
หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสายพิณ เปยีสวน 097-9354256

 ศูนยป์่าไม้เชยีงใหม่ นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 096-6591945,053-820778

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กัลยาณิวัฒนา นายมนญู ขุนทรงอักษร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3252484

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.12 (วัดจนัทร์) นายมนญู ขุนทรงอักษร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3252484

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงดาว นายรังสติ พูลศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1730195

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.4 (เชยีงดาว) นายรังสติ พูลศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1730195

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไชยปราการ นายมนกูจิ สริุนทร์ทปีะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3039907

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.3 (โปง่จอ้ก) นายมนกูจิ สริุนทร์ทปีะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3039907

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยเต่า นายอนสุรณ์ ทองโคตร นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 061-4027533

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.16 (ดอยเตา่) นายอนสุรณ์ ทองโคตร นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 061-4027533

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ด นายกติศิักดิ ์ปานะโปย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9601661

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.9 (ดอยสะเกด็) นายกติศิักดิ ์ปานะโปย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9601661

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ นายไพโรจน ์อา่งทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1119839

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.14 (หว้ยโจ)้ นายไพโรจน ์อา่งทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1119839

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฝาง นายสนัน่ เผือกพันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-4742327

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.2 (เหมอืงแร่) นายสนัน่ เผือกพันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-4742327

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พร้าว นายสกลุศกึ วงศใ์หญ่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9998577

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.7 (บา้นหลวง) นายสกลุศกึ วงศใ์หญ่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9998577

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม นายบุญเลศิ สมีว่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9505405

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  1 (เชยีงใหม่)
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       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.17 (สบวาก) นายบุญเลศิ สมีว่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9505405

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.18 (แมน่าฮ่อง) นายบุญเลศิ สมีว่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9505405

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.19 (ทา่ผา) นายบุญเลศิ สมีว่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9505405

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แตง นายศริิชัย ทองประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 061-6361929

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.6 (ปางกว้าง) นายชยพล  เรือนค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7838430

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่รมิ นายไพโรจน ์บุญญรัตนศ์ริิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-4692513

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.10 (หว้ยทราย) นายไพโรจน ์บุญญรัตนศ์ริิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-4692513

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย นายอทิธชิัย อุศรีษะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8819659

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.1 (น้ ายอน) นายอทิธชิัย อุศรีษะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8819659

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแหง นายธนภณ ไชยรส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-7656488

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.5 (เวียงแหง) นายธนภณ ไชยรส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-7656488

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง นายมานพ นาราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8849223

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.11 (สะเมงิ) นายมานพ นาราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8849223

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันทราย นายนรินทร์ วิรุฬหรั์ตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5566298

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.8 (หว้ยสม้) นายนรินทร์ วิรุฬหรั์ตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5566298

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันป่าตอง นายทวิทย์ ปาระมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-3874924

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.13 (สนัปา่ตอง) นายทวิทย์ ปาระมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-3874924

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย นายสเุทพ ศริิรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1939933

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.22 (ปางโอง้โมง้) นายสเุทพ ศริิรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1939933

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.23 (ยางเปา) นายสเุทพ ศริิรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1939933

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.24 (แมต่ืน่) นายสเุทพ ศริิรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1939933
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    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด นายปรีชา เกยีรตกิ าจร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1779780

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.15 (สบแมแ่จม่) นายปรีชา เกยีรตกิ าจร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1779780

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.20 (กิว่ลม) นายชนาธปิ  สขุติาวุธ นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 094-5425574

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชม.21 (บา้นแวน) นายเฉลมิชนม ์  ทองชุมสนิธนิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-2515649

 ศูนยป์่าไม้ล าพูน นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8811045, 053-511050

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งหัวชา้ง นายสมเพชร แสนอา้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1805163

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.7 (ทุง่หวัชา้ง) นายสมเพชร แสนอา้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1805163

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮง่ นายปราโมทย์ มาอยู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-8252952

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.4 (บา้นโฮ่ง) นายปราโมทย์ มาอยู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-8252952

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าซาง นายนกุลู ธญัหมอ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1115988

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.3 (แมอ่าว) นายนกุลู ธญัหมอ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1115988

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองล าพูน นายสมัพันธ ์พุฒดว้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6032296

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.1 (แมธ่ิ-แมส่าร) นายสมัพันธ ์พุฒดว้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6032296

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทา นายอุทัยวุฒ ิเสาร์ชัย นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-9528988

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.2 (ทาชมภ)ู นายอนชุา   ทปีานเุคราะห์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6712546

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ นายวรวุฒ ิโพธแิทน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-7599333

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.5 (แมต่นื) นายเสนห่ ์ แกว้สหีมอก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-4893813

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลพ.6 (แมเ่หยียบ) นายวรวุฒ ิโพธแิทน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-7599333
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 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายทวีชยั กันทใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7837048

 ศูนยป์่าไม้แม่ฮอ่งสอน นายเล็ก วงษา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8864503,053-695007

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขนุยวม นายยุทธศักดิ ์กติตบิวรกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08 1111 4345

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.3 (อ าเภอขุนยวม) นายยุทธศักดิ ์กติตบิวรกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08 1111 4345

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมะผ้า นายครรชติ วงคพ์ระยา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-136 3277

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.7 (อ าเภอปางมะผ้า) 

          เดมิชือ่ มส.15 (น้ าของ)
นายครรชติ วงคพ์ระยา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 09 3136 3277

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปาย นายรุ่งเพ็ชร์ บรรเทา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-806 4179

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.1 (อ าเภอปาย) นายรุ่งเพ็ชร์ บรรเทา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08 4806 4179

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮอ่งสอน นายยุทธพงษ ์บุตรเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 061-796 8944

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.2 (อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน) นายยุทธพงษบ์ุตรเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 06 1796 8944

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย นายนพินธ ์วรนาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5318768,086-1988061

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.4  (อ าเภอแมล่านอ้ย) นายนพินธ ์วรนาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08 1531 8768

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรยีง นายสมจนิต ์เนตรประดษิฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-136 5217

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.5 (อ าเภอแมส่ะเรียง) นายสมจนิต ์เนตรประดษิฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 09 3136 5217

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย นายอ านวย ยอดค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 082-758 4381

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มส.6 (อ าเภอสบเมย) นายอ านวย ยอดค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08 2758 4381

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  1 สาขาแม่ฮอ่งสอน
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายทนงศักดิ์ ธรรมโม 081-7648186

 ศูนยป์่าไม้เชยีงราย นายยวุพล นาคเจรญิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-3796087,053-711445

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงของ นายโกศล พมิสาร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-6714623,097-9240800

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.4 (หาดไคร้) นายเสอื ปรุงธญัญพฤกษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-6338233

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิง นายณรงค ์คงมัน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9805805

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.2 (แมอ่งิฝ่ังขวา) นายณรงค ์คงมัน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9805805

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าแดด นายทองค า ธรรมสละ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-7634640

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.10 (ปา่แดด) นายทองค า ธรรมสละ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-6520365

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย นายเสกสรรค ์สนุทรนาค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9985899,064-5852512

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.8 (พญาเมง็ราย) นายเสกสรรค ์สนุทรนาค เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9985899

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน นายสมพงษ ์ฐิตโิชติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 092-5544183,084-3787614

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.1 (แมจ่นั) นายสมพงษ ์ฐิตโิชติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-3787614

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว นายไกรวุฒ ิวรรณค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2895371

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.5 (ดอยชา้ง) นายไกรวุฒ ิวรรณค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2895371

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สรวย นายฐานนัดร หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7099975,064-5852515

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.7 (โปง่ปูเฟอืง) นายฐานนัดร หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7099975

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย นายธนศักดิ ์วิศษิฐ์ผล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9506631

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.6 (แมค่ า-แมส่ลอง) นายธนศักดิ ์วิศษิฐ์ผล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9506631

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแก่น นายก าพล สวุรรณกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8817275

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  2 (เชยีงราย)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.9 (เวียงแกน่) นายก าพล สวุรรณกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8817275

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชยีงรุง้ นายชติพล ศรีจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3191147

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.11 (ปา่ซาง) นายชติพล ศรีจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3191147

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงป่าเป้า นายมานพ กนัทาเป็ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-5852514

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชร.3 (แมเ่จดย์ีใหม่) นายมานพ กนัทาเป็ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-6368199

 ศูนยป์่าไม้พะเยา นายชโลธร ชมุภูกุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-1063505,054-445142

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงค า นายสภุาพ วงศด์วง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7334265

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.3 (เชยีงค า) นายเสนห่ ์ปัญญาวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 082-1126985

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงม่วน นายพพิัฒน ์สดุเสนห่์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0026985

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.5 (น้ าปี)้ นายนวิัตร มัง่มี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8833369

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอกค าใต้ นายนวิัตร มัง่มี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8833369

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.4 (แมร่่องขุย) นายสมเดช ขวัญออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8353470

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปง นายเสนห่ ์ปัญญาวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1126985

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.2 (นาปรัง) นายพพิัฒน ์สดุเสนห่์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0026985

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.6 (ออย) นายพพิัฒน ์สดุเสนห่์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0026985

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา นายชาญยุทธ เวชวิกลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8873221

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พย.1 (แมก่า) นายชาญยุทธ เวชวิกลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8873221
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเอช อาสุ 081-9517984

 ศูนยป์่าไม้ล าปาง นายอดุมศักดิ์ แนวจติร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8826927,054-223298

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะคา นายโกวิท ตนักลาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7248352

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.18 (แมเ่รียง) นายโกวิท ตนักลาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7248352

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้งาว นายศริิพงษ ์พรหมจติต์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-1974136

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.19 (แมโ่ปง่) นายศริิพงษ ์พรหมจติต์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-1974136

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.20 (แมห่วด) นายจรัล สอาดจติต์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0262592

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.21 (แมต่บี) นายสทุัศน ์สสพิรรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8541393

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แจ้ห่ม นายจติรกร ศรีจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9531563

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.11 (แมต่า๋) นายจติรกร ศรีจนัทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9531563

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.8 (แมส่กุ) นายทัศนยั หนองแส                     เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-6768594

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เถนิ นายศุภวิชญ ์สาครินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5587880

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.16 (แมป่ะ) นายพสิษิฐ์ บุญญาภสิทิธิโ์สภา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-3322929

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.17 (แมม่อกตอนขุน) นายศุภวิชญ ์สาครินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5587880

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.2 (แมอ่าบ) นายปณิธาน วรมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5535476

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปาน นายเอกภาวิน เดด็ขาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2896513

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.7 (แมส่อย) นายเอกภาวิน เดด็ขาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2896513

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองล าปาง นายปณิธาน วรมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5535476

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.10 (บา้นแลง) นายมงคลกรณ์ เสรีกลุวิเวทย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1951429

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  3 (ล าปาง)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.6 (แมท่รายค า) นายวิเชษฐ์ กาชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7646318

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทะ นายไพโรจน ์กลดัตลาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-9898791

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.14 (แมท่ะ) นายสนิธพ เรือนมัน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8503899

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.15 (แมจ่างตอนใต)้ นายไพโรจน ์กลดัตลาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-9898791

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่พรกิ ว่าที่ร้อยตรี กฤต วงษาลงัการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9486369

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.1 (แมพ่ริก) ว่าที่ร้อยตรีกฤต วงษาลงัการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9486369

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เมาะ นายสรัุชฐนพ สงิหาค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1346503

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.12 (แมจ่างตอนขุน) นายทรรศนะ ทพิย์วิชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1909585

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.13 (แมเ่มาะ) นายสรัุชฐนพ สงิหาค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1346503

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเหนอื นายวิชัย วงคม์าวิวัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9503362

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.9 (ขุนวัง) นายวิชัย วงคม์าวิวัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9503362

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบปราบ นายประคอง ปัญโญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7659734

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.3 (แมท่าน) นายประคอง ปัญโญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7659734

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เสรมิงาม นายยุทธชัย พยัคฆบุตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-8693301

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.4 (แมเ่สริม) นายยุทธชัย พยัคฆบุตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8538509

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้างฉัตร นายธรีะยุทธ สขุนกิร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7643351

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลป.5 (แมย่าว) นายธรีะยุทธ สขุนกิร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7643351

 ศูนยป์่าไม้อตุรดติถ์ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 055-413065

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน นายสทุัศน ์กาวิชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4751695,064-5852587

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.2 (นาลบัแลง) นายนเรศน ์นนทค์ลงั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8865604

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขนั นายบัณฑติ ขวัญเย็น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 065-6408715
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.1 (วังเบน) นายบัณฑติ ขวัญเย็น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 065-6408715

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา นายสวุิทย์ สรรเสริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9612832

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.4 (ทา่ปลา) นายสวุิทย์ สรรเสริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9612832

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ าปาด นายมนญู แออว่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-0072442

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.6 (บา้นมว่ง) นายมนญู แออว่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9718064

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก นายพเิชฐ ส านวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0263355

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.8 (หว้ยนอ้ยกา) นายพเิชฐ ส านวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0263355

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า นายสมภพ คา้ไม้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8564649

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.7 (นาหน่ า) นายสมภพ คา้ไม้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8564649

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอตุรดติถ์ นายสายัณห ์เกดิมัน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9627399

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.3 (นาปูโ่ทน่) นายสายัณห ์เกดิมัน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9627399

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อต.5 (หว้ยฉลอง) นายสทุัศน ์กาวิชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4751695
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชยัรัตน์ แสงปาน 081-9713855

 ศูนยป์่าไม้น่าน นายประสทิธิ ์ท่าชา้ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 098-2658193,054-710136,054-710815

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฉลมิพระเกียรติ นายอุทัย โลห่ท์อง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1115047

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.1 (เฉลมิพระเกยีรติ) นายอุทัย  โลห่ท์อง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1115047

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงกลาง นายสงคราม ขาวสะอาด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-2533456

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.5 (เชยีงกลาง) นายสญัญา  ผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 097-9240864

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าวังผา นายณัฐชนน คนสงู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-2154379,081-0239550

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.4 (ทา่วังผา) นายภริูทัศน ์ แมดเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9989095

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งชา้ง นายสมนกึ เนยีมศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852609

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.2 (ทุง่ชา้ง) นายสมนกึ เนยีมศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3209687

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาน้อย นายสยาม มงักติะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0222033

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.16 (นานอ้ย) นายสยาม มงักติะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0222033

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาหม่ืน นายธรีะพล มทีองขาว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5540958

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.17 (นาหมืน่) นายธรีะพล มทีองขาว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5540958

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อเกลอื นายภาณุ ชมภมูิง่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7832105

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.7 (บอ่เกลอื) นายภาณุ ชมภมูิง่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7832105

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านหลวง นายสมัฤทธิ ์ฉลอม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-8504883

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.12 (บา้นหลวง) นายเรืองเดช เจริญจติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-2643117

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปัว นายปัญญา ทนนัชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 063-9535399

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  3 สาขาแพร่
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.6 (ปัว) นายปัญญา ทนนัชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 063-9535399

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเพียง นายภกัด ีสมใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-4837519

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.10 (ภเูพยีง) นายณัฐชนน คนสงู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-2154379

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองน่าน นายอุทัยวุฒ ิกนัหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9516150

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.11 (เมอืงนา่น) นายอุทัยวุฒ ิกนัหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9516150

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จรมิ นายลอย ใจจนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-5452828

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.8 (แมจ่ริม) นายลอย ใจจนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-5452828

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงสา นายสมชาย สภุาพ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1408698

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.13 (น้ าสา) นายมนตรี พลภกัดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-3017189

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.14 (แมส่าคร) นายรัตนพงษ ์ถิน่สขุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-9163878

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.15 (นาสา) นายสมชาย สภุาพ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1408698

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สองแคว นายภริูทัศน ์แมดเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9989095

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.3 (สองแคว) นายไกรจกัร ก าทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 090-4696372

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันติสุข นายลขิติ วงศว์ชริะนนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7833182

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นน.9 (สนัตสิขุ) นายลขิติ วงศว์ชริะนนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7833182

 ศูนยป์่าไม้แพร่ นายจ านงค์ สุคันธมาลา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-9938484,054-627143

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เด่นชยั นายณัฐเสฐ สรุจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8594531,087-1747521

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.12 (แมจ่ัว๊ะ) นายณัฐเสฐ สรุจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8594531

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.13 (แมป่าน) นายสวุิทย์ ฟูค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-6732208

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่ นายนพดล ใจกลม นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-9515963

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.8 (หว้ยขมิ้น) นายสมทุรสทิธิ ์ทนนัไชย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8837007
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.9 (ชอ่แฮ) นายนพดล ใจกลม นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-9515963

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร้องกวาง นายธธีชช สัง่สอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1407960

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.4 (ร้องกวาง) นายธธีชช สัง่สอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-1407960

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.5 (หว้ยแกต็) นายวีระพงษ ์สงิหน์กิร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-4876769

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.6 (น้ าเลา) นายอรุณ  คงได้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9608717

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง นายพูน แจม่ใส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-386-9677

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.10 (แมต่า้) นายธนวัฒน ์ขัตยิวรา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8356975

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.11 (บา้นปนิ) นาบพูน แจม่ใส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-3869677

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังชิน้ นายเสนห่ ์แสนมลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2878779,089-7018733

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.14 (แมแ่ปง) นายเสนห่ ์ แสนมลู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2878779

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.15 (แมส่รอย) นายสมัฤทธิ ์ สมบัติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-8600312

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง นายวีรพล กกึกอ้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8501565

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.1 (แมปุ่ง) นายสคุนธ ์ใจตัง้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-2515731

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.2 (แมส่อง) นายบรรเจดิ เพชรพสิษิฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 097-9232587

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.3 (ดอยหลวง) นายวีรพล กกึกอ้ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8501565

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองม่วงไข่ นายอรุณ คงได้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9608717

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พร.7 (หนองมว่งไข่) นายอรุณ คงได้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9608717
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสุปัญญ์ เทียนค า 084-7512811, 086-0223178

 ศูนยป์่าไม้ก าแพงเพชร นายเสน่ห์ นวลสี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 092-3384185,055-711588

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกสัมพีนคร นายมานะ ภาระการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7860152

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.2 (โกสมัพี) นายมานะ ภาระการ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7860152

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขาณุวรลักษบุรี นายมนตรี ค าประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0067093

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.5 (ปางมะคา่) นายมนตรี ค าประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0067093

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองลาน นายประจกัษ ์สวุรรณเดช นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-1933288

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.8 (เพชรนยิม) นายประจกัษ ์สวุรรณเดช นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-1933288

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พรานกระต่าย นายนพรัตน ์ขวัญแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2082766,0645852646

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.6 (น้ าดบิมะพร้าว) นายนพรัตน ์ขวัญแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2082766

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองก าแพงเพชร นายวัฒนา ผันนอ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8879528,065-5852641

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.1 (น้ าดบิ) นายวัฒนา ผันนอ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8879528

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) นายเสกสรรค ์กนัโต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-8897775

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กพ.7 (เขาวังเย่ียม) นายประจกัษ ์สวุรรณเดช นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-1933288

 ศูนยป์่าไม้ตาก นายธรรมนูญ เนื่องพุก นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-9620396,055-511763

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง นายอภวิัฒน ์นาคเปรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7274364

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.1 (มอ่นกระทงิ) นายสรัุตน ์หงษส์ระแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-0247082 ,088-4291773

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.14 (แมเ่งา) นายอภวิัฒน ์นาคเปรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7274364

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.20 (แมต่า้น) นายวรกจิ โตจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9724031

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  4 (ตาก)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.3 (แมต่ะวอ) นายสรัุตน ์หงษส์ระแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-0247082 ,088-4291773

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.4 (แมอุ่สุ) นายอภวิัฒน ์นาคเปรม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7274364

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านตาก นายสทิธพิล วงศว์ิฑูรวัฒนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-8437114

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.10 (ทอ้งฟา้) นายสทิธพิล วงศว์ิฑูรวัฒนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-8437114

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.11 (แมส่ลดิ) นายสรุเชษฐ ธรรมชัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-6427728 ,064-5852658

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ นายฉนัทวัสส ์อิ่มเนย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-0246235

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.6 (ร่มเกลา้) นายฉนัทวัสส ์อิ่มเนย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 091-0246235

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตาก นายพลพจน ์แสนเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8575619

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.18 (ผาลาด) นายพลพจน ์แสนเมอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8575619

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.22 (โปง่แดง) นายกอ้งกติตพิัศ พชิัยณรงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-4149599

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) นายนพดล สมศรี นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 089-7375440

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด นายวรกจิ โตจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9724031

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ) นายวรกจิ โตจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9724031

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.26 (กเูตอร์โกล) นายคงฤทธิ ์อนิรัญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-0175635

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.9 (แมจ่ะเรา) นายคงฤทธิ ์อนิรัญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-0175635

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สอด นายไสว ตุย้ดา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-9577320

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.27 (มติรภาพ) นายไสว ตุย้ดา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-9577320

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.5 (หว้ยไมแ้ปน้) นายวิโรจน ์ธกิาร นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-9008940

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.8 (แมล่ะเมา) นายไสว ตุย้ดา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-9577320

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเจ้า นายสว่างวงษ ์เจนอักษร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7076092,0645852672

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.24 (วังเจา้) นายสว่างวงษ ์เจนอักษร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7076092
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามเงา นายณรงค ์คงปาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9589443

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.16 (เดน่ไมซ้งุ) นายณรงค ์คงปาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9589443

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อุม้ผาง นายวิโรจน ์ธกิาร นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 081-9008940,081-9508940

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตก.29 (ยางใหญ)่ นายวิโรจน ์ธกิาร นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-9008940

 ศูนยป์่าไม้สุโขทัย นายชาติชาย ชืน่บาน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 089-6399090,055-614841

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ครีมีาศ นายสพุร จงักนิา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 088-2735012

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.9 (หนองยาง) นายสพุร จงักนิา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 088-2735012

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม นายฐานนัดร สอนสา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-3799398

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.2 (บา้นใหม)่ นายฐานนัดร สอนสา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-3799398

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านด่านลานหอย นายอนวัช ลปิกิรโกศล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2800694

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.3 (ลานหอย) นายอนวัช ลปิกิรโกศล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-2800694

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.5 (วังลกึ) นายอาคม งามจติตเ์อื้อ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8068296

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรสีัชนาลัย นายนเิวช จอมประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5565027

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) นายทวีป ยุหลง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9598959

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.11 (แมเ่ทนิ) นายสราญรมย์ หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-0386588

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.12 (ดอนระเบยีง) นายสราญรมย์ หอมนาน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0386588

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.7 (หว้ยทรวง) นายนพพงศ ์บุญชูดวง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5628414

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สท.8 (หว้ยไคร้) นายนเิวช จอมประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5565027
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจ าเนยีร หนูแยม้ 081-9534441

 ศูนยป์่าไม้นครสวรรค์ นายวีระ ระบอบ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 098 829 1951

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โกรกพระ นายเชษฐกติติ ์ฉนัทรัตนาคนิทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080 452 6565

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นว.3 (วังร่มเกลา้) นายเชษฐกติติ ์ ฉนัทรัตนาคนิทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  080 452 6565

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไพศาลี นายวีระ ระบอบ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 098 829 1951

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นว.4 (หว้ยน้ าลาด) นายวีระ  ระบอบ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส  098 829 1951

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปนิ นายเธยีรวิชญ ์มสูกิะวงศ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081 6360178

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นว.1 (แมก่ะส)ี นายเธยีรวิชญ ์ มสูกิะวงศ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ  081 636 0178

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่วงก์ นายพนิจิ หลา้อยู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081 369 1235

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นว.5 (ยอดหว้ยแกว้) นายพนิจิ  หลา้อยู่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  081 369 1235

 ศูนยป์่าไม้พิจติร นายวิชยั แตโช เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 089-9608261,056-613425

 ศูนยป์่าไม้อทัุยธานี นายสุชาติ พงศ์เศรษฐกุ์ล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 088-1458475,056-571801

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ นายเอกรัตน ์พรหมศริิแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098 391 6153

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อน.9 (หนองปรือ) นายเอกรัตน ์ พรหมศริิแสน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  098 391 6153

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสัก นายสชุาต ิพงศเ์ศรษฐ์กลุ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 088 145 8475

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อน.8 (บา้น กม.53) นายเธยีรวิชญ ์ มสูกิะวงศ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 088 145 8475

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างอารมณ์ นายธนธรณ์ นิม่ชัยสกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081 888 5082

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อน.12 (เขาผาลาด) นายธนธรณ์  นิม่ชัยสกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  081 888 5082

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองฉาง นายประพัฒน ์ถาวรประภาสวัสดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852693

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  4 สาขานครสวรรค์
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อน.11 (ทุง่โพ) นายประพัฒน ์ถาวรประภาสวัสดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  084 575 9931
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมบูรณ์ จ าปาอปู นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-9982895, 064-5852695

 ศูนยป์่าไม้พิษณุโลก นายสมบูรณ์ จ าปาอปู นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-9982895

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชาติตระการ นายวิวัฒน ์อนิแปง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-4617856

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.4 (ปา่แดง-แกง่บัวค า) นายวิวัฒน ์อนิแปง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-4617856, 064-5852713

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นครไทย นายไชยวัฒน ์หลอ่ฐานนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8882361

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.14 (น้ าคลาด) นายชาญชัย เรืองศลิป์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8883986, 064-5852719

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.3 (หนองกะทา้ว) นายไชยวัฒน ์หลอ่ฐานนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8882361, 064-5852712

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เนนิมะปราง นายหนอ่ย ภูน่อ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4746409

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.5 (ซุม้ขี้เหลก็) นายหนอ่ย ภูน่อ้ย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4746409, 064-5852714

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพิษณุโลก นายส ารวย ชมบุญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-674-5037

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.10 (น้ าด า) นายส ารวย ชมบุญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-674-5037, 064-5852718

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังทอง นายบรรจง ศรีใจวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9726952

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.6 (พันชาล)ี นายบรรจง ศรีใจวงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9726952, 064-5852715

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.8 (น้ ายาง) นายวิชาญ ขันธแ์กว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8565821, 064-5852716

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ นายอทิธพิล ประเทอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-2333221

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.2 (วัดโบสถ)์ นายอทิธพิล ประเทอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-2333221, 064-5852710

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พล.9 (ปากพาน-น้ าโจน) นายอทิธพิล ประเทอืง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-2333221, 064-5852717

 ศูนยป์่าไม้เพชรบูรณ์ นายชติ อนิทระนก เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 085-7305627,056-712127

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ นายสมศักดิ ์ชวนชม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6742763

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  4 สาขาพิษณุโลก
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.2 (เขาคอ้) นายสมศักดิ ์ชวนชม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6742763, 064-5852697

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชนแดน นายปัญญวิชช ์ออ่นละมยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-4907881

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.1 (ชนแดน) นายปัญญวิชช ์ออ่นละมยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-4907881,064-5852696

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ าหนาว นายสมชาย ครุธเกษ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-907-2488

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.5 (นาพอสอง) นายสมชาย ครุธเกษ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-907-2488,064-5852702

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเพชรบูรณ์ นายพยนต ์เรืองระยนต์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 084-8160822

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.10 (ตะเบาะ) นายขจร ใจจนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8879931, 064-5852706

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.20 (วังชมภ)ู นายขจร ใจจนู เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8879931, 064-5852709

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.8 (น้ าเดือ่-บา้นโคก) นายพยนต ์เรืองระยนต์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 084-8160822, 064-5852704

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังโป่ง นายนฤทธิ ์ตน้สกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 09-6669-4055

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.4 (เนนิมะคา่) นายนฤทธิ ์ตน้สกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 09-6669-4055, 064-5852701

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชยีรบุรี นายกฤษดา จนัทร์โท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8515681

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.3 (ล าจงัหนั) นายกฤษดา จนัทร์โท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8515681, 064-5852698

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.7 (น้ าร้อน) นายกฤษดา จนัทร์โท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8515681, 064-5852703

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองไผ่ นายภรีูย์วัฒน ์จนัแจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9530735

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.9 (บา้นโคกเจริญ) นายภรีูย์วัฒน ์จนัแจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9530735, 064-5852705

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หล่มสัก นายประจกัษ ์มยิา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2093482

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พช.18 (น้ าชุน) นายประจกัษ ์มยิา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2093482, 064-5852706

19



หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายรัฐภาคย ์ศรนี้อย 095-5392656

 ศูนยป์่าไม้ชยันาท นางสาวพรทิพย ์ปยิะโชติ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 086-7736729,056-413040,056-411013

 ศูนยป์่าไม้นนทบุรี นายสมภพ อุน่ใจ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 081-8034461

 ศูนยป์่าไม้ปทุมธานี นายพรเทพ ต้นสกุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-7216608

 ศูนยป์่าไม้พระนครศรอียธุยา นายคมกฤช เจรญิผล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-8019649,035-335849,035-346217

 ศูนยป์่าไม้ลพบุรี นายสยาม สละ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 087-1186446,036-425190

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชยับาดาล นายสมเกยีรต ิโอภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9008544

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลบ.1 (หว้ยหนิ) นายสมเกยีรต ิโอภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9008544

 ศูนยป์่าไม้สระบุรี นายธนบด ีบุญทน นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 036-3474979

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มวกเหล็ก นายมณฑป ศรีทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-2380212

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สบ.2 (ล าพญากลาง) นายมณฑป ศรีทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-2380212

 ศูนยป์่าไม้สงิห์บุรี นายวิรัตน์ ด้วงบัว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-6396091,089-8019649

 ศูนยป์่าไม้อา่งทอง นายด าเนนิ เดชสอน เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 081-8789355,035-611184

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  5 (สระบุร)ี
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายวีระศักดิ์ ประสานศรี 087-2316739

 ศูนยป์่าไม้บงึกาฬ นายทรัพยส์นิ จงดี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 088-5638852

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองบงึกาฬ นายสรัุตน ์วิเศษลา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9745379

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บก.1 (บงึกาฬ) นายสรัุตน ์วิเศษลา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9745379

 ศูนยป์่าไม้เลย นายจรีศักดิ์ ปุญญพิทักษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-9742232,042-811112

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชยีงคาน นายบัณฑติ วงศอ์รินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8555192

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.3 (ทา่ลี)่ นายบัณฑติ  วงศอ์รินทร์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8555192

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย นายพชิัย อาฤทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8621262

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.2 (ดา่นซา้ย) นายพชิัย อาฤทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8621262

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้ว นายธนา ศรีจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 061-7695229

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.6 (นาแหว้) นายธนา ศรีจ าเริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 061-7695229

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากชม นายทรงพล ศรีสมทุร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3809391,081-8254654

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.8 (ปากชม) นายทรงพล ศรีสมทุร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3809391

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว นายสรุพล จติตด์ ารงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2386776

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.7 (ผาขาว) นายสรุพล จติตด์ ารงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2386776

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเรอื นายฉลองชัย ศาลางาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-6689522

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.4 (ภเูรือ) นายฉลองชัย ศาลางาม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-6689522

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูหลวง นายชัยพร พูลเพิ่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3258568

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.9 (ภหูอ) นายชัยพร พูลเพิ่ม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3258568

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  6 (อดุรธาน)ี
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย นายจโิรจ เดชแพง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8433981

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.5 (หว้ยกระทงิ) นายจโิรจ เดชแพง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8433981

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ นายชัยรัตน ์แกว้วงษา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-8629020

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ลย.1 (เอราวัณ) นายชัยรัตน ์แกว้วงษา นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-8629020

 ศูนยป์่าไม้หนองคาย นายชชัวาล เอือ้สุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8720816,042-412143

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฝ้าไร่ นายไมตรี สดุมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0017712

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นค.2 (หนองหลวง) นายไมตรี สดุมี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0017712

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม นายเอกชัย เทพกจิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-9503550,042-081295

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นค.1 (สงัคม) นายเอกชัย เทพกจิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-9503550

 ศูนยป์่าไม้หนองบัวล าภู นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลศิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-7080687,042-311554

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองหนองบัวล าภู นายกรกฎ แกว้ออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0578353

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นภ.1 (หนองสวรรค์) นายกรกฎ แกว้ออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0578353

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรบีุญเรอืง นายเดชา ภบูัวเพชร นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 081-0577419

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นภ.2 (ศรีบุญเรือง) นายเดชา ภบูัวเพชร นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 081-0577419

 ศูนยป์่าไม้อดุรธานี นายอสิรา ปุราโส นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 086-6311108,042-221779

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ าโสม นายสริุโย ไตรนรัินดร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-6658646

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อด.1 (หนองแวง) นายสริุโย ไตรนรัินดร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-6658646

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง นายกติตศิักดิ ์นามมฤีทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0586981

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อด.4 (บา้นดงุ) นายกติตศิักดิ ์นามมฤีทธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0586981

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรธีาตุ นายสรุพล ศรียางคยุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7424195

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อด.3 (ศรีธาต)ุ นายสรุพล ศรียางคยุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7424195
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองวัวซอ นายสงกรานต ์เรือนค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-0249409

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อด.2 (หนองวัวซอ) นายสงกรานต ์เรือนค า เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-0249409

23



หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายพูลศักดิ์ กางทอง

 ศูนยป์่าไม้นครพนม นายศกึษาพร สุนทรเกตุ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 089-1682744

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าอเุทน นายกติตพิันธ ์จนันนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-6242490

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นพ.1 (พนอม) นายกติตพิันธ ์จนันนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-6242490

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครพนม นายพชิัย วงษก์าฬสนิธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6615487

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นพ.2 (กรุุค)ุ นายสหพล ชาทองยศ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-6172077

 ศูนยป์่าไม้สกลนคร นายชชูาติ เทพสุต นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 097-3012970

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ค าตากล้า นายพชิัย วงษก์าฬสนิธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6615487

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สน.3 (ค าตากลา้) นายพชิัย วงษก์าฬสนิธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-6615487

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูพาน นายพูลศักดิ ์กางทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-3215351

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สน.4 (เมอืง) นายวิชัย วงคแ์สนสี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-0981706

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วารชิภูมิ นายวิชัย วงคแ์สนสี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-0981706

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สน.2 (วาริช-พรรณา) นายวิชัย วงคแ์สนสี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-0981706

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สว่างแดนดนิ นายณัฐวุฒ ิวงษส์วัสดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852752

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สน.1 (สว่างแดนดนิ) นายณัฐวุฒ ิวงษส์วัสดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852752

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  6 สาขานครพนม
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายวีรวัฒน์ ประสมสุข 089-7115401

 ศูนยป์่าไม้กาฬสนิธุ์ นายวราวุธ กล้าหาญ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 063-7298280

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉนิารายณ์ นายบุญชว่ย จนัทร์เชดิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-392-4266

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กส.5 (บัวขาว) นายบุญชว่ย จนัทร์เชดิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1392-4266

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท นายวุฒไิกร กลัน่ชัยภมูิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-4217813

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กส.4 (ภพูระ) นายวุฒไิกร กลัน่ชัยภมูิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-0421-7813

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชยั นายนพคณุ สมตัถะ เจา้พนกังานปา่ไมป้ฏบิัตงิาน 087-2189632

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กส.3 (ภพูาน) นายนพคณุ สมตัถะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-7218-9632

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผ้ึง นายฉทัทันต ์สายาพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-054-0999

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กส.2 (ดงแมแ่ผด) นายฉทัทันต ์สายาพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1054-0999

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก นายศุภสทิธิ ์ธรรมสาลี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-7951280

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กส.1 (ดงมลู) นายศุภสทิธิ ์ธรรมสาลี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-9937-3719

 ศูนยป์่าไม้ขอนแก่น นายสุวิชา สชีาเหง้า เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 086-2212199

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง นายอดศิร คงสมกนั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852767

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ขก.4 (ภพูานค า) นายอดศิร คงสมกนั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1055-8709

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน นายมงคล ค าวงษ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 064-5852768

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ขก.5 (ภผูามา่น) นายมงคล ค าวงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852768

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง นายพุทธพิงษ ์ส าราญรมย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9766132

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ขก.1 (ภเูวียง) นายพุทธพิงษ ์ส าราญรมย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1976-6132

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  7 (ขอนแก่น)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาครีี นายสทุัศน ์หมอ่งตะ๊ เจา้พนกังานปา่ไมป้ฏบิัตงิาน 064-5852764

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ขก.2 (โคกหลวง) นายสทุัศน ์หมอ่งตะ๊ เจา้พนกังานปา่ไมป้ฏบิัตงิาน 064-5852764

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ นายฐาวณัฐ ดโีนนอด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 063-8369377

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ขก.3 (แวงใหญ)่ นายฐาวณัฐ ดโีนนอด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-5659-3893

 ศูนยป์่าไม้มหาสารคาม นายสุมน น าพูลสุขสันต์ิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-9447676

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง นายอทิธพิล อนชุน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3396982

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มค.1 (บรบอื) นายอทิธพิล อนชุน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 083-3396982

 ศูนยป์่าไม้มุกดาหาร นายฐติิกร เงาะปก เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 042-661182

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง นายวีระ ใสแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-254-9730

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มห.2 (ดงหลวง) นายวีระ ใสแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-7254-9730

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองมุกดาหาร นายฐิตกิร เงาะปก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-183-3494

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มห.1 (ค าปา่หลาย) นายฐิตกิร เงาะปก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1183-3494

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มห.4 (ค าอาฮวน) นายฐิตกิร เงาะปก เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1183-3494

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง นายสวุิทย์ มะลยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-853-6782

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ มห.3 (ค าชะอ)ี นายสวุิทย์ มะลยั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-7853-6782

 ศูนยป์่าไม้ร้อยเอด็ นางสาวรุง่นภา แก้วม่วง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-7108848

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร นายกลุชาต ิสวาศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-909-8033

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รอ.2 (พนมไพร) นายกลุชาต ิสวาศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-1909-8033

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก นายจารึก บุญชรัสมิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-1453942

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รอ.1 (ดงมะอี่) นายจารึก บุญชรัสมิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 08-3332-6100
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายวัฒนะ สารรัตน์ 085-6817717

 ศูนยป์่าไม้ยโสธร นายสมภาร นันทโพธิเ์ดช เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 088-3486208,045-711601

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดชมุ นายประทวน สรุะมลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0598393

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยส.2 (โพนงาม -  ดงปอ) นายประทวน สรุะมลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0598393

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าต้ิว นายชาญชัย โลห่ส์ทีอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5732051

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยส.3 (โคกนาโก) นายชาญชัย โลห่ส์ทีอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5732051

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เลงินกทา นายวีรพงษ ์ทองแตม้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7690339

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยส.1 (ดงปอ-ดงบังอี่) นายวีรพงษ ์ทองแตม้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7690339

 ศูนยป์่าไม้ศรสีะเกษ นายชวน ธรีวุฒิอดุม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 081-7253166,045-612877

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กันทรลักษ์ นายปัญญา สวุรรณโส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 092-8866612

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.6 (เขาพระวิหาร) นายปัญญา สวุรรณโส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-2206480

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขขุนัธ์ นายธนติย ทวีชืน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5475708

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.2 (ฝ่ังซา้ยหว้ยศาลา นายธนติย ทวีชืน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5475708

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขนุหาญ นายอาทร โสดา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-8734934

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.1 (ฝ่ังซา้ยหว้ยขยุง นายอาทร โสดา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-8734934

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ าเกลี้ยง นายวันชัย มาตภุมูานนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-8722482

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.5 (หว้ยขยุง-หนองมว่ นายวันชัย มาตภุมูานนท์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-8722482

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูสงิห์ นายอนพุงศ ์เซี้ยมกัง้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8460491

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.4 (เขาบรรทัด-หว้ยติ นายอนพุงศ ์เซี้ยมกัง้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8460491

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  7 สาขาอบุลราชธานี

27



หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อทุุมพรพิสัย นายธนติย ทวีชืน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5475708

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ศก.9 (โนนลาน) นายธนติย ทวีชืน่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5475708

 ศูนยป์่าไม้อ านาจเจรญิ นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 086-4684727,045-523509

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชานุมาน นายธเนศ บัวแกว้ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 098-1024234

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อจ.2 (ดงค าเดอืย) นายธเนศ บัวแกว้ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 098-1024234

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปทุมราชวงศา นายไพโรจน ์วัณณกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2586260

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อจ.5 (ดงค าเดอืย-ฝ่ังขว นายไพโรจน ์วัณณกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2586260

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอ านาจเจรญิ นายประวิทย์ มาพงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-2438675

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อจ.1 (ดงบังอี่-ดงหวักอ นายประวิทย์ มาพงศ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-2438675

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เสนางคนคิม นายไพรินทร์ โชคพศิาลทรัพย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-8790885

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อจ.24 (ปา่ดงหวักอง-ดงบ นายไพรินทร์ โชคพศิาลทรัพย์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-8790885

 ศูนยป์่าไม้อบุลราชธานี นายกมล สุทธศรี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 080-9585355,045-254345

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขมราฐ นายจ านง ศรีราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9971000,045-492189

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.2 (ดงคนัไทร) นายจ านง ศรีราช เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9971000

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขือ่งใน นายไสว คณาเสน นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 086-1416997

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.17 (กดุกะเสยีน-ดงชี นายไสว คณาเสน นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 086-1416997

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โขงเจยีม นายอนนัต ์ประทุมชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-4505433

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.6 (ภโูหลน่-หว้ยนาบั นายอนนัต ์ประทุมชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-4505433

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอนมดแดง นายสมพงษ ์สขุนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-0159919

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.13 (โคกน้ าค า-หว้ยเซ นายสมพงษ ์สขุนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-0159919

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตระการพืชผล ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9674665
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รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.16 (ดงขุมค า) ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9674665

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งศรอีดุม นายสทุธชิัย ทองประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9596630

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.15 (ดงนาแก) นายสทุธชิัย ทองประเสริฐ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-9596630

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาจะหลวย นายกติ ิผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8353789

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.9 (ล าโดมใหญ)่ นายกติ ิผาทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8353789

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ ายนื นายวินสนัต ์ชูตากแดด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2428335

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.10 (ฝ่ังซา้ยล าโดมให นายวินสนัต ์ชูตากแดด เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2428335

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บุณฑรกิ นายชาญณรงค ์สวุรรณค า นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 062-4344487

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.8 (ฝ่ังขวาล าโดมนอ้ย นายชาญณรงค ์สวุรรณค า นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 062-4344487

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธิไ์ทร นายนรินทร์ สทุธปิระภา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-4082691

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.3 (โพธิไ์ทร) นายนรินทร์ สทุธปิระภา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-4082691

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรเีมืองใหม่ นายบัญชา รุ่งรจนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-6119306

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.4 (ภโูหลน่) นายบัญชา รุ่งรจนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-6119306

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สรินิธร นายชาญณรงค ์เพชรดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0179140

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ อบ.14 (หว้ยยอดมน-ชอ่งเ นายชาญณรงค ์เพชรดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-0179140
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสุรวุฒิ ใจกิจสุวรรณ 081-9760527

 ศูนยป์่าไม้ชยัภูมิ นายประสทิธิ ์ใจสมุทร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 089-7220406,044-822498

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกษตรสมบูรณ์ นายสาโรจน ์บุญพร้อม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-771-5559

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.3 (ภเูขยีว) นายสาโรจน ์ บุญพร้อม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-771-5559

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก้งคร้อ นายสมชาย ข าวุฒิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-765-3399

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.9 (ทา่มะไฟหวาน) นายสมชาย ข าวุฒิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-765-3399

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร นายเจวิทย์ ค านงึผล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-353-3032

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.4 (คอนสาร) นายเจวิทย์ ค านงึผล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-353-3032

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทพสถติ นายสปุัน บุตรสมบัติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-709-3398

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.1 (นายางกลกั) นายสปุัน บุตรสมบัติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-709-3398

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขยีว นายศักดิช์ัย หลอ่ภทัรพงศ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-865-9455

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.7 (ตาดรินทอง) นายศักดิช์ัย หลอ่ภทัรพงศ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-865-9455

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองชยัภูมิ นายสพุรม ทวีเงนิ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 081-977-3506

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.2 (ภแูลนคา) นายสพุรม ทวีเงนิ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 081-977-3506

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวแดง นายสพุจน ์เชงิเขา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-917-6365

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.5 (หนองบัวแดง) นายสพุจน ์เชงิเขา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-917-6365

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.8 (ภผูาทอง) นายสพุจน ์เชงิเขา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-917-6365

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวระเหว นายเธยีรพพิัฒน ์มศีร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-362-2243

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชย.6 (วังตะเฆ)่ นายเธยีรพพิัฒน ์ มศีร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-362-2243

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  8 (นครราชสมีา)
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ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ศูนยป์่าไม้นครราชสมีา นายธรีศักดิ์ ค าทวี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 081-8776290, 044-276314, 044-956390, 044-222783

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ครบุรี นายพัฒนพงศ ์โพธิภ์กัดี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 099-146-9904

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.6 (ครบุรี) นายอร่าม มัน่ชาวนา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 092-270-7166

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านขนุทด นายสนุทร กณัหาจนัทร์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-878-6848

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.7 (ดา่นขุนทด) นายสนุทร กณัหาจนัทร์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 086-878-6848

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากชอ่ง นายดสุติ กมลพาณิชย์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 084-925-9455

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.1 (ปากชอ่ง) นายบรรเจดิ มากศริิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-880-8025

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเขยีว นายชยุต วราพริิยะกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-251-5844

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.3 (วังน้ าเขยีว) นายชยุต วราพริิยะกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-251-5844

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.4 (เขาภหูลวง) นายไพโรจน ์ชุม่เพ็งพันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-174-1003

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนนิ นายนพชัย กลิน่สงูเนนิ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-868-1033,044-312711

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.2 (วะภแูกว้) นายทาร์ซาน ชาลวีงษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-723-7280

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบุญมาก นายณรงค ์พริบไหว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-844-5322

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นม.5 (ดงอจีาน) นายณรงค ์พริบไหว เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-844-5322

 ศูนยป์่าไม้บุรรีัมย์ นายสุพบ เทือกจอหอ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 091-8325765,044-614902

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ประโคนชยั นายชาตชิาย สวุรรณชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-549-5425

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บร.3 (ประโคนชัย) นายชาตชิาย สวุรรณชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-549-5425

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปะค า นายนธิศิ ศริิพพิัฒนไ์พศาล เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 089-833-7643

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บร.1 (ดงใหญ)่ นายวิชัยรัตน ์อนิทนพุัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-877-1499

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ละหานทราย นายวิชัยรัตน ์อนิทนพุัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-877-1499,064-5852862

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บร.4 (บาระแนะ) นายวิชัยรัตน ์อนิทนพุัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-877-1499
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ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สตึก นายอภรัิตน ์พรุิฬห์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-321-5965

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บร.5 (สตกึ) นายชาตชิาย สวุรรณชาติ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-549-5425

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองก่ี นายทศพล ทองเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-266-6506

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ บร.2 (หนองกี่) นายทศพล ทองเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-266-6506

 ศูนยป์่าไม้สุรนิทร์ นายเอนก เกียงวัว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 044-713520

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กาบเชงิ นายเอนก เกยีงวัว นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 083-681-8169

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สร.3 (ทุง่มน-บักได-ตาเ นายโสภาค คงวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-725-8063 / 089-305-9511

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สร.4 (หว้ยเสน-หว้ยทับท นายเอนก เกยีงวัว นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 083-681-8169

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราสาท นายไกรศรี มณีออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-547-2248

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สร.2 (เขาแหลม-ทุง่มน) นายไกรศรี มณีออ่น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-547-2248

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี นายสรุพล กลิน่พันธุ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-790-4860

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สร.5 (หนิลม้-พนมดนิ) นายสรุพล  กลิน่พันธุ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-790-4860

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขะ นายสนัต ิศรีศลิปกร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-626-7350,084-4721357,064-5852864

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สร.1 (ฝ่ังซา้ยหว้ยส ารา นายสนัต ิศรีศลิปกร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-626-7350
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเกียรติศักดิ์ ปรดีา 089-2398330

 ศูนยป์่าไม้จันทบุรี นายประดษิฐ ์เปรมใจ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 039-311016

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งหางแมว นายสงัวรณ์ บูรณะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852875

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.2 (เขาปอ) นายสรุศักดิ ์ไชยชนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852871

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.8 (คลองแดง) นายสงัวรณ์ บูรณะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852875

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาคชิฌกูฎ นายสรุศักดิ ์ไชยชนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852871

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.3 (ตะเคยีนทอง) นายสรุศักดิ ์ไชยชนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน (ว่าง)

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าใหม่ นายชัยภมู ิสริุโยภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852872

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.6 (ทุง่เบญจา) นายชัยภมู ิสริุโยภาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852873

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โป่งน้ าร้อน นายสงกรานต ์เกตอุรุณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5252873

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.5 (ทับไทร) นายสงกรานต ์เกตอุรุณ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5252873

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ จบ.7 (เครือหวาย) นายบุญลอื  รักศลิป์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852874

 ศูนยป์่าไม้ชลบุรี นายสายณัห์ ศักดิ์ศรวัีฒนา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 098-0165949,038-047528-30

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อทอง นายมงกรด อุน่เรือน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852879

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชบ.2 (เขาพริก) นายมงกรด อุน่เรือน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852879

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางละมุง นายจกัรกฤษณ์ แสงกหุลาบ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852878

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชบ.1 (บางละมงุ) นายจกัรกฤษณ์ แสงกหุลาบ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852878

 ศูนยป์่าไม้ตราด นายนริมิตร ธรรมสะโร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-5126158,039-511157

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง นายสาคร วิทยพันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852890

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  9 (ชลบุรี)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตร.1 (คลองสะตอ) นายสาคร วิทยพันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852890

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ นายวรพงษ ์ผ่องจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852892

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตร.3 (มะนาว) นายวรพงษ ์ผ่องจติร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852892

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตร.4 (ดา่นขุนพล) นายนริมติร  ธรรมสะโร นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 064-5852893

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตราด นายจกัรพันธ ์กมุภะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852891

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตร.2 (คลองหว้ยแร้ง) นายจกัรพันธ ์กมุภะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852891

 ศูนยป์่าไม้ระยอง นายอนุชาติ ภญิโญ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-7625416,038-614167

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาชะเมา นายภญิโญ จนัทนาตาล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852894

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รย.1 (บา้นนา-ทุง่ควายก นายภญิโญ จนัทนาตาล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รย.3 (หว้ยทับมอญ) นายสมยศ สขุถาวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852895

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านค่าย นายสมยศ สขุถาวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852895

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รย.2 (บา้นคา่ย) นายภญิโญ จนัทนาตาล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5852894
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายวิศษิฐ ์จันทรโณทัย 081-8767262

 ศูนยป์่าไม้ฉะเชงิเทรา นายอ าพล พัชระกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 089-2494422,038-511053

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ นายอาคม ชาตกิปริญญ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-5669583

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ฉช.3 (หนองคอก) นายอาคม ชาตกิปริญญ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0845669583

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ฉช.7 (หลมุตาสงัข์) นายเจริญ ขุนทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0890662766

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองฉะเชงิเทรา นายวิพากย์ เตชเบญจรงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5119430

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชยัเขต นายณัฐวุฒ ิวิงวอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-0925711

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ฉช.1 (ลาดกระทงิ) นายอาคม ชาตกิปริญญ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0845669583

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ฉช.4 (ทุง่พระยา) นายกฤษณะ เอี่ยมศริิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0817235378

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ฉช.6 (นายาว) นายณัฐวุฒ ิวิงวอน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0870925711

 ศูนยป์่าไม้นครนายก นายพงศ์พีระ วงศ์ค าลอื เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 088-2291888

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองนครนายก นายสมชาย เลาหะพพิัฒนช์ัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5436474

 ศูนยป์่าไม้ปราจนีบุร ี นายธวัชชยั วิจติร์วงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 089-2442128

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบนิทร์บุรี นายชัยนนัท ์อิ่มเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-5962879

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปจ.5 (ทุง่โพธิ)์ นายชัยนนัท ์อิ่มเจริญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0892504329

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจนีบุรี นายสมชาย จติร์สงวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8657868

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปจ.1 (เขาอโีต)้ นายสมชาย จติร์สงวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0818657868

 ศูนยป์่าไม้สระแก้ว นายสมศักดิ์ จันทนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 087-91128558,081-6501424,037-241515

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาฉกรรจ์ นายอดศิร วงษพ์ันธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9913709

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  9 สาขาปราจนีบุรี
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.4 (เขาฉกรรจ์) นายอดศิร วงษพ์ันธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0899913709

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.6 (ทา่เตน๊ท์) นายอดศิร วงษพ์ันธ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0899913709

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองหาด นายวีรวัฒน ์ศวิะบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8777681

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.5 (วังสมบูรณ์) นายวีรวัฒน ์ศวิะบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0848777681

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกสูง นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0965690

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.2 (หนองแวง) นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0800965690

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา นายธญัพสิฐิ พรมพทิักษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9923734

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.10 (หนองผักแว่น) นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0871307015

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.11 (เขาสะแกกรอง) นายธญัพสิฐิ พรมพทิักษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0899923734

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสระแก้ว นายอดศิักดิ ์บรรณสาร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-9070896

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.1 (บา้นแกง้) นายอดศิักดิ ์บรรณสาร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0879070896

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเยน็ นายยงยุทธ มารยาท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9331083

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.7 (ไพรจติร) นายยงยุทธ มารยาท เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0819331083

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังสมบูรณ์ นายวีรวัฒน ์ศวิะบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8777681

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.8 (เขาไผ่) นายวีรวัฒน ์ศวิะบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0848777681

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัฒนานคร นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-1307015

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.3 (หนองน้ าใส) นายวิทยา วาสนารวยรุ่ง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0871307015

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อรัญประเทศ นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-0965690

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สก.12 (ปา่ไร่) นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0800965690
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอชริะ ณ นคร 089-9734218

 ศูนยป์่าไม้กาญจนบุรี นายสรศักดิ์ จันทร์สว่าง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-6864614

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ นายบุญชติ ครชาตรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8574876,034-540557

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กจ.4 (อูล่อ่ง) นายบุญชติ ครชาตรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8574876

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค นายไพโรจน ์เขยีวแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9538144

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กจ.1 (ทา่เสา) นายไพโรจน ์เขยีวแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9538144

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กจ.19 (บอ้งตี้) นายอ านาจ  พัชระกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 098-2876956

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรสีวัสดิ์ นายบรรพต พุม่น้ าเย็น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9125533

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กจ.2 (บา้นสามหลงั) นายบรรพต พุม่น้ าเย็น เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-9125533

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี นายศุภศษิฏ มว่งมาลี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-2419877,034-510210

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กจ.5 (ซองกาเลยี) นายศุภศษิฏ มว่งมาลี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 094-2419877

 ศูนยป์่าไม้นครปฐม นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 089-6111550,034-242395

 ศูนยป์่าไม้ราชบุรี นายพัฒนะ ศริมัิย นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-8803495

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบงึ นายอรุณ สงิหโ์ต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4282515

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รบ.1 (จอมบงึ) นายอรุณ สงิหโ์ต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4282515

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ นายสชุาต ิบัวบาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9957643

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รบ.3 (พุยาง) นายสชุาต ิบัวบาง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9957643

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สวนผ้ึง นายพงษศ์ักดิ ์สขุมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8482554

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รบ.2 (บอ่หวี) นายพงษศ์ักดิ ์สขุมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8482554

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  10 (ราชบุรี)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ศูนยป์่าไม้สมุทรปราการ นายนเรศ สุรชวีะ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8755241

 ศูนยป์่าไม้สุพรรณบุรี นายประเสรฐิ ม่วงอยู่ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 081-9957810

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านชา้ง นายอนนัต ์โพธิพ์ันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 081-9247589

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สพ.1 (ดา่นชา้ง) นายอนนัต ์โพธิพ์ันธุ์ เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 081-924758.
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายช านาญ สมบัตินมิิตร 087-0086820

 ศูนยป์่าไม้ประจวบครีขีนัธ์ นายไพฑูรย ์อรุณเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 064-5853932,032-611275

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรี นายไพฑูรย์ อรุณเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-9259367

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปข.8 (รวมไทย) นายไพฑูรย์  อรุณเนตร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-9259367

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพาน นายจรีวัฒน ์ยูงมณีรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 085-7047855

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปข.2 (วังยาว) นายณรงค ์เลยีบวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5703989

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพานน้อย นายพรเลศิ บัณฑติเลศิรักษ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-6610068

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปข.1 (โปง่คา) นายสมชาย  วัฒโน รักษาการในต าแหนง่ฯ พนกังานพทิักษป์า่ ส2 089-5474574

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราณบุรี นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9441207

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) นางวาสนา  สสีงัข ์รักษาการในต าแหนง่ฯ พนกังานธรุการ ส3 089-0991902

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองประจวบครีขีนัธ์ นายณรงค ์เลยีบวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5703989

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปข.4 (หว้ยทราย) นายณรงค ์เลยีบวัน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5703989

 ศูนยป์่าไม้เพชรบุร ี นายสุดใจ บุตรแตง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-7366480

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งกระจาน นายอดลุย์เดช ขุนทอง นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 087-0421591

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พบ.1 (ยางชุม) นายสงา่  พวงมาลยั  รักษาการในต าแหนง่ฯ พนกังานพทิักษป์า่ ส2 089-5239069

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองหญ้าปล้อง นายยุทธพงษ ์พสิจูน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 093-4493653

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พบ.2 (หว้ยเกษม) นายอดลุย์เดช  ขุนทอง นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 087-0421591

 ศูนยป์่าไม้สมุทรสงคราม นายอดเิรก อนิใจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 094-8266658,034-715168

 ศูนยป์่าไม้สมุทรสาคร นายปัญญาพนธ ์เสถยีรพานชิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 034-411681

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  10 สาขาเพชรบุรี
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายธนติ สังขนติย์ 081-6068541

 ศูนยป์่าไม้ชมุพร นายสมชาย ตวนกูเปยี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 089-8741623

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าแซะ นายนวิัฒน ์สงัขม์าลา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8751642

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.1 (ยายไท) นายนวิัฒน ์ สงัขม์าลา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8751642

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.10 (จนัทงึ) นายจรัส  สวุรรณพงศ์ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 090-1747615

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.9 (สามปาก) นายธรรมนญู  บัวชู พนกังานพทิักษป์า่ ส3 084-8438035

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งตะโก นายอมรพงศ ์จนิดาไชยพัชร์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 085-7924562

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.7 (ทุง่ตะโก) นายอมรพงค ์ จนิดาไชยพัชร์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 085-7924562

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองชมุพร นายพนิยัพล นาคเลก็ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1203982

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.2 (เสยีบญวน) นายพนิยัพล  นาคเลก็ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1203982

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.5 (อุชาน) นายนอ้ย  แดงแกว้ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 081-9588350

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ละแม นายอุปกรณ์ ศริิมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-4708870

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.8 (ละแม) นายอุปกรณ์  ศริิมงคล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-4708870

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สวี นายนฤดม อารีเสวต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-9501325

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.3 (วิสยั) นายนฤดม  อารีเสวต เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-9501325

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.6 (นาสกั) นายอ าพร  ขาวศริิ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 081-5696945

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หลังสวน นางสาวสภุาวด ีศรประสทิธิ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-4994097

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ชพ.4 (หลงัสวน) นายวิจติร  สจัจารักษ์ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 061-5549415

 ศูนยป์่าไม้ระนอง นายนพวงศ์ อาภรณ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 064-5852940,077-811267

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  11 (สุราษฎร์ธาน)ี
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กระบุรี นายธาน ีนยิมไทย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8913527

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.3 (จปร.) นายสธุน  พังสบุรรณ พนกังานพทิักษป์า่ ส2 097-1393133

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.๔ (ล าเลยีง) นายธาน ี นยิมไทย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8913527

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.๕ (น้ าทุน่) นายระวิ  หรัิญญสมบัติ พนกังานพทิักษป์า่ ส 2 094-1614778

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองระนอง นายแสงสว่าง ทรงประพาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8481226

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.2 (ราชกรูด) นายกรวิทย์  ลาภวงศป์ระเสริฐ พนกังานพทิักษป์า่ ส 2 087-8976491

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.6 (บอ่น้ าร้อน) นายแสงสว่าง  ทรงประพาส เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 084-8481226

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ละอุน่ นายอรุณ สนิบ ารุง นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 093-5835499

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ รน.1 (ละอุน่) นายเดชา  นยิม พนกังานพทิักษป์า่ ส 2 062-2105810

 ศูนยป์่าไม้สุราษฎร์ธานี นายกรฑีา หงษ์ชเูกียรติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 081-8915714,077-310122

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กาญจนดษิฐ์ นายธวัช นามวัชระโสพศิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8737606

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.14 (ทา่อุแท) นายธวัช นามวัชระโสพศิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8737606

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.15 (วัดประดู)่ นายสามารถ  อรุณโชติ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 093-7811995

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะสมุย-พะงัน นายธวัช นามวัชระโสพศิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8737606

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.16 (เกาะสมยุ) นายสมคดิ เจยีวกก๊ พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 083-1022782

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ครีรีัฐนคิม นายดสุติ ทาบสวุรรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9687888

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.12 (ทา่ขนอน) นายวีรศักดิ ์สงัขอุ์น่ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 084-8470637

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เคยีนซา นายนนัทชัย ชมภพูล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8922636

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.8 (เคยีนซา) นายจรัญ ร่ืนพานชิ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 081-7879291

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชยับุรี นายปรีชา ศรีวิไล นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-0830789,064-5853209

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.10 (ชัยบุรี) นายพฤหสั วิชติแย้ม พนกังานพทิักษป์า่ ส3 086-2831038
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไชยา นายสมจนิต ์ไชยพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9701819

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.9 (ไชยา) นายจ านนัท ์ จลุอดงุ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 082-2805379

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอนสัก นายสรุสทิธิ ์พงษพ์านชิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7884152

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.1 (ดอนสกั) นายสรุสทิธิ ์พงษพ์านชิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7884152

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าฉาง นายสมจนิต ์ไชยพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9701819

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.5 (ทา่ฉาง) นายสไุกร เกดินลิ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 061-6521888

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าชนะ นายสมจนิต ์ไชยพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9701819

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.13 (คนัธลุี) นายบรรชา  ขาวศริิ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 089-9949018

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.4 (ทา่ชนะ) นายสรานนท ์ศรีราช พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 081-0892478

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านตาขนุ นายสมเกยีรต ิศรีทอง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 099-3125595

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.3 (บา้นตาขุน) นายนนัทชัย  ชมภพูล เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8922636

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านนาสาร นายวรวิทย์ หยูด า นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 064-7319321

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.2 (หว้ยมดุ) นายศริิศาสตร์  กลัปพฤกษ์ พนกังานพทิักษป์า่ ส3 085-7971175

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พระแสง นายปรีชา ศรีวิไล นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-0830789,064-5853209

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.7 (พระแสง) นายปรีชา ศรีวิไล นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-0830789

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสุราษฎร์ธานี นายขนก ขนอม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1560486

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.11 (กงตาก) นายขนก ขนอม เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-1560486

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิภาวดี นายดสุติ ทาบสวุรรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9687888

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สฎ.6 (คลองทา่ไมแ้ดง) นายดสุติ ทาบสวุรรณ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9687888
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายประวิทย ์ประชมุทอง 092-1242849

 ศูนยป์่าไม้ตรัง นายประกอบ ทองเส็ม เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 075-212849

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ยา่นตาขาว นายปยิะ พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853236

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตง.3 (ย่านตาขาว-ปะเหลี นายปยิะ พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853236

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สเิกา นายสมนกึ กนุหลดั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853235

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สเิกา) นายสมนกึ กนุหลดั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853235

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยยอด นายธนวัฒน ์พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853230

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ตง.1 (เขากอบ) นายธนวัฒน ์พลพระ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853230

 ศูนยป์่าไม้นครศรธีรรมราช นายวรวัชร จุทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 083-1956089

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง นายวิศษิฏ ์ชติรัตถา เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 064-5853239

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.7 (ฉวาง) นายอดลุย์ สงัขป์ักษา (รักษาการในต าแหนง่หวัหนา้ฯ)พนกังานพทิักษป์า่ ส.2  0936342146

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชะอวด นายเจษฎา พูลนวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853240

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.5 (ชะอวด) นายเจษฎา พูลนวน เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853240

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิต า นายวิศษิฏ ์ชติรัตถา เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส 064-5853239

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.2 (นบพติ า) นายวิศษิฏ ์ชติรัตถา เจา้พนกังานปา่ไมอ้าวุโส  0645853239

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางขนั นายพชร ตลาสขุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853218

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.6 (บางขัน) นายพชร ตลาสขุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0645853218

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์ นายจรีะศักดิ ์ชูศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853238

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.4 (ร่อนพบิูลย์) นายจรีะศักดิ ์ชูศรี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853231

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  12 (นครศรธีรรมราช)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสกา นายจรุวัฒน ์ศรีสจัจงั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-9824784

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.3 (ลานสกา) นายจรุวัฒน ์ศรีสจัจงั เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0819824784

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สชิล นายสญัญา ไทยหาญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853237,087-2986758

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นศ.1 (สชิล-ขนอม) นายสญัญา ไทยหาญ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853237

 ศูนยป์่าไม้พัทลุง นายสมยศ บานชืน่ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 089-7353105

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนขนุน นายสวัสดิ ์เนาวคณุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853219

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พท.2 (ชะมวง-นาวง) นายสวัสดิ ์เนาวคณุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853219

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าบอน นายเจริญศักดิ ์ศรียา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853217

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พท.1 (แมข่รี-วังเนยีง) นายเจริญศักดิ ์ศรียา เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน  0645853217
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายทวี ลอืชา 083-3964623

 ศูนยป์่าไม้กระบี่ นายธนัช เนมีย์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 081-9474236

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะลันตา นายสคุนธ ์บัวกิง่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853245

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กบ.3 (เกาะกลาง) นายสคุนธ ์บัวกิง่ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0955-0684068

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คลองท่อม นายสมศักดิ ์เสนย์ี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0882933

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กบ.2 (คลองทอ่ม) นายสมศักดิ ์เสนย์ี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0882933

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปลายพระยา นายจริายุ เพชรรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-7895319

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กบ.5 (ปลายพระยา) นายจริายุ เพชรรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-7895319

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองกระบี่ นายจริายุ เพชรรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-7895319

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กบ.4 (ในชอ่ง) นายจริายุ เพชรรัตน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 088-7895319

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เหนอืคลอง นายสมศักดิ ์เสนย์ี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0882933

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ กบ.1 (เหนอืคลอง) นายสมศักดิ ์เสนย์ี เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-0882933

 ศูนยป์่าไม้พังงา นายเกียรติศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 086-4837781

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กะปง นายวิริยะ ออ่นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-1438936

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พง.4 (กะปง) นายวิริยะ ออ่นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-1438936

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะก่ัวป่า นายวิริยะ ออ่นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-1438936

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พง.3 (ตะกัว่ปา่) นายวิริยะ ออ่นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 080-1438936

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทับปุด นายประวิทย์ ชว่ยหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-4796016

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พง.5 (ทับปุด) นายสมเกยีรต ิรัววิชา พนกังานพทิักษป์า่ ส.3 096-8675056

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  12 สาขากระบี่
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้ายเหมือง นายกฤษฎา สตุนพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 062-3985828

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พง.2 (ทา้ยเหมอืง) นายกฤษฎา สตุนพัฒน์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 062-3985828

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพังงา นายประวิทย์ ชว่ยหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-4796016

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ พง.1 (พังงา) นายประวิทย์ ชว่ยหมดุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-4796016

 ศูนยป์่าไม้ภูเก็ต นายไพศาล หนูพิชยั เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 089-8793399

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง นายสรกฤษณ สงิหค์ า นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 084-7667644

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ภก.1 (ถลาง) นายสรกฤษณ สงิหค์ า นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 084-7667644

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ต นายไพศาล หนพูชิัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8793399

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ภก.2 (ภเูกต็) นายไพศาล หนพูชิัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-8793399
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอ านาจ สร้อยเกียว 080-4916595

 ศูนยป์่าไม้ปัตตานี นายพีรพงศ์ ปัจฉมิศริิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 095-0393491,073-460158

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกโพธิ์ นายจมุพล สทิธชิัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 095-0386151

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ปน.2 (ทรายขาว) นายจมุพล สทิธชิัย เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0950386151

 ศูนยป์่าไม้สงขลา นายชาญชยั กิจศักดาภาพ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 087-0091539,074-205990

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนยีง นางสาวมญัชุชากาญจณ์ แกว้ขาว นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 0879297816,074-205887

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.8 (หว้ยลกึ) นางสาวมญัชุชากาญจณ์ แกว้ขาว นกัวิชาการปา่ไมป้ฏบิัตกิาร 0879297816

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี นายสมเกยีรต ิประสมสขุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-9654023

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.2 (นาทวี) นายสชุาต ิปาโต พนกังานพทิักษป์า่ ส2 084-9653282

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตภูมิ นายธเนศ อัครบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-2892030

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.1 (น้ าตกบริพัตร) นายธเนศ อัครบวร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0862892030

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา นายพเิชษฐ์ ทองจนัทร์แกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 086-2908123

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.4 (สะเดา) นายโกสทิธิ ์ วงษพ์ันธ์ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 081-7970803

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.7 (ปาดงัเบซาร์) นายพเิชษฐ์ ทองจนัทร์แกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0862908123

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้ายอ้ย นายพนิยั ทองเป็นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853274, 098-0376334

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.6 (สะบา้ย้อย) นายพนิยั ทองเป็นแกว้ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 064-5853274

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่ นายชาญชัย กจิศักดาภาพ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 087-0091536

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สข.5 (ควนเขาวัง) นายชาญชัย กจิศักดาภาพ นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 087-0091539

 ศูนยป์่าไม้สตูล นายนวัิฒน์ สุขเสนยี์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 074-722058

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  13 (สงขลา)
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลง นายกรภทัร์ ภูช่ยังกรู นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 089-9727162

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สต.1 (ทุง่นุย้) นายบุญญา สองเมอืง พนกังานพทิักษป์า่ ส2 082-4334568

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งหว้า นายสภุาพ คงประดษิฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-1435682

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สต.2 (ทุง่หว้า) นายสภุาพ คงประดษิฐ์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 0811435682

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสตูล นายนวิัฒน ์สขุเสนย์ี นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 087-9905764, 074-722058

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ สต.4 (ควนขัน) นายนพินธ ์หมนีพราน พนกังานพทิักษป์า่ ส2 089-5976483
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสุชาติ จนิดาใจ 081-8985735

 ศูนยป์่าไม้นราธวิาส นายชาตร ีวชริะเผด็จศกึ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 073-512597

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตากใบ นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-7390029

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.6 (ตากใบ) นายยาบดี ี กเุวกามา พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 089-2932963

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระแงะ นายสรธร เพชรแกว้เพชร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 096-2597649

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.3 (ระแงะ-จะแนะ) นายสรธร เพชรแกว้เพชร เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 096-2597649

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รอืเสาะ นายกติตพิันธุ ์รัตนวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5961110

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.2 (รือเสาะ) นายวีท ี แมสิ พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 081-4791411

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แว้ง นายบุญเสริม พรมเสนะ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-5406853

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.5 (แว้ง-สคุริิน) นายอาทร  เดมิหมวก พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 081-9631619

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรสีาคร นายกติตพิันธุ ์รัตนวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5961110

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.1 (กาหลง) นายกติตพิันธุ ์รัตนวงค์ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-5961110

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สุไหงปาดี นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกลุ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 089-7390029

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ นธ.4 (สไุหงปาด)ี นายสทิธพิล  ทองค า พนกังานพทิักษป์า่ ส.2 081-8970014

 ศูนยป์่าไม้ยะลา นายเอกภพ เพิ่มพูล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 080-6200632

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กาบัง นายปลวิ ชุมแดง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7489955

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยล.1 (กาบัง) นายปลวิ ชุมแดง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7489955

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตง นายอดลุย์ ดอมิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2869177

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยล.4 (บอ่น้ าร้อน-จนัทร นายอดลุย์ ดอมิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2869177

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  13 สาขานราธวิาส
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หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชือ่ เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการศูนยป์่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองยะลา นายเอกภพ เพิ่มพูล นกัวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 080-6200632

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยล.3 (ล าพะยา-บันนงัสตา นายสชุาต ิ จนิดาใจ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-8985735

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ยะหา นายอดลุย์ ดอมิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2869177

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยล.2 (ปะแต) นายอดลุย์ ดอมิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 087-2869177

    หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รามัน นายปลวิ ชุมแดง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7489955

       - หนว่ยปอ้งกนัรักษาปา่ที่ ยล.5 (รามนั) นายปลวิ ชุมแดง เจา้พนกังานปา่ไมช้ านาญงาน 081-7489955
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