


โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเจาหนาที่รฐั 

เรือ่ง การบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาตแิบบมสีวนรวมเพือ่การใชประโยชนทีส่มดลุและยัง่ยนื
-------------------------- 

1. หลกัการและเหตผุล

มตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร

และที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง ผล 

การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นทีป่าสงวนแหงชาตเิพ่ิมเตมิไดกาํหนดพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ โดยการจําแนกเปนเขตตาง ๆ  ตามการใชประโยชนทรัพยากร และที่ดินปาไมได 3 เขต (Zone) 

ดังนี้ 1. เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 2. เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)และ 3. เขตพื้นที่ปา 

ที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A)ซ่ึงเม่ือวเิคราะหตามนัยมตดิังกลาวแลวทําใหทราบวาพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไมนั้นมีการใชประโยชนในหลายรูปแบบทั้งจากหนวยงาน

ภายในกรมปาไม เอง ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ การใชประโยชนปาสงวนแหงชาติแบบแยกสวน 

ไมมีการประสานทั้งแนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัตินี้ทําใหกรมปาไมมีอุปสรรคในการดําเนินงาน

ปองกันรักษาปา การจัดการที่ดนิปาไม เปนอยางมาก 

อธิบดีกรมปาไม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ) จึงไดมอบแนวทางการบริหารจัดการปาสงวนแหงชาต ิ

ในรูปแบบ การบรหิารจัดการโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกกรมปาไมเพื่อรักษาพื้นที่

ของรัฐคงอยูเปนทรัพยสนิของคนไทยทุกคน และรักษาพื้นที่ปาไมไวได ตลอดจนการใชประโยชนที่ดิน

เกดิความสมดุลย่ังยืนโดยใหมีการจัดตั้งหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการพื้นที ่

ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่เขาไปรวมแกไขปญหาจากตนเหต ุนั่นคอื คน (ทุกภาคสวน และชุมชน) จะตอง

รวมกัน คิด รวมวางแผน รวมทํา รวมใชประโยชน (คํานึงถึงเรื่องทุนปจจัย ๔ ดาน คือ ๑. ดิน 

๒. น้ํา ๓. คนแรงงาน และ ๔. ปาไม) 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดประสบการณระหวางหัวหนาปาสงวน

แหงชาต ิผูปฏิบัตงิานสามารถเพ่ิมพูนทักษะ องคความรู และเทคนคิในการบรหิารงานปาสงวนแหงชาต ิ

และขยายผลในการปฏิบัติงานเพื่อการใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยืน กรมปาไมจึงไดจัดทําโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเจาหนาที่รัฐ เรื่องการบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบมีสวนรวมเพื่อการใช

ประโยชนที่สมดุลและย่ังยืนข้ึน เพื่อรวมกันถอดบทเรียนในทองที่ปาสงวนแหงชาติ ออกมาเปนแนว

ทางการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาตริะดับพื้นที่ตอไป 

/2.วัตถุประสงค… 
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๒.วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหาร

จัดการปาสงวนแหงชาติแบบบูรณาการทุกภาคสวน 

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนทศันคตใิหเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานการบรหิาร

จัดการปาสงวนแหงชาติใหเปนนกับรหิารโดยการทํางานเปนทมีแบบมีสวนรวม 

2.3 เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําไปใชในการวางแนวทางและรูปแบบการ

ดําเนนิงานบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติ และประชาสัมพันธการดําเนนิงานตามภารกจิของกรมปาไม

แบบมีสวนรวมใหเกดิการผลักดันจากทุกฝายเขาสูนโยบายระดับประเทศตอไป 

3. ผูเขารวมสมัมนา

ผูบริหารในสวนกลาง ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ เจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานดานการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติและเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานการจัดการที่ดนิปาไม 

4. จาํนวนผูเขารวมสมัมนา

จํานวน 347 คน 

๕. วัน เวลา สัมมนา 

จํานวน 1 วัน วันที ่8 มกราคม 2557 

6. สถานทีส่ัมมนา

หองประชุม สหกรณออมทรัพยกรมปาไม กรุงเทพมหานคร 

7. วธิกีารและเนื้อหาสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร

7.1 การบรรยายและการเสวนา รวม ๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ีดังนี้ 

(1) บรรยายพิเศษ แนวคิดและแนวทางการจัดการปาสงวนแหงชาติโดยอธิบดี

กรมปาไม 

(2) การบรรยาย ในหัวขอ “แนวคิดจากประสบการณการแกปญหาปาไมโดยการ

มีสวนรวมของประชาชน” มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติไดเห็นกรณีตัวอยาง

รูปแบบที่ย่ังยนืในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมของชุมชน 

(3) การบรรยาย ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อปาไมของชาติ” มี

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริหาร

จัดการปาสงวนแหงชาตใิหเปนนักบรหิารที่จะปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนใหดข้ึีนควบคูกับการรักษา

สมดุลระบบนเิวศของปา 

/(4) การบรรยาย... 
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(4) การบรรยาย ในหัวขอ “กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาปาไม 

กรณศีกึษาผืนปาตะวันตก” และ “การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูวถิกีารทํางาน” มีวัตถุประสงค

เพื่อเปดมุมมองการทํางานของนักบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติในรูปแบบกระบวนการมีสวนรวม 

ที่เปดใจกับชาวบานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการใชแผนที่ 1:50,000 ในการจัดจําแนก และ

วิเคราะหปญหา จากการถอดบทเรียนและประสบการณที่เกิดข้ึนจริง และมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ทักษะพรอมทั้งเรียนรูกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อประโยชนสุขของสังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) การเสวนาในหัวขอ “กรณีศึกษาการบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบมี

สวนรวม” ในรอบปที่ผานมา ผูเขารวมการเสวนาไดแกหัวหนาสํานักงานปาสงวนแหงชาตจิํานวน ๕ แหง 

(ปาสงวนแหงชาตหินองเต็ง - จักรราช ,ปาสงวนแหงชาตปิาเขาราวเทยีน  ,ปาสงวนแหงชาตปิาพุน้ําเค็ม 

,ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน , และปาสงวนแหงชาตปิาแมแตง) ในเวลา ๑ ช่ังโมง ๓๐ นาที 

7.2 การเสวนาหัวขอ “กรณศีกึษาการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาตแิบบมีสวนรวม” 

มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการดําเนนิงานในรอบปที่ผานมาของหัวหนาปาสงวนแหงชาต ิกรณศีกึษา

จากตัวแทนปาสงวนแหงชาต ิ5 ภาค คอื ปาสงวนแหงชาตหินองเต็ง - จักรราช ปาสงวนแหงชาตปิาเขา

ราวเทยีน ปาสงวนแหงชาตปิาพุน้ําเค็ม ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน และปาสงวนแหงชาตปิาแมแตง 

7.3 การจัดนทิรรศการและแถลงขาว ในหัวขอ“การบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติ

แบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยืน” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน

ของกรมปาไมในแตละภารกจิที่สนับสนุนการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบมีสวนรวมใหหัวหนา

สํานักงานปาสงวนแหงชาติไดเรียนรู และประชาสัมพันธนักบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติผาน

สื่อมวลชนสูชุมชน หนวยงานและองคกรตางๆ ไดรับทราบและเขามามีสวนรวมดูแลรักษาปารวมกับ

ทมีงานของกรมปาไมตามภารกจิตางๆ เชน การจัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

การสงเสริมการปลูกปา การจัดการที่ดินปาไม การวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน โดยมีหัวขอนทิรรศการ ๗ หัวขอ ดังนี้ 

(๑) หัวขอนิทรรศการ “เครือขายปาชุมชนรอบพื้นที่ และสํานักงานปาสงวน

แหงชาตเิขาราวเทยีน จังหวัดชัยนาท”  

(๒) หัวขอนิทรรศการ “การบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบมีสวนรวมเพื่อ

การใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยนื”  

/(3) หัวขอ… 
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(๓) หัวขอนทิรรศการ “การปลูกกาแฟอินทรยีผสมผสานภายใตการปลูกตนไมปา

ในพื้นที่ที่ชุมชนทํากนิ (ไมใชสารเคมี และสรางระบบนิเวศที่สมดุล ย่ังยืน แบบอยูรวมกับปา) สรางปา 

สรางรายได พรอมจําหนายผลติภัณฑกาแฟสดสรางมูลคาเพ่ิม แกชุมชน 

(๔) หัวขอนทิรรศการ “รัฐวสิาหกจิชุมชนในการปลูกไมปาปาเศรษฐกจิ” 

(๕) หัวขอนทิรรศการ “การปลูกปา CSR จังหวัดราชบุร ีภายใตโครงการดวงใจสี

เขียวของกระทรวง ในพื้นทปีาสงวนแหงชาต”ิ 

(๖) หัวขอนทิรรศการ “เครอืขายปองกันไฟปา” 

(๗) หัวขอนิทรรศการ “แนวทางพระราชดําริ คนอยูรวมกับปา และเศรษฐกิจ

พอเพียง กับชุมชนในปาสงวนแหงชาต ิสรางปา สรางรายได” 

8. วทิยากร

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมปาไมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย องคกรภาคเอกชน เครอืขายปาไม และมูลนธิสิบืนาคะเสถยีร เปนตน

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ

9.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานการบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาต ิมีความรู ความ

เขาใจและรวมกันวางแนวทาง บทบาท และหนาที่ในการบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาต ิ

9.2 ผูเขารวมสัมมนาไดเห็นภาพรวมทุกภารกจิของกรมปาไมกับการมีสวนรวมในการ

บรหิารจดัการปาสงวนแหงชาต ิ

9.3 ไดเผยแพรและประชาสัมพันธการบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาตใินรูปแบบ

สํานกังานปาสงวนแหงชาตใิหประชาชนและหนวยงานทกุหนวยงานไดรับทราบ และชวยกันรักษาสมดุล

ของธรรมชาตแิละการใชประโยชนอยางย่ังยนืรวมกับหัวหนาปาสงวนแหงชาตติลอดไป 

10. งบประมาณ

เบิกจายจากงบประมาณดําเนินการจากแผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลผลติที่ 1 พื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักจัดการที่ดินปาไม กิจกรรมจัดการแนวเขตปาสงวน

แหงชาติ งบดําเนนิงาน จํานวน 255,400 บาท (สองแสนหาหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) 

11.ผูรับผดิชอบโครงการ

สํานักจัดการที่ดนิปาไม กรมปาไม 

/12. การประเมิน... 





กาํหนดการ 

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเจานาทีร่ฐั 

เรือ่งการบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาตแิบบมสีวนรวมเพือ่การใชประโยชนทีส่มดลุและยัง่ยนื

ณ หองประชมุ สหกรณออมทรพัยกรมปาไม กรงุเทพมหานคร 

วนัที ่8มกราคม 2557 

วนั / เวลา กจิกรรม / หวัขอการบรรยาย ผูดาํเนนิการ 

๘มกราคม255๗ 

07.๐0 – 08.00 น. 

08.00 – 08.1๐น. 

08.๑0– 0๘.๕0 น. 

๐๘.๕0 – ๐๙.๒๐น. 

๐๘.๕0 – ๐๙.๒๐น. 

๐๙.๒๐ – 1๐.๒๐น. 

1๐.๒๐ – 12.๒0 น. 

12.๒0 – 13.00 น. 

13.00 – 15.๓๐ น. 

15.๓๐ –1๕.๔๕น. 

- ลงทะเบยีน 

- การแสดงเปดตัวหัวหนาปาสงวนแหงชาตใิน

รูปแบบ “อาสาสมัครปาไมบาน (forest volunteer)(

ชุด เรารักปาสงวนแหงชาต)ิ” 

- พธิเีปด และบรรยายในหัวขอ “แนวทางการ

บรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบมีสวนรวมเพื่อ

การใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยืน”  

เย่ียมชมนิทรรศการและรวมแถลงขาว 

- อาหารวาง – 

-การบรรยาย ในหัวขอ “ประสบการณการ

แกปญหาปาไม” 

- การบรรยาย ในหัวขอ “ความรับผดิชอบตอสังคม 

เพื่อปาไมของชาต ิ” 

- อาหารกลางวัน – 

- การบรรยาย ในหัวขอ “กระบวนการมีสวนรวมใน

การพัฒนาปาไม กรณีศกึษาผนืปาตะวันตก”และ 

“การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูวถิกีาร

ทํางาน” 

- อาหารวาง – 

-การเสวนาหัวขอ “กรณีศึกษาการบรหิารจัดการปา 

คณะทํางาน 

นองๆ คณะวนศาสตร 

อธบิดกีรมปาไม 

อธบิดกีรมปาไม และผูบรหิารกรมปาไม 

(กลุมหัวหนาปาสงวนแหงชาต ิเขาเรยีนรู

ตามชุดนทิรรศการ และกรอกความ

คิดเห็น) 

นายปกรณ จรงิสงูเนนิ  

รศ. ทองทพิภา วริยิะพันธุ 

ผูอํานวยการหลักสูตร CEO MBA 

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

กลุมหัวหนาปาสงวนแหงชาต ิเขาเรียนรู

ตามชุดนทิรรศการ และกรอกความ

คิดเห็น) 

อาจารยศศนิ เฉลมิลาภ 

มูลนธิสิบืนาคะเสถียร และ 

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร 

Bathroom desighco..ltd. (หนวยงานดเีดน

ของชาต ิป ๒๕๕๒) 

กลุมหัวหนาปาสงวนแหงชาต ิเขาเรียนรู

ตามชุดนทิรรศการ และกรอกความ

คิดเห็น) 

-ผูดําเนนิรายการ นายคณิต รัตนวัฒนกุล 



- 2 – 
 

กาํหนดการ 

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเจานาทีร่ฐั 

เรือ่งการบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาตแิบบมสีวนรวมเพือ่การใชประโยชนทีส่มดลุและยัง่ยนื 

ณ หองประชมุ สหกรณออมทรพัยกรมปาไม กรงุเทพมหานคร 

วนัที ่8มกราคม 2557 

 

วนั / เวลา กจิกรรม / หวัขอการบรรยาย ผูดาํเนนิการ 

1๕.๔๕   – 1๗.๓๐น. 

 

 

 

 

 

 

 

17.๓๐น. 

สงวนแหงชาตแิบบมีสวนรวม” ในรอบปที่ผานมา 

รอบที ่๑ 

   ๑) ปาสงวนแหงชาตหินองเต็ง-จักรราช ๑๐ นาที 

   ๒) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาราวเทยีน  ๑๐ นาที 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาพุน้ําเค็ม๑๐ นาที 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน๑๐ นาที 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาแมแตง   ๑๐ นาที 

6) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาตะโกปดทอง 

-สรุป๒ นาท ี

และรอบที ่๒ ปาสงวนแหงชาต ิ๕ แหง ละ ๓ นาที

(๑๕ นาท)ี 

-ตอบคําถามและสรุป๒๕ นาท ี 

- กลาวสรุป  และพธิปีดการสัมมนา 

ผูอํานวยการสวนจัดการปาสงวนแหงชาติ 

-ผูรวมการเสวนา   

๑) นายธรีศักดิ์  คําทว ี 

๒) นางสาวพรทพิย ปยะโชต ิ   

๓) ดร.คงศักดิ์ มีแกว 

๔) นายบัญชารุงรจนา 

๕) นายวรีะศักดิ์  นันทรัตน 

6) นายประเสรฐิ  มวงอยู 

 

 

 

อธบิดกีรมปาไม 

หมายเหตุ  - วันเปดแตงกายชุดบาออน (เขียวเทา) 

  - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  



กาํหนดการการจดันทิรรศการในโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเจานาทีร่ฐั 

เรือ่ง การบรหิารจดัการปาสงวนแหงชาตแิบบมสีวนรวมเพือ่การใชประโยชนทีส่มดลุและยัง่ยนื 

ณ หองประชมุ สหกรณออมทรพัยกรมปาไม กรงุเทพมหานคร 

วนัที ่8มกราคม 2557 

(หวัขอนทิรรศการเพื่อใหหวัหนาสาํนกังานปาสงวนแหงชาตไิดเรยีนรู) 

วนั / เวลา กจิกรรม / หวัขอนทิรรศการ ผูดาํเนนิการ 

๘มกราคม 255๗ 

06.00 – ๑7.๓๐น. 

 

 

๑.นทิรรศการ “ เครอืขายปาชุมชนรอบพื้นทีแ่ละ

สํานักงานปาสงวนแหงชาตเิขาราวเทยีน จังหวัดชัยนาท” 

 

๒.นทิรรศการ “การบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาตแิบบ

มีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยืน”  

-ในหัวขอ“ตัวอยางสํานักงานปาสงวนแหงชาต ิแนวคิด 

และแนวทางในการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบ

มีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนที่สมดุลและย่ังยืน” 

-ในหัวขอ “ขอกฎหมายเพื่อการบรหิารจัดการปาสงวน

แหงชาตแิบบมีสวนรวม” 

-ในหัวขอ “ระบบฐานขอมูลที่จําเปนในการบรหิาร

จัดการปาสงวนแหงชาติแบบมีสวนรวม” 

๓.นทิรรศการ “การปลูกกาแฟอินทรยีผสมผสานภายใต

การปลูกตนไมปาในพื้นที่ที่ชุมชนทํากนิ (ไมใชสารเคมี 

และสรางระบบนเิวศทีส่มดุล ย่ังยืน แบบอยูรวมกับปา ) 

สรางปา สรางรายได  พรอมจําหนายผลติภัณฑกาแฟ

สดสรางมูลคาเพิ่ม แกชุมชน” 

๔.นทิรรศการ “รัฐวสิาหกจิชุมชนในการปลูกไมปา 

ปาเศรษฐกจิ” 

๕.นทิรรศการ “การปลูกปา CSR จังหวัดราชบุรี  ภายใต

โครงการดวงใจสเีขยีวของกระทรวง ในพื้นทปีาสงวน

แหงชาต”ิ 

๖.นทิรรศการ “เครอืขายปองกันไฟปา” 

 

๗.นทิรรศการ “แนวทางพระราชดําร ิคนอยูรวมกับปา 

และเศรษฐกจิพอเพียง กับชุมชนในปาสงวนแหงชาต ิ

สรางปา สรางรายได ” 

 

สํานักจัดการปาชุมชน และสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ ๕ สระบุรจัีดเจาหนาที่ 

และตัวแทนชุมชน ใหคําอธบิาย 

สํานักจัดการที่ดนิปาไม และสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสมีา) และ

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขา

อุบลราชธาน ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไม

ที่ 1(เชยีงใหม) และสํานักกฎหมายจัด

เจาหนาที่ของแตละสํานักฯ และตัวแทน

หัวหนาสํานักงานปาสงวนแหงชาติให

คําอธบิาย 

 

มูลนธิโิครงการหลวง และโรงงานหลวงที่ ๑  

(พรอมบูทจําหนายกาแฟสด ดอยคํา)และ

ตัวแทนเจาหนาที่ ใหคําอธบิาย 

 

 
สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม จัด

เจาหนาที่ และตัวแทนชุมชน ใหคําอธบิาย 

สํานักสงเสริมการปลูกปาและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัด

เจาหนาที่ และตัวแทน CSR ใหคําอธบิาย 

สํานักปองกันและควบคุมไฟปา จัด

เจาหนาที่ และตัวแทนชุมชน ใหคําอธบิาย 

สํานักโครงการพระราชดํารแิละกจิการ

พเิศษ จัดเจาหนาที่ และตัวแทนชุมชน ให

คําอธบิาย 

* กาํหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

หมายเหต:ุ  คณะผูจัดการอบรมสัมมนาจะประเมินผลตดิตามความเขาใจ ถงึกจิกรรมเกี่ยวกับทุกนทิรรศการสําหรับ

หัวหนาสํานักงานปาสงวนแหงชาติแยกรายบุคคลในระหวางการสัมมนาใหผูบังคับบัญชาระดับพื้นที่ และผูบรหิารกรมปา

ไมทราบและพิจารณาตอไป 











ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

31 นายสมบูรณ รัตนะชีวะกุล ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก

32 นายปญญาพนธ เสถียรพานิช ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)

33 นายรัศมี นันทนิ ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี)

34 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 สาขานครพนม 

35 นายทาซาน กงซา ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน)

36 นายสมภาร นันทโพธิ์เดช ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

37 นายปริญญา วรรณศุภ ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา)

38 นายมุงรักษ ปนวนิชยกุล ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี)

39 นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

40 นางสาวสมจิตร หวังดิลก ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี)

41 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี

42 นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธานี)

43 นายสุพจน ภูรัตนโอภา ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

44 นายสุทิน  อักษรนํา ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่

45 นายพีรพงศ ปจฉิมศิริ ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา)

46 นายสุรเชษฐ ลิมศิริวนนท ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส

47 นายอุทัยวุฒิ  เสารไชย นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมธิ แมตีบ แมสาร และปาเหมืองจี้

และปาสันปาสัก จังหวัดลําพูน

48 นายนรินทร  วิรุฬรัตน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมทา และปาดอยขุนตาล จังหวัดลําพูน

49 นายสมเพชร  แสนอาย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาบานโฮง และปาแมอาว จังหวัดลําพูน

50 นายเสนห  แกวสีหมอก เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมตืน และปาแมแนต จังหวัดลําพูน

51 นายอนุชา  ทีปานุเคราะห เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลี้ จังหวัดลําพูน

52 นายวรวุฒิ  โพธิแทน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลี้ และปาแมหาดและปาแมกอ 

จังหวัดลําพูน

53 นายพิทักษ  เตชะใจ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําแมฝาง ปาแมสูน              

และปาแมหลักหมื่น จังหวัดเชียงใหม

54 นายรังสิต  พูลศรี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

55 นายวีระศักดิ์  นันทรัตน นายชางสํารวจชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ปาอินทขิล และปาแมขะจาน 

จังหวัดเชียงใหม

56 นายศิริชัย  ทองประเสริฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมริม และปาดอยสุเทพ จังหวัด

57 นายมานพ  นาราช เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

58 นายประหยัด  ดาวราม เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง จังหวัดเชียงใหม

59 นายสกุลศึก  วงศใหญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสันทราย และปาแมงัด จังหวัดเชียงใหม

60 นายกิติศักดิ์  ปานะโปย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมออน และปาขุนแมทา              

จังหวัดเชียงใหม



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

61 นายสยาม  อินถาโท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมทาชางและปาแมขนิน              

จังหวัดเชียงใหม

62 นายธนา  มีชํานาญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมขานและปาแมวาง จังหวัดเชียงใหม

63 นายทวิทย  ปาระมี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

64 นายยุทธ  เทพกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมตาลและปาแมยุย และปาทาธาร 

จังหวัดเชียงใหม

65 นายพิศุทธิ์  ลักษวุธ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแจมและปาแมตื่น จังหวัดเชียงใหม

66 นายชิตพล  ศรีจันทร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมหาด จังหวัดเชียงใหม

67 นายดรุณ  กําลังเหลือ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย จังหวัดเชียงใหม

68 นายธนภณ  ไชยรส เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาอมกอย 1 จังหวัดเชียงใหม

69 นายวีระพันธ  จันทรศรี เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาอมกอย 2 จังหวัดเชียงใหม

70 นายมนูกิจ  สุรินทรทีปะ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาอมกอย 3 จังหวัดเชียงใหม

71 นายชยพล  เรือนคํา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแจม 1 จังหวัดเชียงใหม

72 นายมนูญ  ขุนทรงอักษร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแจม 2 ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม

 3จังหวัดเชียงใหม

73 นายกมลพันธ  เสียงแจม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแจม 4 จังหวัดเชียงใหม

74 นายรุงเพ็ชร บรรเทา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงซายตอนบน จังหวัด

75 นายครรชิต วงศพระยา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงขวา จังหวัดแมฮองสอน

76 นายทวีชัย กันทใจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงซาย จังหวัดแมฮองสอน

77 นายกมล นันยบุตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมเงา และปาแมสําเพ็ง-ปาแมสุรินทร 

จังหวัดแมฮองสอน

78 นายยุทธพงษ บุตรเนตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงซาย แปลง 1              

จังหวัดแมฮองสอน

79 นายนิพนธ วรนาม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงซาย จังหวัดแมฮองสอน

80 นายสมจิน เนตรประดิษฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงขวา จังหวัดแมฮองสอน

81 นายอํานวย ยอดคํา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน

82 นายชัยวัฒน  แสงศรีจันทร นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย จังหวัดเชียงราย

83 นายสุบิล  ปุกคํา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยสักและปาแมกกฝงขวา          

จังหวัดชียงราย

84 นายจตุรภัทร  ศรีอาคะ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาขุนหวยงิ้ว ปาเชียงเคี่ยน                 

และปาขุนหวยโปง จังหวัดเชียงราย

85 นายกําพล  สุวรรณกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมอิงฝงขวา และปาแมงาว          

จังหวัดเชียงราย

86 นายทองคํา  ธรรมสละ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย และปาแมกกฝงขวา 

จังหวัดเชียงราย

87 นายวัชร  ศักดิ์เจริญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสบกกฝงขวา จังหวัดเชียงราย



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

88 นายคงศักดิ์  สรอยเสนา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําหงาวฝงซาย จังหวัดเชียงราย

89 นายธนศักดิ์  วิศิษฐผล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําแมคํา ปาน้ําแมสลอง                 

และปาน้ําแมจันฝงซาย จังหวัดเชียงราย

90 นายเสือ  ปรุงธัญพฤกษ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปูนนอย ปาแมปูนหลวง              

และปาหวยโปงเหม็น จังหวัดเชียงราย

91 นายสุภาพ  วงศดวง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง 

จังหวัดเชียงราย

92 นายชาญณรงค  สุวรรณคํา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปม และปาแมพุง จังหวัดเชียงราย

93 นายสมเดช  ขวัญออน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา อําเภอแมสรวย        

จังหวัดเชียงราย

94 นายนิวัติ  มีวรรณสกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมโขงฝงขวา จังหวัดเชียงราย

95 นายสมพงษ  ฐิติโชติ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมขาวตม และปาหวยลึก            

จังหวัดเชียงราย

96 นายนิวัตร  มั่งมี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยม จังหวัดพะเยา

97 นายไกรวุฒิ  วรรณคํา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว 

จังหวัดพะเยา

98 นายวิชาติ  ใจสมิง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา

99 นายถวิล  จันธิยศ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยดอกเข็ม และปาแมอิงฝงขวา 

จังหวัดพะเยา

100 นายสุทัศน กาวิชัย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.1 จังหวัดอุตรดิตถ

101 นายสายัณห เกิดมั่น เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.2 จังหวัดอุตรดิตถ

102 นายภูริทัต แมตเมือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.3 จังหวัดอุตรดิตถ

103 นายพิเชฐ สํานวน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.4 จังหวัดอุตรดิตถ

104 นายบัณฑิต ขวัญเย็น เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.5 จังหวัดอุตรดิตถ

105 นายสมภพ คาไม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติอุตรดิตถที่ อต.6 จังหวัดอุตรดิตถ

106 นายเอกภาวิน เด็ดขาด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.1 จังหวัดลําปาง

107 นายทัศนัย หนองแส เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.2 จังหวัดลําปาง

108 นายจรัล สอาดจิตต เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.3 จังหวัดลําปาง

109 วาที่ ร.ต.ประกิจ ศรีมันทยามาศ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.4 จังหวัดลําปาง

110 นายจิตรกร ศรีจันทร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.5 จังหวัดลําปาง

111 นายถนอม โพธิ์วิจิตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.6 จังหวัดลําปาง

112 นายพิษณุพันธ วงศขันธ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.7 จังหวัดลําปาง

113 นายไพโรจน กลัดตลาด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.8 จังหวัดลําปาง

114 นายสินธพ เรือนมั่น เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.9 จังหวัดลําปาง

115 นายพิสิษฐ บุญญาภิสิทธิ์โสภา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.10 จังหวัดลําปาง

116 นายเจษฎา เอนกคณา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.11 จังหวัดลําปาง



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

117 นายปณิธาน วรมงคล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.12 จังหวัดลําปาง

118 นายวชิรวิชญ เพชรประสิทธิ์กุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.13 จังหวัดลําปาง

119 นายสถาพร ไกแกว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.14 จังหวัดลําปาง

120 นายจําลอง ใจสวาง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติลําปางที่ ลป.15 จังหวัดลําปาง

121 นายประสิทธิ์ ทาชาง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาแมน้ํานานตอนใต จังหวัดนาน

122 นายมนตรี ปยาพันธ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง  จังหวัดนาน

123 นายอุทัยวุฒิ กันหมุด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ํายาว และปาน้ําสวด จังหวัดนาน

124 นายภาณุ ชมภูมิ่ง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมน้ํานานฝงตะวันออกตอนใต    

จังหวัดนาน

125 นายลิขิต วงศวชิระนนท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปานาซาว จังหวัดนาน

126 นายสมชาย สุภาพ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําวา และปาหวยสาลี่ จังหวัดนาน

127 นายสงคราม ขาวสะอาด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสาลีก จังหวัดนาน

128 นายวีรพล กึกกอง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมสอง จังหวัดแพร

129 นายอนุรักษ เอกภูมิ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยมตะวันตก จังหวัดแพร

130 นายกิตติ ใจโฮง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมปงและปาแมลอง จังหวัดแพร

131 นายศุภกิจ สืบสุโกศล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมยมฝงตะวันออก จังหวัดแพร

132 นายวีระพงษ สิงหนิกร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมจั๊วะและปาแมมาน จังหวัดแพร

133 นายนพดล ใจกลม นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมกอนและปาแมสาย จังหวัดแพร

134 นายประวีณ หวังระบอบ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมเติ๊ก ปาแมถาง             

และปาแมกําปอง จังหวัดแพร

135 นายราเชนทร อินทรพันธ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมตาฝงขวาตอนใต จังหวัดแพร

136 นายประทิน แมดเมือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมลูและปาแมแปน จังหวัดแพร

137 นายณัฐเสฐ สุรจิตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมสรอย จังหวัดแพร

138 นายอรุณ คงได เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมแยและปาแมสาง จังหวัดแพร

139 นายจีระ  ทรงพุติ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมสิน ปาแมสาน และปาแมสูงฝงซาย 

จังหวัดสุโขทัย

140 นายอรัญ  อรุณแจง เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมทาแพ จังหวัดสุโขทัย

141 นายสมเกียรติ  เยอเจริญ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยทรวง ปาแมสํา ปาบานตึก         

และปาหวยไคร จังหวัดสุโขทัย

142 นายสุพร  จังกินา นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมพันลํา และปาแมมอก จังหวัดสุโขทัย

143 นายชาติชาย  ชื่นบาน เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหนองตูม จังหวัดสุโขทัย

144 นายนพดล  สามกองาม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาประดาง และปาวังกเจา จังหวัดตาก

145 นายนฤพนธ  ทิพยมณฑา นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมทอ และปาหวยตากฝงขวา         

จังหวัดตาก

146 นายวรกิจ  โตจําเริญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาประจํารักษ จังหวัดตาก



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

147 นายสุรัตน  หงษสระแกว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมตื่น จังหวัดตาก

148 นายคมน  เครืออยู เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมกลอง และปาอุมผาง จังหวัดตาก

149 นายสมควร  พรมมา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมสอด จังหวัดตาก

150 นายอภิวัฒน  นาคเปรม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง จังหวัดตาก

151 นายคงฤทธิ์  อินรัญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น จังหวัดตาก

152 นายพิพัฒน  เกตุดี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด จังหวัดตาก

153 นายวัชรินทร  เหลาโกก เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมสลิดและปาโปงแดง จังหวัดตาก

154 นายยุทธ  กุณา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําปง จังหวัดตาก

155 นายศิริศักดิ์  ทนงรบ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมละเมา จังหวัดตาก

156 นายมณีโชติ  ฉกรรจศิลป เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชองแคบ และปาแมโกนเกน จังหวัดตาก

157 นายวัฒนา  ผันนอย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมระกา จังหวัดกําแพงเพชร

158 นายนพรัตน  ขวัญแสม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาเขาสวาง                     

และปาคลองหวยทราย จังหวัดกําแพงเพชร

159 นายเสกสรรค  กันโต เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร

160 นายเสนห  นวลศรี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหนองเสือโฮก และปาหนองแขม     

จังหวัดกําแพงเพชร

161 นายประจักษ  สุวรรณเดช นักวิชาการปาไมชํานาญการ  หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาคลองวังเจา และปาคลองสวนหมาก 

จังหวัดกําแพงเพชร

162 นายเธียรวิชญ มูสิกะวงศ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแมวงก - แมเปน จังหวันครสวรรค

163 นายเชษฐกิตต ฉันทรัตนาคินทร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง จังหวันครสวรรค              

และจังหวัดอุทัยธานี

164 นายวีระ ระบอบ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาสูง และปาเขาพระ จังหวันคร

สวรรคและจังหวัดพิจิตร

165 นายเอกรัตน พรหมศิริแสน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี

166 นายชํานาญ ศรีสุข เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยทับเสลา และปาหวยคอกควาย 

จังหวัดอุทัยธานี

167 นายประกิจ แกวเปรม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาปลายหวยกระเสียว จังหวัดอุทัยธานี

168 นายประจักษ มิยา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาปางกอและปาวังชมภู              

จังหวัดเพชรบูรณ

169 นายปญญวิชช ออนละมัย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง 

จังหวัดเพชรบูรณ

170 นายกฤษดา จันทรโท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสองขางทางสายชัยวิบูลย            

จังหวัดเพชรบูรณ

171 นายขจร ใจจูน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยทินและปาคลองตีบ              

จังหวัดเพชรบูรณ



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

172 นายสมศักดิ์ ชวนชม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาตะเบาะและปาหวยใหญ              

จังหวัดเพชรบูรณ

173 นายสมชาย ครุธเกษ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

174 นายพยนต เรืองระยนต นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําปาสัก จังหวัดเพชรบูรณ

175 นายภูรียวัฒน จันแจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําปาสัก จังหวัดเพชรบูรณ

176 นายมาพ แกวพิกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาโปลกหลน จังหวัดเพชรบูรณ

177 นายวิวัฒน อินแปง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําภาคนอย ปาสงวนแหงชาติปาน้ํา

ภาคและปาลําแควนอยฝงซาย จังหวัดพิษณุโลก

178 นายอิทธิพล ประเทือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสองฝงลําน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก

179 นายชาญชัย เรื่องศิลป เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก

180 นายพงษศักดิ์ ประสมทรัพย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

181 นายวิชาญ ขันธแกว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําวังทองฝงขวา จังหวัดพิษณุโลก

182 นายบุญสม โตแทนสมบัติ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก

183 นายสมชาย ฉิมแยม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําวังทองฝงซาย จังหวัดพิษณุโลก

184 นายสมเนตร สวาง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก และปาทับกวาง แปลงที่ 2 

จังหวัดสระบุรี

185 นายรัชชัย สุทธิมา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง และปามวกเหล็ก แปลงที่ 1 

จังหวัดสระบุรี

186 นางสาวพรทิพย ปยะโชติ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาราวเทียน จังหวัดชัยนาท

187 นายสมเกียรติ  โอภาส เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาวังเพลิง ปามวงคอม และปาลํานารายณ

จังหวัดลพบุรี

188 นายถนอมพงษ สังขธูป เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล และปาซับลังกา        

จังหวัดลพบุรี

189 นายสมเด็จ  จําป นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปากุดจับ ปาสงวนแหงชาติหมากหญา 

จังหวัดอุดรธานี

190 นายเกียรติศักดิ์  นามมีฤทธิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกน้ําเค็ม และปาโคกดอนโพธิ์    

จังหวัดอุดรธานี

191 นายจีระศักดิ์  พวงจําป นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทม และปาขา จังหวัดอุดรธานี

192 นายวีระศักดิ์  ประสานศรี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาบะยาว ปาหัวนาคํา ปานายูง ปาหนอง

กุงทับมา และปาหนองหญาไชย จังหวัดอุดรธานี

193 นายสุริโย  ไตรนิรันดร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปานายูง และปาน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

194 นายกรกฎ  แกวออน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเกากลอยและปานากลาง             

จังหวัดหนองบัวลําภู

195 นายพีรวัศ  เทกมล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูเกา จังหวัดหนองบัวลําภู

196 นายชัชวาล  เอื้อสุวรรณ เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาพานพราว และปาแกงไก           

จังหวัดหนองคาย



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

197 นายทรัพยสิน  จงดี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห และปาดงสีชมพู

จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

198 นายสุรพล  จิตตดํารงค เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกหินนกยูง จังหวัดเลย

199 นายดุสิต  ตาบานดู เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูเขาแกวและปาดงปากชม จังหวัดเลย

200 นายไพโรจน  ตันมิ่ง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูหงส จังหวัดเลย

201 นายชัยรัตน  แกววงษา นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ               

และปาดงผาสามยอด  จังหวัดเลย

202 นายเอนก  สุขสวัสดิ์ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา             

และปาภูบอบิด จังหวัดเลย

203 นายมนตรี  คําประเสริฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกภูเหล็ก จังหวัดเลย

204 นายพิชัย  อาฤทธิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงขุนแคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม  

และปาลาดคาง จังหวัดเลย

205 นายบัณฑิต  วงคอรินทร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ (๑) 

จังหวัดเลย

206 นายฉลองชัย  ศาลางาม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ (๒) 

จังหวัดเลย

207 นายธนา  ศรีจําเริญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ (๓) 

จังหวัดเลย

208 นายกิติพันธ  จันนนท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก 

จังหวัดนครพนม

209 นายพรภิรมย  อุระแสง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงเซกาแปลงที่สอง จังหวัดนครพนม

210 นายชูชาติ  เทพสุต นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูลอมขาวและปาภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร

211 นายสหพล  ชาทองยศ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงอีบาง ปาดงคําพลู และปาดงคํากั้ง 

จังหวัดสกลนคร

212 นายอมฤต  โลอมรินทรชัย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูวง จังหวัดสกลนคร

213 นายณัฐวุฒิ  วงษสวัสดิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงหมอทอง จังหวัดสกลนคร

214 นายมงคล คําวงษ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงลาน จังหวัดขอนแกน

215 นายสราวุธ สุโพธิ์ เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

216 นางสุวิภา ไพรีพินาศ นายชางสํารวจชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง จังหวัดขอนแกน

217 นายจรูญ จันทวงษา นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูระงํา จังหวัดขอนแกน

218 นายสุรชัย โชติกวี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงมะอี่ จังหวัดรอยเอ็ด

219 นายสมพล โสมทัพมอญ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเปดกา จังหวัดรอยเอ็ด

220 นายปญญา บุตะกะ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหนองคูและปานาดูน                 

จังหวัดมหาสารคาม

221 นายอนุพงษ จํารูญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดินแดงและปาวังกุง จังหวัด

222 นายไพสิฐ เลิศพุทธิพงศพร นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงภูพาน จังหวัดมุกดาหาร

223 นายชลวิทย นามจันทรา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดมุกดาหาร



ลําดับ

ที่
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224 นายธวัช ปูอาจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร

225 นายปริรัตน อาจวิชัย นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง จังหวัดมุกดาหาร

226 นายนรินทร อินทรีย นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงบังอี่ แปลงที่สาม จังหวัดมุกดาหาร

227 นายสยาม วิเศษลา นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ

228 นายประจัน ดาวังปา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ

229 นายวรชาติ สุตีกษณะ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ

230 นายทวี แกวภูมิแห เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงนามน จังหวัดกาฬสินธุ

231 นายมาโนชย อินทรเหลาใหญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดกาฬสินธุ

232 นายบัญชา รุงรจนา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี

233 นายนรินทร สุทธิประภา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงขุมคํา จังหวัดอุบลราชธานี

234 นายชาญณรงค  เพชรดี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

235 นายคําผอง กุลวงค เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสีสุก จังหวัดอุบลราชธานี

236 นายพิษณุสุทธ สุทธการ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงฟาหวน จังหวัดอุบลราชธานี

237 นายสมพงษ สุขนา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

238 นายเชษฐา ประทุมมาศ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงซายลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

239 นายพล พรมภักดี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ จังหวัดอํานาจเจริญ

240 นายประวิทย มาพงศ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกองและปาดงบังอี่             

จังหวัดอํานาจเจริญ

241 นายวัฒนะ สารรัตน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงคําเปอย แปลงที่ 1               

จังหวัดอํานาจเจริญ

242 นายประทวน สุระมุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงปอและปาดงบังอี่ จังหวัดยโสธร

243 นายชาญชัย โลหสีทอง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงมะไฟ จังหวัดยโสธร

244 นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา

245 นายธีรศักดิ์  คําทวี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหนองเต็งและปาจักราช              

จังหวัดนครราชสีมา

246 นายชยุต  วราพิริยะกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง (1) ปาสงวนแหงชาติ        

ปาเขาภูหลวง (2)  จังหวัดนครราชสีมา

247 นายอราม  มั่นชาวนา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน  หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาเตียนและปาเขาเขื่อนลั่น       

จังหวัดนครราชสีมา

248 นายศราวุธ  มหานิล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

249 นายไพโรจน  ชุมเพ็งพันธ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดงกะสังและปาลําพญากลาง      

จังหวัดนครราชสีมา

250 นายสุนทร  กัณหาจันทร นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

251 นายวินัย  ใจเที่ยง เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศเหนือ จังหวัดชัยภูมิ

252 นายสาโรจน  บุญพรอม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาภูซําผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ

253 นายอนา  อนาวิโล นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปานายางกลัก (1) จังหวัดชัยภูมิ
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254 นายบรรเจิด  มากศิริ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปานายางกลัก (2) จังหวัดชัยภูมิ

255 นายพัฒนพงศ  โพธิ์ภักดี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย

256 นายวิชัยรัตน  อินทนุพัฒน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาอังคาร  จังหวัดบุรีรัมย

257 นายไกรศรี  มณีออน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหินลม จังหวัดสุรินทร

258 นายโสภาค  คงวัน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทุงมน ปาบักได และปาตาเบา       

แปลงที่ 3 จังหวัดสุรินทร

259 นายวันชัย  มาตุภูมานนท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสนละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษ

260 นายธนิตย  ทวีชื่น เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ

261 นายจักรกฤษณ  แสงกุหลาบ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ชลบุรี ที่ 1  จังหวัดชลบุรี

262 นายสมชาติ  ดวงประเสริฐ เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ชลบุรี ที่ 2  จังหวัดชลบุรี

263 นายภิญโญ  จันทนาตาล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ระยอง ที่ 1  จังหวัดระยอง

264 นายอนุชาติ  ภิญโญ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ระยอง ที่ 2 จังหวัดระยอง

265 นายประดิษฐ  เปรมใจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ จันทบุรี ที่ 1 จังหวัดจันทบุรี

266 นายสุรศักดิ์  ไชยชนะ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ จันทบุรี ที่ 2  จังหวัดจันทบุรี

267 นายปฏิยุทธ  บูรพัฒน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ จันทบุรีที่ 3  จังหวัดจันทบุรี

268 นายสาคร  วิทยพันธุ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ตราด ที่ 1  จังหวัดตราด

269 นายจักรพันธุ  กุมภะ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ตราด ที่ 2 จังหวัดตราด

270 นายวรพงษ  ผองจิตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ตราด ที่ 3  จังหวัดตราด

271 นายอาคม  ชาติกปริญญ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด (1)         

จังหวัดฉะเชิงเทรา

272 นายยงยุทธ  มารยาท เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด (2)         

จังหวัดฉะเชิงเทรา

273 นายประสาท  เสงี่ยมศักดิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาตาพระยา จังหวัดสระแกว

274 นายอมรัตน  บุญเลา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลาย

คลองหวยไคร และปาพระสทึง จังหวัดสระแกว

275 นายอดิศักดิ์  บรรณสาร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทาแยก จังหวัดสระแกว

276 นายวิทยา  วาสนารวยรุง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทากะบาก จังหวัดสระแกว

277 นายธีรวัฒน  ออนสําลี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี

278 นายสุชาติ  บัวบาง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี

279 นายพีรพล  อวมบุญมี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาบิน  จังหวัดราชบุรี

280 นายบุญชิต  ครชาตรี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาวังใหญ และปาแมน้ํานอย          

จังหวัดกาญจนบุรี

281 นายสุรศักดิ์  จันทรสวาง นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาชางเผือก จังหวัดกาญจนบุรี

282 นายวิวรรธน  มองเห็นทวีโชค เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

283 นายบรรพต  พุมน้ําเย็น เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาดอนแสลบ และปาเลาขวัญ         

จังหวัดกาญจนบุรี

284 นายศุภศิษฎ  มวงมาลี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาทาละเมาะ จังหวัดกาญจนบุรี

285 นายอํานาจ  พัชระกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาองคพระ ปาเขาพุระกํา และปาเขาหวย

พลู จังหวัดสุพรรณบุรี

286 นายอนันต  โพธิ์พันธ เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาหวยขมิ้น ปาพุน้ํารอน และปาหนอง

หญาไทร จังหวัดสุพรรณบุรี

287 นายประเสริฐ  มวงอยู นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย 

จังหวัดสุพรรณบุรี

288 นายเฉลา  ตอนสุข เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต 

ดานทิศเหนือ จังหวัดเพชรบุรี

289 นายอดุลยเดช  ขุนทอง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต 

ดานทิศใต จังหวัดเพชรบุรี

290 นายชํานาญ  สมบัตินิมิตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปายางหัก - เขาปุม จังหวัดเพชรบุรี

291 นายพิธิวัฒน  มาเอี่ยม นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชะอําและปาบานโรง จังหวัดเพชรบุรี

292 นายไพฑูรย  อรุณเนตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี ดานทิศเหนือ                  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

293 นายบุญเกื้อ  เจี้ยมดี เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี ดานทิศใต จังหวัดประจวบคีรีขันธ

294 นายประชัย  อุดมทิพยสมบัติ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

295 นายณรงค  เลียบวัน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด       

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

296 นายพิทย  พึ่งลอม เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาพุน้ําเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ

297 นายชาติชาย  กิมศิริ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาอาวมหาชัยฝงตะวันออก            

จังหวัดสมุทรสาคร

298 นายกรีฑา หงษชูเกียรติ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

299 นายปรีชา ศรีวิไล นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู            

จังหวัดสุราษฎรธานี

300 นายขนก ขนอม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู แปลงที่สอง 

จังหวัดสุราษฎรธานี

301 นายไพศาล ขนานชี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาบานนา ปาทาเรือ และปาเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎรธานี

302 นายสมบัติ ไสยะหุต เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขาวง และปากระชุม 

จังหวัดสุราษฎรธานี

303 นายสมจินต ไชยพัฒน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมและปาพลูเถื่อน             

จังหวัดสุราษฎรธานี

304 นายพินัยพล นาคเล็ก เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเสียบญวนและปาทาสาร จังหวัดชุมพร

305 นายนิวัฒน สังขมาลา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร



ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

306 นายนฤดม อารีเสวต เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาทุงระยะและปานาสัก จังหวัดชุมพร

307 นายสกล เอกบุตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปารับรอและปาสลุย จังหวัดชุมพร

308 นายพงษศักดิ์ สุขมงคล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาพะโตะและปาปงหวาน จังหวัดชุมพร

309 นายอุปกรณ ศิริมงคล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาละแม จังหวัดชุมพร

310 นายธานี นิยมไทย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาน้ําจืด ปามะมุ และปาปากจั่น     

จังหวัดระนอง

311 นายแสงสวาง ทรงประพาล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลําเลียง จังหวัดระนอง

312 นายสมหวัง จันทรฉาย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาละอุนและปาราชกรูด จังหวัดระนอง

313 นายโสภณ ชูชาติ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาคลองหินกองและปาคลองมวงกลวง 

จังหวัดระนอง

314 นายธวัชชัย ปุรเกษม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองมวงกลวงและปาแหลม        

 หนาทุง จังหวัดระนอง

315 นายประกอบ  ทองเส็ม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาสายคลองรมเมือง ปาสายควน และปา

เกาะอายกลิ้ง จังหวัดตรัง

316 นายสมนึก  กุนหลัด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาคลองหยงสตาร ปาคลองหลักขันธ   

และปาคลองลิพัง  จังหวัดตรัง

317 นายเทพ  ตระการภาสกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองปะเหลียน และปาคลองทาบา

จังหวัดตรัง

318 นายอนุวัฒน  วรรณสิทธิ์ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาชองกระโสม ปาวังญวน                   

ปาควนประ ปาชองเขา ปาไรใหญ ปาควนขี้แรด  ปาควนนกจาบ 

และปาปากอาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

319 นายธานี  วัฒนกิจพิศาล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขากะทูน และปาปลายกะเบียด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

320 นายชํานาญ  จันคง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาคลองกรุงหยัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

321 นายวิศิษฏ  ชิตรัตถา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปากรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

322 นายขวัญชัย  เอื้ออารี นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาหัวชาง ปาเขาตีนปา ปาเขาหลักไก 

และปาเขาพระ จังหวัดพัทลุง

323 นายกมลวัฒน  ยังสังข เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 3 

จังหวัดพัทลุง

324 นายทวี  ลือชา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ กบ.1 (เหนือคลอง) ปาสงวนแหงชาติ ที่

 พง.3 (ตะกั่วปา) จังหวัดกระบี่

325 นายสมศักดิ์  เสนีย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ กบ.2 (คลองทอม) จังหวัดกระบี่

326 นายกฤษฎา  สุตนพัฒน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ กบ.5 (ปลายพระยา) จังหวัดกระบี่

327 นายสุคนธ  บัวกิ่ง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ กบ.8 (ในชอง) ปาสงวนแหงชาติ ที่ 

กบ.9 (เกาะกลาง) จังหวัดกระบี่

328 นายประวิทย  ชวยหมุด เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ พง.1 (พังงา) จังหวัดพังงา

329 นายศิโรจน  เสนคุม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ พง.2 (ทายเหมือง) จังหวัดพังงา



ลําดับ

ที่
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330 นายสมชาย  จิตรหลัง เจาพนักงานปาไมอาวุโส หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ พง.5 (กะปง) จังหวัดพังงา

331 นายวิริทธิ์พล  มวงนนทะศรี เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ พง.6 (ทับปุด) จังหวัดพังงา

332 นายภานุเมธ  ดําออน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ ภก.1 (ถลาง) จังหวัดภูเก็ต

333 นายไพศาล  หนูพิชัย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติ ที่ ภก.2 (ภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต

334 นายสุวิทย  สมบูรณประเสริฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาวังพา ปาสงวนแหงชาติปา           

 ควนทับชาง จังหวัดสงขลา

335 นายไชยพล  พรหมเทพ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขาเหลี่ยม ปาเขาจันดี                

และปาเขาบอทอ จังหวัดสงขลา

336 นายสุภาพ  คงปรดิษฐ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเขารังเกียจ ปาเขาสัก ปาเขาสูง       

และปาควนแกว จังหวัดสงขลา

337 นายธเนศ  อัครบวร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเทอกเขาสันกาลาคีรี ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาแดน ปาควนเจดีย ปาเขาพระยาไม และปาควนกําแพง 

จังหวัดสงขลา

338 นายลบ  เสงวั่น นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาควนกาหลง ปาสงวนแหงชาติปาควนทัง

 และปาเขาขาว จังหวัดสตูล

339 นายกรภัทร  ภูชยังกูร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 จังหวัดสตูล

340 นายนงค  มันทะติ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี

341 นายสุชาติ  จินดาใจ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปากาบัง จังหวัดยะลา

342 นายปลิว  ชุมแดง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลากะ  จังหวัดยะลา

343 นายวัชรกร  โคจิวัฒนากุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาเบตง  จังหวัดยะลา

344 นายอดุลย  ดอมิ เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาลาบู และปาถ้ําทะลุ  จังหวัดยะลา

345 นายวรวิทย  ไอยรากาญจนกุล เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาปรินยอฝงซายแมน้ําสายบุรี แปลงที่ 1 

จังหวัดนราธิวาส

346 นายจุมพล  สิทธิชัย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาปาสงวนแหงชาติปาโคกจะโก จังหวัดนราธิวาส

347 นายยุทธชัย พยัคบุตร เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
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