
ภาคกลาง
ผศ.ฉนัทชั  วรรณถนอม



ภาคกลาง

• ประกอบด้วย 21จังหวัด และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ได้แก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก ชัยนาท
นครนายก นครปฐม นนทบรุ ีปทมุธานี พระนครศรอียธุยา ลพบรุ ีสมทุรปราการ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สระบรุี
สิงหบ์รุ ีสพุรรณบรุ ีอ่างทอง อทุยัธานี เพชรบรุ ีสโุขทยั พิจิตร สว่น กรุงเทพมหานคร จดัเป็นเขตการปกครองพิเศษ



กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ดจุเทพสรา้ง 
เมืองศนูยก์ลางการปกครอง

วดั วงั งามเรอืงรอง 
เมืองหลวงของประเทศไทย 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมั งคลารามหรือท่ีเรียกว่า วัดโพธ์ิ                                   
วัดอรุณราชวราราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังหลัง เรือพระราชพิธีศาลหลักเมือง วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสี มาราม                            
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร อนุสาวรีย์ทหารอาสา พระท่ีนั่ งและ
สวนสาธารณะสนัติชยัปราการ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหอศิลปะ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วดัสทุศันเ์ทพวรารามเสา
ชิงช้าอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชนัดดาราม พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลา้
เจ้าอยู่หัววัดเทพธิดาราม วัดสระเกศ(ภูเขาทอง)  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มิวเซียมสยาม                                    
พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจา้ตากสินมหาราช 
อทุยานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี วดัราชบรูณะ วดัอินทรวิหาร พิพิธภณัฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑหิ์นแปลก พิพิธภัณฑพื์น้บา้นมีชีวิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบรมรูปทรงมา้ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
พิพิธภณัฑพ์ระที่นั่งวิมานเมฆ  พิพิธภณัฑห์นงัสือพิมพไ์ทย พิพิธภณัฑท์รพัยากรธรณี (พิพิธภณัฑแ์รแ่ละหิน)พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้
มาดามทซุโซ่ วงัสวนผกักาด อนสุาวรียช์ยัสมรภมิู  พิพิธภณัฑต์ราไปรษณียากร พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย บา้นค าเที่ยงพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั บา้น ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  พิพิธภัณฑหิ์นแปลก วดัไตรมิตรวิทยาราม หอ
เกียรติภมิูรถไฟอนสุรณส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑป์ราสาท พิพิธภณัฑพ์ทุธศิลปะ  บา้นพิพิธภณัฑ ์ พิพิธภณัฑส์นุทร





2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• สนามหลวงหรอืทุ่งพระเมรุ บา้นจิมทอมป์สนั บา้นตุ๊กตาบางกอกดอลลแ์ละตุ๊กตานานาชาติ พิพิธภณัฑเ์ภสชักรรมไทย ศนูยว์ิทยาศาสตร์
เพ่ือการศกึษา(ทอ้งฟา้จ าลอง) พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยีทางภาพ พิพิธภณัฑอ์ญัมณีและเครื่องประดบั สวนงสูภากาชาดไทย พิพิธภณัฑเ์ด็ก 
อุทยานผีเสือ้และแมลงกรุงเทพฯ สวนหลวง ร.9 ตลาดน ้าตลิ่งชัน  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลาดน ้าวัดไทร หอสมุดแห่งชาติ                            
หอสมุดด ารงราชานุภาพ โรงละครแห่งชาติ โรงละครเฉลิมกรุง โรงละครภัทรวดีเธียร์เตอร ์ทีเคปารค์(อุทยานการเรียนรู)้  สวนรถไฟ 
รอยลัเธียเตอรน์าฏยศาลา หุ่นละครเลก็(โจ หลยุสเ์ธียเตอร)์ ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยศนูยศ์ิลปวฒันธรรมกรุงเทพ สยามนิรมติสวน
สนุกวนัเดอรแ์ลนด ์สวนสตัวด์ุสิต(เขาดินวนา) ซาฟารีเวิลด์ สยามซีไลฟ(สยามโอเชียลเวิลย)์สวนสยามสนามกีฬาแห่งชาติ(สนามศุภช
ลาศัย)ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญ่ีปุ่ น) การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนยกี์ฬาหัวหมาก(สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน)                           
สนามมวยเวทีลมุพินี สนามมวยเวทีราชด าเนิน สนามแข่งมา้ราชตฤณมยัสมาคม สนามแข่งมา้ราชกรีฑาสโมสร ตลาดนัดสวนจตจุกัร
ปากคลองตลาด ถนนเยาวราช ตลาดคลองถม บา้นหมอ้ ส าเพ็ง ท่าเรอืคลองสาน ย่านถนนสีลม สยามสแควร ์ราชด าร ิประตนู า้ เพลินจิต
และตลาดบางล าพตูลาดโบเ้บ๊ท่ามหาราช บา้นบางเขน เอเชียทีค สยามเซอรเ์พนเทเรี่ยม สแตนลี่มินิแวนเจอร ์ไดโนเสารแ์พลนเนท เดอะ
คอมมอน คอมมนูิตีม้อล ย่านตลาดนอ้ย สโนวท์าวน ์ ลฟูท๊อป ช่างชุ่ย ตลาดรถไฟ ตลาดเจเจกรีน ตลาดนัดเลียบด่วน ตลาดนัดหวัมมุ 
ตลาดนดัรถโบราณ อินดีไ้นทม์าเกต หมู่บา้นศิลปินคลองบางหลวง(หุ่นกระบอกไทย) สะพานพระราม 8 ถนนขา้วสาร โครงการป่าในกรุง 
ตลาดน า้ส  าเพ็ง 2 ทะเลบางขุนเทียน ตลาดน า้คลองลัดมะยม ยอดพิมานริเวอรว์อรค์ ชุมทางสยามยิปซี นิทรรศรตันโกสินทร ์บา้น
พิพิธภณัฑ ์RCA พฒันพ์งษ์





ก าแพงเพชร
กรุพระเครือ่ง เมืองคนแกรง่ ศิลาแลงใหญ่ 

กลว้ยไข่หวาน น า้มนัลานกระบือ



1)   แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อทุยานแห่งชาติน า้ตกคลองลาน น า้ตกคลองน า้ไหล อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์ยอดเขาโมโกจูช่องเย็น(จุดชมวิวผาสวรรค)์ 
อทุยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ น า้พุธรรมชาติสระตาพรม สระมรกต แก่งเกาะรอ้ย แก่งเกาะใหญ่ ถ า้แสงเพชร เขานางทอง     
ถ า้กระตา่ยทอง



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• อุทยานประวัติศาสตรก์ าแพงเพชร หลวงพ่ออุโมงค ์วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่อโต วัดวังปราสาทเมืองคณฑี
วัดบรมธาตุนครชุม วัดวังพระธาตุเมืองไตรตรึงษ์ ท่ีท  าการหน่วยศิลปากรประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร บ่อน า้พรุอ้นพระรว่ง หลวงพ่อปลอดภยัวดัคฤหบดีสงฆ ์วดัญาณวโร วดัป่า
ธรรมธารา วดัเขาวงัเจา้ วดัหนอปลิง



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• บา้นไมส้กัเก่าแก่ ตลาดกลว้ยไข่ บรษัิทเบียรไ์ทย(1991) จ ากดั(มหาชน) งานนบพระ-เลน่เพลงงานสารทไทยกลว้ย
ไข่เมืองก าแพงเพชร งานมหกรรมอาหารพืน้บา้น “เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เท่ียวเมืองก าแพงเพชร”ตลาดยอ้นยคุนคร
ชมุ ตลาดมอกลว้ยไข่



นครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มงักร พกัผอ่นบงึบอระเพ็ด 
ปลารสเด็ดปากน า้โพ



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• บงึบอระเพ็ดตน้แม่น า้เจา้พระยา ถ า้บ่อยา(วดัเทพนิมิตทรงธรรม) วดัถ า้พรสวรรคน์  า้ตกวงัน า้วิ่งเขาถ า้พระ ป่าไพศาลี 
อทุยานแห่งชาติแม่วงก ์ทุ่งหินเทิน วนอทุยานถ า้เพชรถ า้ทอง  เขาหน่อเขาแกว้ แก่งแม่เรวา มออีหืด(จดุชมวิว) แก่งลาน
นกยงู  



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัจอมคีรนีาคพรต(วดัเขา)ศาลเจา้พ่อเทพารกัษ์-เจา้แม่ทบัทิมวดัเกรยีงไกรกลางวดัศรสีวรรคส์งัฆาราม(วดัถือน า้)
วดัคีรีวง วัดวรนาถบรรพต(เขากบ) วัดจอมคีรีนาถพรต วัดนครสวรรค์(วดัหัวเมือง) วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ิ เมือง
โบราณจนัเสน และพิพิธภณัฑจ์นัเสน พิพิธภณัฑป์ากน า้โพ วดับางมะฝ่อเขาหน่อ-เขาแกว้ เมืองโบราณโคกไมเ้ดน
เมืองเก่าเวสาลี รอยพระพทุธบาท แหลง่โบราณคดีวดัโพธ์ิประสาทพทุธศาสนสถานหลวงพ่อด า หลวงพ่อด า



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• อทุยานสวรรคห์อชมเมือง หอวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ตลาดน า้วดับางประมงุ กลุม่ทอผา้บา้นท่ามะกรูด                  
งานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากน า้โพ ประเพณีการแข่งเรอืยาวชิงถว้ยพระราชทานฯ  ภทูอง(โกลเดน้ฮิล วิลเลจ) 



พิษณุโลก

พระพทุธชินราชงามเลศิ  
ถ่ินก าเนิดพระนเรศวร  
สองฝ่ังน่านลว้นเรอืนแพ

หวานฉ ่าแทก้ลว้ยตาก  ถ า้และน า้ตกหลากตระการตา



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• น า้ตกวงันกแอ่นหรอืสวนรุกชาติสกโุณทยาน น า้ตกแก่งซองน า้ตกปอยน า้ตกเขาพนมทอง(น า้โจน) และ สวนป่าเขา
กระยางน า้ตกแก่งโสภาน า้ตกไผ่สีทอง อทุยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงทุ่งนางพญาเมืองเลน  ถ า้เดอืน-ถ า้ดาวถ า้
ลอด เขตหา้มลา่สตัวป่์าถ า้ผาท่าพลอทุยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขานอ้ย-เขาประดู ่อทุยาน
แห่งชาติน า้ตกชาติตระการ อทุยานแห่งชาติภสูอยดาว อทุยานแห่งชาติภหิูนรอ่งกลา้ทุ่งนาเนินมะปรางลานหิน
แตก วนอทุยานเขาพนมทอง อทุยานภแูดงรอ้น สวนรุกขชาติสกโุณทยาน แก่งวงัน า้เย็น 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• เสาหลกัเมืองพิษณโุลก ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวิหาร หรอื วดัใหญ่ วดันางพญา 
วดัราชบรูณะ วดัเจดียย์อดทอง วดัจฬุามณี วดักกไมแ้ดง วดัราชคีรหิีรญัยาราม ก าแพงเมืองคเูมือง                                
วดัราชคีรหีิรญัยาราม วดัเจา้แม่กวนอิมหยกขาว วดัเขาสมอแครง วดัวงัดินสอ วดัทองเรอื วดัศรโีสภณ 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• พิพิธภัณฑพ์ืน้บา้นจ่าทวี สวนนกไทยศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรพิพิธภัณฑผ์้า และ
พิพิธภณัฑชี์วิต มหาวิทยาลยันเรศวร(ทุ่งหนองออ้)ประเพณีการแข่งเรอืยาวชิงถว้ยพระราชทานงานมหกรรมอาหาร
และสินคา้ของที่ระลึกจังหวดัพิษณุโลก  ล่องแก่งเรือยางล าน า้เข็ก  ล่องแพแก่งไฮ สวนน า้พรมพิราม จักรยาน
ท่องเท่ียว ถนนคนเดินพิษณโุลก สวนทเุรยีนหลงรกัไทย เรนฟอเรสทฟ์ารม์ 



ชยันาท

หลวงปู่ สขุลือชา  เข่ือนเจา้พระยาลือช่ือ  
นามระบือสวนนก  สม้โอดกขาวแตงกวา



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• ป่าเขาราวเทียนทอง 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดก รุณา วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ ศุข )                                            
วดัอินทาราม(ตลกุ) อนสุาวรยีข์นุสรรค ์วดัพระมหาธาตวุดัสองพ่ีนอ้ง วดัพระแกว้ สวนลิง วดัไกลกงัวล(เขาสารพดั
ดีศรเีจรญิธรรม) วดัพิชยันาวาส(วดับา้นเช่ียน)  



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• สวนนกชยันาทพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติชยันาทมนุี  ฟารม์จระเขว้สนัต(์รา้นอาหารสวนสตัว)์ เข่ือนเจา้พระยางาน
มหกรรมหุ่นฟางนกนานาชาติ งานของดี และงานกาชาดจงัหวดัชยันาท งานสม้โอชยันาท หมู่บา้นวฒันธรรมลาว
ครั่งบา้นกดุจอก สวนลิง



นครนายก

เมืองในฝันท่ีใกลก้รุง ภเูขางาม น า้ตกสวย 
รวยธรรมชาติ  ปราศจากมลพิษ



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อ่างเก็บน า้หว้ยปรอื อ่างเก็บน า้ทรายทอง น า้ตกลานรกัหรอืน า้ตกตาดหินกอง น า้ตกสาลิกา วงัตะไคร ้น า้ตก
นางรอง น า้ตกเหวนรก น า้ตกวงัม่วง อ่างเก็บน า้วงับอน อ่างเก็บน า้หว้ยปรอื อ่างเก็บน า้ทรายทอง คลองมะเด่ือ 
แก่งสามชัน้



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลหลกัเมือง หลวงพ่อเศียรนคร วดัใหญ่ทกัขิณาราม วดัพราหมณีและอนสุรณส์ถานกองพลทหารญ่ีปุ่นท่ี 37       
รอยพระพทุธบาทจ าลอง เขานางบวช เมืองโบราณดงละคร วดัป่าศรถีาวรนิมิต วดัหลวงพ่อปากแดง วดัคีรวีนั                     
วดัสวา่งอารมณ ์ศาลเจา้พ่อองครกัษ ์ศาลเจา้พ่อขนุดา่น อทุยานพระพิฆเนศ



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• โ รง เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ( โรง เรียนนายร้อย  จปร . )  พิพิ ธภัณฑ์พื ้นบ้านไทยพวน วัด ฝ่ั งคลอง                                    
งานวนัมะปรางหวานและของดีนครนายก งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัองครกัษ ์หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบัคลอง 15 งาน
นครนายกมรดกธรรมชาติ งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือยาวประเพณี งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ                        
ลอ่งแก่งในล าน า้นครนายก ท่องไพรเขาใหญ่-นครนายกพ. ฟารม์เมลอ่น สาลิกาแอดแวนเจอรพ์อ้ย ตลาดโรงเกลือ 100% 



นครปฐม

สม้โอหวาน  ขา้วสารขาว  ลกูสาวงาม  ขา้วหลามหวานมนั
สนามจนัทรง์ามลน้  พทุธมณฑลคูธ่านี  พระปฐมเจดียเ์สียดฟ้า



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• สวนป่าสมนุไพร วดัปลกัไมล้าย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน (สวนพฤกษศาสตร)์                             
นาบวัคลองมหาสวสัดิ ์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัพระปฐมเจดียร์าชวรวิหาร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย ์พระราชวงันครปฐม เนินวดัพระงาม 
พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั(พระราชวงัสนามจนัทร)์ เนินธรรมศาลา วดัพระเมรุ วดัไรแ่ตง
ทอง วดัศรษีะทอง วดัพระประโทณเจดีย ์เนินพระ หรอื เนินยายหอม พระอนสุาวรยีพ์ลเรอืเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้อาภากรณเ์กียรติวงศ ์กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์วดัไรขิ่ง พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นวดัท่าพดู วดักลางบาง
แกว้ พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นวดัส าโรง พิพิธภณัฑศ์ิลปะนกฮกู วดับางพระ เมืองเก่าก าแพงแสน  



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกพุทธมณฑล  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)                          
สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย  ตลาดดอนหวาย ตลาดนดัเครื่องบิน ลานแสดงชา้งและฟารม์จระเขส้ามพราน สวน
สามพราน พิพิธภัณฑห์ุ่นขีผ้ึง้ไทย  ตลาดน า้วดักลางคูเวียง สนามแข่งรถไทยแลนดเ์ซอรกิ์ต พิพิธภัณฑว์ิถีชีวิต
ชาวนาไทย อุทยานปลา อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ตลาดน า้วดัล  าพญา ตลาดเก่าก๊กพยา คาวบอยแลนด์
อทุยานแมลงฯ โรงเรียนการบินก าแพงแสน ล่องเรือเท่ียวคลองมหาสวสัดิ์ ล่องเรือเท่ียวคลองจินดา ลอ่งเรือเท่ียว
คลองบางช้างล่องเรือแม่น ้าท่าจีนโฮมสเตย์ หมู่บ้านไทยโซ่ง งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม                             
งานเลีย้งบฟุเฟ่ตช์า้ง และประกวดราชินีชา้ง งานนมสัการปิดทองหลวงพ่อวดัไรขิ่ง งานประเพณีนมสัการองคพ์ระ
ปฐมเจดีย์ วูด้แลนดเ์มืองไม ้เจษฎาเทคนิคมิวเซียม หอภาพยนตรศ์าลายา แอรอ์อรค์ิดส์ ตลาดโบราณบางหลวง                
ร.ศ.112 ตลาดท่านา ตลาดโบราณ 100 ปีรางกระทุ่ม





นนทบุรี

พระต ำหนักสง่ำงำม ลือนำมสวนสมเด็จ เกำะเกร็ดแหล่งดินเผำ 

วัดเก่ำนำมระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งำมน่ำยลศูนย์รำชกำร



1) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลหลักเมืองเดิม วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร วัดสังฆทาน วัดโชติการาม วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร                         
วัดปราสาท วัดบัวขวัญ พิพิธภัณฑ์มานุษยชาติวิทยา วัดชมพูเวก วัดต าหนักใต้ต  าหนักประถม-นนทบุร ี                            
วดัชลประทานรงัสฤษฏ ์วดักู ้วดัสะพานสงู วดัชะลอ วดัโพธ์ิบางโอ วดัสกันอ้ย วดัเพลง วดับางขนนุ วดักระโจม
ทอง วัดแก้วฟ้า วัดบางอ้อยช้าง วัดสวนแก้ว วัดอัมพวัน วัดอินทร ์วัดสม้เกลีย้ง วัดเลง้เน้ยย่ี2(วัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ)์ วดัพระนอน วดัท่าบันเทิงธรรม วัดพระเงิน วดัเสาธงหิน วดัยุคนัธราวาส วัดตน้เชือก                    
วดัเสนีวงศ ์วดัไทรใหญ่ 



2) แหลง่ทอ่งเที่ยวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• พิพิธภณัฑแ์ละศนูยฝึ์กอบรมการแพทยแ์ผนไทย สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์บา้นครูมนตร ีตราโมท ดรุิยางคศิลปินพิพิธภณัฑ์
เขาสตัวพิ์พิธภณัฑเ์ครื่องป้ันดินเผากวาอาม่าน พิพิธภณัฑข์องเล่น(Toony Venue) มลูนิธิบา้นสงเคราะหส์ตัวพิ์การ 
ตลาดน า้วดัแสงสิริธรรมเกาะเกรด็ การนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกรด็ ถนนสายดอกไม ้ตลาดน า้ไทรนอ้ย ศนูยเ์กษตรบางรกันอ้ย
กลุม่ส่งเสริมผูป้ลกูกลว้ยไม ้สวนชวนชมปรีชา หมู่บา้นบอนสีเฉลิมพระเกียรติ ฯ เกาะเกรด็-สวนผลไมเ้กาะเกรด็ งานเทศกาล
ผลไมแ้ละของดีเมืองนนท ์ประเพณีการท าบญุตกับาตรพระรอ้ยแปด ประเพณีร  ามอญ งานวฒันธรรมสองฝ่ังเจา้พระยาใตฟ้้า
นนท ์ ชมเฌย(พิพิธภณัฑข์องเก่าของสะสม) ตลาดนดันกฮกูตลาดน า้บางคเูวียง ตลาดน า้ไทรนอ้ย ตลาดน า้วัดตะเคียน สวน
น า้แฟนตาซีลากูน ศูนยป์ระชุมจัดแสดงสินคา้อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี สนามฟุตบอลSCG สเตเดียม ตลาดนัดมะลิ 
อทุยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 



ปทุมธานี

ถ่ินบวัหลวง เมืองรวงขา้ว เชือ้ชาวมอญ นครธรรมะ
พระต าหนกัรวมใจ สดใสเจา้พระยา กา้วหนา้อตุสาหกรรม



1) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลหลกัเมือง ศาลากลางจงัหวดัปทมุธานี (หลงัเก่า) วดัโบสถ์ วดัหงษป์ทมุาวาส (วดัมอญ)วดัชินวราราม วดัฉาง
วดัโคก วดับางหลวง วดัน า้วน วดัป่ากลางทุ่ง วดัเจตวงศ์ วดัสิงห์ วดัสะแก วดัต าหนกั วดัทา้ยเกาะ
วดัเมตารางค์ วดัมะขาม วดัพลบัสธุาวาส วดัศาลาแดงเหนือ วดัจนัทนก์ะพอ้ วดัเจดียท์อง วดับางนา วดัไผ่ลอ้ม
วดัศาลาแดงเหนือ วดัสองพี่นอ้ง วดัประชมุราฎร์ วดัพระธรรมกาย วดัธญัยะผล อนสุรณส์ถานแห่งชาติ วดัพืช
อุดม วัดบัวขวัญ วัดเจดีย์หอย วัดล ามหาเมฆ วัดมูลจินดารามวัดเขียนเขตวัดจันท์กะพ้อ วัดบุญช่ืนชู ศูนย์
วิทยาศาสตรเ์พ่ือการศกึษารงัสิตพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  หออคัรศิลปินหอจดหมายเหตแุห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พิพิธภัณฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯโรง
กษาปณ ์รงัสิตพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติปทมุธานี



2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• ห้องสมุดเรือและชุมชนบางปรอก สวนสนุกดรีมเวิลด์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ(อพวช.) 
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้พิพิธภัณฑบ์ัว พิพิธภัณฑหิ์นแปลก ศูนยบ์ริการการกีฬา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์โครงการสระเก็บน า้พระราม ๙ ตลาดน า้คลองสาม ตลาดไท ตลาดริมน า้วดัสามเจา้ 
ศนูยร์วมความรูด้า้นโภชนาการอาหารนม เนสทเ์ล่ล่องเรือแม่น า้เจา้พระยา ศรปีทมุลองสเตยร์สีอรท์ โรงเรียนมวย
ไทย ศูนยฝึ์กสุนัขคลองหลวง เมืองมหาวิทยาลยัเช่น มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชียมหาวิทยาลยัรงัสิตศูนยก์ลาง
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลยัพลศึกษากรุงเทพฯ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสิต มหาวิทยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภส์ถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชียมหาวิทยาลยักรุงเทพ (วิทยาเขตรงัสิต) ศนูย์
ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรวิทยาลยัปทมุธานี มหาวิทยาลยัชินวตัร เปิงสงกรานต(์ประเพณีสงกรานต ์ของชาวไทย
รามญั(มอญ) ศนูยก์ารคา้และตลาดสินคา้เกษตร ไอที เชียรร์งัสิต ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิต ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
ทอ้งฟ้าจ าลองรงัสิต พิพิธภณัฑโ์ชคชยั





พระนครศรีอยุธยา

รำชธำนีเก่ำ อู่ข้ำวอู่น  ำ เลิศล  ำกำนท์กวี คนดีศรีอยุธยำ เลอคุณค่ำมรดกโลก



1) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศนูยท์่องเที่ยวอยธุยา (ATC)  ศนูยศ์ึกษาประวตัิศาสตรอ์ยธุยา สถาบนัอยธุยาศึกษา หมู่บา้นญ่ีปุ่ น
วดับรมพทุธาราม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา พิพิธภณัฑหมู่บา้นฮอลลนัดา พิพิธภณัฑวงัจนัทร
เกษม หอศิลป์ คุม้ขุนแผนวิหารพระมงคลบพิตรวดัพระศรีสรรเพชญ์พระราชวงัหลวงหรือพระราชวงัโบราณวดั
พระรามวดัท่าการอ้ง วดัโลกยสุทธา พระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง วดัมหาธาตุ วัดราชบูรณะ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม วดัเสนาสนาราม วดัสวุรรณดารารามราชวรวิหาร ปอ้มปราการรอบกรุง
วงัหลงัเจดียพ์ระศรีสรุิโยทยั สวนศรีสรุิโยทยั วดัโลกยสธุา วดักษัตราธิราชวรวิหาร วดัไชยวฒันาราม
วดัพุทไธสวรรย์ วดัภูเขาทอง พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) พระท่ีนั่งเพนียด
วดัหนา้พระเมรุ วดักฎีุดาว วดัสมณโกศฐาราม วดัใหญ่ชยัมงคล วดัพนญัเชิงวรวิหาร  หมู่บา้นโปรตเุกส วดัตมู 
วดัธรรมิกราช พระราชวงับางปะอิน วดันิเวศธรรมประวตัิ วดัชมุพลนิกายารามราชวรวิหาร วดัไก่ วดัตาลเอน
ปราสาทนครหลวง หมู่บา้นโปตเุกส





2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์ศูนยส์่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พิพิธภัณฑเ์รือไทย ศูนยศ์ิลปาชีพบางไทร
หมู่บา้นหตัถกรรมมีดอรญัญิก โฮมสเตยค์ลองรางจระเข ้ โฮมสเตยบ์างไทร วงัชา้งอยธุยาแลเพนียด หมู่บา้นชา้งอ
โยธยาและโชวง์ ูงานประจ าปีศนูยศ์ิลปาชีพบางไทร งานเทศกาลสงกรานต ์พิธีไหวค้รูบชูาเตา งานลอยกระทงตาม
ประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศนูยศ์ิลปาชีพบางไทร งานแสดงแสงเสียงอยุธยามรดกโลก  ตลาดน า้อโยธยา 
ตลาดน า้วดัท่าการอ้ง ตลาดหวัรอ พิพิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์ตลาดน า้ทุ่งบวัชม ตลาดโกง้โคง้ ตลาดลาด
ชะโด ตลาดน า้คลองสระบวั ตลาดโตรุ้ง่บางเอียน ถนนคนเดินคลองในไก่ ตลาดอโยเดีย พทุธอทุยานมหาราชหลวง
ปู่ ทวด สวนวาสนาเมลอ่น ทุ่งมะขามหย่อง(หมู่บา้นวิถีชีวิต)



ลพบุรี

วงันารายณค์ูบ่า้น ศาลพระกาฬคูเ่มือง 
ปรางคส์ามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง

เข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิเกรกิกอ้ง 
แผน่ดินทองสมเดจ็พระนารายณ์



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อ่างเก็บน า้หรอืถงัเก็บน า้ประปา อ่างเก็บน า้ซบัเหลก็ สวนรุกขชาติ น า้ตกวงักา้นเหลือง เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขา
สมโภชน ์เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าซบัลงักา แหลง่โบราณคดีโป่งตะขบ น า้ตกวงัแสนดี ป่าจ าปีสิรนิธร น า้ตกเตาตน้



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัพระศรีรตันมหาธาต ุพระนารายณร์าชนิเวศน ์บา้นหลวงรบัราชทูต หรือบา้นหลวงวิชาเยนทร ์ศาลหลักเมือง 
หรือ ศาลลูกศร  เทวสถานปรางคแ์ขก พระปรางคส์ามยอด ศาลพระกาฬ วัดนครโกษา วัดสันเปาโล วัดมณี
ชลขัณฑ์ วัดตองปุ วัดพุน้อย วัดเชิงท่า วัดเสาธงทอง วัดป่าสุวรรณหงส ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร วัดเชิงท่า 
พิพิธภัณฑห์อโสภณศิลป์ สระแก้ว วัดชีป่าสิตาราม พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ
นารายณม์หาราช วดัยาง ณ รงัสี และพิพิธภณัฑเ์รอืพืน้บา้น วดัสิรจินัทรนิมิตรวรวิหาร (วดัเขาพระงาม) หอไตรวดั
ท่าแค วดัไลย ์เขาสมอคอน วดัธรรมิการาม หรือ วดัคา้งคาว วดัทอ้งคุง้ท่าเลา วดัหนองเต่า วดัเขาวงกต เขาวง
พระจนัทร ์วดัพรหมรงัสี  พิพิธภณัฑเ์ปิดบา้นโป่งมะนาว แหล่งโบราณคดีโป่งตะขบ แหล่งโบราณคดีศรเีทพ แหล่ง
โบราณคดีทรพัยจ์  าปา วดัป่าศรมีหาโพธ์ิวิปัสสนา ปรางคน์างผมหอม อทุยานสจัจะธรรม



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• อาคารส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลาง เขต 7 สวนสตัวล์พบรุ ีทุ่งทานตะวนั เข่ือนป่าสกั
ชลสิทธ์ิ โอเอซิสฟารม์  สวนเหรียญทอง ไร่ชัยนารายณ์ พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหน่วย
บญัชาการสงครามพิเศษ พิพิธภณัฑเ์รือพืน้บา้น(วดัยาง ณ รงัสี) พิพิธภณัฑล์ุ่มน า้ป่าสกั พิพิธภณัฑเ์รือพืน้บา้น
ไทยเบิง้กิจกรรมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีทหารค่ายA03 แหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีศนูยก์ารทหารปืนใหญ่ แหล่ง
ท่องเที่ยวในพืน้ที่มณฑลทหารบกที่ 13 แหล่งท่องเท่ียวภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล  หมู่บา้นดินสอพอง
หมู่บา้นแกะสลกัหินทรายงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช งานเลีย้งโต๊ะจีนลิง งานทุ่งทานตะวนับานท่ี
ลพบรุ ีประเพณีก าฟ้า ประเพณีใสก่ระจาด ประเพณีชกัพระศรอีารยิ์ วดัไลย ์หรอืประเพณีแห่พระศรอีารยิ์ ในวนัขึน้ 
14 ค ่า เดือน 6 ศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นดินมดแดง



สมุทรปราการ

ปอ้มยทุธนาวี  พระเจดียก์ลางน า้  ฟารม์จระเขใ้หญ่  
งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพ์ระประแดง  

ปลาสลดิแหง้รสดี  ประเพณีรบับวั  ครบถว้นทั่วอตุสาหกรรม



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• สถานตากอากาศบางป ูบงึตะโก ้คุง้บางกระเจา้ สวนศกึษาธรรมชาติกองทพับก 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ศาลพระเสือ้เมือง ศาลเจา้ธรรมกตญัญ ูปอ้มแผลงไฟฟ้า วดัไพชยนตพ์ลเสพยร์าชวรวิหาร 
วดัโปรดเกศเชษฐาราม วดัทรงธรรมวรวิหาร   พิพิธภณัฑห์วัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั 
พิพิธภณัฑท์หารเรอื พิพิธภณัฑจ์กัรเย็บผา้พิพิธภณัฑค์รุฑ พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นขนุสมทุรจีน วดับางพลีใหญ่ใน วดั
บางพลีใหญ่กลาง วดับางกอบวั วดัคลองมอญ วดัสวา่งอารมณ ์วดัมงคลโคธาวาส วดับางกระสอบ วดับางหวัเสือ 
วดัอาษาสงคราม วดับางโฉลง วดัอโสการาม วดัขนุสมทุรจีน วดัจากแดง วดัสาขลา วดัพระสมทุรเจดีย ์วดัปรวิาส 
วดัคลองเตยนอก วดักลางวรวิหาร วดัทุ่งเศรษฐี ปอ้มพระสมทุรอทุยานประวตัิศาสตรท์หารเรอื(ปอ้มพระ
จลุจอมเกลา้)



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• ศนูยว์ฒันธรรมอ าเภอบางพลี โรงเรยีนบางพลีราษฎรบ์  ารุง ฟารม์หนองงเูห่า และฟารม์เสือสวนสาธารณะและสวน
พฤกษชาติศรนีครเข่ือนขนัธ ์งานเทศกาลสงกรานตป์ากลดั(พระประแดง) ทกุๆ ปี ในวนัอาทิตยแ์รกหลงัจาก
เทศกาลสงกรานต ์ประเพณีสง่ขา้วสงกรานต ์การสง่ขา้วสงกรานตเ์ป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมอญ งาน
นมสัการองคพ์ระสมทุรเจดียเ์ป็นงานประเพณีที่ย่ิงใหญ่ที่มีประชาชนทั่วประเทศมานมสัการ ประเพณีรบับวัหรอื
โยนบวั ตลาดน า้บางน า้ผึง้ พิพิธภณัฑป์ลากดัไทย แกลอลี่เวอ่ร ์ไมอาม่ีพลาซา่บางป ูอทุยานการเรยีนรูอ้่าวไทย 
สวนสขุภาพลดัโพธ์ิ ตลาดโบราณบางพลี100 ปี 



สมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด   ยอดลิน้จ่ี  มีอทุยาน ร.2  
แมก่ลองไหลผา่น  นมสัการหลวงพอ่บา้นแหลม



1) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ตลาดน า้ยามเย็นอมัพวา วดัอมัพวนัเจติยาราม วดัภมุรนิทรก์ฎีุทอง วดับางแคใหญ่ วดับางแคกลาง วดับางแค
นอ้ย วดัหลกัหกรตันาราม วดันาตะเคียน วดัดอนมะโนรา วดัอินทาราม วดัสวนแกว้อทุยาน วดับางนอ้ย วดับาง
เกาะเทพศกัดิ ์วดัจฬุามณี วดับา้นแหลม วดัปอ้มแกว้ วดัพิทกัษเ์ทพาวาส วดัปราโมทย ์วดัแกว้เจรญิ วดัทอ้งคุง้ 
อาสนวิหารแม่พระบงัเกิด วดัเจรญิสขุารามวรวิหาร ค่ายบางกุง้ วดับางกุง้วดัเพชรสมทุรวรวิหาร วดัปากน า้ วดั
ประดู ่พิพิธภณัฑต์ัง้เซียมฮะ(บา้นไหพนัใบ) อนสุรณส์ถานแฝดอินจนัและพิพิธภณัฑเ์รอื พิพิธภณัฑบ์า้นเขาย่ีสาร 
พิพิธภณัฑข์นมไทย พิพิธภณัฑส์วสัดีอมัพวา



2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• ตลาดน า้ยามเย็นอมัพวา ศนูยอ์นรุกัษแ์มวไทยโบราณ บา้นดนตรศีิลปะการท าซออูบ้า้นพญาซอ อทุยานพระบรม
ราชานสุรณ ์พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั(อทุยาน ร.2) ลอ่งเรอืชมทิวทศันส์องฝ่ังแม่กลอง สิโนภทัรา
บา้นเรอื กิจกรรมการปลกูป่าชายเลน โฮมสเตย ์บา้นท่าคา(ตลาดน า้) ตลาดน า้บางนอ้ย บา้นสวนเรอืนไทย บา้น
รมิคลอง(แถวคลองผีหลอก) บา้นหวัหาด บา้นครูเอือ้ หมู่บา้นเรอืนไทย โฮมสเตย ์นายก อบต. สวนหลวงงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั งานวนัลิน้จ่ี งานนมสัการและสรงน า้หลวงพ่อบา้นแหลม งาน
ตะวนัรอนท่ีดอนหอยและงานแข่งกระดานเลน งานสม้โอพนัธุข์าวใหญ่ งานแข่งเรอืยาวประจ าปี เทศกาลกินปลาทู
และของดีเมืองแม่กลอง โครงการอมัพวาชยัพฒันานรุกัษ ์



สมุทรสาคร

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวตัิศาสตร์



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• พืน้ที่ศกึษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชยั 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัใหญ่จอมปราสาท วดัสทุธิวาตวราราม(วดัช่องลม)วดัโคกขาม ศาลพนัทา้ยนรสิงหค์ลองโคกขาม ปอ้มวิเชียร
โชฎก ศาลหลกัเมือง วดัป่าชยัรงัสีวดับางปลา วดันางสาว วดัท่าไม ้วดัโคกขาม วดักลางอ่างแกว้ วดักาหลวง วดั
หลกัสี่ราษฎรสโมสร วดัโกรกราก พระกลางน า้ วดัน่วมกานนท ์วดัเกษมดีศรวีราราม



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• ตลาดมหาชยั(ท่าเรอืเทศบาล)สะพานปลา นากุง้นาเกลือ ปลอ่งเหลี่ยมศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พ่ือการศกึษาจงัหวดั
สมทุรสาคร ศนูยก์ารเรยีนรูท้างวฒันธรรม ลอ่งเรอื สมทุรสาครชมสวนผลไม ้ดอกไมใ้นเขตอ าเภอกระทุม่แบน งาน
เทศกาลอาหารทะเล จดัขึน้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธง์านเกษตรบา้นแพว้จดัขึน้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์หรอืเดือน
มีนาคมประเพณีแห่เจา้พ่อหลกัเมือง จดัขึน้ในเดือนมิถนุายนงานเทศกาลกินเจท่าฉลอมจดัขึน้ระหวา่งวนัขึน้ 1-9 
ค ่า เดือน 9  ของชาวจีนทกุปี เป็นงานกินเจท่ีสงบดว้ย งานประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ จดัขึน้ท่ีวดัคลองครุ อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 10 เพ่ือสืบสานวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมของชาวไทยรามญัอทุยาน-งาน
นมสัการมหาโพธิสตัวก์วนอมิ จดัขึน้ระหวา่งวนัที่ 19-23 พฤศจิกายน หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี  จดุชมโลมา(ศาล
มจัฉาน)ุ 



สระบุรี

พระพุทธบำทสูงค่ำ  เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์  

ฐำนผลิตอุตสำหกรรม  เกษตรน ำล  ำแหล่งท่องเที่ยว

หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี  ประเพณีตักบำตรดอกไม้งำม 

เหลืองอร่ำมทุ่งทำนตะวัน  ลือลั่นเมืองชุมทำง



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อทุยานแห่งชาติน า้ตกสามหลั่น (พระพทุธฉาย) สวนพฤกษศาสตรภ์าคกลาง(พแุค) ถ า้ศรวีิไล ศนูยศ์กึษาธรรมชาติ
และท่องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเสา้ น า้ตกเหวนอ้ย สวนรุกขชาติมวกเหลก็ น า้ตกมวกเหล็ก อทุยาน
แห่งชาติน า้ตกเจ็ดสาวนอ้ย น า้ตกซบัเหว น า้ตกเจ็ดคด น า้ตกสวนมะเดื่อ ถ า้ดาวเขาแกว้ สวนนกธรรมชาติต าบล
ไผ่ต  ่า ถ า้ลมุพินีสวนหิน อโุมงคต์น้ไม ้น า้ตกโกรกอิดก น า้ตกดงพญาเย็น ทุ่งทานตะวนั



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัพระพทุธฉาย พระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒันจ์ตรุทิศ พระพทุธรูปทองค า วดัเขาแกว้วรวิหาร วดัพะเยาวเ์บญจ
สทุธิคงคา วดัล าพญากลางวดัทรพัยล์  าไย วดัสมหุประดิษฐาราม วดัจนัทบรุถีนนพระเจา้ทรงธรรม หรอื ถนนฝรั่ง
สอ่งกลอ้ง ส านกัสงฆถ์ า้กระบอก วดัพระพทุธบาทราชวรมหาวิหาร บอ่พรานลา้งเนือ้ พระต าหนกัธารเกษม ถ า้เทพ
นิมิตธารทองแดง ถ า้นารายณ ์หรอื ถ า้เขาวง ต าหนกัสระยอ วดัแก่งคอย พระต าหนกัทา้ยพิกลุ พระราชวงัโบราณ 
ถ า้พระธาตเุจรญิธรรมหรอืถ า้บอ่ปลา ผาเสด็จ  วดัถ า้พระโพธิสตัว ์วดัป่าสวา่งบญุ เขาพระพทุธบาทนอ้ย พระบวร
ราชวงัสีทา แหลง่โบราณคดีบา้นดงน า้บอ่เจดียพ์ระคณุแม่  



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• ฟารม์จระเข ้และสวนสตัว ์เสารอ้งไห ้ บา้นเขาแกว้ ศนูยก์ารเรยีนรูท้อผา้ต าบลบา้นตน้ตาล ทะเลบา้นหมอองคก์าร
ศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจ าประเทศไทย การลอ่งแม่น  า้ป่าสกั องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.) ฟารม์โคนมไทยเดนมารค์ ทุ่งทานตะวนั เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ งานโคนมแห่งชาติ งานนมสัการรอยพระพทุธ
บาท ประเพณีก าฟ้า   ประเพณีสงกรานตส์รงน า้เสานางตะเคียนวดัสงู ประเพณีแห่พระเขีย้วแกว้ ประเพณีเจา้พ่อ
เขาตก  หรอื งานแห่เจา้พ่อเขาตก การแข่งขนัเรอืยาวประเพณีลุม่น  า้ป่าสกั ปีนหนา้ผา-โรยตวั ท่ีวดัพระฉาย พาย
เรอืคายคั บรเิวณน า้ตกเจ็ดสาวนอ้ย ไรอ่งุ่นคณุมาลี ไรก่สุมุา ไรอ่งุ่นศิรวิฒัน ์มวกเหลก็เอทีวี 



สิงห์บุรี

ถ่ินวีรชนคนกลา้ คูห่ลา้พระนอน 
นามกระฉ่อนปลาแมล่า ย่านการคา้ภาคกลาง



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อทุยานแม่ลามหาราชานสุรณ์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลจงัหวดั และศาลากลางจงัหวดัสิงหบ์รุ ีวดัสวา่งอารมณ ์ วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร วดัหนา้พระธาต ุวดัประ
โชติการามวดักระดงังาบปุผาราม วดักฎีุทอง คคู่ายพม่า วดัอมัพวนั วดัพระปรางคม์นีุ วดัพิกลุทอง วดัจ าปาทอง  
อนสุาวรยีวี์รชนคา่ยบางระจนั และอทุยานคา่ยบางระจนั  วดัโพธ์ิเกา้ตน้ หรอื วดัไมแ้ดง วดัพระปรางค ์(ชณัสตูร) 
แหลง่เตาเผาแม่น  า้นอ้ยวดัสทุธาวาส หรอืวดัใหม่ วดัโบสถ ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอินทรบ์รุ ีเมืองโบราณบา้นคู
เมือง วดัม่วง วดัไทรพระพรหมเทวาลยั



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• งานวนัวีรชนคา่ยบางระจนั ประเพณีก าฟ้า ประเพณีตีขา้วบิณฑ์ ประเพณีกวนขา้วทิพย ์การแข่งเรอืยาวประเพณี 
งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจงัหวดัสิงหบ์รุ ีสวนชมพู่ ทองสามสี 



สุพรรณบุรี

เมืองยทุธหตัถี วรรณคดีขึน้ช่ือ เลื่องลือพระเครือ่ง 
รุง่เรอืงเกษตรกรรม สงูล  า้ประวตัิศาสตร ์
แหลง่ปราชญศ์ิลปิน  ภาษาถ่ินชวนฟัง



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• บงึระหาร วนอทุยานพมุ่วงถ า้เวฬวุนั เข่ือนกระเสียวหาดทรายหว้ยกระเสียวอทุยานแห่งชาติพเุตย วนอทุยาน-อ่าง
เก็บน า้หบุเขาวง สวนหินธรรมชาติพหุางนาค



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัสวุรรณภมู(ิวดักลางหรอืวดัใหม่) บา้นยะมะรชัโชวดัพระรูปวดัเขาดีสลกัวดัประตสูารศาลเจา้พ่อหลกัเมือง
ก าแพงเมืองเก่าและประตเูมือง วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร สระศกัดิสิ์ทธ์ิวดัพระศรรีตันมหาธาตวุดัแควดัพระลอย วดั
หน่อพทุธางกรู(วดัมะขามหน่อ)วดัพระนอนวดัพรา้วพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสพุรรณบรุวีดัสนามชยัวดัพระธาต ุ
หรอื วดัพระธาตศุาลาขาวพระบรมราชานสุรณด์อนเจดียโ์บราณสถานบงึหนองสาหรา่ยวดัสวนหงสอ์ทุยานมจัฉา 
วดัป่าพฤกษว์ดับา้นกรา่งวดัสามชกุวดัลาดสิงหว์ดัเขาขึน้ หรอื วดัเขานางบวชวดัหวัเขาวดัเดิมบางวดัขวางเวฬวุนั
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง วดัเขาพระศรสีรรเพชญาราม  เดิมช่ือ วดัเขาพระ วดัไผ่โรงววั วดัทบักระดานรอย
พระพทุธบาทวดัเขาสลกั

•



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• หอคอยบรรหาร-แจ่มใส สวนพืชไรด้ิน (Soilless Culture Center) ตลาดรมิน า้รอ้ยปี(ตลาดสามชกุ)ศนูยส์่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลีย้ง ) ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพสวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท(Affinit
Orchids)พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยพิพิธภณัฑลกูหลานพนัธุม์งักร ศนูยส์่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี 8สวนนกท่า
เสดจ็(หน่วยอนรุกัษน์กท่าเสด็จ) โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตกจงัหวดัสพุรรณบรุหีมู่บา้นอนรุกัษค์วายไทยบงึฉวากกลุ่มทอผา้
พืน้เมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่งงานอนุสรณด์อนเจดียแ์ละงานกาชาด งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมือง
สพุรรณประเพณีตกับาตรเทโวประเพณีแต่งงานของไทยโซ่ง ประเพณียกธงสงกรานต ์งานเทศกาลทิง้กระจาด ประเพณีแข่ งขนั
เรือยาว ประเพณีท าบุญตกับาตรกลางน า้ ประเพณีชกัพระเล่นเพลง งานนมสัการหลวงพ่อโต ศนูยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร



อ่างทอง

พระสมเดจ็เกษไชโย  หลวงพอ่โตองคใ์หญ่  
วีรไทยใจกลา้ ตุ๊กตาชาววงั 

โดง่ดงัจกัสาน  ถ่ินฐานท ากลอง  เมืองสองพระนอน



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• คา้งคาวแม่ไก่วดัจนัทราราม บา้นสวนนก



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศนูยข์อ้มูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง วดัพินิจธรรมสาร วดัราชปักษี(นก) วดัสวุรรณเสวริยาราม วดัมธุรสติยาราม              
วดัจนัทรงัษี ศาลหลกัเมือง วดัชยัมงคล วดัอ่างทองวรวิหาร วดัตน้สน วดัปลดสตัว ์วดัท่าสทุธาวาสวดัสระแกว้ 
วดัป่าโมกวรวิหาร วดัถนน วดัปราสาท อนสุาวรียพ์นัทา้ยนรสิงห ์วดัเฉลิมกาญจนาภิเษก(วดัโพธ์ิหอม)  วดัไชโย
วรวิหาร หรอื วดัเกษไชโย  วดัสระเกษ  วดัท่าอิฐวดัจฬุามณีวดัขนุอินทประมลู วดัโพธ์ิทอง พระต าหนกัค าหยาด วงั
ปลาวดัข่อย วดับา้นพราน บา้นคเูมือง วดัยาง วดัถนน วดัตน้สน วดัจ าปารอ วดัม่วง อนสุาวรียน์ายดอกนายทอง
แกว้ วดัเขียน วดัออ้ย วดัยาง วดัวิเศษชยัชาญ วดัสี่รอ้ย 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• ศนูยข์อ้มลูท่องเท่ียวเมืองอ่างทอง สวนปลา บา้นทรงไทยจ าลอง เครือ่งเรอืนไมต้าล ศนูยต์ุ๊กตาชาววงับา้นบาง
เสดจ็หมู่บา้นท ากลองสปาชาวบา้น กลุม่แม่บา้นเกษตรกรป่าโมกพฒันา อิฐอ่างทองกลุม่จกัสานบา้นระนามบา้น
สวนมะปรางค ์บา้นหว้ย วดับา้นพราน บา้นคเูมืองโฮมสเตยจ์งัหวดัอ่างทอง หมู่บา้นจกัสานไมไ้ผบ่างเจา้ฉ่าโฮมส
เตยเ์รอืทองหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษโ์ฮมสเตยต์  าบลบางเสดจ็ฟารม์นกกระจอกเทศเอนกฟารม์นกกระทา สวน
องุ่นรตันา สวนมะม่วงก านนัตุย๋ กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพิษดอนแตง สวนมะยงชิดและสวนกระทอ้นพนัธุด์ี  ไรน่า
สวนผสมสมจิต เรงิโพธ์ิ งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจ าปี งานประเพณีแข่งเรอืยาววดัป่าโมก งาน
นมสัการหลวงพ่อวดัไชโย งานลอยกระทงวดัสี่รอ้ย งานลอยกระทงและแข่งเรอืยาวที่วิเศษชยัชาญงานเชิญเจา้พ่อ
กวนอแูละงานแห่มงักร งานไหวค้รูกลองท่ีหมู่บา้นท ากลอง อ าเภอป่าโมก พิพิธภณัฑเ์ครือ่งใชไ้มไ้ผ่วดัยางทอง 



อุทยัธานี
อทุยัธานี เมืองพระชนกจกัร ีปลาแรดรสดี 

ประเพณีเทโว
สม้โอบา้นน า้ตก มรดกโลกหว้ยขาแขง้ 

แหลง่ตน้น า้สะแกกรงั ตลาดนดัดงัโคกระบือ



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• เขาสะแกกรงั บงึทบัแต ้ล  าน า้สะแกกรงั เกาะเทโพเขาปฐวี  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้ยขาแขง้ เขา
พระยาพายเรอื เขาผาแรด เขาปลารา้ หบุป่าตาด  ถ า้เขาฆอ้งชยั สวนป่าหว้ยระบ า เข่ือนทบัเสลา น า้ตกไซเบอร ์
หรอื น า้ตกหินลาด น า้พรุอ้นบา้นสมอทอง  วนอทุยานถ า้เขาวง ถ า้พหุวาย น า้ตกผารม่เย็น น า้ตกตาดดาว สวน
พฤกษศาสตร์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัสงักสัรตันคีร ีวดัมณีสถิตกปิฏฐาราม วดัธรรมโฆษก หรอืวดัโรงโค วดัจนัทาราม หรอืวดัท่าซุง พระแสงดาบ
ศสัตราวธุประจ าเมืองอทุยัธานี ฮกแชตึง๊(บา้นไมส้กัแบบจีน) วดัหนองพลวง  เมืองอไุทยธานีเก่า วดัหนองขนุชาติ 
วดัทพัทนั เมืองโบราณบงึคอกชา้ง เมืองโบราณบา้นการุง้ วดัถ า้เขาตะพาบ วดัเขาวงพรหมจรรย ์วดัถ า้เขาวง วดั
ผาทั่ง วดัอโุปสถาราม 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แหลง่ทอผา้พืน้เมืองบา้นโคกหมอ้ ตลาดนดัววั-ควาย หนองหญา้
ปลอ้ง  ศนูยแ์สดงและสาธิตการทอผา้พืน้เมือง (กลุม่ทอผา้ไพจิตต)์ ศนูยท์อผา้ลายโบราณบา้นผาทั่ง ศนูย์
วฒันธรรมชาวเขาบา้นอีมาด-อีทราย งานไหวพ้ระพทุธมงคลศกัดิสิ์ทธ์ิ วดัสงักสัรตันคีร ีงานวนัมรดกโลกหว้ยขา
แขง้ “มรดกโลกทางธรรมชาติ” งานวนัร  าลกึสมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจงัหวดัอทุยัธานี งาน
ประจ าปีวดัหนองขนุชาติ การละเลน่พืน้เมืองที่บา้นท่าโพ การละเลน่ของชาวกะเหรีย่ง ณ หมู่บา้นกะเหรีย่ง งานแห่
เจา้ของชาวจีนในอทุยัธานี แก่นมะกรูด(ชมดอกไมเ้มืองหนาว) ถนนคนเดินตรอกโรงยา บา้น-อนสุาวรยีส์ืบนาคะ
เสถียร ประเพณีตกับาตรเทโว ประเพณีเกิด ประเพณีจดัโต๊ะหมู่บชูางาชา้ง



เพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อทุยานน า้หนาว 
ศรเีทพเมืองเก่า เขาคอ้อนสุรณ์ นครพอ่ขนุผาเมือง



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• เขารงั สวนรุกขชาติหนองนาร ีอ่างเก็บน า้ชลประทานหว้ยป่าแดง อทุยานแห่งชาติตาดหมอก เขาคอ้ อทุยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วนอทุยานน า้ตกธารทิพยอ์ทุยานแห่งชาติภหิูนรอ่งกลา้ อทุยานแห่งชาติน า้หนาว-ป่า
เปลี่ยนสีทบัเบิก แหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในจงัหวดัไดแ้ก่บรษัิท จลุไหมไทย จ ากดั(ไรน่ายจลุ คุน้วงศ)์ไร ่บี เอ็น ไร่
ก านนัจลุ ไรร่มิผา สถานีทดลองเกษตรท่ีสงูเขาคอ้  ศนูยก์ลางวตัถดุิบและผลิตภณัฑภ์มูิปัญญาเพ่ือการพึ่งตนเอง
(ศวต.) หรอืเขาคอ้ทะเลภ ูทุ่งทานตะวนับงึสามพนั เนินมหศัจรรย ์เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าผาแดง น า้ตกศรดีิษฐ ์จดุ
ชมวิวเขาตะเคียนโงะ๊ ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัมหาธาต ุศาลเจา้พ่อหลกัเมืองเพชรบรูณ ์วดัไตรภมูิ วดัพระแกว้ วดัชา้งเผือก ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช
วดัวิเชียรบ ารุง อทุยานประวตัิศาสตรศ์รเีทพ อทุยานแห่งชาติภหิูนรอ่งกลา้ วดัศรมีงคลหรอื วดันาทรายอนสุาวรยี์
พ่อขนุผาเมือง วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ อนสุาวรยีผ์ูเ้สียสละเขาคอ้ เจดียพ์ระบรมสารรีกิธาต ุพิพิธภณัฑอ์าวธุ



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• หอวฒันธรรมนครบาลเพชรบรูณ ์งานมะขามหวานและงานกาชาดจงัหวดัเพชรบรูณ ์ประเพณีเสง็กลองลอ่งโคมไฟ
ไหวพ้่อขนุผาเมือง ประเพณีปีใหม่ชาวไทยภเูขาเผ่ามง้ งานบวงสรวงเจา้พ่อศรเีทพ เทศกาลชิมขนมจีนหลม่เก่า 
เทศกาลกินไก่วิเชียรบรุ ีงานวนัขา้วหลาม ประเพณีบญุบัง้ไฟเดือนหกและผีตาโม่ งานประเพณีอุม้พระด าน า้ งาน
แข่งเรอืภเูขา ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรที่สงู ถนนคนเดินไทยหลม่ หอสมดุนานาชาติเขาคอ้



สุโขทยั

มรดกโลกล า้เลศิ ก าเนิดลายสือไทย เลน่ไฟลอยกระทง 
ด ารงพทุธศาสนา งามตาผา้ตีนจก 

สงัคโลกทองโบราณ สกัการะแมย่่าพอ่ขนุ รุง่อรุณแห่งความสขุ



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• อทุยานแห่งชาติรามค าแหง อทุยานแห่งชาติศรสีชันาลยั 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• ศาลพระแม่ย่า พิพิธภณัฑส์งัคโลกสโุขทยั พิพิธภณัฑป์ลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
รามค าแหง อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สวนหลวงพระรว่งเฉลิมพระ
เกียรต(ิทุ่งแม่ระวิง) อทุยานประวตัิศาสตรศ์รสีชันาลยั ศนูยศ์กึษาและอนรุกัษเ์ตาสงัคโลก(เตาทเุรยีง) หลวงพ่อ
ศิลา  วดัพิพฒันม์งคล วดัโสภาราม



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• เสน้ทางจกัรยานท่องเท่ียวเมืองเก่าจงัหวดัสโุขทยั งานวนัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ประเพณีบวชพระแห่นาคดว้ย
ชา้งของชาวหาดเสีย้ว งานประเพณีสรงน า้โอยทานสงกรานตศ์รสีชันาลยังานประเพณีแห่น า้ขึน้โฮง สรงน า้เจา้หม่ืน
ดง้ “หม่ืนนคร” หรอื“เจา้พ่อเมืองดง้” ผูส้รา้งเมืองดง้ งานลอยกระทง เผาเทียนเลน่ไฟ งานพิชิตยอดเขาหลวงใน
อทุยานแห่งชาติรามค าแหง ประเพณีสงกรานตแ์ละเทศกาลเมืองสวรรคโลก โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จั่นบา้นทุง่หลวง
(ชมุชนโบราณ) 



พิจิตร

ถ่ินประสตูิพระเจา้เสือ  แขง่เรอืยาวประเพณี  
พระเครือ่งดีหลวงพอ่เงิน  เพลดิเพลินบงึสีไฟ
ศนูยร์วมใจหลวงพอ่เพชร  รสเดด็สม้ทา่ขอ่ย  

ขา้วเจา้อรอ่ยลือเลื่อง  ต  านานเมืองชาละวนั



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

• เหมืองแรท่องค าเขาพนมพา



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ

• วดัท่าหลวง ศาลเจา้แม่ทบัทิมวดัโรงชา้ง อทุยานเมืองเก่าพิจิตรวดันครชมุ วดัหวัดง วดัเขารูปชา้ง วดัโพธ์ิประทบั
ชา้ง พระพทุธเกตมุงคล หรอืหลวงพ่อโตตะพานหินวดัเทวาปราสาท วดัพระพทุธบาทเขารวก วดัทบัคลอ้(สวนพระ
โพธ์ิสตัว)์วดัหิรญัญาราม หรอืวดับางคลาน วดัหว้ยเขน



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

• บงึสีไฟมีงานแข่งเรอืประเพณี งานประเพณีก าฟ้า สถานแสดงพนัธุป์ลาเฉลิมพระเกียรติ เหมืองแรท่องค าเขาพนม
พา ขจรฟารม์(นกกระจอกเทศ) ย่านเก่าวงักรด พิธีแห่เจา้พ่อแกว้ ประเพณีสงกรานตพ์่อปู่ บชูาหลกัเมือง งาน
ประเพณีแตงโมโชวก์รงนก


