หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โทร. 032-211025 , 032-344896 , 032-201932 , 032-211412 โทรสาร 032-302227 (Update 17/08/2559)
รายชื่อ
ตาแหน่ง
มือถือ
ภายใน
089-979-6025
นายยรรยง เลขาวิจิตร
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 3
101
นายวัลลภ พิสุทธิพ์ ิเชฎฐ์
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
081-920-6474
200
นายวัฒนา มาปุก
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
089-900-1101
300
ผู้อานวยการส่วนฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
500
นายชัชวาล ศิริสมบัติ
ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
089-592-4225
350
นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา
ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
081-856-6518
700
นายวิรุฬห์ พรหมศิริพร
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
081-880-5422
600
นายปกรณ์ อุทัยทอง
ผู้อานวยการส่วนจัดการต้นน้า
081-905-0324
800
ผู้อานวยการส่วนประสานโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
083-338-4488
นายประภาส ศรีนอง
151
ผู้อานวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ 081-856-6248
นายดนัย ปัญญาสันติกุล
900
นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
081-857-6256
400
นายสุวิรัตน์ จูประเสริฐ
ทาหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
081-005-1455
260
นายศิริวัฒน์ แสงฉวี
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
081-526-7858
250

ที่
14
15
16
17
18
19

ส่วนอานวยการ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
นางบุญพร วัจนามัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
นางรัตนา ลิสกุลรักษ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน
หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ
นางสาวจตุพร เมธยานันท์ หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ
นางสังวาลย์ สมบูรณ์เหลือ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
นายพหล สกุลงาม
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อ
นางสาวพุทธพร แสงคา
นายปพน ธัญธนาพงษ์
นายวรัญญู แสงไสสี
นายจรัญ สามงามเขียว
นายพิชัย สังวรณ์
นายปพน ธัญธนาพงษ์
นายอัมพน วนพานิช
นายอุทิศ ภูเ่ กตุ
นายวรัญญู แสงไสสี

ส่วนควบคุมและปฏิบัตกิ ารไฟป่า
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพุเตย
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภาชี
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี

มือถือ
086-339-9154
081-922-1993
093-131-3259
081-941-4327
089-257-3306
081-299-1896

ภายใน
202
210
212
205
208
204

มือถือ
ภายใน
087-142-2269
351
081-858-7876
351
098-615-3542
351
081-823-6009
089-036-7999
081-858-7876
092-946-9456
081-988-5505 089-053-5566
098-615-3542

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ที่
55
56
57

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
รายชื่อ
ตาแหน่ง
มือถือ
ภายใน
นายเสน่ห์ วิมาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
081-981-1213
301
นายวิรัช จ้อยสาเภา
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
081-983-6461
301
นายมนัส นาคทัง่
หัวหน้าฝ่ายคดี
081-705-0792
303
นายเกรียงไกร อุดมสินศิริกุล
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.6 (ภูเตย)
08-9547-3809
นายวิกรานต์ กลัดตลาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.13 (แสวงบ่า)
080-651-4815 084-023-1605
นายกิ่ง ทิพย์กล่อม
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.16 (ห้วยแม่พลู)
081-857-1759
นายกมลาส อิสสอาด
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.18 (วังเกียง)
081-941-3617
นายณัฐวัฒน์ จงธนพิศุทธิ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1(ไทรทอง)
086-177-6660
นายอนุกูล ลาใย
หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (พุถ่อง)
081-986-7587
นายอนุพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 1 (พุน้าร้อน)
081-736-8425
นายธงชัย ศรีทองพิมพ์
หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (โป่งพรม)
080-650-2878 089-180-5457
นายต่อศักดิ์ สุนทราภรณ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ตากแดด)
081-855-1200
นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไทร)
081-875-7459
สายตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายป่าไม้ (สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 3)
หน.สายตรวจสายที่ 1(อ.ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี) 081-857-9753
นายอนุชิต เอี่ยมละออ
นายอากรชัย อวยพรชัยรัตน์ หน.สายตรวจสายที่ 2 (ทุกอาเภอใน จ.กาญจนบุรี ยกเว้นสายที่ 1) 081-852-5020
นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ หน.สายตรวจสายที่ 3 (ทุกจังหวัดในพื้นที่ ยกเว้นกาญจนบุรี)
089-918-3589
หน.สายตรวจฯพันธุพ์ ืช (ทุกจังหวัดในพืน้ ที่)
086-311-3212
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นทีอ่ นุรักษ์
รายชื่อ
ตาแหน่ง
มือถือ
ภายใน
นายทศพร รักจันทร์
หัวหน้าฝ่ายฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรักษ์
089-891-9296
502
นายธานินทร์ บุญน้อม
หัวหน้าฝ่ายจัดการทีด่ ินและชุมชนในพืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์
081-856-4626
260
นายสมชาย วิศาลสิงห์
หัวหน้าฝ่ายสารวจรังวัดและแผนที่
081-880-6735
503
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
นายพรภิรมณ์ โหรวิชิต
08-1943-0498
501
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายสุภาพ งามทองเหลือง
081-921-8329
501
หัวหน้าสวนป่าสะพานลาว
นายทรงฉัตร ปะคัลภานนท์ หัวหน้าสวนป่าเขาบิน (1) จังหวัดราชบุรี
087-026-2026
นายชัยรัตน์ มณฑาสุวรรณ หัวหน้าสวนป่าวังใหญ่ - แม่น้าน้อย
081-880-2063
นายศิลปชัย สว่างไพบูลย์ หัวหน้าโครงการป่าสงวนฯป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่แปลง 1(1)
092-651-4654
หัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง (1)
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
รายชื่อ
ตาแหน่ง
มือถือ
ภายใน
นายธีรพันธุ์ สาดคล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
063-216-8789
901
นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
093-131-3259
212
นายเรวัตร โพธ์พันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 081-303-5515
901

ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
55 นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน
56
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากร
57 นายศากร อนุกูล
หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย
58 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
59 นายสรรค์พนธ์ ลาภนิมิตรชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
60 นายเทวินทร์ มีทรัพย์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
61 นายสุชัย หรดี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์(085-7516241)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค (08-9028-1958)
62 นายประวัฒน์ พวงทอง
63 นายฐิติ โสมภีร์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ (จองบ้านพัก 034-574222)
64 นายปรยุษณ์ ไวว่อง
65 นายเจริญ ใจชน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (098-2520359)
66 นายพงศ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลาคลองงู
67 นายเผด็จ กระจ่างยุทธ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย
68 นายอดุลย์ ทาไธสง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
69 นายวิชาญ ปรึกษากร
หัวหน้าวนอุทยานถ้าเขาน้อย จังหวัดราชบุรี
70 นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ หัวหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี
71 นายชัชวาลย์ เอี่ยมตาก
หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
72 นายประวิตร ไพรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
73
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า
73 นายประวิตร ไพรัตน์
หัวหน้าฝ่ายจัดการพืน้ ทีอ่ นุรักษ์สัตว์ป่า
74 น.ส.เสาวลักษณ์ พาด้วง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
74 นายประทีป เหิมพยัคฒ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าแม่น้าภาชี
75 น.ส.วีรยา โอชะกุล
หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรฯ
75 นายไพฑูรย์ อินทรบุตร
หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าสลักพระ (063-1892599)
76 นายชุมพล แก้วเกตุ
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าค้างคาว-เขาช่องพราน
76 นายทรงฉัตร ปะคัลภานนท์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
77 นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์
77 นายเสรี นาคบุญ
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุ
78 นางสาวกมลทิพย์ พรมเพ็ชร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี
78 นายพจน์ ทับประทุม
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์
79 นายปรารภ ปฐมเพทาย
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

มือถือ
089-381-4433
081-928-4569
081-914-8791
089-914-3852
089-934-5788
081-666-6141
088-455-7198
081-942-7018
089-961-1271
081-994-8088
081-633-5665
089-519-2824
086-809-9186
081-995-4494
081-981-3440
089-948-3018

มือถือ
089-952-0619

ภายใน
701
701
701
701
701
034-510431
034-546140
034-686024
034-532027
034-574288
034-510979
084-913-2381
035-446237
087-165-3278

ภายใน
601
601
601
601

089-952-0619
081-906-1903
081-944-3842
081-887-5300 034-546671
081-858-4781 034-584032
097-936-5699
087-026-2026
081-705-7593
086-740-4533 089-551-9835
081-988-8054
089-920-3410 081-995-2338
081-986-1709

ที่
รายชื่อ
80 นายทัศนัย เปิน้ สมุทร
81 นายพรภิรมณ์ โหรวิชิต
82 นางสุธิชา ชูชาติ

ส่วนจัดการต้นน้า
ตาแหน่ง

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายประเมินทรัพยากรน้า
83 ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าปิล๊อก
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ายางโทน
84 นายศิริวัฒน์ แสงฉวี
85 นายพรพิทักษ์ ปัญญารัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าคลองงู
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าซองกาเลีย
86 นายนพดล ทรงลักษณ์
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าคลิตี้
87 นาวสาวรัตติกาล รักดี
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าพุเตย
88 นายปรียะพงษ์ นามโส
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าภาชี
89 นายสุเนตร ต้นแก้ว
ส่วนประสานโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
90
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
91 นายวรชัย ใหมธนโชติ
92
93
94
95
96
97
98

นายณัฐวุฒิ นิลวิเชียร
นายปัญญา ตาละลักษมณ์
นายประเสริฐ นกแย้ม
นายวิสุทธิ์ ศรีจรรยา
นายพนัชกร โพธิบัณฑิต
นายทัศนะ ศรีวิลาส
นายศิริวัฒน์ แสงฉวี

หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดาริ จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หัวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาริฯ จังหวัดราชบุรี
หัวหน้าโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หัวหน้าศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษชาติตามพระราชดาริ

หัวหน้าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บ้านหนองเหียง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติปา่ กุยบุรี
ผู้จัดการโครงการหมู่บา้ นพิทกั ษ์ปา่ รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
99 นายพรภิรมณ์ โหรวิชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
100 นายสุภาพ งามทองเหลือง หัวหน้าฝ่ายภูมิสารสนเทศ (GIS)
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย(Network)และระบบบริหาร
101 นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน
จัดการข้อมูล (MIS)
กลุ่มงานวิชาการ
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
102 นางสาวพิมพิกา ธรรมเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
103 นายปริญญา กลาพบุตร
หัวหน้าฝ่ายศึกษาวิจัยการป่าไม้
104 ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้

มือถือ
08-9529-1970
08-1943-0498
08-6173-0581

ภายใน
801
801
801

098-882-5549

801

081-526-7858
081-856-6756
08-6067-4022
089-555-8669
085-263-3839
มือถือ

ภายใน
150

081-290-9193
081-573-2713
089-111-7257
089-052-4598
085-160-2741
089-944-4014
089-836-5103
081-526-7858
มือถือ
08-1943-0498
081-921-8329

ภายใน
250
250

093-131-3259

212

มือถือ
085-048-6606
081-907-8344
082-292-4856

ภายใน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี (โทร.032-433882 FAX.032-433662)
รายชื่อ
ตาแหน่ง
มือถือ
นายนิธิ อาจสมรรถ
ผู้อานวยการสานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 081-948-1969
นายราชันย์ บุญอยู่
ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
081-995-4344
นายจานงค์ สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
095-447-1202
นายคณพศ เดชธัญญนนท์ ผู้อานวยการส่วนฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
081-351-8227
นายวัฒนา พรประเสริฐ
ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
081-943-1772
นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์ ผู้อานวยการส่วนจัดการต้นน้า
092-265-5229
นายเมธา สันติกุล
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
089-836-1994
นายปัญญา ตาละลักษมณ์ ผู้อานวยการส่วนประสานโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
089-111-7257
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายระเริง ทองน้าวน
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
089-918-1789
นางทิพวรรณ ธาตุทองคา หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
081-918-4318
นางอัฎรางค์ โพธิบ์ ุญ
หัวหน้างานธุรการ
089-679-2074
หัวหน้างานพัสดุ
นางอารี เปีย่ มพอดี
08-1434-3660
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นางสุวิมล เกษมภักดีพงษ์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
089-238-3099
081-113-2043
นายสุรเทพ ทองเสริม
หัวหน้างานแผนงาน
นายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
089-116-2662
นายประเวศ ศรีสุนทรไท
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเพชรบุรี
081-818-1336
นายวัฒนศักดิ์ ทองรักทอง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่
081-378-6814
หัวหน้าสถานควบคุมไฟป่าอุทยานเสด็จในกรม
081-817-0184
นายประวิทย์ เหมือนเผ่าพงษ์
กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน)
090-145-9541
นายกฤษณ สุขพานิช
หัวหน้ากองอานวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล
081-822-8397
นายจาลอง จงศรี
หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ พ.บ. 1(แม่คะเนย) 089-012-8166
นายชัชวาลย์ กุลทอง
หัวหน้าฐานปฏิบตั ิการป้องกันรักษาป่า ที่ พ.บ. 2 (หุบตะเคียน)
081-818-6877
นายดาเนิน แดงเลือด
หัวหน้าฐานปฏิบตั ิการคุ้มครองพื้นที่ปา่ อนุรักษ์ที่ ปข.5 (ห้วยลึก)
058-292-6582
นายสุเทพ ศรีวัง
หัวหน้าฐานปฏิบตั กิ ารคุ้มครองพื้นที่ปา่ อนุรักษ์ที่ ปข.6 (ห้วยตะลุยแพรกซ้าย) 089-546-8166
นายยอดยิ่ง น้อมถวาย
สายตรวจปราบปราม สายที่ 1
085-299-4641
นายมานพ นิมาภาศ
สายตรวจปราบปราม สายที่ 2
087-415-8012
นายชนินทร์ อินทรไพโรจน์ สายตรวจปราบปราม สายที่ 3
089-890-8981
หัวหน้าสวนป่าทรายทอง
นายบุญนา เงินวิไล
081-856-5238

30 นายนิพนธ์ บุญรอด
31 นายก่อเกียรติ องอาจ

หัวหน้าโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ พุน้าเค็ม
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราช-คลองกรูด

หัวหน้าสวนป่าเขาดิน
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูฯป่ากุยบุรีอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ

081-941-6540
085-290-3350

ภายใน
100
350
300
500
700
800
600
400
260
200
204
208
205
206
250

ที่

รายชื่อ

ตาแหน่ง

หัวหน้าสวนป่าเขาไม้รวก
หัวหน้าโครงการป่าทับสะแก
หัวหน้าสวนรุกชาติร้อยปี
33 นายสมศักดิ์ เสียงสนั่น
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
34 นายมานะ เพิม่ พูน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร
35 นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
36 นายกาญจนพันธ์ คาแหง
37 นายเกรียงศักดิ์ ประยืนยง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
38 นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี
39 นายสมศักดิ์ กรีธาธร
หัวหน้าสวนป่าโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต
40 นางสาวสุพร พลพันธ์
หัวหน้าวนอุทยานชะอา
41 นายกมล อุ่นใจ
หัวหน้าวนอุทยานป่ากลางอ่าว
42 นายภัทร์ อินทร์ไพโรจน์
หัวหน้าวนอุทยานแม่ราพึง
43 นายวิฑูร กลิ่นเกลา
หัวหน้าวนอุทยานท้าวโกษา
44 นายธีระ เต็มองค์หล้า
หัวหน้าวนอุทยานห้วยน้าซับ
หัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องล่าย
45 นายพงศธร พร้อมขุนทด
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อ
46 นายชูชาติ โชคลาภ
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอา
47 นายประธาน สังวรณ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม
48 นายสมศักดิ์ ชัยวิสิทธิ์
กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน)
49 นายอรรณพ เดี่ยววานิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าห้วยยางชุม
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าหนองพลับ
50 นายภูวิวัช หิรัญศรี
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าแก่งกระจาน
51 นายวันชัย สิงห์โต
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าปราณบุรี
52 นายสมนาม พูลพิทักษ์
53 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าหุบกะพง
32 นายสถิตย์ จันทรมณี

มือถือ

ภายใน

081-942-3802
081-736-6716
089-968-0056
098-991-4514
081-968-5364
081-763-4697
081-857-0889

032-459291
032-619030
081-776-2410
032-646291
032-821568

081-880-6959
081-860-5863
085-294-4004
081-803-4182
081-941-8701
089-836-4510
089-919-3984
081-858-7227
081-086-4949
086-005-2431
081-763-3294
081-944-7725
081-987-1166
086-368-2553

032-706051

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หน่วยงานส่วนกลาง
รายชื่อ
ตาแหน่ง
นายประธาน สังวรณ์
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอา)
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าผาตาด
นายสุพงษ์ชัย บุญมี
นายบรรพต มาลีหวล
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
นายอานาจ สนใจ
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย
นายอรรถพันธ์ จันทร์รัตนวงศ์ หัวหน้าโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นายธงชัย สาแรก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี
นายชานาญ สมฤทธิ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมฯ ภาคกลาง
นายเสกสรร ศิริวัฒนกุล
หัวหน้าศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า
นายสาเริง ปานอุทัย
หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้าแม่กลอง
นายวินันท์ วิระยะ
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
นายธรรมนูญ เต็มไชย
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
นายสมหมาย นามสวาท
หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี
นายประดุง จิตระออน
หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้าจอมพล จังหวัดราชบุรี
นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น
หัวหน้าสวนรุกขชาติกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นายฉัตรชัย ดาทองสุข
หัวหน้าสวนรุกขชาติด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เสียงสนั่น
หัวหน้าสวนรุขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ทุง่ ขยาย)
นายคุณวุฒิ ลังการ์สิทธิ์
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี
นายสุรพล ร่มโพธิเ์ ย็น
หัวหน้าศูนย์ประสานงานกู้ภยั อุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภาคตะวันตก)
นายประภาวิชญ ทิพย์สุวรรณ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์)
นายชาติชาย ศรีแผ้ว
สานักงานสนับสนุนป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง

มือถือ
ภายใน
081-858-7227 032-471317
081-736-4517 034-546668
081-861-3187
086-909-2025
081-494-6549
083-052-5323
081-266-7476 034-547017
081-810-1454
081-705-4026
086-691-9197

032-472385

081-866-9338
086-170-9353
089-772-6844
081-812-1674
081-736-6716
089-245-9466
092-546-4961
087-138-1046
081-856-4082

034-630488

