
สถานที่รับสมัครประกวดป่าชุมชนตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2565 

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ที่ตั้ง 164 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ (052)081758 โทรสาร (052)081758 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 

2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
ที่ตั้ง 798 ถนนสิงหไคล ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ (053)711445 โทรสาร(053)711445  
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

3. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
ที่ตั้ง 30 ถนนท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
โทรศัพท์ (054)223298, (054)228081 โทรสาร (054)223298 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดล าปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ที่ตั้ง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพท์ (055)511763 โทรสาร (055)511763 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย 

5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 
ที่ตั้ง 111 หมู่ 1 ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 
โทรศัพท์ (036)347497-9 โทรสาร (036)347499 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท 

6. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
ที่ตั้ง 232 ถนนอุดร-เลย ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 
โทรศัพท์ (042)125073-4 ต่อ 102 โทรสาร (042)125080 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 

7. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
ที่ตั้ง 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ (043)330381 โทรสาร (043)330728 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร 

8. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
ที่ตั้ง 551 หมู่ 7 ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ (044)300791-3 โทรสาร (044) 300791-3 ต่อ 107 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์  

 



9. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 
ที่ตั้ง 201 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ (038)047528-30 โทรสาร (038)047531 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุร ีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 

10. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
ที่ตั้ง 265 ถนนค่ายหลวง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 
โทรศัพท์ (032)201395 , (032)201318 โทรสาร (032)201395 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

11. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
ที่ตั้ง 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ (077)275816 , (077)281554  , (077)272349 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
ที่ตั้ง 199 ถนนพระเพรง-ลานสกา ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ (075)763367 โทรสาร (075)763367 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
ที่ตั้ง 134 หมู่ 1 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ (074)205990 โทรสาร (074)205990 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 

14. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
ที่ตั้ง 37/3 ถนนปางล้อนิคม อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 
โทรศัพท์ (053)695007 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

15. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
ที่ตั้ง 140 ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลป่าแมต อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 
โทรศัพท์ (054)627143 โทรสาร (054)627143 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
16. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
ที่ตั้ง ถนนโกสีย์ใต้ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ (056)226374 โทรสาร (056)226374 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร 

 

 



17. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ที่ตั้ง 88 หมู่ 4 ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
โทรศัพท์ (055)322612 โทรสาร (055)322612 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

18. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 
ที่ตั้ง 1 ถนนนิตโย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
โทรศัพท์ (042)511505 โทรสาร (042)511505 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร  

19. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 
ที่ตั้ง 7 ถนนสุรศักดิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ (045)254345 โทรสาร (045)254346 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ 

20. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 
ที่ตั้ง 474 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
โทรศัพท์ (037)452104 โทรสาร (037)452104 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก 

21. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
ที่ตั้ง 361 ถนนด าเนินเกษม ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ (032)402519 โทรสาร (032)402519 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

22. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี 
ที่ตั้ง 105 หมู่ 2 ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ (075)656378 กด 4 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 

23. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 
ที่ตั้ง 81 ถนนประชาสงเคราะห์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทรศัพท์ (073)512597 โทรสาร (073)512597 
พ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน 
ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
โทรศัพท์ 0 25614292-3 ต่อ 5654  


