รำยชื่อวนอุทยำนในประเทศไทย
จำนวน 95 แห่ง เนื้อที่ 733,503.39 ไร่
ลำดับที่

ชื่อวนอุทยำน

1
2
3
4
5
6
7

วนอุทยานน้าตกกะเปาะ
วนอุทยานต้นสักใหญ่
วนอุทยานโกสัมพี
วนอุทยานถ้าผาตูบ
วนอุทยานสระนางมโนราห์
วนอุทยานแพะเมืองผี
วนอุทยานป่าสนหนองคู

8

วนอุทยานชีหลง

9
10

วนอุทยานปราณบุรี
วนอุทยานพระแท่นดงรัง

11

วนอุทยานเขากระโดง

12

วนอุทยานภูพระ

13
14
15

วนอุทยานน้าตกบ๋าหลวง
วนอุทยานน้าตกรามัญ
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

16

วนอุทยานวังสามหมอ

17
18
19

วนอุทยานพนมสวาย
วนอุทยานน้าตกคอยนาง (ธารงาม)
วนอุทยานพุม่วง

ที่ตั้ง
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.น้าไทร อ. น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
ต.นบปริงง อ.เมือง จ.พังงา
ต.น้าช้า อ.เมือง จ.แพร่
ต.ทับทัน อ.เมือง จ.สุรินทร์
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ต.เสม็ด ต.อิสานและ ต.สวายจีก อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
ต.ท่าคันโท ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท
จ.กาฬสินธุ์
ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ต.บางกระไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สังกัด
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี)
สบอ.11 (พิษณุโลก)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.13(แพร่)
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
สบอ.13 (แพร่)
สบอ.9 (อุบลราชธานี)

เนื้อที่

ดำเนินกำร

283.00
22,000.00
125.00
528.00
180.00
167.00
6,250.00

28 สิงหาคม 2501
1 ตุลาคม 2512
11 ตุลาคม 2519
1 ตุลาคม 2521
15 กันยายน 2523
4 มีนาคม 2524
29 ตุลาคม 2524

สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)

119.00
1,984.00
1,344.00

24 เมษายน 2525
30 กันยายน 2525
28 ตุลาคม 2525

สบอ.7 (นครราชสีมา)

1,450.00

1 ตุลาคม 2526

สบอ.8 (ขอนแก่น)

6,200.00

1 ตุลาคม 2526

สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
สบอ.2 (ศรีราชา)

1,200.00
125.00
9,500.00

1 ตุลาคม 2526
24 ตุลาคม 2526
25 ตุลาคม 2526

สบอ.10 (อุดรธานี)

1,800.00

19 มกราคม 2527

2,475.00
78,125.00
1,725.00

22 มิถุนายน 2527
19 ธันวาคม 2527
26 ธันวาคม 2527

สบอ.8 (ขอนแก่น)

สบอ.9 (อุบลราชธานี)
สบอ.10 (อุดรธานี)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อวนอุทยำน

ที่ตั้ง

สังกัด

20
21
22
23
24

วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน
วนอุทยานถ้าแสงธรรมพรหมมาวาส
วนอุทยานถ้าลม-ถ้าวัง
วนอุทยานนครไชยบวร
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

25

วนอุทยานหริรักษ์

26
27
28

วนอุทยานถ้าเขาน้อย
วนอุทยานชะอ้า
วนอุทยานดงบังอี่

ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ต.เชียงกรม อ.ปากชม จ.เลย
ต.ขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ต. แม่ตื่น อ. ลี จ. ล้าพูน
ต.กกทอง ต.น้าหมาน ต.เสียว อ.เมือง
จ.เลย
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ต.ชะอ้า อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
ต. นากอก อ. นิคมค้าสร้อย จ. มุกดาหาร

29

วนอุทยานน้าตกผาหลวง

ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี สบอ.9 (อุบลราชธานี)

30

ต.หนองกรด อ.เมือง จ.สงขลา

สบอ.6 (สงขลา)

ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สบอ.8 (ขอนแก่น)

32

วนอุทยานควนเขาวัง
วนอุทยานภูผาวัว
(วนอุทยานน้าตกตาดสูง)
วนอุทยานเขาหลวง

สบอ.12 (นครสวรรรค์ )

33

วนอุทยานภูผาล้อม

34

วนอุทยานภูบ่อบิด

ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ต.น้าสวยอ.เมืองและต.นาดอกค้า
อ.นาด้วง จ.เลย
ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

35

วนอุทยานแก้วโกมล

ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สบอ.16 (เชียงใหม่)

36

วนอุทยานน้าตกธาราสวรรค์

37

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึง

38

วนอุทยานถ้าเพชร-ถ้าทอง

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
อ.เมือง และอ.ปทุมราชวงศา
จ.อ้านาจเจริญ
ต.ตาคลี อ.ตากฟ้า อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์

31

สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สอบ.14 (ตาก)
สบอ.12 (นครสวรรรค์ )
สบอ.16 (เชียงใหม่)

เนื้อที่

ดำเนินกำร

5,000.00
1 ตุลาคม 2529
5,000.00 28 เมษายน 2531
8,000.00 10 มีนาคม 2532
1,080.00 25 กรกฎาคม 2532
26,250.00
1 ตุลาคม 2532

สบอ.8 (ขอนแก่น)

8,250.00

17 กันยายน 2533

สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.9 (อุบลราชธานี)

3,000.00
416.00
1,300.00

12 ธันวาคม 2534
4 มีนาคม 2535
5 เมษายน 2538

11,375.00
2,037.50

4 กันยายน 2538
12 กันยายน 2538

4,000.00 20 กุมภาพันธ์ 2539
59,375.00 22 กุมภาพันธ์ 2539

สบอ.8 (ขอนแก่น)

8,500.00

15 มีนาคม 2539

สบอ.8 (ขอนแก่น)

7,137.00

10 เมษายน 2539

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)

51.26 16 กรกฎาคม 2539
11,077.25 23 กรกฎาคม 2539

สบอ.9 (อุบลราชธานี)

10,000.00

26 สิงหาคม 2539

สบอ.12 (นครสวรรรค์ )

3,000.00

10 มกราคม 2540

หมำยเหตุ

ลำดับที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อวนอุทยำน
วนอุทยานผาหินตัง
วนอุทยานภูแฝก
วนอุทยานน้าตกเขาเจ้าบ่อทอง
วนอุทยานน้าตกห้วยเลา
วนอุทยานเขาตาม่องล่าย
วนอุทยานน้าตกพ่าน
วนอุทยานสันผาพญาไพร
วนอุทยานบ่อน้าร้อนกันตัง
วนอุทยานน้าตกแม่สวรรค์น้อย
วนอุทยานดอยหัวแม่ค้า
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
วนอุทยานท้าวโกษา
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
วนอุทยานถ้าเขาวง
วนอุทยานน้าตกตาดควัน
วนอุทยานภูลังกา
วนอุทยานน้าตกห้วยแม่สัก
วนอุทยานผางาม
วนอุทยานน้าตกวังธารทอง
วนอุทยานน้าตกห้วยตาดทอง
วนอุทยานน้าตกตาดสายรุ้ง
วนอุทยานถ้าผาแล
วนอุทยานขุนน้ายาบ
วนอุทยานห้วยทรายมาน
วนอุทยานตาดสวรรค์
วนอุทยานร่องค้าหลวง

ที่ตั้ง
ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ต.ภูแล่นช้าง กิ่งอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อ.กันตัง จ.ตรัง
ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ต.ชะอ้า อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
อ.ปากน้าปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
อ.เชียงค้า อ.ปง จ.พะเยา
ต.ทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ต.ปวนพุ กิ่งอ.หนองหิน จ.เลย
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ต.ป่าซาง กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

สังกัด
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.2 (ศรีราชา)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.6 (สงขลา)
สบอ.12 (นครสวรรรค์ )
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.15 (เชียงราย)

เนื้อที่
3,500.00
4,062.50
19,473.00
2,125.00
862.00
9,219.00
3,000.00
500.00
2,812.00
3,500.00
1,562.00
4,437.00
500.00
1,875.00
8,125.00
2,100.00
7,800.00
2,800.00
7,450.00
8,000.00
5,000.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00

ดำเนินกำร
13 มกราคม 2540
24 มกราคม 2540
2 มีนาคม 2540
1 กันยายน 2540
11 กันยายน 2540
29 กันยายน 2540
20 พฤศจิกายน 2540
15 ธันวาคม 2540
23 มีนาคม 2541
20 พฤศจิกายน 2541
25 กุมภาพันธ์ 2542
21 กรกฎาคม 2542
28 กรกฎาคม 2543
21 สิงหาคม 2544
9 ธันวาคม 2544
8 พฤษภาคม 2545
8 พฤษภาคม 2545
8 พฤษภาคม 2545
13 พฤษภาคม 2545
15 ตุลาคม 2546
10 มีนาคม 2549
10 มีนาคม 2549
10 มีนาคม 2549
10 มีนาคม 2549
23 มีนาคม 2549
23 มีนาคม 2549
23 มีนาคม 2549

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อวนอุทยำน

ที่ตั้ง
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ต้าบลวังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ต.โป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด ต.ท่าลี่
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

สังกัด

66
67
68
69
70
71
72

วนอุทยานน้าตกดอนศิลา-ผางาม
วนอุทยานห้วยน้าซับ
วนอุทยานภูหัน-ภูระง้า
วนอุทยานน้าตกไม้ซางหนาม
วนอุทยานน้าตกกลอโค๊ะ
วนอุทยานไม้สักใหญ่
วนอุทยานน้าตกแม่ยวมหลวง

73

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

74

วนอุทยานภูผาแด่น

อ.เมือง อ.เต่างอย อ.ภูพาน จ.สกลนคร สบอ.10 (อุดรธานี)

75
76
77
78
79
80
81
82

วนอุทยานบัวบาน
วนอุทยานน้าตกธารทิพย์
วนอุทยานผาหลักหมื่น
วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่นเด็ง
วนอุทยานถ้าตะโค๊ะบิ
วนอุทยานน้าตกปะหละทะ
วนพระธาตุห้วยลึก
วนอุทยานห้วยน้าช้าง

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล้าภู
ต.บ้านช้าง อ.สังคม จ.หนองคาย
ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

83

วนอุทยานน้าตกแม่สลอง

ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สบอ.15 (เชียงราย)

84

วนอุทยานน้าตกน้ามิน

ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา

สบอ.15 (เชียงราย)

85

วนอุทยานถ้าธาราลอด

ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สบอ.16 (เชียงใหม่)

86

วนอุทยานแม่สลอง

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สบอ.15 (เชียงราย)

เนื้อที่

ดำเนินกำร

สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.16 (เชียงใหม่)
สบอ.16 (เชียงใหม่)

3,000.00
5,200.00
5,000.00
4,500.00
6,250.00
14,375.00
1,312.00

25 มีนาคม 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549

สบอ.10 (อุดรธานี)

34,858.00

25 กันยายน 2549

31,250.00
2,000.00
3,750.00
4,375.00
562.84
6,250.00
600.00
800.00
14,033.00

25 กันยายน 2549
25 กันยายน 2549
25 กันยายน 2549
25 กันยายน 2549
25 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549

4,000.00
3,870.00

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549

2,436.00

29 กันยายน 2549

1,431.00

16 มิถุนายน 2553

สบอ.10 (อุดรธานี)
สบอ.10 (อุดรธานี)
สบอ.13 (แพร่)
สบอ.13 (แพร่)
สบอ.14 (ตาก)
สบอ.14 (ตาก)
สบอ.14 (ตาก)
สบอ.15 (เชียงราย)

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อวนอุทยำน

87

วนอุทยานห้วยคต

88

วนอุทยานน้าตกแม่เฉย

89

วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน

90

วนอุทยานห้วยน้าลี

91

วนอุทยานวังท่าดี

92

วนอุทยานเขารัง

93

วนอุทยานเขาน้าซับ-เขาวิเชียร

94

วนอุทยานดงเจริญ

95

วนอุทยานวังยาว

ที่ตั้ง
ต.ทองหลาง ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.
อุทัยธานี
ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา ต.บ้านด่านนาขาม อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา ต.บ้านด่านนาขาม อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ ต.วังชมภู อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์
ต.พุทธบาท อ.ชนแดน ต.วังชมภู อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์
ต.ซับสมอทอด ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์
ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ ต.ลาดแค อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ์
ต.แสนตอ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์

รวม

สังกัด
สบอ.12 (นครสวรรรค์ )

เนื้อที่
15,530.36

สบอ.11 (พิษณุโลก)

17,722.00

สบอ.11 (พิษณุโลก)

44,801.20

สบอ.11 (พิษณุโลก)

9,605.00

สบอ.11 (พิษณุโลก)

12,123.00

สบอ.11 (พิษณุโลก)
สบอ.11 (พิษณุโลก)
สบอ.11 (พิษณุโลก)
สบอ.11 (พิษณุโลก)

ดำเนินกำร
23 กรกฎาคม 2557
14 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557

30,392.00

14 สิงหาคม 2557

3,812.00

14 สิงหาคม 2557

13,276.00

14 สิงหาคม 2557

5,757.48

14 สิงหาคม 2557

733,503.39
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หมำยเหตุ

