
ตําบล อําเภอ

1 ป่าขุนแม่ลาย บ่อหลวง   บ่อสลี ฮอด 293,082.00 494 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนที่ 175 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 293,082.00 1.ป่าขุนแม่ลาย
2.ป่าแม่แจ่ม

2 ป่าแม่มอก แม่มอก   เวียงมอก เถิน 486,094.00 1,104 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 486,094.00 ป่าแม่มอก (หมายเลข 54)

3 ป่าน้ําว้าและป่าแม่จริม พงษ์ กิ่งอําเภอสันติสุข 465,375.00 1,133 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 465,375.00 ป่าแม่น้ําน่านตะวันออกตอนใต้ (ตามโครงการ SAL)
  อําเภอเมืองน่าน     
 แม่จริม   หนองแดง แม่จริม     
 น้ําพาง "     

4 ป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่ ศรีษะเกษ   เชียงของ นาน้อย 360,625.00 1,147 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 199 วันที่ 30 ธันวาคม 2528 360,625.00 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําน่าน (แปลงที่ 29) (ตามโครงการ SAL)
 สถาน  "     
 บ่อแก้ว   นาทะนุง   กิ่งอําเภอนาหมื่น     
  อําเภอนาน้อย     

5 ป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ ส้าน เวียงสา 1,009,609.00 1,212 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 248 วันที่ 2 ธันวาคม 2530 1,009,609.00 ป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่าน (แปลงที่ 30)
 ศรีษะเกษ   น้ําตก  นาน้อย     
 บัวใหญ่   นาน้อย   "     

สันทะ   เชียงของ   "
สถาน    "

 เมืองลี   บ่อแก้ว กิ่งอําเภอนาหมื่น     
 นาทะนุง   ปิงหลวง อําเภอนาน้อย     

6 ป่าแม่น้ําน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ผาสิงห์   เมืองจัง  เมืองน่าน 582,688.00 1,214 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 260 วันที่ 16 ธันวาคม 2530 582,688.00 ป่าแม่น้ําน่านตะวันออกตอนใต้ (ตามโครงการ SAL)
ฝายแก้ว   น้ําแก่น  "     

 ป่าแลวหลวง   ดู่พงษ์ กิ่งอําเภอสันติสุข     
พงษ์ อําเภอเมืองน่าน     

 แม่จริม   หนองแดง แม่จริม     
 หมอเมือง   น้ําปาย  "     

2.จังหวัดลําปาง

3.จังหวัดน่าน

ภาคผนวกประกอบหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวร

1.จังหวัดเชียงใหม่

ลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร
ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวง (ไร่)
กฎกระทรวง

ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )
ราชกิจจานุเบกษา



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

7 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ปอน    งอบ   ทุ่งช้าง 1,565,312.00 1,217 (พ.ศ. 2531) เล่ม 105 ตอนที่ 29 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531 1,565,312.00 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําน่าน (แปลงที่ 32)
และ   ทุ่งช้าง   "

 บ่อเกลือเหนือ   ปัว     
ศิลาแลง   สถาน  "

 ปัว   ภูคา   ศิวาเพชร        "     
 บ่อเกลือใต้   อวน  "     
 พระธาตุ   เชียงกลาง เชียงกลาง     
 พญาแก้ว  "     
 ยม ท่าวังผา     

8 ป่าน้ํายาวและป่าน้ําสวด ปอน    งอบ   ทุ่งช้าง 1,477,500.00 1,220 (พ.ศ. 2531) เล่ม 105 ตอนที่ 37 วันที่ 9 มีนาคม 2531 1,477,500.00 1.ป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่าน (แปลงที่ 31)
และ   ทุ่งช้าง   " 2.ป่าแม่ยม - แม่แต๋น (อยู่ในจังหวัดพะเยา)

 ชนแดน   ยอด   เปือ เชียงกลาง    
นาไร่หลวง   "

 พระพุทธบาท    "    
 ผาตอ   แสนทอง   ท่าวังผา    
 ป่าคา  ศรีภูมิ   ตาลชุม  "    
 แงง   เจดีย์ชัย ปัว    
 บ่อ   ถมืตอง   เมืองน่าน    
 ผาสิงห์   เรือง    "    
 บ้านพี้   ป่าคาหลวง กิ่งอําเภอบ้านหลวง    
 สวด   บ้านฟ้า อําเภอเมืองน่าน    

9 ป่าเขากระทิง ป่าคาย กิ่งอําเภอทองแสนขัน 11,844.00 1,149 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2529 11,844.00 ที่จัดสรรเขากระทิง
 อําเภอตรอน
น้ําอ่าง ตรอน
 

10 ป่าพระฝาง บ้านด่าน   ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ 10,678.75 1,183 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 10,678.75 ที่จัดสรรพระฝาง
น้ําพี้ กิ่งอําเภอทองแสนขัน
 อําเภอตรอน

11 ป่าเขาใหญ่ น้ําพี้   ผักขวง กิ่งอําเภอทองแสนขัน 56,410.00 1,196 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 58 วันที่ 27 มีนาคม 2530 56,410.00 ที่จัดสรรเขาใหญ่

4.จังหวัดอุตรดิตถ์



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

ป่าคาย   บ่อทอง   อําเภอตรอน

12 ป่าโป่งแค บ้านดง ชาติตระการ 30,125.00 1,154 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2529 30,125.00 ป่าหมายเลข 1 (22)
คันโช้ง วัดโบสถ์

13 ป่าสวนเมี่ยง คันโช้ง วัดโบสถ์ 151,250.00 1,158 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 151,250.00 ป่าหมายเลข 5 (ป่าแควน้อย)
สวนเมี่ยง ชาติตระการ

14 ป่าน้ําภาคน้อย ชาติตระการ   ป่าแดง ชาติตระการ 49,219.00 1,179 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 49,219.00 ป่าหมายเลข 1 (22)

15 ป่าโคกซําซาง ศิลา   นาซํา หล่มเก่า 52,275.00 1,162 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 ป่าหมายเลข 22

16 ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ทุ่งสมอ   เขาค้อ   กิ่งอําเภอเขาค้อ 438,469.00 1,184 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 438,469.00 ป่าหมายเลข 22
 สะเดาะพง   หนองแม่นา      อําเภอหล่มสัก   

ริมสีม่วง   "
  ท่าพล   นางั่ว   ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์   
  บ้านโตก   วังชมภู "   

17 ป่าเขาโปลกหล่น แคมป์สน   ทุ่งสมอ   กิ่งอําเภอเขาค้อ 116,881.00 1,197 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 58 วันที่ 27 มีนาคม 2530 116,881.00 ป่าหมายเลข 22
  เขาค้อ  อําเภอหล่มสัก   
  บุ่งน้ําเต้า   บุ่งคล้า  หล่มสัก   

น้ําชุน "

18 ป่าภูเปือย   ป่าภูขี้เถ้า   นาแห้ว   แสงภา     นาแห้ว 947,000.00 1,041 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 69 วันที่ 31 พฤษภาคม 2527 947,000.00 ป่าหมายเลข 23 
และป่าภูเรือ นาพึง   นามาลา   "    
 ปากหมัน   นาดี ด่านซ้าย    

โคกงาม   นาหอ   "    
 โพนสูง   ด่านซ้าย   "    
 วังยาว   โป่ง   "    

อิปุ่ม   กกสะทอน   "
 ลาดค่าง   หนองบัว ภูเรือ    
 ร่องจิก   ปลาบ่า "    

5.จังหวัดพิษณุโลก

6.จังหวัดเพชรบูรณ์

7.จังหวัดเลย



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

19 ป่าภูผาขาวและป่าภูผายา ผาขาว   โนนป่าซาง ภูกระดึง 127,500.00 1,101 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 127,500.00 ป่าหมายเลข 23 
 โนนปอแดง   หนองหิน "    

ท่าช้างคล้อง "

20 ป่าภูเก้า บ้านขาม   หัวนา หนองบัวลําภู 103,125.00 490 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนที่ 175 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 103,125.00 ป่าภูเก้า (หมายเลข 21)
  บ้านถิ่น   หนองบัวใต้ โนนสัง     
  กุดดู่   บ้านค้อ   โนนสัง "     
  หนองเรือ   โนนเมือง "     

21 ป่าหนองบุและป่าหนองหาน หนองบุ เมืองอุดรธานี 16,131.00 507 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนที่ 201 วันที่ 30 ธันวาคม 2515 16,131.00 ป่าโครงการรถไฟเขมรดาว
  หนองหาน   โพนงาม หนองหาน     

22 ป่าบะยาว   ป่าหัวนาคํา   บะยาว   หัวนาคํา กิ่งอําเภอศรีธาตุ 446,131.00 558 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนที่ 103 วันที่ 14 สิงหาคม 2516 446,131.00 1.ป่านายูง - หนองหญ้าไทร
 ป่านายูง   ป่าหนองกุงทับม้า  นายูง   หนองกุงทับม้า อําเภอกุมภวาปี     2.ป่าแชแล - จําปี
 และป่าหนองหญ้าไชย หนองหญ้าไชย "     3.ป่าภูวง

4.ป่าดงภูพาน

23 ป่าบ้านจีต   ป่าไชยวาน คอนสาย   บ้านจีต หนองหาน 208,937.50 898 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนที่ 167 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 208,937.50 ป่านายูง - หนองหญ้าไทร
 ป่าหนองหลัก   และป่าคอนสาย หนองหลัก   โพนสูง กิ่งอําเภอไชยวาน     
  ไชยวาน อําเภอหนองหาน     

24 ป่าบ้านจัน   แปลงที่หนึ่ง นาไหม บ้านดุง 9,687.00 1,011 (พ.ศ. 2526) เล่ม 100 ตอนที่ 141 วันที่ 30 สิงหาคม 2526 9,687.00 ป่าบ้านจันแปลง 1 

25 ป่าหนองหญ้าไซ   ป่าท่าลาด หนองหญ้าไซ วังสามหมอ 11,875.00 1,119 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 137 วันที่ 30 กันยายน 2528 11,875.00 ป่านายูง - หนองหญ้าไทร
 ป่าวังชัย   และป่าลําปาว        

26 ป่าทุ่งหลวง ทุ่งหลวง โพนพิสัย 39,375.00 204 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนที่ 57 วันที่ 27 มิถุนายน 2510 39,375.00 ป่าทุ่งหลวงหมายอักษร ก
    

27 ป่าดงภูวัว หนองเดิ่น บึงกาฬ 89,375.00 205 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนที่ 73 วนัที่ 8 สิงหาคม 2510 89,375.00 ป่าดงภูวัว (หมายเลข 80)
    

28 ป่าดงหนองตอและป่าดงสีชมพู หนองเข็ง   บึงกาฬ บึงกาฬ 194,375.00 206 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนที่ 74 วันที่ 11 สิงหาคม 2510 194,375.00 1.ป่าหนองตอ - ดงสีชมภู(หมายเลข2)
    2.ป่าดงสีชมภู (หมายเลข 26)

8.จังหวัดอุดรธานี+หนองบังลําภู

9.จังหวัดหนองคาย+บึงกาฬ



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

29 ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน 82,018.00 776 (พ.ศ. 2518) เล่ม 93 ตอนที่ 34 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 82,018.00 1.ป่าดงพันนา - ดงพระเจ้า
  หนองหลวง   บงเหนือ "     2.ป่าภูวง
  วัฒนา   ส่องดาว   กิ่งอําเภอส่องดาว     
  ท่าศิลา อําเภอสว่างแดนดิน     

30 ป่าแก่งแคน กุดบาก   โคกภู กุดบาก 48,906.00 1,117 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 137 วันที่ 30 กันยายน 2528 48,906.00 ป่าดงชมภูพาน - ดงกะเฌอ

31 ป่ากุดไห   ป่านาใน  แร่ พังโคน 170,188.00 1,138 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 170,188.00 ป่าภูล้อมข้าม - ป่าภูเพ็ก
 และป่าโนนอุดม ไร่   นาหัวบ่อ   นาใน พรรณานิคม     
  ขมิ้น เมืองสกลนคร     
  หนองปลิง   หนองบัว กิ่งอําเภอนิคมน้ําอูน     
   อําเภอวาริชภูมิ     
  กุดไห   กุดบาก กุดบาก     
        

32 ป่าโคกศาลา พังโคน พังโคน 6,469.00 1,170 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 6,469.00 ป่าภูวง
  ปลาโหล วาริชภูมิ     
        

33 ป่าภูวง ค้อเขียว   คําบ่อ  วาริชภูมิ 115,000.00 1,171 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 115 วันที่ 3 กรกฎาคม 2529 115,000.00 ป่าภูวง
วาริชภูมิ "

  นิคมน้ําอูน   หนองบัว กิ่งอําเภอนิคมน้ําอูน     
   อําเภอวาริชภูมิ     
  กุดไห กุดบาก     
        

34 ป่าโคกภูและป่านาม่อง หนองบัว กิ่งอําเภอนิคมน้ําอูน 89,688.00 1,198 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 58 วันที่ 27 มีนาคม 2530 89,688.00 ป่าดงชมภูพาน - ดงกะเฌอ
   อําเภอวาริชภูมิ     
  นาใน พรรณานิคม     
  กุดบาก   นาม่อง   กุดบาก     

โคกภู "
        

10.จังหวัดสกลนคร



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

35 ป่าดงบังอี่   แปลงที่สาม นาอุดม มุกดาหาร 453,822.00 491 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนที่ 175 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 453,822.00 ป่าดงบังอี่
 (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่จังหวัด ป่าไร่ กิ่งอําเภอดอนตาล     
 มุกดาหารแต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  อําเภอมุกดาหาร     
 ประกาศออกมาแก้ไข)       

36 ป่าดงบังอี่   แปลงที่สอง ศรีบุญเรือง   นาสีนวน มุกดาหาร 135,937.00 503 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนที่ 188 วันที่ 12 ธันวาคม 2515 135,937.00 ป่าดงบังอี่
 (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่จังหวัด นากอก   ดงเย็น "     
 มุกดาหารแต่ยังไม่มีกฎกระทรวง โพธิ์ไทร   เหล่าหมี กิ่งอําเภอดอนตาล     
 ประกาศออกมาแก้ไข)  อําเภอมุกดาหาร     

37 ป่าดงบังอี่   แปลงที่สี่ ป่าไร่   บ้านบาก กิ่งอําเภอดอนตาล 17,875.00 542 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนที่ 86 วันที่ 17 กรกฎาคม 2516 17,875.00 ป่าดงบังอี่
 (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่จังหวัด  อําเภอมุกดาหาร     
 มุกดาหารแต่ยังไม่มีกฎกระทรวง       
 ประกาศออกมาแก้ไข)       

38 ป่าดงหมู อุ่มเหม้า    น้ําก่ํา ธาตุพนม 24,117.00 1,185 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 24,117.00 ป่าดงหมู

39 ป่าดงหมู   แปลงที่สาม กกตูม ดงหลวง 62,891.00 1,102 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 62,891.00 ไม่ได้กําหนดเป็นป่าตามมติ ค.ร.ม.เนื่องจากเขตจังหวัดมุกดาหาร
    กับเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามผลการจําแนกประเภทที่ดินไม่ต่อกัน

40 ป่าดงหมู   แปลงที่หนึ่ง ชะโนดน้อย ดงหลวง 7,500.00 1,120 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 137 วันที่ 30 กันยายน 2528 7,500.00 ป่าดงบังอี่
    

41 ป่าดงบังอี่   แปลงที่เจ็ด หนองสูงใต้ กิ่งอําเภอหนองสูง 6,766.00 1,163 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 6,766.00 ป่าดงบังอี่ (ตามโครงการ SAL)
  อําเภอคําชะอี     

42 ป่าดงหมู   แปลงที่สอง หนองบัว   ชโนดน้อย ดงหลวง 40,594.00 1,186 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 40,594.00 ป่าดงบังอี่
 คําป่าหลาย เมืองมุกดาหาร     

43 ป่าดงบังอี่   แปลงที่หก ภูวง   หนองสูงใต้ กิ่งอําเภอหนองสูง 19,063.00 1,230 (พ.ศ. 2533) เล่ม 107 ตอนที่ 259 วันที่ 28 ธันวาคม 2533 19,063.00 ป่าดงบังอี่
 บ้านเป้า อําเภอคําชะอี     

12.จังหวัดมุกดาหาร

11.จังหวัดนครพนม



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

44 ป่าหนองดง หนองเชียงทูน   สมอ ปรางค์กู่ 11,172.00 1,195 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 58 วันที่ 27 มีนาคม  2530 11,172.00 ป่าที่จัดสรรหนองดง

45 ป่าหนองหว้า โพนงาม กุดชุม 15,705.00 1,128 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 15,705.00 ป่าหนองหว้า
นาเวียง ทรายมูล  

46 ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสน   แปลงที่หนึ่ง ทับทัน    สะกาด  สังขะ 77,891.00 1,148 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2529 77,891.00 ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสนแปลงที่หนึ่งและแปลงที่สอง
และแปลงที่สอง สังขะ   บ้านจารย์   "     

ตาตุม   ดม   "

47 ป่าฝั่งซ้ายห้วยสําราญ ตาคง สังขะ 38,048.00 1,203 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530 38,048.00 ป่าฝั่งซ้ายห้วยสําราญ (หมายเลข 6)
 ตาวัง บัวเชด     

48 ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน โชคเหนือ   อู่โลก กิ่งอําเภอลําดวน 149,375.00 1,223 (พ.ศ. 2532) เล่ม 106 ตอนที่ 115 วันที่  20 กรกฎาคม 2532 149,375.00 ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน (ตามโครงการ SAL)
แปลงที่หนึ่ง   แปลงที่สอง    อําเภอสังขะ    
และแปลงที่สาม ทับทัน   สะกาด สังขะ  

กระเทียม   บ้านจารย์ "  
ตาตุม "  
คูตัน   กาบเชิง   ด่าน   กาบเชิง  

      
49 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ํามูล ดอนแรด รัตนบุรี 13,922.00 1,225 (พ.ศ. 2532) เล่ม 106 ตอนที่ 115 วันที่  20 กรกฎาคม 2532 13,922.00 ป่าที่จัดสรรฝั่งซ้ายแม่น้ํามูล (ตามโครงการ SAL)

50 ป่าโคกโสกใหญ่ จานลาน พนา 8,904.00 1,039 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 69 วันที่ 31 พฤษภาคม 2527 8,904.00 ป่าโคกโสกใหญ่ (ตามโครงการ SAL)

51 ป่ารังงาม คําโพน ชานุมาน 24,695.00 1,054 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 114 วันที่ 30 สิงหาคม 2527 24,695.00 ป่ารังงาม
 หนองผือ เขมราฐ     
 นาหว้า พนา     

โนนสว่าง กุดข้าวปุ้น     

52 ป่าหนองฮี หัวดอน   ชีทวน เขื่องใน 17,891.00 1,118 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 137 วันที่ 30 กันยายน 2528 17,891.00 กันออกตามโครงการ SAL

13.จังหวัดศรีสะเกษ

15.จังหวัดสุรินทร์

16.จังหวัดอุบลราชธานี

14.จังหวัดยโสธร



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี     
53 ป่าโคกหินอ่าง หนองผือ เขมราฐ 2,188.00 1,123 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 2,188.00 ป่าโคกหินอ่าง

54 ป่าดงหัวกองและป่าดงปอ นาวัง   นาผือ  อํานาจเจริญ 57,969.00 1,126 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 57,969.00 ป่าดงหัวกอง - ดงปอ
 นาหมอม้า   โนนโพธิ์   "     

บุ่ง           "

55 ป่าดงเปือย หัวดอน เขื่อนใน 9,859.00 1,182 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 9,859.00 ป่าดงเปือย
 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี     

56 ป่าช่องเม็ก ช่องเม็ก พิบูลมังสาหาร 21,859.00 1,211 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 248 วันที่ 2 ธันวาคม 2530 21,859.00 ป่าช่องเม็ก

57 ป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน พนม   คลองชะอุ่น พนม 43,359.00 1,096 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 43,359.00 ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 92
 พลูเถื่อน "   

58 ป่าเขาแดงราม  ย่านยาว คีรีรัฐนิคม 17,466.00 1,140 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 17,466.00 ป่าเขายาว - เขาวงศ์
 และป่าเขาหน้าราหู     

59 ป่าเขาศูนย์ กะเบียด   นากะชะ ฉวาง 3,788.00 1,045 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 69 วันที่ 31 พฤษภาคม 2527 3,788.00 ป่าเขาศูนย์
  ไม้เรียง "   

60 ป่ากรุงชิง นบพิตํา ท่าศาลา 259,750.00 1,057 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 112 วันที่ 24 สิงหาคม 2527 259,750.00 ป่าหมายเลข 93 
  ฉลอง สิชล   

61 ป่าเขาเหมน ช้างกลาง ฉวาง 21,875.00 1,094 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 198 วันที่ 30 ธันวาคม 2527 21,875.00 ป่าเขาเหม็น

62 ป่าควนชก บ้านลํานาว   วังหิน กิ่งอําเภอบางขัน 3,621.00 1,098 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 3,621.00 ป่าควนชก
   อําเภอทุ่งสง   

63 ป่าหน้าไซและป่านาปู บางขัน   บ้านลํานาว กิ่งอําเภอบางขัน 25,572.00 1,099 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 25,572.00 1.ป่าหญ้าไทร
   อําเภอทุ่งสง   2.ป่านาปู

3.ป่าควนเขาเครา

17.จังหวัดสุราษฏร์ธานี

18.จังหวัดนครศรีธรรมราช



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

64 ป่าเขาขาว เขาขาว ทุ่งสง 16,560.00 1,160 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 16,560.00 ป่าเขาขาว

65 ป่าบ้านกุมแป   ป่าบ้านในลุ่ม บ้านตูล   ชะอวด   ชะอวด 54,221.00 1,180 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วันที่ 8 ธันวาคม 2529 54,221.00 1.ป่าหมายเลข 102
 และป่าพรุควนเคร็ง เคร็ง "   2.ป่าหมายเลข 102 (แปลง 1)

66 ป่าเลนคลองบางปอ บางนายสี   บางม่วง ตะกั่วป่า 1,443.00 1,051 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 74 วันที่ 14 มิถุนายน 2527 1,443.00 ป่าบางปอ

67 ป่าเทือกเขาสูง บางเหรียง    โคกเจริญ ทับปุด 43,516.00 1,024 (พ.ศ. 2526) เล่ม 100 ตอนที่ 192 วันที่ 9 ธันวาคม 2526 43,516.00 ป่าเทือกเขาสูง
  ถ้ําทองหลาง "   

68 ป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว ไม้ขาว ถลาง 4,444.00 1,097 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 55 วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 4,444.00 ป่าเขาไม้พอก - ไม้แก้ว
      

69 ป่าเกาะตะละเบ็ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 1,150.00 892 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนที่ 99 วันที่ 27 มิถุนายน 2523 1,150.00 ที่ดินของรัฐ(ที่จัดสรร)(เกาะตะละเบ็ง) ร.23
     

70 ป่าเขาขวาง   ป่าโคกยาง พรุเตียว เขาพนม 69,063.00 1,093(พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 198 วันที่ 30 ธันวาคม 2527 69,063.00 ป่าเขาขวาง - โคกยาง - ช่องบางเหรียง
 และป่าช่องบางเหรียง โคกยาง   ห้วยยูง เมืองกระบี่   
  เพหลา คลองท่อม   

71 ป่าไสโป๊ะแปลงที่หนึ่ง  ทับปริก   กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ 8,016.00 1,109(พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 78 วันที่ 19 มิถุนายน 2528 8,016.00 ป่าใสโป๊ะ
และแปลงที่สอง กระบี่น้อย "

72 ป่าปากลาวและป่าคลองบากัน อ่าวลึกใต้  อ่าวลึก 61,898.00 1,151 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2529 61,898.00 ป่าปากลาว - คลองบากัน
  อ่าวลึกเหนือ   แหลมสัก   "   

อ่าวลึกน้อย "
     

73 ป่าสินปุน  ร.12 สินปุน เขาพนม 105,625.00 1,167 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 105,625.00 ที่ดินของรัฐตําบลสินปูน -ตําบลพรุดินนา (ร.12)
  พรุดินนา คลองท่อม   
  ลําทับ กิ่งอําเภอลําทับ   
   อําเภอคลองท่อม   
      

74 ป่าห้วยทังและป่าหนองน้ําแดง เขาพนม เขาพนม 23,125.00 1,218 (พ.ศ. 2531) เล่ม 105 ตอนที่ 29 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531 23,125.00 ที่ดินของรัฐตําบลห้วยยูง - ตําบลเขาคราม(ร.10)
 ( ป่า ร. 10 )     

20.จังหวัดภูเก็ต

21.จังหวัดกระบี่

19.จังหวัดพังงา



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

75 ป่าคลองหินกอง  หงาว   ราชกรูด เมืองระนอง 72,712.25 1,056 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 112 วันที่ 24 สิงหาคม 2527 72,712.25 ป่าเลนหาดทรายคําและป่าคลองม่วงกลวง
 และป่าคลองม่วงกลวง     
     

76 ป่าน้ําจืด  ป่ามะมุ  และป่าปากจั่น ปากจั่น   มะมุ  กระบุรี 76,513.00 1,159 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 76,513.00 ป่าน้ําจืด - มะมุและป่าปากจั่น
 น้ําจืดน้อย   น้ําจืด "   
     

77 ป่ากะเปอร์ กะเปอร์   เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 256,000.00 1,169 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 256,000.00 ป่ากะเปอร์
บ้านนา    ม่วงกลวง "   

 บางหิน   นาคา   กําพวน    "   

78 ป่าเกาะแลน นาเกลือ กันตัง 2,450.00 115 (พ.ศ. 2505) เล่ม 79 ตอนที่ 86 วันที่ 18 กันยายน 2505 2,450.00 ป่าเกาะแลน
      

79 ป่าควนขวางและป่าเขาโอน เขาวิเศษ  กิ่งอําเภอวังวิเศษ 7,578.00 1,136 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 7,578.00 ป่าโคนขวางเขาโอนหนองหว้าเปรียง
  วงัมะปรางเหนือ อําเภอสิเกา   

80 ป่าคลองกะลาเส  กะลาเส    เขาไม้แก้ว สิเกา 46,843.00 1,172 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 115 วันที่ 3 กรกฎาคม 2529 46,843.00 ป่าเลนคลองกะลาเส -คลองไม้ตาย - คลองลํายาว - คลองเม็ง
 และป่าคลองไม้ตาย บ่อหิน    ไม้ฝาด "   

81 ป่าเขาจันทร์ ป่าบอน ปากพะยูน 10,000.00 820 (พ.ศ. 2521) เล่ม 95 ตอนที่ 150 วันที่ 26 ธันวาคม 2521 10,000.00 ป่าเขาจันทร์

82 ป่าห้วยส้มและป่าลํานาวา ตะแพน กิ่งอําเภอศรีบรรพต 6,976.00 1,181 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 216 วนัที่ 8 ธันวาคม 2529 6,976.00 ป่าห้วยส้ม - ลํานาวา
   อําเภอควนขนุน   
  นาขยาด ควนขนุน   

83 ป่าดอนนา ท่ากําชํา    บางเขา หนองจิก 4,844.00 1,208 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 225 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2530 4,844.00 ป่าดอนนาแปลง 2

84 ป่าลาก๊ะ กายูบอเกาะ   บาลอ รามัน 11,039.00 1,142 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 188 วันที่ 11 ธันวาคม 2528 11,039.00 ป่าลาก๊ะ
  ยะต๊ะ "  
      

85 ป่าเทือกเขากาลอ บุดี    บันนังซาเรง เมืองยะลา 41,719.00 1,150 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2529 41,719.00 ป่าเทือกเขาบาลอ (หรือป่ากระปินัง - ขุดี )
  กรงปินัง  "  

24.จังหวัดพัทลุง

22.จังหวัดระนอง

23.จังหวัดตรัง

25.จังหวัดปัตตานี

26.จังหวัดยะลา



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

  บือมัง   กาลอ รามัน   
86 ป่าจะกว๊ะ เกะรอ    จะกว๊ะ รามัน 17,451.00 1,166 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 17,451.00 ป่าจ๊ะกั๊ว

87 ป่าบูงอ ยี่งอ    จอเบาะ    ยี่งอ 603.00 1,164 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2529 603.00 ป่าบูงอ
     

88 ป่าฝั่งขวาแม่น้ําสายบุรี ผดุงมาตร จะแนะ 8,125.00 1,226 (พ.ศ. 2532) เล่ม 107 ตอนที่ 12 วันที่ 15 มกราคม 2533 8,125.00 ป่าแม่น้ําสายบุรีฝั่งขวา (ตามโครงการ SAL)
  เกียร์ สุคิริน  

89 ป่าเขาถ้ําพยอม ศิลาลอย ปราณบุรี 2,056.00 1,076 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 162 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 2,056.00 ป่าที่จัดสรรเขาถ้ําพยอม (ตามโครงการ SAL)

90 ป่าเขาเขียว หนองตาแต้ม ปราณบุรี 3,663.00 1,084 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 181 วันที่ 6 ธันวาคม 2527 3,663.00 ป่าที่จัดสรรเขาเขียว (ตามโครงการ SAL)
     

91 ป่าเลนบางปู สามร้อยยอด ปราณบุรี 550.00 1,112 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 78 วันที่ 19 มิถุนายน 2528 550.00 ป่าเลนบางปู

92 ป่าเขาน้อย สามกระทาย กุยบุรี 1,183.00 1,113 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 78 วันที่ 19 มิถุนายน 2528 1,183.00 ป่าที่จัดสรรเขาน้อย

93 ป่าเขาน้อยห้วยตามา ศิลาลอย ปราณบุรี 1,455.00 1,125 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 1,455.00 ป่าที่จัดสรรเขาน้อยห้วยตามา

94 ป่าทุ่งกระต่ายขัง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1,110.00 1,141 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 1,110.00 ป่าที่จัดสรรทุ่งกระต่ายขงั

95 ป่าเขาฉกรรจ์   ป่าโนนสาวเอ้ ท่าเกษม   สระแก้ว สระแก้ว 1,072,500.00 1,088 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 194 วันที่ 27 ธันวาคม 2527 1,072,500.00 1.ป่าปลายคลองห้วยไคร้ -พระสะทึง
 ป่าปลายคลองห้วยไคร้ เขาฉกรรจ์  "     2.ป่าเขาฉกรรฉ์
 และป่าพระสทึง ท่าเกวียน   วัฒนานคร วัฒนานคร     

 ผักขะ   ไทรเดี่ยว "   
  ซับมะกรูด   คลองหาด "     
  ไทยอุดม "     
  เมืองไผ่   ผ่านศึก อรัญประเทศ   
  ทับพริก "     
  ตาหลังใน   วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น     

 วังสมบูรณ์   วังใหม่ "     

96 ป่าท่าแยก โคกปี่ฆ้อง   ท่าแยก สระแก้ว 37,031.00 1,114 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 137 วันที่ 30 กันยายน 2528 37,031.00 1.ป่าท่าแยก

27.จังหวัดนราธิวาส

28.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

29.จังหวัดปราจีนบุรี+สระแก้ว



ตําบล อําเภอ
เนื้อที่ปัจจุบัน

(ไร่)
ชื่อป่าไม้ถาวรลําดับที่ ป่าสงวนฯที่มีแนวเขตตามป่าไม้ถาวร

ท้องที่ป่า เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวง (ไร่)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... )

ราชกิจจานุเบกษา

2.ป่าที่จัดสรรแปลงที่ 1

97 ป่าวัฒนานคร หนองน้ําใส  วัฒนานคร 81,937.00 1,130 (พ.ศ. 2528) เล่ม 102 ตอนที่ 178 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 81,937.00 ป่าวัฒนานครสระแก้ว
 โนนหมากเค็ง "     

  วัฒนานคร "     

98 ป่าเขาบรรทัด ชําราก    แหลมกลัด เมืองตราด 26,789.00 1,224 (พ.ศ. 2532) เล่ม 106 ตอนที่ 115 วันที่ 20 กรกฎาคม  2532 26,789.00 ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 1

99 ป่าน้ําโจน ชะแล ทองผาภูมิ 472,706.25 1,071 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 162 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 472,706.25 ป่าเขาพระฤาษี - เขาบ่อแร่ (หมายเลข 67)

100 ป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูง กลอนโด  เมืองกาญจนบุรี 13,275.00 1,074 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 162 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 13,275.00 ป่าชัฎใหญ่ - เขาสูง
ด่านมะขามเตี้ย "

 รางสาลี่ ท่าม่วง   

101 ป่าเขาถ้ําเสือและป่าเขาโป่งแย้ กลัดหลวง ท่ายาง 13,426.00 1,085 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 181 วันที่ 6 ธันวาคม 2527 13,426.00 ป่าเขาลอย - บ้านโรง

102 ป่าบ้านโข้ง บ้านโข้ง อู่ทอง 10,069.00 1,087 (พ.ศ. 2527) เล่ม 101 ตอนที่ 194 วันที่ 27 ธันวาคม 2527 10,069.00 ป่าบ้านโข้ง

103 ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก บางหญ้าแพรก  เมืองสมุทรสาคร 7,343.00 1,194 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนที่ 236 วันที่ 31 ธันวาคม 2529 7,343.00 ป่าชายทะเลท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร แปลงที่ 1
  โคกขาม  "   
  พันท้ายนรสิงห์ "   
      

104 ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก บางหญ้าแพรก  เมืองสมุทรสาคร 8,865.00 1,202 (พ.ศ. 2530) เล่ม 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530 8,865.00 ป่าชายทะเลท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร แปลงที่ 2
  บางกระเจ้า   บ้านบ่อ "   
  บางโทรัด   กาหลง "   
  นาโคก "   

32.จังหวัดเพชรบุรี

34.จังหวัดสมุทรสาคร

33.จังหวัดสุพรรณบุรี

31.จังหวัดกาญจนบุรี

30.จังหวัดตราด


