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1. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   
2. กษ 1011/ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       
3. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร   
4. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   
5. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   
6. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
7. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
8. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   
9. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   
10. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   
11. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   
12. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
13. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   
14. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   
15. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   
16. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   
17. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   
18. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
19. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   
20. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   
21. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   
22. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   
23. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   
24. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   
25. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  
26. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   
27. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
28. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   
29. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน   
30. กษ 1011/    ผู้ว่าราชกการจังหวัดเลย   
31. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   
32. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   
33. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   
34. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  
35. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
36. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   
37. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   
38. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   
39. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  
40. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  
41. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   
42. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี   
43. กษ 1011/    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
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ขอบเขตแปลงใหญ่  (ขึน้รูปแล้ว shapefile  เป็น  polygon) 

   ** Shapefile --> 1  Shapefile  จะม ี7-8 นามสกลุ (.cpg/.dbf/.prj เป็นต้น)            

ดงันี ้ 

  
 

   ** ถ้ายงัไมไ่ด้ขึน้รูปแปลง  ขอพกิดั XY หรือ NE ทกุจดุ ทกุมมุ ตามรูปร่างของ

แปลง  ที่เก็บพิกดัมา  ( เป็นไฟล์ Excel ) 

 

 

 

ต้องสง่มาทกุนามสกลุ ไมเ่ช่นนัน้จะเปิดไมไ่ด้  

ขอบเขตแปลงเกษตรกรแตล่ะราย  (ขึน้รูปแล้ว shapefile  เป็น  polygon) 

   ** Shapefile --> 1  Shapefile  จะม ี7-8 นามสกลุ (.cpg/.dbf/.prj เป็นต้น)            

ดงันี ้ 

 
 

    ** ถ้ายงัไมไ่ด้ขึน้รูปแปลง  ขอพิกดั XY หรือ NE ทกุจดุ ทกุมมุ ตามรูปร่างของแปลง

แตล่ะแปลง  ที่เก็บพิกดัมา  ( เป็นไฟล์ Excel ) 

 

 

 

ต้องสง่มาทกุนามสกลุ ไมเ่ช่นนัน้จะเปิดไมไ่ด้  



  

 

Point พิกดัแปลงเกษตรกรแตล่ะราย  (ขึน้รูปแล้ว shapefile  เป็น  point) 

   ** Shapefile --> 1  Shapefile  จะม ี7-8 นามสกลุ  

 

    ** ถ้ายงัไมไ่ด้เอาพิกดัลงในโปรแกรมแผนท่ี  ขอพิกดั XY หรือ NE ทกุจดุ ตามแปลง

ของเกษตรกร ท่ีเก็บพิกดัมา  (เป็นไฟล์ Excel )  

 

 

****(และขอพิกดั จดุกึง่กลางแปลงใหญ่ ) 
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