
สถานท่ีรับสมัครประกวดป่าชุมชนตามโครงการคนรักษ์ป่า ปา่รักชุมชน ประจ าป ี2559 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 

ที่ตั้ง 164 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50100 

โทรศัพท์ (053)820778  โทรสาร (053)820778 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัเชียงใหม ่จงัหวัดล าพูน 

2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 

ที่ตั้ง 798 ถนนสงิหไคล ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 57000 

โทรศัพท ์(053)711445 โทรสาร (053)711445 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัเชียงราย จังหวัดพะเยา 

3. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ล าปาง) 

ที่ตั้ง 30 ถนนท่ามะโอ ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง 52100 

โทรศัพท ์(054)223298 โทรสาร (054)223298 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัล าปาง จังหวัดอุตรดติถ ์

4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 

ที่ตั้ง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 

โทรศัพท ์(055)511763 โทรสาร (055)511763 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัตาก จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัสุโขทัย 

5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุรี) 

ที่ตั้ง 111 หมู ่1 ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสระบุร ี18240 

โทรศัพท ์(036)347497-8 โทรสาร (0363)47499 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัสระบุรี จังหวดัลพบุรี จังหวดัสงิห์บุรี จังหวดัชัยนาท 

6. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 

ที่ตั้ง 75 ถนนศรสีุข ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทรศัพท ์(042)21779 โทรสาร (042)24 8239 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัอุดรธานี จังหวดัหนองบัวล าภู จงัหวัดเลย จงัหวดัหนองคาย จังหวัดบงึกาฬ 

 

 

 



7. ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 

ที่ตั้ง 2 ถนนหน้าศูนยร์าชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000 

โทรศัพท ์(043)330381 โทรสาร (043)330728 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัขอนแกน่ จังหวัดกาฬสนิธุ์ จงัหวดัมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด  

จังหวัดมุกดาหาร 

8. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสมีา) 

ที่ตั้ง 591 หมู ่7 ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ (044)222201 โทรสาร (044)932157 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดันครราชสีมา จงัหวดัชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย ์จังหวัดสุรินทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 

9. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 

ที่ตั้ง 201 หมู ่1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 20000 

โทรศัพท ์(038)047528-30 โทรสาร (038)047531 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง จังหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด 

10. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

ที่ตั้ง 265 ถนนคา่ยหลวง อ าเภอบ้านโปง่ จงัหวัดราชบุรี 70110  

โทรศัพท ์(032)201395 (032)201318 โทรสาร (032)201395 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัราชบุร ี จงัหวดักาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบรุี  

11. ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 

ที่ตั้ง 5 หมู ่5 ถนนกาญจนวถิี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84000 

โทรศัพท ์(077)289226 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัชุมพร  จังหวัดระนอง จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 

12. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 

ที่ตั้ง 199 ถนนพระเพรง-ลานสกา ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท ์(075)763367 โทรสาร (075)763367 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัตรัง จังหวดัพัทลุง จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

 

 

 



13. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

ที่ตั้ง หมู ่1 ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์ (074)205990 โทรสาร (074)205990 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัปัตตานี จังหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล 

14. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

ที่ตั้ง 37/3 ถนนปางล้อนิคม อ าเภอเมือง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 

โทรศัพท์ (053)695007  

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

15. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 

ที่ตั้ง 140 ถนนยนัตรกิจโกศล ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ 54000 

โทรศัพท์ (054)627143 โทรสาร (054)627143 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน 

16. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ที่ตั้ง ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์60000 

โทรศัพท ์(056)226374 โทรสาร (056)226374 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดันครสวรรค ์จังหวดัอุทัยธาน ีจังหวัดพจิติร 

17. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 

ที่ตั้ง ถนนวังจนัทน ์อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก  65000 

โทรศัพท์ (055)322612 โทรสาร (055)322612 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัพษิณโุลก จงัหวดัเพชรบูรณ ์

18. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 

ที่ตั้ง 1 ถนนนิตโย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 

โทรศัพท์ (042)511505 โทรสาร (042)511505 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดันครพนม จังหวดัสกลนคร 

19. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 

ที่ตั้ง 430 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี34000 

โทรศัพท์ (045)254345 โทรสาร (045)254346 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัอุบลราชธานี จงัหวัดอ านาจเจรญิ จังหวดัยโสธร 

 



20. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ที่ตั้ง 474 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

โทรศัพท์ (037)452104 โทรสาร (037)452104 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัปราจีนบรุ ีจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก 

21. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 

ที่ตั้ง 361 ถนนด าเนนิเกษม ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุี 76000 

โทรศัพท์ (032)402519 โทรสาร (032)402519 

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดัเพชรบรุ ีจังหวดัประจวบครีีขันธ ์

22. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบี ่

ที่ตั้ง 105 หมู ่2 ต าบลทับปรกิ อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท์ (075)618057  

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดักระบี่ จงัหวดัพังงา จังหวดัภูเกต็ 

23. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธวิาส 

ที่ตั้ง ถนนประชาสงเคราะห์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวดันราธิวาส 96000 

โทรศัพท์ (073)512597  

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวดันราธิวาส จังหวดัยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสานงานและโครงการพเิศษ ส านกัจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

โทรศัพท์ 02-5614292-3 ต่อ 5639 โทรสาร 02-5795416 


