
แบบรายงานการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผา่น Application Line ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพ่ือการอนุรักษ์  

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๑ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

พ.ต.ไพโรจน์ สุพัฒน์ 

กรมทหำรม้ำที่๔ รักษำพระองค์ 

 ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๕๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๕๐๐ กล้ำ 

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : 706387 E 

    Y      : 1601404N 

๔. สถำนที่ปลูก กรมทหำรม้ำที่๔ รักษำพระองค์ ม.๑ ต.ปำกข้ำวสำร อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๒ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

อัมพรพรรณ เอ่ียมชิว้ 

บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก. 

 ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๑๐๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๑๐๐๐ กล้ำ 

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : ๗๒๖๒๐๐E 

    Y      : 16๓๗๗๘๓N 

๔. สถำนที่ปลูก บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก. ม.๖ ต.ค ำพรำน  อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๓ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

ธนวัฒน์ พะนอ  ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๕๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๕๐๐ กล้ำ 

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : ๗๐๗๙๔๘E 

    Y      : 16๑๙๑๔๓N 

๔. สถำนที่ปลูก ไร่ ๑๐๕ ม.๖ ต.เขำดินพัฒนำ  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๔ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

เซี่ยมเจ็ง แป้นรักษำ  ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๖๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๖๐๐ กล้ำ 

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : ๖๙๙๐๓๐E 

    Y      : 16๑๐๑๗๕N 

๔. สถำนที่ปลูก สวน  ม.๓ ต.ศำลำรีไทย  อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

5 สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

เทพนรินทร์ สำรพล 

เทศบำลต ำบลหนองหมู 

Thep3320 ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๗๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๗๐๐ กล้ำ 

     

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : 7๐๙๕๗๖ E 

    Y      : 158๑๙๕๑ N 

๔. สถำนที่ปลูก  ในเขตเทศบำลต ำบลหนองหมู ต.หนองหมู  อ.วิหำรแดง  จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

6 สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

ชำภัส พงษ์เสริม  ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๕๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๕๐๐ กล้ำ 

     

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : ๗๐๙๗๐๓ E 

    Y      : ๑๕๘๙๓๒๘ N 

๔. สถำนที่ปลูก ที่นำ ม.๔ ต.บ้ำนล ำ อ.วิหำรแดง  จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๗ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

ณรงคเ์วทย์ สงวนพรรค 

อบต.กุ่มหัก 

 ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๕๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๕๐๐ กล้ำ 

     

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : 703494 E 

    Y      : 1582378 N 

๔. สถำนที่ปลูก ในเขตพืน้ที่อบต.กุ่มหัก ม.๙ ต.กุ่มหัก  อ.หนองแค  จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ 

๘ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้

จังหวัดสระบุรี 

พ.ต.บรรเจิด เดชศักดำ 

กรมทหำรม้ำที่๕ รักษำพระองค์ 

 ๑. ภำพถ่ำยปลูกกล้ำไม้ 

     
 

๒. จ ำนวนกล้ำไม้ ๕๐๐ กล้ำ 

    ๒.๑ พะยูง ๕๐๐ กล้ำ 

     

 

๓. พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

    Zone : 47 P 

    X      : 709258 E 

    Y      : 1600584 N 

๔. สถำนที่ปลูก กรมทหำรม้ำที่๕ รักษำพระองค ์ม.๔ ต.หนองปลำไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

 

 

 

 


