
ศูนย/สถานวีนวัฒนวิจัยภาคเหนอื 

หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน ที่อยู เบอรโทร 

ศูนยวนวัฒนวจิัยภาคเหนอื  นางอําไพ  พรลีแสงสุวรรณ ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม 

086-912-6165 

สถานีวนวัฒนวจิัยอินทขลิ นายสมชาย  นองเนอืง ตําบลอินทขลิ อําเภอแมแตง  

จังหวัดเชียงใหม 

081-881-6690 

สถานีวนวัฒนวจิัยแมสะนาม นางวรพรรณ หมิพานต ตําบลบอสลี อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 

092-246-3001 

สถานีวนวัฒนวจิัยบอแกว นายอโนทัย ไพยารมณ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 

089-858-8339 

สถานีวนวัฒนวจิัยหวยบง นายวรพจน  คําใบ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 

093-225-1588 

สถานีวนวัฒนวจิัยหนองกระทิง นายอนุสรณ  ทองโคตร ตําบลอมกอย อําเภออมกอย  

จังหวัดเชียงใหม 

093-143-7061 

สถานีวนวัฒนวจิัยเชียงราย นายอโนทัย ไพยารมณ ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย  

จังหวัดเชียงราย 

089-858-8339 

สถานีวนวัฒนวจิัยงาว นางจํานรรจ  เพยีรอนุรักษ ตําบลบานหวด อําเภองาว  

จังหวัดลําปาง 

092-246-3002 

chumnunpian@gmail.com 

สถานีวนวัฒนวจิัยแมหวด นางแกวนภา  กติติบรรพชา ตําบลบานหวด อําเภองาว  

จังหวัดลําปาง 

086-728-9224 

สถานีวนวัฒนวจิัยแมทะ นายศรีศักดิ์  พุมพวง ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ  

จังหวัดลําปาง 

088-267-8462 

092-246-2989 

สถานีวนวัฒนวจิัยแมกา นางสาวสมพร  คาํชมภู ตําบลแมกา อําเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 

086-587-0338 

สถานีวนวัฒนวจิัยพษิณุโลก นางสาวพรพรรณ  มากดวงจันทร ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย  

จังหวัดพษิณุโลก 

081-379-8014 

สถานีวนวัฒนวจิัยกําแพงเพชร นายประพาย  แกนนาค ตําบลหนองปลงิ อําเภอเมอืง  

จังหวัดกําแพงเพชร 

081-604-4916 

สถานีวนวัฒนวจิัยลานสาง วาท่ีรอยตรีคําใส บํารุงภักด ี ตําบลแมทอ อําเภอเมอืง จังหวัด

ตาก 
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ศูนย/สถานวีนวัฒนวิจัยภาคกลาง 

หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน ที่อยู เบอรโทร 

ศูนยวนวัฒนวจิัยภาคกลาง นายสุทัศน  เลาสกุล ตําบลทาลอ อําเภอทามวง  

จังหวัดกาญจนบุรี 

081-173-3866 

สถานีวนวัฒนวจิัยหนิลับ นายสุทัศน  เลาสกุล ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี 

081-173-3866 

สถานีวนวัฒนวจิัยทองผาภูม ิ นายจรัส  ชวยนะ ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูม ิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

089-890-6682 

สถานีวนวัฒนวจิัยลําเภา-ลําทราย - ตําบลบานเกา อําเภอเมอืง  

จังหวัดกาญจนบุรี 

085-147-6915 

สถานีวนวัฒนวจิัยราชบุรี นายสุรเชษฐ  ศรีแดงรักษา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี 

089-836-1641 

สถานีวนวัฒนวจิัยประจวบครีีขนัธ นางชนิษฐา  จันทโชติ ตําบลอาวนอย อําเภอเมอืง จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

082-248-1603 

สถานีวนวัฒนวจิัยทรายทอง นางชนิษฐา  จันทโชติ ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพาน

นอย จังหวัดประจวบครีีขันธ 

082-248-1603 
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ศูนย/สถานวีนวัฒนวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน ที่อยู เบอรโทร 

ศูนยวนวัฒนวจิัย 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

นายธีรศักดิ์ คําทว ี ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสมีา 

081-877-6290 

สถานีวนวัฒนวจิัยสะแกราช นายดุริยะ  สถาพร ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสมีา 

081-880-9318 

pom_dry@hotmail.com 

สถานีวนวัฒนวจิัยสะแกราช  

(หนวยยอย) 

นายดุริยะ  สถาพร ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสมีา 

081-880-9318 

pom_dry@hotmail.com  

สถานีวนวัฒนวจิัยหมูส ี นายธีรศักดิ์ คําทว ี ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง  

จังหวัดนครราชสมีา 

081-877-6290 

สถานีวนวัฒนวจิัยหนองค ู นางสาวสมพร  คาํชมภู ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ  

จังหวัดสุรินทร 

082-446-4918 

สถานีวนวัฒนวจิัยทาตูม นางสาววราพร โพธิสาร ตําบลหนองบัว อําเภอทาตูม  

จังหวัดสุรินทร 

082-867-6216 

สถานีวนวัฒนวจิัยกาฬสนิธุ นายฤทธิบาน  สุชีวะกุล ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสนิธุ 

094-285-6075 

สถานีวนวัฒนวจิัยหวยทา นางสาววราพร  โพธิสาร ตําบลรุงระวี อําเภอนํ้าเกลี้ยง  

จังหวัดศรีสะเกษ 

082-867-6216 

สถานีวนวัฒนวจิัยดงลาน นายวโิรจน  ครองกจิศิริ ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 

081-974-6831 

สถานีวนวัฒนวจิัยผานกเคา นายวโิรจน  ครองกจิศิริ ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 

081-974-6831 

สถานีวนวัฒนวจิัยโขงเจยีม นายอนันต  ประทุมชาติ ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจยีม  

จังหวัดอุบลราชธานี 

087-450-5433 
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ศูนย/สถานวีนวัฒนวิจัยภาคใต 

หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน ที่อยู เบอรโทร 

ศูนยวนวัฒนวจิัยภาคใต นางสาววรัญู  ราษฎรเจริญ ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 

084-098-1837 

สถานีวนวัฒนวจิัยสงขลา นางสาววรัญู  ราษฎรเจริญ ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูม ิ 

จังหวัดสงขลา 

084-098-1837 

สถานีวนวัฒนวจิัยพกิุลทอง นายชาตรี  วชิระเผด็จศึก อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 086-490-8239 

สถานีวนวัฒนวจิัยในชอง นายจริพงษ เอกวานิช 

 

ตําบลเขาทอง อําเภอเมอืง  

จังหวัดกระบ่ี 

089-726-6535 

สถานีวนวัฒนวจิัยบานตาขุน นายจริพงษ  เอกวานิช ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

089-726-6535 

สถานีวนวัฒนวจิัยสุราษฎรธานี นางสาววรัญ ู ราษฎรเจริญ ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมอืง  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

084-098-1837 

สถานีวนวัฒนวจิัยกันตัง นางโสภี บริสุทธ์ิ ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง  

จังหวัดตรัง 

089-730-2685 

089-646-7901 
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