
 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว134                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน และผลการอยู่รอดของต้นไม้ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บันทึกการส่งมอบ-รับมอบกล้าไม้   จ านวน    1   ชุด 
                     2. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน    1   ชุด 
                     3. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของท่านยังไม่ได้
ด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ในแบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์ม
รายงานสรุปผลการรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และขอความอนุเคราะห์ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่ง
ทางอีเมล์ research_reru@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
           
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว134                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน และผลการอยู่รอดของต้นไม้ 
เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลธงธาน ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บันทึกการส่งมอบ-รับมอบกล้าไม้   จ านวน    1   ชุด 
                     2. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน    1   ชุด 
                     3. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของท่านยังไม่ได้
ด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ในแบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์ม
รายงานสรุปผลการรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และขอความอนุเคราะห์ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่ง
ทางอีเมล์ research_reru@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
           
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว134                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน และผลการอยู่รอดของต้นไม้ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บันทึกการส่งมอบ-รับมอบกล้าไม้   จ านวน    1   ชุด 
                     2. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน    1   ชุด 
                     3. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเ อ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของท่านยังไม่ได้
ด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ในแบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์ม
รายงานสรุปผลการรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และขอความอนุเคราะห์ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่ง
ทางอีเมล์ research_reru@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
           
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว134                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน และผลการอยู่รอดของต้นไม้ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บันทึกการส่งมอบ-รับมอบกล้าไม้   จ านวน    1   ชุด 
                     2. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน    1   ชุด 
                     3. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของท่านยังไม่ได้
ด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ในแบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์ม
รายงานสรุปผลการรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และขอความอนุเคราะห์ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่ง
ทางอีเมล์ research_reru@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
           
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 

 



 

                                         แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
                              โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

                                                                      วันที่ .................เดือน ...................พ.ศ........................ 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการปลูกป่า 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..……….........................ต าแหน่ง...…………………………………   
ที่อยู่............................................................... ................................................................................................................  
ขอรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการปลูกป่า ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนกล้าไม้ที่น าไปปลูก  
1. ยางนา .......................... ตน้ 2. ประดูป่่า........................ ต้น 3. พะยูง.............................. ต้น 
4. สัก ................................ ตน้  5. สะเดา ........................... ตน้ 6. มะขาม .......................... ต้น 
7. มะขามป้อม....................ตน้ 8. แคนา ............................ ต้น 9. สมอไทย ........................ ต้น 
10.มะม่วง .........................ตน้  11. อินทนิลบก................... ต้น  12. มันปลา........................ ต้น 
13. ไผ่กิมซุง……………………ต้น   
รวมจ านวนทั้งสิ้น ............................. ต้น 

2. วัน เดือน ปี และสถานที่ปลูก  
1. วัน เดือน ปี ที่ปลูก.......................................................................................... ........................................  
2. สถานที่ปลูก ........................................................................................ ................................................... 

3. จ านวนการอยู่รอดของต้นไม้ที่น าไปปลูก 
 1. จ านวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ านวน.............................. ตน้ 
 2. จ านวนต้นไม้ท่ีตาย  จ านวน.............................. ตน้ 
              สาเหตุ/ปัจจัยที่มีผลต่อการตายของต้นไม้ .............................................................................................  
................................................................................................................................................ .................................. 
...................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................... 

                                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                                                                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                                                                                    (....................................................) 



 

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า 
หน่วยงาน....................................................................................................... .....................................................  
วันที ่..........................................................สถานที่ปลูก...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 
                    ลงชื่อ…………………………….……………… ผูร้ายงาน 

                                                                (……………………………….......………..……)          

                           วันที่…...…..  เดือน……………..………….  พ.ศ. …….……… 

 

 

 

 

รูปภาพ 

 

 

 

รูปภาพ 

 

 

 

รูปภาพ 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว135                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  
เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะแก้ว 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
                      
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานดังกล่าวให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการรายงานผล
การอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.และขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว 
กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่งทางอีเมล์research_reru@hotmail.com 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
           

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 
 
 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว135                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  
เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าม่วง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ชุด 
                      
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานดังกล่าวให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการรายงานผล
การอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.และขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว 
กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือส่งทางอีเมล์research_reru@hotmail.com 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
           

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 
 
 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๗๑.๑๑/ว135                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                        ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ   
                                                                                        จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 

                             3 พฤษภาคม ๒๕62  
 

เรื่อง  ขออนุเคราะห์รายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ จ านวน    1   ุ ด 
                      
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราุภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างป่า  
สร้างรายได้ สนองพระราุด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราุการประจ าปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมปลูกป่าุ มุน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขอความอน เคราะห์ให้ท กหน่วยงานที่รับ
ต้นไม้ไปปลูกได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการปลูกป่าุ มุน เมื่อวันที่ 31 ต ลาคม 2561 และ 
ได้รายงานผลด าเนินงานดังกล่าวให้ทางจังหวัดทราบแล้วนั้น 
 

           ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอความอน เคราะห์ท่านรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้  ในแบบฟอร์มรายงานสร ปผลการรายงานผล
การอยู่รอดของต้นไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.และขอความอน เคราะห์ส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว 
กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราุภัฏร้อยเอ็ด หรือส่งทางอีเมล์research_reru@hotmail.com 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับความอน เคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเุ่นเคย จึงขอขอบค ณมา ณ โอกาสนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

                             (อาจารย์ ดร.การ ณ พงศ์ศาสตร์) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราุการแทน 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราุภัฏร้อยเอ็ด 
 
           

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๓๒ มือถือ 081-7297968 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙ 
 
 

 



 

                                         แบบฟอร์มรายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ 
                          โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

                                                                      วันที่ .................เดือน ...................พ.ศ........................ 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
เรื่อง รายงานผลการอยู่รอดของต้นไม้ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..……….........................ต าแหน่ง...…………………………………   
ที่อยู่............................................................... ................................................................................................................  
ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1. หน่วยงาน............................................................................................................... ..................................................  
2. วันทีต่รวจติดตาม............................................................................................ 
3. สถานที/่พื้นที.่..................................................................................................  

4. จ านวนกล้าไม้ที่น าไปปลูก  
รวมจ านวนทั้งสิ้น .................................................................. ต้น 

6. จ านวนการอยู่รอดของต้นไม้ที่น าไปปลูก 
 1. จ านวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด  จ านวน......................................... ต้น 
 2. จ านวนต้นไม้ท่ีตาย  จ านวน.......................................... ต้น 
              สาเหตุ/ปัจจัยที่มีผลต่อการตายของต้นไม้ .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................... ..................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................                                                  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                                                                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                                                                                    (....................................................) 

 

 



 

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามผล/ต้นไม้ที่อยู่รอด 
หน่วยงาน....................................................................................................... .....................................................  

วันทีต่รวจติดตาม.............................................................. 
สถานที่/พื้นที.่......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 
                    ลงชื่อ…………………………….……………… ผูร้ายงาน 

                                                                (……………………………….......………..……)          

                           วันที่…...…..  เดือน……………..………….  พ.ศ. …….……… 

 

 

 

รูปภาพ 

 

 

 

รูปภาพ 

 

 

 

รูปภาพ 


