
แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  โครงการเขาพระยาเดินธง(กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์) 

จ านวน 1,500 กล้า 

สถานที่ปลูก โครงการเขาพระยาเดินธง  อ าเภอพัฒนานิคม จ.สระบุรี 

                                                            

                                                   

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE  : 47p 

X : 712501.19 

Y : 1646668.71 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต. บ้านแค อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ านวน 1,500 กล้า 

สถานที่ปลูก อ.ผักไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา 

                                                                                    

                                                

 

ZONE : 47P 

X : 634352.54 

Y : 1580712.89 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  นายชูศักดิ์  บ ารุงพงษ์ 

จ านวน 960 กล้า 

สถานที่ปลูก  134 ม.1 กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

                               

                                 

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47p 

X : 560745.63 

Y : 1555073.76 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  คุณอุทัย  ไชยกลาง 

จ านวน 500 กล้า 

สถานที่ปลูก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

                                                 

                                      

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47Q 

X : 73439.15 

Y : 1816748.69 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  คุณจิตติชัย รักไทย 

จ านวน 1,000 กล้า 

สถานที่ปลูก  จ.มหาสารคาม 

                                        

                                                 

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE :48Q 

X : 160446.2 

Y : 1030039.8 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  คุณจิตติชัย รักไทย 

จ านวน 1,000 กล้า 

สถานที่ปลูก  จ.มหาสารคาม 

                                        

                                                 

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE :48Q 

X : 160446.2 

Y : 1030039.8 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต.คูบางหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

จ านวน 2,000 กล้า 

 สถานที่ปลูก  อบต.คูบางหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แจกจ่ายประชาชน 

                                    

                                    

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 637541.78 

Y : 1551896.05 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต. คลองสี่  จ. ปทุมธานี 

จ านวน 1,300 กล้า 

สถานที่ปลูก  อบต. คลองสี่  จ. ปทุมธานี 

                                

                                 

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X :  652436.05 

Y : 1550742.77 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 

จ านวน 600 กล้า 

สถานที่ปลูก  อบต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 

                             

                                     

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 

 X :  

Y :  

หมายเหตุ  ผู้รับกล้าไม้ไม่ส่งพิกดัมาให้ส่งเพยีงรูปถ่ายได้ติดต่อประสานงานแล้วหากได้พิกัดจะรายงานเพิ่มเตมิ

ภายหลัง 

  



รายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท้ี่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  สมาคมผูค้้าสลากฯ 

จ านวน 1,200 กล้า 

สถานที่ปลูก  วัดศรีถาวรนิมิต อ.เมอืง จ.นครนายก 

     

                 

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X :  736620.46 

Y : 1564813.87 

  



รายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผูท้ี่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต.บึงบอน จ.ปทุมธานี 

จ านวน 1,330 กล้า 

สถานที่ปลูก  วัดอัยยิการาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

    

    

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 659125.83 

Y : 1551883.27 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้ อบต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

จ านวน 700 กล้า\ 

สถานที่ปลูก อบต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

    

    

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 659125.83 

Y : 1551883.27 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  เทศบาลเมืองลาดสวาย 

จ านวน 1,500 กล้า 

สถานที่ปลูก เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

     

      

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 641691.42 

Y : 1552058.15 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต. อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

จ านวน 500 กล้า 

สถานที่ปลูก อบต. อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 

X :  

Y :  

หมายเหตุ  ผู้รับกล้าไม้ไม่ส่งพิกดัมาให้ส่งเพยีงรูปถ่ายได้ติดต่อประสานงานแล้วหากได้พิกัดจะรายงานเพิ่มเตมิ

ภายหลัง 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  ทสจ.น่าน 

จ านวน 1,500 กล้า 

 สถานที่ปลูก ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 

     

     

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47Q 

X : 662514.55 

Y : 2112966.85 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต.บัวปากท่า 

จ านวน 700 กล้า 

 สถานที่ปลูก ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 

     

     

 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE :  

X : 623707.15 

Y : 1558113.83 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  นายสุรัตน์ แสนมะคะ 

จ านวน 1,130 กล้า 

 สถานที่ปลูก ม.6 ต.สระสี่มุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 609070.20 

Y : 1550767.33 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

จ านวน 500 กล้า 

สถานที่ปลูก สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔) 

ZONE : 47P 

X : 637358.2 

Y : 1580679.42 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  บริษัทวิศวกิจพัฒนา จ ากัด 

จ านวน 556 กล้า 

สถานที่ปลูกบริษัทวิศวกิจพัฒนา จ ากัด อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔ 

ZONE : 47P 

X : 638702.32 

Y : 1550392.32 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  คุณธนวิน ปัญญาสะ 

จ านวน 500 กล้า 

 สถานที่ปลูก ม.17 ต.สีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS ๑๙๘๔ 

ZONE : 47P 

X : 624998.53 

Y : 2221025.43 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  ส านักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์  คุณรพีพันธ์ เอือ้มล 

จ านวน 500 กล้า 

 สถานที่ปลูก ส านักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 662084.06 

Y : 1552937.43 

 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 

จ านวน 1,500กล้า 

 สถานที่ปลูก อบต.หลักชัย ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรอียุธยา 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 625354.15 

Y : 1561519.01 

 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  รร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 

จ านวน 500 กล้า 

สถานที่ปลูก รร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 629312.45 

Y : 1499754.38 

 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้ คุณสุพรรณี เสียงเอก   

จ านวน 1,040 กล้า 

สถานที่ปลูก ม.3 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 664147.03 

Y : 1564463.31 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  การประปาส่วนภูมิภาค บางเขน 

จ านวน 500 กล้า 

สถานที่ปลูก การประปาส่วนภูมิภาค บางเขน( แจกจ่ายพนักงาน) 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 646179.64 

Y : 1495400.82 

 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  คุณกุหลาบ รอดทอง 

จ านวน 1,000 กล้า 

สถานที่ปลูก ถนนสาย 340 จ.นนทบุรี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 642697.49 

Y : 1556389.20 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  ส านักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 516 กล้า 

สถานที่ปลูก วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 642283.99 

Y : 1501660.65 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชด าเนิน 

จ านวน 1,150 กล้า 

สถานที่ปลูก ชุมชนวัดราชเมธาการ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 556846.68 

Y : 1472075.02 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  นายปรึกษา ดลเจิม 

จ านวน 650 กล้า 

     

     

สถานที่ปลูก ม,12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 651597.28 

Y : 1555925.16 

 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  อบต. บางแก้วฟ้า อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม 

จ านวน 1,000 กล้า 

สถานที่ปลูก อบต. บางแก้วฟ้า อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 621658.80 

Y : 1496627.53 

  



แบบรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ 

หนว่ยงาน ศูนย์เพาะช ากล้าไม้กรุงเทพฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ผูข้อรับกล้าไม้  คุณปริวัตร ทวีสกุล 

จ านวน 1,500 กล้า 

สถานที่ปลูก ต.คลองเมอืง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

     

     

พิกัดที่ปลูก ระบบ UTM (WGS 1984) 

ZONE : 47P 

X : 790811.31 

Y : 1619736.24 

 

 


