
ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670503 1531525

กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กลุ่มงานด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี ปลังผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 47 461044 1655316

ด่านตรวจสัตว์ป่าเกาะหลัก ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 47 575198 1290486

ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่ หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 48 272046 1289077

ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 48 359942 1596337

ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร อบุลราชธานี 48 550230 1673167

ด่านตรวจสัตว์ป่าชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 47 512585 1163860

ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 47 649800 2236138

ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 47 491775 2145487

ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน โยนก เชียงแสน เชียงราย 47 609634 2240449

ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 48 177973 690270

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 47 669198 1515964

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือน ้าลึกภูเกต็ สาคู ถลาง ภูเกต็ 47 423139 895622

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าล่ี ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 47 756605 1950692

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 47 591965 2206587

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 496635 2075154

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 47 673117 1539421

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเกต็ ไม้ขาว ถลาง ภูเกต็ 47 423529 896282

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 47 689313 1514378

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ คลองหลา คลองหอย สงขลา 47 653990 766952

ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48 475802 1924814

ด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง เบตง เบตง ยะลา 47 729644 638997

ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 47 646374 737012

ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 48 470804 1835432

ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่กลอง แม่กลอง เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม 47 610639 1484766

ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 47 450691 1846531

ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สะเรียง บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 389386 2008714

ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย แม่จัน แม่จัน เชียงราย 47 591192 2223248

ด่านตรวจสัตว์ปา่แม่สาย แม่จัน แม่จัน เชียงราย 47 591272 2223256

ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่ฮ่องสอน ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 391592 2141646

ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง ปากน ้า เมืองระนอง ระนอง 47 462915 1114758

ด่านตรวจสัตว์ป่าลาดกระบัง คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 47 690527 1519954

ด่านตรวจสัตว์ป่าวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 47 630201 740364

ด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา หัวเขา สิงหนคร สงขลา 47 672989 799076

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กลุ่มงานด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา สะเดา สะเดา สงขลา 47 656886 720826

ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 47 829163 666771

ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 48 259901 1974822

ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 47 706719 1446264

ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแกว้ 48 231232 1515468

ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว้ บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแกว้ 48 231232 1515468

กลุ่มงานวิจัยพันธ์ุพืชป่ามีค่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดล้าปาง บ้านโป่ง งาว ล้าปาง 47 601556 2069296

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่าแม่งาว จังหวัดล้าปาง บ้านโป่ง งาว ล้าปาง 47 601192 2069600

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่าแม่ตีบ จังหวัดล้าปาง ปงเตา งาว ล้าปาง 47 600246 2083878

กลุ่มงานวิจัยพันธ์ุพืชป่ามีค่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุ แม่ตีบ งาว ล้าปาง 47 608663 2058033

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่าแม่แหง จังหวัดล้าปาง ปงเตา งาว ล้าปาง 47 600246 2083878

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดกาญจนบุรี ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 47 488142 1654245

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดชุมพร สลุย ท่าแซะ ชุมพร 47 522992 1194828

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดชุมพร สลุย ท่าแซะ ชุมพร 47 523006 1194847

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 47 401015 2156130

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดล้าปาง บ้านโป่ง งาว ล้าปาง 47 601192 2069600

ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดหนองคาย สังคม สังคม หนองคาย 48 204494 2000996

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่า แม่งาว บ้านโป่ง งาว ล้าปาง 47 601192 2069600

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่า แม่ตีบ แม่ตีบ งาว ล้าปาง 47 608304 2058375

สถานีคุ้มครองพันธ์ุพืชป่า แม่แหง ปงเตา งาว ล้าปาง 47 599918 2084218

กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ศูนย์คุ้มครองพันธ์ุพืชป่า จังหวัดหนองคาย สังคม สังคม หนองคาย 48 204501 2001417

กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่ จ.ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 48 272028 1289051

ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 47 706712 1446357

กองนิติการ กองนิติการ กองนิติการ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670707 1531636

ส้านักงานผู้ตรวจราชการกรม ส้านักงานผู้ตรวจราชการกรม ส้านักงานผู้ตรวจราชการกรม ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 47 577171 849177

ส้านักบริหารงานกลาง ส่วนการคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 579284 849792

ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมที่4 (เชียงราย) สันทราย เมือง เชียงราย 47 582872 2193234

ศูนย์ปฏิบัติการอาคาสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์ปฏิบัติการอาคาสถานที่และยานพาหนะ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 47 670810 1531582

ส้านักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 494063 2076169

กองอ้านวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกงัวล หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 47 601398 1391003

ศุนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร ห้วยยาง เมือง สกลนคร 48 397237 1892960

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแกน่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 47 819737 1851402

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร สลุย ท่าแซะ ชุมพร 47 523346 1195762

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 47 562816 2180391

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 47 563166 2180080
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ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 48 183023 1652390

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 47 567406 904352

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ แม่จัว๊ะ เด่นชัย แพร่ 48 614264 1987020

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอทุัยธานี ระบ้า ลานสัก อทุัยธานี 47 543631 1722600

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอบุลราชธานี สว่าง สว่างวีระวงศ์ อบุลราชธานี 48 515127 1684897

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง(กาญจนบุรี) ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี 47 524612 1578594

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 493774 2076380

ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง ระบ้า ลานสัก อทุัยธานี 47 543245 1722987

ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง ระบ้า ลานสัก อทุัยธานี 47 543257 1722992

ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี 47 524427 1578553

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา คลองตะเกรา ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 47 811302 1484651

ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 47 524450 1578551

ส่วนยุทธการด้านป้องกนัและปราบปราม ส้านักงานสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หนองบัว เมือง หนองบัวล้าภู 48 102290 1714063

ส้านักงานสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 47 573139 1561256

ส้านักแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ ลาดยาว จตุจักร กทม 47 670707 1531636

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670676 1531710

ส่วนติดตามประเมินผล ส่วนติดตามประเมินผล ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 47 670732 1531682

ส่วนนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670761 1531692

ส่วนอ้านวยการ ส้านักแผนงานและสารสนเทศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670731 1531678

ส้านักฟื้นฟูและพัฒนาพื นที่อนุรักษ์ ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670487 1531543

ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้ ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 494102 2075494

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) สันทราย เมือง เชียงราย 47 582111 2193558

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 3 (พิษณุโลก) วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 47 658187 1865616

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 4 (อดุรธาน)ี บัวบาน หนองวัวซอ อดุรธานี 48 248320 1914842

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 5 (นครราชสีมา) ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 47 183177 1652442

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 6 (ปราจีนบุรี) กบินทร์-ปักธงชัย บุพราหมณ์ ปราจีนบุรี 47 141697 1018958

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 7 (สุราษฎร์ธานี) มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี 47 540014 1006345

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ 8 (พัทลุง) ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 47 602614 869994

ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 7 (สุราษฎร์ธานี) มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี 47 540386 1006009

ส่วนฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ โครงการปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดเพชรบูรณ์ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 47 746038 1745764

โครงการปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 47 721670 1644948

หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิที่ 1 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 47 746028 1745730

หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิที่ 9 ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ 47 714606 1800803

ส่วนภูมิสารสนเทศ ส่วนภูมิสารสนเทศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670666 1531669

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ขอนแกน่) ศิลา เมือง ขอนแกน่ 48 270175 1822583



ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักฟื้นฟูและพัฒนาพื นที่อนุรักษ์ ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม)่ ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 47 500560 2076353

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี) บางกุง้ เมือง สุราษฎร์ธานี 47 537645 1011971

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(เชียงราย) เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 47 587607 2201951

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(ตาก) ป่ามะม่วง เมือง ตาก 47 512664 1865015

ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670507 1531513

ส่วนอ้านวยการ ส่วนอ้านวยการ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670818 1531241

ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กลุ่มงานวิชาการ สวนรุกขชาติถ ้าเขานุ้ย เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 47 626378 772570

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง พนางตุง พนางตุง พัทลุง 47 627237 854674

ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สวนรุกขชาติน ้าตกส้าโรงเกยีรติ บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 48 444628 1604036

ศูนย์วิจัยกฏีวิทยาป่าไม้ที่ 2 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแกน่ 47 819590 1851571

ศูนย์วิจัยกฏีวิทยาป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี) ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 48 205090 1439205

สถานีวิจัยต้นน ้าขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 47 659400 2021250

สถานีวิจัยต้นน ้าน่าน อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 47 658813 2044611

สถานีวิจัยต้นน ้ายม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 47 643562 2016374

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 47 490810 2070850

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินีภาคเหนือ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 47 490985 2071850

สวนรุก ขชาติน ้าตกธารทอง ผาตั ง สังคม หนองคาย 48 220958 1995429

สวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 48 259227 1975770

สวนรุกขชาติ 80 พรรษา มหาราชินี สันทราย เมือง เชียงราย 47 543940 2110707

สวนรุกขชาติกาญจนกมุาร โรงช้าง เมือง พิจิตร 47 638455 1814721

สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง เลม็ด ไชยา สุราษฏร์ธานี 47 518215 1034878

สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ค้าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแกน่ 48 278522 1861929

สวนรุกขชาติช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 47 627670 1999876

สวนรุกขชาติซับชมภู บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 47 710032 1762041

สวนรุกขชาติดงบังอี่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร 48 454828 1813659

สวนรุกขชาติดงมะอี่ หนองพอก หนองพอก ร้อยเอด็ 48 415098 1803792

สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 47 563450 1506600

สวนรุกขชาติบ้านดุง จังหวัดอดุรธานี ศรีสุทโธ บ้านดุง อดุรธานี 48 316300 1956850

สวนรุกขชาติบ้านแพะ (อตุรดิตถ์) บ่อทอง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 47 641245 1924790

สวนรุกขชาติปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย 47 792289 1920925

สวนรุกขชาติโป่งแข่ ปางหมู เมือง แม๋ฮ่องสอน 47 391676 2133432

สวนรุกขชาติโป่งสลี สันทราย เมือง เชียงราย 47 582740 2193140

สวนรุกขชาติพระบาท พระบาท เมือง ล้าปาง 47 559267 2018506

สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี จ.ปัตตานี นาประดู่,ทุ่งพลา โคกโพธ์ิ ปัตตานี 47 739281 737382

สวนรุกขชาติพุทธมณฑล พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 48 310489 1737003



ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สวนรุกขชาติโพนทราย โพนทราย โพนทราย ร้อยเอด็ 48 391727 1712539

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 48 737371 1620106

สวนรุกขชาติเมืองราด น ้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 47 734881 1853367

สวนรุกขชาติแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 47 388358 2087766

สวนรุกขชาติรักษะวาริน หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 47 461893 1100741

สวนรุกขชาติลุ่มน ้าพอง (โสกแต้) โคกงาม บ้านฝาง ขอนแกน่ 48 242166 1834464

สวนรุกขชาติวังกา้นเหลือง ท่าดินด้า ชัยบาดาล ลพบุรี 47 727043 1672627

สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 47 716328 1455362

สวนรุกขชาติห้วยแกว้ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 494834 2079710

สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว ห้วยออ้ ลอง แพร่ 47 590360 2000640

สวนรุกขชาติห้วยทาก ห้วยทาก งาว ล้าปาง 47 595267 2060760

สวนรุกขชาติห้วยน ้าอุน่ อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 47 660217 2046539

สวนรุกขชาติห้วยโรง ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 47 653505 2039500

สวนรุกขชาติห้างฉัตร เวียงตาล ห้างฉัตร ล้าปาง 47 531098 2025800

สวนรุกขชาติภูข้าว นาด้วง นาด้วง เลย 47 813264 1935026

สวนรุกชาติอบุลวนารมย์ ขามใหญ่ เมือง อบุลรราชธานี 48 483946 1688875

สวนรุกขชาติคูเมือง ห้วยชัน อนิทร์บุรี สิงห์บุรี 47 637541 1657885

สวนรุกขชาติท่าสองคอน ท่าสองคอน เมือง ขอนแกน่ 48 308783 1790101

สวนรุกขชาติโป่งสลี สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 47 582740 2193140

สวนรุกขชาติไพศาลี วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 47 690948 1719348

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 47 423388 2008308

ส้านักงานหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 47 642637 776352

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 47 572041 1503962

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้) จังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 47 823040 678110

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 47 572639 1505175

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอดุรธานี ทับกงุ หนองแสง อดุรธานี 48 255435 1898663

ส้านักสนองงานพระราชด้าริ ส่วนประสานงานโครงการพระราชด้าริภาคกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี สามพระยา ชะอ้า เพชรบุรี 47 599010 1400748

ศูนย์ส่งก้าลังบ้ารุงโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 47 493755 2093570

ส่วนประสานโครงการพระราชด้าริและกจิการพิเศษ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 47 553422 1211740

ส่วนประสานงานโครงการพระราชด้าริและกจิการพิเศษ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 47 388468 2005368

ส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนสป่าไม้พิกลุทอง (นราธิวาส) กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 47 817752 706713

ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้ห้วยฮอง่ไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ป่าเมี่ยง ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 48 523500 2088300

ส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน ้า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้า้ห้วยผักกดู ศิลา หล่มเกา่ เพชรบูรณ์ 47 761288 1890319

ศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 47 494856 2079619

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าคลองอูต่ะเภา จังหวัดสงขลา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 47 636808 750311



ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน ้า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าพะโต๊ะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 47 461132 1078007

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าแม่จัน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 47 580775 2223040

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าแม่สะมาด แม่อคูอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 47 405156 2092198

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าแม่ฮาว สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 47 479763 2110763

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าล้าห้วยสัก วังยาว ด่านซ้าย เลย 47 753385 1908718

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าห้วยแม่พริก แม่พริก แม่พริก ล้าปาง 47 495946 1947110

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าแม่จัน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 47 580775 2223040

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าพะโต๊ะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 47 461132 1078007

ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน ้า ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน ้ากก-โขง สันทราย เมือง เชียงราย 47 582586 2193301

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน ้าน่าน ดู่ใต้ เมือง น่าน 47 684637 2076557

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน ้ายม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 47 619932 2006062

ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน ้า ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 47 670542 1531592

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน ้าปิง วัง สาละวิน (เชียงใหม)่ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 47 494962 2079660

ส่วนวิจัยต้นน ้า กจิกรรมอนุรักษ์ต้นน ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ห้วยยาง เมือง สกลนคร 48 392674 1888994

สถานีวิจัยต้นน ้าขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 47 478975 2157730

สถานีวิจัยต้นน ้าคีรีวง ก้าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 47 584527 932008

สถานีวิจัยต้นน ้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก ตะพง เมือง ระยอง 47 761379 1404977

สถานีวิจัยต้นน ้าชี ในเมือง เวียงเกา่ ขอนแกน่ 48 204374 1843908

สถานีวิจัยต้นน ้าดอยเชียงดาว แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 47 496772 2130873

สถานีวิจัยต้นน ้าตาปี กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 47 561711 949816

สถานีวิจัยต้นน ้าน่าน อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 47 658902 2044687

สถานีวิจัยต้นน ้าป่าสัก ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 47 717468 1830364

สถานีวิจัยต้นน ้ามูล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 47 751483 1607360

สถานีวิจัยต้นน ้าแม่แจ่ม บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 425482 2048118

สถานีวิจัยต้นน ้าแม่แตง ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 47 475184 2115124

ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าลุ่มน ้ายม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 47 619509 2006266

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าแม่สรอย ป่าสัก วังชิ น แพร่ 47 549222 1971194

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าขุนแหง ปงเตา งาว ล้าปาง 47 608099 2086290

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าดอยกาด ผาช้างน้อย ปง พะเยา 47 671163 2118424

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าดอยผาจิ ขุนควร ปง พะเยา 47 648362 2111842

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้างิม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 47 655195 2139179

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้าเงิน งิม ปง พะเยา 47 643978 2141605

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้าพี บ้านพี บ้านหลวง น่าน 47 653717 2094998

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้าม่าว ปง ปง พะเยา 47 631507 2117348

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้าสิน บ้านแกง่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 47 561893 1941564



ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้า หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าบ้านหลวง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 47 649867 2076436

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าผาเวียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 47 560872 1960444

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่จัว๊ะ ปง ปง พะเยา 47 623198 2102622

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่ตีบ จางเหนือ แม่เมาะ ล้าปาง 47 607098 2044695

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่ถาง น ้าเลา ร้องกวาง แพร่ 47 646601 2014416

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่ปุง หนองหล่ม ดอกค้าใต้ พะเยา 47 610268 2089092

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่สะลา บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 47 645381 2080096

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่สาน แม่ส้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 47 560187 1950643

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่สูง นาพูน วังชิ น แพร่ 47 587767 1968823

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่หล่าย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 47 636670 2012245

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่หวด บ้านหวด งาว ล้าปาง 47 592206 2055253

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าห้วยท่าแพ บ้านแกง่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 47 554959 1944890

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าห้วยโล่ง นาแก งาว ล้าปาง 47 587556 2081939

หน่วยศึกษาการอนุรักษ์ต้นน ้าขุนงาว ปงเตา งาว ล้าปาง 47 585036 2088612

หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าน ้าคาง ป่าคา ท่าวังผา น่าน 47 672602 2116797

หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าดอยผาหิ ง บ้านปิน ลอง แพร่ 47 593577 2020085

ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่สอง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าแม่สอง เตาปูน สอง แพร่ 47 626102 2051997

ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน ้าลุ่มน ้ายม สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน ้ายม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 47 619933 2006001

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน ้า ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 47 564765 1951437

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 47 478423 2087146

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 (สุรินทร์) จรัส บัวเชด สุรินทร์ 48 397716 1594222

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 5 จังหวัดสงขลา ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 47 641115 749215

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที4่ (กาญจนบุรี) สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 47 473089 1625407

ส่วนอ้านวยการ ส่วนอ้านวยการ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 47 670542 1531592

ส้านักอนุรักษ์และจัดการจัดการต้นน ้า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าห้วยสามสบ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 47 679720 2036176

ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน ้า ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 47 670542 1531592

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าคลองอดุม วังทอง วังสมบูรณ์ สระแกว้ 48 175277 1477712

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าล้าพระเพลิง โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 47 779371 1601082

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน ้าห้วยสามสบ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 47 679720 2036176

ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี ยงสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อุม่เม้า ธวัชบุรี ร้อยเอด็ 48 369271 1771004

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง  จังหวัดนครนายก เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 48 738910 1584320

สถานีเพาะเลี ยงนกน ้าบางพระ (ชลบุรี) บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 47 716611 1462506

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 48 423021 1605888

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 47 715769 1458830

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าแม่จัน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 47 580020 2228119



ส ำนักส่วนกลำง ส่วนที่สังกัดในส่วนกลำง ช่ือหน่วยงำน แขวง / ต ำบล เขต / อ ำเภอ จงัหวัด Zone Easting Northing

ตารางการรายงานทีต้ั่งหน่วยงาน สังกัดส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี ยงสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จอมหมอกแกว้ แม่ลาว เชียงราย 47 567083 2185173

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ ท่าตะเกยีบ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 47 781235 1489990

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเขาค้อ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 47 709517 1837433

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 47 571253 1504859

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเขาสน รางบัว จอมบึง ราชบุรี 47 552817 1501453

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 48 200726 1430190

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 47 826131 697967

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 48 423021 1605888

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าดอยตุง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 47 585650 2245800

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง ต้าเสา หาดใหญ่ สงขลา 47 638411 766527

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อุม่เม้า ธวัชบุรี ร้อยเอด็ 48 369271 1771004

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าบางละมุง ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 47 714178 1413419

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าพังงา ตากแดด เมืองพังงา พังงา 47 443674 930356

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าภูเขียว ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 47 790246 1825060

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าแม่จัน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 47 580020 2228119

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จอมหมอกแกว้ แม่ลาว เชียงราย 47 567083 2185173

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระบ้า ลานสัก อทุัยธานี 47 542890 1721520

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วยทราย สามพระยา ชะอ้า เพชรบุรี 47 599199 1400545

สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 47 445878 1997282

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร้า ระบ้า ลานสัก อทุัยธานี 47 531441 1711478

สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 48 180728 1553252

สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 47 491836 2140902

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ที่ 1 (ภาคกลาง) ระบ้า ลานสัก อทุัยธาานี 47 428000 2150000


