 
๔.สถานที่ปลูก   วิทยาลัยเทคนิค ต าบลตลาด   อ าเภอเมือง 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๖ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายอนันต ์มีเพียร 0619655844 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๕๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ประดู่ปา่          ๒๕๐  กล้า          

   ๒.๒ มะค่าโมง         ๒๕๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๒๙๑๘๘๔ E 

     Y    : ๑๗๙๖๖๕๖ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๒๐ ต าบลหัวขวาง   อ าเภอโกสุมพิสัย 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๗ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางเพ็ญศร ีทับธาน ี 089741729 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๕๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ขีเ้หล็กบ้าน      ๑๐๐  กล้า          

   ๒.๒ แคป่า             ๑๐๐  กล้า 

   ๒.๓ ยูคาลิปตัส       ๓๐๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๒๙๗๐๙๖ E 

     Y    : ๑๗๙๓๙๖๓ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๗ ต าบลแก้งแก   อ าเภอโกสุมพิสัย 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 



 

รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑๘ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายศุภรัตน์  กันหา 0897717857 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๒,๘๐๐  กล้า 

   ๒.๑ นนทรี                 ๕๐๐  กล้า          

   ๒.๒ ประดู่ปา่           ๑,๐๐๐  กล้า 

   ๒.๓ มะขามเปรีย้ว        ๓๐๐  กล้า         

   ๒.๔ ยางนา                 ๕๐๐  กล้า 

    ๒.๕ อินทนิล               ๕๐๐  กล้า 
 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๓๐๘๕๒๑ E 

     Y    : ๑๗๓๗๗๔๓ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๖  ต าบลนาดูน   อ าเภอนาดูน 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๑ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายจักรี พงสุพันธ ์ 0872159011 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๑,๐๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ขีเ้หล็กบ้าน       ๒๕๐  กล้า     ๒.๒ ติ๋ว       ๒๕๐  กลา้ 

   ๒.๓ มะขามเปรีย้ว    ๒๕๐  กล้า     ๒.๔ ยางนา   ๒๕๐  กล้า 

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๒๙๔๑๔๗ E 

     Y    : ๑๗๙๕๒๘๕ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๓  ต าบลหัวขวาง   อ าเภอโกสุมพิสัย 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๒ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นายชวลิต อุ่นพกิลุ 0918616825 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๑,๖๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ติ๋ว              ๕๐  กล้า     

   ๒.๒ พะยูง           ๕๐  กล้า 

   ๒.๓ ยางนา    ๑,๕๐๐  กล้า      

 

๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ Q 

     X    : ๓๑๙๓๓๗ E 

     Y    : ๑๗๙๐๑๑๑ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๙  ต าบลนาดูน   อ าเภอนาดูน 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่) 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

๓ สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

จังหวัดมหาสารคาม 
นางมณีรตัน์  คาทิพาที 0982145604 ๑.ภาพถ่ายปลูกต้นไม้ 

 
 

๒.จ านวนกล้าไม้    ๑,๐๐๐  กล้า 

   ๒.๑ ยางนา       ๕๐๐  กล้า     

   ๒.๒ สัก           ๕๐๐  กล้า 
 

 ๓.พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

   Zone : ๔๘ P 

     X    : ๒๙๑๙๒๔ E 

     Y    : ๑๗๔๓๔๓๒ N 
๔.สถานที่ปลูก  หมู่ที่ ๕  ต าบลนาเชอืก   อ าเภอนาเชอืก 

    จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 


