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จังหวัดตาก จังหวัดตาก 1,000 3,900,000

1 นายสนธยา วงศ์เมอืง ปา่ทา่สองยาง ที ่4 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ทา่สองยาง ที ่1 (2560) ตาก ทา่สองยาง ทา่สองยาง 200 780,000

2 นายสุรัตน์ หงษส์ระแก้ว ปา่ทา่สองยาง ที ่9 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ทา่สองยาง ที ่2 (2560) ตาก แมว่ะหลวง ทา่สองยาง 250 975,000

3 นายอนุวฒัน์ จันทสิทธิ์ ปา่ทา่สองยาง ที ่14 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ทา่สองยาง ที ่3 (2560) ตาก แมว่ะหลวง ทา่สองยาง 200 780,000

4 นายอ านาจ แดงละอุน่ ปา่ทา่สองยาง ที ่15 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ทา่สองยาง ที ่4 (2560) ตาก ทา่สองยาง ทา่สองยาง 200 780,000

5 นายนพดล สามกองาม ปา่ประดางและปา่วงัก์เจา้ ที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ประดางและปา่วงัก์เจา้ (2560) ตาก นาโบสถ์ ทา่สองยาง 150 585,000

จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 300 1,170,000

6 นายชาญชัย เรืองศิลป์ ปา่เขากระยางที ่4 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่เขากระยางที ่1 (2560) พษิณุโลก หนองกะทา้ว นครไทย 150 585,000

7 นายสมศักดิ์ กึ่งกระโทก ปา่เขากระยางที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่เขากระยางที ่2 (2560) พษิณุโลก หนองกะทา้ว นครไทย 150 585,000

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2,000 7,800,000

8 นายปรีชา พรมมะกุล ปา่ห้วยทนิและปา่คลองตีบที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ห้วยหินและปา่คลองตีบที ่1 (2560) เพชรบูรณ์ นายม เมอืงเพชรบูรณ์ 250 975,000

9 นายฉัตรชัย อรรถวทิย์ ปา่ห้วยทนิและปา่คลองตีบที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา้ห้วยหินและปา่คลองตีบที ่2 (2560) เพชรบูรณ์ นายม เมอืงเพชรบูรณ์ 250 975,000

10 นายภควฏั บุญประกอบ ปา่ห้วยทนิและปา่คลองตีบที ่9 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา้ห้วยหินและปา่คลองตีบที ่3 (2560) จังหวดั

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ นายม เมอืงเพชรบูรณ์ 250 975,000

11 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ปา่ห้วยทนิและปา่คลองตีบที ่8 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา้ห้วยหินและปา่คลองตีบที ่4 (2560) จังหวดั

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ นายม เมอืงเพชรบูรณ์ 250 975,000

12 นายสุฤทธิ ์เวชวนิิจ ปา่ห้วยทนิและปา่คลองตีบที ่14 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา้ห้วยหินและปา่คลองตีบที ่5 (2560) จังหวดั

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ นายม เมอืงเพชรบูรณ์ 250 975,000 หน่วยใหม่

13 นายกนิษฐ ์จติต์จันทร์ ปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่5 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่1 (2560) 

จังหวดัเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ศิลา หล่มเก่า 250 975,000

14 นายคงพัฒน์ ชายขาว ปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่6 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่2 (2560) 

จังหวดัเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ศิลา หล่มเก่า 250 975,000

15 นายทว ีแก้วภูมแิห่ ปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ภูเปอืย ปา่ภูขี้เถ้า และปา่ภูเรือ ที ่3 (2560) 

จังหวดัเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ศิลา หล่มเก่า 250 975,000

จังหวัดเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 1,500 5,850,000

16 นายชาญณรงค์ สุวรรณค า ปา่แมโ่ขงฝ่ังขวา ที ่5 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมโ่ขงฝ่ังขวา (2560) จังหวดัเชยีงราย เชยีงราย แมส่ลองนอก แมฟ่า้หลวง 300 1,170,000

17 นายสมพงษ ์ฐติิโชติ ปา่น้ าแมค่ า ปา่น้ าแมส่ลองและปา่น้ าแมจ่ันฝ่ังซ้าย ที ่5 จังหวดัเชยีงราย โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่น้ าแมค่ า ปา่น้ าแมส่ลองและปา่น้ าแมค่ าฝ่ังซ้าย

 ที ่1 (2560) จังหวดัเชยีงราย

เชยีงราย แมส่ลองนอก แมฟ่า้หลวง 300 1,170,000

18 นางสาวอ าพร จี๋มะลิ ปา่น้ าแมค่ า ปา่น้ าแมส่ลองและปา่น้ าแมจ่ันฝ่ังซ้าย ที ่1 จังหวดัเชยีงราย โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่น้ าแมค่ า ปา่น้ าแมส่ลองและปา่น้ าแมค่ าฝ่ังซ้าย

 ที ่2 (2560) จังหวดัเชยีงราย

เชยีงราย แมส่ลองนอก แมฟ่า้หลวง 300 1,170,000

19 นายนิวตัิ มวีรรณสุขกุล ปา่คอยนางนอน ที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่คอยนางนอน ที ่1 (2560)            จังหวดั

เชยีงราย

เชยีงราย ห้วยไคร้ แมส่าย 300 1,170,000 แก้ไขพกิัด ต าบล 

อ าเภอ

20 นายพนัส เชื้อสะอาด ปา่คอยนางนอน ที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่คอยนางนอน ที ่2 (2560)           จังหวดั

เชยีงราย

เชยีงราย ห้วยไคร้ แมส่าย 300 1,170,000 แก้ไขพกิัด ต าบล 

อ าเภอ

จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา 500 1,950,000

21 นายปัณณวชิญ์ ภูริรักษพ์ติิกร ปา่แมย่มที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมย่มที ่1 (2560) จังหวดัพะเยา พะเยา ผาชา้งน้อย ปง 250 975,000 หน่วยใหม่

22 นายสุภาพ วงศ์ดวง ปา่แมย่มที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมย่มที ่2 (2560) จังหวดัพะเยา พะเยา ผาชา้งน้อย ปง 250 975,000

จังหวัดล าพนู จังหวัดล าพนู 600 2,340,000

23 นายวรวฒุ ิโพธแิทน่ ปา่แมล่ี้ที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมล่ี้ที ่1 (2560) จังหวดัล าพูน ล าพูน นาทราย ลี้ 150 585,000

24 นายธนพงค์ โพธแิทน่ ปา่แมล่ี้ที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมล่ี้ที ่2 (2560) จังหวดัล าพูน ล าพูน ก้อ ลี้ 150 585,000

25 นายอุทัยวฒุ ิเสาร์ชัย ปา่แมล่ี้ที ่3 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมล่ี้ที ่3 (2560) จังหวดัล าพูน ล าพูน นาทราย ลี้ 150 585,000

26 นายอ านาจ บุตรรัตน์ ปา่แมล่ี้ที ่4 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมล่ี้ที ่4 (2560) จังหวดัล าพูน ล าพูน นาทราย ลี้ 150 585,000

จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 1,500 5,850,000

จ านวนไร่ หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการฟื้นฟูระบบนเิวศในพื้นท่ีปา่สงวนแห่งชาติ 2560

ล าดับ ชือ่-สกุล ชือ่หน่วยฟืน้ฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัด อ าเภอต าบลชือ่หน่วยฟืน้ฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ
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จ านวนไร่ หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการฟื้นฟูระบบนเิวศในพื้นท่ีปา่สงวนแห่งชาติ 2560

ล าดับ ชือ่-สกุล ชือ่หน่วยฟืน้ฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัด อ าเภอต าบลชือ่หน่วยฟืน้ฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ

27 นายสงกรานต์ เวยีงค า ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่1 (2560)    จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

28 นายจเร วงศ์ฉายา ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่3 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่2  (2560) จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

29 นายประทนิ แมดเมอืง ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่4 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่3  (2560) จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

30 นายนพดล ใจกลม ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่5 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่4  (2560) จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

31 นายราเชนทร์ อนิทรพันธ์ ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่6 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่5  (2560) จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

32 นายสุภกิจ สืบสุโกศล ปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมลู่แ่ละปา่แมแ่ปน๋ ที ่6  (2560) จังหวดัแพร่ แพร่ แมป่าน ลอง 250 975,000 หน่วยใหม่

จังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง 2,000 7,800,000

33 นายทัศนัย หนองแส ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที7่ โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่1 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 100 390,000

34 นายกิจจา คุณาค า ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที3่ โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่2 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 120 468,000

35 นายเกษม ค ามา ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่24 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่3 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 120 468,000

36 นายชานันท ์แก้วกล้า ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่35 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่4 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 120 390,000 หน่วยใหม่

37 นายจ าลอง ใจสวา่ง ปา่ขนุวงั แปลงที ่2 ที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่5 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 120 468,000

38 นายธนากร แก้วหน่อ ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่32 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่6 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 100 468,000

39 นายศิริศักดิ์ ศิริกาญจนวงษ์ ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่2 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่7 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง ร่องเคาะ วงัเหนือ 120 390,000

40 นายวเิชยีร ปยิาจารประเสริฐ ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่33 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่8 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง นาสัก แมเ่มาะ 120 468,000

41 นายธนรัตน์ แปงใจ ปา่แมจ่าง (ตอนขนุ) ที1่ โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมจ่าง (ตอนขนุ)  (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง นาสัก แมเ่มาะ 120 624,000

42 นางสาวมนัสพร สง่าเมอืง ปา่ขนุวงั แปลงที ่1 ที ่34 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่9 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง วงัทอง วงัเหนือ 100 390,000 หัวหน้าหน่วยใหม่

43 นายจติรกร ศรีจันทร์ ปา่ขนุวงั แปลงที ่2 ที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่10 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง วงัทอง วงัเหนือ 160 468,000

44 นางสาวธญัญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล ปา่ขนุวงั แปลงที ่2 ที ่6 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ขนุวงั ที ่11 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง วงัทอง วงัเหนือ 100 468,000 หัวหน้าหน่วยใหม่

45 นายประกาสิทธิ ์นางวงค์ ปา่แมโ่ปง่ ที ่3 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมโ่ปง่ ที ่1 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง บา้นออ้น งาว 120 468,000

46 นายบริวฒัน์ ราชปักษี ปา่แมโ่ปง่ ที ่7 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมโ่ปง่ ที ่2 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง บา้นออ้น งาว 120 468,000 หน่วยใหม่

47 นายเรวตัร เวยีงทอง ปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่11 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่1 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง บา้นแลง เมอืงล าปาง 120 468,000

48 นายมงคลกรณ์ เสรีกุลวเิวทย์ ปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่25 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่2 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง บา้นแลง เมอืงล าปาง 120 468,000

49 นายสุรศักดิ์ คูณทวี ปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่28 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่แมต่๋าและปา่แมม่าย ที ่2 (2560) จังหวดัล าปาง ล าปาง บา้นแลง เมอืงล าปาง 120 468,000 หน่วยใหม่

จังหวัดอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 300 1,170,000

50 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ปา่คลองตรอนฝ่ังขวา ที ่13 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่คลองตรอนฝ่ังขวา ที ่1 (2560)    จังหวดั

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ทา่แฝก ทา่ปลา 150 585,000 หน่วยใหม่

51 นายสมภพ ค้าไม้ ปา่คลองตรอนฝ่ังขวา ที ่14 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่คลองตรอนฝ่ังขวา ที ่2 (2560)    จังหวดั

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ทา่แฝก ทา่ปลา 150 585,000 หน่วยใหม่

จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน 300 1,170,000

52 นายชาตรี สัทธรรมุวงศ์ ปา่ฝ่ังขวาแมน่้ าน่านตอนใต้ ที ่1 โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติปา่ฝ่ังขวาแมน่้ าน่านตอนใต้ (2560)   จังหวดัน่าน น่าน สันทะ นาน้อย 300 1,170,000

รวม รวม 10,000 39,000,000


