
ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ธกส.จังหวัดนครราชสีมา
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.09-8268-70

นายญาณนรากร  กุลศุภมงคล ญาณนรากร  
0982687012

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า
2.1 พะยูง       500 กล้า
2.2 อินทนิลน  า 500 กล้า
2.3 ไผ่รวก      500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P
X       :  0793055  E
Y       :  1599400  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่ 14 ต าบลวังหมี อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

2 สถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมก
ต.แนงมุด
อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
โทร.09-8319-9262
โทร.08-2028-7550

นายทอง  งาตา Sateed seetoo
0801732641

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  8,400 กล้า
2.1  พะยูง     1,000 กล้า
2.2 ล าดวน   2,200 กล้า
2.3 แดง       1,000 กล้า
2.4 ยางนา    1,000 กล้า
2.5 ไผ่รวก    3,100 กล้า 
2.6 สาละรังกา  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0329080 E
Y       :  1595769 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  - ต าบลแนงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

3 ประชาชน
ที่อยู่  161 ม.2
ต.น  าเกลี ยง
อ.น  าเกลี ยง
จ.ศรีสะเกษ
โทร.09-0670-9025

นายธีร์ธวัช  วงศ์ศรีธีรสกุล baankhao 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  780 กล้า
2.1  ยางนา     100 กล้า
2.2 พะยูง      200 กล้า
2.3 ขี เหล็ก     200 กล้า
2.4 ประดู่ป่า   100 กล้า
2.5 นางพญาเสือโครง่  20
2.6 แคนา       20 กล้า
2.7 สาธร        20 กล้า
2.8 มะฮอกกานี  60 กล้า
2.9 แดง           60 กล้า  

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0455908 E
Y       :  1649047  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  2 ต าบลน  าเกลี ยง  อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

4 มูลนิธิพิทักษ์ไทย
690/1 ซ  เรวดี
เขตพญาไท
กทม.
โทร.06-5163-9915
โทร.09-8196-6299

นายชายวิสิทธ์ิ  เสือสืบพันธ์ ชัย  สมรภูมิ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  950 กล้า
2.1 พะยูง     500 กล้า
2.2 คูน        50 กล้า
2.3 สาธร     50 กล้า
2.4 แคนา    50 กล้า
2.5 หางนกยูงฝรั่ง   50 กล้า
2.6 กาฬพฤกษ์      150 กล้า
2.7 ไผ่รวก           50 กล้า
2.8 อินทนิลน  า      50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0455908  E
Y       :  1649047  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  - ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

5 ส านักสงฆ์เขาสามยอด
ม.6
ต.ล าพญากลาง
อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
โทร.08-0753-5693

น.ส.พรรณี  เจริญศรี พันนี ปุ้ย
OTOP  โต๊รากไม้

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,200 กล้า
2.1 พะยูง     500 กล้า
2.2 แดง       100 กล้า
2.3 สาธร      100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า  100 กล้า
2.5 พิกุล       100 กล้า
2.6 คูน         100 กล้า
2.7 มะฮอกกานี   100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P
X       :  0746767 E
Y       :  1645787 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  6 ต าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

6 กรมทหารมา้ที่ 4 รักษาพระองค์
ต.หนองยาว
อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
โทร.036-225411

น.ส.ชมพูนุช  เฆฆเจริญ ชมพูนุช  เฆฆเจริญ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  5,500 กล้า
2.1 ประดู่ป่า     400 กล้า
2.2 มะค่าโมง    1,000 กล้า
2.3 พะยูง        1,500 กล้า
2.4 ยางนา       500 กล้า
2.5 สาธร         500 กล้า
2.6 นางพญาเสือโครง่ 200 กล้า
2.7 แคนา        300 กล้า
2.8 ไผ่รวก       800 กล้า
2.9 ขี เหล็ก       100 กล้า
2.10 กัลปพฤกษ์  200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P
X       :  0706498 E
Y       :  1601550 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  4  ต าบลปากข้าวสาร  อ าเภอเมืองสระบุร ี จังหวัดสระบุรี

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

7 ที่ว่าการอ าเภอโนนแดง
ต.โนนแดง
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4447-5080

นายประพันธ์  ฉัตรพิมาย ประพันธ์  ฉัตรพิมาย 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  2,950 กล้า
2.1 ประดู่ป่า     500 กล้า
2.2 มะขาม       500 กล้า
2.3 ขี เหล็ก        500 กล้า
2.4 พะยูง         200 กล้า
2.5 ยางนา        100 กล้า
2.6 สัก            100 กล้า
2.7 ตะแบก       500 กล้า
2.8 ปีบ            500 กล้า
2.9 แดง           50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0238461 E
Y       :  1715307  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  17 ต าบลโนนแดง  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

8 สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3
นครราชสีมา
64 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 
โทร.0-4437-1354
08-7920-7520

น.ส.พรพิมล  ศรีราช Pornpimol
0879207520

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้
2. จ านวนกล้าไม้  3,300 กล้า

2.1 พะยูง      2,050 กล้า
2.2 ยางนา       200 กล้า
2.3 ไผ่รวก       200 กล้า
2.4 ประดู่ป่า     250 กล้า
2.5 แคนา        200 กล้า
2.6 ขี เหล็ก       100 กล้า
2.7 คูน           100 กล้า
2.8 สาธร           50 กล้า
2.10 เสลา          50 กล้า
2.11 กัลปพฤกษ์   50 กล้า
2.12 ทรงบาดาล   50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0191641 E
Y       :  1667282 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  7 ต าบลหอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

9 โรงเรียนหนองไข่น  า
ม.1
ต.หนองไข่น  า
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1730-8197

นายธีรพันธ์  ทองน า ธีรพันธ์  ทองน า
0817308197

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้       500 กล้า
2.1 กาฬพฤกษ์     100 กล้า
2.2 สาธร            100 กล้า
2.3 มะค่าโมง       100 กล้า
2.4 ยางนา          100 กล้า
2.5 พะยูง           100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0193851 E
Y       :  1673952  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  1 ต าบลหนองไข่น  า  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

10 อบต.โชคชัย
ม.10
ต.โชคชัย
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.09-8193-9299

นายปกรณ์  ศิริกมาสน์ แจ็คพิธีการ
09-8193-9299

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,650 กล้า
2.1 ไผ่รวก         500 กล้า
2.2 สาธร           550 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์    200 กล้า
2.4 ยางนา         200 กล้า
2.5 คูน             200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0194858 E
Y       :  1634992 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  10 ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

11 กองพันทหารช่างที่  201
ม.11
ต.โพธ์ิกลาง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4435-8025
โทร.08-7256-6585

จ.ส.อ.ไชยรัตน์  ไชยสิงห์ ไชยรัตน์
0872566585

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    1,000 กล้า
2.1 พะยูง            200 กล้า
2.2 สาธร             100 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์      100 กล้า
2.4 มะค่าโมง        100 กล้า
2.5 คูน               100 กล้า
2.6 แคนา            200 กล้า
2.7 ประดู่ป่า         100 กล้า
2.8 มะฮอกกานี      100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0188459  E
Y       :  1647816 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  11 ต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

12 อบต.ทุ่งสว่าง
ม.2
ต.ทุ่งสว่าง
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6238-3779

น.ส.ศิริลักษณ์  หลงศรีภูมิ เมย์ศิญา
0862383779

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,400 กล้า
2.1 มะขามเปรี ยว   600 กล้า
2.2 แคนา             200 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง    200 กล้า
2.4 สาธร              200 กล้า
2.5 ประดู่ป่า          100 กล้า
2.6 ปีบ                 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0248528  E
Y       :  1647816 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  1 ต าบลทุ่งสว่าง  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

13 โรงเรียนบ้านไชยมงคล
ม.5
ต.ไชยมงคล
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9722-3070

นางค าพัน  แสงจ าปา ค าพัน
0897223070

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,300 กล้า
2.1 ปีบ         200 กล้า
2.2 สาธร       200 กล้า
2.3 คูน         200 กล้า
2.4 แคนา      300 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์    200 กล้า
2.6 มะฮอกกานี   100 กล้า
2.7 ประดู่ป่า       100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P
X       :  0183861  E
Y       :  1643117 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  5 ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

14 อบต.บึงพะไล
110 ม.1
ต.บึงพะไล
อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4475-6264
โทร.08-8136-9330

น.ส.ยุพรพร  บุญเรือง p0@paw
0881369330

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  2,300 กล้า
2.1 คูน      1,000 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์   500 กล้า
2.3 ยางนา        200 กล้า
2.4 แคนา         200 กล้า
2.5 อินทนิลน  า   100 กล้า
2.6 สาธร          100 กล้า
2.7  ไผ่รวก         200  กล้า                     

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0199206  E
Y       :  1734789 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  2 ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

15 อบต.ประทาย
ต.ประทาย
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4475-6569
โทร.09-5859-9398

นายจักรพงษ์ สุวรรณศักดิ์ DEAW.Js
0958599398

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  2,600 กล้า
2.1 ไผ่รวก      500 กล้า
2.2 แคนา       500 กล้า
2.3 ตะแบก     500 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์   100 กล้า
2.5 สาธร          100 กล้า
2.6 คูน             300 กล้า
2.7 พะยูง          500 กล้า
2.8  กัลปพฤกษ์    100  กล้า                            

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0255838 E
Y       :  1720911 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  8 ต าบลประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

16 โรงเรียนวัดปลักแรต
ม.4
ต.ดอนมัน 
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7249-9903

นายวงศกร  คงอินทร์ วงศกร  คงอินทร์
0872499903

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  650 กล้า
2.1 หางนกยูงฝรั่ง 50 กล้า
2.2 แคนา        200 กล้า
2.3 ประดู่ป่า     200 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์    50 กล้า
2.5 คูน             100 กล้า
2.6 ปีบ               50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0263960  E
Y       :  1712415  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  4 ต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

17 อบต.เทพาลัย
ม.9
ต.เทพาลัย
อ.คง
จ.นครราชสีมา
โทร.06-1110-7402

น.ส.ธารทิพย์  เหล็กเขียว Red apples
0611107402

1.  ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้
2.  จ านวนกล้าไม้  3,200 กล้า

2.1  หางนกยูงฝรั่ง    210 กล้า
2.2 สาธร              620 กล้า
2.3 อินทนิลน  า     1,000 กล้า
2.4 พะยูง              730 กล้า
2.5 กาฬพฤกษ์        200 กล้า
2.7 คูน                  320 กล้า
2.8 มะขามป้อม          30 กล้า
2.9 กัลปพฤกษ์           30 กล้า
2.10 แคนา                20 กล้า
2.11 มะฮอกกานี         20 กล้า
2.12 ปีบ                   10 กล้า
2.13 กาแฟ                10 กล้า
3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)

Zone  :  48P
X       :  0213339  E
Y       :  1708939  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  9 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

18 กองพันพัฒนาที่ 2
ต.โพธ์ิกลาง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9284-6119

จ.ส.อ.สุชาติ  ปานกระโทก sm1 Ton
0892846119

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,540 กล้า
2.1 ยางนา      20 กล้า
2.2 สาธร        300 กล้า
2.3 พะยูง       600 กล้า
2.4 สัก           120 กล้า
2.5 อินทนิลน  า  200 กล้า
2.7 ไผ่รวก       300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0186284  E
Y       :  1650127  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  - ต าบลหนองจะบก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

19 อบต.เทพาลัย
227/1 ม.9
ต.เทพาลัย
อ.คง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-4479-4511

นางสาวรส  จ าปาเรือง สาวรส  จ าปาเรือง
0844794511

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  600 กล้า
2.1 ยางนา      50 กล้า
2.2 สาธร        50 กล้า
2.3 พะยูง        50 กล้า
2.4 สาละลังกา  50 กล้า
2.5 อินทนิลน  า  50 กล้า
2.6 ไผ่รวก       100 กล้า
2.7 ขี เหล็ก       50 กล้า
2.8 ประดู่ป่า     50 กล้า
2.9 แคนา       100 กล้า
2.10 กัลปพฤกษ์  50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0231062  E
Y       :  1700636  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  13 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

20 ทต.วังหิน
ม.6
ต.วังหิน
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.06-1028-3859

นายปัญญา  ดอนเตาเหล็ก นายกยศธร ทต.วังหิน 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  600 กล้า
2.1 พะยูง      300 กล้า
2.2 มะค่าโมง  300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0238394  E
Y       :  1715375  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  6 ต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

21 สวนธรรมบันดาล
ม.2
บ้านหนองรัง
ต.แชะ
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9285-2125

นายปรัชญา  เมินกระโทก ปรัชญา  
0892852125

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  930 กล้า
2.1 อินทนิลน  า  50 กล้า
2.2 แคนา        70 กล้า
2.3 คูน           70 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  70 กล้า
2.5 ยางนา       50 กล้า
2.6 พะยูง       150 กล้า
2.7 สาธร         50 กล้า
2.8 ไผ่รวก        50 กล้า
2.9 กาแฟ       100 กล้า      2.10 มะค่าโมง  150 กล้า
2.11 มะฮอกกานี 100 กล้า     2.12 ปีบ          20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0209628  E
Y       :  1612533  N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  2  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

22 อบต.ไทยสามัคคี
ม.1
ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4422-888
โทร.08-9280-5494

นายวิวรรฒชัย  มิตรสันเทียะ วิวรรฒชัย  
0892805494

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  670 กล้า
2.1 ยางนา  70 กล้า
2.2 พะยูง   200 กล้า
2.3 ประดู่ป่า  200 กล้า
2.4 มะค่าโมง  100 กล้า
2.5 คูน           50 กล้า
2.6 แคนา        50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0816452 E
Y       :  1594523 N

4. สถานที่ปลูก  หมู่  4 ต าบลไทยสามัคคี  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

23 ธ.ก.ส.สาขาด่านขุนทด
ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4438-9489
โทร.08-9628-3729

จ.อ.วิทยา  สมรุส wittaya
0896283729

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,370 กล้า
2.1 คูน      200 กล้า
2.2 ขี เหล็ก  200 กล้า
2.3 ประดู่ป่า 200 กล้า
2.4 กาฬพฤกษ์  50 กล้า
2.5 พะยูง       400 กล้า
2.6 ทองกวาว    20 กล้า
2.7 ไผ่รวก      100 กล้า
2.8 ตะแบก     100 กล้า
2.9 แคนา       100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0805762  E
Y       :  1684356  N

4. สถานที่ปลูก หมู่  8 ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

24 วัดป่าสวนสน
210 หมู่ 2
ต าบลทุ่งสว่าง 
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา
โทร.08-9946-2903

พระอธิการป้อม  กิตติญาโณ พระอธิการป้อม
0899462903

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  580 กล้า
2.1 สาธร      50 กล้า
2.2 มะค่าโมง  50 กล้า
2.3 พิกุล        50 กล้า
2.4 คูน          50 กล้า
2.5 พะยูง       300 กล้า
2.6 กัลปพฤกษ์   30 กล้า
2.7 มะฮอกกานี   30 กล้า
2.8 ปีบ              20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0250609  E
Y       :  1714496  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลทุ่งสว่าง อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

25 อบต.วังยายทอง
70 ม.2
ต.วังยายทอง
อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4475-6420
โทร.09-5727-2949

นายกริชชัย  เจริญปรุ กริชชัย  
0957272949

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,300 กล้า
2.1 พะยูง      500 กล้า
2.2 ขี เหล็ก     300 กล้า
2.3 แคนา      100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า   300 กล้า
2.7 ไผ่รวก      100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0769406  E
Y       :  1700421  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลวังยายทอง อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

26 กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครราชสีมา
กอ.รมน.จ.นครราชสีมา

ร.ต.ณัฐนันท์  รักดี ร.ต.ณัฐนันท์
0985869724

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,200 กล้า
2.1 พะยูง      200 กล้า
2.2 ยางนา     200 กล้า
2.3 แคนา      200 กล้า
2.4 ประดู่ป่า   200 กล้า
2.5 ขี เหล็ก     100 กล้า
2.6 สาธร       100 กล้า
2.7 ไผ่รวก      200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0233586  E
Y       :  1707154 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

27 ประชาชน
718 ม.1
ต.ขามสะแกแสง 
อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7875-5155

นางอรุณ  แช่มพุทรา Maccabee
0812469551

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  470 กล้า
2.1 ไผ่รวก    50 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  50 กล้า
2.3 แคนา      50 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  50 กล้า
2.5 คูน           50 กล้า
2.6 สาธร         50 กล้า
2.7 มะค่าโมง    50 กล้า
2.8 ขี เหล็ก       50 กล้า
2.9 พะยูง         50 กล้า
2.10 ยางนา       20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0189682 E
Y       :  1686477 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลมะค่า  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

28 ประชาชน
94 ม.2
ต.มะค่า
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1246-9551

น.ส.จันทิมา  แช่มพุทรา Maccabee
0812469551

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  570 กล้า
2.1 ไผ่รวก    50 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  50 กล้า
2.3 แคนา      50 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  50 กล้า
2.5 คูน           50 กล้า
2.6 สาธร         50 กล้า
2.7 มะค่าโมง    50 กล้า
2.8 ขี เหล็ก       50 กล้า
2.9 พะยูง         50 กล้า
2.10 ยางนา       70 กล้า
2.11 มะฮอกกานี  50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0189682 E
Y       :  1686477 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลมะค่า  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

29 วัดพุทธสถานเดชพรอุดมฤทธ์ิ
หมู่ 14 ต าบลหนองหัวแรต 
อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 09-8585-5728

พระศรานุวัฒน์ อสัสรฌาโณ วัดเดชพร
0985855728

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  290 กล้า
2.1 ยางนา  200 กล้า
2.2 พะยูง     50 กล้า
2.3 ล าดวน    20 กล้า
2.4 คูน         20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0210865 E
Y       :  1630633 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 14 ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

30 ประชาชน
29/1 ม.5
ต.โชคชัย
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.09-3457-1904

นางเพียร  ชุมกระโทก สามธรรม
0934571904

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  150 กล้า
2.1 แคนา    50 กล้า
2.2 พะยูง     20 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง  10 กล้า
2.4 กระถินเทพา   10 กล้า
2.5 มะฮอกกานี    30 กล้า
2.6 มะขามป้อม    20 กล้า
2.7 ประดู่ป่า        20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0207500 E
Y       :  1629987 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 3 ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

31 อบต.หนองสรวง
299 ม.1
ต.หนองสรวง
อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9276-6257

นายประสิทธ์ิ  กันท า 0892766257 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  910 กล้า
2.1 ไผ่รวก   100 กล้า
2.2 ขี เหล็ก  100 กล้า
2.3 อินทนิลน  า  100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า    100 กล้า
2.5 แคนา       100 กล้า
2.6 คูน          100 กล้า
2.7 กัลปพฤกษ์  100 กล้า
2.8 สาธร         50 กล้า
2.9 ยางนา        30 กล้า
2.10 สาละรังกา  30 กล้า
2.11  พะยูง       100  กล้า     

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       :  0816303 E
Y       :  1671274 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 9 ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

32 ประชาชน
115 ม.4
ต.โนนแดง
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-8594-8008

นายสุชาติวุฒิ  ตู้จ านงค์ Suchatvut
0885948008

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้
2.  จ านวนกล้าไม้  2,340 กล้า

2.1 ยางนา  320 กล้า
2.2 พะยูง   400 กล้า
2.3 มะฮอกกานี  270 กล้า
2.4 สัก            270 กล้า       
2.5 อินทนิลน  า     50 กล้า
2.6 สาธร            50 กล้า
2.7 แคนา         170 กล้า
2.8 แดง           250 กล้า
2.9 สะเดา           90 กล้า       2.10 มะค่าโมง    150 กล้า                             
2.11  ยูคาลิปตัส  200  กล้า  2.12 ไผ่รวก        50 กล้า       
2.13 คูน            50 กล้า        2.14 กระถินเทพา 20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0238223 E
Y       :  1705642 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

33 ประชาชน
199/109 ม.5
ต.ปรุใหญ่
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6846-3190

นายกัณภพ  วงศ์รักษ์ 0868463190 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  300 กล้า
2.1 ยางนา  100 กล้า
2.2 พะยูง   100 กล้า
2.3 มะฮอกกานี  50 กล้า
2.4 ประดู่ป่า      50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       :  0793643 E
Y       :  1693538 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

34 ประชาชน
70 ม.1
ต.พันชนะ
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1966-4726

นายอุดม  สร้อยแสงพันธ์ อุดม  สร้อยแสงพันธ์
0819664726

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  600 กล้า
2.1 มะขามป้อม  100 กล้า
2.2 สาธร            50 กล้า
2.3 มะฮอกกานี    50 กล้า
2.4 ประดู่ป่า       50 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์    50 กล้า
2.6 พิกุล            50 กล้า
2.7 ปีบ              50 กล้า
2.8 คูน             100 กล้า
2.9 หางนกยูงฝรั่ง  50 กล้า
2.10 แคนา           50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       :  0793627  E
Y       :  1685892 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

35 บริษัทตงฮั วบัวใหญ่
ม.5
ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร.08-0173-7504

นางอัมพร  ปัญญาดี เอ๋ ขายน  าไผ่
0801737504

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,250 กล้า
2.1 พะยูง   500 กล้า
2.2 ยางนา  250 กล้า
2.3 มะค่าโมง  250 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  250 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0221986 E
Y       :  1726813 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

36 บริษัทตงฮั วบัวใหญ่
ม.5
ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร.08-0173-7504

นางทองพูน  จะสูงเนิน เอ๋ ขายน  าไผ่
0801737504

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  3,200 กล้า
2.1 พะยูง   1,000 กล้า
2.2 ยางนา  1,000 กล้า
2.3 สาธร    500 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.5 อินทนิลน  า  500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0221986 E
Y       :  1726813 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

37 บริษัทตงฮั วบัวใหญ่
ม.5
ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร.08-0173-7504

นายส าราญ  เจิมสุคนธ์ เอ๋ ขายน  าไผ่
0801737504

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,800 กล้า
2.1 พะยูง   500 กล้า
2.2 สัก      500 กล้า
2.3 กระถินเทพา   500 กล้า
2.4 พิกุล            200 กล้า
2.5 นางพญาเสือโครง่  100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0221986 E
Y       :  1726813 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

38 บริษัทตงฮั วบัวใหญ่
ม.5
ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร.08-0173-7504

น.ส.ล าไพ บุญประจง เอ๋ ขายน  าไผ่
0801737504

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  2,450 กล้า
2.1 พะยูง      500 กล้า
2.2 มะค่าโมง  250 กล้า
2.3 กระถินเทพา   500 กล้า
2.4 ยางนา          250 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์     450 กล้า
2.6 แคนา           500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0221929 E
Y       :  1727238 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

39 ธกส.สาขาโนนแดง
91-92 ม.15
ต.โนนแดง
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4448-5111

นายธเนศวร  อุพาพรม ธเนศวร
0815448730

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     500 กล้า
2.1 คูน         100 กล้า
2.2 ยางนา     200 กล้า
2.3 พะยูง      200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0238952 E
Y       :  1712106 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

40 ธกส.สาขาโนนแดง
91-92 ม.15
ต.โนนแดง
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4448-5111

นางเรวิกา  ดีนอก ธเนศวร
0815448730

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     500 กล้า
2.1 ไผ่รวก       50 กล้า
2.2 ยางนา     200 กล้า
2.3 พะยูง      250 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       :  0238952 E
Y       :  1712106 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

41 อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
4 ม.11
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.08-3383-9311

นายสมพงษ์  การะวิทย์ 0833839311 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     1,300 กล้า
2.1 คูน         500 กล้า
2.2 ประดู่ป่า   200 กล้า
2.3 สาธร       300 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์ 300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0185150  E
Y       :  1599647 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียวแ                  



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

42 วัดถ  าเขาแผนที่
ม.8
ต.กลางดง
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร.06-1167-8719

พระภูชิยษกร  ทองมา โอห์ม
0611678719

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     1,000 กล้า
2.1 พะยูง      1,000 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0746312  E
Y       :  1627094 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 8 ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

43 วัดถ  าเขาแผนที่
ม.8
ต.กลางดง
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร.09-8925-5249

พระศิริชัย  เทธัมโม โอห์ม
0611678719

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     500 กล้า
2.1 พะยูง      500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0746312  E
Y       :  1627094 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 8 ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

44 ประชาชน
6 ม.3
ต.ส าพะเนียง
อ.โนนแดง
จ.นครราชสีมา
โทร.09-2375-5502

นายมงคล  สรสิทธ์ิ สวนป่า ศรัทธาธรรม
0923755502

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     950 กล้า
2.1 พะยูง      100 กล้า
2.2 ยางนา     100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า   600 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า
2.5 สะเดา         50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0241109  E
Y       :  1709753 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 3 ต าบลส าพะเนียง  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

45 วัดเขาจอมทอง
1 ม.5
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1855-8064

นายสุคนธ์  นนตะบุตร 0833839311 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     300 กล้า
2.1 พะยูง      100 กล้า
2.2 สะเดา       50 กล้า
2.3 สาธร      150 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0189236  E
Y       :  1602194 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

46 วัดเขาจอมทอง
1 ม.5
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.09-3376-9663

ร.ต.ท.วินัย  ลาภบุญเรือง 0833839311 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     300 กล้า
2.1 ยูคาลิปตัส   100 กล้า
2.2 แคนา           50 กล้า
2.3 ขี เหล็ก          50 กล้า
2.4 พะยูง           50 กล้า
2.5 ยางนา          50 กล้า  

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0184373  E
Y       :  1601552 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

47 วัดเขาจอมทอง
1 ม.5
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.09-3530-3590

นายวีรศักดิ์  ไพพฤกษ์ 0833839311 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     400 กล้า
2.1 แดง        100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า   300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0184373 E
Y       :  1601552 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

48 วัดสุทธจินดา
774 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6261-6616

พระครูวินัยธรรมเอกชัย 0862616616 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     1,500 กล้า
2.1 แคนา     300 กล้า
2.2 ยางนา    150 กล้า
2.3 พะยูง     100 กล้า
2.4 อินทนิลน  า 150 กล้า
2.5 สาธร      200 กล้า
2.6 ประดู่ป่า  100 กล้า
2.7 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า
2.8 ไผ่รวก     400 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0784889  E
Y       :  1644174 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

49 ประชาชน
บ้านมอดินแดง
ม.6
ต.หนองหญ้าขาว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-3774-0874

ร.อ.วินิตย์ พิภักดี 0837740874 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้     950 กล้า
2.1 พะยูง     550 กล้า
2.2 มะค่าโมง 200 กล้า
2.3 มะฮอกกานี 50 กล้า
2.4 สาธร      100 กล้า
2.5 อินทนิลน  า 50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0785275  E
Y       :  1651306 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 6 ต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

50 วัดป่าเขาหินตัด
24/9 ม.5
ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.09-7042-1172

จ.ส.ต.จาตุรณัต์ วิรุณสิทธิเลิศ 0970421172 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้    2,600 กล้า
2.1 แคนา     1,300 กล้า
2.2 ปีบ        1,300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0788421  E
Y       :  1645220 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

51 อบต.กฤษณา
119 ม.4
ต.กฤษณา
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7975-1694

น.ส.พัฒจมาภรณ์ สร้อยสูงเนิน 0879751694 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้    1,120 กล้า
2.1 พะยูง        300 กล้า
2.2 มะค่าโมง    300 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์  300 กล้า
2.4 สาธร         120 กล้า
2.5 หางนกยูงฝรั่ง  100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0778892  E
Y       : 1661132  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 10 ต าบลกฤษณา  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

52 ประชาชน
47 ม.10
ต.หนองบัวสะอาด
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร.08-3228-7193

นายสมหมาย  บุเกษ 0832287193 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้    1,400 กล้า
2.1 พะยูง        500 กล้า
2.2 ยางนา       400 กล้า
2.3 ประดู่ป่า     100 กล้า
2.4 สัก            400 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0203185  E
Y       : 1729526  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 6 ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

53 ประชาชน
1321 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-8705-4033

นายสุรเดช  จือจันทึก 0887054033 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้    900 กล้า
2.1 คูน        300 กล้า
2.2 ยางนา    100 กล้า
2.3 สาธร      100 กล้า
2.4 หางนกยูงฝรั่ง  300 กล้า
2.5 กาฬพฤกษ์     100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0785259  E
Y       : 1603285  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

54 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา

นายวศิน  เรืองจันทร์ 0801566688 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้    500 กล้า
2.1 พะยูง        500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0785259  E
Y       : 1603285  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

55 สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3
64 ม.7
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4437-1354

น.ส.พรพิมล  ศรีราช 0879207520 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,200 กล้า
2.1 สาธร     200 กล้า
2.2 คูน        200 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.4 แคนา     200 กล้า
2.5 ยางนา    100 กล้า  
2.6 ประดู่ป่า  200 กล้า
2.7 ไผ่รวก     100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0218410  E
Y       : 1733782  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 10 ต าบลขุนทอง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

56 ร.ร.บ้านซับตะเคียน
ม.13 ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.09-8132-4260

นายสมัย  บุตรชานนท์ 0981324260 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 แคนา      50 กล้า
2.2 คูน         50 กล้า
2.3 สาธร      100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี  50 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์  150 กล้า  
2.6 ปีบ           100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0785076  E
Y       : 1637500  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

57 ประชาชน
59/4 ม.5
ต.มิตรภาพ 
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
08-7258-7488

นายสวัสดิ์  ช านาญกลาง วัดคลองนอก 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   550 กล้า
2.1 พะยูง    100 กล้า
2.2 มะค่าโมง  100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า   100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี  200 กล้า
2.5 กาแฟ           50 กล้า  

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0786876  E
Y       : 1635185  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

58 ร.ร.บ้านล านางแก้ว
ม.1
ต.ล านางแก้ว
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7251-8473

นายสมชาย  อินทร์ตา 0872518473 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 ปีบ      100 กล้า
2.2 แคนา   100 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์   100 กล้า
2.4 สาธร     100 กล้า
2.5 พิกุล      100 กล้า  

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0812073  E
Y       : 1615248  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลล านางแก้ว  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

58 บจก.สถานีสีคิ ว
194/3 ม.1
ต.สีคิ ว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.09-0242-0450

น.ส.นวพร  พิสุทธ์ิวัชรวงศ์ 0902420450 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   725 กล้า
2.1 ยางนา     30 กล้า
2.2 แคนา      30 กล้า
2.3 ทองกวาว  15 กล้า
2.4 ไผ่รวก     100 กล้า
2.5 พะยูง      350 กล้า  
2.6 ยูคาลิปตัส   20 กล้า
2.7 กาแฟ        30 กล้า
2.8 มะค่าโมง   100 กล้า
2.9 สัก             50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0792614  E
Y       : 1648349  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลสีคิ ว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

60 ประชาชน
ม.1
ต.กุดน้อย
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-3493-6170

นายสมชาย  อินทร์พิทักษ์ 0831936170 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,150 กล้า
2.1 ยางนา   300 กล้า
2.2 เสลา       20 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง  20 กล้า
2.4 สาธร       70 กล้า
2.5 พะยูง     100 กล้า  
2.6 ประดู่ป่า    50 กล้า
2.7 มะฮอกกานี 200 กล้า
2.8 พิกุล          150 กล้า
2.9 ไผ่รวก          20 กล้า     2.10 กัลปพฤกษ์    20 กล้า        
2.11 มะขามเปรี ยว 50 กล้า     2.12 มะค่าโมง      50 กล้า        
2.13  แคนา          50  กล้า    2.14  ยูคาลิปตัส     50  กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0793281  E
Y       : 1653164  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

61 ประชาชน
199 ม.5
ต.มิตรภาพ 
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
09-8408-2711

นางวาสนา  โสมพิมาย วัดคลองนอก 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   120 กล้า
2.1 หางนกยูงฝรั่ง    30 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์       20 กล้า
2.3 สาธร              30 กล้า
2.4 ปีบ                20 กล้า
2.5 แคนา             20 กล้า  

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0786876  E
Y       : 1635185  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

62 ประชาชน
419 ม.6
ต.สุรนารี 
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-4888-6992

น.ส.สภารัก  พรหมจักร์ 0848886992 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   450 กล้า
2.1 ยางนา    50 กล้า
2.2 สาละรังกา  50 กล้า
2.3 สาธร        50 กล้า
2.4 พะยูง       100 กล้า
2.5 แคนา       100 กล้า
2.6 อินทนิลน  า  50 กล้า
2.7 ประดู่ป่า     50 กล้า 

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0765111  E
Y       : 1647157  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลหนองน  าใส  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

63 ฝายส่งน  าและบ ารุงรกัษาที ่4
ม.1
ต.ปรุใหญ่ 
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9585-6200

นายเดช  วรทะยา 0895856200 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   800 กล้า
2.1 มะค่าโมง  100 กล้า
2.2 ยางนา     300 กล้า
2.3 ไผ่รวก     300 กล้า
2.4 ล าดวน    100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0182035  E
Y       : 1660199  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

64 ประชาชน
444/61
ต.สันทรายน้อย
อ.สันทรายน้อย
จ.เชียงใหม่
โทร.09-0965-4114

นางวนิดา  วีระไพบลูย์ 0909654114 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,113 กล้า
2.1 สัก       200 กล้า
2.2 พะยูง    200 กล้า
2.3 กระถินเทพา  200 กล้า
2.4 มะฮอกกานี   50 กล้า
2.5 แดง       200 กล้า
2.6 ทองกวาว    5 กล้า
2.7 ปีบ            3 กล้า       2.8 ประดู่ป่า   50 กล้า       
2.9 ไผ่รวก     100 ต้น        2.10 มะค่าโมง 100 ต้น      
2.11 มะขามเปรี ยว  3 ต้น     2.12 ตะแบก         2 ต้น

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0821894  E
Y       : 1646849  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลโคกกรวด   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

65 ประชาชน
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9947-5549

น.ส.สุกฤตา  พูนเกษม 0899475549 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   400 กล้า
2.1 มะค่าโมง    100 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์  100 กล้า
2.3 สาธร         100 กล้า
2.4 อินทนิลน  า   100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0804709  E
Y       : 1601503  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลวังน  าเขียว  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

66 อบต.ภูหลวง
15/1 ม.5
ต.ภูหลวง
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1567-5799

นายฉัตรณรงค์  สินเชาว์ 0815675799 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   520 กล้า
2.1 มะค่าโมง    100 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.3 พะยูง         200 กล้า
2.4 ยางนา        20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0172022  E
Y       : 1617999  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 7 ต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

67 โรงเรียนบ้านน  าซับ
ม.11
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-4475-1625

นายธวัชชัย  สายทองทิพย์ 0844751625 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   300 กล้า
2.1 สาธร    100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  100 กล้า
2.3 พะยูง      100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0806295  E
Y       : 1598469  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 11 ต าบลวังน  าเขียว  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

68 โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี
ม.1
ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1067-3303

นายธีรวุฒิ  เวียงไท 0810673303 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   650 กล้า
2.1 สาธร    100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  100 กล้า
2.3 พิกุล       50 กล้า
2.4 ปีบ         50 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์  50 กล้า
2.6 มะฮอกกานี  150 กล้า
2.7 แคนา         100 กล้า
2.8 คูน            50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0815808  E
Y       : 1589906  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลไทยสามัคคี  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

69 ประชาชน
169 ม.3
ต.โนนสะอาด
อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี
โทร.08-9585-1091

น.ส.กันนิกา  โฮงค าแก้ว 0895851091 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   620 กล้า
2.1 ไผ่รวก    100 กล้า
2.2 ยางนา      20 กล้า
2.3 คูน         100 กล้า
2.4 พะยูง      200 กล้า
2.5 ประดู่ป่า   100 กล้า
2.6 สาธร       100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0181089  E
Y       : 1652132  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

70 ประชาชน
291 ม.10
ต.สุรนารี
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1287-9216

นายสันติพงษ์ เหิรเมฆ 0812879216 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   220 กล้า
2.1 แคนา    50 กล้า
2.2 ยางนา  70 กล้า
2.3 ประดู่ป่า  50 กล้า
2.4 พะยูง      50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0181089  E
Y       : 1652132  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

71 ชมรมผู้ปกครอง
207
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.09-1469-1009

นายอภิชาต  ตยิวัฒน์ 0814810307 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   2,000 กล้า
2.1 พะยูง    300 กล้า
2.2 ยางนา   300 กล้า
2.3 สาธร     300 กล้า
2.4 ไผ่รวก    300 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.6 เสลา         200 กล้า
2.7 อินทนิลน  า  200 กล้า
2.8 คูน           200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0267477  E
Y       : 1653195  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลโคกกลาง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

72 โรงเรียนมีชัยพัฒนา
186 ม.13
ต.โคกกลาง
อ.ล าปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์
โทร.0-4466-1581-3

น.ส.พิมไสว  หุ้มกระโทก 0814810307 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 พะยูง    50 กล้า
2.2 ยางนา   50 กล้า
2.3 มะค่าโมง  50 กล้า
2.4 อินทนิลน  า   50 กล้า
2.5 แคนา     300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0267477  E
Y       : 1653195  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลโคกกลาง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

73 อบต.ตลาดไทร
ม.2
ต.ตลาดไทร
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
โทร.06-25923121

นายประมวล  โพยนอก 08-6650-7410 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,800 กล้า
2.1 พะยูง    300 กล้า
2.2 สาธร     300 กล้า
2.3 คูน       600 กล้า
2.4 มะค่าโมง  300 กล้า
2.5 กาแฟ     300 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0262784  E
Y       : 1716880  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

74 บริษัทแม็กซิม  ฟุ๊ด
88 ม.7
ต.พันชนะ
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1384-4543

น.ส.พรรณี  กมลทิพย์วงศ์ 0813844543 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   12,510 กล้า
2.1 ยูคาลิปตัส  10,000 กล้า
2.2 พะยูง        2,400 กล้า
2.3 ยางนา           100 กล้า
2.4 นางพญาเสือโครง่  10 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0786186 E
Y       : 1692426 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 7 ต าบลพันชนะ  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

75 บริษัทแม็กซิม  ฟุ๊ด
88 ม.7
ต.พันชนะ
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1384-4543

นายสาคร  หะขุนทด 0813844543 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   2,020 กล้า
2.1 ยูคาลิปตัส  2,000 กล้า
2.2 พะยูง        20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0786186  E
Y       : 1692426  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 7 ต าบลพันชนะ  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

76 บริษัทแม็กซิม  ฟุ๊ด
88 ม.7
ต.พันชนะ
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1384-4543

นางขวัญฤทัย  หิมขุนทด 0813844543 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   3,250 กล้า
2.1 พะยูง    2,000 กล้า
2.2 แดง      100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า 500 กล้า
2.4 มะค่าโมง  500 กล้า
2.5 ตะแบก    50 กล้า
2.6 ยางนา     100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0786186  E
Y       : 1692426  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 7 ต าบลพันชนะ  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

77 อบต.อุดมทรัพย์
279 ม.17
ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4496-7008

นางอโนมา  ฐานวิเศษ 0850171439 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   2,300 กล้า
2.1 แดง      100 กล้า
2.2 ยางนา   250 กล้า
2.3 ขี เหล็ก   1,000 กล้า
2.4 สาธร     650 กล้า
2.5 สะเดา    200 กล้า
2.6 พิกุล      100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0804262  E
Y       : 1588300  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 17 ต าบลอุดมทรัพย์  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

78 ส านักสงฆ์นิโคธะรังสี
ม.6
ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทรง08-0480-8296

นายจิรภัทร  รายพิมาย 0804808296 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 พะยูง    300 กล้า
2.2 ยางนา   100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า 100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0818289  E
Y       : 1652151  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 6 ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

79 โครงการส่งน  าและบ ารงุรกัษามลู
บน-ล าแชะ
271 ม.8
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7258-5639

นายกิจ  เสริฐกระโทก 0872585639 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,000 กล้า
2.1 พะยูง    200 กล้า
2.2 ยางนา   200 กล้า
2.3 ไผ่รวก   200 กล้า
2.4 มะค่าโมง 200 กล้า
2.5 คูณ        200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0192358  E
Y       : 1604371  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

80 อบต.จระเข้หิน
ม.4
ต.จระเข้หิน
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4499-1441

น.ส.รัตนา  การส าโรง Tukta
0811858309

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,000 กล้า
2.1  พะยูง    400 กล้า
2.2  มะค่าโมง 400 กล้า
2.3 สาธร      200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0196284  E
Y       : 1601694  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 4 ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

81 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4400-9009

น.ส.สุภาวดี  ศรฐิติการ Nuayyunho
0922795783

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,500 กล้า
2.1  พะยูง    500  กล้า
2.2  สาธร     1,000 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0194549  E
Y       : 1594289  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ -ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

82 อบต.ระเริง
138 ม.1
ต.ระเริง
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4408-1499

น.ส.มัธนา  สารีบุตร 0800888336 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   700 กล้า
2.1  พะยูง    700  กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0792132  E
Y       : 1613744  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลระเริง  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

83 โรงเรียนวัดโพนทราย
ม.1
ต.ส าโรง 
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1265-2466

นายพัฒนวงษ์  พุฒนอก 0812652466 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   350 กล้า
2.1  หางนกยูงฝรั่ง 100  กล้า
2.2 ประดู่ป่า    100 กล้า
2.3 คูณ          100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี  50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0185090  E
Y       : 1623749  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลส าโรง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

84 ประชาชน
149/1 ม.5
ต.ธงชัยเหนือ
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6257-7377

นายศิริชัย  ลาภาสระน้อย 0862577377 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   300 กล้า
2.1 พะยูง   300 กล้า
2.2 กาแฟ   100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0181670  E
Y       : 1637290  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 12 ต าบลธงชัยเหนือ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

85 ประชาชน
77/1 ม.2
ต.หมื่นไวย
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.06-3756-7122

นายนิคม  แพเกาะ 0637567122 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   1,000 กล้า
2.1 สัก       100 กล้า
2.2 พะยูง    300 กล้า
2.3 ไผ่รวก   500 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0187377  E
Y       : 1662653  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 2 ต าบลหมื่นไวย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

86 ประชาชน  
250/5
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1790-0596

นายยุทธพงศ์  จรูญชัย 0817900596 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.2 มะฮอกกานี 100 กล้า
2.3 ไผ่รวก       100 กล้า
2.4 คูณ           100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0198607  E
Y       : 1667208  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 8 ต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

87 อบต.ตลาด
44 ม.5
ต.ตลาด
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4441-5234

นางศุภาวรรณ  เมธวิเศษ 0933208118 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 พะยูง   300 กล้า
2.2 สาธร    200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0195649  E
Y       : 1663944  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 7 ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

88 อบต.เฉลียง
ต.เฉลียง
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7259-7556

นายชัยภัทร  โนนกระโทก mim@_mai 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   2,000 กล้า
2.1 ประดู่ป่า   700 กล้า
2.2 แคนา      300 กล้า
2.3 เสลา       300 กล้า
2.4 คูน         300 กล้า
2.5 หางนกยูง 200 กล้า
2.6 กัลปพฤกษ์  200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0209570  E
Y       : 1601008  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 4  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

89 บริษัททีพีเค เอทานอล  จ ากัด
222/3 ม.8
ต.เฉลียง
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
โทร.0-4400-9854

นายชาญชัย  ทรัพย์พิพัฒน์ mim@_mai 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,600 กล้า
2.1 หางนกยูงฝรั่ง  200 กล้า
2.2 คูน       200 กล้า
2.3 เสลา     200 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.5 อินทนิลน  า  200 กล้า
2.6 สาธร        200 กล้า
2.7 กาฬพฤกษ์  200 กล้า
2.8 ยางนา       200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0209570  E
Y       : 1601008  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 4  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

90 กองพลพัฒนาที่ 2
ม.6
ต.ไชยมงคล
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1266-3691

พ.ต.เสนีย์  กุลนอก 0812663691 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  300 กล้า  
2.1 คูณ     60 กล้า
2.2 สาธร   60 กล้า
2.3 ล าดวน  60 กล้า
2.4 กาฬพฤกษ์  60 กล้า
2.5 ยางนา       60 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0185112  E
Y       : 1645134  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 6 ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

91 อบต.หนองระเวียง
ต.หนองระเวียง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-0489-1347

นายสถาพร  กลิ่นน้อย 0804891347 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  400 กล้า  
2.1 สาธร     50 กล้า
2.2 แดง      50 กล้า
2.3 สัก       50 กล้า
2.4 ขี เหล็ก  150 กล้า
2.5 แคนา      50 กล้า
2.6 ยางนา     50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0198436  E
Y       : 1652733  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 3 ต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

92 ประชาชน
273 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-4828-1726

นางปราณี  วิทยาภัค Pranee
witthayapak

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  335 กล้า  
2.1 สัก      100 กล้า
2.2 พะยูง   100 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์  20 กล้า
2.4 สาธร     20 กล้า
2.5 มะขามเปรี ยว  5 กล้า
2.6 ยางนา    30 กล้า
2.7 ไผ่รวก    20 กล้า
2.8 คูน        20 กล้า
2.9 ทองกวาว  20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0183745  E
Y       : 1644380  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

93 ประชาชน
65 ม.1
ต.ตูม
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9945-7836

นายสามารถ  สิงห์ตะคุ 0899457836 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า  
2.1 ยูคาลิปตัส  1,500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0820049  E
Y       : 1625852  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

94 ประชาชน
35 ม.5
ต.ส าโรง
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6320-4889

น.ส.ฐิติวรรณ  เจนติยศ บิ๊กสุรี ลูอิส 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  400 กล้า  
2.1 พะยูง  200 กล้า
2.2 สาธร   100 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง  100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0183871  E
Y       : 1620701  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลส าโรง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

95 ประชาชน
122 ม.11
ต.สะแกราช
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร.08-4817-5571

นายธวัชชัย  นาคะบุตร 0848175571 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,100 กล้า  
2.1 ไผ่รวก  600 กล้า
2.2 กาฬพฤกษ์  10 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง 10 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์    10 กล้า
2.5 แคนา          10 กล้า
2.6 คูน             10 กล้า
2.7 ปีบ             10 กล้า        2.8 สาธร     10 กล้า
2.9 ขี เหล็ก         10 กล้า        2.10 มะขามเปรี ยว  10 กล้า
2.11 พะยูง         200 กล้า       2.12 ยูคาลิปตัส     100 กล้า
2.13 มะค่าโมง     100 กล้า       2.14 พิกุล            10 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0180469  E
Y       : 1616421  N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 11 ต าบลสะแกราช  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

96 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 
กรมปศุสัตว์
78 ม.13
ต.ขนงพระ  
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9166-1186
โทร.0-4400-9511

นายกลม  ฉวีวรรณ i-kurobuta 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  600 กล้า  
2.1  หางนกยูง  200 กล้า
2.2 มะฮอกกานี  200 กล้า
2.3 คูน            200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48P

X       : 0763725 E
Y       : 1622922 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 13 ต าบลขนงพระ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

97 สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง
ม.5
ต.ห้วยบง
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7239-3619

นางมนวิภา  เดชโยธิน 08-7239-3619 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  4,040 กล้า  
2.1 ประดู่ป่า  400 กล้า
2.2 นางพญาเสือโครง่  200 กล้า
2.3 พะยูง                1,000 กล้า
2.4 มะค่าโมง            700 กล้า
2.5 ยางนา               100 กล้า
2.6 ปีบ                   400 กล้า
2.7 สาธร                 400 กล้า
2.8 กัลปพฤกษ์          400 กล้า
2.9 คูน                   400 กล้า
2.10 แคนา                 20 กล้า
2.11 กาแฟ                 20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0771157 E
Y       : 1677782 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

98 สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง
ม.5
ต.ห้วยบง
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7239-3619

นายจิต  เทียบขุนทด 08-7239-3619 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,000 กล้า  
2.1 มะค่าโมง  200 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.3 เสลา         200 กล้า
2.4 แคนา        200 กล้า
2.5 พิกุล          200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0771157 E
Y       : 1677782 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

99 สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง
ม.5
ต.ห้วยบง
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
โทร.08-7239-3619

นายอภิศักดิ์  เมืองกุเรือ 08-7239-3619 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  3,900 กล้า  
2.1 อินทนิลน  า  500 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์  450 กล้า
2.3 เสลา         50 กล้า
2.4 คูน           400 กล้า
2.5 ปีบ           500 กล้า
2.6 พิกุล          500 กล้า
2.7 มะขามเปรี ยว 1,000 กล้า
2.8 มะฮอกกานี    300 กล้า
2.9 มะขามป้อม  200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47P

X       : 0771157 E
Y       : 1677782 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 5 ต าบลห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

100 วัดห้วยพรหม
38 ม.8
ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.08-6245-7599

พระสมุห์วีรชน  ชัชวาลย์ 0862457597 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  800 กล้า  
2.1 ยางนา  200 กล้า
2.2 มะค่าโมง  100 กล้า
2.3 พะยูง      300 กล้า
2.4 ประดู่ป่า   100 กล้า
2.5 ขี เหล็ก     50 กล้า
2.6 แคนา       50 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48 P

X       : 0177568 E
Y       : 1611473 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 8 ต าบลอุดมทรัพย์  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

101 ประชาชน
80/142 ม.16
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร.06-1569-0642

นางวิรัญฐ์กานต์  อาบสุวรรณ 0615690642 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  500 กล้า  
2.1 กาแฟ  500 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47 P

X       : 0804451 E
Y       : 1599172 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ 16 ต าบลวังน  าเขียว  อ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

102 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา

น.ส.อภิญญา  วงษ์แก้ว apinya217 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  600 กล้า  
2.1 พะยูง  600 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  47 P

X       : 0785168 E
Y       : 1646323 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

103 ประชาชน
299 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร.08-9846-5065

นายศักดา  คล้ายดอน 0898465065 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  1,100 กล้า  
2.1 พะยูง  200 กล้า
2.2 สาธร  200 กล้า
2.3 อินทนิลน  า  200 กล้า
2.4 ประดู่ป่า  200 กล้า
2.5 แคนา   200 กล้า
2.6 ไผ่รวก  100 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48 P

X       : 0203566 E
Y       : 1658111 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

104 ประชาชน
1 ต.จักราช
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1790-2206

นางกมลสิริ ภูมิภมร gamonsiri 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  590 กล้า  
2.1 เสลา  100 กล้า
2.2 มะค่าโมง  50 กล้า
2.3 แคนา  100 กล้า
2.4 พิกุล  50 กล้า
2.5 ตะแบก  100 กล้า
2.6 กาฬพฤกษ์  50 กล้า
2.7 กัลปพฤกษ์  50 กล้า
2.8 มะขาม  50 กล้า
2.9 คูน  20 กล้า
2.10 ปีบ 20 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48 P

X       : 0220236 E
Y       : 1663438 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลจักราช  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

105 ประชาชน
1 ต.จักราช
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
โทร.08-1790-2206

นายศิริ  ดอยเกษม gamonsiri 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้  510 กล้า  
2.1 กระถินเทพา  100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  30 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง  30 กล้า
2.4 สาธร  50 กล้า
2.5 อินทนิลน  า   50 กล้า
2.6 พิกุล  50 กล้า
2.7 สัก  200 กล้า

3.  พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS1984)
Zone  :  48 P

X       : 0220236 E
Y       : 1663438 N

4. สถานที่ปลูก หมู่ - ต าบลจักราช  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

106 ที่ว่าการอ าเภอบัวลาย
ต.บัวลาย
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา

นายถาวร ปริวันตา
โทร. 08-7262-3787

ถาวร
0872623787

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  700 กล้า
2.1 ยางนา 300  กล้า 2.4 มะค่าโมง 200  กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า 
2.3 สาธร        100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0228129  N
Y       :  1730732  E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์โคกคุมมว่ง หมู่ที่ 4 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

107 - นายทศพล ทศพิมพ์
55 ม.6
ต.เมืองพะไล
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
โทร 0875126412

Tod
0875126412

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   500 กล้า
2.1 มะฮอกกานี   100 กล้า   2.4 ปีบ     50   กล้า
2.2 พิกุล        100 กล้า    2.5 แคนา 200 กล้า
2.3 หางนกยูงฝรั่ง   50 กล้า    

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0232445 N
Y       :  1730877 E

4. สถานที่ปลูก ที่ดินโฉนด บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

108 - นายบุญสงค์ กระยอม
53 ม.6
ต.หนองหว้า
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
โทร 0838407307

บุญสงค์
0838407307

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   300 กล้า
ขี เหล็ก   300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0237892 N
Y       : 1731005 E

4. สถานที่ปลูก ที่ดินโฉนด บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองหว้า  อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

109 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย
เลขที่ 555
ต.บัวลาย
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
โทร
08-1185-3327

นายขจรศักดิ์ โลหบุญ บอย
0811853327

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,100 กล้า
พะยูง  1,100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0232463 N
Y       : 1733220 E

4. สถานที่ปลูก ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลต าบลบวัลาย ต.บัวลาย  
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงและไม้มค่ีำในสกุลเพื่อกำรอนุรักษ์



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

110 - นางส าราญ แป้นปลัด
89 ม.7
ต.โคกกระเบื อง
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
โทร 08-6866-0021
น.ส.เพลิศพิศ สีนามก้อน
229 ม.16
ต.โคกกระเบื อง
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
โทร 08-8041-5817

Samran Paenpalad

0868660021

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   2,400 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า 200 กล้า   2.8 ตะแบก        200 กล้า
2.2 แคนา    200 กล้า   2.9 ทองกวาว     100 กล้า
2.3 ขี เหล็ก  200 กล้า   2.10 มะค่าโมง    400 กล้า
2.4 มะขาม  100 กล้า    2.11 อินทนิลน  า  200 กล้า
2.5 ปีบ        50 กล้า    2.12 ยางนา        400 กล้า
2.6 พิกุล      50 กล้า    2.13 ไผ่รวก        100 กล้า
2.7 เสลา 100 กล้า    2.14 กาฬพฤกษ์  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0201608 N
Y       : 1726866 E

4. สถานที่ปลูก สวนปฏิบัติธรรมอุดมสามคัคีฯ หมู่16 ต.โคกกระเบื อง อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

111 - น.ส.ปวีณา ปฏิบัติ
หมู่ 4
ต.โคกกระเบื อง
อ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชสีมา
09-7112-6642

ปิ๋ม
0971126642

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   750 กล้า 
2.1 คูณ      150 กล้า   2.6 สาธร      100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า 150 กล้า  2.7 มะค่าโมง 150 กล้า
2.3 แคนา    100 กล้า
2.4 พิกุล       50 กล้า    
2.5 ปีบ         50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0197770 N
Y       : 1719530 E

4. สถานที่ปลูก บึงน  าสาธารณะบ้านสระสีเ่หลีย่ม หมู่ 4 ต.โคกกระเบื อง อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

112 รร.ชุมชนบ้าน
โคกระกา
หมู่ที่ 1
ต.ช่อระกา
อ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชีมา
30350

นายเกรียงศักด์ิ บ ารุงนอก

โทร 08-3966-8308

Kreangsak
bumrungnok

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   600 กล้า 
2.1 กัลปพฤกษ์  100 กล้า 2.6 คูน  100 กล้า
2.2 แคนา         100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า      100 กล้า
2.4 พิกุล          100 กล้า    
2.5 สาธร          100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0185796 N
Y       : 1721668 E

4. สถานที่ปลูก รร.ชุมชนบ้านช่อระกา หมู่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

113 สนง.อบต.บัวใหญ่
หมู่ที่ 1
ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

จ.อ.สมพร พรมหชาติ
โทร 08-6607-6390

Somporn
0866076390

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   2,000 กล้า 
2.1 แคนา       500 กล้า
2.2 คูน           500 กล้า
2.3 ประดู่ป่า    400 กล้า
2.4 สาธร        300 กล้า    
2.5 ปีบ           300   กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0223605 N
Y       : 1723211 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะสระหนองหญา้ขาว หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

114 รร.บ้านอ้อยช้าง
หมู่ที่ 5
ต.กุดจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

นายอนุรักษ ทองค า
โทร 08-7926-9514

Tonrak
0879269514

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,000 กล้า 
2.1 สาธร       100 กล้า 2.6 หางนกยูงฝรั่ง200 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์100 กล้า 2.7ประดู่ป่า       100 กล้า
2.3 แคนา       200 กล้า 2.8 มะฮอกกานี  100 กล้า
2.4 ปีบ          100 กล้า    
2.5 คูน          100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0231217 N
Y       : 1752798 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะสระบ้านหนองเชียงโข่ หมู่ 5  ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

115 วัดป่ามโนธรรมวราราม
61 ม.5
ต.โนนจาน
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
30120

พระรุ่งโรจน์ นาเนาว์
โทร 08-7927-7521

หลวงพ่อค  าคูณ
0933769980

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,950 กล้า 
2.1 พะยูง     300 กล้า  2.6 ยางนา          50 กล้า
2.2 แคนา     200 กล้า 2.7 หางนกยูงฝรั่ง 300 กล้า
2.3 ประดูป่่ 300 กล้า 2.8 กัลปพฤกษ์    300 กล้า
2.4 ขี เหล็ก    200 กล้า 
2.5 มะค่าโมง 300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0231398 N
Y       : 1739046 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่ามโนธรรมฯ หมู่ที่ 5บ้านโนนส าราญ ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

116 - นายสุชาต รัตน์สมงาม
146 ม.1
ต.หนองแจ้งใหญ่
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
โทร 08-7927-7521

เดชสุชาต
0959613242

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   800 กล้า 
2.1 มะขาม         200 กล้า
2.2 มะฮอกกานี   300 กล้า
2.3 ประดู่ป่า       300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0220048 N
Y       : 1722226 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

117 - นายพีระศักดิ์ ศรีขาว
1/1 ม.11
ต.ละหานปลาค้าว
อ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา
โทร 08-0171-3377

Litatitionn TP.
0801713377

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   700 กล้า 
2.1 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า  2.6 มะค่าโมง 50 กล้า
2.2 สาธร         150 กล้า
2.3 พะยูง         100 กล้า
2.4 คูน            100 กล้า
2.5 กาแฟ        200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0271432 N
Y       : 1715347 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

118 อบต.สีดา
4/1 ม.4
ต.สีดา
อ.สีดา
จ.นครราชสีมา
30430

นายอาวุธ  ไพรเขียว
โทร 06-3506-3865
น.ส.ดาราวรรณ หอมโกสุม
โทร 06-4272-0681

Arwut

0635063865

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   850 กล้า 
2.1 พะยูง         200 กล้า
2.2 คูน            600 กล้า
2.3 มะขามป้อม   50  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0238505 N
Y       : 1723265 E

4. สถานที่ปลูก โบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว หมู่ที่ 10 ต.สีดา  อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

119 - นางสุภาพร หมั่นกิจ
144 ม.16
ต.โคกกระเบื อง
อ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชสีมา
30350
โทร 09-9143-5397

สุภาพร หมั่นกิจ
0991435397

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   3,640 กล้า 
2.1 นางพญาเสือโคร่ง 200 2.9 กระถินเทพา 200 กล้า
2.2 แดง          200 กล้า   2.10 อินทนิล      400 กล้า
2.3 คูน            400 กล้า   2.11 กัลปพฤกษ์  400 กล้า
2.4 พะยูง         400 กล้า   2.12 เสลา          200 กล้า
2.5 สัก            100 กล้า   2.13 ยางนา        220 กล้า
2.6 มะฮอกกานี 100 กล้า   2.14 ขี เหล็ก        200 กล้า
2.7 แคนา        200 กล้า   2.15 สาธร          200 กล้า
2.8 สาละรังกา   20  กล้า   2.16  ประดู่ป่า      200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0204965 N
Y       :  1726469 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.โคกกระเบื อง  อ.บ้านเหลื่อม 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

120 ส านักสงฆ์บ้านโคกกระโดน
หมู่ที่ 5
ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

นายวุฒิพงษ์ ศรีชัยภูมิ
โทร06-2143-0728

06-5267-4395

คนอาสา
0652674395

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2.  จ านวนกล้าไม้   500 กล้า 
2.1 แคนา           100 กล้า
2.2 พะยูง           100 กล้า
2.3 มะค่าโมง      100 กล้า
2.4 ตะแบก         100 กล้า
2.5 ประดู่ป่า        100  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0225329 N
Y       : 1728822 E

4. สถานที่ปลูก ส านักสงฆ์บ้านโคกกระโดน หมู่ 5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

121 สนง.เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
230 ม.9
ต.หนองบัวโคก
อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
36220
โทร 044-802-095

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์
โทร 08-0727-4446

เอก ธวัชชัย
0807274446

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,700 กล้า 
2.1 ปีบ       300 กล้า 2.5 อินทนิล      200 กล้า
2.2 แคนา   300 กล้า  2.6 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.3 มะขาม  200 กล้า  2.7 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.4 คูน       100  กล้า  2.8 หางนกยูงฯ  200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0817339 N
Y       : 1772687 E

4. สถานที่ปลูก ป่าโล่ใหญ่ เขตบ้านห้วยหมากแดง ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

122 - นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์
66 ม.14
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 08-1879-7566

ครูไพโรจน์
0818797566

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,120 กล้า 
2.1 ไผ่รวก       10 กล้า  2.6 แดง  200 กล้า
2.2 พะยูง       400 กล้า  2.7 สัก   100 กล้า
2.3 มะค่าโมง  200 กล้า
2.4 กาแฟ        10 กล้า
2.5 ยางนา     200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0251739  N
Y       :  1707187 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองสมอ หมู่ 14 ต.เมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

123 บริษัท JMT ลาบอเรตอรีส
จ ากัด
หมู่ที่ 10
ต.โตนด
อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
30160

นายทวีศักดิ์ สมงอน
โทร 09-8598-6265

taweesak somngon
0985986265

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,760 กล้า 
2.1 แคนา        300 กล้า 2.7 กัลปพฤกษ์100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า     500 กล้า 2.8 ล าดวน       20 กล้า
2.3 มะฮอกกานี 300 กล้า 2.9 แดง         100 กล้า
2.4 สาธร          20 กล้า 2.10 มะค่าโมง 100 กล้า
2.5 คูน           120 กล้า 2.11 ยางนา    150 กล้า
2.6 นางพญาเสือโคร่ง  50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0204085 N
Y       :  1669477 E

4. สถานที่ปลูก บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ต.โตนด  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

124 - นายจ านงค์ กาญจนย่ิงวิโรจน์
169 ม.5
ต.โคกสูง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร 08-9947-5067

ครูจ านง
0899475067

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  790 กล้า 
2.1 แคนา        100 กล้า  2.6 แดง      50 กล้า
2.2 มะขาม        50 กล้า  2.7 ยางนา   100 กล้า
2.3 ไผ่รวก        20 กล้า  2.8 พะยูง     300 กล้า
2.4 ประดู่ป่า      20 กล้า  2.9 สัก        100 กล้า
2.5 มะฮอกกานี  50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0188112 N
Y       :  1676968 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหอกลอง-ด่านจาก หมู่ 7,11  ต.ด่านจาก  อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

125 สนง.อบต.เมืองเกษตร
85 ม.5
ต.เมืองเกษตร
อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
30290

นายด ารงค์ วงษ์นาม
โทร 09-0264-1349

ด ารง
0902641349

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า 
2.1 กัลปพฤกษ์   300 กล้า
2.2 คูน 300 กล้า
2.3 สาธร           500 กล้า
2.4 ตะแบก         200 กล้า
2.5 พะยูง           200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0195739 N
Y       :  1706876 E

4. สถานที่ปลูก ริมฝายทดน  าบ้านตะโก หมู่ 3 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

126 สนง.อบต.แก้งสนามนาง
หมู่ที่ 2
ต.แก้งสนามนาง
อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
30440

น.ส.นิภารัตน์ พลดงนอก
โทร 08-8371-1391

อุ๊
0883711391

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,750 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า   250 กล้า 2.6 ขี เหล็ก  250 กล้า
2.2 แคนา 250  กล้า 2.7 มะขาม  250  กล้า
2.3 พะยูง       250 กล้า
2.4 มะค่าโมง  250 กล้า
2.5 ไผ่รวก     250  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0212779 N
Y       :  1731720 E

4. สถานที่ปลูก สระน  าสาธารณะ หมู่ 5 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

127 - นายธนากร เอ้กระโทก
154 ม.11
ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

โทร 06-21171-1221

บี ปรางค์ครบุรี
0945162955

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   830 กล้า 
2.1 ขี เหล็ก       800 กล้า
2.2 แคนา          30 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0226295 N
Y       :  1595481 E

4. สถานที่ปลูก บ้านบัวค า หมู่ 11 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

128 - นายอภิรักษ์ จงปลูกกลาง
648 ม.2
ต.ขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา

โทร 08-8075-1591

มุ่งมั่น สู่ฝัน
0880751591

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   800 กล้า 
2.1 มะขาม        100 กล้า 2.6 คูน    100 กล้า
2.2 แคนา          100 กล้า 2.7 ไผ่รวก100 กล้า
2.3 พะยูง          100 กล้า 2.8 ปีบ    100 กล้า
2.4 มะค่าโมง     100 กล้า
2.5 หางนกยูงฝรั่ง 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0196384 N
Y       :  1697504 E

4. สถานที่ปลูก บ้านห้วย หมู่ 5 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

129 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ 
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
36000

นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิ
โทร   08-8075-1591

ฉัตร ป.ปัชญา
0880751591

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   2,000 กล้า 
2.1 กาแฟ           100 กล้า
2.2 สาธร            600 กล้า
2.3 พะยูง            800 กล้า
2.4 หางนกยูงฝรั่ง 500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0190156 N
Y       :  1733445 E

4. สถานที่ปลูก เขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ต.โนนส าราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

130 สนง.อบต.ประสุข
หมู่ที่ 9
ต.ประสุข
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270
โทร 044-756-412

นายพิภัตร สานคล่อง
โทร   09-9469-2619

Pipat
0994692619

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,050 กล้า 
2.1 ขี เหล็ก       600 กล้า
2.2 แคนา         150 กล้า
2.3 ยูคาลิปตัส 200  กล้า
2.4 สาธร         100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0253168 N
Y       :  1695737 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

131 สนง.อบต.หนองมะนาว
หมู่ที่ 4
ต.หนองมะนาว
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 044-756-547

น.ส.รัตนา ราชจันทร์

โทร 08-1789-3462

รัตน์

0817893462

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,700 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า 700  กล้า 2.6 แคนา         200 กล้า
2.2 เสลา 200 กล้า  2.7 พิกุล 150 กล้า
2.3 คูน       200  กล้า  2.8 กัลปพฤกษ์ 150 กล้า
2.4 สาธร   200 กล้า  2.9 พะยูง         150 กล้า
2.5 หางนกยูงฝรั่ง 200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       : 0208688 N
Y       :  1716411 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์ป่าโปรง่เบ็ญ หมู่ที่ 2 ต.หนองมะนาว อ.คง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

132 - นายประสิทธ์ิ กล่ าสุข
นางฑิฆัมพร กล่ าสุข
28/1 ม.8
ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
30340

โทร 08-6721-9742
08-8250-4607

ฑิฆัมพร

0882504607

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,120 กล้า 
2.1 อินทนิล  500  กล้า  2.6 ประดู่ป่า  200 กล้า
2.2 สัก 100 กล้า 2.7 พะยูง   200 กล้า
2.3 ล าดวน     20  กล้า
2.4 แดง 50 กล้า
2.5 เสลา        50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0793202 N
Y       :  1660420 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองกก หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

133 รร.ชุมพวงศึกษา
1 ม.15
ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270
โทร 044-487-072

น.ส.รวีวรรณ ศรีจันทึก
โทร 08-9864-3189

0898643189 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,400 กล้า 
2.1 ไผ่รวก       200 กล้า 2.6 มะค่าโมง 200 กล้า
2.2 หางนกยูงฯ 100 กล้า 2.7 เสลา 200 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์  20  กล้า 2.8 พิกุล       100 กล้า
2.4 ตะแบก 50 กล้า 2.9 คูน         200 กล้า
2.5 พะยูง         50  กล้า 2.10 ปีบ       100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0257406 N
Y       :  1696257 E

4. สถานที่ปลูก วัดโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
(แปลงที่ 1)

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

134 รร.ชุมพวงศึกษา
1 ม.15
ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270
โทร 044-487-072

น.ส.จินตนา หริ่งกระโทก
โทร 08-5490-3364

044-487-072

Kru Nok Biologist
0854903364

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า 
2.1 ขี เหล็ก      200 กล้า 2.6 มะค่าโมง 200 กล้า
2.2 มะขาม      200 กล้า 2.7 เสลา 100 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์ 100  กล้า 2.8 ไผ่รวก    100 กล้า
2.4 ตะแบก 100 กล้า 2.9 แคนา     200 กล้า
2.5 ประดู่ป่า     200  กล้า 2.10 ปีบ      100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0257923 N
Y       :  1697444 E

4. สถานที่ปลูก รร.ชุมพวงศึกษา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา (แปลงที่ 2)

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

135 วัดป่าบ้านแฝก
ม.3
ต.สามเมือง
อ.สีดา
จ.นครราชสีมา
30430

พระกิติศักดิ์ ภัตภักดิ์

โทร   08-8582-9074

กิติศักดิภั์ตภักดิ์

0885829074

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,800 กล้า 
2.1 ยางนา        800 กล้า
2.2 พะยูง          800 กล้า
2.3 มะฮอกกานี   200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0235791 N
Y       :  1725924 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่าบ้านแฝก หมู่ที่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

136 - นางศมนธรณ์ วิทยกิจพิพัฒน์
89 ม.3
ต.ด่านเกวียน
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
30190

โทร 08-1967-3146

Samontorn 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  2,180 กล้า 
2.1 กาแฟ        900 กล้า 2.6หางนกยูงฯ 10 กล้า
2.2 พะยูง       1150 กล้า 2.7 ไผ่รวก     50 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์   10 กล้า
2.4 ยางนา         50 กล้า
2.5 มะค่าโมง     10  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0214815 N
Y       :  1590029 E

4. สถานที่ปลูก บ้านคลองสีสุข หมู่ที่ 9 ต.สระตะเตียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

137 สนง.อบต.ท่าลาด
ม.-
ต.ท่าลาด
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270

ว่าที่ร.ต.สิขเรศ ปะเวเส
โทร 06-4826-7015

The Earth
0648267015

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,000 กล้า 
2.1 อินทนิล       400 กล้า
2.2 พะยูง          500 กล้า
2.3 ไผ่รวก        100  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0257251 N
Y       :  1691539 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองขาม หมู่ 17 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

138 สนง.อบต.โนนรัง
ม.3
ต.โนนรัง
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270

น.ส.กุลวดี โยงพะวิสัย
โทร 08-2153-3645

GiFtz 7
0821537645

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า 
2.1 พะยูง         1,000 กล้า
2.2 ไผ่รวก          500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0264604 N
Y       :  1688322 E

4. สถานที่ปลูก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

139 นางสมจิตร เพชรก้อน
83 ม.10
ต.คูขาด
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

โทร 09-8102-2611

จุล สมจิตร
Jul1419

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  430 กล้า 
2.1 ยางนา         60 กล้า
2.2 พะยูง         320 กล้า
2.3 ขี เหล็ก         50  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0224095 N
Y       :  1707534 E

4. สถานที่ปลูก บ้านงิ ว หมู่ 10 ต.คูขาด อ.คง   จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

140 รร.บ้านสระตะเคียน
หมู่ 8
ต.สระตะเคียน
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330

นายสุธินันท์ พันธ์ชุมเสน
โทร   09-4264-3990

สุธินันท์
0942643990

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  600 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า  100  กล้า 2.6 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า
2.2 สาธร      120 กล้า
2.3 แคนา     100 กล้า
2.4 ปีบ        100 กล้า
2.5 หางนกยูงฝรั่ง 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0229344 N
Y       :  1591228 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านสระตะเคียน หมู่ 8 ต.สระตระเคียน อ.เสิงสาง  จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

141 รร.บ้านละโว้
1 หมู่ 21
ต.ประสุข
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270

นายธนทร มูลจันทร์
โทร 06-5730-5618

@TANAKRON
0657305618

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,500 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า  300  กล้า 2.6 กัลปพฤกษ์ 300 กล้า
2.2 แคนา     300 กล้า
2.3 คูน        200 กล้า
2.4 สาธร      200 กล้า
2.5 ปีบ        200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0254911 N
Y       :  1693910 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านละโว้ 1 หมู่ 21 ต.ประสุข อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

142 รร.โนนสมบูรณ์วิทยา
174 ม.11
ต.โนนสมบูรณ์
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330
โทร 044-961-088

นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
โทร   08-9001-4792

ครูก้อง
0890014792

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  800 กล้า 
2.1 คูน           200  กล้า
2.2 ประดู่ป่า     200 กล้า
2.3 แคนา        200 กล้า
2.4 ปีบ           200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0223236 N
Y       :  1589268 E

4. สถานที่ปลูก รร.โนนสมบูรณ์วิทยา หมู่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

143 สนง.อบต.สีสุก
หมู่ 2
ต.สีสุก
อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
30440
โทร 044-756-280

นายอนันต์ หาชัยภูมิ
โทร 08-4606-7792

นัน
0846067792

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,300 กล้า 
2.1 พะยูง         200 กล้า  2.6 สาธร     100 กล้า
2.2 มะค่าโมง    200 กล้า  2.7 กาแฟ    200 กล้า
2.3 พิกุล          200 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์  200 กล้า
2.5 มะฮอกกานี  200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0192081 N
Y       :  1731750 E

4. สถานที่ปลูก วัดบ้านโนนฟักทอง หมู่ 6  ต.สีสุก  อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

144 สนง.ทต.ชุมพวง
หมู่ที่ -
ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270
โทร 044-477-290

นายสมจิตร ช้างน  า
น.ส.วารุณี ลุนคัมภีร์
โทร 09-2468-7288

วาวา
Werunee_lunkamphi

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  1,300 กล้า 
2.1 สาธร    150  กล้า  2.6 แคนา   150 กล้า
2.2 สะเดา    50 กล้า  2.7 ไผ่รวก   150 กล้า
2.3 พะยูง    100 กล้า  2.8 คูน        150 กล้า
2.4 ตะแบก  200 กล้า  2.9 ยางนา    100 กล้า
2.5 ขี เหล็ก  150 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0256960 N
Y       :  1697992 E

4. สถานที่ปลูก เขตเทศบาลต าบลชุมพวง หมู่ 9,11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

145 สนง.อบต.ห้วยแถลง
150 ม.1
ต.ทับสวาย
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240

นายจรัส สมรุส
โทร 08-6875-5080

ศรีอ า
Auto_autae

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า 
2.1 พะยูง       800  กล้า
2.2 อินทนิล    100 กล้า
2.3 สาธร       100  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0243697 N
Y       :  1661757 E

4. สถานที่ปลูก เขต อบต.ทับสวาย  ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

146 รร.บ้านตะแกรง
87 ม.2
ต.หลุ่งตะเคียน
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240

นายสมดี พรหนองแสง
โทร 08-7260-7876

somdee
0872607876

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  530 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า       300 กล้า 2.6 ปีบ      50 กล้า
2.2 แคนา          100 กล้า 
2.3 ทรงบาดาล     10 กล้า
2.4 หางนกยูงฝรั่ง  20 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์     50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0251326 N
Y       :  1673726 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านตะแกรง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

147 สนง.อบต.ศรีละกอ
หมู่ 3
ต.ศรีละกอ
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
30230

นายธนวันต์ ทิศกระโทก
โทร 08-0731-4380

08-2377-3087

นายศิริพล ทิศกระโทก
โทร 08-1070-0637

ธนวันต์
0807314380
0823773087

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้  2,990 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า         550 กล้า 2.6 ปีบ    350 กล้า
2.2 แคนา            350 กล้า 2.7 สาธร  270 กล้า
2.3 คูน               550 กล้า 2.8 พะยูง  200 กล้า
2.4 หางนกยูงฝรั่ง  350 กล้า 2.9 ยางนา  20 กล้า
2.5 มะฮอกกานี     350 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0221989 N
Y       :  1659022 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะบ้านตาเงิน หมู่ 1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
(แปลงที่ 1)

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

148 สนง.อบต.ศรีละกอ
หมู่ 3
ต.ศรีละกอ
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
30230

นางกาญจนาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ
โทร 08-6466-2233

allnew100 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   920 กล้า 
2.1 พะยูง        200 กล้า 2.6 อินทนิล 100 กล้า
2.2 ยางนา        20 กล้า 2.7 คูน         100 กล้า
2.3 สาธร        100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า    200 กล้า
2.5 แคนา       200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0220809 N
Y       :  1649844 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะบ้านละกอ หมู่ 4 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
(แปลงที่ 2)

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

149 นายสัญทราย สอดศรี
25/1 ม.12
ต.กุดประทาย
อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
34160
โทร 08-5027-1205

ทราย
0850271205

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,090 กล้า 
2.1 พะยูง        800 กล้า 2.6 ล าดวน 10 กล้า
2.2 มะฮอกกานี  40 กล้า 2.7 กัลปพฤกษ์ 10 กล้า
2.3 ยางนา      200 กล้า
2.4 พิกุล          10 กล้า
2.5 มะค่าโมง    20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0529555 N
Y       :  1652504 E

4. สถานที่ปลูก บ้านอุดมสุข หมู่ 12 ต.กุดประทาย  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

150 นายสมเกียรติ รัตนเนตร
13 ม.1
ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240
โทร 06-4205-0514

นายตุ๋ย สวนตามรอย
พ่อ

0850271205

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,450 กล้า 
2.1 คูน        100 กล้า 2.7 มะค่าโมง    10 กล้า
2.2 สาธร       50 กล้า 2.8 กัลปพฤกษ์  50 กล้า
2.3 ยางนา    100 กล้า 2.9 พะยูง        300 กล้า
2.4 อินทนิล    50 กล้า 2.10ขี เหล็ก     500 กล้า
2.5 ไผ่รวก    100 กล้า 2.11แคนา      100 กล้า
2.6 มะขาม     50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0256892 N
Y       :  16559982 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหินดาด หมู่ 1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

151 วัดป่าธรรมดา
142 ม.3
ต.หนองหว้า
อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
30120

พระสุวิทย์ วงษ์จารย์
โทร 08-1326-3657

พระสุวิทย์ วัดป่า
ธรรมดา

0813263657

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    28,180 กล้า 
2.1 ยูคาลิปตัส 22,680 กล้า 2.3 พะยูง 4,300 กล้า
2.2 มะฮอกกานี 1,200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0240560 N
Y       :   1734925 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่าธรรมดา(300 ไร่) หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

152 วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์
115 ม.2
ต.ห้วยยาง
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

พระวิเศษ บุญมาธรรมวัฒน์
โทร 0847219288

0817895248 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    5,000 กล้า   
พะยูง   5,000 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0220992 N
Y       :   1728938 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์ หมู่ 2 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

153 นางประทีป เกรียบกลาง
46 ม.3
ต.จันอัด
อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
30160
โทร 08-9548-1997

ประทีป
0895481997

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   710 กล้า 
2.1 ขี เหล็ก       700 กล้า
2.2 แคนา          10 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0195872 N
Y       :  1677453 E

4. สถานที่ปลูก บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

154 รร.หนองบุญมากประสงค์
วิทยา
59 ม.2
ต.สารภี
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
30410

นางชวนคิด ทิศกระโทก
โทร 08-5414-7912

ประทีป
0854147912

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     450  กล้า 
2.1 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า 2.5 แคนา   100 กล้า
2.2 คูน             50 กล้า   
2.3 พะยูง          50 กล้า
2.4 ยูคาลิปตัส  150 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0215276 N
Y       :  1631498 E

4. สถานที่ปลูก บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

155 สนง.อบต.ลุงเขว้า130 ม.6
ต.ลุงเขว้า
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
30410

นายสุรัตน์ มาลหีวล
โทร 06-1426-2321

KAI
0614262321

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     500  กล้า 
2.1 แคนา         500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0217184 N
Y       :  1637293 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองจาน หมู่ 8 ต.ลุงเขว้า     อ.หนองบุญมาก  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

156 สนง.อบต.สารภี 22 ม.1
ต.สารภี
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
30410
โทร 044-756-457

นางปัญจาภรณ์ มาบสระเกษ
โทร 08-9949-2422

หลุย
0899492422

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     650  กล้า 
2.1 พะยูง 200 กล้า
2.2 ล าดวน    200 กล้า
2.3 สะเดา       50 กล้า
2.4 พิกุล       200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0221468 N
Y       :  1640941 E

4. สถานที่ปลูก หมู่ 1 ต.สารภี  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

157 รร.บ้านหอกลองกระสงั 
7 ม.7
ต.ด่านจาก
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
30220

นายธวัชชัย มหิพันธ์
โทร 08-0168-1851

0801681851 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     700  กล้า 
2.1 ประดู่ป่า 200 กล้า
2.2 มะค่าโมง     100 กล้า
2.3 คูน              100  กล้า
2.4 สาธร           200 กล้า
2.5 พะยูง          100  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0187180 N
Y       :  1678712 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านหอกลองกระสงั  ต.ด่านจาก  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

158 สนง.อบต.ด่านจาก
42 ม.8
ต.ด่านจาก
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
30220

นายอรรถพล บุตรโพธ์ิศรี
โทร 08-5611-7449

Attapon Budposre 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     450  กล้า 
2.1 แคนา 200 กล้า
2.2 มะฮอกกานี   100 กล้า
2.3 คูน                50 กล้า
2.4 ประดู่ป่า          50 กล้า
2.5 พะยูง          50  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0187077 N
Y       :  1678746 E

4. สถานที่ปลูก เขต สนง.อบต.ด่านจาก ต.ด่านจาก  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

159 สนง.ทต.แหลมทอง
152 ม.3
ต.แหลมทอง
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
30410

นายมนตรี สมสะอาด
โทร 08-1265-7331

Montri12
0812657331

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     1,000  กล้า 
2.1 พะยูง 500 กล้า
2.2 สาธร 500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0209686 N
Y       :  1639388 E

4. สถานที่ปลูก สนง.แหลมทอง ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

160 รร.รักชาติประชาฯ
หมู่ 11
ต.หลุ่งตะเคียน
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240

นายวีรชน เทนอิสสระ
โทร 08-3380-8228

chon_ten 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้        900  กล้า 
2.1 มะค่าโมง 200 กล้า
2.2 พะยูง 500 กล้า
2.3 มะฮอกกานี      200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0240585 N
Y       :  1673248 E

4. สถานที่ปลูก รร.รักชาติประชาบ ารงุ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง  จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

161 สนง.ทต.โนนสมบูรณ์
99 ม.2
ต.โนนสมบูรณ์
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330
โทร 044-961-003

นายจตุพร อังกระโทก
โทร 08-6868-9907

0868689907 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้        540  กล้า 
2.1 พะยูง 200 กล้า
2.2 สาธร 120 กล้า
2.3 หางนกยูงฯ     120 กล้า
2.4 ปีบ                100  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0221380 N
Y       :  1589077 E

4. สถานที่ปลูก สนง.ทต.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

163 นายชัยวัฒน์ พลทองมาก
55 ม.9
ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240
โทร 09-8660-6562

Krudoen 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้        620 กล้า 
2.1 ประดู่ป่า 200 กล้า
2.2 ยางนา 20 กล้า
2.3 พะยูง     200 กล้า
2.4 แคนา               50 กล้า
2.5 คูน                  50  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0233459 N
Y       :  1662340 E

4. สถานที่ปลูก บ้านตะคร้อ หมู่ 5,9 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

163 นางรติรส ไหมทอง
78/3 ม.5
ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทร 08-8794-1687

รติรส ไหมทอง
0887941687

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้      720 กล้า 
2.1 กัลปพฤกษ์  250 กล้า 2.6 แคนา 150 กล้า
2.2 ประดู่ป่า      150 กล้า
2.3 พะยูง     50 กล้า
2.4 ขี เหล็ก        100 กล้า
2.5 สาละรังกา     20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0784894 N
Y       :  1644171 E

4. สถานที่ปลูก ศูนย์ปฏิบัติธรรม 95 ปี พระธรรมโสภณ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ ว จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

164 นายประมณฑ์ จ าปามูล
109 ม.15
ต.นายางกลัก
อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
36230
โทร 09-3985-1484

ประมณฑ์
0939851484

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     1,300 กล้า 
2.1 พิกุล          100 กล้า 2.6 สะเดา  100 กล้า
2.2 คูน            100 กล้า 2.7 ยางนา  300 กล้า
2.3 กระถินเทพา 300 กล้า 2.8 แดง    100 กล้า
2.4 มะค่าโมง     100 กล้า 2.9 สัก      100 กล้า
2.5 มะฮอกกานี 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0765091 N
Y       :  1738763 E

4. สถานที่ปลูก บ้านประดู่ซับกาด หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

165 นายธานินทร์ บุตรดี
38 ม.14
ต.วังกะทะ
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
30130

โทร 08-7243-6609

0872436609 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     3,000 กล้า 
2.1 พิกุล         3,000 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0804257 N
Y       :  1603700 E

4. สถานที่ปลูก บ้านซับไทรทอง หมู่ 13 ต.วังน  าเขียว อ.วังน  าเขียว จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

166 รร.เสิงสาง
6 ม.6
ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330
โทร 044-447-127

นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง 0610877073 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     450 กล้า 
2.1 สาธร          50 กล้า  2.6 ปีบ   50  กล้า
2.2 แคนา        100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า 100 กล้า
2.4 คูน           100 กล้า
2.5 หางนกยูงฯ  50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0225991 N
Y       :  1597181 E

4. สถานที่ปลูก รร.เสิงสาง หมู่ 6 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

167 น.ส.บุญเรือน ทอนสูงเนิน
16 ม.4
ต.ตูม
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30130

โทร 08-4358-6131

Pranee 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     3,000 กล้า 
2.1 พิกุล         3,000 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0804257 N
Y       :  1603700 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองปลิง หมู่ 3 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (2แปลง)

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

168 นางวิลาวัณย์ ศรีโพธ์ิ
82 ม.10
ต.หนองงูเหลือม
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา
30000

โทร 08-1725-9317

0817259317 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     400 กล้า 
2.1 กาแฟ    300 กล้า 
2.2 พะยูง     100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0199833 N
Y       :  1666060 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโตนด ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

169 นายพสิษฐ์ สกุลพิชรศิริชัย
12 ม.13
ต.กระโทก
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
30190

โทร 06-1694-0888

616940888 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     500 กล้า 
2.1 มะค่า      100 กล้า  2.5 คูน  100 กล้า
2.2 พะยูง 100 กล้า
2.3 พิกุล       100 กล้า
2.4 หางนกยูง 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0199833 N
Y       :  1666060 E

4. สถานที่ปลูก โรงเรียนฝึกหัดขับรถจอหอ หมู่ 10  ต.จอหอ  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

170 สนง.เทศบาลนคร
นครราชสีมา
635
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

โทร 044-234-600

นางกนกวรรณ วรรณสุข
โทร 08-6783-2898

ยุ
0867832898      

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้     1,000 กล้า 
2.1 พิกุล         250 กล้า
2.2 ปีบ 250 กล้า
2.3 มะฮอกกานี  100 กล้า
2.4 พะยูง         200 กล้า
2.5 หางนกยูงฯ  200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0189803 N
Y       :  1649605 E

4. สถานที่ปลูก ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย หมู่ 3  ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

171 สนง.ทต.จอหอ
31 ม.7
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30160

นายพิทักษ์  จัดโพธ์ิ
โทร 08-0166-1658

0801661658      1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    300 กล้า 
2.1 พะยูง         300  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0192275 N
Y       :  1663699 E

4. สถานที่ปลูก สวนเฉลิมพระเกยีรติ หมู่ 13  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

172 สนง.อบต.โนนตูม
119 ม.7
ต.โนนตูม
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
30270

นายจิรพันธ์ุ นาคนกแก้ว
โทร 08-2214-1193

09-5617-8806

เก้งชาวไร่
0822141193      

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    2,300  กล้า 
2.1 แคนา      500 กล้า 2.7 พะยูง        600 กล้า
2.2 คูน         100 กล้า 2.8 ประดู่ป่า     250 กล้า
2.3 มะค่าโมง 100 กล้า 2.9 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า
2.4 สาธร       100 กล้า 2.10หางนกยูงฯ100 กล้า
2.5 ยางนา       50 กล้า 2.11ขี เหล็ก     100 กล้า
2.6 ยูคาฯ 300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0260338 N
Y       :  1676144 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะฯบ้านโนนตูม หมู่ 3  ต.โนนตูม อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

173 สนง.อบต.สระตะเคียน
99/1 ม.4
ต.สระตะเคียน
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330

นายคณาธิป สามกระโทก
โทร 08-5304-5956

นายวงศ์สถิต สบสูง
โทร 08-9584-6392

wongsathit 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    600  กล้า 
2.1 ยางนา           400 กล้า 
2.2 ขี เหล็ก          100 กล้า
2.3 แคนา 50 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์      50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0229507 N
Y       :  1593829 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะดงดาน หมู่ 1 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

174 นายพุฒิพงศ์ รัตน์สงัดวงศ์
99 ม.3
ต.สระตะเคียน
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330

โทร 08-6255-9988

pudtipong 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    720 กล้า 
2.1 ยางนา            50 กล้า 
2.2 พะยูง             70 กล้า
2.3 กาแฟ           600 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0226825 N
Y       :  1588607 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกสูง หมู่ 3 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

175 ปกครองจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
36000

นายสิทธิศักดิ์ อักษร
โทร 08-9015-5824

0890155824 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    3,000 กล้า 
2.1 อินทนิล       700 กล้า 
2.2 คูน             700 กล้า
2.3 ทองกราว     200 กล้า
2.4 ปีบ             700 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์   700 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0182883 N
Y       :  1769531 E

4. สถานที่ปลูก เขตอุทยานแห่งชาติตาดและเขตติดต่อกับป่าโล่ใหญ่ อ.เมือง  
จ.ชัยภูมิ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

176 นายอรรถพล รอดสันเทียะ
หมู่ 15
ต.ทัพรั ง
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา

โทร 08-6878-5886

อู๋ อรรถพล
0868785886

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    700 กล้า 
2.1 เสลา    100 กล้า 2.6 มะค่าโมง 100 กล้า 
2.2 แคนา   100 กล้า 2.7 ยางนา     100 กล้า
2.3 สาธร    100 กล้า
2.4 พะยูง    100 กล้า
2.5 ไผ่รวก  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0816835 N
Y       :  1707302 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโนนงิ ว หมู่ 15 ต.ทัพรั ง อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

177 ทสม.นครราชสีมา
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

นายสมพงษ์ แสงศิริ
โทร 08-6450-1083

dinfha 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    700  กล้า 
2.1 ยางนา  200 กล้า
2.2 พะยูง   300 กล้า
2.3 คูน      200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0182527 N
Y       :  1665971 E

4. สถานที่ปลูก บ้านชุมชน บ้านมะเด่ือ หมู่ 1,4   ต.พุดซา เมือง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

178 รร.บ้านโคกสูง
หมู่ 1
ต.โคกสูง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310

นายค าเครื่อง มาลา
โทร 08-1967-8958

0819678958 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    1,300  กล้า  
2.1 ประดู่ป่า     100 กล้า 2.5 มะขามป้อม  100 กล้า
2.2 คูน            200 กล้า 2.6 แคนา         100 กล้า
2.3 สาธร         100 กล้า 2.7 กัลปพฤกษ์   100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี 100 กล้า 2.9 เสลา           100 กล้า
2.5 อินทนิล      100 กล้า 2.10 พะยูง          50 กล้า
2.6 พิกุล          100 กล้า 2.12 มะค่าโมง     50 กล้า
2.7 ยางนา        100 กล้า

3. 50 กล้าพิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0189896 N
Y       :  1669069 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านโคกสูง หมู่ 1 ต.โคกสูง เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

179 นายพิสิฐ วาตาดา
9 ม.7
ต.บ้านโพธ์ิ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310

โทร 09-4151-6235

0941516235 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    350  กล้า  
2.1 ประดู่ป่า       50 กล้า
2.2 คูน            100  กล้า
2.3 สาธร         200  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0197920 N
Y       :  1665739 E

4. สถานที่ปลูก บ้านแสนเมือง หมู่ 7 ต.บ้านโพธ์ เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

180 นายสุรัตน์ โสภานีย์
186 ม.9
ต.โคกสูง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310

โทร 09-8159-1964

0981591964 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้    780  กล้า  
2.1 ยางนา      200 กล้า 2.6 ขี เหล็ก 50 กล้า
2.2 พะยูง       200 กล้า 2.7 มะขาม 10 กล้า
2.3 ไผ่รวก       30 กล้า 
2.4 มะค่าโมง  190 กล้า
2.5 ประดู่ป่า    100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0188764 N
Y       :  1674598 E

4. สถานที่ปลูก บ้านล าเชิงไกร หมู่ 9 ต.โคกสูง    อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

181 นายเชาวลิต พระชนะ
2 ม.3
ต.สีสุก
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
30230

โทร 06-5058-3665

itt
0620253665

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   450  กล้า  
2.1 ยางนา       50 กล้า
2.2 พะยูง       200 กล้า
2.3 ขี เหล็ก     200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0223661 N
Y       :  1647399 E

4. สถานที่ปลูก ไร่วสิต บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3  ต.สุสุก อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

182 โรงโม่หินศิลาโชคชัย
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

นายสมเกียรติ รัตนะ
โทร 09-1832-5416

สมเกียรติ
0918325416

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   1,800  กล้า  
2.1 แคนา      200 กล้า
2.2 มะขาม    200  กล้า
2.3 สาธร      200 กล้า 
2.4 ยูคาฯ   1,000 กล้า
2.5 พะยูง      200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0205536 N
Y       :  1629238 E

4. สถานที่ปลูก โรงโม่หินฯ อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

183 นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
หมู่ 7
ต.พลกรัง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

โทร 08-1967-3345

0819673345 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   300  กล้า  
2.1 สัก            60 กล้า
2.2 พะยูง         60  กล้า
2.3 มะค่าโมง    60 กล้า 
2.4 มะฮอกกานี  60 กล้า
2.5 ยางนา        60 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0177707 N
Y       :  1664167 E

4. สถานที่ปลูก บ้านบึงตะโก หมู่ 7 ต.พลกรัง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

184 วัดตะไก้พลวง
286 ม.3
ต.หนองกง
อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
31110

พระครูสิทธุพัฒนวโนรม
โทร 08-1548-8256

Tongsai
0815488256

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   2,400  กล้า  
2.1 มะฮอกกานี   2,000 กล้า
2.2 แคนา             200  กล้า
2.3 แดง               200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0273095 N
Y       :  1626263 E

4. สถานที่ปลูก วัดตาไก้พลวง หมู่ 3 ต.หนองกง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

185 วัดโนนพลวง
ประทุมวนาราม
88 ม.2
ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

พระทองลี สจฺจญาโณ
โทร 09-2565-2965

0935652965 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   900  กล้า  
2.1 พะยูง         500 กล้า
2.2 ยางนา        200  กล้า
2.3 สัก            200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0227842 N
Y       :  1726146 E

4. สถานที่ปลูก วัดโนนพลวงปทุมวนาราม หมู่ 2 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

186 นายเพ็ชร ชาภักดี
84 ม.2
ต.หลุ่งตะเคียน
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240

โทร 08-5636-7076

เพชร

0856367076

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้   900  กล้า  
2.1 พะยูง         500 กล้า
2.2 ยางนา       200  กล้า
2.3 สัก            200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0249676 N
Y       :  1677549 E

4. สถานที่ปลูก วัดโคกปราสาท หมู่ 14 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

187 นายกฤษณะ รัตนศิริเสถียร
71 ม.7
ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์
31000

โทร 08-9494-5881

เพชร
0894945881

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,100  กล้า   
2.1 มะค่าโมง   100 กล้า  2.6 คูน      100 กล้า
2.2 พิกุล         200 กล้า  2.7 มะขาม 100 กล้า
2.3 ประดู่ป่า     200 กล้า
2.4 ปีบ           200 กล้า 
2.5 มะฮอกกานี 200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0295470 N
Y       :  1654578 E

4. สถานที่ปลูก สถานปฏิบัติธรรมอนุสรณ์สถานครูบากฤษณะ หมู่ 11 ต.เสม็ด 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

188 น.ส.เรวิการ์ น้อยแก้ว
98/1 ม.1
ต.สระพระ
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา
30220

โทร 06-5509-1599

reviga 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700  กล้า   
2.1 มะค่าโมง   100 กล้า  2.6 สาธร   100 กล้า
2.2 พะยูง        100 กล้า
2.3 แคนา        100 กล้า
2.4 กาแฟ        200 กล้า 
2.5 มะฮอกกานี 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0788842 N
Y       :  1705685 E

4. สถานที่ปลูก บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

189 วัดเจริญพร
103 ม.4
ต.มาบกราด
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา
30220

พระครูสุทธิบุญญากร
โทร 08-5028-8392

Maijom 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500  กล้า   
2.1 กัลปพฤกษ์ 300 กล้า
2.2 พิกุล         300 กล้า
2.3 แคนา        300 กล้า
2.4 สาธร         300 กล้า 
2.5 มะค่าโมง    300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0814290 N
Y       :  1699266 E

4. สถานที่ปลูก วัดเจริญพร ต.มาบกราด  อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

190 นางศิวพร เพ็ชรจ ารัส
98/1 ม.1
ต.สระพระ
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา
30220
โทร 09-0645-1243

0906451243 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 760  กล้า   
2.1 กาแฟ             10 กล้า
2.2 พะยูง            100 กล้า
2.3 มะฮอกกานี     200 กล้า
2.4 สาธร              50 กล้า 
2.5 มะค่าโมง       400 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0818152 N
Y       :  1694190 E

4. สถานที่ปลูก บ้านปะค า หมู่ 1 ต.สรพระ อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

191 นางพิมล ช านาญ
331 ม.10
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310
โทร 08-3129-0529

0831290529 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 300  กล้า   
2.1 คูน             100 กล้า
2.2 มะฮอกกานี    50 กล้า
2.3 สาธร            50 กล้า
2.4 ประดู่ป่า        50 กล้า 
2.5 กัลปพฤกษ์    50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0188410 N
Y       :  1665477 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองออก หมู่ 10 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

192 น.ส.วิมลพรรณ ทรวงโพธ์ิ
171 ม.12
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310
โทร 08-1977-0176

0819770176 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 970  กล้า   
2.1 ไผ่รวก           30 กล้า   2.12 สาธร     10 กล้า
2.2 หางนกยูงฯ     10 กล้า   2.13 พะยูง     50 กล้า
2.3 แคนา            30 กล้า   2.14ยางนา     30 กล้า
2.4 ประดู่ป่า         30 กล้า   2.15มะค่าโมง  70 กล้า
2.5 คูน                30 กล้า  2.16พิกุล        20 กล้า
2.6 ขี เหล็ก         100 กล้า  2.17กาแฟ      50 กล้า
2.7 กัลปพฤกษ์      60 กล้า  2.18มะออกฯ   90 กล้า
2.8 สัก              120 กล้า   2.19อินทนิล   20 กล้า
2.9 แดง               50 กล้า  2.20ทองกวาว 20 กล้า
2.10นางพญาเสือฯ 30 กล้า   2.21เสลา       30 กล้า
2.11ล าดวน          30 กล้า   2.22สะเดา     20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0188928 N
Y       :  1664426 E

4. สถานที่ปลูก บ้านสระตาราช หมู่ 12 ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

193 ธ.ก.ส.จอหอ
266 ม.3
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30310

นายอุดมภูมิ ประทุมงอม
โทร 09-1020-2862

0910202862 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 สาธร            100 กล้า
2.2 คูน               100 กล้า
2.3 หางนกยูงฯ     100 กล้า
2.4 ยางนา           100 กล้า 
2.5 พะยูง            100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0178947 N
Y       :  1662452 E

4. สถานที่ปลูก บ้านบึงประเสรฐิ หมู่ 8 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

194 สนง.อบต.ตาจั่น
129 ม.7
ต.ตาจั่น
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 

044-978-539

นางศิริพร ตั งพงษ์
นายอนุพงศ์ เทียมทอง

โทร 08-9635-5939

g.thailand 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500  กล้า   
2.1 สะเดา         100 กล้า 2.6 สาธร     80 กล้า
2.2 มะค่าโมง     180 กล้า 2.7 ยางนา 100 กล้า
2.3 หางนกยูงฯ    80 กล้า
2.4 อินทนิล       100 กล้า 
2.5 พะยูง          250 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0216297 N
Y       :  1691988 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะฯเขต อบต.ตาจั่น หมู่ 3,7 ต.ตาจั่น  อ.คง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

195 รร.บ้านหนองปานพราน
51 ม.6
ต.เทพาลัย
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

นายไพโรจน์ จ าปาเรือง
โทร 08-4314-9255

0843149255 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500  กล้า   
2.1 แคนา         100 กล้า 2.6 คูน    100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า      100 กล้า
2.3 มะฮอกกานี  100 กล้า
2.4 สาธร           50 กล้า 
2.5 กัลปพฤกษ์   50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0225617 N
Y       :  1704053 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านหนองปานพราน หมู่ 6      ต.เทพาลัย  อ.คง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

196 รร.เทพาลัย
290 ม.9
ต.เทพาลัย
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 044-081-091

นายอนุสรณ์ เตียศิริ
โทร 08-9949-2140

0899492140 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 600  กล้า   
2.1 แคนา          100 กล้า 2.6 คูน      50 กล้า
2.2 ประดู่ป่า       100 กล้า 2.7 พะยูง 100 กล้า
2.3 หางนกยูงฯ     50 กล้า
2.4 สาธร           100 กล้า 
2.5 ปีบ             100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0226592 N
Y       :  1699491 E

4. สถานที่ปลูก รร.เทพาลยั หมู่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

197 นางแสงจันทร์ กอรัตน์
199 ม.9
ต.เทพาลัย
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 08-1967-8554

น้อย สบาย
0819678554

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 640  กล้า   
2.1 แคนา          100 กล้า 2.6 สาธร     20 กล้า
2.2 ขี เหล็ก        100 กล้า 2.7 ยางนา   20 กล้า
2.3 ไผ่รวก         100 กล้า 2.8 คูน      100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า       100 กล้า 
2.5 กัลปพฟกษ์ 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0225416 N
Y       :  1699491 E

4. สถานที่ปลูก บ้านวัด หมู่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

198 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม
ต.วังหมี
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
30370

พระสัญชัย ปรกฺกโม
โทร 09-3359-8336
นางฉัตรภัสร์ วีรจรัสรุจน์
โทร 08-1966-6724

0933598336 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 3,410  กล้า   
2.1 ยางนา         360 กล้า
2.2 พะยูง         2,000 กล้า
2.3 สาธร         1,000 กล้า
2.4 มะออกกานี 50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0792183 N
Y       :  1590365 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม ต.วังหมี อ.วังน  าเขียว  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

199 สนง.อบต.หนองตะไก้
57 ม.12
ต.หนองตะไก้
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
30410

นายวิรัช มานะกา
โทร 09-6890-3367

กระท่อมน้อย
0968903367

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 2,300  กล้า   
2.1 คูน           900 กล้า 2.6 สัก        100 กล้า
2.2 มะค่าโมง   200 กล้า 2.7 ยางนา    100 กล้า
2.3 แคนา        200 กล้า 2.8 นางพญา 200 กล้า
2.4 พะยูง        400 กล้า 
2.5 กัลปพฤกษ์ 200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0222427 N
Y       :  1619871 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะฯอ่างเก็บน  าบ้านยอกขาม หมู่ 5 ต.หนองตะไก้
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

200 บริษัทอุตสาหกรรมแปง้มัน
ราชสีมา จก.
108 ม.9
ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330

น.ส.ละม้อม บวกกลาง
โทร 09-7317-8752

กระท่อมน้อย
0968903367

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500  กล้า   
2.1 พะยูง           100 กล้า 
2.2 มะค่าโมง      400 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0222145 N
Y       :  1595278 E

4. สถานที่ปลูก บริษัทอุตสาหกรรมแป้งมนัราชสีมาหมู ่5 ต.หนองตะไก้
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

201 โรงพยาบาลคง
2 ม.16
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30230
โทร 044-459-215-6

น.ส.จิรัชฌา แก้วพรม
โทร 08-6238-8672

0862388672 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 450  กล้า   
2.1 สาธร            50 กล้า 2.6 แคนา    50 กล้า
2.2 คูน              50 กล้า  2.7 ประดู่ป่า 50 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์    50 กล้า  2.8 พะยูง    50 กล้า
2.4 กาแฟ           50 กล้า 2.9 ปีบ        50 กล้า
2.5 นางพญาเสือ  50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0214324 N
Y       :  1707680 E

4. สถานที่ปลูก โรงพยาบาลคง หมู่ 16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

202 โรงพยาบาลพระทองค า
99 ม.5
ต.พังเทียม
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา
30220

นายสามารถ แฟสันเทียะ
โทร 08-9849-4281

สามารถ แฟ
0898494281

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 800  กล้า   
2.1 แคนา     100 กล้า 2.6 ทรงบาดาล 100 กล้า
2.2 ประดู่ป่า  100 กล้า 2.7 พิกุล 100 กล้า
2.3 สาธร      100 กล้า 2.8 มะค่าโมง   100 กล้า
2.4 คูน         100 กล้า
2.5 ปีบ         100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  820470 N
Y       :  1693613 E

4. สถานที่ปลูก โรงพยาบาลคง หมู่ 16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

203 นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ
27 ม.5
ต.โป่งแดง
อ.พระทองค า
จ.นครราชสีมา
30220

นายสมชาติ สามกระโทก
โทร  08-9946-4198

นายตรีภพ คงอินทร์
โทร     08-9615-0743

สมชาติ
0899464198

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 2,600  กล้า   
2.1 พะยูง         1,200 กล้า 
2.2 สัก               100 กล้า
2.3 สาธร            500 กล้า
2.4 อินทนิล         600 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์     200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  805063 N
Y       :  1663465 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ 5 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

204 นายวุฒิชัย มุ่งกลาง
28/2 ม.5
ต.บึงค าพร้อย
อ.ล าลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร 09-2552-9249

Wuttichai
Mungklang

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500  กล้า   
2.1 พะยูง          500 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  498523 N
Y       :  1635382 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

205 นายสุระชัย ดอกกระทุ่ม
12 ม.1
ต.คูขาด
อ.คง
จ.นครราชสีมา
โทร 08-1513-8352

0815138352 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 300  กล้า   
2.1 สัก          100 กล้า
2.2 ไผ่รวก       50 กล้า 
2.3 พะยูง         50 กล้า
2.4 ยางนา      100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  218648 N
Y       :  1706114 E

4. สถานที่ปลูก บ้านปอบิด หมู่ 12 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

206 บ.กรเจริญทรพัย์
จ ากัด
141 ม.2
ต.ท่าเยี่ยม
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
30170

นายชนทัต ธรากรเทพธี
โทร 09-0821-2629

ชนทัต
0908212629

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500  กล้า   
2.1 ยูคาลิปตัส 1,500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0204504 N
Y       :  1624616 E

4. สถานที่ปลูก บ.กรเจรญิทรัพย์ หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

207 สนง.อบต.กระเบื องใหญ่
หมู่ 3
ต.กระเบื องใหญ่
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทร 044-966-225

น.ส.สุกัญญา อินทรชาธร
โทร 08-9077-4105

Yartz
0890774105

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,850  กล้า   
2.1 ไผ่รวก  300 กล้า  2.6 มะค่าโมง  300 กล้า
2.2 แคนา   300 กล้า  2.7 กาแฟ      300 กล้า
2.3 ปีบ      300 กล้า
2.4 คูน      300 กล้า
2.5 พะยูง   300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0227253 N
Y       :  1690276 E

4. สถานที่ปลูก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.เตย หมู่ 1 ต.กระเบื องใหญ่ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

208 สนง.อบต.กระชอน
หมู่ 3
ต.กระชอน
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110

นายถวัลย์ พันธ์ุขี เหล็ก
โทร 08-1714-1585

08-5203-9142

0817141585 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 3,300  กล้า   
2.1 หางนกยูง 200 กล้า 2.6 พิกุล 200 กล้า
2.2 สาธร       400 กล้า 2.7 กัลปพฤกษ์ 500 กล้า
2.3 มะขาม     400 กล้า 2.8 คูน           100 กล้า
2.4 แคนา      200 กล้า 2.9 มะฮอกกานี 300 กล้า
2.5 ประดู่ป่า   400 กล้า 2.10พะยูง 600 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0248704 N
Y       :  1703818 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์โนนหัวโลน หมู่ 6,14  ต.กระชอน  
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

209 นายวิชัย  วิชิรมาลา
159 ม.10
ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา

โทร 08-4616-2636

0846162636 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,200  กล้า   
2.1 สาธร 390 กล้า 2.6 ขี เหล็ก 25 กล้า
2.2 พะยูง      190 กล้า 2.7 คูน    50 กล้า
2.3 ยางนา     20 กล้า 2.8 มะค่าโมง   200 กล้า
2.4 สาละรังกา100 กล้า 2.9 กัลปพฤกษ์ 200 กล้า
2.5 ไผ่รวก 25 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0822321 N
Y       :  1598992 E

4. สถานที่ปลูก บ้านซับพลู หมู่ 10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน  าเขียว  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

210 สนง.อบต.ขามสะแกแสง
33 หมู่ 3
ต.ขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
30290

นายวิศวะ ศรีม่วงกลาง
โทร 08-5200-8199

yui 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000  กล้า   
2.1 พะยูง      300 กล้า
2.2 สาธร       400 กล้า
2.3 ตะแบก    300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0196021 N
Y       :  1696176 E

4. สถานที่ปลูก วัดบุละกอ หมู่ 10 ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

211 สนง.อบต.ขามทะเลสอ
59/3 หมู่ 3
ต.ขามทะเลสอ
อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
30280
โทร 044-397-162

นายสมชัย  ไทยมณี
โทร 06-5659-4117

Nataya Litter 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000  กล้า   
2.1 มะค่าโมง   100 กล้า 2.6 สาธร    100 กล้า
2.2 พะยูง        300 กล้า
2.3 สะเดา       100 กล้า
2.4 คูน           200 กล้า
2.5 หางนกยูง 200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0818123 N
Y       :  1654913 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะบ้านหนองขุ่น หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ  
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

212 น.ส.ปัณพร วิเชียรพืชผล
80/216 ม.16
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว 
จ.นครราชสีมา

โทร 09-6694-4622

0966944622 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 550 กล้า   
2.1 กาแฟ        500 กล้า
2.2 มะขาม          5 กล้า
2.3 ขี เหล็ก          5 กล้า
2.4 ทองกวาว       5 กล้า
2.5 มะฮอกกานี   50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0800800 N
Y       :  1598516 E

4. สถานที่ปลูก บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ 16 ต.วังน  าเขียว อ.วังน  าเขียว 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

213 นายธวัชชัย  วรกุล
50/2 ม.14
ต.บ้านปรางค์
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

โทร 08-7872-9976

0878729976 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 ยางนา       100 กล้า
2.2 พะยูง 400 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0190281 N
Y       :  1714911 E

4. สถานที่ปลูก บ้านปรางค์ หมู่ 1 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

214 นายลุน ดงประทีป
79 ม.14
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

โทร 08-1879-7566

0818797566 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 ยางนา       100 กล้า
2.2 พะยูง 400 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0216010 N
Y       :  1707509 E

4. สถานที่ปลูก บ้านปรางค์ หมู่ 1 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

215 พระคุณากร ธมฺมคูณากโร3 ม.5
ต.โคกสี
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000

โทร 09-3054-8939
08-0731-7439

0930548939
0807317439

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 ยางนา       300 กล้า 2.5 กัลปพฤกษ์ 50 กล้า
2.2 พะยูง 50 กล้า
2.3 มะค่าโมง    50 กล้า
2.4 ล าดวน        50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0814966 N
Y       :  1593319 E

4. สถานที่ปลูก หน่วยปลูกป่าสาธิต อุทยานแห่งชาติทับลาน หมู่ 4 
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

216 นางจันทร์เพ็ญ เดชโนนสังข์
66 ม.14
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

โทร 06-2121-5715

0621215715 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 450 กล้า   
2.1 ประดู่ป่า       200 กล้า 
2.2 พะยูง 200 กล้า
2.3 มะฮอกกานี   50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0215735 N
Y       :  1707133 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองสมอ หมู่ 14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

217 นายยศพัทธ์ มรกต
1626/140
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

โทร 08-3371-3632

green664 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า   
2.1 พะยูง             500 กล้า 
2.2 มะค่าโมง        200 กล้า
2.3 ไผ่ลวก          100 กล้า
2.4 ยูคาลิปตัส       200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0227943 N
Y       :  1692651 E

4. สถานที่ปลูก บ้านเตย  หมู่ 1 ต.กระเบื องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

218 นายกิจ  เชยสูงเนิน
149 ม.9
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110

โทร 08-5479-3720

ตุ้ย
0854793720

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 พะยูง             500 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0227194 N
Y       :  1678608 E

4. สถานที่ปลูก บ้านดอนแซะ  หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

219 สนง.ทต.รังกาใหญ่
222 ม.13
ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทร 044-009-755

นายเอกชัย สีชมพู Aak_men 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า   
2.1 พะยูง        200 กล้า 2.5 กัลปพฤกษ์ 50 กล้า
2.2 ไผ่รวก        50 กล้า 2.6 แคนา      200 กล้า
2.3 มะฮอกกานี  50 กล้า 2.7 สาธร     100 กล้า
2.4 ยางนา      200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0234096 N
Y       :  1682831 E

4. สถานที่ปลูก รอบอ่างเก็บน  านิคมพฒันา หมู่ 10 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

220 นางวาสนา พงษ์สุวรรณ์
312 ม.8
ต.โพธ์ิกลาง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000
โทร 09-3428-3442

0883607592 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า   
2.1 ยูคาลิปตัส 1,000 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0224049 N
Y       :  1684518 E

4. สถานที่ปลูก บ้านสัมฤทธ์ิ หมู่ 1 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

221 นายสะอิ ง ป่าพมิาย
58 ม.1
ต.สัมฤทธ์ิ
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทร 08-8360-7592

0883607592 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,510 กล้า   
2.1 ยูคาลิปตัส 1,500 กล้า
2.2 ไผ่รวก                 10 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0224049 N
Y       :  1684518 E

4. สถานที่ปลูก บ้านสัมฤทธ์ิ หมู่ 1 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

222 นางสมมุ่ง ธาตุทะนะ
199 ม.7
ต.หนองกระทุ่ม
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000
โทร 08-1790-4499

yingmung 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ประดู่ป่า      300 กล้า 2.6 ปีบ          50 กล้า
2.2 พะยูง         200 กล้า 2.7 สาธร        40 กล้า
2.3 มะค่าโมง    210 กล้า 2.8 กัลปพฤกษ์ 30 กล้า
2.4 มะฮอกกานี  100 กล้า 2.9 ยางนา      20 กล้า
2.5 แคนา           40 กล้า 2.10คูน          10 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0230584 N
Y       :  1675870 E

4. สถานที่ปลูก บ้านนิคมสร้างตนเอง หมู่ 20 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

223 ที่ท าการผู้ใหญบ่้าน หมู่ 15
155 ม.15
ต.ตาจั่น
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

นายเสนอ ฝีมือสาร
โทร 08-1321-5620

0813215620 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 มะค่าโมง        300 กล้า
2.2 พะยูง             500 กล้า
2.3 ไผ่รวก           100 กล้า
2.4 แคนา            100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0222798 N
Y       :  1691204 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโนนทราย หมู่ 15 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

224 น.ส.มนัสนันท์ แซ่จึง ,
นายชิโณทัพพ์ เชาว์นิมิตร
57 ม.11
ต.ส าโรง
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
30220
โทร 06-4165-9959

09-1808-0011

0641659959 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 900 กล้า     
2.1 พะยูง          900 กล้า (ขอรับ 2 ท่าน)

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0183494 N
Y       :  1669723 E

4. สถานที่ปลูก บ้านกระเสียว หมู่ 2 ต.ก าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

225 นายน้อย ทองส าโรง
85 ม.12
ต.ตะขบ
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
โทร 08-7957-0503

สุจินดา
ชุ่มจังหรีด

0879570503

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,520 กล้า     
2.1 ยูคาลิปตัส 1,500 กล้า
2.2 ขี เหล็ก           20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0809979 N
Y       :  1625471 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกเหิบ หมู่ 12 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

226 ที่ท าการผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 21
1 ม.21
ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

นายชูเลง แซ่ลี 
โทร 08-1999-4846

0819994846 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,580 กล้า     
2.1 ขี เหล็ก    1,000 กล้า 2.6 สาธร 200 กล้า
2.2 ยางนา 30 กล้า
2.3 แคนา         200 กล้า
2.4 กัลปพฤกษ์ 50 กล้า
2.5 ไผ่รวก        100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0209193 N
Y       :  1595808 E

4. สถานที่ปลูก ริมถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

227 นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000
โทร 044-235-000

08-1876-2678

Happy ดีที่สุด
0818762678

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 765 กล้า     
2.1 ไผ่รวก      400 กล้า    2.6 กัลปพฤกษ์ 65 กล้า
2.2 กระถินเทพา30 กล้า     2.7 สะเดา       30 กล้า
2.3 มะฮอกกานี 40 กล้า     2.8 ยางนา       60 กล้า
2.4 แดง          40 กล้า     2.9 มะค่าโมง    30 กล้า
2.5 กาฬพฤกษ์ 20 กล้า      2.10พะยูง       50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0820101 N
Y       :  1654147 E

4. สถานที่ปลูก บ้านเดื่อ ต.ขามทะเลสอ  อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

228 วัดป่าหนองจาน
ต.ลุงเขว้า
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

นายประเพ็ญ ราชชารี
7 ม.2
ต.ส าราญใต้
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธ์ุ
โทร 06-2476-7922

09-4274-2293

พฤหัส
0942742293

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700 กล้า     
2.1 ขี เหล็ก         300 กล้า
2.2 พะยูง 100 กล้า
2.3 มะขามป้อม   200 กล้า
2.4 ประดู่ป่า  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0216317 N
Y       :  1639805 E

4. สถานที่ปลูก วัดป่าหนองจาน ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

229 นายวัลลพ จันทรประภาค
25 ม.16
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
30370

โทร 08-1910-3040
06-3008-0638

0630080638 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า     
2.1 พะยูง           200 กล้า
2.2 ไผ่รวก 200 กล้า
2.3 ยูคาลิปตัส     100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0807322 N
Y       :  1594528 E

4. สถานที่ปลูก บ้านศิลางาม หมู่ 17 ต.วังน  าเขียว อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

230 นางวงเดือน  สุขสมัย
122/6
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

โทร 08-9848-8684

0898488684 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 710 กล้า     
2.1 คูน           300 กล้า 2.6 ปีบ        20 กล้า
2.2 แคนา       100 กล้า  2.7 ขี เหล็ก   10 กล้า
2.3 ประดู่ป่า    100 กล้า  2.8 ไผ่รวก    20 กล้า
2.4 สาธร         50 กล้า  2.9 พิกุล       10 กล้า
2.5 หางนกยูงฯ 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0232342 N
Y       :  1702258 E

4. สถานที่ปลูก บ้านดอนทะบวง หมู่ 11 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

231 นายฉัตรชัย  ดวงแก้ว
17/2 ม.7
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

โทร  06-2195-5491

0621955491 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 590 กล้า     
2.1 พะยุง 400 กล้า 2.6 มะฮอกกานี 20 กล้า
2.2 มะค่าโมง  100 กล้า
2.3 กาแฟ 50 กล้า
2.4 พิกุล         10 กล้า
2.5 ไผ่รวก       10 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0213417 N
Y       :  1703396 E

4. สถานที่ปลูก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 1 ต.ดอนใหญ่  อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

232 นายสมยศ  ทองหลาง
141 ม.12
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา

โทร  09-8667-0181

0986670181 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ไผ่รวก     200 กล้า 2.6 มะฮอกกานี 100 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์100 กล้า 2.7 พะยูง       200 กล้า
2.3 แคนา 200 กล้า
2.4 พิกุล         200 กล้า
2.5 สาธร         100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0801779 N
Y       :  1600781 E

4. สถานที่ปลูก ชุมชนบ้านคลองบง หมู่ 9 ต.วังน  าเขียว อ.วังน  าเขียว 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

233 อบต.ดอนใหญ่
110 ม.2
ต.ดอนใหญ่
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260

นายสายยนต์  ดอนพันพล
โทร  09-2346-4447

0923464447 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 600 กล้า     
2.1 แคนา       100 กล้า
2.2 สาธร 100 กล้า
2.3 พะยูง 200 กล้า
2.4 มะค่าโม    200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0213417 N
Y       :  1703396 E

4. สถานที่ปลูก บ้านดอนน้อย  หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่   อ.คง  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

234 วัดบึงพระ
34 ม.7
ต.ท่าลาดขาว
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา

พระประยูน เขมงฺกโร
โทร  08-6095-6880

08-0734-5741

0860956880 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 3,000 กล้า     
2.1 พะยูง       3,000 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0190830 N
Y       :  1623787 E

4. สถานที่ปลูก สวนป่าวัดบึงพระ หมู่ 7 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

235 นายเมธี  ดวงจันทร์
10 ม.15
ต.หนองแวง
อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา

โทร  08-1265-4475

0812654475 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 800 กล้า     
2.1 แคนา         220 กล้า 2.6 ขี เหล็ก 20 กล้า
2.2 ไผ่รวก         20 กล้า
2.3 ยูคาลิปตัส 500 กล้า
2.4 มะขาม         20 กล้า
2.5 ไผ่รวก         20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :   0772268 N
Y       :  1688736 E

4. สถานที่ปลูก บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

236 น.ส.มัณฑนา ปราสาทหินพมิาย
113/1
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110

โทร  09-0193-2453

0902932453 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 550 กล้า     
2.1 พะยูง             500 กล้า
2.2 หางนกยูงฝรั่ง    50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0227290 N
Y       :  1690433 E

4. สถานที่ปลูก ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 1 ต.กระเบื องใหญ่ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

237 บริษัทศิลาสากลพฒันา
49 ม.1
ต.หนองน  าแดง
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
30130

น.ส.วาสนา  เอกา
โทร  08-6581-3342

0865813342 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า     
2.1 กัลปพฤกษ์       100 กล้า
2.2 หางนกยูงฝรั่ง    100 กล้า
2.3 กาฬพฤกษ์       100 กล้า
2.4 คูน                 100 กล้า
2.5 ตะแบก            100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :   0754526 N
Y       :  1621130 E

4. สถานที่ปลูก บ.ศิลาสากลพัฒนา จก. หมู่ 1 ต.หนองน  าแดง  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

238 สนง.อบต.หนองแวง
77 ม.19
ต.หนองแวง
อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา
30210

นายบุญเชิด  เกียะขุนทด
โทร  08-8592-5423

0885925423 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 800 กล้า     
2.1 กัลปพฤกษ์       200 กล้า
2.2 คูน                 200 กล้า
2.3 อินทนิล           200 กล้า
2.4 พะยูง              200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :   0763321 N
Y       :  1687865 E

4. สถานที่ปลูก เขต อบต.หนองแวง หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

239 นายก าธร โอวาทฬารพร
โทร  08-5939-9988

0859399988 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500 กล้า     
2.1 ยางนา             200 กล้า
2.2 พะยูง            1,300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :   0782501 N
Y       :  1698483 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองหัน หมู่ 2 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

240 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา
หมู่ 2
ต.แหลมทแอง
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

นายวีรพล ปักค าไทย
โทร  08-1999-2314

0819992314 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700 กล้า     
2.1 ประดู่ป่า            100 กล้า
2.2 กัลปพฤกษ์        100 กล้า
2.3 มะฮอกกานี        200 กล้า
2.4 ปีบ                   200 กล้า 
2.5 คูน                   100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0212886 N
Y       :  1632645 E

4. สถานที่ปลูก ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน นม. หมู่ 2 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

241 รร.บ้านวังสนวน
หมู่ 6
ต.หนองหราด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

นายฤาชัย  วุฒิแสน
โทร  08-7869-0296

0878690296 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 550 กล้า     
2.1 ยางนา      100 กล้า 2.6 มะขาม  50 กล้า
2.2 พะยูง        150 กล้า
2.3 ขี เหล็ก      100 กล้า
2.4 ประดู่ป่า     100 กล้า 
2.5 ทองกวาว    50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0778503 N
Y       :  1701039 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านวังสนวน หมู่ 6 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

242 วัดถนนวารี
122 ม.7
ต.บ้านวัง
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
30220

พระอธิการพินิจ ปญญาธโร
โทร 08-4476-9062

0878690296 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 5,360 กล้า     
2.1 หางนกยูงฯ 700 กล้า    2.7 ไผ่รวก     200 กล้า
2.2 ประดู่ป่า     650 กล้า   2.8 ยางนา      100 กล้า
2.3 คูน           410 กล้า    2.9 สาละรังกา 200 กล้า
2.4 แคนา        500 กล้า    2.10 อินทนิล    200 กล้า
2.5 ขี เหล็ก      800 กล้า    2.11 กัลปพฤกษ์ 300 กล้า
2.6 พะยูง        700 กล้า    2.12 กระถินเท   300 กล้า
2.7 มะขาม      200 กล้า     2.14 แดง         100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :   0814765 N
Y       :  1678873 E

4. สถานที่ปลูก วัดถนนวารี หมู่ 7 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

243 นายสมเกียรติ ทองครบุรี
โทร 09-3484-9002

นายสง่า เจริญสุข
โทร  09-2673-7986

0934849002 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ไผ่รวก       200 กล้า 2.6 แคนา 100 กล้า
2.2 ขี เหล็ก       200 กล้า
2.3 คูน            200 กล้า
2.4 อินทนิล      100 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์  200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :   0188733 N
Y       :  1605567 E

4. สถานที่ปลูก บ้านคอกช้าง หมู่ 11 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

244 นายสาวสุปราณี อินอี่ยม
103 ม.6
ต.บ่อปลาทอง
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30150

โทร  06-3842-9360

Nidnoi 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 950 กล้า     
2.1 ยางนา      200 กล้า
2.2 แคนา       200 กล้า
2.3 พะยูง        200 กล้า
2.4 คูน           150 กล้า
2.5 มะค่าโมง   200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0810690 N
Y       :  1620571 E

4. สถานที่ปลูก บ้านกลาง หมู่ 6 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

245 สนง.อบต.หนองบัวน้อย
หมู่ 5
ต.หนองบัวน้อย
อ.สีคิ ว
จ.นครราชสีมา
30140
โทร  044-756-421

นางบุษกร  ภูมิจันทึก
โทร  08-8581-3049

0885813049 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,400 กล้า     
2.1 สาธร       500 กล้า 2.6 พะยูง  200 กล้า
2.2 มะค่าโมง  100 กล้า
2.3 คูน          300 กล้า
2.4 สะเดา      100 กล้า
2.5 แคนา       200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0789707 N
Y       :  1661019 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะบ้านหนองไม้ตาย หมู่ 9 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ ว 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

246 อบต.เฉลียง นายธีรศักดิ์ พิสุทธ์ิ
95 ม.20
ต.ตบหู
อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
34160

โทร  06-5279-6826

เกษตร tpke
0652796826

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500 กล้า     
2.1 หางนกยูง300 กล้า 2.6 กาฬพฤกษ์200 กล้า
2.2 ยางนา    300 กล้า
2.3 เสลา      300 กล้า
2.4 มะค่าโมง100 กล้า
2.5 สาธร      300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0209413 N
Y       :  1601464 E

4. สถานที่ปลูก ณ ทุ่งท าเลเลี ยงสัตว์ หมู่ 4  ต.เฉลียง  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

247 นางดีศรี ช่างกระโทก
51 ม.20
ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

โทร  06-1054-9454

0610549454 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500 กล้า     
2.1 หางนกยูง   200 กล้า 2.7 ตะแบก 150 กล้า
2.2 แคนา        200 กล้า 2.8 อินทนิล 150 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์ 150 กล้า 2.9 ยูคาฯ     25 กล้า
2.4 กระถินเทพา200 กล้า 2.10 สาธร  200 กล้า
2.5 ไผ่รวก         25 กล้า 2.11 สัก     100 กล้า
2.6 กาฬพฤกษ์ 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0199206 N
Y       :  1592859 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองโบสถ(์บ่อลิง) หมู่ 16  ต.โคกกระชาย  อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

248 น.ส.อุษา เกนอก
55 ม.16
ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

โทร  08-7110-1790

จ าลอง
0871101790

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 610 กล้า     
2.1 พะยูง      300 กล้า 2.6 กาฬพฤกษ์ 20 กล้า
2.2 ตะแบก    110 กล้า 2.7 กัลปพฤกษ์ 30 กล้า
2.3 อินทนิล    50 กล้า 2.8 แคนา         50 กล้า
2.4 เสลา        20 กล้า 2.9 หางนกยูงฯ  10 กล้า
2.5 ทองกวาว  20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0200380 N
Y       :  1598805 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหินลับ หมู่ 12 ต.บ้านใหม่   อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

249 นายจ าลอง ช่างโทก
75 ม.12
ต.บ้านใหม่
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

โทร  08-7110-1790

จ าลอง
0871101790

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 300 กล้า     
2.1 พะยูง      100 กล้า
2.2 ตะแบก     50 กล้า 
2.3 อินทนิล   100 กล้า 
2.4 สาธร        50 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0200380 N
Y       :  1598805 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหินลับ หมู่ 12 ต.บ้านใหม่   อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

250 นายก าธร ขันทอง
หมู่ 1
ต.ธงชัยเหนือ
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

โทร  08-1390-6815

0813906815 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,100 กล้า     
2.1 ขี เหล็ก    600 กล้า
2.2 มะขาม    300 กล้า 
2.3 คูน         200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0180479 N
Y       :  1634791 E

4. สถานที่ปลูก ชุมชนหมู่บ้านธรรมมานุสติ หมู่ 1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

251 ส านักสงฆ์วัดป่าภูห้วยทราย
หมู่ 1
ต.บ้านใหม่
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

นายวินัย หมิวกระโทก
โทร  08-8464-3459

0884643459 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ยางนา    100 กล้า 2.6 มะค่าโมง 200กล้า
2.2 ไผ่รวก    100 กล้า 
2.3 ประดู่ป่า  200 กล้า 
2.4 สาธร      200 กล้า
2.5 พะยูง      200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0202000 N
Y       :  1601479 E

4. สถานที่ปลูก วัดบ้านกุดน  าใส หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

252 วัดกุดน  าไส
200 ม.3
ต.หนองบัวตะเกียด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

พระปลัดพันธ์ศักดิ์  กิติสมฺปนฺโน
โทร  06-5339-3123

0653393123 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ยางนา    600 กล้า
2.2 ตะแบก    300 กล้า 
2.3 แคนา      100 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0801634 N
Y       :  1686444 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านกุดน  าใส หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

253 น.ส.ศุรดา ตั งก้องเกียรติ
โทร  08-7881-6659

0878816659 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 800 กล้า     
2.1 กาแฟ         800 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0226825 N
Y       :  1588607 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกสูง หมู่ 3 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

254 พันธ์เสนารักษ์ที่ 3
หมู่ 1
ต.สุรนารี
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

จ.ส.อ.พัฒนา แยกโคกสูง
โทร  0622328255

dinfa
0622328255

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 ยางนา    600 กล้า
2.2 ตะแบก    300 กล้า 
2.3 แคนา      100 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0182527 N
Y       :  1665971 E

4. สถานที่ปลูก อ่างเก็บน  าบ้านบึงทับช้าง หมู่ 8 ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

255 รร.โนนค่าวิทยา
หมู่ 3
ต.โนนค่า
อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
30170

นายธรรมนูญ ชัยศัตรู
โทร  08-1760-7307

tammanoon 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700 กล้า     
2.1 แคนา            200 กล้า
2.2 ประดู่ป่า         300 กล้า 
2.3 มะฮอกกานี     100 กล้า 
2.4 คูน               100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0808500 N
Y       :  1653666 E

4. สถานที่ปลูก รร.โนนค่าวิทยา หมู่ 3  ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

256 รร.บ้านหนองโบสถ์
491 ม.9
ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

นายพิทักษ์ชัย มิ่งขวัญทอง
โทร  08-2752-6286

0827526286 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,200 กล้า     
2.1 กัลปพฤกษ์    300 กล้า 2.6 พะยูง 200 กล้า
2.2 พะยูง           300 กล้า 
2.3 แคนา           300 กล้า 
2.4 ทรงบาดาล    300 กล้า
2.5 ยูคสลิปตัส 300 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0199394 N
Y       :  1595260 E

4. สถานที่ปลูก วัดและโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หมู่ 20 ต.โคกกระชาย 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

257 สนง.อบต.โคกกลาง
60 ม.2
ต.โคกกลาง
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

นายสดใส  จันทพิมพ์
โทร  08-7231-2845

ไก่
0872312845

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า     
2.1 หางนกยูง    100 กล้า
2.2 พะยูง          200 กล้า 
2.3 สะเดา         100 กล้า 
2.4 สาธร          100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0260461 N
Y       :  1712114 E

4. สถานที่ปลูก วัดและโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หมู่ 20 ต.โคกกระชาย 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

258 นายสิทธ์ิ เมืองงิ วราย
99 ม.13
ต.วังน  าเขียว
อ.วังน  าเขียว
จ.นครราชสีมา
โทร  08-4712-0231

0847120231 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 3,000  กล้า     
2.1 ยูคาลิปตัส  3,000 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0808277 N
Y       :  1597595 E

4. สถานที่ปลูก วัดและโรงเรียนบ้านซับไทรทอง หมู่ 13 ต.วังน  าเขียว 
อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

259 รร.บ้านหนองพลวงน้อย
648/2 ม.9
ต.บ้านใหม่
อ.เมือง
จ.นคราชสีมา
30000

นางสุภิชา แก้วยอด
โทร  08-9282-9867

0892829867 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 750  กล้า     
2.1 ยูคาลิปตัส 200 กล้า 2.6 สาธร  100 กล้า
2.2 มะขาม        50 กล้า 2.7 แคนา  100 กล้า
2.3 คูน           100 กล้า
2.4 กาฬพฤกษ์ 100 กล้า
2.5 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0245636 N
Y       :  1732225 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านพลวงพลวงน้อย หมู่ 9 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

260 ที่พักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเกิ ง
ม.11
ต.มะเกลือเก่า
อ.สูงเนิน
จ.นคราชสีมา

พระการ ดนฺตสีโล
โทร  06-1151-5464

0611515464 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 690  กล้า     
2.1 พะยูง         300 กล้า 2.6 อินทนิล  20 กล้า
2.2 สาธร         150 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์ 100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี 100 กล้า
2.5 ยางนา        20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0801021 N
Y       :  1630543 E

4. สถานที่ปลูก ที่พักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเกิ ง หมู่ 11 ต.มะเกลือเก่า 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

261 นายอรรถเดช วิชชัยภูมิ
โทร
267 ม.7
ต.ทุ่งอรุณ
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
30190
โทร.  06-5390-7529

0653907529 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,350  กล้า     
2.1 อินทนิล   250 กล้า  2.6 ไผ่รวก  250 กล้า
2.2 แคนา      250 กล้า
2.3 ยางนา    100 กล้า
2.4 คูน         250 กล้า
2.5 พะยูง      250 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0373058 N
Y       :  1927299 E

4. สถานที่ปลูก บ้านต้นผึ ง  ต.ต้นผึ ง อ.พังโคน  จ.สกลนคร

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

262 น.ส.เพลินจิตร ชุดนอก
นายสมคิด  ชุดนอก

204 ม.5
ต.เมืองโดน
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

โทร  08-1810-5684

0818105684 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,150  กล้า     
2.1 ยางนา      40 กล้า 2.8 คูน            80 กล้า
2.2 พะยูง      150 กล้า 2.9 กัลปพฤกษ์ 50 กล้า
2.3 ไผ่รวก    100 กล้า 2.10สัก         110 กล้า
2.4 ประดู่ป่า  150 กล้า 2.11มะฮอกกานี110กล้า
2.5 อินทนิล    50 กล้า 2.12ขี เหล็ก     160กล้า
2.6 แดง       110 กล้า 2.13ปีบ            20กล้า
2.7 ทองกวาว  20 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0253185 N
Y       :  1730016 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองคู  ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

263 รร.บ้านหญ้าคา
265 ม.5
ต.นางร า
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

นายส าเริง  การบรรจง
โทร  08-0927-4411

Samreang
kanbanjong

0809274411

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 650  กล้า     
2.1 ประดู่ป่า     200 กล้า 2.6 แคนา  100กล้า
2.2 พะยูง         200 กล้า
2.3 สาธร           50 กล้า
2.4 ขี เหล็ก         50 กล้า
2.5 ไผ่รวก         50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0246537 N
Y       :  1712653 E

4. สถานที่ปลูก รร.บ้านหญ้าคา หมู่ 5 ต.นางร า   อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

264 วัดโนนสูง
119 ม.6
ต.นางร า
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

พระชาตรี  สุธินอก
พระปรีชา สวาสดี

โทร 08-6852-9555

0868529555 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,300  กล้า     
2.1 พะยูง      350 กล้า  2.6 คูน       100 กล้า
2.2 แคนา       150 กล้า 2.7 มะค่าโมง 50 กล้า
2.3 ยางนา     350 กล้า
2.4 ประดู่ป่า   200 กล้า
2.5 แดง        100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0242959 N
Y       :  1710439 E

4. สถานที่ปลูก วัดโนนสูง หมู่ 6 ต.นางร า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

265 นายสมศักดิ์ ดอนปรุ
39 ม.16
ต.เมืองคง
อ.คง
จ.นครราชสีมา
30260
โทร 09-8536-9152

0985369152 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 3,210  กล้า     
2.1 ประดู่ป่า    300 กล้า  2.6 สาธร          400 กล้า
2.2 แคนา       200 กล้า  2.7 มะค่าโมง     430 กล้า
2.3 กัลปพฤกษ์  50 กล้า  2.8 ยางนา        250 กล้า
2.4 คูน            50 กล้า  2.9 พะยูง          500 กล้า
2.5 อินทนิล      50 กล้า  2.10นางพญาฯ     50 กล้า
2.6 ล าดวน     100 กล้า  2.13มะฮอกกานี  100 กล้า
2.7 สัก          100 กล้า  2.15ปีบ             200 กล้า
2.8 พิกุล        200 กล้า  2.16หางนกยูงฯ  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0208782 N
Y       :  1596819 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกกระชาย ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

266 นายอ านวย มูลกระโทก
23 ม.9
ต.มะเริง
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000
โทร 08-0165-3364

0985369152 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 920  กล้า     
2.1 พิกุล          20 กล้า
2.2 ไผ่รวก      200 กล้า  
2.3 ประดู่ป่า    300 กล้า
2.4 ตะแบก     300 กล้า  
2.5 สัก          100 กล้า  

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0208782 N
Y       :  1596819 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกกระชาย ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

267 วัดป่าบ้านมะค่า
ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี
จ..นครราชสีมา
30250

พระภากร ฐิตตธัมโม
โทร 08-5767-0810

0857670810 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,215  กล้า     
2.1 แคนา        500 กล้า
2.2 ตะแบก      200 กล้า  
2.3 ไผ่รวก       300 กล้า
2.4 แคนา        215 กล้า  

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0200245 N
Y       :  1595857 E

4. สถานที่ปลูก รพ.สต.บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 8 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

268 พลอยตะวันแคมป์
หมู่ 7
ต.ภูหลวง
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30150

นางอโณทิยา ภิญโญณัฐกานต์
โทร 08-1266-0159

08-3370-9834

0812660159 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 2,600  กล้า     
2.1 แคนา    400 กล้า 2.6 กาฬพฤกษ์ 100 กล้า
2.2 คูน        800 กล้า 2.7 ไผ่รวก      100 กล้า
2.3 อินทนิล  500 กล้า
2.4 ปีบ        300 กล้า  
2.5 กัลปพฤกษ์500 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0283034 N
Y       :  1617450 E

4. สถานที่ปลูก พลอยไร่พลอยตะวัน หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

269 น.ส.สุณี จันทรสิงห์
7 ม.12
ต.สระตะเคียน
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
30330

โทร 08-6390-1882

pai
0863901882

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 4,000  กล้า     
2.1 ยูคาลิปตัส    4,000 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0235940 N
Y       :  1589412 E

4. สถานที่ปลูก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

270 นายดิเรก ทองไวย์
58 ม.5
ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

โทร 09-3546-5356

Direk Thongwai
0935465356

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000  กล้า     
2.1 พะยูง           1,000  กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0177963 N
Y       :  1640049 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองแวง หมู่ 5 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน  าเขียว 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

271 สนง.ทต.พันดุง
หมู่ 5
ต.พันดุง
อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
30280

นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
โทร 08-3056-4476

NuengMeejai
0830564476

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000  กล้า     
2.1 ปีบ               200 กล้า
2.2 หางนกยูงฝรั่ง 600 กล้า
2.3 แคนา           200 กล้า          

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0817402 N
Y       :  1666342 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะฯ ทต.พันดุง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

272 สยง.อบต.ห้วยแคน
17 ม.5
ต.ห้วยแคน
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
30240

นายชอบ พิมพ์หนองแปน
โทร 09-5613-9481

0956139481 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,100  กล้า     
2.1 อินทนิล        300 กล้า
2.2 สาธร            300 กล้า
2.3 พะยูง            300 กล้า
2.4 ตะแบก         200 กล้า          

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0253274 N
Y       :  1658826 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

273 น.ส.ชุติกานต์ เข็มโคกกรวด
84 ม.9
ต.สูงเนิน
อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
30170
โทร 09-3421-5458

A
0934215458

1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,100  กล้า     
2.1 อินทนิล        300 กล้า
2.2 สาธร            300 กล้า
2.3 พะยูง            300 กล้า
2.4 ตะแบก         200 กล้า       .

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0801873 N
Y       :  1651777 E

4. สถานที่ปลูก บ้านบุทิน หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

274 สนง.อบต.หนองพลวง
88 ม.4
ต.หนองพลวง
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

น.ส.นิรมล ไกรทองพลวง
โทร 09-3527-9162

0935279162 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า     
2.1 หางนกยูงฯ      100 กล้า
2.2 สาธร             100 กล้า
2.3 ตะแบก           100 กล้า
2.4 อินทนิล          100 กล้า       
2.5 พะยูง             100 กล้า   

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0239479 N
Y       :  1721914 E

4. สถานที่ปลูก สาธารณะโคกชาด หมู่ 5,12 ต.หนองพลวง อ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

275 สนง.อบต.เสมาใหญ่
142 ม.5
ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
30120

โทร 044-976-218

นายสายันต์ พันธ์วัง
โทร 09-3527-9162

0935279162 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 500 กล้า     
2.1 ยางนา            400 กล้า
2.2 ตะแบก           100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  223956 N
Y       :  1717062 E

4. สถานที่ปลูก รอบสระน  าสาธารณะหนองหว้า หมู่ 3  ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

276 นายชริน อ าไธสง
27 ม.1
ต.วังไม้แดง
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
30180

โทร 08-9847-9000

0898479000 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 910 กล้า     
2.1 กระถินเทพา   400 กล้า
2.2 ยูคาลิปตัส 400 กล้า
2.3 สัก               100 กล้า
2.4 มะฮอกกานี      10 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0246072 N
Y       :  1738280 E

4. สถานที่ปลูก บ้านโคกสี หมู่ 1 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

277 นายสุชาติ พันผักแว่น
69 ม.15
ต.ครบุรีใต้
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
30250

โทร 09-3437-4606

0934374606 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,100 กล้า     
2.1 กัลปพฤกษ์      50 กล้า 2.6 ปีบ    50 กล้า
2.2 ประดู่ป่า        200 กล้า
2.3 พะยูง           200 กล้า
2.4 มะฮอกกานี    200 กล้า
2.5 มะค่าโมง      400 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0189291 N
Y       :  1609627 E

4. สถานที่ปลูก บ้านคุ้มครอง หมู่ 15 ต.ครบุรใีต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

278 นายดวงเด่น เหว้าพรหมมินทร์
73 ม.10
ต.เสอเพลอ
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
41370

โทร 09-3320-2089

0933202089 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700 กล้า     
2.1 ยางนา         200 กล้า
2.2 ไผ่รวก         300 กล้า
2.3 พะยูง           200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0788703 N
Y       :  1698171 E

4. สถานที่ปลูก บ้านหนองกราด หมู่ 2 ต.หนองกราด  อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

279 สนง.อบต.หนองบัวละคร
199 ม.3
ต.หนองบัวละคร
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

โทร 044-002-264

นายกีรติ ปัญญาพร
โทร 09-5316-1646

09-4292-8714

0953161646 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,000 กล้า     
2.1 แคนา      100 กล้า 2.6 กัลปพฤกษ์ 50 กล้า
2.2 ไผ่รวก     200 กล้า 2.7 มะค่าโมง 100 กล้า
2.3 พะยูง       400 กล้า 
2.4 ขี เหล็ก     100 กล้า
2.5 หางนกยูงฯ 50 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0807931 N
Y       :  1688522 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 1-9 ต.หนองบัวละคร 
อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

280 นายจเร   ดีสันเทียะ
143/1 ม.3
ต.หินดาด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

โทร 08-2875-6389

0828756389 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,200 กล้า     
2.1 แคนา    200 กล้า 2.6 กัลปพฤกษ์200 กล้า
2.2 ปีบ        200 กล้า
2.3 พะยูง     200 กล้า 
2.4 ขี เหล็ก   200 กล้า
2.5 สาธร     200 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0779719 N
Y       :  1680633 E

4. สถานที่ปลูก บ้านห้วยจระเข้ หมู่ 19 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

281 วัดโคกสามัคคี
224 ม.1
ต.หนองไทร
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

พระโชคชัย  ธมฺนสโร
โทร 08-4830-5874

0848305874 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 820 กล้า     
2.1 ยางนา      20 กล้า 2.6 อินทนิลน  า 100 กล้า
2.2 แคนา     200 กล้า 2.7 ไผ่รวก      100 กล้า   
2.3 พะยูง     200 กล้า 
2.4 ขี เหล็ก   100 กล้า
2.5 ประดู่ป่า  100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0809024 N
Y       :  1703330 E

4. สถานที่ปลูก วัดโคกสามัคคี หมู่ 1 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

282 สนง.ทต.ด่านขุนทด
111 ม.8
ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210
โทร 044-389-403

นายยศวัฒน์ จั่วจันทึก
โทร 08-7255-1744

0872551744 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,400 กล้า     
2.1 พะยูง            700 กล้า 
2.2 สาธร            500 กล้า    
2.3 อินทนิล         200 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0797949 N
Y       :  1682939 E

4. สถานที่ปลูก สวนสาธารณะบึงหาญ หมู่ 8 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

283 รร.เมืองโดนส าโรงฯ
หมู่ 1
ต.เมืองโดน
อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

นายอนุสรณ์ ทองดีนอก
โทร 09-7332-3686

0973323686 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 700 กล้า     
2.1 สาธร        100 กล้า 2.6 ประดู่ป่า 200 กล้า
2.2 คุณ          100 กล้า    
2.3 เสลา        100 กล้า 
2.4 กัลปพฤกษ์100 กล้า
2.5 แคนา       100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  48P
X       :  0258374 N
Y       :  1729736 E

4. สถานที่ปลูก รร.เมืองโดนส าโรงฯ หมู่ 1 ต.เมืองโดน  อ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

284 สนง.อบต.กุดพิมาน
49 ม.7
ต.กุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210

นายฐนวัสน์ เดชานนท์ศิริ
โทร  08-3327-7316

0833277316 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 2,600 กล้า     
2.1 หางนกยูงฯ    500 กล้า
2.2 สาธร         1,000 กล้า    
2.3 กาฬพฤกษ์    500 กล้า 
2.4 พะยูง           500 กล้า
2.5 สะเดา          100 กล้า

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0794923 N
Y       :  1694637 E

4. สถานที่ปลูก ที่สาธารณะฯประโยชน์ฯ หมู่ 7 ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

285 สนง.อบต.พันชนะ
99 ม.3
ต.พันชนะ
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210
โทร 044-300-652

น.ส.นุจรี  นุขุนทด
โทร 09-4165-3594

0941653594 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,500 กล้า     
2.1 คูณ              500 กล้า
2.2 อินทนิล         500 กล้า    
2.3 กัลปพฤกษ์     500 กล้า 

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0782848 N
Y       :  1693345 E

4. สถานที่ปลูก สาธารณะประโยชน์ฯ หมู่ 3 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว



ล าดับ หน่วยงาน ผู้ขอรับกล้าไม้ ID Line ผลการติดตาม หมายเหตุ

286 นายอธิวัฒน์ นิสัยกล้า
164/23 ม.5
ต.บ้านฉาง
อ.บ่านฉาง
จ.ระยอง

โทร 09-9247-5411

0992475411 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

2. จ านวนกล้าไม้ 1,900 กล้า     
2.1 พะยูง      700 กล้า 2.6 แดง        50 กล้า
2.2 ยางนา    200 กล้า 2.7 ประดู่ป่า  100 กล้า
2.3 สัก         200 กล้า 2.8 ทองกวาว 50 กล้า
2.4 ไผ่รวก    300 กล้า 2.9 มะขาม     50 กล้า
2.5 ขี เหล็ก   250 กล้า 2.10

3. พิกัดที่ปลูก  ระบบ  UTM  (WGS84)
Zone  :  47P
X       :  0781133 N
Y       :  1674189 E

4. สถานที่ปลูก บ้านปราสาทใต้ หมู่ 4 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกลำ้ไม้  ผ่ำน  Application  Line  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561
ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้นครรำชสีมำ  ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจกรรม / โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว


