
แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

1. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ท่าเรือนิตยานุกูล 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   1,000    กล้า 

     2.1 สัก             200  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     200  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  300  กล้า 

     2.4 ขนุน    150   กล้า 

     2.5 เหลียง  250  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

     Zone :  47 P 

     X      :  730510 E 

     Y      :  1602934 N 

4. สถานที่ปลูก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

2. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี 

ร่วมกับยุวกาชาดภาคกลาง 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   1,000    กล้า 

     2.1 สัก             300  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     200  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  200  กล้า 

     2.4 ขนุน    150  กล้า 

     2.5 เหลียง  150  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  730510 E 

    Y      :  1602934 N 

4. สถานที่ปลูก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

3. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ท่าเรือนิตยานุกูล 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   300    กล้า 

     2.1 พะยูง  300  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  730510 E 

    Y      :  1602934 N 

4. สถานที่ปลูก  ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี  

                      ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

4. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี 

ร่วมกับยุวกาชาดภาคกลาง 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  400 กล้า 

     2.1 พะยูง  400 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  730510 E 

    Y      :  1602934 N 

4. สถานที่ปลูก  ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่สระบุรี  

                      ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

5. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก สถานีควบคุมไฟป่าสระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  500  กล้า 

     2.1 สัก           150  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง   100   กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100  กล้า 

     2.4 ขนุน   50   กล้า 

     2.5 เหลียง 100 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  747696 E 

    Y      :  1639497 N 

4. สถานที่ปลูก ร.ร.บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

6. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก สถานีควบคุมไฟป่าสระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   500    กล้า 

     2.1 สัก          100    กล้า 

     2.2 มะค่าโมง   100   กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100 กล้า 

     2.4 ขนุน  100  กล้า 

     2.5 กัลปพฤษ์  100 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

     Zone :  47 P 

     X      :  756877 E 

     Y      :  1646710 N 

4. สถานที่ปลูก ร.ร.บ้านหนองตอตะเคียน หมู่ 7 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

7. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก สถานีควบคุมไฟป่าสระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  200  กล้า 

     2.1 พะยูง  200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  747696 E 

    Y      :  1639497 N 

4. สถานที่ปลูก  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก  

                      ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

8. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก สถานีควบคุมไฟป่าสระบุรี 

ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 

 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้ 200 กล้า 

     2.1 พะยูง  200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  47 P 

    X      :  756877 E 

    Y      :  1646710 N 

4. สถานที่ปลูก  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน  

                     ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

9. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายสมบัติ  แสนสุภา  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   300    กล้า 

     2.1 แคนา      50    กล้า       2.2 จาน           50   กลา้  

     2.3 ปะค าไก่   50    กล้า       2.4 มะพลับ       50   กล้า 

     2.5 มักเม้า     50    กล้า       2.6 เอกมหาชัย   50   กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

    Zone :  48 P 

    X      :  260251 E 

    Y      :  1794925 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

10. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นางวันเพ็ญ  สิรยานันท์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   200    กล้า 

     2.1 มะฮ็อกกานี  100   กล้า        

     2.2 เหลียง           50   กล้า        

     2.3 เพกา             50  กล้า     

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

     Zone :  47 P 

     X      :  788077 E 

     Y      :  1423496 N 

4. สถานที่ปลูก  ไร่ หมู่ 10  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

11. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นางฤดี  แสงอลังการ  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   300    กล้า 

     2.1 มะฮ็อกกานี   50    กล้า       2.2 เพกา           50   กล้า  

     2.3 มะค่าโมง      50    กล้า       2.4 มะขามป้อม   50   กล้า 

     2.5 ขนุน            50    กล้า       2.6 เหลียง          50   กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P     

        X      :  737153 E  ,  740500 E 

        Y      :  1621223 N ,  1623104 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ 

                      หมู่ที่ 14 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

12. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายสันทัศน์  หริ่มบางอิฐ  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   300    กล้า 

     2.1 มะฮ็อกกานี  50  กล้า        

     2.2 ขนุน           50  กล้า  

     2.3 มะค่าโมง     50  กล้า        

     2.4 เพกา          50   กล้า 

     2.5 มักเม้า        50   กล้า       

     2.6 มะพลับ       50   กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  704088  E 

        Y      :  1601604  N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

13. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายสันทัศน์  หริ่มบางอิฐ  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  200  กล้า 

     2.1 พะยูง  200 กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  704088 E 

        Y      :  1601604 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

14. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายไพจิตร์  นรากรไพจิตร์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   200    กล้า 

     2.1 พะยูง      200    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  757890 E 

        Y      :  1630661 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 19 บ้านโนนอารีย์  ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง    

                      จังหวัดนครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

15. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายไพจิตร์  นรากรไพจิตร์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  200  กล้า 

     2.1 สัก   100   กล้า 

     2.2 มะค่าโมง   50  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  50 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  757890 E 

        Y      :  1630661 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 19 บ้านโนนอารีย์  ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง    

                      จังหวัดนครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

16. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายอานุภาพ  นิลมาลา  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  200  กล้า 

     2.1 พะยูง  200  กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  693539 E 

        Y      :  1616911 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 1 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

17. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายอานุภาพ  นิลมาลา  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   300    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P 

        X      :  693539 E 

        Y      :  1616911 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 1 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี   

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

18. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายฉัตรชัย  เติมศิริผล  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   200    กล้า 

     2.1 พะยูง      200    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  738415 E 

        Y      :  1615079 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

19. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก นายฉัตรชัย  เติมศิริผล  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

     2.4 ขนุน            100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  738415 E 

        Y      :  1615079 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

20. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณนิชนันท์  อินเจริญ  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   150    กล้า 

     2.1 พะยูง      150    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  697166 E 

        Y      :  1613599 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

21. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณนิชนันท์  อินเจริญ  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก            100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง    100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100 กล้า 

     2.4 ขนุน   50  กล้า 

     2.5 พะยูง  50  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  697166 E 

        Y      :  1613599 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

22. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณปาริชาติ  ธีรนุลักษณ์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   150    กล้า 

     2.1 พะยูง      150    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  743321 E 

        Y      :  1617966 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

23. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณปาริชาติ  ธีรนุลักษณ์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก            100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง    100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100  กล้า 

     2.4 เพกา          100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  743321 E 

        Y      :  1617966 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

24. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

     2.4 กัลปพฤกษ์    100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  754841 E 

        Y      :  1652130 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ 4 ซับปลากั้ง ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

25. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   150    กล้า 

     2.1 พะยูง      150    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  754841 E 

        Y      :  1652130 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ 4 ซับปลากั้ง ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

26. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านล าพญากลาง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100  กล้า 

     2.4 ราชพฤกษ์    100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  763257 E 

        Y      :  1647799 N 

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

27. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านล าพญากลาง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   150    กล้า 

     2.1 พะยูง      150    กล้า     

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  763257 E 

        Y      :  1647799 N 

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

28. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  500  กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100  กล้า 

     2.4 เพกา   100  กล้า 

     2.5 เหลียง  100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  717661 E 

        Y      :  1620583 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

29. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  150  กล้า 

     2.1 พะยูง     150  กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  717661 E 

        Y      :  1620583 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

30. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก โรงเรียนบ้านซับดินด า  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก            100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง    100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100 กล้า 

     2.4 ขนุน           100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  760008 E 

        Y      :  1660244 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 6 ต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

31. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก พ.ท.เกรียงไกร  ประเสริฐนู  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

     2.4 ขนุน            100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  803646 E 

        Y      :  1732135 N 

4. สถานที่ปลูก  บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

32. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณศุภเสฎฐ ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

     2.4 ขนุน            100  กล้า 

     2.5  

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  743372 E 

        Y      :  1632857 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

33. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณศุภเสฎฐ ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   150    กล้า 

     2.1 พะยูง      150    กล้า      

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  743372 E 

        Y      :  1632857 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

34. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปี 

ของชาติ พ.ศ.2561  

ภายใต้”โครงการประชารัฐ ร่วมใจ

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561” 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  1,000  กล้า 

     2.1 สัก          400  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง  200  กล้า 

     2.3 สะเดา      200  กล้า 

     2.4 ขนุน         100  กล้า 

     2.5 ยางนา      100   กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  724428 E 

        Y      :  1602262 N 

4. สถานที่ปลูก  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง 

แปลงที่ 2 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

35. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

และจังหวัดสระบุรี บูรณาการร่วมภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ประชาชน ในจังหวัดสระบุรี จัด

กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.

2561 ภายใต้ชื่อ ”โครงการประชารัฐ ร่วม

ใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561” 

 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  300  กล้า 

     2.1 พะยูง  300 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  724428 E 

        Y      :  1602262 N 

4. สถานที่ปลูก  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง 

แปลงที่ 2 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

36. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณรณชัย  จ าปาสุข  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี  100  กล้า 

     2.4 ขนุน    50  กล้า 

     2.5 สะเดา  50  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  724488 E 

        Y      :  1632795 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 2 บ้านปีกส าโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้พะยูง 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

37. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณรณชัย  จ าปาสุข  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้  200  กล้า 

     2.1 พะยูง  200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  724488 E 

        Y      :  1632795 N 

4. สถานที่ปลูก  หมู่ที่ 2 บ้านปีกส าโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

38. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณอายุทธ  อินทศร  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก          100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง   100  กล้า 

     2.3 สะเดา      100  กล้า 

     2.4 ขนุน         100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  731408 E 

        Y      :  1689611 N 

4. สถานที่ปลูก  ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

 



แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

กิจกรรม/โครงการ เพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ 

39. สถานีเพาะช ากล้าไม้มวกเหล็ก คุณสมชาย  โกจินอก  1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ 

      
2. จ านวนกล้าไม้   400    กล้า 

     2.1 สัก             100  กล้า 

     2.2 มะค่าโมง     100  กล้า 

     2.3 มะฮ็อกกานี   100  กล้า 

     2.4 ขนุน            100  กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

        Zone :  47 P  

        X      :  743658 E 

        Y      :  1636491 N 

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 


