
ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 (ปรำจีนบุรี) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเขำมดแดง โพธ์ิงำม ประจันตคำม ปรำจีนบุรี 47 770465 1569288

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำตะคร้อ บุฝ้ำย ประจันตคำม ปรำจีนบุรี 47 780732 1569586

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเนินหอม เนินหอม เมือง ปรำจีนบุรี 47 759194 1564863

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำล ำสนธิ กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 752367 1723925

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำใสใหญ่ สะพำนหนิ นำดี ปรำจีนบุรี 47 794012 1567888

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยโสมง แกง่ดินสอ นำดี ปรำจีนบุรี 48 179736 1562753

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยกรป่ำไม้ฯ ป่ำเขำฉกรรจ์  โนนสำวเอ ้(1) จังหวัดสระแกว้ ทุ่งมหำเจริญ วังน้ ำเย็น สระแกว้ 47 824400 1491600

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ฯ ป่ำเขำฉกรรจ์  โนนสำวเอ ้(3) จังหวัดสระแกว้ ทุ่งมหำเจริญ วังน้ ำเย็น สระแกว้ 47 824037 1491732

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรฯ ในพื้นท่ีอ ำเภอเขำฉกรรจ์และพื้นท่ีใกล้เคียง 

จังหวัดสระแกว้

ทุ่งมหำเจริญ วังน้ ำเย็น สระแกว้ 47 824321 1492342

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรฯ ในพื้นท่ีอ ำเภอวังสมบูรณ์และพื้นท่ีใกล้เคียง 

จังหวัดสระแกว้

ทุ่งมหำเจริญ วังน้ ำเย็น สระแกว้ 47 824118 1491029

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขือ่นป่ำสักชลสิทธ์ิ หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ำฤทธ์ิ ท่ำดินด ำ ชัยบำดำล ลพบุรี 47 725925 1674203

สถำนีเพำะเล้ียงสัตว์ป่ำช่องกล่ ำบน หนองหมำกฝ้ำย วัฒนำนคร สระแกว้ 48 208345 1546202

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติเขำใหญ่ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำใหญ่ ขญ.1 (ด่ำนตรวจศำลเจ้ำพ่อ) หมูสี ปำกช่อง นครรำชสีมำ 47 756395 1605247

อทุยำนแหง่ชำติปำงสีดำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี ปด.1(หว้ยโสมง) ท่ำแยก เมืองสระแกว้ สระแกว้ 48 197956 1547737

ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธ์ุพืช สวนพฤกษศำสตร์วังน้ ำเย็น ทุ่งมหำเจริญ วังน้ ำเย็น สระแกว้ 47 176828 1494064

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 สำขำสระบุรี ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำลพบุรี นำโสม ชัยบำดำล ลพบุรี 47 746169 1686829

สถำนีควบคุมไฟป่ำสระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 47 735922 1629792

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี สบ.1 (ท่ำมะปรำง ท่ำมะปรำง แกง่คอย สระบุรี 47 730686 1603196

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำซับลังกำ จุดสกดัสะไบบำง ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 47 749820 1741089

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำรวก น้ ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 47 749236 1729887

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวซับหวำย กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 747920 1723202

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวดงตะเคียน กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 747920 1723202

หน่วยพิทักษ์ป่ำต้นน้ ำล ำสนธิ กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 755420 1741576

หน่วยพิทักษ์ป่ำหนองใหญ่ กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 756862 1733528

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยประดู่ กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 749175 1713298

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำซับลังกำ ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำซับลังกำ กดุตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 47 752524 1725191

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำแกง่คอย ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำแกง่คอย ช ำผักแพว แกง่คอย สระบุรี 47 726107 1608923

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำสมโภชน์ ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำสมโภชน์ หน้ำพระลำน เฉลิมพระเกยีรติ สระบุรี 47 746473 1679642

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำเอรำวัณ ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำเอรำวัณ ช่องสำริกำ พัฒนำนิคม ลพบุรี 47 703466 1836148

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกเจ็ดสำวน้อย ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกเจ็ดสำวน้อย มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 47 735665 1629114

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีรำชำ) กลุ่มงำนวิชำกำร สวนพฤกษศำสตร์เขำหนิซ้อน เขำหนิซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 47 770995 1521652

สวนพฤกศำสตร์บ้ำนเพ แกลง เมือง ระยอง 47 767043 1397754

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำเขำคิชฌกฏู ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 47 813671 1450785

สถำนีควบคุมไฟป่ำจันทุบรี ทรำยขำว สอยดำว จันทบุรี 48 203169 1448056

สถำนีควบคุมไฟป่ำฉะเชิงเทรำ คลองตะเกรำ ท่ำตะเกยีบ ฉะเชิงเทรำ 47 792347 1481172

สถำนีควบคุมไฟป่ำชลบุรี บำงพระ ศรีรำชำ ชลบุรี 47 721716 1459782

สถำนีควบคุมไฟป่ำตรำด สะตอ เขำสมิง ตรำด 48 217022 1394734

สถำนีควบคุมไฟป่ำระยอง สองสลึง แกลง ระยอง 47 779594 1407831

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีรำชำ) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำชำยฝ่ังทะเลท่ี 15 (เดิม) นำยำยอำม นำยำยอำม จันทบุรี 47 808565 1414175

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำประแสร์ หว้ยทับมอญ เขำชะเมำ ระยอง 47 796324 1443260

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเขำปอ ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 47 814646 1460147

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองครก พวำ แกง่หำงแมว จันทบุรี 47 803187 1459470

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองทรำย ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 47 820704 1458490

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองสะตอ บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด 47 888763 1397558

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำภูไท คลองตะเกรำ ท่ำตะเกยีบ ฉะเชิงเทรำ 47 812251 1485056

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ สวนป่ำเขำท่ำฉดุตะเภำคว่ ำ ส ำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 47 764341 1405987

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฏิบัตกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี จบ.4 (จันทเขลม) ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 48 175734 1454818

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำ ท่ี จบ.3 (ขนุซ่อง) ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 48 821100 1456411

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี จบ.2 (คลองเรือแตก) จันทเขลม เขำคิชฌกฏู จันทบุรี 48 185450 1440602

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี ฉช.1 (เขำกำ) คลองตะเกรำ ท่ำตะเกยีบ ฉะเชิงเทรำ 47 805179 1479498

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี ฉช.2 (หนองปลำซิว) ท่ำตะเกยีบ ท่ำตะเกยีบ ฉะเชิงเทรำ 47 793080 1497586

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำคลองเครือหวำยเฉลิมพระเกยีรติ หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำตำอง ปัถวี มะขำม จันทบุรี 48 209405 1407291

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำอำ่งฤๅไน หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำตะกรุบ (ฤน.1) คลองตะเกรำ ท่ำตะเกยีบ ฉะเชิงเทรำ 47 812095 1484548

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำชีโอน ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำชีโอน นำจอมเทียน สัตหบี ชลบุรี 47 714237 1412118

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำเขำเขยีว บำงพระ ศรีรำชำ ชลบุรี 47 716152 1459108

สถำนีเพำะเล้ียงสัตว์ป่ำบำงละมุง หว้ยใหญ่ บำงละมุง ชลบุรี 47 714178 1413419

สถำนีเพำะเล้ียงสัตว์ป่ำเขำสอยดำว ทับไทร โป่งน้ ำร้อน จันทบุรี 48 200726 1430190

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนน้ ำตกเขำเจ้ำบ่อทอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกเขำเจ้ำบ่อทอง ธำตุทอง บ่อทอง ชลบุรี 47 757545 1466079

อทุยำนแหง่ชำติเขำคิชฌกฏู หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ช่ัวครำว (ทุ่งเพล) ฉมัน มะขำม จันทบุรี 48 196361 1422338

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี คก.1 (พระบำทพลวง) พลวง เขำคิชฌกฏู จันทบุรี 48 190968 1417912

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี คก.2 (คลองไพบูลย์) ตะเคียนทอง เขำคิชฌกฏู จันทบุรี 48 186428 1426214

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติเขำคิชฌกฏู พลวง เขำคิชฌกฏู จันทบุรี 48 187482.6 1421199.3

อทุยำนแหง่ชำติเขำสิบหำ้ช้ัน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี ขช.1 (เขำหนิขวำก) ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 47 816588 1455975

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขช.2 (อำ่งสีเสียด) ขนุซ่อง แกง่หำงแมว จันทบุรี 48 174904 1451290

อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมหญ้ำ  หมู่เกำะเสม็ด ศูนย์ฝึกอบรมเยำวชนและสัมมนำ(อำ่วพร้ำว) เพ เมือง ระยอง 47 766441 1390317

หน่วยพิทักษ์ช่ัวครำว (เกำะทะลุ) กร่ ำ แกลง ระยอง 47 779427 1389273

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ญส. 1(อำ่วปะกำรัง) เพ เมือง ระยอง 47 765944 1385410

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ญส. 2 (อำ่วลูกโยน) เพ เมือง ระยอง 47 768182 1390898

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ญส. 3 (เกำะกฎีุ) แกลงกระเฉด เมือง ระยอง 47 773300 1392185

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกคลองแกว้ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกคลองแกว้ ท่ี 1 (ธำรหนิดำษ) หนองบอน บ่อไร่ ตรำด 48 227560 1405610

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกคลองแกว้ท่ี2 (ทับกระได) นนทรีย์ บ่อไร่ ตรำด 48 244431 1390754

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิว ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิว พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี 48 193637 1386670

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิวท่ี 1(น้ ำตกตรอกนอง) ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 48 199596 1388656

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิวท่ี 2(บ้ำนอำ่ง) อำ่งคีรี มะขำม จันทบุรี 48 195165 1397340

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิวท่ี 3(น้ ำตกคลองนำรำยณ์) คลองนำรำยณ์ เมือง จันทบุรี 48 192748 1392685

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิวท่ี 4(น้ ำตกมะกอก) มำบไพ ขลุง จันทบุรี 48 201836 1393030



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีรำชำ) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิว หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพล้ิวท่ี 5(กงษีไร่) ซ้ึง ขลุง จันทบุรี 48 197736 1383078

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะช้ำง ฐำนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังท่ี 1 (อำ่วกะรัง) เกำะช้ำงใต้ เกำะช้ำง ตรำด 48 217855 1325257

ฐำนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังท่ี 2 (อำ่วจอมป เกำะช้ำงใต้ เกำะช้ำง ตรำด 48 221558 1324711

ฐำนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังท่ี 3 (เกำะใบด้ังป เกำะช้ำงใต้ เกำะช้ำง ตรำด 48 222824 1315976

ฐำนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังท่ี 4 (ไกแ่บ้) เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 48 205643 1329354

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะช้ำง/หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.2 

(คลองสน)

เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 48 203174 1341517

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.1 (ธำรมะยม) เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 48 214059 1336270

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.3 (สลักเพชร) เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 48 213959 1326360

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.4 (คลองพลู) เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 48 207430 1334553

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.5 (เกำะรัง) เกำะหมำก เกำะกดู ตรำด 48 215967 1305212

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กช.6 (บำงเบ้ำ) เกำะช้ำงใต้ เกำะช้ำง ตรำด 48 208401 1324985

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้ำนโป่ง) ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ ศูนย์ควบคุมไฟป่ำท่ี 12 ศูนย์ปฎิบัติกำรไฟป่ำกำญจนบุรี ช่องสะเดำ เมือง กำญจนบุรี 47 524593 1578718

สถำนีควบคุมไฟป่ำกำญจนบุรี สถำนีควบคุมไฟป่ำกำญจนบุรี ช่องสะเดำ เมืองกำญจนบุรี กำญจนบุรี 47 524489 1578470

สถำนีควบคุมไฟป่ำเขือ่นศรีนครินทร์ สถำนีควบคุมไฟป่ำเขือ่นศรีนครินทร์ เขำโจด ศรีนครินทร์ กำญจนบุรี 47 527702 1647991

สถำนีควบคุมไฟป่ำไทรโยคเขำแหลม สถำนีควบคุมไฟป่ำไทรโยคเขำแหลม ไทรโยค ไทรโยค กำญจนบุรี 47 488167 1594124

สถำนีควบคุมไฟป่ำรำชบุรี สถำนีควบคุมไฟป่ำรำชบุรี ตะนำวศรี สวนผ้ึง รำชบุรี 47 529005 1483264

สถำนีควบคุมไฟป่ำสุพรรณบุรี สถำนีควบคุมไฟป่ำสุพรรณบุรี วังยำว ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 544068 1651901

สถำนีควบคุมไฟป่ำอทุยำนเฉลิมพระเกยีรติไทยประจัน จังหวัดรำชบุรี สถำนีควบคุมไฟป่ำอทุยำนเฉลิมพระเกยีรติไทยประจัง จังหวัดรำชบุรี ยำงหกั ปำกท่อ รำชบุรี 47 560198 1467205

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำซองกำเลีย หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 434499 1681981

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองงู ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 481682 1641302

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลิต้ี ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 488488 1653810

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำซองกำเลีย หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 434499 1681981

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำปิล๊อก ปิล๊อก ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 433565 1621278

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำพุเตย วังยำว ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 542382 1658792

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำภำชี ตะนำวศรี สวนผ้ึง รำชบุรี 47 526046 1474282

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำยำงโทน หน่วยย่อยท่ี 2 (หว้ยกบ) หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 432415 1683917

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำยำงโทน ศรีมงคล ไทรโยค กำญจนบุรี 47 522833 1553015

หน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำผำตำด สหกรณ์นิคม ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 473561 1625312

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรธรรมชำติวิทยำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนผ้ึง สวนผ้ึง รำชบุรี 47 493866 1527505

โครงกำรสวนป่ำเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกต์ิิ ตะนำวศรี สวนผ้ึง รำชบุรี 47 530230 1482106

โครงกำรหว้ยองคตอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จเจริญ หนองปรือ กำญจนบุรี 47 538250 1632400

โครงกำรอทุยำนเฉลิมพระเกยีรติไทยประจัน ยำงหกั ปำกท่อ รำชบุรี 47 559968 1466839

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 3 (ตำกแดด) ยำงหกั ปำกท่อ รำชบุรี 47 567766 1463201

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 4 (หว้ยไทร) บ้ำนคำ บ้ำนคำ รำชบุรี 47 539596 1489752

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี กจ 2 (พุถอ่ง) ล่ินถิน่ ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 471203 1610352

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 1 (พุน้ ำร้อน) บ้ำนบึง บ้ำนคำ รำชบุรี 47 545091 1466101

หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี กจ.13 (แสวงบ่ำ) หมู่ท่ี 5 เขำโจด ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 526773 1632748

หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี กจ.18 (วังเกยีง) ท่ำขนุน ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 464399 1633433



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้ำนโป่ง) ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี กจ.6(พุเตย) ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 485008 1631225

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนถ้ ำเขำน้อย ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำเขำน้อย หนองกวำง โพธำรำม รำชบุรี 47 561515 1516938

อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม จุดชมวิวป้อมปี่อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 455164 1660616

จุดตรวจอทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม(เกริงกระเวีย) ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 464481 1651972

จุดสกดัทำงน้ ำอทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม (แพบิค่ี) หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 441187 1672223

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติเขำแหลม ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 456766 1661079

ศูนย์บริกำรนักท่องเท่ียว ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 460348 1656236

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.1 (เกริงกระเวีย) ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 462599 1652388

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.11 (ผำผ้ึง) ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 445081 1650739

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.12 (หนองกุ่ม) หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 445017 1666097

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.13 (เขำหนิ) ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 457533 1649528

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.2 (รันตรี) ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 447068 1672499

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.3 (โปตำน่ำ) ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 471325 1650836

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.4 (หว้ยเขย่ง) หว้ยเขย่ง ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 456268 1623999

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.5 (ลิเจีย) ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 453136 1666119

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.7 (หว้ยองค์พระ) หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 47 433866 1666802

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำแหลมท่ี ปข.9 (โบออ่ง) ปิล๊อก ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 444766 1639002

อทุยำนแหง่ชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ฉส ๑ (เขำเหล็ก) เขำโจด ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 530166 1625701

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ฉส ๒ (เขำก ำแพง) เขำโจด ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 533329 1618258

อทุยำนแหง่ชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี เขำโจด ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 532760 1620848

อทุยำนแหง่ชำติไทรโยค หน่วยพิทักษ์อทุยแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 1(น้ ำตกไทรโยคน้อย) ท่ำเสำ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 506239 1574156

หน่วยพิทักษ์อทุยแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 4(บ้องต้ีน้อย) วังกระแจะ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 492663 1578036

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 1(น้ ำตกไทรโยคน้อย) ท่ำเสำ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 506239 1574156

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 2(ถ้ ำดำวดึงส์) ไทรโยค ไทรโยค กำญจนบุรี 47 482210 1600113

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 3(ถ้ ำละว้ำ) วังกระแจะ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 498279 1580736

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 5(แม่น้ ำน้อย) ไทรโยค ไทรโยค กำญจนบุรี 47 478969 1597280

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 6(เขำพลู) วังกระแจะ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 475446 1577222

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 7(น้ ำวน) วังกระแจะ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 488159 1586661

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 8(เขำรวก) ไทรโยค ไทรโยค กำญจนบุรี 47 464802 1603503

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติไทรโยคท่ี ทย 9 (โป่งไข)่ วังกระแจะ ไทรโยค กำญจนบุรี 47 488724 1574039

อทุยำนแหง่ชำติล ำคลองงู หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลง.3 (หว้ยเสือ) ชะแล ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 47 476998 1646090

อทุยำนแหง่ชำติพุเตย ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติพุเตย วังยำว ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 544986 1652188

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติพุเตยท่ี1(พุเตย) หว้ยขม้ิน ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 544986 1652188

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติพุเตยท่ี2(พุกระทิง) องค์พระ ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 544986 1652188

อทุยำนแหง่ชำติเขือ่นศรีนครินทร์ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติเขือ่นศรีนครินทร์ ด่ำนแม่แฉลบ ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 498433 1618441

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สุรำษฎร์ธำนี) ศูนย์ปฏิบัติกำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล ศูนย์ปฏิบัติกำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล ท่ี 1 จังหวัดชุมพร หำดทรำยรี เมือง ชุมพร 47 530673 1148124

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำชุมพร ปำกทรง พะโต๊ะ ชุมพร 47 460009 1077230

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเกำะสมุย อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 47 604954 1052595



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สุรำษฎร์ธำนี) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองยันตอนบน ตะกกุเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 484605 1035057

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองล ำพูน ล ำพูน บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 47 551610 982005

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำรับร่อสลุย หงษ์เจริญ ท่ำแซะ ชุมพร 47 509082 1199854

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำละอุ่น บำงพระใต้ ละอุ่น ระนอง 47 469575 1115257

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำตำปี ตะกกุใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 487453 1013248

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ ตำมแนวพระรำชด ำริคลองพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พลูเถือ่น พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 466876 961142

โครงกำรหมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำรักษำส่ิงแวดล้อม บำงกุ้ง เมือง สุรำษฎร์ธำนี 48 537626 1012019

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี คลองชะอุ่น พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 484093 974621

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ ศูนย์บริหำรโครงกำรปลูกป่ำและฟื้นฟูต้นน้ ำฯท่ี4 (สุรำษฎร์ธำนี) บำงกุ้ง เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 47 538067.82 1011771.7

ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกยีรติฯ บำงกุ้ง เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 47 538067.82 1011771.7

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองนำคำ ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองนำคำ นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 47 445898 1055793

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองยัน หน่วยพิทักษ์ป่ำกะเปำ กะเปำ คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 47 481261 997364

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองมุย เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 475166 1002299

หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงเมำะ ตะกกุเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 487519 1022707

หน่วยพิทักษ์ป่ำยวนสำว ท่ำขนอน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 47 483360 1005122

หน่วยพิทักษ์ป่ำวังน้ ำเย็น ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 47 471367 1052438

หน่วยพิทักษ์ป่ำหนิลำด น้ ำหกั คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 47 486066 1007104

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองยัน ตะกกุใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 487886 1012888

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองแสง หน่วยพิทักษ์ป่ำ(ช่ัวครำว)ถ้ ำเจียร์ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 463282 1008599

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำชำลี เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 447898 1020004

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำพัง เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 467807 997394

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำยำ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 444904 1009067

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองชุน เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ะำนี 47 480937 1022209

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองตะเคียน เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 481915 994535

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองมอญ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 459590 1003783

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองหยี เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 454395 1003191

หน่วยพิทักษ์ป่ำเช่ียวหลำน เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 472395 998535

หน่วยพิทักษ์ป่ำรัชชประภำ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 480243 992228

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำควนแม่ยำยหม่อน หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองจำก พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 47 481929 1085199

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนหนิขำว จังหวัดระนอง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 47 458298 1068228

หน่วยพิทักษ์ป่ำละแม ละแม ละแม ชุมพร 47 489508 1082356

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำฯด้ำนทิศใต้ หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองทรำยออ่น รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 47 479197 1184464

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองน้ ำทุ่น ปำกจั่น กระบุรี ระนอง 47 485366 1183768

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองพงัน หนิแกว้ ท่ำแซะ ชุมพร 47 498366 1169051

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองมะละ รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 47 505150 1179466

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 47 487216 1176362

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 47 485349 1181001

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำฯด้ำนทิศใต้ จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 47 490251 1162185



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สุรำษฎร์ธำนี) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักำำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองแสง หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองหยำ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 456570 1019815

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองทุ่งทอง ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองทุ่งทอง เขำตอก เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี 47 524615 977417

หน่วยควบคุมพื้นท่ีท่ีจะประกำศเป็นเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำป่ำเลนคลองม่วงกลวง นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง 47 442449 1044143

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติแกง่กรุง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแกง่กรุง ตะกกุเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 485537 1028697

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ขำติท่ี กก.6 (น้ ำตกท่ำดี) ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 47 486744 1053142

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กก.1 (ไทรเกำ้โคน) ปำกหมำก ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 47 485630 1044356

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กก.2 (ไร่ยำว) ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 47 490340 1058013

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กก.3 (ทับสมิง) ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 47 490877 1064535

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กก.4 (คลองพำ) คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 47 491505 1072595

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี กก.5 (บำงจ ำ) ตะกกุเหนือ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 47 482244 1035330

อทุยำนแหง่ชำติเขำสก ศูนย์พัฒนำกำรท่องเท่ียวคลองคะ เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 466389 990364

ศูนย์พัฒนำกำรท่องเท่ียวบำงหวัแรด คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 444845 983656

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส. 1 (เขำตอเต่ำ พะแสง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 479244 983182

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส. 2 (แกง่เช่ียวหลำน) เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 479579 990545

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส. 5 (คลองหมอก) คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 461224 983547

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส. 6 (บำงหมำน) คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 471793 983534

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส. 7 (ไกรสร) เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 457931 1003589

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส.3 (อำ่วสมเด็จ) เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 466576 995630

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำสกท่ี ขส.4 (คลองแปะ) เขำพัง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 47 457533 992721

อทุยำนแหง่ชำติคลองพนม หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี คน. 2 (บ้ำนสะพำนนำค) คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 451403 979220

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี คน.1 (บ้ำนคลองพนม) คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 466714 970533

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี คน.3 (น้ ำตกโตนใหญ)่ พลูเถือ่น พนม สุรำษฎร์ธำนี 47 466399 959003

อทุยำนแหง่ชำติใต้ร่มเย็น โครงกำรจุฬำภรณ์ ๘ ล ำพูน บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 47 548322 974833

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติใต้ร่มเย็น ล ำพูน บ้ำนนำสำร     สุรำษฎร์ธำนี 47 552617 979760

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.1 (เหมืองทวด) เพิ่มพูนทรัพย์ บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 47 547931 967433

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.2 (คลองงำย) คลองสระ กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 47 565069 986284

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.3 (คลองตำล) บ้ำนส้อง เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 47 551426 958609

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.4 (เพชรพนมวัฒน์) ป่ำร่อน กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 47 558386 988615

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.5 (ถ้ ำขม้ิน) นำสำร บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 47 541547 976162

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รย.6 (ดำดฟ้ำ) ล ำพูน บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 47 552461 981770

อทุยำนแหง่ชำติธำรเสด็จเกำะพะงัน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ธส.1 (ธำรเสด็จ) เกำะพะงัน เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำนี 47 611378 1076018

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกหงำว ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกหงำว หงำว เมืองระนอง ระนอง 47 459174 1089541

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะระนอง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รน.1 (เกำะช้ำง) หงำว เมือง ระนอง 47 438124 1084628

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี รน.2 (บ้ำนละออง) รำชกรูด เมือง ระนอง 47 452795 1082355

อทุยำนแหง่ชำติแหลมสน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี หส 1(เกำะก ำ) ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง 47 429584 1051737

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี หส 2(หำดประพำส) ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง 47 434045 1034769

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี หส 3(เขำปำกเตรียม) คุระ คุระบุรี พังงำ 47 431211 1026567

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี หส 4(ทะเลนอก) ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง 47 438284 1046999



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สุรำษฎร์ธำนี) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติแหลมสน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี หส 5(อำ่วอำ่ง) รำชกรูด เมืองระนอง ระนอง 47 445194 1067511

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแหลมสน ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 47 441879 1061397

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะอำ่งทอง ด่ำนเกบ็ค่ำธรรมเนียมทะเลใน (เกำะแม่เกำะ) อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 573102 1067681

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะอำ่งทอง (เกำะวัวตำหลับ) อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 573599 1065218

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะอำ่งทอง (บ้ำนดอน) ตลำด เมือง สุรำษฏร์ธำนี 47 535873 1011485

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี (ช่ัวครำว) ถ้ ำร้ำง อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 573759 1066619

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี (ช่ัวครำว) สองพี่น้อง อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 576028 1055638

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี (ช่ัวครำว) หน้ำทับ อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 573193 1067021

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อท.1 (สำมเส้ำ) อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 574677 1068332

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อท.3 (อำ่วสน) อำ่งทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 47 576624 1052404

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะชุมพร หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มพ.1 (ล๊อกแพะ) ด่ำนสวี สวี ชุมพร 48 524282 1129420

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มพ.2 (เกำะกลุำ) ด่ำนสวี สวี ชุมพร 48 528288 1133398

วนอทุยำนน้ ำตกกะเปำะ (ชุมพร) ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกกะเปำะ (ชุมพร) หงษ์เจริญ ท่ำแซะ ชุมพร 47 523194 1187676

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมรำช) กลุ่มงำนวิชำกำร สวนพฤกษศำสตร์เขำช่อง จังหวัดตรัง ช่อง นำโยง ตรัง 47 585609 835411

สวนพฤกษศำสตร์ทุ่งค่ำย จังหวัดตรัง ทุ่งค่ำย ย่ำนตำขำว ตรัง 47 746264 996415

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำกระบี่ พรุเตียว เขำพนม กระบี่ 47 512407 913289

สถำนีควบคุมไฟป่ำตรัง คลัง เมือง นครศรีธรรมรำช 47 535989 828804

สถำนีควบคุมไฟป่ำนครศรีธรรมรำช นำสำร พระพรหม นครศรีธรรมรำช 47 601026 924023

สถำนีควบคุมไฟป่ำพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรำช กำระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรำช 47 625955 886804

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำกพนัง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมรำช 47 622525 874560

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูเกต็ ไม้ขำว ถลำง ภูเกต็ 47 421629 905792

สถำนีควบคุมไฟป่ำพังงำ ตะกั่วป่ำ ตะกั่วป่ำ พังงำ 47 428018 980254

สถำนีควบคุมไฟป่ำสตูล ทุ่งนุ้ย ควนกำหลง สตูล 47 622582 756773

สถำนีควบคุมไฟป่ำพรุควนเคร็ง กำระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรำช 47 625955 886804

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเกำะภูเกต็ตะกั่วป่ำ ต ำบลกะรน เมือง ภูเกต็ 47 423252 862980

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำคลองกลำย นบพิต ำ นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 582098 963707

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำปำกพนัง หนิตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 47 588463 912509

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่น้ ำตรัง ช่อง นำโยง โยง 47 579700 850955

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ีรำบต่ ำเขำนอจู้จี้ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 47 525672 872215

ส ำนักงำนสนับสนุนกำรป้องกนัและปรำบปรำมท่ี 4 (ภำคใต้) นำไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 47 565560 894176

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำประบำงครำม ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำประบำงครำม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 47 527671 875432

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำประ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 47 529838 883555

หน่วยพิทักษ์ป่ำทุ่งไทรทอง ทุ่งไทรทอง ล ำทับ กระบี่ 47 535073 882453

หน่วยพิทักษ์ป่ำร้อยช้ันพันวัง อำ่วตง วังวิเศษ ตรัง 47 535773 871898

หน่วยพิทักษ์ป่ำหนิเพิง คลองพน คลองท่อม กรับี่ 47 527473 868012

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองพระยำ หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำแกว้ หน้ำเขำ เขำพนม กระบี่ 47 495204 925220

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองพัง ชัยบุรี ชัยบุรี สุรำษฎร์ธำนี 47 495961 934523

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองสวนหนัง บำงสวรรค์ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 47 496713 944248



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมรำช) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองพระยำ หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงพัน ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบี่ 47 490031 940424

หน่วยพิทักษ์ป่ำปำกน้ ำ ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบี่ 47 488726 937330

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำโตนปริวรรต ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำโตนปริวรรต สองแพรก เมือง พังงำ 47 450448 951973

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวรมณีย์ รมณีย์ กะปง พังงำ 47 450599 971106

หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงแดน บำงเหรียง ทับปุด พังงำ 47 465441 956064

หน่วยพิทักษ์ป่ำภูตำจอ สองแพรก เมือง พังงำ 47 447798 963005

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำน้ ำพรำย หน่วยพิทักษ์ป่ำปำกแจ่ม (เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำน้ ำพรำย) ล ำภูรำ หว้ยยอด ตรัง 47 567747 851330

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำพระแทว ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำพระแทว เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ 47 429816 889639

หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงแป ป่ำคลอก ถลำง ภูเกต็ 47 433492 888626

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำคลองล ำชำน ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำคลองล ำชำน ช่อง นำโยง ตรัง 47 583610 832041

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ หน่วยพิทักษ์ป่ำต้นไทรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกยีรติ นครศรีธรรมรำช 47 613485 892781

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองปลักพระยำและเขำระยำบังสำ ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองปลักพระยำและเขำระยำบังสำ ฉลุง เมือง สตูล 47 616044 745808

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหมู่เกำะลิบง ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหมู่เกำะลิบง เกำะลิบง กนัตัง ตรัง 47 549764 801807

หน่วยพิทักษ์ป่ำ(ช่ัวครำว)แหลมทวด เกำะลิบง กนัตัง ตรัง 47 542700 796800

หน่วยพิทักษ์ป่ำเกำะเค่ียม เทศบำลเมืองกนัตัง กนัตัง ตรัง 47 558208 818319

หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงสัก บำงสัก กนัตัง ตรัง 47 547248 814176

หน่วยพิทักษ์ป่ำปำกน้ ำตรัง กนัตังใต้ กนัตัง ตรัง 47 558257 809412

หน่วยพิทักษ์ป่ำหลังเขำ เกำะลิบง กนัตัง ตรัง 47 541659 802842

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำเขำช่อง ช่อง นำโยง ตรัง 47 586611 834428

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำเขำพระแทว เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ 47 430409 887184

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำนครศรีธรรมรำช ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมรำช 47 598317 1004885

หน่วยควบคุมพื้นท่ีท่ีจะประกำศเป็นเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำกะทูน หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี กท.1 (หว้ยหม่ืนสี) กะทูน พิปูน นครศรีธรรมรำช 47 558443 949900

หน่วยควบคุมพื้นท่ีเพื่อเตรียมกำรประกำศเป็นเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหมู่เกำะระเกำะ

พระทอง

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (เกำะระ) เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ 47 423723 1024198

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำประบำงครำม หน่วยพิทักษ์ป่ำควนสน ทรำยขำว คลองท่อม กระบี่ 47 533144 862700

วนอทุยำนน้ ำตกรำมัญ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกรำมัญ กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงำ 47 439185 934229

วนอทุยำนสระนำงมโนรำห์ วนอทุยำนสระนำงมโนรำห์ นบปริง เมืองพังงำ พังงำ 47 449488 940668

อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน น่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 2 (หว้ยแหว้) เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 47 573084 986192

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 1 (คลองกลำย) กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 563387 972961

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 2 (หว้ยแกว้) เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 47 573122 986199

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 3 (คลองกนั) กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 582154 971351

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 4 (คลองท่ำทน) ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช 47 583253 980774

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 5 (หว้ยเลข) กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 568726 977793

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 6 (คลองล ำแพน) กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 570336 965619

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน ท่ี 7 (คลองยอดน้ ำ) เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 47 580898 985604

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน หน่วยย่อยท่ี 1 (น้ ำตกหนิท่อ) ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 47 587651 970920

อทุยำนแหง่ชำติเขำนัน กรุงชิง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 47 588468 969539

อทุยำนแหง่ชำติเขำพนมเบญจำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี พจ.2 ทับปริก เมือง กระบี่ 47 490952 910595

อทุยำนแหง่ชำติเขำล ำปีหำดท้ำยเหมือง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลป.1 (ท่ีท ำกำรฯ) ท้ำยเหมือง ท้ำยเหมือง พังงำ 47 415889 932773



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมรำช) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติเขำล ำปีหำดท้ำยเหมือง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลป.2 (น้ ำตกล ำปี) ท้ำยเหมือง ท้ำยเหมือง พังงำ 47 420828 935701

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลป.3 (ปำง) ล ำแกน่ ท้ำยเหมือง พังงำ 47 414683 938094

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลป.4(น้ ำตกโตนไพร) ท้ำยเหมือง ท้ำยเหมือง พังงำ 47 423918 932610

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลป.5 (ทุ่งมะพร้ำว) ทุ่งมะพร้ำว ท้ำยเหมือง พังงำ 47 426667 938845

อทุยำนแหง่ชำติเขำหลักล ำรู่ ท่ีทกำรอทุยำนแหง่ชำติขำหลักล ำรู่ คึกคัก ตะกั่วป่ำ พังงำ 47 416269 953674

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหช่ำติท่ี ขร.1 (น้ ำตกล ำรู่) กะปง กะปง พังงำ 47 439190 956604

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหช่ำติท่ี ขร.2 (น้ ำตกโตนช่องฟ้ำ) คึกคัก ตะกั่วป่ำ พังงำ 47 420898 957518

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหช่ำติท่ี ขร.3 (ทุ่งคำโงก) ทุ่งคำโงก เมือง พังงำ 47 439702 949192

อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ศูนยืบริกำรนักท่องเท่ียว ท่ี 1 (ปำกบำรำ) ปำกน้ ำ ละงู สตูล 48 579802 758410

ศูนยืบริกำรนักท่องเท่ียว ท่ี 2 (อำ่วพันเตมะลกำ) 571468 741960 สตูล 47 571468 740960

ศูนยืบริกำรนักท่องเท่ียว ท่ี 3 (อำ่วเมำะและ) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 570628 737393

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.1 (ตะโละวำว) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 575073 731902

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.2 (ตะโละอดัุง) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 574949 723006

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.3 (อำ่วมะขำม) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 569456 725611

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.4 (อำ่วสน) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 568568 734563

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.5 (แหลมสน เกำะอำดัง) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 534831 719754

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.6 (หำดทรำยขำว เกำะรำวี) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 527671 724640

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติตะรุเตำ ท่ี ตต.7 (ตะโละปะเหลียน เกำะรำวี) เกำะสำหร่ำย เมือง สตูล 47 521166 723845

อทุยำนแหง่ชำติทะเลบัน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติทะเลบัน วังประจัน ควนโดน สตูล 47 629220 741729

อทุยำนแหง่ชำติธำรโบกขรณี หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ธบ.1(เกำะหอ้ง)) เขำทอง เมือง กระบี่ 47 464732 893054

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ธบ.2(แหลมสัก) แหลมสัก อำ่วลึก กระบี่ 47 460118 920546

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกโยง จุดสกดัตรวจ (น้ ำตกปลิว) ถ้ ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 47 583543 902324

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ตย.1 (น้ ำตกคลองจัง) นำบอน นำบอน นครศรีธรรมรำช 47 570965 914182

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ตย.2 (น้ ำตกหนำนโจน) ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 47 584841 916578

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ตย.3 (เขำรำมโรม) ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 47 588620 909075

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ตย.4 (เขำทง) ช้ำงกลำง ช้ำงกลำง นครศรีธรรมรำช 47 577997 921712

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกโยง ถ้ ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 47 581701 903423

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกส่ีขดี หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกส่ีขดี ท่ี สข.2(ส ำนักเนียน) พระเงิน เมือง นครศรีธรรมรำช 47 577067 988500

หน่วยพิทักษือทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกส่ีขดี ท่ี สข.1(สวนปรำง) พระเงิน เมือง นครศรีธรรมรำช 47 572745 993923

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกส่ีขดี พระเงิน เมือง นครศรีธรรมรำช 47 585112 996247

อทุยำนแหง่ชำติศรีพังงำ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติศรีพังงำ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 47 440440 994714

อทุยำนแหง่ชำติสิรินำถ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สน.1(หำดในยำง) สำคู ถลำง ภูเกต็ 47 422803 894961

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สน.2(ท่ำฉตัรไชย) สำคู ถลำง ภูเกต็ 47 421636 905781

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สน.3(ลำยันย) สำคู ถลำง ภูเกต็ 47 421686 887533

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สน.4(หวัแหลมอำ่วปอ) สำคู ถลำง ภูเกต็ 47 422248 893862

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะเภตรำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภต.1 ปำกน้ ำ ละงู สตูล 47 583773 755305

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะลันตำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลต.1 (เกำะรอก) เกำะลันตำใหญ่ เกำะลันตำ กระบี่ 47 507276 797819

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลต.2 (เกำะไหง) เกำะลันตำใหญ่ เกำะลันตำ กระบี่ 47 522170 818142



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมรำช) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะลันตำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลต.3 (คลองทรำย) เกำะลันตำน้อย เกำะลันตำ กระบี่ 47 505059 845810

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ลต.4 (ถ้ ำเขำไม้แกว้) เกำะลันตำใหญ่ เกำะลันตำ กระบี่ 47 507845 832724

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะลันตำ เกำะลันตำใหญ่ เกำะลันตำ กระบี่ 47 510845 825851

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะสิมิลัน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล.1 ล ำแกน่ ท้ำยเหมือง พังงำ 47 415596 947258

อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะสุรินทร์ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มส.1 (อำ่วสุเทพ) เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ 47 374066 1040607

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มส.2 (อำ่วไทรเอน) เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ 47 378356 1044160

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มส.3 (อำ่วช่องขำด) เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ 47 375852 1041716

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มส.4 (ท่ำเทียบเรือคุระบุรี) คุระ คุระบุรี พังงำ 47 431289 1019928

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มส.5 (อำ่วไม้งำม) เกำะพระทอง คุระบุรี พังงำ 47 374887 1043071

อทุยำนแหง่ชำติหำดขนอมหมู่เกำะทะเลใต้ หน่วยพิทักษอทุยำนแหง่ชำติ ท่ี ขนอม 1 (อำ่วท้องหยี) ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมรำช 47 592058 1024274

อทุยำนแหง่ชำติหำดเจ้ำไหม ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหำดเจ้ำไหม ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง 47 538305 820670

อทุยำนแหง่ชำติหำดนพรัตน์ธำรำหมู่เกำะพีพี หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี พพ.1 (หำดนพรัตน์ธำรำ) คลัง เมือง นครศรีธรรมรำช 47 478208 889193

อทุยำนแหง่ชำติอำ่วพังงำ ชุดจัดเกบ็ค่ำบริกำรใหค้วำมสะดวกต่ำงๆในอทุยำนแหง่ชำติ (บริเวณเกำะ

ทะลุ)

กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงำ 47 444470 917588

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติอำ่วพังงำ เกำะปันหยี เมือง พังงำ 47 446199 928812

ศูนย์บริกำรนักท่องเท่ียว อทุยำนแหง่ชำติอำ่วพังงำ เกำะปันหยี เมือง พังงำ 47 446201 928891

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ (ย่อย) เกำะหอ้ง คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงำ 47 445766 908709

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อพ.1 (เกำะละวะใหญ่) คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงำ 47 439185 898180

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อพ.2 (เขำพิงกนั) กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงำ 47 445412 914390

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อพ.3 (เกำะโบยใหญ่) เกำะยำวน้อย เกำะยำว พังงำ 47 451500 898185

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลำ) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำป่ำไม้พิกลุทอง ศูนย์ศึกษำและพัฒนำป่ำไม้พิกลุทอง กะลุวอเหนือ เมือง นรำธิวำส 47 817752 706713

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำงแหลมขำม หน่วยพิทักษ์ป่ำควนดินแดง สะกอม เทพำ สงขลำ 47 702333 761921

หน่วยพิทักษ์ป่ำปำกบำง เกำะสะบ้ำ เทพำ สงขลำ 47 707402 760497

ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำงแหลมขำม สะกอม เทพำ สงขลำ 47 705889 768035

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำเหรง ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำเขำเหรง คลองเปียะ จะนะ สงขลำ 47 679009 767409

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำทะเลสำบสงขลำ หน่วยพิทักษ์ป่ำเกำะหมำก คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 648847 815397

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวเกำะโคบ คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 651079 827504

หน่วยพิทักษ์ป่ำบำงเขยีด คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 657416 810672

หน่วยพิทักษ์ป่ำอำ่วท่ำยำง คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 647081 820422

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ำหนิ คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 656411 817477

หน่วยพิทักษ์ป่ำแหลมควำยรำบ คูขดุ สทิงพระ สงขลำ 47 642012 830913

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำโตนงำช้ำง ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำโตนงำช้ำง ฉลุง หำดใหญ่ สงขลำ 47 636297 768307

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำบรรทัด ที่ท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำบรรทัด บ้ำนนำ ศรีนครินทร์ พัทลุง 47 594189 838689

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติเขำน้ ำค้ำง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติเขำน้ ำค้ำง คลองกวำง นำทวี สงขลำ 47 675689 729804

อทุยำนแหง่ชำติเขำปู่  เขำย่ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 10 (น้ ำตกเขำครำม) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 596935 830881

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 2 (น้ ำตกปำกแจ่ม) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 575321 854633

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 3 (บ้ำนน้ ำรำบ) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 587341 838038

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 4 (บ้ำนน้ ำตก) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 583873 880387

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 5 (บ้ำนในเตำ) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 577873 872698

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 6 (หว้ยน้ ำใส) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 588177 872316



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลำ) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติเขำปู่  เขำย่ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 7 (น้ ำตกควนประ) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 585196 848537

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 9 (น้ ำตกหนำนปลิว) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 589164 868309

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป.1 (น้ ำตกเหรียงทอง) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 589373 851594

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 สำขำปัตตำนี กลุ่มงำนวิชำกำร สวนพฤกษศำสตร์ชำยแดนภำคใต้ จ.นรำธิวำส กะลุวอ เมือง นรำธิวำส 47 817060 704368

สวนรวมพรรณไม้ป่ำ 60 พรรษำมหำรำชินี (ภำคใต้) จังหวัดนรำธิวำส สุไหงปำดี สุไหงปำดี นรำธิวำส 47 824000 677500

สวนรุกขชำติพฤกษำมหำรำชินี จ.ปัตตำนี นำประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 47 739281 737382

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำนรำธิวำส โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 47 720554 803557

สถำนีควบคุมไฟป่ำปัตตำนี ปำกล่อ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 47 737745 732033

สถำนีควบคุมไฟป่ำพรุโต๊ะแดง ปูโย๊ะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 47 672507 828095

สถำนีควบคุมไฟป่ำยะลำ ถ้ ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ 47 687658 739393

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ ศูนย์ศึกษำและสำธิตผลิตภัณฑ์จำกไผ่ จ.ยะลำ ถ้ ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ 47 739218 688123

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กมุำรี

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี

ไพรวัน ตำกใบ นรำธิวำส 47 824578 694500

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำฮำลำบำลำ ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำฮำลำบำลำ โละจูด แว้ง นรำธิวำส 47 815109 622750

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติเขำปู่  เขำย่ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขป. 8 (อำ่งวังเลน) บ่อยำง เมือง สงขลำ 47 590149 857685

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกซีโป (เตรียมกำร) ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกซีโป (เตรียมกำร) เฉลิม ระแงะ นรำธิวำส 47 792436 693631

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกทรำยขำว ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกทรำยขำว ทรำยขำว โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 47 736356 731662

อทุยำนแหง่ชำติบำงลำง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติบำงลำง ถ้ ำทะลุ บันนังสตำ ยะลำ 47 685490 740749

อทุยำนแหง่ชำติบูโด  สุไหงปำดี หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติบูโด  สุไหงปำดีท่ี บด.1 (น้ ำตกฉตัรวำริน) บำเจำะ บำเจำะ นรำธิวำส 47 791559 719256

อทุยำนแหง่ชำติบูโดสุไหงปำดี ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติบูโดสุไหงปำดี บำเจำะ บำเจำะ นรำธิวำส 47 791877 719262

อทุยำนแหง่ชำติอำ่วมะนำวเขำตันหยง (เตรียมกำร) ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติอำ่วมะนำวเขำตันหยง (เตรียมกำร) กะลุวอเหนือ เมือง นรำธิวำส 47 816183 711258

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 (นครรำชสีมำ) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติภูแลนคำ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูแลนคำ หว้ยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 47 809810 1771008

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแกน่) กลุ่มงำนวิชำกำร สถำนีวิจัยสัตว์ป่ำภูหลวง ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย 47 766776 1919670

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำกำฬสินธ์ุ ผำเสวย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 48 376972 1855591

สถำนีควบคุมไฟป่ำขอนแกน่ เขือ่นอบุลรัตน์ อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 48 245835 1845247

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูกระดึง ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 47 803995 1867336

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูค้อภูกระแต ตำดขำ่ หนองหนิ เลย 47 804360 1884606

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูผำม่ำน นำหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 47 818232 1863518

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูหลวงภูหอ หน่วยย่อยกกกะบกใหญ่ ภูหอ ภูหลวง เลย 47 778679 1892964

สถำนีควบคุมไฟป่ำมหำสำรคำม สถำนีควบคุมไฟป่ำมหำสำรคำม (ส่วนหน้ำ) นำงำม มัญจำคีรี ขอนแกน่ 48 219907 1791628

สถำนีควบคุมไฟป่ำร้อยเอด็ ผำน้ ำย้อย หนองพอก ร้อยเอด็ 48 427027 1806115

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำพำง วังกวำง น้ ำหนำว เพขรบูรณ์ 47 779889 1875688

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำเลย เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 47 767825 1888755

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำสำน ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย 47 764813 1915521

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำภูเวียง สงเปลือย ภูเวียง ขอนแกน่ 48 217751 1845848

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำล ำเชิญ ทุ่งพระ คอนสำร ชัยภูมิ 47 792245 1843664

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำล ำพะยัง ภูแล่นช้ำง นำคู กำฬสินธ์ุ 48 389256 1844446

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำพอง ผำขำว ผำขำว เลย 47 812630 1882556

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยหนิสอ ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 47 716000 1912800



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแกน่) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ เทือกเขำภูพำน จังหวัดกำฬสินธ์ุ ต.ผำเสวย อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 48 375875 1855914

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ป่ำภูค้อ ภูกระแต จังหวัดเลย ต.แกง่ศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 47 788450 1889903

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ป่ำภูหลวง จังหวัดเลย ต.วังยำว อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 47 748814 1904053

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ อทุยำนแหง่ชำติ ภูผำม่ำน จังหวัด

ขอนแกน่

ต.นำหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 47 245835 1851991

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง จังหวัดขอนแกน่ ต.โคกงำม อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแกน่ 48 244657 1837714

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีภูขดั ภูเม่ียง ภูสอยดำว จังหวัดเลย ต.แสงภำ อ.นำแหว้ จ.เลย 47 704774 1931910

โครงกำรฟื้นฟูอำหำรช้ำงป่ำภูหลวง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเลย ต.ทรำยขำว อ.วังสะพุง จ.เลย 47 775865 1907672

โครงกำรหมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำรักษำส่ิงแวดล้อม ต.แสงภำ อ.นำแหว้ จ.เลย 47 704774 1931910

อทุยำนแหง่ชำติภูผำม่ำน โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ นำหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 47 819642 1851854

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี ขก.1 (ดงลำน) นำหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 48 180249 1851543

หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี ลย.6 (ปวนพ)ุ ปวนพุ หนองหนิ เลย 47 797279 1889253

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูค้อภูกระแต หน่วยพิทักษ์ป่ำ ท่ี 1 (ซ ำบุ่น) ตำดขำ่ หนองหนิ เลย 47 804133 1884721

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูหลวง จุดสกดัหว้ยตะคัว เขำหลวง วังสะพุง เลย 47 752850 1893663

ด่ำนตรวจ 2 ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย 47 766634 1918301

ด่ำนตรวจ เนินพัฒนำ เลยวังไสย์ ภูหลวง เล 47 763079 1894377

ด่ำนตรวจน้ ำวังหลวง โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 47 744745 1909450

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูหลวง ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย 47 766196 1921464

หน่วยพิทักษ์ป่ำขนุเลย เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 47 767915 1889382

หน่วยพิทักษ์ป่ำโคกนกกระบำ ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย 47 767819 1912425

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวกกบก หนองง้ิว วังสะพุง เลย 47 771004 1924848

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวหนองกำ้นเหลือง ทรำยขำว วังสะพุง เลย 47 776506 1907169

หน่วยพิทักษ์ป่ำน้ ำค้อ ทรำยขำว วังสะพุง เลย 47 775533 1901966

หน่วยพิทักษ์ป่ำน้ ำไค้ ภูหอ ภูหลวง เลย 47 777926 1900064

หน่วยพิทักษ์ป่ำน ำ้จันทร์ เขำหลวง วังสะพุง เลย 47 772321 1919494

หน่วยพิทักษ์ป่ำน ำ้ทบ เขำหลวง วังสะพุง เลย 47 774473 1910188

หน่วยพิทักษ์ป่ำปำกแดง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 47 751304 1900852

หน่วยพิทักษ์ป่ำภูขน โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 47 745145 1907685

หน่วยพิทักษ์ป่ำภูหอ ภูหอ ภูหลวง เลย 47 780978 1894609

หน่วยพิทักษ์ป่ำเลยน้อย ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 47 761242 1913205

หน่วยพิทักษ์ป่ำเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 47 767915 1889382

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยแบ่ง เขำหลวง วังสะพุง เลย 47 772867 1912395

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยผักกดู ศิลำ หล่มเกำ่ เพชรบูรณ์ 47 758006 1892629

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยหนิลับ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 47 773593 1891051

หน่วยพิทักษ์ป่ำโหล่นแต้ เขำหลวง วังสะพุง เลย 47 771745 1903979

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำดูนล ำพัน ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำดูนล ำพัน นำเชือก นำเชือก มหำสำรคำม 48 288828 1744630

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำล ำปำว หน่วยพิทักษ์ป่ำนำโก โนนบุรี สหสัขนัธ์ กำฬสินธ์ุ 48 331916 1848499

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำล ำปำว ล ำปำว เมือง กำฬสินธ์ุ 48 336839 1836345

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนโกสัมพี ท่ีท ำกำรวนอทุยำนโกสัมพี หวัขวำง โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 48 293473 1798102



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแกน่) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนน้ ำตกบ๋ำหลวง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกบ๋ำหลวง หว้ยยำง กระนวน ขอนแกน่ 48 296267 1868335

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยเลำ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยเลำ แกง่ศรีภูมิ ภูหลวง เลย 47 787782 1888767

วนอทุยำนผำงำม ท่ีท ำกำรวนอทุยำนผำงำม ปวนพุ หนองหนิ เลย 47 795412 1887989

วนอทุยำนภูบ่อบิด ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูบ่อบิด ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 47 794598 1935509

วนอทุยำนภูพระ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูพระ นำตำล ท่ำคันโท กำฬสินธ์ุ 48 315700 1866270

วนอทุยำนหริรักษ์ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนหริรักษ์ น้ ำหมำน เมืองเลย เลย 47 777536 1937709

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง ท่ี นพ.4 (น้ ำตกหว้ยเข) ค ำแคน ม ญจำคีรี ขอนแกน่ 48 244763 1842235

อทุยำนแหง่ชำติภูกระดึง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูกระดึง ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 47 795318 1870098

อทุยำนแหง่ชำติภูผำม่ำน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูผำม่ำน นำหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 47 816786 1854630

อทุยำนแหง่ชำติภูเรือ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย 47 749748 1934391

อทุยำนแหง่ชำติภูเวียง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภว.1 (ปำกช่อง) ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน่ 48 217619 1846223

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภว.2 (หวัภูชน) ขวัเรียง ชุมแพ ขอนแกน่ 48 201741 1834161

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภว.3 (ภูนกยูง) หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแกน่ 48 194301 1838683

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภว.4 (ปำกหว้ยฝำง) วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน่ 48 202534 1861116

อทุยำนแหง่ชำติภูสวนทรำย หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูสวนทรำยท่ี 1 (ภูหวัฮ่อม) แสงภำ นำแหว้ เลย 47 713790 1938630

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูสวนทรำยท่ี 2 (ภูขำด) แสงภำ นำแหว้ เลย 47 702873 1934241

อทุยำนแหง่ชำติภูสวนทรำย แสงภำ นำแหว้ เลย 47 705865 1936303

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง ท่ี นพ.1 (หนองสองหอ้ง) นำงำม มัญจำคีรี ขอนแกน่ 48 225318 1799219

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง ท่ี นพ.2 (ภูเม็ง) บ้ำนเม็ง หนองเรือ ขอนแกน่ 48 231316 1816517

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติน้ ำพอง ท่ี นพ.3 (หนิช้ำงสี) โคกงำม บ้ำนฝำง ขอนแกน่ 48 229918 1806661

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อบุลรำชธำนี) ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำผำแต้ม หว้ยยำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 552187 1706495

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีหว้ยบำงทรำยตอนบน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

มุกดำหำร

กกตูม ดงหลวง มุกดำหำร 48 418188 1844705

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูสีฐำน ดงมอน เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 48 448192 1848900

สถำนีควบคุมไฟป่ำมุกดำหำร หนองแวง นิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 48 454671 1813286

สถำนีควบคุมไฟป่ำยโสธร บุ่งค้ำ เลิงนกทำ ยโสธร 48 472627 1788347

สถำนีควบคุมไฟป่ำยอดโดม โดมประดิษฐ์ น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 510890 1595697

สถำนีควบคุมไฟป่ำศรีสะเกษ เสำธงชัย กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ 48 471025 1596832

สถำนีควบคุมไฟป่ำสุรินทร์ ด่ำน กำบเชิง สุรินทร์ 48 343605 1604937

สถำนีควบคุมไฟป่ำหว้ยศำลำ ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 48 422037 1603289

สถำนีควบคุมไฟป่ำอ ำนำจเจริญ หนองมะแซว เมืองอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 48 471090 1756460

สถำนีควบคุมไฟป่ำอบุลรำชธำนี โพนงำม บุณฑริก อบุลรำชธำนี 48 549079 1631102

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยโตงหว้ยด่ำน โคกตะเคียน กำบเชิง สุรินทร์ 48 339467 1608979

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยโพธ์ิ นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 559146 1722825

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยส ำรำญ จรัส บัวเชด สุรินทร์ 48 397592 1595681

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยเสียดจะเองิ อำโพน บัวเชด สุรินทร์ 48 383037 1598367

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยโดน โพนงำม บุณฑริก อบุลรำชธำนี 48 550731 1636829

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรทับทิมสยำม  06  จังหวัดศรีสะเกษ ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 48 421417 1607970

โครงกำรทับทิมสยำม  07  จังหวัดศรีสะเกษ บักดอง ขนุหำญ ศรีสะเกษ 48 441310 1601243



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อบุลรำชธำนี) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบ้ำนโหง่นขำมดงนำ จังหวัดอบุลรำชธำนี หนำมแท่ง ศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 48 560851 1733647

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริบ้ำนด่ำน  จังหวัดศรีสะเกษ ภูผำหมอก กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ 48 481078 1596467

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริบ้ำนหญ้ำคำ  จังหวัดอบุลรำชธำนี โนนกอ่ สิรินธร อบุลรำชธำนี 48 555143 1656481

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบริเวณหนองอึ่ง  อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดยโสธร ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 48 396127 1747819

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำหว้ยบำงทรำยตอนบน  อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  

จังหวัดมุกดำหำร

กกตูม ดงหลวง มุกำดำหำร 48 426230 1845662

โครงกำรพัฒนำและฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำเหนืออำ่งเกบ็น้ ำหว้ยแคนหว้ยไร่หว้ยขำหน้ำ  

จังหวัดมุกดำหำร

ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำเหนืออำ่งเกบ็น้ ำ หว้ยตำเปอะ บ้ำนค้อ ค ำชะอี มุกดำหำร 48 426230 1845662

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ีดงนำทำม จังหวัดอบุลรำชธำนี หนำมแท่ง ศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 48 550378 1723238

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ีภูสระดอกบัว  จังหวัดมุกดำหำร ป่ำไร่ ดอนตำล มุกดำหำร 48 476895 1794675

โครงกำรพัฒนำและฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำเหนืออำ่งเกบ็น้ ำหว้ยแคนหว้ยไร่หว้ยขำหน้ำ  

จังหวัดมุกดำหำร

ดงมอน ดงหลวง มุกดำหำร 48 446163 1849154

โครงกำรศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห ์ จังหวัดศรีสะเกษ หว้ยต๊ิกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 48 408187 1607991

โครงกำรศูนย์พัฒนำและบริกำรกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต  บ้ำนโพนสิม  สปป.

ลำว

โพนสิม ไกสอนพมวิหำน สะหวันนะเขต 48 486946 1833663

โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนยำงน้อย  จังหวัดอบุลรำชธำนี กอ่เอ้ เขือ่งใน อบุลรำชธำนี 48 460210 1697015

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อบุลรำชธำนี) หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี มห.1(ดงบังอี)่ หนองแวง นิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 48 454618 1813275

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำบุณฑริกยอดมน หน่วยพิทักษ์ป่ำช่องตำอู โพนมงำม บุณฑริก อบุลรำชธำนี 48 551270 1627577

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยม่วง โนนกอ่ สิรินธร อบุลรำชธำนี 48 552874 1654562

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยสะพุง หว้ยขำ่ บุณฑริก อบุลรำชธำนี 48 546522 1621356

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำยอดโดม หน่วยพิทักษ์ป่ำถ้ ำน้ ำทิพย์ สีวิเชียร น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 503166 1597212

หน่วยพิทักษ์ป่ำวังเจ้ำ โดมประดิษฐ์ น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 511586 1592738

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยจันทน์แดง สีวิเชียร น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 499478 1597718

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยพระเจ้ำ โดมประดิษฐ์ น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 507236 1595407

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยวังใหญ่ โดมประดิษฐ์ น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 505606 1595939

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำยอดโดม โดมประดิษฐ์ น้ ำยืน อบุลรำชธำนี 48 511312 1595498

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำหว้ยศำลำ ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำหว้ยศำลำ ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 48 413307 1603593

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนดงบังอี่ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนดงบังอี่ นำกอก นิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 48 455399 1807405

วนอทุยำนน้ ำตกผำหลวง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกผำหลวง นำเลิน ศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 48 541003 1725560

วนอทุยำนป่ำสนหนองคู ท่ีท ำกำรวนอทุยำนป่ำสนหนองคู ทับทัน สังขะ สุรินทร์ 48 366866 1623748

อทุยำนแหง่ชำติแกง่ตะนะ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแกง่ตะนะ โขงเจียม โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 550857 1691068

อทุยำนแหง่ชำติเขำพระวิหำร ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติเขำพระวิหำร เสำธงชัย กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ 48 471139 1596625

อทุยำนแหง่ชำติผำแต้ม จุดสกดัผำนำงคอย หนำมแท่ง ศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 48 563330 1737333

ฐำนปฏิบัติกำรดงนำทำม นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 565632 1727252

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผต.1 (สร้อยสวรรค์) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 561770 1709494

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผต.3 (คันท่ำเกวียน) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 534030 1717452

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผต.4 (หว้ยทรำย) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 558671 1722802

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแต้ม หน่วยท่ี 1 (สร้อยสวรรค์) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 561614 1709541

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแต้ม หน่วยท่ี 2 (หุ่งหลวง) หนำมแท่ง ศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 48 554466 1709541



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อบุลรำชธำนี) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแต้ม หน่วยท่ี 3 (คันท่ำกวียน)) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 564066 1717458

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแต้ม หน่วยท่ี 4 (หว้ยทรำย)) นำโพธ์ิกลำง โขงเจียม อบุลรำชธำนี 48 558725 1722800

อทุยำนแหง่ชำติภูจองนำยอย หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูจองนำยอย  ท่ีภจ. 1 (พลำญกงเกวียน) นำจะหลวย นำจะหลวย อบุลรำชธำนี 48 527243 1595766

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อดุรธำนี) ท่ีท ำกำร สบอ.10(อดุรธำนี) ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 10(อดุรธำนี) ท่ีท ำกำรส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 10(อดุรธำนี) หมำกแขง้ เมืองอดุรธำนี อดุรธำนี 48 264365 1926058

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำนครพนม หน่วยดับไฟป่ำเคล่ืนท่ีถ้ ำพระเวส หนองบ่อ นำแก นครพนม 48 426516 1875292

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่จังหวัดนครพนม หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีเร็วนำป่ง กรุุคุ เมือง นครพนม 48 453278 1910916

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีลุ่มน้ ำทอนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดหนองคำย หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีวังน้ ำมอก ด่ำนศรีสุข โพธ์ิตำก หนองคำย 48 219871 1988574

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีลุ่มน้ ำทอนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดอดุรธำนี หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีตำดน้ ำพุ ค ำด้วง บ้ำนผือ อดุรธำนี 48 211824 1984061

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูพำน หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีภูพำน สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 383438 1870210

สถำนีควบคุมไฟป่ำสกลนคร หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีลำดกระเฌอ หว้ยยำง เมือง สกลนคร 48 397396 1893051

สถำนีควบคุมไฟป่ำหนองคำย หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีเทำนำบอน ผำต้ัง สังคม หนองคำย 48 218680 1994637

สถำนีควบคุมไฟป่ำหนองบัวล ำภู หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีบ้ำนท่ำศิลำ บ้ำนค้อ โนนสัง หนองบัวล ำภู 48 245945 1862965

สถำนีควบคุมไฟป่ำอดุรธำนี หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีถ้ ำกกดู่ ทับกงุ หนองแสง อดุรธำนี 48 254650 1898639

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูวัวภูสิงห์ หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีภูวัว หนองเด่ิน บุ่งคล้ำ บึงกำฬ 48 382896 2022471

สถำนีควบคุมไฟป่ำนำยูงน้ ำโสม หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีภูกอ้น นำยูง นำยูง อดุรธำนี 48 208669 1983653

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ ส่วนประสำนโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพิเศษ โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ จังหวัดนครพนม มหำชัย ปลำปำก นครพนม 48 443149 1907198

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ป่ำภูเพ็ก ภูล้อมขำ้ว จังหวัด

สกลนคร

ตอบโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 48 417372 1880278

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ป่ำหว้ยศรีคุณ จังหวัดนครพนม พิมำน นำแก นครพนม 48 449714 1866269

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ล ำหว้ยบอง จังหวัดหนองบัวล ำภู โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล ำภู 48 224783 1870223

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีภูผำหกั ตำมพระรำชเสำวนีย์ฯ จังหวัดอดุรธำนี ผำสุก วังสำมหมอ อดุรธำนี 48 335489 1900969

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำทอน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

หนองคำย

พระพุทธบำท ศรีเชียงใหม่ หนองคำย 48 223580 1989090

โครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้แผนใหม่ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ บ้ำนหนองคอง

 จังหวัดมุกดำหำร

พังแดง ดงหลวง มุกดำหำร 48 429649 1850471

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำพันดอนปะโค ทับกงุ หนองแสง อดุรธำนี 48 259265 1896874

โครงกำรปลูกฟื้นฟูพื้นท่ีป่ำไม้ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอดุรธำนี แสงสว่ำง หนองแสง อดุรธำนี 48 260466 1896291

โครงกำรพัฒนำป่ำพำนพร้ำวแกง้ไก่ ผำต้ัง สังคม หนองคำย 48 216617 1992043

สวนป่ำวังแข้ นำแค นำยูง อดุรธำนี 48 189937 1984901

ส่วนศึกษำและพัฒนำ ส ำนักสนองงำนพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำป่ำไม้ภูพำน จังหวัดสกลนคร หว้ยยำง เมือง สกลนคร 48 397693 1891032

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี อด.๖(หนองแสง) หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี อด.๖(หนองแสง) ทับกงุ หนองแสง อดุรธำนี 48 258873 1898294

อทุยำนแหง่ชำติภูผำเหล็ก หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี สน.8 (ส่องดำว) ปทุมวำปี ส่องดำว สกลนคร 48 336294 1911355

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูวัว ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูวัว บุ่งคล้ำ บุ่งคล้ำ บึงกำฬ 48 390327 2017437

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบึงโขงหลง ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบึงโขงหลง บ้ำนต้อง เซกำ บึงกำฬ 48 395656 1992952

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองหำนกมุภวำปี ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองหำนกมุภวำปี นำม่วง ประจักษ์ศิลปำคม อดุรธำนี 48 290364 1902973

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนน้ ำตกคอยนำง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกคอยนำง แสงสว่ำง หนองแสง อดุรธำนี 48 258079 1894407

วนอทุยำนน้ ำตกธำรทิพย์ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกธำรทิพย์ บ้ำนม่วง สังคม หนองคำย 48 202435 2006356

วนอทุยำนภูเขำสวนกวำง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกธำรทิพย์ ทมนำงำม โนนสะอำด อดุรธำนี 48 281293 1865648

วนอทุยำนภูผำแดง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูผำแดง จ ำปำโมง บ้ำนผือ อดุรธำนี 48 217415 1944975

วนอทุยำนภูผำแด่น ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูผำแด่น ดงมะไฟ เมือง สกลนคร 48 404240 1880913

วนอทุยำนภูพระบำทบัวบก ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูพระบำทบัวบก เมืองพำน บ้ำนผือ อดุรธำนี 48 221495 1960676



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อดุรธำนี) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนภูหนิจอมธำตุ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูหนิจอมธำตุ กดุจับ กดุจับ อดุรธำนี 48 228754 1922147

อทุยำนแหง่ชำตินำยูงน้ ำโสม จุดสกดัคีรีวงกต นำยูง นำยูง อดุรธำนี 48 209309 1984058

จุดสกดัช่ัวครำวนำเมืองไทย นำยูง นำยูง อดุรธำนี 48 184627 1962133

หน่วยพิทักษ์น้ ำตกตำดน้อย นำยูง นำยูง อดุรธำนี 48 209955 1984379

อทุยำนแหง่ชำติภูเกำ้ภูพำนค ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติทท่ี ภก.3 (โนนตำล) หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล ำภู 48 228151 1867309

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภก.1 (วังมน) โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล ำภู 48 230407 1872957

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภก.2 (นำมะเฟื่อง) นำมะเฟื่อง เมือง หนองบัวล ำภู 48 233323 1883679

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภก.4 (หนองแสง) ศรีสูข ส ำรำญ อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 48 256167 1875207

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภก.5 (ถ้ ำกกดู่) โนนหวำย หนองวัวซอ อดุรธำนี 48 245744 1897322

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภก.6 (ปำงกู)่ ปำงกู่ โนนสัง หนองบัวล ำภู 48 248715 1880515

อทุยำนแหง่ชำติภูผำเหล็ก ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูผำเหล็ก ปทุมวำปี ส่องดำว สกลนคร 48 336595 1909440

อทุยำนแหง่ชำติภูพำน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.1 (หนองดินด ำ) นำหวับ่อ พรรณำนิคม สกลนคร 48 389660 1904649

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.10 (สร้ำงค้อ) สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 386369 1863443

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.11 (แกง้กะอำม) ผำเสวย สมเด็จ กำฬสินธ้์ 48 376970 1855660

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.12 (หว้ยแข)้ สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 388951 1858776

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.2 (ภูผักหวำน) นำใน พรรณำนิคม สกลนคร 48 368926 1907525

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.3 (ภูมะแงว) โคกภู ภูพำน สกลนคร 48 370182 1877904

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.4 (หนิแตก) ไร่ พรรณำนิคม สกลนคร 48 377535 1907959

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.5 (น้ ำพุง) สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 383375 1870011

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.6 (ต่อเขต) สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 382205 1858591

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.7 (เชิงดอย) นำม่อง กดุบำก สกลนคร 48 384277 1897804

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.8 (แกง้มดแดง) สร้ำงค้อ ภูพำน สกลนคร 48 380106 1867801

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติภูพำน ท่ี ภพ.9 (หว้ยเวียนไพร) หว้ยยำง เมือง สกลนคร 48 394351 1892296

อทุยำนแหง่ชำติภูลังกำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี ภก.1(น้ ำตกตำดขำม) ไผ่ล้อม บ้ำนแพง นครพนม 48 408979 1988677

ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธ์ุพืช สวนรุกขชำติวังปอพำน ปลำปำก ปลำปำก นครพนม 48 449563 1901950

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเขือ่นสิริกต์ิิ ท่ำปลำ ท่ำปลำ อตุรดิตถ์ 47 646320 1968374

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแควน้อยตอนบน บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 47 714153 1903236

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำภำค บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 677866 1933305

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำลี น้ ำหมัน ท่ำปลำ อตุรดิตถ์ 47 634269 1977946

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยตะเบำะ ตะเบำะ เมือง เพชรบูรณ์ 47 747539 1806837

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยทรำยขำว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 678793 1968294

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยผ้ึง ท่ำแฝก น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 676173 971786

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยอมีำย นำป่ำ เมือง เพชรบูรณ์ 47 743779 1815626

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน้ ำปำด ม่วงเจ็ดต้น บ้ำนโคก อตุรดิตถ์ 47 727216 1999973

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ สวนป่ำเขำพลึงบ้ำนด่ำน บ้ำนด่ำนนำขำม เมือง อตุรดิตถ์ 47 619859 1958360

สวนป่ำน้ ำน่ำนฝ่ังขวำ บ้ำนด่ำนนำขำม เมือง อตุรดิตถ์ 47 622771 1964784

ส่วนวิจัยต้นน้ ำ สถำนีวิจัยต้นน้ ำป่ำสัก ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 47 717468 1830364

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 1 (น้ ำรี) น้ ำไคร์ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 664821 1951009

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี ๖ (บ่อเบี้ย) ท่ำแฝก น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 672311 1984204

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 4 (หว้ยไผ่) ชัยจุมพล ลับแล อตุรดิตถ์ 47 605846 1945383

หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี พล 1 (วังทอง)                          วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 663636 1861730



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูเม่ียงและภูทอง หน่วยพิทักษ์ป่ำเทอดชำติ บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 699527 1948734

หน่วยพิทักษ์ป่ำนำตอน บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 686571 1923600

หน่วยพิทักษ์ป่ำนำผักฮำด น้ ำไผ่ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 691454 1954726

หน่วยพิทักษ์ป่ำนำล้อม ป่ำแดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 661497 1915596

หน่วยพิทักษ์ป่ำน้ ำคับ บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 681051 1923430

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ่อภำค บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 692236 1936642

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 662986 1926099

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนเพีย น้ ำไผ่ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 672992 1939678

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูเม่ียงและภูทอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 674979 1915159

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยโป่ง หว้ยมุ่น น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 699343 1965036

หน่วยพิทักษ์ป่ำน้ ำจวง บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 678091 1927998

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำแม่จริม หน่วยพิทักษ์ป่ำภูแลลำว บ่อเบี้ย บ้ำนโคก อตุรดิตถ์ 47 715851 2014757

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำถ้ ำผำท่ำพล ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำถ้ ำผำท่ำพล บ้ำนมุง เนินมะปรำง พิษณุโลก 47 677642 1825656

หน่วยควบคุมพื้นท่ีท่ีจะประกำศเป็นเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำภูขดั หน่วยพิทักษ์ป่ำโป่งสอ นำบัว นครไทย พิษณุโลก 47 700100 1906986

หน่วยพิทักษ์ป่ำซับรำกไม้ เจำทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 47 756359 1764016

หน่วยพิทักษ์ป่ำถ้ ำผำทิพย์ ถ้ ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 47 762948 1784358

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 47 743959 1782776

หน่วยพิทักษ์ป่ำปำงยำง ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 47 752754 1770636

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยทรำย ตะเบำะ เมือง เพชรบูรณ์ 47 742030 1799085

หน่วยพิทักษ์ป่ำหนิเหบิ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 47 758084 1773008

เขตรักำพันธ์ุสัตว์ป่ำตะเบำะ-หว้ยใหญ่ ท่ีท ำกำรเขตรักำพันธ์ุสัตว์ป่ำตะเบำะ-หว้ยใหญ่ ตะเบำะ เมือง เพชรบูรณ์ 47 747845 1808964

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ปำพิษณุโลก วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 660894 1865348

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนเขำพลึงบ้ำนด่ำน ท่ีท ำกำรวนอทุยำนเขำพลึงบ้ำนด่ำน บ้ำนด่ำนนำขำม เมือง อตุรดิตถ์ 47 619861 1958186

วนอทุยำนน้ ำตกแม่เฉย ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกแม่เฉย บ้ำนด่ำนนำขำม เมือง อตุรดิตถ์ 47 622799 1964692

อทุยำนแหง่ชำติแกง่เจ็ดแคว ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแกง่เจ็ดแคว คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 47 648597 1899549

อทุยำนแหง่ชำติเขำค้อ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำค้อท่ี ขค.2 (น้ ำเพียงดิน) ต.บ้ำนเนิน อ.หล่มเกำ่ จ.เพชรบูรณ์ 47 726671 1867852

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติเขำค้อท่ี ขค.3(ผำซ่อนแกว้) ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 47 720492 1856103

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯท่ี ขค1 (น้ ำตกธำรทิพย์) ต.บุ่งน้ ำเต้ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 47 727389 1843340

อทุยำนแหง่ชำติต้นสักใหญ่ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติต้นสักใหญ่ น้ ำไคร้ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 664377 1946331

ท่ีท ำกำรวนอทุยำนต้นสักใหญ่ น้ ำไคร้ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 666531 1952887

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สญ.1 (ต้นขนุน) น้ ำไผ่ น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 683295 1948290

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สญ.2 (ถ้ ำจัน) ผักขวง ทองแสนขนั อตุรดิตถ์ 47 650922 1944632

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สญ.3 (วังเบน) บ่อทอง ทองแสนขนั อตุรดิตถ์ 47 654272 1930088

อทุยำนแหง่ชำติทุ่งแสลงหลวง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติทุ่งแสลงหลวง บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 47 700262 1863061

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 1(สะพำนสลิง)ท่ี 1 บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 47 697820 1863178

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 10(ยำงโทน) เขก็น้อย เขำค้อ เพชรบูรณ์ 47 709802 1858924

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 11(เพชรด ำ) ทุ่งสมอ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 47 712043 1850685

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 12(รักไทย) ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 47 678030 1851553



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติทุ่งแสลงหลวง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 2(น้ ำตกแกง่โสภำ) บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 47 694035 1866951

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 3(น้ ำพรม) วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 686767 1861731

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 4(ล ำกระโดน) วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 671286 1863769

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 5(วังแดง) ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 47 679572 1846216

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 6(บ้ำนมุง) บ้ำนมุง เนินมะปรำง พิษณุโลก 47 682140 1831865

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 7(คลองตะเคียน) ไทรย้อย เนินมะปรำง พิษณุโลก 47 689816 1820285

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สล 8(หนองแม่นำ) หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 47 700894 1833672

อทุยำนแหง่ชำติภูสอยดำว หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภสด.2 (ร่มเกล้ำ) บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 703081 1948979

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภสด.3 (หว้ยพร้ำว) หว้ยมุ่น น้ ำปำด อตุรดิตถ์ 47 711482 1977052

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภสด.4 (หว้ยต่ำง) บ้ำนโคก บ้ำนโคก อตุรดิตถ์ 47 719176 1984129

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สภด.1 (ม่วงเจ็ดต้น) ม่วงเจ็ดต้น บ้ำนโคก อตุรดิตถ์ 47 726734 2000234

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูสอยดำว บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 47 706505 1957700

อทุยำนแหง่ชำติภูหนิร่องกล้ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 1 (น้ ำไซ) เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 47 706190 1883122

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 2 (ทับเบิก) วังบำล หล่มเกำ่ เพชรบูรณ์ 47 723590 1868983

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 3 (หมำกแขง้) กกสะทอน ด่ำนซ้ำย เลย 47 724341 1884339

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 4 (โคกกลำง) เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 47 709424 1889092

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 5 (แกง่ลำด) หว้ยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 47 705952 1875440

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 6 (ตูบค้อ) กกสะทอน ด่ำนซ้ำย เลย 47 718494 1889583

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภรก 7 (หมันแดง) เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 47 718426 1873064

ส ำนักหอพรรณไม้ / ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษืป่ำไม้ และพันธ์ุพืช สวนพฤกษศำสตร์สกโุณทยำน วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 663495 1861892

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำกรึงไกร เขำโจด ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 47 520468 1661051

สถำนีควบคุมไฟป่ำก ำแพงเพชร ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 528432 1723734

สถำนีควบคุมไฟป่ำนครสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 47 528432 1723734

สถำนีควบคุมไฟป่ำบ้ำนไร่ แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 531425 1676250

สถำนีควบคุมไฟป่ำอทัุยธำนี ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 544000 1622200

หวัหน้ำสถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ จังหวัดก ำแพงเพชร ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร 47 548360 1764879

หวัหน้ำสถำนีควบคุมไฟป่ำหว้ยคต ทองหลำง หว้ยคต อทัุยธำนี 47 554211 1696036

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน้ ำเย็น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 47 533016 1757320

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุลำน คลองลำนพัฒนำ คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 521110 1778162

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุวังเจ้ำ โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 507450 1809639

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุหมำก โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 512740 1779456

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำสะแกกรัง ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 549475 1714548

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ จังหวัดก ำแพงเพชร ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร 47 547909 1765578

โครงกำรจัดกำรพื้นท่ีชุมชนบ้ำนป่ำหมำก โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 511700 1816300

โครงกำรจัดกำรพื้นท่ีชุมชนบ้ำนโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 511724 1816396

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริบ้ำนป่ำคำ โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 511180 1809340

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็(จพระนำงเจ้ำสิริกต์ิิ จังหวัดนครสวรรค์ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 47 675899 1756495

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฎิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 4(ปำงสัก) แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 47 538664 1739750



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 2 (ซับป่ำพลู) ป่ำออ้ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 552198 1704658

ฐำนปฏิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 3 (จกกบ) ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร 47 538061 1760405

ฐำนปฎิบัติกำรป้องกนัรักษำป่ำท่ี 1 (มอรังงำม) 1 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 518577 1825991

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำสนำมเพรียง ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเขำสนำมเพรียง โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 532630 1834678

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำหว้ยขำแขง้ ส ำนักงำนเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำหว้ยขำแขง้ ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 534072 1725553

หน่วยพิทักษ์ป่ซับป่ำพลู ป่ำออ้ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 552411 1704430

หน่วยพิทักษ์ป่ำกรึงไกร มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 519841 1663428

หน่วยพิทักษ์ป่ำกะปุกกะเปียง ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 525546 1731291

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำเขยีว ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 536122 1731359

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำบันได มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 516294 1689066

หน่วยพิทักษ์ป่ำเขำปันโส คอกควำย บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 543948 1684874

หน่วยพิทักษ์ป่ำคลองเสลำ แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 530000 1671942

หน่วยพิทักษ์ป่ำซับฟ้ำผ่ำ ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 530909 1718091

หน่วยพิทักษ์ป่ำไซเบอร์ ทองหลำง หว้ยคต อทัุยธำนี 47 545814 1692471

หน่วยพิทักษ์ป่ำตะเพิ่นค่ี แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 531003 1661032

หน่วยพิทักษ์ป่ำทุ่งแฝก ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 541508 1723443

หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนกล้วย องค์พระ ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 47 536373 1663070

หน่วยพิทักษ์ป่ำยำงแดง แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 518122 1710533

หน่วยพิทักษ์ป่ำวังไผ่ ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 541708 1705590

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยน้ ำต้ืน ระบ ำ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 519176 1736821

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยมดแดง แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 517165 1677132

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยยู่ย่ี แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 507135 1708386

หน่วยพิทักษ์ป่ำองค์ท่ัง แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 504868 1663230

หน่วยพิทักษ์หว้ยน้ ำขำว แม่ละมุ้ง อุ้มผำง ตำก 47 505551 1740626

หน่วยพิทักษ์หว้ยแม่ดี แกน่มะกรูด บ้ำนไร่ อทัุยธำนี 47 529168 1679742

หน่วยพิทักษ์หว้ยอซีะ ทองหลำง หว้ยคต อทัุยธำนี 47 547119 1698188

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำถ้ ำประทุน ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำถ้ ำประทุน ป่ำออ้ ลำนสัก อทัุยธำนี 47 564365 1706528

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำบึงบอระเพ็ด พระนอน เมือง นครสวรรค์ 47 633439 1732565

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำหว้ยขำแขง้ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำหว้ยขำแขง้ ทองหลำง หว้ยคต อทัุยธำนี 47 545900 1692100

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนเขำหลวง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนเขำหลวง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 47 601540 1737265

วนอทุยำนถ้ ำเพชรถ้ ำทอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำเพชรถ้ ำทอง ตำคลี ตำคลี นครสวรรค์ 47 649676 1692552

วนอทุยำนนครไชยบวร ท่ีท ำกำรวนอทุยำนนครไชยบวร ท่ำเสำ โพทะเล พิจิตร 47 631650 1765568

อทุยำนแหง่ชำติคลองลำน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติคลองลำน คลองลำนพัฒนำ คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 530100 1783300

อทุยำนแหง่ชำติคลองวังเจ้ำ จุดสกดัฯบ้ำนป่ำคำ โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 511195 1808195

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.1 (เกำะร้อย) โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 528376 1805825

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.2 (คลองมดแดง) โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 524389 1812543

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.3 (ปำงสังกะสี) เชียงทอง วังเจ้ำ ตำก 47 513145 1830750

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.4 (คลองแม่ยะมำ) เชียงทอง วังเจ้ำ ตำก 47 519086 1831671



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติคลองวังเจ้ำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.5 (โละโคะ) โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 512248 1818347

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี วจ.6 (ผำผ้ึง) เชียงทอง วังเจ้ำ ตำก 47 508076 1831434

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติคลองวังเจ้ำ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 47 518158 1824097

อทุยำนแหง่ชำติแม่วงก์ จุดบริกำรนักท่องเท่ียวช่องเย็น คลองลำนพัฒนำ คลองลำน ก ำแพงเพชร 47 511534 1780076

จุดสกดัขนุน้ ำเย็น ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 513301 1779360

จุดสกดัน้ ำตกหว้ยคลองใคร้ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 47 536436 1736349

จุดสกดัแม่กระสำ ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 518205 1763038

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแม่วงก์ ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 524974 1773295

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.1 (ด่ำนตรวจ กม. 57) ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 530602 1773324

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.2 (ปำงขำ้วสำร) แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 47 534595 1751448

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.3 (เขำเขยีว) ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 47 536260 1768435

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.4 (แม่เรวำ) แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 47 535043 1759299

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.5 (ปำงสัก) แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 47 532120 1742198

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.6 (:ซับตำม่ิง) ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร 47 537747 1760750

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มว.7 (:คลองเสือขำ้ม) แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 47 536664 1747768

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) กลุ่มงำนวิชำกำร หน่วยจัดกำรป่ำแม่ต้ำ เวียงต้ำ ลอง แพร่ 47 603460 2013965

หน่วยจัดกำรป่ำแม่ปุง สวนเขือ่น เมือง แพร่ 47 636280 2006079

หน่วยจัดกำรป่ำแม่ยมตะวันตก  แม่แฮด แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 47 617084 1990444

หน่วยจัดกำรป่ำแม่ยมตะวันออก เตำปูน สอง แพร่ 47 623287 2050377

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำน่ำน วรนคร ปัว น่ำน 47 707854 2121871

สถำนีควบคุมไฟป่ำแพร่ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 47 613186 1986460

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่ยม สะเอยีบ สอง แพร่ 47 628642 2066748

สถำนีควบคุมไฟป่ำศรีน่ำน ศรีษะเกษ นำน้อย น่ำน 47 689778 2028948

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 1 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำเลียบ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน 47 699480 2144980

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำปำด หว้ยโกน๋ เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 715895 2162733

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน่ำน ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 728847 2140745

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยสะแตง งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 47 694745 2161512

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำงอบ งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 47 700364 2158045

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำลำด งอบ งอบ น่ำน 47 704982 2132026

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำสอด และ ทุ่งช้ำง น่ำน 47 693213 2153530

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำเพำะน้ ำพิ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน 47 692271 2146156

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 2 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำเปือ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 47 700969 2141331

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำกอนฝ่ังซ้ำย พญำแกว้ เชียงกลำง น่ำน 47 711785 2136198

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำกอนฝ่ังขวำ เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน 47 708816 2140462

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำกอน สำขำท่ี 4 ปอน ทุ่งช้ำง น่ำน 47 703161 2159930

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำกอน สำขำท่ี 5 ปิงหลวง นำหม่ืน น่ำน 47 650373 2003523

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำขว้ำง ภูคำ ปัว น่ำน 47 717799 2122581



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 2 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำปัว ภูคำ ปัว น่ำน 47 715568 2129955

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำย่ำง ศิลำเพชร ปัว น่ำน 47 705486 2112157

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำมีด เปือ เชียงกลำง น่ำน 47 688742 2140429

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 3 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำแหน ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 47 684190 2122170

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำสบสำย ศรีภูมิ ท่ำวังผำ น่ำน 47 679424 2114132

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยยอด นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 47 673455 2140690

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำหยุ ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 47 682271 2130042

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน้ ำพริก ชนแดน สองแคว น่ำน 47 674187 2152000

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำยำว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 47 678724 2145919

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำพงษ์ พงษ์ สันติสุข น่ำน 47 705857 2093497

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำงำว บ่อ เมืองน่ำน น่ำน 47 677050 2101868

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำแกน่น้ ำสำ ฝำยแกว้ ภูเพียง น่ำน 47 698304 2070671

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 4 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำฟ้ำ น้ ำพำง แม่จริม น่ำน 47 729078 2071425

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหลักลำย อวน ปัว น่ำน 47 717419 2101778

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุว้ำ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 47 730200 2128500

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำหมำวหมอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 721110 2109079

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน้ ำตวง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 47 733099 2101066

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำมำง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 726324 2117588

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่จริม แม่จริม แม่จริม น่ำน 47 711800 2081599

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยสำล่ี น้ ำมวบ เวียงสำ น่ำน 47 708755 2034373

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเขำน้อย ดู่ใต้ เมืองน่ำน น่ำน 47 684999 2076165

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำมวบ ส้ำนนำหนองใหม่ เวียงสำ น่ำน 47 706524 2045783

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 5 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุสมุน สะเนียน เมือง น่ำน 47 667272 2094368

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุสมุน สำขำท่ี 1 สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 47 674256 2095421

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุสมุน สำขำท่ี 2 สะเนียน เมือง น่ำน 47 676850 2086870

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสำ น่ำน 47 662564 2074134

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สำคร แม่สำคร เวียงสำ น่ำน 47 666829 2040916

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำสำ ยำบหวันำ เวียงสำ น่ำน 47 657186 2063918

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ถำ ยำบหวันำ เวียงสำ น่ำน 47 648166 2047780

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำสะเนียนไสล เรือง เมืองน่ำน น่ำน 47 668100 2085200

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำสมุนตอนล่ำง สะเนียน เมือง น่ำน 47 671938 2083668

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 6 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำหนิ นำทะนุง นำหม่ืน น่ำน 47 667011 2010316

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยนำย นำทะนุง นำหม่ืน น่ำน 47 666890 2008574

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำกำด ศรีษะเกษ นำน้อย น่ำน 47 692973 2032332



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 6 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุสถำน สันทะ นำน้อย น่ำน 47 662373 2021074

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่กอ๋นแม่สำย ช่อแฮ เมือง แพร่ 47 634174 1990534

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่พวก หว้ยไร่ เด่นชัย แพร่ 47 671675 1980418

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่มำน บ้ำนกวำง สูงเม่น แพร่ 47 625740 1992160

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำเคิม ปิงหลวง นำหม่ืน น่ำน 47 652242 2003179

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเมืองลี เมืองลี นำหม่ืน น่ำน 47 664958 2014940

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรปลูกป่ำสำธิตเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ ำ ตำมแนวพระรำชด ำริ สมเด็จพระเพท

รัตนสุดำฯ

ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 47 731885 2132446

โครงกำรพัฒนนำบ้ำนกอก บ้ำนจูน (อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ) อ ำเภอปัว 

จังหวัดน่ำน

ภูคำ ปัว น่ำน 47 715346 2132112

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนนำตอง จ.แพร่ ช่อแฮ เมือง แพร่ 47 634686 1990989

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนแม่พร้ำว สะเอยีบ สอง แพร่ 47 621688 2075090

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยขวำก จังหวัดน่ำน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 47 725655 2141509

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยป๋อ บ่อเกลือ บ่อเกลือ น่ำน 47 725541 2134805

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 10 จังหวัดน่ำน

นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 47 683696 2136116

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 2

พงษ์ สันติสุข น่ำน 47 718633 2093781

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 3 จังหวัดน่ำน

น้ ำพำง แม่จริม น่ำน 47 716002 2053331

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 4

น้ ำพำง แม่จริม น่ำน 47 731212 2073831

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 5 จังหวัดน่ำน

ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน 47 707459 2145726

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 6

งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 47 717041 2148977

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 7 จังหวัดน่ำน

พงษ์ สันติสุข น่ำน 47 713260 2090421

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 8

ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 726229 2155893

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พื้นท่ีท่ี

 9

บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 731934 2113955

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีลุ่มน้ ำน่ำนฯ พื้นท่ีท่ี 1 จังหวัดน่ำน ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 731820 2162775

โครงกำรพัฒนำสถำนีกำรเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนสะจุกสะเกี้ยง ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 729088 2140963

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ จังหวัดน่ำน ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 47 732517 2102915

โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนสบขุน่ จังหวัดน่ำน ป่ำคำ ท่ำวังผำ น่ำน 47 668509 2110026

โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ ภูพยัคฆ์ ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 732166 2158431

โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมกำรปลูกหวำยและไผ่ จังหวัดน่ำน ตำม

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกมุำรี

ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 47 683023 2122764

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ีพร.13(แพร่) ป่ำแมต เมือง แพร่ 47 622044 2054860

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ หน่วยควบคุมพื้นท่ีเพื่อเตรียมกำรประกำศเป็นเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำภูฟ้ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ยังไม่มี บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 728818 2109233



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนดอยม่อนแกว้ม่อนเด็ง หว้ยม้ำ เมือง แพร่ 47 634741 2012932

วนอทุยำนแพะเมืองผี ท่ีท ำกำรวนอทุยำนแพะเมืองผี น้ ำช ำ เมือง แพร่ 47 627975 2010954

อทุยำนแหง่ชำติขนุน่ำน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติขนุน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 729146 2122333

อทุยำนแหง่ชำติขนุสถำน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติ สันทะ นำน้อย น่ำน 47 660831 2021550

อทุยำนแหง่ชำติดอยภูคำ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติ ภูคำ ปัว น่ำน 47 718775 2124286

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.1 (หว้ยโกน๋) หว้ยโกน๋ เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 720033 2164972

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.10 (ดอยผำผ้ึง) งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 47 717298 2147216

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.11 (น้ ำยำว) อวน ปัว น่ำน 47 704264 2100489

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.12 (ธำรเสด็จ) หนองแดง แม่จริม น่ำน 47 733963 2077869

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.2 (น้ ำตกแม่จริม) แม่จริม แม่จริม น่ำน 47 714336 2080334

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.3 (น้ ำปูน) น้ ำพำง แม่จริม น่ำน 47 726023 2068791

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.4 (น้ ำแนะ) อวน ปัว น่ำน 47 716342 2100737

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.5 (หว้ยโป่ง) บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 47 728505 2122008

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.6 (นำกอก) ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 47 729853 2104771

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.7 (น้ ำอวน) อวน ปัว น่ำน 47 703611 2106483

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.8 (ภูแว) เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน 47 706762 2140571

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ภค.9 (บ้ำนด่ำน) ขนุน่ำน เฉลิมพระเกยีรติ น่ำน 47 725958 2145622

อทุยำนแหง่ชำติถ้ ำสะเกนิ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติถ้ ำสะเกนิ ยอด สองแคว น่ำน 47 661608 2144007

อทุยำนแหง่ชำติแม่ยม ท่ีท ำกำรอทุบำนแหง่ชำติแม่ยม เตำปูน สอง แพร่ 47 622855 2059663

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.1 (โป่งน้ ำร้อนป แม่ตีบ งำว ล ำปำง 47 612741 2059830

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.2 (ผำองิ) สะเอยีบ สอง แพร่ 47 628735 2074137

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.3 (ปุ๊ซ้ ำ) สะเอยีบ สอง แพร่ 47 628277 2066756

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.4 (บ่อต้นสัก) มำง เชียงม่วน พะเยำ 47 624047 2081653

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.5 (ผำลำด) สะเอยีบ สอง แพร่ 47 631897 2078828

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.6 (นำฝำย) สะเอยีบ สอง แพร่ 47 637117 2076578

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.7 (ปำกงำว) เตำปูน สอง แพร่ 47 621098 2057208

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี มย.8 (แม่พร้ำว) สะเอยีบ สอง แพร่ 47 621617 2074137

อทุยำนแหง่ชำติศรีน่ำน หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.1(หนองบัว) ศรีษะเกษ นำน้อย น่ำน 47 689435 2029255

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.2(นำดอย) สถำน นำน้อย น่ำน 47 681767 2019896

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.3 (หำดกติติ) ขึง่ เวียงสำ น่ำน 47 690013 2046462

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.4(หว้ยสำลี) น้ ำมวบ เวียงสำ น่ำน 47 707546 2040462

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.5(แกง่หลวง) เชียงของ นำน้อย น่ำน 47 701788 2025278

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.6(ปำกนำย) นำทะนุง นำหม่ืน น่ำน 47 677930 1996526

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.7(หว้ยงำม) เชียงของ นำน้อย น่ำน 47 707303 2021929

หน่วยพิทักษ์อทุยำนฯ ท่ี ศน.8 (กิ่วนกแซว) ศรีษะเกษ นำน้อย น่ำน 47 709244 2032911



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 สำขำล ำปำง กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มงำนวิชำกำร หน่วยจัดกำรป่ำแม่ทรำยค ำ บ้ำนสำ แจ้หม่ ล ำปำง 47 559540 2049186

หน่วยจัดกำรป่ำแม่ป้ำยแม่สอย วังซ้ำย วังเหนือ ล ำปำง 47 564637 2049181

หน่วยจัดกำรป่ำแม่อำง เสด็จ เมือง ล ำปำง 47 568654 2036487

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำกิ่วคอหมำ ปงดอน แจ้หม่ ล ำปำง 47 565549 2079415

สถำนีควบคุมไฟป่ำแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 553888 2081582

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลหว้ยทำก บ้ำนหวด งำว ล ำปำง 47 589859 2051587

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่วะ แม่ปะ เถนิ ล ำปำง 47 530356 1950522

สถำนีควบคุมไฟป่ำล ำปำง เวียงตำล หำ้งฉตัร ล ำปำง 47 524809 2031242

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุสอย หวัเมือง เมืองปำน ล ำปำง 47 554830 2100305

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่จำง นำสัก แม่เมำะ ล ำปำง 47 587063 2032618

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่แจ้ฟ้ำ ปงดอน แจ้หม่ ล ำปำง 47 581522 2080380

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่นึง ทุ่งกว๋ำว เมืองปำน ล ำปำง 47 546723 2053126

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เลียง เสริมขวำ เสริมงำม ล ำปำง 47 519656 2002008

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เสริม เสริมกลำง เสริมงำม ล ำปำง 47 511841 2004653

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่อำบ นำโป่ง เถนิ ล ำปำง 47 513363 1952229

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ ส่วนประสำนโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพิเศษ โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ดอยล้ำน เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 48 547131 2091720

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนทุ่งจี้ เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 47 553266 2057778

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนแม่ต  ำ เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 48 516069 1983739

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนแม่ถอด เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 48 521272 1197333

ท่ีท ำกำรส่วนประสำนโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพิเศษ เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 47 553513 2022843

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ เวียงเหนือ เมือง ล ำปำง 47 553473 2022929

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำดอยพระบำท ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำดอยพระบำท ทุ่งกว๋ำว เมืองปำน ล ำปำง 47 553266 2057782

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนม่อนพระยำแช่ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนม่อนพระยำแช่ พิชัย เมือง ล ำปำง 47 559110 2021881

อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อน ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 549540 2082622

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.1 (ทุ่งยำง) หวัเมือง เมืองปำน ล ำปำง 47 554380 2104696

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.2 (ผำงำม) วังใต้ วังเหนือ ล ำปำง 47 560423 2113232

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.3 (แม่สุย) บ้ำนค่ำ เมือง ล ำปำง 47 553578 2046944

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.4 (แม่ออ้) ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง 47 561894 2092859

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.5 (แม่แจ๋ม) แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 543171 2092789

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.6 (ป่ำเหม้ียง) แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 542834 2081743

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.7 (ดอยล้ำน) แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 538713 2084788

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแจ้ซ้อนท่ี จซ.8 (แม่กำ) แจ้ซ้อน เมืองปำน ล ำปำง 47 551979 2085885

อทุยำนแหง่ชำติดอยขนุตำล หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี ขต 1 (ป่ำตึง) ทำปลำดุก แม่ทำ ล ำพูน 47 526657 2049000

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขต 4 (ทำกู)่ ทำปลำดุก แม่ทำ ล ำพูน 47 526227 2053348



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 สำขำล ำปำง ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติดอยขนุตำล หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขต. 5 (แม่ไพร) วอแกว้ หำ้งฉตัร ล ำปำง 47 537625 2037508

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขต.3 (ปำงม่วง) เวียงตำล หำ้งฉตัร ล ำปำง 47 534421 2031372

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขต.6 (แม่เฟือง) บ้ำนเอื้อม เมือง ล ำปำง 47 542716 2044183

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขต.7 (ปำงทรำย) เวียงตำล หำ้งฉตัร ล ำปำง 47 528362 2038581

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยขนุตำล ทำปลำดุก แม่ทำ ล ำพูน 47 528477 2045028

อทุยำนแหง่ชำติดอยจง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยจง นำยำง สบปรำบ ล ำปำง 47 526475 1981058

อทุยำนแหง่ชำติถ้ ำผำไท หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.1 (ปำกปำก) บ้ำนร้อง งำว ล ำปำง 47 582020 2107223

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.2 (กิ่วลม) เมืองมำย แจ้หม่ ล ำปำง 47 595469 2050694

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.3 (ตำดเหมย) ทุ้งผ้ึง แจ้หม่ ล ำปำง 47 576835 2089342

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.4 (แม่แก้) บ้ำนออ้น งำว ล ำปำง 47 585917 2072733

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.5 (ตำดน้อย) ปงดอน แจ้หม่ ล ำปำง 47 574128 2080411

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.6 (แจ้คอน) ทุ้งผ้ึง แจ้หม่ ล ำปำง 47 568517 2093541

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ผท.7 (ปงเตำ) ปงเตำ งำว ล ำปำง 47 599791 2083703

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตำก) กลุ่มงำนวิชำกำร สวนรุกขชำติเขำดินไพรวัน นำขนุไกร ศรีส ำโรง สุโขทัย 47 564668 1892740

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำถ้ ำเจ้ำรำม วังน้ ำขำว บ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย 47 550586 1899000

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่สอด แม่ปะ แม่สอด ตำก 47 458933 1851574

สถำนีควบคุมไฟป่ำสุโขทัย เมืองเกำ่ เมืองเกำ่ สุโขทัย 47 572272 1879732

สถำนีควบคุมไฟป่ำอุ้มผำง จุดรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่ำช่ัวครำวบ้ำนแม่กลองคี หนองหลวง อุ้มผำง ตำก 47 474617 1772274

สถำนีควบคุมไฟป่ำตำก ประดำง วังเจ้ำ ตำก 47 523613 1850010

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำเขือ่นภูมิพล ท้องฟ้ำ บ้ำนตำก ตำก 47 484762 1893033

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยเปเปอร์ แม่หละ ท่ำสองยำง ตำก 47 431837 1908966

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยมูเซอร์ ด่ำนแม่ละเมำ แม่สอด ตำก 47 489700 1854000

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่กลองน้อยแม่กลองใหญ่ โมโกร อุ้มผำง ตำก 47 499970 1800400

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เงำ แม่สอง ท่ำสองยำง ตำก 47 416990 1936342

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่รำก บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 47 592728 1953850

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยน้ ำเย็น แม่ต่ืน แม่ระมำด ตำก 47 455765 1897368

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรป่ำซับน้ ำคีรีรำำฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก รวมไทยพัฒนำ พบพระ ตำก 47 476047 1815915

โครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยและพื้นท่ีท ำกนิคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก คีรีรำษฎร์ พบพระ ตำก 47 482627 1822636

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ จังหวัดสุโขทัย บ้ำนน้ ำพุ คีรีมำศ สุโขทัย 47 568916 1856233

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนมอโกโ้พคี จังหวัดตำก แม่อสุุ ท่ำสองยำง ตำก 47 424137 1925636

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนอุ้มผำงคี จ.ตำก อุ้มผำง อุ้มผำง ตำก 47 493659 1768323

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ี จังหวัดตำก แม่ต้ำน ท่ำสองยำง ตำก 47 420684 1904568

โครงกำรพัฒนำรำษฎรชำวไทยภูเขำ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดตำก แม่จัน อุ้มผำง ตำก 47 457609 1772342

โครงกำรหมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำรักษำส่ิงแวดล้อม ป่ำมะม่วง เมือง ตำก 47 512620 1865115

โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ต่ืนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดตำก สถำนี

โกวิท ปัญญำตรง 2 (บ้ำนละเผ่ใหม่)

สำมหม่ืน แม่ระมำด ตำก 47 474856 1884214

โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ต่ืนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดตำก สถำนีสหสั

 บุญญำวิวัฒน์ 1 (บ้ำนหว้ยน้ ำเย็น)

แม่ต่ืน แมะระมำด ตำก 47 452898 1884935

โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ต่ืนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดตำก สถำนีสหสั

 บุญญำวิวัฒน์ 2 (บ้ำนทีนำมู)

แม่ต่ืน แม่ระมำด ตำก 47 455432 1897387



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตำก) ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร สำยตรวจปรำบปรำมสำยท่ี1 แม่ปะ แม่สอด ตำก 47 459792 1851520

สำยตรวจปรำบปรำมสำยท่ี 2 แม่ท้อ เมือง ตำก 47 503813 1857080

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี14 (ตำก) ป่ำมะม่วง เมืองตำก ตำก 47 512637 1865127

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำถ้ ำเจ้ำรำม ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำถ้ ำเจ้ำรำม นำขนุไกร ศรีส ำโรง สุโขทัย 47 552046 1906295

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันออก ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันออก แม่ละมุ้ง อุ้มผำง ตำก 47 498232 1739727

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำแม่ต่ืน หน่วยพิทักษ์ป่ำ (กิ่วสำมล้อ) สำมหม่ืน แม่ระมำด ตำก 47 481244 1891377

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (ดอยโสมง) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 483758 1919411

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (ปิโสลง) แม่ต่ืน แม่ระมำด ตำก 47 455716 1897300

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (ผำด ำ) แม่ต่ืน แม่ระมำด ตำก 47 457598 1909269

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (ผำแดง) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 496458 1907611

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (ผำเวียง) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 465058 1914211

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (แม่ต่ืน) แม่ต่ืน แม่ระมำด ตำก 47 463531 1893123

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (สันป่ำป๋วย) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 485659 1907121

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (หว้ยริน) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 493858 1901111

หน่วยพิทักษ์ป่ำ (อมูวำบ) บ้ำนนำ สำมเงำ ตำก 47 463958 1918711

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนถ้ ำลม  ถ้ ำวัง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำลม  ถ้ ำวัง นำขนุไกร ศรีส ำโรง สุโขทัย 47 556835 1904307

อทุยำนแหง่ชำติขนุพะวอ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขพ.1(โกกโก)่ สำมหม่ืน แม่ระมำด ตำก 47 460566 1883768

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขพ.2(บ่อแร่) สำมหม่ืน แม่ระมำด ตำก 47 460566 1883768

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขพ.3(สำมหม่ืน) สำมหม่ืน แม่ระมำด ตำก 47 460566 1883768

อทุยำนแหง่ชำติตำกสินมหำรำช หน่วยพิทักอทุยำนแหง่ชำติท่ี ตม.1 (หว้ยพลู) ด่ำนแม่ละเมำ แม่สอด ตำก 47 481672 1854941

หน่วยพิทักอทุยำนแหง่ชำติท่ี ตม.2 (ปำงอำ้) แม่ท้อ เมือง ตำก 47 467092 1862906

หน่วยพิทักอทุยำนแหง่ชำติท่ี ตม.3 (ปูแป้) พะวอ แม่สอด ตำก 47 475554 1863248

หน่วยพิทักอทุยำนแหง่ชำติท่ี ตม.4 (หว้ยไม้หำ้ง) แม่ท้อ เมือง ตำก 47 488882 1869708

หน่วยพิทักอทุยำนแหง่ชำติท่ี ตม.5 (ออ่งแล่ง) ด่ำนแม่ละเมำ แม่สอด ตำก 47 491695 1852851

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพำเจริญ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกพำเจริญ ต ำบลช่องแคบ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก 47 473577 1824541

อทุยำนแหง่ชำติลำนสำง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติลำนสำง ท่ี ลส.3 (ดอยผำแดง) แม่ท้อ เมือง ตำก 47 501743 1855463

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติลำนสำงท่ี ลส.1 (อมุยอม) แม่ท้อ เมือง ตำก 47 501743 1855463

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติลำนสำงท่ี ลส.2 (ท่ำเล่ย์) แม่ท้อ เมือง ตำก 47 501743 1855463

อทุยำนแหง่ชำติศรีสัชนำลัย หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.2 (บึงอำ้ว) กลำงดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 47 553213 1936685

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.3 (แม่วังช้ำง) เวียงมอก เถนิ ล ำปำง 47 541094 1938797

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.5 (แม่มอก) แม่มอก เถนิ ล ำปำง 47 541442 1952873

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.7 (ผำเวียง) แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 47 560997 1958418

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.๘ (แม่สำน) แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 47 559503 1950375

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศช.๙ (หว้ยหยวก) บ้ำนแกง่ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 47 555162 1944069

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติศรีสัชนำลัย นำขนุไกร ศรีส ำโรง สุโขทัย 47 556845 1904307

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ ตำกออก บ้ำนตำก ตำก 47 509118 1887065

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) กลุ่มงำนวิชำกำร สวนรุขชำติ 80 พรรษำ มหำรำชินี แม่เจย์ดีใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 543940 2110707

หน่วยจัดกำรป่ำไม้ท่ี ชร 10 แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย 47 564890 2181530



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) กลุ่มงำนวิชำกำร หน่วยจัดกำรป่ำไม้ท่ี ชร 14 บ้ำนต๊ ำ เมือง พะเยำ 47 583231 2125343

หน่วยจัดกำรป่ำไม้ท่ี ชร 21 บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ 47 613319 2111129

หน่วยจัดกำรป่ำไม้ท่ี ชร 9 ป่ำแดด แม่สรวย เชียงรำย 47 554340 2173000

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำขนุแจ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 546162 2111352

สถำนีควบคุมไฟป่ำเชียงรำย แม่สลองนอก แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 568650 2228546

สถำนีควบคุมไฟป่ำพะเยำ บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 47 584444 2121767

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีทรงงำนดอยตุง หว้ยไคร้ แม่สำย เชียงรำย 47 585715 2247102

สถำนีควบคุมไฟป่ำภูช้ีฟ้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 47 650272 2196481

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่ปืม แม่ใจ แม่ใจ พะเยำ 47 591008 2139958

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 1 สันทรำย เมือง เชียงรำย 47 582553 2193345

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 2 สันทรำย เมือง เชียงรำย 47 582553 2193345

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุลำว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 546716 2114702

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยตุง แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 581865 2247496

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยปำงหนุน เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 552446 2251156

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยผำหม่น ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 47 656055 2153550

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำภูซำง ภูซำง ภูซำง พะเยำ 47 646582 2179154

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ค ำ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 561843 2235500

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่งำ ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 47 563041 2154126

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ซ้ำย (ผำขวำง) แม่ยำว เมือง เชียงรำย 47 564435 2213395

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ซ้ำย (หว้ยโป่งผ ำ) แม่ยำว เมือง เชียงรำย 47 572308 2209527

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ตำช้ำง ป่ำแดด แม่สรวย เชียงรำย 47 539163 2181068

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ต  ำ หนองหล่ม ดอกค ำใต้ พะเยำ 47 610920 2092346

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ปูน เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 534246 2148396

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่พริก ท่ำกอ๊ แม่สรวย เชียงรำย 47 561948 2154969

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ยำงม้ิน แม่ยำงม้ิน แม่สรวย เชียงรำย 47 538524 2172553

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ยำว แม่ยำว เมือง เชียงรำย 47 575414 2213423

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สรวย วำวี แม่สรวย เชียงรำย 47 552800 2183200

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สลอง แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 570645 2228165

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ส้ำน โป่งแพร่ แม่ลำว เชียงรำย 48 569512 2197690

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่หอ้ม วังแกว้ วังเหนือ ล ำปำง 47 571950 2140100

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหงำวงำว ปอ เวียงแกน่ เชียงรำย 47 651902 2196782

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยหมำกเล่ียม ดอยฮำง เมือง เชียงรำย 47 571357 2206772

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหนองหำ้ ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 47 660850 2152290

โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยหญ้ำไซ ป่ำแดด แม่สรวย เชียงรำย 47 544147 2189324

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

จังหวัดเชียงรำย

แม่เจดีย์ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 535668 2115312

โครงกำรพัฒนำดอยตุง(พื้นท่ีทรงงำนและพื้นท่ีขำ้งเคียง) จังหวัดเชียงรำย เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 574850 2233150

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 47 631875 2253890



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนขนุแม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย 47 630214 2229895

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนขนุหว้ยแม่เปำ แม่เปำ พญำเม็งรำย เชียงรำย 47 618925 2204475

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนปำงพริก ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 47 656599 2132087

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนสันติสุข ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย 47 560542 2222612

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหนองเขยีว แม่กรณ์ เมือง เชียงรำย 47 575488 2198003

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยกระ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 554708 2245744

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยเด่ือ ไม้ยำ พญำเม็งรำย เชียงรำย 47 614693 2183108

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงแม่ฟ้ำหลวงแม่จัน แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 559272 2244412

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริพื้นท่ีดอยยำว ดอยผำหม่น ดอยผำจิ ปอ เวียงแกน่ เชียงรำย 47 651902 2196782

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนสันติสุขบ้ำนขนุก ำลัง ขนุควร ปง พะเยำ 47 657883 2109941

สถำนีพัฒนำเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ ดอยบ่อ แม่ยำว เมือง เชียงรำย 47 570200 2215400

สถำนีพัฒนำเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนธำรทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย 47 634871 2241416

สถำนีพัฒนำเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนปำงขอน หว้ยชมพู เมือง เชียงรำย 47 562928 2199935

สถำนีพัฒนำเกษตรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยหยวกป่ำโซ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 558949 2238742

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ต๊ ำป่ำแม่นำเรือ บ้ำนตุ่น เมือง พะเยำ 47 585897 2115373

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ลำวฝ่ังขวำ ป่ำแม่ส้ำนและป่ำแม่ใจ ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 47 568781 2158387

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ลำวฝ่ังซ้ำย ศรีถอ้ย แม่สรวย เชียงรำย 47 545034 2167726

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำหว้ยแม่สักป่ำแม่กกฝ่ังขวำ ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย 47 602056 2195067

สวนป่ำดอกค ำใต้ ป่ำซำง ดอกค ำใต้ พะเยำ 47 605811 2131655

สวนป่ำดอยช้ำง แม่กรณ์ เมือง เชียงรำย 47 567839 2197054

สวนป่ำดอยตุง หว้ยไคร้ แม่สำย เชียงรำย 47 587116 2243105

สวนป่ำดอยปุย หว้ยสัก เมือง เชียงรำย 47 592149 2188635

สวนป่ำท่ำกอ๊ ท่ำกอ๊ แม่สรวย เชียงรำย 47 552391 2150320

สวนป่ำโป่งพระบำท บ้ำนดู่ เมือง เชียงรำย 47 584316 2212799

สวนป่ำแม่ขะจำน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 552341 2113905

สวนป่ำแม่ขำ้วต้มหว้ยลึก นำงแล เมือง เชียงรำย 47 586707 2215993

สวนป่ำแม่มะสบรวก ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย 47 606813 2251954

สวนป่ำแม่ลำว แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย 47 560944 2178370

สวนป่ำแม่ส้ำนแม่ใจ ทรำยขำว พำน เชียงรำย 47 573484 2174514

สวนป่ำหว้ยทรำยมำน ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 47 641816 2247290

สวนป่ำหว้ยบง ป่ำออ้ดอนชัย เมือง เชียงรำย 47 587228 2188747

สวนป่ำหว้ยประสิทธ์ิ ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 47 569198 2164892

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำดอยผำช้ำง หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 1 (ป่ำน้ ำคำง) ขนุควร ปง พะเยำ 47 649442 2117629

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำดอยผำช้ำ ขนุควร ปง พะเยำ 47 651091 2109940

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 2 (ป่ำน้ ำสำว) ขนุควร ปง พะเยำ 47 656930 2106447

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 3 (ป่ำน้ ำวำว) ขนุควร ปง พะเยำ 47 665372 2111520

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 4 (ป่ำบ้ำนใหม่) งิม ปง พะเยำ 47 645677 2130389



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำดอยผำช้ำง หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 5 (ป่ำหว้ยไฟ) สระ เชียงม่วน พะเยำ 47 652260 2095954

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 6 (ป่ำหญ้ำไทร) ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 47 663341 2136540

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 6 (ป่ำหว้ยเฟือง) ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 47 661474 2139112

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 8 (ป่ำน้ ำปุก) ขนุควร ปง พะเยำ 47 654636 2122997

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี ผช 9 (จุดสกดัน้ ำปุก) ขนุควร ปง พะเยำ 47 654996 2125410

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเวียงลอ หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี วล 1 (น้ ำแวน) ฝำยกวำง เชียงค ำ พะเยำ 47 633854 2140647

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี วล 2 (หว้ยชมภู) สันโค้ง ดอกค ำใต้ พะเยำ 47 615718 2121380

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี วล 3 (แม่ต  ำ) น้ ำแวน เชียงค ำ พะเยำ 47 627934 2150862

หน่วยพิทักษ์ป่ำท่ี วล 4 (จุดสกดัผำสุข) ทุ่งผำสุข เชียงค ำ พะเยำ 47 633562 2149121

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำเวียงลอ จุน จุน พะเยำ 47 621118 2132196

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำทับพญำลอ ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำทับพญำลอ หงส์หนิ จุน พะเยำ 47 612801 2150873

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองบงคำย ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำหนองบงคำย โยนก เชียงแสน เชียงรำย 47 609634 2240449

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนชำพันปี ท่ีท ำกำรวนอทุยำนชำพันปี วำวี แม่สรวย เชียงรำย 47 560568 2196667

วนอทุยำนดอยกำดผี ท่ีท ำกำรวนอทุยำนดอยกำดผี หว้ยชมภู เมือง เชียงรำย 47 557731 2206326

วนอทุยำนดอยพระบำท ท่ีท ำกำรวนอทุยำนดอยพระบำท ทุ่งกอ่ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 47 607388 2208369

วนอทุยำนดอยหวัแม่ค ำ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนดอยหวัแม่ค ำ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 549200 2253500

วนอทุยำนถ้ ำผำแล ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำผำแล ปอ เวียงแกน่ เชียงรำย 47 648908 2204099

วนอทุยำนถ้ ำหลวงขนุน้ ำนำงนอน ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำหลวงขนุน้ ำนำงนอน โป่งผำ แม่สำย เชียงรำย 47 590489 2253925

วนอทุยำนน้ ำตกขนุน้ ำยำบ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกขนุน้ ำยำบ แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย 47 630914 2238740

วนอทุยำนน้ ำตกดอนศิลำ ผำงำม ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกดอนศิลำ ผำงำม ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย 47 608853 2186254

วนอทุยำนน้ ำตกตำดควัน ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกตำดควัน ตำดควัน พญำเม็งรำย เชียงรำย 47 624323 2213695

วนอทุยำนน้ ำตกตำดสวรรค์ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกตำดสวรรค์ หว้ยสัก เมือง เชียงรำย 47 591726 2188087

วนอทุยำนน้ ำตกตำดสำยรุ้ง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกตำดสำยรุ้ง ป่ำซำง เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 47 615162 2212142

วนอทุยำนน้ ำตกน้ ำมิน ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกน้ ำมิน แม่ลำว เชียงค ำ พะเยำ 47 651215 2151033

วนอทุยำนน้ ำตกมิโอฉอ่แต๊ะ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกมิโอฉอ่แต๊ะ วำวี แม่สรวย เชียงรำย 47 547151 2186972

วนอทุยำนน้ ำตกแม่โท ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกแม่โท เวียง เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 540249 2147988

วนอทุยำนน้ ำตกแม่สลอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกแม่สลอง แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 563803 2233667

วนอทุยำนน้ ำตกวังธำรทอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกวังธำรทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย 47 633825 2244400

วนอทุยำนน้ ำตกศรีชมภู ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกศรีชมภู ยำงฮอม ขนุตำล เชียงรำย 47 637294 2203506

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยกำ้งปลำ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยกำ้งปลำ ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย 47 581712 2221741

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยตำดทอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยตำดทอง ไม้ยำ พญำเม็งรำย เชียงรำย 47 614425 2186847

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยน้ ำช้ำง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยน้ ำช้ำง สถำน เชียงของ เชียงรำย 47 643142 2237391

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยน้ ำอุ่น ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยน้ ำอุ่น วำวี แม่สรวย เชียงรำย 47 551180 2192345

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยแม่สัก ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยแม่สัก ทุ่งกอ่ เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 47 613009 2207078

วนอทุยำนพญำพิภักด์ิ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนพญำพิภักด์ิ ยำงฮอม ขนุตำล เชียงรำย 47 639577 2196871

วนอทุยำนภูชมดำว ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูชมดำว แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย 47 555986 2176963

วนอทุยำนภูช้ีฟ้ำ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูช้ีฟ้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 47 651442 2195496



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนภูลังกำ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนภูลังกำ ผำช้ำงน้อย ปง พะเยำ 47 652270 2144561

วนอทุยำนแม่สลอง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนแม่สลอง แม่สลองนอก แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 579116 2228671

วนอทุยำนร่องค ำหลวง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนร่องค ำหลวง แม่นำเรือ เมือง พะเยำ 47 590550 2106520

วนอทุยำนริมโขง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนริมโขง บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 47 622305 2238446

วนอทุยำนสันผำพญำไพร ท่ีท ำกำรวนอทุยำนสันผำพญำไพร เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 47 567643 2245685

วนอทุยำนหว้ยทรำยมำน ท่ีท ำกำรวนอทุยำนหว้ยทรำยมำน ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 47 638400 2255500

อทุยำนแหง่ชำติขนุแจ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติขนุแจ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 47 542043 2109360

อทุยำนแหง่ชำติดอยภูนำง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยภูนำง บ้ำนมำง เชียงม่วน พะเยำ 47 624508 2085329

อทุยำนแหง่ชำติดอยหลวง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยหลวง แม่เย็น พำน เชียงรำย 47 573808 2150092

อทุยำนแหง่ชำติภูซำง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติภูซำง ภูซำง ภูซำง พะเยำ 47 644503 2174154

อทุยำนแหง่ชำติแม่ปืม ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแม่ปืม แม่ปืม เมือง พะเยำ 47 591286 2139948

อทุยำนแหง่ชำติล ำน้ ำกก ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติล ำน้ ำกก ดอยฮำง เมือง เชียงรำย 47 571055 2207407

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กลุ่มงำนวิชำกำร สถำนีวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์พืชพันธ์ุและสัตว์ป่ำ ท่ี 1 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 47 493756 2093570

สถำนีวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์พืชพันธ์ุและสัตว์ป่ำ ท่ี 2 แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่ 47 460906 2086024

สถำนีวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์พืชพันธ์ุและสัตว์ป่ำ ท่ี 3 แม่วิน แม่วำง เชียงใหม่ 47 467386 2062384

สถำนีวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์พืชพันธ์ุและสัตว์ป่ำ ท่ี 4 ยำงเปียง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 431386 1967854

สถำนีวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์พืชพันธ์ุและสัตว์ป่ำ ท่ี 5 แม่ต่ืน ล้ี ล ำพูน 47 490161 1982892

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำเชียงใหม่ หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีท่ี 1 (ผำด ำ) สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 489079 2078985

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีท่ี 2 (ผำลำด) สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 493081 2078246

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีท่ี 3 (แม่เหยีะ) แม่เหยีะ เมือง เชียงใหม่ 47 492053 2075329

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีท่ี 4 (บ้ำนปง) บ้ำนปง หำงดง เชียงใหม่ 47 487382 2074057

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีท่ี 5 (หว้ยตึงเฒ่ำ) ดอนแกว้ แม่ริม เชียงใหม่ 47 494251 2085924

สถำนีควบคุมไฟป่ำดอยอนิทนนท์ หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีขนุวำง บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 448742 2056718

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีแม่กลำง บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 457200 2049898

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีแม่ปำน ช่ำงเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 442793 2042022

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีแม่ยะ บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 461772 2039968

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ดอยฟ้ำหม่ปก แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 47 524059 2215472

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีลุ่มน้ ำแม่อำวอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดล ำพูน ศรีวิชัย ล้ี ล ำพูน 47 484013 2000429
สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีอ ำเภอไชยปรำกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ เชียงใหม่ หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีทุ่งขำ้วพวง ทุ่งขำ้วพวง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 495823 2162557

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีสินชัย หนองบัว ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 504000 2180505

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีหวัโท ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 508319 2162737

หน่วยควบคุมไฟป่ำย่อยบ้ำนมูเซอ ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 445950 1941124

หน่วยควบคุมไฟป่ำย่อยบ้ำนหนองแดง ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 446292 1920341

ท่ีท ำกำรสถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีอ ำเภออมกอ๋ยอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

 จังหวัดเชียงใหม่

ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 442273 1932389

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิ จังหวัดเชียงใหม่ บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 425505 2048090

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่ออน ออนกลำง แม่ออน เชียงใหม่ 47 527075 2071833

สถำนีควบคุมไฟป่ำล ำพูน หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีป่ำบง ศรีบัวบำน เมือง ล ำพูน 47 505180 2039742

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีแม่สำร ศรีบัวบำน เมือง ล ำพูน 47 514475 2045404

ท่ีท ำกำรสถำนีควบคุมไฟป่ำล ำพูน ทำกำศ แม่ทำ ล ำพูน 47 500749 2033298

สถำนีควบคุมไฟป่ำหว้ยฮ่องไคร้  ขนุแม่กวง แม่โป่ง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 523422 2084299

สถำนีควบคุมไฟป่ำพื้นท่ีอ ำเภออมกอ๋ยอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำอทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ี(ถ้ ำหม้อ) โปงทุ่ง ดอตเต่ำ เชียงใหม่ 47 467613 1979064

ท่ีท ำกำรสถำนีควบคุมไฟป่ำอทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง แม่ลำน ล้ี ล ำพูน 47 485432 1955461

อทุยำนแหง่ชำติออบหลวง สถำนีควบคุมไฟป่ำดอยบ่อหลวง หำงดง ฮอด เชียงใหม่ 47 457151 2012885

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีบ้ำนป่ำซำง ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 47 451461 2010135

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีบ้ำนแพะดินแดง ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 47 456791 2003644

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีบ้ำนแม่ลอง หำงดง ฮอด เชียงใหม่ 47 441386 2014472

อทุยำนแหง่ชำติหว้ยน้ ำดัง สถำนีควบคุมไฟป่ำหว้ยน้ ำดัง ป่ำแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 462012 2128731

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีโค้งงำม ป่ำแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 465605 2125613

หน่วยดับไฟป่ำเคล่ือนท่ีแม่ปิง แม่ฮ้ี ปำย แม่ฮ่องสอน 47 446073 2132140

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 1 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุแม่กก แม่นำวำง แม่อำย เชียงใหม่ 47 541726 2211501

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยผำหลวง แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 47 516883 2213232

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุน้ ำฝำง ศรีดงเย็น ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 527352 2164963

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยสูน ( ม่อนแสนดำว) หนองบัว ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 507094 2179489

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เผอะ(หน่วยย่อยบ้ำนหลวง) แม่งอน ฝำง เชียงใหม่ 47 505138 2199881

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 2 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำปำงเสด็จ ป่ำแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 461595 2127523

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุแม่ยะ ป่ำแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 455510 2125915

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 3 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำพร้ำว ป่ำตุ้ม พร้ำว เชียงใหม่ 47 533422 2139616

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่งำย หน่วยย่อยแม่จำ ทุ่งขำ้วพวง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 479928 2162108

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยผำแดง ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 508536 2155388

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ตะมำน หน่วยย่อยท่ี 1 (ดอยดินแดง) แม่นะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 491450 2136650

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ตะมำน หน่วยย่อยท่ี 2 (นพค.) เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่ 47 497850 2146100

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ตะมำน หน่วยย่อยท่ี 3 (ม่อนฟ้ำผ่ำ) กื้ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 47 486500 2127650

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ทะลบหลวง แม่ทะลบ ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 526212 2174659

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 4 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำโป่งไคร้ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 47 480025 2089953

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยป่ำเลำ บ้ำนปง หำงดง เชียงใหม่ 47 477795 2082556

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่นำไทร บ้ำนปง หำงดง เชียงใหม่ 47 482654 2077792

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สำ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 47 483965 2089761

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 5 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ต่ืน ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 447490 1941720

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยจิโน อมกอ๋ย อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 419839 1970296

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เทย แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 429350 1921400

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ระอำ แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 430299 1931979

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่หลอง สบโขง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 423804 1955068

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่จ๊ำง นำเกยีน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 418664 1972633

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุหว้ยโป่ง แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 423426 1955345

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 6 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ต๋อม อมกอ๋ย อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 426519 1979308

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่เต๊ียะ บ้ำนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 47 445226 2024787

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่กลำง บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 449906 2048930



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 7 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขนุแม่แจ่ม แม่แดด กลัยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 47 438454 2102569

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่จอนหลวง แม่นำจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 434731 2065726

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สะงะ แม่นำจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 444299 2077966

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 411516 2083641

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำหว้ยทรำยเหลือง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 414345 2054007

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่แจ่มน้อย บ้ำนจันทร์ กลัยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 47 428359 2114595

ศูนย์จัดกำรต้นน้ ำท่ี 8 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ศึก ปำงหนิฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 417523 2058218

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่อวม ท่ำผำ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 447042 2046526

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำยำงอมพำย บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 409433 2022175

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรจัดหมู่บ้ำนตัวอย่ำง หว้ยตึงเฒ่ำ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ หว้ยตึงเฒ่ำ - แม่ริม เชียงใหม่ 47 482744 2084092

โครงกำรช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนซิแบร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ซิแบร แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 429980 1932051

โครงกำรช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนทุ่งต้นง้ิว อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ทุ่งต้นง้ิว แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 436661 1908185

โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ตำมพระรำชด ำริ ดอยด ำ ดอยด ำ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 450520 2173534

โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ตำมพระรำชด ำริ ดอยฟ้ำหม่ปก ฟ้ำหม่ปก แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 47 518966 2219955

โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ บ้ำนขนุวิน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ บ้ำนขนุวิน แม่วิน แม่วำง เชียงใหม่ 47 467795 2072296

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน้ ำสำขำแม่น้ ำปิง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ เบ็ดเสร็จ แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 47 468511 2016396

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนขนุปั๋ง บ้ำนขนุปั๋ง ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 452636 1942006

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนสบหำด สบหำด แม่ต่ืน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 437959 1940925

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนหว้ยลึก หว้ยลึก เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 473192 2174146

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนอมแพม อมแพม ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 452636 1942006

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ พื้นท่ีสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 47 476981 2083374

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ พื้นท่ีสะเมิงเหนือ สะเมิงเหนือ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 47 470501 2098166

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ลุ่มน้ ำขำน ลุ่มน้ ำสำ ลุ่มน้ ำขำน ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 47 447510 2104660

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 1(สวนป่ำสิริกต์ิิ) สก1 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 443577 2030514
โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 10 (ยำงอมพำย) สก10 ยำงอมพำย บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 408966 2022705

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 11 (ฟำร์มฯขนุ

แตะ)

สก11 ฟำร์มขนุแตะ ดอยแกว้ จอมทอง เชียงใหม่ 47 447931 2033377

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 2(แม่ลอง) สก2 แม่ลอง บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 418236 2038351

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 3(ปำงหนิฝน) สก3 ปำงหนิฝน ปำงหนิฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 418097 2043836

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 4 (แม่ศึก) สก4 แม่ศึก ปำงหนิฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 417366 2058105

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 5 (แม่อวม) สก5 แม่อวม ท่ำผำ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 447266 2045805

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 6 (แม่ซำ) สก6 แม่ซำ แม่นำจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 429962 2081329

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 7 (หว้ยทรำย

เหลือง)

สก7 หว้ยทรำยเหลือง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 408410 2073206

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 8 (แม่หยอด) สก8 แม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 405360 2082357

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 9 (ขนุแม่แจ่ม) สก9 ขนุแม่แจ่ม แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 414360 2100349

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สวนป่ำสิริกต์ิิ ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสวนป่ำ

สิริกต์ิิ

ช่ำงเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 433551 2045811

หน่วยโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสวนป่ำสิริกต์ิิท่ี3

(ปำงหนิฝน)

ปำงหนิฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 418084 2043827

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีป่ำขนุแม่กวง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ขนุแม่กวง ป่ำเม่ียง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 523866 2086605

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำแม่งอน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ แม่งอน แม่งอน ฝำง เชียงใหม่ 47 507852 2193687



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน้ ำแม่อำว อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ แม่อำว นครเจดีย์ ป่ำซำง ล ำพูน 47 485466 2037505

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีหว้ยลำน อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ หว้ยลำน ออนใต้ สันก ำแพง เชียงใหม่ 47 521971 2067976

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ดอยเต่ำ โปงทุ่ง ดอยเต่ำ เชียงใหม่ 47 477920 1978762

โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนดงเย็น ดงเย็น บ้ำนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 47 466326 2008574

โครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำพื้นท่ีอ ำเภอเชียงดำว  ไชยปรำกำรและพื้นท่ี ขำ้งเคียง พื้นท่ี

ท่ี 1 (หว้ยสูน)

หว้ยสูน หนองบัว ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 507159 2179428

โครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำพื้นท่ีอ ำเภอเชียงดำว  ไชยปรำกำรและพื้นท่ี ขำ้งเคียง พื้นท่ี

ท่ี 2 (หว้ยจะค่ำน)

หว้ยจะค่ำน ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 506117 2166543

โครงกำรหมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำรักษำส่ิงแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำ - ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 523866 2086605

โครงกำรอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญำกำรเจำะเกบ็ยำงรัก เจำะเกบ็ยำงรัก ออนใต้ สันก ำแพง เชียงใหม่ 47 521971 2067976

โครงกำรอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้ำนำรีอนิทนนท์ ตำมพระรำชด ำริในพื้นท่ี

ภำคเหนือ(ดอยอนิทนนท์)

กล้วยไม้ บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 448590 2054941

โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำไม้ ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำสะเมิง อนั

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

สะเมิง แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่ 47 466992 2097101

โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำและพัฒนำคุณภำพชีวิต บ้ำนนำศิริ อนัเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ

นำศิริ เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 482788 2176340

โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำในพื้นท่ี อ ำเภออมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่ อนัเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ

ศูนย์อมกอ๋ย ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 442084 1932068

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ฝ่ำยศึกษำและ

พัฒนำป่ำไม้

หว้ยฮ่องไคร้ แม่โป่ง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 523586 2088382

ศูนย์ส่งก ำลังบ ำรุงโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ภำคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่ง สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 47 493756 2093571

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ ดอยแบแล แบแล สบโขง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 427936 1961696

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ ดอยม่อนล้ำน ดอนม่อนล้ำน ป่ำตุ้ม พร้ำว เชียงใหม่ 47 531516 2148755

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ ดอยอมพำย อมพำย ปำงหนิฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 408365 2034086

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนนำเกยีน บ้ำนนำเกยีน นำเกยีน อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 409006 1967319

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนเสำแดง เสำแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 419576 2098000

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ หว้ยเมืองงำม หว้ยเมืองงำม ท่ำตอน แม่อำย เชียงใหม่ 47 554257.84 2224525.2

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง ตำมพระรำชด ำริ หว้ยแม่เกี ยง หว้ยแม่เกี ยง เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 481323 2183426

สถำนีพัฒนำป่ำไม้บ้ำนนำไคร้ บ้ำนนำไคร้ ยำงเปียง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 445239 1946804

สถำนีพัฒนำป่ำไม้บ้ำนแม่ต่ืนน้อย แม่ต่ืนน้อย แม่ต่ืน อมกอ๋ย  ีเชียงใหม่ 47 444966 1917804

สถำนีพัฒนำป่ำไม้บ้ำนหว้ยเต่ำ หว้ยเต่ำ บ่อแกว้ สะเมิง เชียงใหม่ 47 448198 2094093

สถำนีพัฒนำป่ำไม้บ้ำนหว้ยปูลิง หว้ยปูลิง ม่อนจอง อมกอ๋ย เชียงใหม่ 47 446244 1935818

สถำนีพัฒนำป่ำไม้บ้ำนองัคำย องัคำย ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 47 455450 2096780

สถำนีสำธิตและถำ่ยทอดกำรเกษตร ป่ำไม้ ส่ิงแวดล้อม อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

 บ้ำนแปกแซม

แปกแซม เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 465520 2182170

หน่วยโครงกำรพัฒนำป่ำไม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสวนป่ำสิริกต์ิิท่ี 9 (ขนุแม่

แจ่ม)

แจ่มหลวง กลัยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 47 414360 2100349



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่สะงะ จังหวัดเชียงใหม่ แม่สะงะ แม่นำจอง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 446544 2077270

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำดอยผำหลวง ดอยลำง แม่อำย เชียงใหม่ 47 507094 2179489

ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนน้ ำตกบัวตองน้ ำพุเจ็ดสี วนอทุยำนน้ ำตกบัวตองน้ ำพุเจ็ดสี แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 47 508307 2108515

อทุยำนเเหง่ชำติขนุขำน หน่วยพิทักษ์อทุยำนเเหง่ชำติท่ี ขข.2(อมลอง) เเม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่ 47 460147 2084753

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขข.1 (ซูซำน) สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 47 471808 2089614

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ขข.2 (อมลอง) แม่สำบ สะเมิง เชียงใหม่ 47 460270 2095171

อทุยำนแหง่ชำติดอยผ้ำหม่ปก ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยผ้ำหม่ปก โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 47 516137 2207704

ลำนกำงเต็นท์กิ่วลม โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 47 515201 2216517

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ดป.1(ดอยลำง) แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่ 47 528490 2222625

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ดป.2(หนองเต่ำ) ม่อนปิ่น ฝำง เชียงใหม่ 47 507833 2205416

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ดป.3(น้ ำตกโป่งน้ ำดัง) แม่สูน ฝำง เชียงใหม่ 47 512016 2196417

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ดป.4(โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำม

พระรำชด ำริดอยฟ้ำหม่ปก)

แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 47 519010 2220420

อทุยำนแหง่ชำติดอยเวียงผำ ชุดปฏิบัติกำรพื้นท่ีจ.เชียงรำย ศรีถอ้ย แม่สรวย เชียงรำย 47 547899 2166429

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยเวียงผำ ศรีดงเย็น ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 520995 2175615

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยเวียงผำ ท่ีวผ.1 หวัฝำย ศรีดงเย็น ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 47 518958 2166558

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยเวียงผำ ท่ีวผ.2 ปำงปอย แม่คะ ฝำง เชียงใหม่ 47 535457 2186207

อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 1 (ผำด ำ) ช้ำงเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 488544 2079702

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 2 (น้ ำตกศรีสังวำลย์)) บ้ำนปง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 485961 2075568
หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 3 (น้ ำตกแม่สำ) แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 47 489521 2090441

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 4 (แม่เหยีะ) แม่เหยีะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 492069 2074360

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 5 (น้ ำตกหมอกฟ้ำ) สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 47 477179 2112508

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 6 (น้ ำตกตำดหมอก) แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 47 484831 2096677

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 7 (ช่ำงเค่ียน) ช้ำงเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 494609 2081501

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติดอยสุเทพปุย ท่ี 8 (สันป่ำยำง) สันป่ำยำง แม่แตง เชียงใหม่ 47 483774 2104919

อทุยำนแหง่ชำติดอยอนิทนนท์ ด่ำนตรวจอทุยำนแหง่ชำติจุดท่ี 1 (กม.8) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 465626 2044844

ด่ำนตรวจอทุยำนแหง่ชำติจุดท่ี 2 (กม.38) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 447508 2048138

ด่ำนตรวจอทุยำนแหง่ชำติจุดท่ี 3 (หวัเสือ) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 462067 2039619

ด่ำนตรวจอทุยำนแหง่ชำติจุดท่ี 4 (ขนุยะ) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 450706 2038819

ด่ำนตรวจอทุยำนแหง่ชำติจุดท่ี 5 (ขนุวำง) แม่วิน แม่วำง เชียงใหม่ 47 449080 2056418

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติดอยอนิทนนท์ บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 449823 2049324

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.1 (แม่กลำง) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 456293 2044741

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.2 (แม่แจ่ม) ช่ำงเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 442793 2048022

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.3 (แม่ยะ) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 457462 2038554

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.4 (แม่เต๊ียะ) ดอยแกว้ จอมทอง เชียงใหม่ 47 461157 2035033

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.5 (ยอดดอย) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 446146 2055026

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.6 (แม่วำก) แม่นำจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 437720 2060454

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อน.7 (ผำต้ัง) บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 450941 2047408

แหล่งท่องเท่ียวน้ ำตกวชิรธำรสิริธำร บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 47 457393 2049910

อทุยำนแหง่ชำติผำแดง จุดสกดัทุ่งขำ้วพวง ทุ่งขำ้วพวง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 495449 2162418

จุดสกดัเลำวู เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 471125 2157782



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติผำแดง จุดสกดัเวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 460098 2166970

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติผำแดง เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 495414 2170380

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดง ท่ีผด.1 (เมืองนะ) เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 488131 2180118

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดง ท่ีผด.2 (หว้ยจะค่ำน) เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 506801 2163241

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดง ท่ีผด.3 (แกน้อย) เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 473900 2173949

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดง ท่ีผด.5 (แม่จำ) ทุ่งขำ้วพวง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 493126 2156858

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดง ท่ีผด.6 (ดอยค้ ำฟ้ำ) ทุ่งขำ้วพวง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 479638 2157220

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดงท่ี ท่ีผด.4 (โป่งอำง) เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 494165 2166859

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติผำแดงท่ี ผด.1 (เมืองนะ) เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ 47 495415 2170379

อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ ป่ำเม่ียง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 525147 2097055

ศูนย์บริกำรนักท่องเท่ียวอทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ ทำเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 47 532449 2071655

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 1 (ปำงจ ำปี) 1 หว้ยแกว้ แม่ออน เชียงใหม่ 47 527687 2089329

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 2 (ปำงแฟน) ป่ำเม่ียง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 532661 2103300

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 3 (แม่กวง) ลวงเหนือ ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 47 514352 2095362

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 4 (แม่ผำแหน) ออนใต้ สันก ำแพง เชียงใหม่ 47 524194 2070385

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 5 (แม่ตีบ  แม่สำร) มะเขอืแจ้ เมือง ล ำพูน 47 515833 2054510

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ตะไคร้ท่ี 6 (แม่แฝก) แม่แฝกใหม่ สันทรำย เชียงใหม่ 47 500170 2101289

อทุยำนแหง่ชำติแม่โถ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่โถท่ี มถ.1 (เชิงผำ) บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 411245 2020692

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่โถท่ี มถ.2 (สลักหนิ) กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 428474 2037193

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่โถท่ี มถ.3 (ทุ่งสน) บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 47 423296 2007925

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่โถท่ี มถ.4 (หว้ยบง) บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 47 440297 2015755

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 47 416429 2018210

อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 1 (น้ ำตกกอ้) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 479501 1945447

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 12 (ถ้ ำยำงวี) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 480572 1938650

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 2 (แกง่กอ้) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 473734 1955165

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 4 (แม่ลำน) แม่ลำน ล้ี ล ำพูน 47 480106 1964700

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 6 (บ้ำนกอ้) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 480436 1948692

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 8 (หว้ยฟ้ำผ่ำ) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 473702 1947062

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่ปิง ท่ี มป. 9 (อุ้มปำด) กอ้ ล้ี ล ำพูน 47 467110 1950444

อทุยำนแหง่ชำติแม่วำง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติแม่วำง สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 47 474052 2048499

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่วำง ท่ีมว.1 (หว้ยต้นตึง) ขว่งเปำ จอมทอง เชียงใหม่ 47 467990 2043196

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติแม่วำง ท่ีมว.2 (หว้ยน้ ำริน) ทุ่งปี๊ แม่วำง เชียงใหม่ 47 472816 2058306

อทุยำนแหง่ชำติศรีลำนนำ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติศรีลำนนำ บ้ำนเป้ำ แม่แตง เชียงใหม่ 47 503214 2120514

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.1 (แม่แพงม่อนหนิไหล) แม่ปั๋ง พร้ำว เชียงใหม่ 47 515686 2127474

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.2 (ปำงมะเยำ) ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 508007 2148764

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.3 (บ้ำนออน) ปิงโค้ง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 506070 2156745

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.4 (หว้ยส้ำน) สันทรำย พร้ำว เชียงใหม่ 47 517969 2151606

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.5 (แม่ระงอง) น้ ำแพร่ พร้ำว เชียงใหม่ 47 514091 2137279

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.6 (หว้ยกุ่ม) บ้ำนเป้ำ แม่แตง เชียงใหม่ 47 500572 2117269



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ อทุยำนแหง่ชำติศรีลำนนำ หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.7 (หว้ยปุย) โหล่งขอด พร้ำว เชียงใหม่ 47 514514 2110321

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ศล.8 (ดอยม่อนล้ำน) ป่ำตุ้ม พร้ำว เชียงใหม่ 47 528371 2151804

อทุยำนแหง่ชำติหว้ยน้ ำดัง ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติหว้ยน้ ำดัง กื้ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 47 457862 2134567

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.1 (โป่งเดือด) ป่ำแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 466863 2127626

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.2 (โป่งร้อน) แม่ฮ้ี ปำย แม่ฮ่องสอน 47 444734 2134955

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.3 (หว้ยเฮ๊ียะ) เวียงเหนือ ปำย แม่ฮ่องสอน 47 448196 2156248

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.4 (สบกำ๋ย) กื้ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 47 447084 2127282

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.5 (น้ ำตกแม่หำด) เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 455589 2170385

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.6 (น้ ำตกแม่ลำด) แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 47 458925 2175650

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.7 (ไทรงำม) แม่นำเติง ปำย แม่ฮ่องสอน 47 435597 2153063

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.8 (ดอยสำมหม่ืน) เมืองคอง เชียงดำว เชียงใหม่ 47 457300 2146676

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี นด.9 (หว้ยหก) เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 47 462894 2160548

อทุยำนแหง่ชำติออบขำน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ๓ (หว้ยหยวก) แม่วิน แม่วำง เชียงใหม่ 47 475991 2065101

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ๔ (หว้ยตำด) ดอนเปำ แม่วำง เชียงใหม่ 47 468514 2064448

อทุยำนแหง่ชำติออบหลวง หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล 8 (ดอยแกว้) ดอยแกว้ จอมทอง เชียงใหม่ 47 457859 2034365

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล. 4 (บ่อน้ ำร้อนเทพพนม) กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 436204 2020250

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล.(น้ ำตกแม่เต๊ียะ) ดอยแกว้ จอมทอง เชียงใหม่ 47 455916 2032772

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล.(ฝำยแม่แจ่ม) หำงดง ฮอด เชียงใหม่ 47 457107 2013357

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล.5 (นำคอเรือ) นำคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 47 453087 1998669

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี อล.6 (ดอยค ำ) หำงดง ฮอด เชียงใหม่ 47 445840 2009651

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สำขำแม่สะเรียง กลุ่มงำนวิชำกำร สวนรุกชำติหว้ยชมภู บ้ำนกำศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 387461 2011114

สวนรุกขชำติดอยหมำกหนิหอม ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 390620 2126664

ศูนย์ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ศูนย์ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 388456 2005355

ส่วนควบคุมและปฏิบัติกำรไฟป่ำ สถำนีควบคุมไฟป่ำปำงตองอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริจ.แม่ฮ่องสอน สถำนีดับไฟป่ำบ้ำนรักไทย บ้ำนทบศอก ต ำบลหมอกจ ำแป่อ ำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน 47 390565 2155822

สถำนีควบคุมไฟป่ำปำงมะผ้ำ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 425920 2153550

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 388852 2008856

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่สุรินทร์ ขนุยวม ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 388540 2087739

สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่ฮ่องสอน ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 388479 2132175

ส่วนจัดกำรต้นน้ ำ หน่วยจัดกำรต้นน้ ำปำงมะผ้ำ กิ่วลม ปำย แม่ฮ่องสอน 47 440836 2172449

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่น้ ำยวม หว้ยน้ ำใส สบเมบ แม่ฮ่องสอน 47 378181 1975434

หน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่ลำน้อย หว้ยหอ้ม แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 402016 2030991

ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรจัดต้ังหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ บ้ำนดอยฝักกดู แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 437469 2173509

โครงกำรจัดต้ังหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริบ้ำนอำโจ้ ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 411009 2177458

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ดอยกิ่วลม ทุ่งยำว ปำย แม่ฮ่องสอน 47 431309 2137395

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นท่ีบ้ำนแม่สำม

แลบ)

แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 372866 1989120

โครงกำรพัฒนำรำษฎรชำวไทยภูเขำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จ.แม่ฮ่องสอน 

บ้ำนปำงคอง

นำปู่ป้อม ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 399583 2187766



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สำขำแม่สะเรียง ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎร บริเวณป่ำ

ลุ่มน้ ำของ  ลุ่มน้ ำปำย อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยปฏิบัติกำรพื้นท่ีท่ี 1 (กลุ่มบ้ำนนำออ่น) สบป่อง ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 417287 2149430

หน่วยปฏิบัติกำรพื้นท่ีท่ี 2 (กลุ่มบ้ำนหว้ยซลอบ) หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 397507 2117454

ส่วนประสำนโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพิเศษ โครงกำรจัดต้ังหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ บ้ำนดอย

ผักกดู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่นำเติง ปำย แม่ฮ่องสอน 47 437249 2173965

โครงกำรจัดต้ังหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ บ้ำนแม่

ส่วยอ ูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 384100 2156300

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนทุ่งป่ำคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ลำหลวง แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 384605 2041983

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ี จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นท่ีบ้ำน

แม่สำมแลบ)

แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 372766 1989120

โครงกำรพัฒนำรำษฎรชำวไทยภูเขำ อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน บ้ำนปำงคอง

นำปู่ป้อม ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 399875 2187346

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปำงตอง 1 (หว้ย

มะเขอืส้ม)

หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 388300 2161600

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปำงตอง 2 (ปำงอุ๋ง) หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 385300 2156500

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปำงตอง 3 

(หมอกจ ำแป่  แม่สะงำ)

หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 391892 2153049

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปำงตอง 4 (พระ

ต ำหนักปำงตอง)

หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 389752 2156884

โคงกำรพัฒนำปำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ดอยกิ่วลม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุ่งยำว ปำย แม่ฮ่องสอน 47 438925 2136385

โคงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนเลโค๊ะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 378935 1972509

โคงกำรหมู่บ้ำนพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงพื้นท่ีชำยแดน อนัเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ บ้ำนดอยผีลู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่นำเติง ปำย แม่ฮ่องสอน 47 436300 2158400

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ ดอยขนุยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่เงำ ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 378508 2080062

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนจือทะ  สบโขง จังหวัด

แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่

แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 403446 1950602

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนทีชะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 383610 1978690

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ บ้ำนแม่คะตวน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 383829 1980739

โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ หว้ยช่ำงเหล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 383221 2117012

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ี จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นท่ีบ้ำน

ปู่ทำ  กอเซโล)

แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 366236 1976847

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ี จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นท่ีบ้ำน

แม่ปำง)

สันติคีรี แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 388790 2041065

โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงเฉพำะพื้นท่ี จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นท่ีบ้ำน

หว้ยโป่งกำน)

ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 394178 2113890



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สำขำแม่สะเรียง ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ ส่วนประสำนโครงกำรพระรำชด ำริและกจิกำรพิเศษ โครงกำรเพำะเล้ียงและขำยำพันธ์ุเขยีดแลว ตำมพระรำชเสำวณีย์ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 384100 2153600

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้รองเท้ำนำรีอนิทนน์ ตำมพระรำชด ำริ 

ในพื้นท่ีภำคเหนือ (ขนุยวม )

แม่อคูอ ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 405455 2091200

ศูนย์วิจัยป่ำสักนวมินทรรำชินี หว้ยผำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 401078 2156074

หน่วยปฏิบติกำรพื้นท่ีท่ี  3 (กลุ่มบ้ำนมะโนรำ) ทุ่งยำว ปำย แม่ฮ่องสอน 47 419614 2143481

หน่วยปฏิบัติกำรพื้นท่ีท่ี 3 (กลุ่มบ้ำนมะโนรำ)โครงกำรอนุรักษ์แหล่ง

พันธุกรรมไม้สักฯ

ทุ่งยำว ปำย แม่ฮ่องสอน 47 419180 2143857

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนำพื้นท่ีอนุรักษ์ โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำแม่ปำยฝ่ังขวำ ตอนล่ำง 1 ปำงหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 47 381771 2143325

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำแม่ปำยฝ่ังขวำ ตอนล่ำง 2 หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 396112 2163463

โครงกำรปรับปรุงป่ำสงวนแหง่ชำติป่ำแม่ยวมฝ่ังซ้ำย แปลง 2 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 387449 2045262

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนในสอยและบ้ำนดอยแสง ปำงหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 47 379733 2144979

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนม่อนตะแลง ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 390650 2126085

สวนป่ำทุ่งพร้ำวหว้ยแม่ปำน แม่เหำะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 379105 1998839

สวนป่ำแม่ยวมฝ่ังซ้ำย แม่ลำน้อย แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 393761 2027590

สวนป่ำลุ่มน้ ำลำง ถ้ ำลอด ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 436195 2173116

สวนป่ำหว้ยแม่มำด แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 361609 1973446

สวนป่ำหว้ยเรือออ่น หว้ยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 382217 2107868

สวนป่ำหว้ยผำ หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 407644 2162677

ส่วนอนุรักษ์และป้องกนัทรัพยำกร หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี มส.22 (หว้ยโผ) แม่ลำหลวง แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 388205 2004227

หน่วยป้องกนัรักษำป่ำท่ี มส.19 (แม่ปิง) หว้ยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 392626 2104278

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำแม่ยวมฝ่ังขวำ แม่สุ.แม่กปู๊ะ,แม่ลำง้ิว,หว้ยหนิเหล็กไฟ แม่ลำน้อย แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 850337 2050358

เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำสำละวิน หน่วยพิทักษ์ป่ำกองสุม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 354254 2034695

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวนอปำนำ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 336213 2027963

หน่วยพิทักษ์ป่ำช่ัวครำวอนูู แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 348277 2042505

หน่วยพิทักษ์ป่ำผำแดง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 330327 2044744

หน่วยพิทักษ์ป่ำโพซอ เสำหนิ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 361687 2028965

หน่วยพิทักษ์ป่ำแม่กอ๋น แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 358265 2022526

หน่วยพิทักษ์ป่ำแม่แต๊ะหลวง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 352063 2027334

หน่วยพิทักษ์ป่ำแม่สอง เสำหนิ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 360251 2049523

หน่วยพิทักษ์ป่ำแม่เหลอ เสำหนิ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 370541 2028480

หน่วยพิทักษ์ป่ำสบแงะ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 356285 2022805

หน่วยพิทักษ์ป่ำหว้ยป่ำเป้ำ เสำหนิ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 362101 2041963

หน่วยพิทักษ์ป่ำอมเป เสำหนิ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 361576 2037816

ท่ีท ำกำรเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำสำละวิน บ้ำนกำศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 48 378558 2024621

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำลุ่มน้ ำปำยฝ่ังซ้ำย(เตรียมกำร) ท่ีท ำกำรเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำลุ่มน้ ำปำยฝ่ังซ้ำย(เตรียมกำร) เมืองแปง ปำย แม่ฮ่องสอน 48 418815 2129886

สถำนีเพำะเล้ียงสัตว์ป่ำปำงตอง ปำงหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 392024 2140590

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำถ้ ำน้ ำลอด ถ้ ำลอด ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 48 568235 2163553



ส ำนักบรหิำรพ้ืนที่อนุรกัษ์ สังกัด ส่วน / กลุ่ม / ศูนย์ ช่ือหน่วยงำนหลัก ช่ือหน่วยงำนยอ่ย แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จังหวดั Zone Easting Northing

ตารางการรายงานที่ต้ังหน่วยงาน  สงักัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช

ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สำขำแม่สะเรียง ส่วนอทุยำนแหง่ชำติ วนอทุยำนแกว้โกมล ท่ีท ำกำรวนอทุยำนแกว้โกมล แม่ลำน้อย แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 47 391600 2034100

วนอทุยำนถ้ ำธำรำลอด ท่ีท ำกำรวนอทุยำนถ้ ำธำรำลอด แม่เหำะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 403990 2000760

วนอทุยำนผำหนิต้ัง ทีท ำกำรวนอทุยำนผำหนิต้ัง ผำบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 382371 2126492

อทุยำนแหง่ชำติถ้ ำปลำน้ ำตกผำเส่ือ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติถ้ ำปลำน้ ำตกผำเส่ือ หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 395744 2156770

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.1 (ถ้ ำปลำ) หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 393699 2148217

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.2 (น้ ำตกผำเส่ือ) หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 390640 2155518

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.3 (ในสอย) ปำงหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 47 389095 2137980

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.4 (หว้ยส้ำน) หว้ยผำ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 405451 2160581

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.5 (ปำงตอง) หมอกจ ำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 47 385224 2156347

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี ถผ.6 (โท้งสำเล) นำปู่ป้อม ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 47 401431 2175442

อทุยำนแหง่ชำติสำละวิน หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.1 (ท่ำตำฝ่ัง) แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 361492 1998089

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.2 (หว้ยหวำย) แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 381207 2006347

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.3 (หว้ยบง) แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 382457 2001886

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.4 (แม่สำมแลบ) แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 366511 1988725

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.5 (ศำลำ) แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 373178 2001674

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติ ท่ี สว.6 (อมุดำ) แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 355671 2013060

ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติสำละวิน แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 382006 2008763

อทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกแม่สุรินทร์ ท่ีท ำกำรอทุยำนแหง่ชำติน้ ำตกแม่สุรินทร์ ปำงหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 392997 2140260

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 1 (น้ ำตกแม่สุรินทร์) แม่อคูอ ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 402183 2094711

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 2 (ไมโครเวฟ) หว้ยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 398543 2113853

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 3 (แม่สะกึ้ด) ผำบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 394288 2129608

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 4 (ผำบ่อง) ผำบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 394917 2122309

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 5 (แม่จ๋ำ) หว้ยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 392785 2101957

หน่วยพิทักษ์อทุยำนแหง่ชำติท่ี สร. 6 (แม่สุรินทร์) ขนุยวม ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 389523 2090843

วนอทุยำนไม้สักใหญ่ ท่ีท ำกำรวนอทุยำนไม้สักใหญ่ แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 376440 1983001

วนอทุยำนน้ ำตกแม่สวรรค์น้อย ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกแม่สวรรค์น้อย แม่หำะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 402130 2007837

วนอทุยำนน้ ำตกแม่ยวมหลวง ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกแม่ยวมหลวง แม่อคูอ ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 47 399880 2082829

วนอทุยำนน้ ำตกหว้ยแม่แสด ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกหว้ยแม่แสด สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 47 384160 1981753

วนอทุยำนน้ ำตกไม้ซำงหนำม ท่ีท ำกำรวนอทุยำนน้ ำตกไม้ซำงหนำม หว้ยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน 47 394787 2108047


