
ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายไพรัชฐ์  แย้มจิตร phirutt 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 61 1000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000  กล้า

     2.1  ไผ่ซาง                   1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  : 501421  E

     Y  : 2153873  N

4.  สถานท่ีปลูก : ป่าชุมชนบ้านปางเฟือง 

      ม.2   ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    50  ไร่

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายนคร   กาวิชัย ป.บูม(สันก าแพง) 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

อ าเภอสันก าแพง เพาะช า61  500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  ประดู่บ้าน   500  กล้า 

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :   524586.68 E

     Y  :  2071114.83 N

4.  สถานท่ีปลูก :ป่าชุมชนบ้านแพะ  

     ต.ออนใต้  อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :20 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายเสาร์ค า  อาหยิ ราชา  หงส์แดง 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่ 61

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000  กล้า

     2.1  กัลปพฤกษ์       100  กล้า     2.7  แคแสด           100  กล้า

     2.2  ชัยพฤกษ์          100  กล้า     2.8  จามจุรี            100  กล้า

     2.3  ทรงบาดาล       100  กล้า     2.9  อนิทนิลน  า        100  กล้า

     2.4  พะยูง                 50  กล้า     2.10  เสลา             100  กล้า

     2.5  สัก                    50  กล้า     2.11  ขี เหล็กอเมริกา 100  กล้า

     2.6  ขี เหล็กบ้าน       100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  515423 E

     Y  : 2209931  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านมูเซอหล่ายใจ ต.โป่งน  าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    20 ไร่

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสมนึก  จิโน สมนึก จิโน 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่61  530

2.  จ านวนกล้าไม้  :  500 กล้า

     2.1  กัลปพฤกษ์         200  กล้า   

     2.2  โกลด์เด้นทรัมเปต  100  กล้า

     2.3  อนิทนิลน  า         200  กล้า   

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  528332.01 E

     Y  :  2083877.15 N

4.  สถานท่ีปลูก : อา่งเก็บน  าห้วยบก  ม.6  ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  : 5 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

3 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน Pupeth 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

บ.ทรี ท๊อป แอดเวนเจอร์ เพาะช า  300

(ไฟล์ท  ออฟ เดอะ กิบบอน) ขนาดใหญ่ 600

รวม 900

2.  จ านวนกล้าไม้  : 600 กล้า

     2.1  อนิทนิลน  า        200  กล้า    

     2.2  พิกุล               100  กล้า    

    2.3  เพกา               200  กล้า

    2.4  ยอบ้าน             100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  : 539014  E

     Y  : 2084994 N

4.  สถานท่ีปลูก : ม่อนล้าน บ้านแม่ก าปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    9   ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

4 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสุทธินันท์  วัธนไพศาล 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่ 500

อบต.นาคอเรือ

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  แคแสด        100   กล้า

     2.2  หว้า            100   กล้า

     2.3  อนิทนิลน  า   100   กล้า

     2.4  มะตูม          100   กล้า

     2.5  หว้า            100   กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  451888.41  E    Y  : 1997679.32  N

4.  สถานท่ีปลูก : ส านักสงฆ์บ้านใหม่ยูงทอง  ม.10 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด อ.  จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :30 กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

5 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายปรีชา  น  าค า Best 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่60 1300

โครงการพัฒนาพื นท่ีสูงฯแม่มะลอ Kittphong_ra เพาะช า61 200

เขาสูงชัน60 1000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,300 กล้า

     2.1  ชัยพฤกษ์      500  กล้า

     2.2  ประดู่ป่า      800  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  440630 E

     Y  : 2060232  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านแม่มะลอ  ม.9  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

     เนื อท่ี  :  25  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

6 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายปัน  ขุนดี MK 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่61 520

อบต.แม่สาว เพาะช า61 200

เขาสูงชัน  300

2.  จ านวนกล้าไม้  : 520 กล้า

     2.1  โกลด์เด้นทรัมเปต     100  กล้า

     2.2  พะยูง                      20    กล้า

     2.3  แคแสด                   200  กล้า

     2.4   ชงโค                      100  กล้า

     2.5  เพกา                       100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  526355 E

     Y  : 2213732  E

4.  สถานท่ีปลูก : หพระธาตุดอยน  าค้าง ม.10   ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :      10  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

7 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสุภาพ  บริบูรณ์ ครูแอร์ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่   500

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  ราชพฤกษ์             200  กล้า

     2.2  ขี เหล็กอเมริกา       150  กล้า

     2.3  ทรงบาดาล           100  กล้า

     2.4  โกลเด้นทรัมเปต       50  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  493906.54 E

     Y  : 2075810.81  N

4.  สถานท่ีปลูก :ป่าชุมชนสายลมจอย  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    5 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

8 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวจันจิรา  ป่ิมสาร pong 3 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่   840

2.  จ านวนกล้าไม้  : 840  กล้า

     2.1  ชัยพฤกษ์             220  กล้า    2.4  กัลปพฤกษ์  110  กล้า

     2.2  โกลด์เด้นทรัมเปต  265  กล้า    2.5  แคนา           50  กล้า

     2.3  ราชพฤกษ์            195  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

    X  : 526157.18 E

    Y  : 2076030.19  N

4.  สถานท่ีปลูก : ศูนย์ราชการอ าเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    175 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

9 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางน่ิมนภา  แสนมูลเมือง ป.น่ิมนภา 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่   500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  ชัยพฤกษ์             100  กล้า    2.4  กัลปพฤกษ์  100  กล้า

     2.2  โกลด์เด้นทรัมเปต  100  กล้า    2.5  แคนา         100  กล้า

     2.3  ราชพฤกษ์            100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

    X  : 526258.28 E

    Y  : 2075987.99  N

4.  สถานท่ีปลูก : ศูนย์ราชการอ าเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    175 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายบุญศรี  ดูแฮ หลวง ฟุค 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน61 

2.  จ านวนกล้าไม้  : 2,060  กล้า

     2.1  ไผ่รวก                   2060  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  : 532413  E

     Y  : 2066070  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านป่าง้ิว ม.4  ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :    12.33 กิโลเมตร

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสองเมือง   ตากุล 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 2000

เขาสูงชัน61 2000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 2000  กล้า

     2.1  ไผ่รวก               1,000  กล้า  

     2.3  มะขามป้อม        1,000  กล้า   

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  530537 E        ถึง    X :531878  E

     Y  :   2062669 N             Y : 2064749  N

4.  สถานท่ีปลูก : ม.3  ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :   18.62  กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561

3 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสอนชัย   ย่ิงสนิท สอนชัย   ย่ิงสนิท 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 61 1000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000 กล้า

     2.1  ค าเงาะ       200      กล้า   2.4   เพกา            200  กล้า

     2.2  ชัยพฤกษ์    200      กล้า    2.5   สมอพิเภก    200  กล้า

    2.3   ฝร่ัง    200  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :   507745.34  E

     Y  :   2043795.62  N

4.  สถานท่ีปลูก :  ม.5  ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  109   ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561

4 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายคมสันต์  ชัยรังษี ป.เอก 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 61 500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500 กล้า

     2.1  ประดู่บ้าน  500  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  2070263.65 E

     Y  :   2043795.62  N

4.  สถานท่ีปลูก : ป่าชุมชน ม.11  ต.ออนใต้  อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  40   ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561

5 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสมเพชร  สุทธนิล ประดิษฐ ์ เรือนแก้ว 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาช า61 1500

อบต.ทาเหนือ เขาสูงชัน   500

รวม 2,000

2.  จ านวนกล้าไม้  :  1,000 กล้า

     2.1  ไผ่รวก        1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  532022  E

     Y  :  2070482  N

4.  สถานท่ีปลูก :ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  61 ไร่ 3 งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2561

6 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวธันยกานต์  จันทร์ช่ืน Lek Property 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 20

เพาะช า61 650

เขาสูงชัน60 110

2.  จ านวนกล้าไม้  : 650  กล้า

     2.1  ไผ้รวก          500  กล้า    

     2.2  ประดู่บ้าน      150  กล้า  

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  462787.05 E

     Y  :  2064957.54 N

4.  สถานท่ีปลูก : ม.6  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :9  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายเรียม  กิตติวีรนนท์ Reamkitti 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 61 500

พะยูง  500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  ข้ีเหล็กบ้าน           50  กล้า   2.5  หว้า           100  กล้า

     2.2  ข้ีเหล็กอเมริกา     100  กล้า  2.6  หางนกยูงฝร่ัง  50  กล้า

     2.3  อนิทนิลน้ า          100  กล้า  2.7  แคแสด         50  กล้า

     2.4  เสลา                  50  กล้า   2.8  พะยูง          500  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  519613 E

     Y  : 2077703  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านห้วยทราย  ต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    33 ไร่

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสุชาติ  กุมเงิน Suchat 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 500

เพาะช า61 200

เขาสูงชัน 100

รากลอย 100

พะยูง 100

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.3  จามจุรี                 500  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  515423 E

     Y  : 2209931  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านมูเซอหล่ายใจ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    20 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

3 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวสุรัติ   นิรันต์สิทธ์ิรัชต์ 081-8823348 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 550

เขาสูงชัน61 200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 550  กล้า

     2.1  โกลด์เด้นทรัมเปต       100  กล้า    2.4  จามจุรี        50  กล้า 

     2.2  ข้ีเหล็กอเมริกา          100   กล้า   2.5  หางนกยูงฝร่ัง  100  กล้า

     2.3   แคแสด                   100  กล้า  2.6  อนิทนิลน้ า      100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :   522257.95 E

     Y  :  2072449.36  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านริมออน  ต.ออนใต้  อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :   6  ไร่ 1 'ko



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

4 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ พระมหาหยก   สุจิณโณ สายธารอสิระ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

วัดดอยแม่ป๋ัง เพาะช า60 

500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500 กล้า

     2.1  ข้ีเหล็กบ้าน     50  กล้า     2.6  จามจุรี         50  กล้า

     2.2  ฝร่ัง              50  กล้า     2.7  พะยอม        50  กล้า

     2.3  พิกุล             50  กล้า     2.8  มะขาม         50  กล้า

     2.4  มะตูม            50  กล้า     2.9  ยอบ้าน        50  กล้า

     2.5  อนิทนิลน้ า      50  กล้า     2.10 หางนกยูงฝร่ัง  50  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :      519932.94  E       Y  :      2124200.10 N

4.  สถานท่ีปลูก :  วัดดอยแม่ป๋ัง  ต.แม่ป๋ัง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    350  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

5 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายกุลวัฒน์   ศรีสุข กุลวัฒน์   ศรีสุข 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

081-1650569 เพาะช า60 

1,000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000 กล้า

     2.1  มะตูม      1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :     514410 E     ถึง    513718  E

     Y  :  2069022  N            2070493  N

4.  สถานท่ีปลูก :  องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :      6  กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

6 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางอรุณ  อนิหน่อแก้ว Runngarun 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 60  600

ขนาดใหญ่ 400

รวม 1,000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 600  กล้า

     2.1   แคแสด        100  กล้า

     2.2  หมากนวล      100  กล้า

     2.3  อนิทนิลน้ า      200  กล้า  

     2.4  เสลา            200  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  52290 E

     Y  : 2072614  N

4.  สถานท่ีปลูก : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือท่ี1  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    10  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

7 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายศรัณย์   เทพมา tonsarun 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 500

อบต.ศรีดงเย็น

091-8516805

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1 โกลด์เด้นทรัมเปต  150  กล้า     2.4  หว้า      50  กล้า

     2.2  อนิทนิลน้ า          100    กล้า  2.5  หางนกยูงฝร่ัง  100 กล้า

     2.3 ข้ีเหล็กบ้าน          100   กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  516727  E       Y  :   2175415  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านทรายขาว  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :   7  กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

8 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวกนกวรรณ   ตราชู muay 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

ทสจ.ล าพูน

062-5969952

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1000  กล้า

     2.1 โกลด์เด้นทรัมเปต  200  กล้า     2.5  พิกุล           20    กล้า

     2.2  ข้ีเหล็กบ้าน          100 กล้า    2.6  หว้า            20    กล้า

     2.3 พะยอม                170 กล้า    2.7  หูกวาง        20   กล้า

    2.4  ทองพันช่ัง            20  กล้า     2.8  อนิทนิลน้ า   450    กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :   472660.16 E

     Y  :   2033426.64 N

4.  สถานท่ีปลูก : ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ศรีเต้ีย  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน

     เน้ือท่ี  :  10  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

9 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายปวริศ  ใจค า AiDutoh 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่61 250

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพาะช า60 850

พ้ืนท่ีสูง เพาะช า 61 400

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,500  กล้า

     2.1 ข้ีเหล้กบ้าน            150    กล้า    

     2.2  ทองพันช่ัง            100     กล้า   

     2.3  พะยอม                500    กล้า

     2.4  ราชฑฤกษ์             100    กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  479733.73 E   Y  :  2120578.54  N

4.  สถำนท่ีปลูก :โครงการหลวงม่อนเงาะ  ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :15  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

10 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายชัยศิริ  นันตา ชัยศิริ  นันตา 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า 10,000

อ าเภอพร้าว

2.  จ านวนกล้าไม้  : 10,000 กล้า

     2.1   ข้ีเหล็กบ้าน    1,829  กล้า

     2.2 หางนกยูงฝร่ัง   4,587  กล้า

     2.3  แคแสด         2,231  กล้า

     2.4  ราชพฤกษ์     1,353  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  519082.36 E  Y  :  2075084.10  N

4.  สถานท่ีปลูก : ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :  70  กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ท่ัวไป)

11 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวระพีพรรณ  วุฒิเฟย สราญรมย์ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 3,000

สยามสโตน แอก๊กริเกรท จ ากัด

2.  จ านวนกล้าไม้  : 3,000 กล้า

     2.1  เสลา             1,500  กล้า    

     2.2  อนิทนิลน้ า       500  กล้า  

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :   524515.26 E

     Y  :    2083456.65  N

4.  สถานท่ีปลูก : บริษัทสยามสโตน แอก๊กริเกรท จ ากัด ม.8 ต.แม่โป่ง 

     อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :  30  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ จ.ส.ต.สมศักด์ิ   แก้วสว่าง ตาศักด์ิ4047 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่60 500

094-6287937

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500 กล้า

     2.1   โกลด์เด้นทรัมเปต    50  กล้า    2.6  แคแสด      50  กล้า

     2.2  จามจุรี                    50  กล้า   2.7  ทรงบาดาล  50  กล้า

     2.3  ปีบ                         50  กล้า   2.8  โมกบ้าน      50  กล้า

     2.4  อนิทนิลน  า               50  กล้า    2.9  หางนกยูงฝร่ัง  50  กล้า

     2.5  ราชพฤกษ์               50  กล้า   2.10  เสี ยวป่า       50  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :     531999.67  E     Y  :  208592.37 N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านแม่ก าปอง  ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :    10  ไร่

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้  กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐(กล้ำไม้ขนำดใหญ่)

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสุริยันต์   ภูใจ สุริยันต์ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

081-113778 เพาะช า60 

1000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1000 กล้า

     2.1   ชาฮกเกี ยน         1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :    525980  E

     Y  :   2076100 N

4.  สถานท่ีปลูก :  ท่ีว่าการอ าเภอแม่ออน   จ.เชียงใหม่

     เนื อท่ี  :  175    ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายดนัยณัฐ   ธิเขียว Oorm Inthanon 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ รากลอย60 200

รากลอย61 2200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 2,200  กล้า

     2.1  กัลปพฤกษ์                  200  กล้า

     2.2  ยางนา                    2,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  : 461989  E

     Y  : 2051772  N

4.  สถานท่ีปลูก : อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์  

     ต.บ้านกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    24 ไร่

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่ำไม้ กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ระบบถำดรำกลอย)



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายอภิชาติ  ชมพู อภิชาต  ชมพู 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า61 400

พะยูง 150

เขาสูงชัน 650

รวม 1200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 650  กล้า

     2.1  มะขามป้อม      100  กล้า  2.4  ยอบ้าน            150  กล้า  

     2.2  มะขาม            100  กล้า   2.5  หว้า               150  กล้า

     2.3  ข้ีเหล็กบ้าน       150  กล้า  

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  431954 E

     Y  : 1985827  E

4.  สถานท่ีปลูก : หมู่บ้านตุงลอย  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :      กิโลเมตร

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายจักรกฤกษ์  ก้อนแก้ว Nake  Jukkrit 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน60 500

มูลนิธิโครงการหลวงม่อนเงาะ

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  โกลด์เด้นทรัมเปต                     500  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  : 479734.59  E

     Y  : 2120580.58  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านเหล่า  ม.4  ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :    2.5 กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

3 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายธิติวัฒน์  ชาญชัยจิรโรจน์ พ.ต.ต.ธิติวัฒน์ ปภ.11 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 550

2.  จ านวนกล้าไม้  : 550  กล้า

     2.1  ข้ีเหล็กบ้าน        100  กล้า    2.5  พะยูง       100  กล้า

     2.2  มะขาม              100  กล้า   2.6  สัก            50  กล้า

     2.3  มะขามป้อม         100  กล้า

     2.4  หว้า                  100  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  483748.61 E

     Y  : 2044672.48  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านท่าตุ้ม ม.1  ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ล าพูน

     เน้ือท่ี  :    10 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

4 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ พระนนทวัฒน์   วงค์กิตติธาดา NON 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 250

062-4316708 ขนาดใหญ่  290

เพาะช า60 360

รวม 1,000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 250  กล้า

     2.1  ทรงบาดาล      40  กล้า   2.4 มะขามป้อม       40  กล้า

     2.2  ปรู๋                 40  กล้า   2.5  ราชพฤกษ์        50  กล้า

    2.3  พะยูง              50  กล้า   2.6  เส้ียวป่า           50  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  486623.16  E

     Y  :  2055944.22  N

4.  สถานท่ีปลูก : วัดศรีปันเงิน  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  42    ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

5 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายพิทวัส   อนุชวตรากุล wai 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 2,000

089-7000057

2.  จ านวนกล้าไม้  : 2,000  กล้า

     2.1  นางพญาเสือโคร่ง        2,000  กล้า    

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  454510.02 E     ถึง   449598.35 E

     Y  :  2067397.26  N         2061459.39  N

4.  สถานท่ีปลูก :รพ.สต.บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :      10 กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

6 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ พระมนตรี   ค าลือ Phramontritisaro 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 500

087-1749946

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  ไผ่รวก           500  กล้า    

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  484299.35   E

     Y  :   2062459.76  N

4.  สถานท่ีปลูก : ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาวัดบ่อหลวง

     ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :   51  ไร่  2  งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

7 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายอภิชาติ  ชมพู อภิชาต  ชมพู 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 1200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,200 กล้า

     2.1  กาแฟ        1,200  กล้า   

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  431954 E

     Y  : 1985827  E

4.  สถานท่ีปลูก : หมู่บ้านตุงลอย  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :      15  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

8 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายจ ารัส  มูลแก้ว 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 1200

ร.ร.บ้านต่อเรือ

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000 กล้า

     2.1  กาแฟ        1,200  กล้า   

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :   432776.09  E

     Y  :   2047793.94 N

4.  สถานท่ีปลูก : โรงเรียนบ้านต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :     10  ไร่  2 งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

9 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางณัฎฐิธีตา   จ่ึงบุญ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 1200

เทศบาลต าบลท่าผา

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000 กล้า

     2.1  สัก             500  กล้า   

     2.2 เสลา           200  กล้า

     2.3  มะขาม       300  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :   E

     Y  : 

4.  สถานท่ีปลูก : พ้ืนท่ีในเขตต าบลท่าผา   อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :     2  กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

10 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นางพรรณี  เรือนใจ พรรณี  เรือนใจ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน 500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000  กล้า

     2.1  สัก         1,000  กล้า     

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  518513.36  E

     Y  : 2204599.06  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านสันปูเลย  ต.ม่อนป่ิน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  20   ไร่  3  งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

11 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสันติ   หน่อตา 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน60 500

ทต.ป่าตุ้ม

089-6370065

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500 กล้า

     2.1 ราชพฤกษ์         300   กล้า      

     2.2  สัก                  200  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :   531659.88  E

     Y  :    2144717.40  N

4.  สถานท่ีปลูก : ต.หาดเส้ียว  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

     เน้ือท่ี  :    2   กิโลเมตร



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

12 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสิทธิชัย   บุญเข่ือน 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน60 1000

โรงเรียนแม่แจ่ม

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1000 กล้า

     2.1 ยอบ้าน       200   กล้า         2.4  สมอพิเภก     200  กล้า

     2.2  มะขามป้อม  200  กล้า       2.5  สัน               200  กล้า

     2.3 พะยูง           200  กล้า 

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :     E

     Y  :      N

4.  สถานท่ีปลูก : โรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเค่ิง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

13 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายปรีชา  น้ าค า Best 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ ขนาดใหญ่60 1300

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯแม่มะลอ Kittphong_ra เพาะช า61 200

เขาสูงชัน60 1000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000 กล้า

     2.1  มะขามป้อม  1000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  440630 E

     Y  : 2060232  N

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านแม่มะลอ  ม.9  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :  25  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

14 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แจ่ม 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เขาสูงชัน60 1,200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,200 กล้า

     2.1  หว้า                  200  กล้า    2.4  กาแฟ        200  กล้า

     2.2  มะขามป้อม          200  กล้า   2.5  ยอบ้าน       200  กล้า

     2.3  สัก                    200  กล้า   2.6  ข้ีเหล็กบ้าน   200  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  0433584  E

     Y  :  2047000  N

4.  สถานท่ีปลูก : ม.18  บ้านเวียงดอนใต้ ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

     เน้ือท่ี  :  12  ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

15 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสมเพชร  สุทธนิล ประดิษฐ์  เรือนแก้ว 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาช า61 1500

เขาสูงชัน   500

รวม 2,000

2.  จ านวนกล้าไม้  :  700 กล้า

     2.1  หว้า              500  กล้า

     2.2  มะขามป้อม     200  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :  532022  E

     Y  :  2070482  N

4.  สถานท่ีปลูก :ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :  61 ไร่ 3 งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

16 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายวันชัย   บัวสาคร wanchai 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

เขาสูงชัน   1,000

2.  จ านวนกล้าไม้  :  1,000 กล้า

     2.1  สัก             1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :    511687.23 E

     Y  :   1180589.52  N

4.  สถานท่ีปลูก :บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

     เน้ือท่ี  :  40 งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

แบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ ผ่ำน Applicatioin  Line  ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

โครงกำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเขำสูงชันท่ีเส่ือมโทรมกลับคนืสู่สภำพป่ำธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2560

17 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายสิทธิชัย   ทองค าใบ 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้

090-3296981 เขาสูงชัน   1,000

2.  จ านวนกล้าไม้  : 600 กล้า

     2.1  สัก             600  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

      Zone  : 47 Q,

     X  :    528019.88  E

     Y  :   2086332.10  N

4.  สถานท่ีปลูก :ม.4  ต.ห้วยแก้ว  อ.แม่ออน  ข.เชียงใหม่  

     เน้ือท่ี  :   6 ไร่ 3 งาน



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

1 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายเรียม  กิตติวีรนนท์ Reamkitti 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ เพาะช า60 500

พะยูง  500

2.  จ านวนกล้าไม้  : 500  กล้า

     2.1  พะยูง          500  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  519613 E

     Y  : 2077703  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านห้วยทราย  ต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    33 ไร่

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่ำ   ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๖๐ 

กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงและไม้มีค่ำในสกุลเพ่ือกำรอนุรักษ์



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่ำ   ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๖๐ 

กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงและไม้มีค่ำในสกุลเพ่ือกำรอนุรักษ์

2 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายนิคม  ชุมเมือง คุณปู่ใจดี 1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ พะยูง 1000

เพาะช า61 200

2.  จ านวนกล้าไม้  : 1,000  กล้า

     2.1  พะยูง                  1,000  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  520659.88 E

     Y  : 2137223.89  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านแพะทรายมูล ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    19 ไร่



ล ำดับ หน่วยงำน ผู้ขอรับกล้ำไม้ ID Line ผลกำรติดตำม หมำยเหตุ

หน่วยงำน  ศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้เชียงใหม่

กิจกรรมหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่ำ   ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๖๐ 

กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้พะยูงและไม้มีค่ำในสกุลเพ่ือกำรอนุรักษ์

3 ศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ นายภูวดล   พนิชธนาดล ภูวดล (ภูราชา วิล)1. ภาพถ่ายปลูกกล้าไม้ พะยูง

2.  จ านวนกล้าไม้  : 800  กล้า

     2.1 พะยูง                800  กล้า

3.  พิกัดท่ีปลูก  ระบบ UTM  (WGS 1984)

     Zone  : 47 Q,

     X  :  523726.58 E

     Y  : 2070410.97  E

4.  สถานท่ีปลูก : บ้านป่าเปางาม  ม.11  ต.ออนใต้  อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

     เน้ือท่ี  :    8  ไร่


